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NOU MANDAT /

Resultats eleccions municipals
Amb representació
PSC
4.077 vots (29,8%)
7 regidors/es

CUP
1.743 vots (12,7%)
3 regidors/es

JUNTS X MOLINS
2.345 vots (17,2%)
4 regidors/es

MOLINS CAMINA
905 vots (6,6%)
1 regidora

ERC
2.120 vots (15,5%)
4 regidors/es

MOLINS EN COMÚ
708 vots (5,2%)
1 regidor

CIUDADANOS
696 vots (5,1%)
1 regidora

Sense representació
MOLINS DE REI X LA REPÚBLICA
441 vots (3,2%)
MOVIMENT 15 ARCADES
346 vots (2,5%)
PP
263 vots (1,9%)

Nou Govern

Municipal

L’equip de govern de Molins de Rei està encapçalat
per Xavi Paz Penche, l’alcalde, i per sis regidors
i regidores més del PSC. Aquestes són les seves
respectives àrees de responsabilitat:

Xavi Paz
Alcalde

Jessica Revestido

Àlex Herrero

Ainoa García

• Serveis Socials
• Gent Gran
• Convivència,
Ciutadania i Voluntariat
• Solidaritat i Cooperació
• Feminisme i LGTBI
• Moviments Veïnals
• El Canal i Pont
de la Cadena

• Via Pública i Serveis
Municipals
• Obres i Llicències
• Sostenibilitat
• Empresa
• Turisme
• La Carretera

• Presidenta d’Àrea de
Serveis a les Persones
• Comunicació,
Transparència,
Participació i Integritat
• Educació
• Cultura
• (Dis)capacitat
• Infància i Famílies
• Ocupació i Formació
• L’Àngel, Can Graner
i Bonavista-El Mas

Miguel Zaragoza

Laia Castellana

Pep Puiggarí

• Sostenibilitat i Territori
• Seguretat Ciutadana
i Protecció Civil
• Urbanisme
• Economia i Finances
• Patrimoni
• Serveis Centrals
• Barris de Muntanya
i Les Conserves

• Assumptes Europeus
• Salut Pública
• Joventut
• El Centre i Riera Bonet

• President d’Àrea de
Serveis Centrals,
Promoció de la Vila
i Economia
• Comerç, Mercats
i Consums
• Fira
• Esports
• Habitatge
• Mobilitat
• La Granja i La PauRiera Nova

/ NOU MANDAT

Prioritats
del mandat
El nou Govern municipal afronta
un mandat amb importants reptes
i projectes estratègics per al
futur de la vila. Aquests són els
principals objectius que s’ha fixat
l’equip de govern:

RESIDÈNCIA PER
A LA GENT GRAN
Construcció i posada en funcionament
d’aquest equipament llargament
reivindicat i que estarà ubicat al barri
de la Granja.

OBRES DE LA CARRETERA

LES GUARDIOLES

Acabament de la primera fase d’obres
i continuació del projecte de reforma
amb l’execució de nous trams.

Desenvolupament del barri. Creació
de nous edificis d’habitatge protegit,
equipaments i zones verdes.

PLAÇA DEL PONT
DE LA CADENA

NETEJA I MANTENIMENT

Reforma integral de la plaça del Pont
de la Cadena (també coneguda com la
plaça de les Palmeres).

Màxima prioritat en la neteja i el
manteniment de l’espai públic
i el verd urbà.

PASSEIG PI I MARGALL

MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ
INTERNA

Els nous espais reformats o en projecte
de ser-ho (plaça de la Creu, carretera
i plaça del Pont de la Cadena) s’han
d’unir amb la reforma d’aquest passeig.

Per afrontar aquests projectes i la resta
que estan planificats, cal una estructura
organitzativa sòlida i dimensionada
correctament.

QUÈ LI DEMANES AL NOU GOVERN MUNICIPAL?

enquesta / digues la teva
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MIQUEL SERRA
Empleat d’hostaleria
Haurien de començar per la neteja
dels carrers, les places i, sobretot, els
voltants dels contenidors. Hi ha dies
en què la situació és escandalosa i la
imatge que projectem del municipi és
francament dolenta. És un tema urgent.

ALMAN FONT
Cambrer
Trobo que les parts més apartades del
poble no estan tan ben cuidades com el
centre. Els falta manteniment i neteja.
A les zones com la Riera Bonet, les
Conserves o els voltants del Parc de la
Mariona no s’hi posa tanta atenció
com al centre.

ORLANDA CARRASCO
Mestressa de casa
El nou Govern ha d’escoltar més la
gent. Els polítics només tenen en
compte i escolten quan venen eleccions.
Si anem a coses concretes, crec que
és urgent fer coses per a la gent gran,
començant per la residència, que ja fa
massa temps que està pendent.

CARLOS PÉREZ
Mosso de magatzem
Al nou Govern li demano que escolti a
tothom, també a la gent que no els ha
votat. I després, que prioritzi, per sobre
de tot, les polítiques socials. Hi ha
persones i famílies de la vila que tenen
problemes importants i que necessiten
suport.

SÍLVIA YHERLA
Comptable
El poble està molt brut durant tot el
dia i la prioritat del Govern hauria de
ser mantenir-lo net. Crec que un dels
motius que hi hagi tanta brutícia és que
s’autoritzen massa festes populars al
carrer. Allà on hi ha festa hi ha problemes
de soroll, porqueria i desordre.

PAULA PUJOL
Mestra
Demanaria que s’escoltin més els nens
i les nenes, i les seves necessitats. Això
es tradueix en el fet que, per exemple,
no hi hagi nadons que es quedin sense
plaça de llars d’infants públiques, o
que els parcs infantils estiguin sempre
en òptimes condicions.

PLENS MUNICIPALS /

Activitat política
Aquest és un extracte dels acords més
importants aprovats a les darreres
sessions del ple municipal. També
publiquem totes les mocions que han
resultat aprovades

ACORDS
Març

• Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a l’illa Can Coll
• Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal (ROM)
• Aprovació del Pla de Xoc Social i Territorial de Molins de Rei 2018 - 2023
• Aprovació de les bases de subvencions per a autònoms i empreses que contractin persones en situació d’atur
• Aprovació del Reglament d’Art Mural Urbà
• Creació del Consell d’Adolescents
• Aprovació del Protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais festius
• Aprovació del Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire de 13 municipis del Baix Llobregat
2019 - 2025 (PASMQA)

Abril

• Adjudicació directa d’un espai destinat a banc d’aliments, servei de pernoctació, servei d’higiene personal i servei de transport
adaptat a l’Espai Sociosanitari Josep Maria Salas Peiró
• Aprovació del Pla d’Acció en l’àmbit de les persones grans de Molins de Rei, 2019 - 2021
• Creació del Fòrum d’Envelliment Actiu i aprovació del seu reglament de funcionament
• Incoació d’expedient al concessionari ASCAN SERVICIOS URBANOS SLU per possible incompliment del contracte de servei
de neteja viària i recollida de residus

Maig

• Designació del nom de la Plaça dels Infants
• Modificació del Reglament del Mercat Municipal
• Adhesió al conveni entre l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona per garantir els serveis assistencials en l’àmbit de les emergències
socials 2019 - 2022
• Reglament regulador de règim d’ús dels d’horts urbans
• Aprovació inicial del Pla Director d’Equipaments 2017 - 2026
• Aprovació del Text Refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) per l’adequació al Pla Especial
de Patrimoni Històric i Arquitectònic (PEPHA)

Juliol

• Configuració dels grups polítics municipals, cartipàs municipal i representants en òrgans de govern
• Aprovació i signatura dels convenis amb les 4 associacions empresarials de Molins de Rei
• Aprovació i signatura d’adhesió al Conveni entre l’Administració General de l’Estat i la Diputació Provincial de Barcelona,
amb l’Ajuntament de Molins de Rei, per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la Xarxa CIRCE
• Aprovació de les bases de les subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei

MOCIONS
Març

• Moció presentada per l’assemblea dels treballadors i treballadores municipals per a un compromís de millora en les
polítiques de personal de l’Ajuntament de Molins de Rei
• Adhesió a la moció de denúncia de l’espoli dels recursos naturals al Sàhara Occidental
• Moció sobre la prevenció de les addiccions al joc en línia i a les apostes esportives
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@xavi.paz1

alcaldia@molinsderei.cat

@xavipaz

@xavipazp

Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Cent dies
Aquest Balcó de la Vila arriba quan el nou Govern municipal està a punt de complir els seus primers 100 dies d’acció política, un període
a partir del qual hom acostuma a tenir elements per valorar un nou govern.
En aquests 100 primers dies, des del Govern municipal, a més de fer efectiva la transició amb l’anterior Govern, hem pres les primeres
decisions. La mà estesa que vaig adreçar a tots els grups politics per treballar per Molins de Rei el mateix dia que vaig ser escollit alcalde,
ha continuat vigent i ampliada a tots els treballadors de l’Ajuntament i els ciutadans de la vila, amb qui, dia rere dia, tinc contacte a peu
de carrer. Aquesta és la meva voluntat com a alcalde i en la qual poso i posaré els meus esforços: sumar i treballar per Molins de Rei.
És per això que el mateix 17 de juny, el primer dia laborable després de la constitució del nou Ajuntament, ens reuníem amb els
representants sindicals per tal d’abordar la situació del personal de l’Ajuntament. Vaig poder escoltar la seva preocupació i alhora
explicar, també, i constatar el nostre compromís per abordar l’actual greu situació.
Tenim al davant 4 anys transcendentals, durant els quals Molins de Rei ha d’afrontar reptes importantíssims i en què hem de ser
capaços de simultaniejar projectes a curt, mitjà i llarg termini. És per això que des del primer dia hem començat a treballar en aquells
projectes que necessiten més temps i que hem d’aconseguir en aquest mandat, com ara la nova residència per a la gent gran o el
seguiment constant, des del primer dia, que hem fet de les obres de millora de l’estació de Renfe.
Per a aquest treball de transformació de Molins de Rei hem de combinar l’execució de grans projectes i alhora aconseguir els grans
consensos en els projectes a llarg termini, aspecte clau, també, per aconseguir les grans actuacions de la resta d’administracions, com
ara les millores en las nostres infraestructures.
Això sense oblidar mai que el bon funcionament dels serveis municipals són essencials i la màxima prioritat per al nou Govern. La
neteja, la jardineria o la reparació de la via pública i el reforç del bus municipal a primera hora del matí per fomentar-ne l’ús en la
població escolar han estat de les primeres decisions i mesures executades pel nou Govern. Soc conscient que hem de millorar més en
aquest terreny. Molins de Rei és un gran municipi i mereix que aboquem totes les nostres energies a millorar el seu dia a dia.
Acabo aquestes ratlles tal com he començat: necessitem un govern fort. Cal que tots ens esforcem a cercar consensos per tenir les
màximes capacitats per transformar Molins de Rei. És cert que l’oferiment de diàleg a la resta de forces polítiques ha tingut respostes
diferents i ha anat variant segons la força política, i per això vull agrair a aquells que, situant Molins de Rei al centre, han tingut el coratge
polític per iniciar converses i estar disposats a treballar per Molins de Rei.
Aquesta finalitat coincideix amb una àmplia majoria de molinencs i molinenques. És el que transmeteu quan vivim Molins de Rei a peu
de carrer, quan fem seguiment de les obres de la carretera, quan visitem les obres del nou barri de les Guardioles o quan visitem els
diferents barris amb la seva activitat intensa o quan senzillament passegem pels carrers i les places del poble.
No vull acabar aquestes ratlles sense desitjar-vos una gran Festa Major. Que la visquem amb màxima intensitat, tal com també fan les
entitats amb la propera Festa Major. I això és el que us convido fer.

Xavi Paz, alcalde

Ajuntament de Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40
www.molinsderei.cat
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ACTUALITAT SUPRAMUNICIPAL /

ACTUALITAT
SUPRAMUNICIPAL

Molts dels projectes que s’executen a Molins de Rei
no serien possibles sense la col·laboració d’altres
administracions supramunicipals. En aquesta pàgina
recollim els més destacats que estan en marxa.

RENFE ha adjudicat les obres de millora de
l’estació de Molins de Rei per un import de
5,1 milions d’euros. Està previst que les obres
comencin aquest mateix any i que s’allarguin
durant 14 mesos, fins a la primavera del
2021. El projecte preveu la instal·lació de nous
ascensors d’accés a les andanes, l’adequació
i la renovació d’escales, l’ampliació de les
andanes, la millora de l’enllumenat, noves
marquesines, nova senyalística i nova zona
d’atenció als viatgers. Amb aquesta actuació
l’estació serà, finalment, 100% accessible.
Les obres han estat presentades in situ
per l’alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz,
la delegada del Govern a Catalunya, Teresa
Cunillera, la directora de Rodalies de
Catalunya, Mayte Castillo, i el director general
de Transports i Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya, Pere Padrosa.

Obres de millora
de l’estació de RENFE
FITXA
PROJECTE: Obres de millora
de l’estació de RENFE

LOCALITZACIÓ: Estació
de tren de Molins de Rei

ADMINISTRACIÓ: Ministerio
de Fomento / RENFE

TERMINIS: 2019-2021

ÀMBIT: Infraestructures
i mobilitat

FASE: Adjudicació
de les obres

Les millores s’emmarquen en el Pla
d’Estacions de RENFE que s’està duent
a terme a la rodalia de Barcelona. En
total, RENFE està invertint prop de 100
milions d’euros en actuacions centrades en
modernització de 39 estacions diferents.
L’estació de Molins de Rei compta amb serveis
de les línies R1 i R4. Cada dia laborable la
utilitzen 7.635 viatgers de mitjana.

Pla Director Urbanístic Metropolità
Fins a finals d’any, ciutadania, professionals i societat civil
organitzada podran ser partícips dels continguts del futur Pla
Director Urbanístic (PDU) metropolità. L’objectiu és donar veu a
la ciutadania i ajudar a divulgar els continguts d’aquest projecte
de planificació urbanística que tindrà un gran impacte sobre el
territori. El PDU representa l'oportunitat de respondre als principis
i valors concrets d'una societat que aspira a gaudir d'una àrea
metropolitana saludable, democràtica, equitativa, socialment justa,
sostenible i resilient.

Durant aquest període, els ciutadans podran assistir a les sessions
programades on tindran l’oportunitat de contrastar, debatre i
fer aportacions en relació amb els objectius i propòsits del Pla.
El procés de participació s’organitza en 2 sectors diferenciats:
debats temàtics als col·legis professionals i sessions ciutadanes
a diferents municipis metropolitans. A més, els ciutadans tindran
l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement urbanístic a través de
l’exposició itinerant “Metròpolis de ciutats”.

FITXA
PROJECTE: PDU Metropolità

LOCALITZACIÓ: Tot Molins
de Rei i àrea metropolitana

ADMINISTRACIÓ: Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)

TERMINIS: 2013-2021

ÀMBIT: Urbanisme

FASE: Presentació i participació
de l’avanç del PDU

/ VIA PÚBLICA

LA REFORMA DE LA
CARRETERA AVANÇA
A BON RITME
El primer tram de carretera en reformes està a punt d’enllestirse. És la vorera compresa entre els carrers Josep Folqué i Pi i
Margall, costat riu, i ja s’està procedint a col·locar el paviment
final i els darrers detalls (a excepció del mobiliari, enllumenat i
arbrat, que es posaran més endavant). Un cop s’acabi aquest
costat, les obres es traslladaran a la plaça de la Bàscula i al costat
muntanya. La reforma de tot aquest tram s’acabarà a finals de
gener de 2020.
El projecte global preveu la renovació integral de les avingudes
de València i Barcelona entre els carrers Llobregat / Riera
Bonet i Quatre Camins. Aquest projecte està dividit en diverses
grans fases, la primera de les quals és la que s’està executant
actualment i que acabarà al gener. Més endavant es decidirà
quines noves fases es prioritzen i en quins terminis s’executen.
Setmanalment, l’Ajuntament manté una reunió amb els veïns
per informar-los de l’evolució i recollir les seves impressions i
demandes. Fins ara han demanat la instal·lació d’illes emergents,
que es restringeixi el pas de camions de gran tonatge un cop
acabades les obres i que s’habilitin noves places de càrrega i
descàrrega. El govern municipal ja ha anunciat que estudiarà
amb detall totes aquestes peticions per poder-hi donar una
resposta satisfactòria.

Àmbit d’actuació: 8.500 m2
Inici previst: maig 2019
Finalització prevista: febrer 2020
Pressupost: 2.088.529,44 euros
Projecte: Àrea Metropolitana de Barcelona
Empresa adjudicatària: Obres i Serveis Roig S.A.

REPINTAT VIARI
L’Ajuntament ha dut a terme a finals d’estiu una campanya
de millora de la senyalització horitzontal. En total s’han
repintat 1.400 metres lineals i 300 metres quadrats
de passos de vianants, sentits de circulació, places
d’aparcament i zones de càrrega i descàrrega, entre
d’altres. S’han invertit 7.500 euros en aquestes feines,
que s’han estès per la majoria de barris de la vila, incidint
en els punts més delicats (accessos a escoles
i equipaments) o que tenien la pintura més desgastada

RENOVACIÓ DE QUADRES DE
COMANDAMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
L’enllumenat públic de Molins de Rei ha millorat amb la renovació
de 22 quadres de comandament. Els quadres són telegestionats
per detectar avaries i poder controlar el consum energètic.

Aquesta actuació és una de les millores contemplades en l’acord
amb l’actual empresa concessionària del servei d’enllumenat
públic.
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FESTA MAJOR /

Els Miquels són part de l’essència de la Festa Major, i aquest any celebren els 40 anys
amb un pregó sorprenent. Acte subtitulat i amb interpretació en llengua de signes.

/ FESTA MAJOR
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CONSUM RESPONSABLE

ESTOVALLES CONTRARUMORS

PUNT LILA

No cal beure més del compte per passar-ho
bé. Aprofitem la Festa Major per promoure el
consum responsable.

Els bars i restaurants adherits a la
campanya Contrarumors oferiran estovalles
per desmentir prejudicis i afavorir la
convivència en la diversitat. Els establiments
d’hostaleria són espais estratègics on es
desenvolupen dinàmiques socials, i els seus
responsables són persones clau per incidir
positivament en les relacions entre les
persones.

Un any més, la Festa comptarà amb el
Punt Lila a la plaça de la Llibertat, un
punt d’atenció que facilitarà assessorament
i acompanyament a les persones en el
cas d’una agressió o de comportaments
sexistes. A més, diferents professionals
es mouran pels espais de festa per donar
informació necessària.

Recomanacions al programa
Pancartes als espais: No et perdis la festa!
Recordatori als establiments sobre la
prohibició de vendre alcohol a menors
Activitats de prevenció amb Energy
Control
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Les estovalles transmeten missatges per
superar els prejudicis, estereotips i rumors
que sovint dificulten l’apropament entre
veïns i veïnes que compartim un projecte de
vila. Per saber quins són
els comerços adherits,
consulta la web
www.contrarumors.cat

Paral·lelament, l’Ajuntament impulsarà una
campanya de difusió del protocol d’actuació
davant les violències sexuals en espais
festius amb el missatge VIVIM LA FESTA
SENSE AGRESSIONS.

EDUCACIÓ I JOVENTUT /

El curs escolar
arrenca amb
millores en el
TRANSPORT
PÚBLIC
El curs escolar ha començat amb facilitats
perquè els alumnes puguin desplaçarse utilitzant el transport públic, ja que
l’Ajuntament ha activat una sèrie de
mesures per afavorir la mobilitat i els
desplaçaments dels alumnes. L’objectiu
és pal·liar els problemes derivats de les
obres de reforma de l’antiga carretera i,
al mateix temps, atendre les demandes
expressades per les associacions de
familiars d’alumnes, equips docents i els
mateixos estudiants.
Les principals novetats es concentren en
el reforç d’expedicions del bus urbà. Així,
les tres expedicions del matí de la línia
MB1 (7.20 h, 8.00 h i 8.30 h) es veuran
reforçades amb dues noves opcions:

a les 7.15 h i a les 8.25 h. Pel que fa
a la línia MB2, se n’habilita una nova
expedició a les 7.45 h. Aquestes mesures,
reivindicades pels mateixos usuaris,
permetran incrementar la capacitat de
transport en aquesta franja horària del
matí en 70 places. Respecte a les hores
de sortida dels instituts, el principal canvi
radica en la línia MB2, que endarrerirà la
seva sortida de Can Graner a les 14.35
h per poder arribar a l’Institut Bernat el
Ferrer quan els alumnes ja són a la parada
i així donar-los millor servei.
A més, l’Ajuntament també vetlla perquè
les obres de reforma de la carretera, que
van començar just en acabar el curs
escolar, tinguin el menor impacte possible
en la mobilitat. Per aconseguir-ho ha
habilitat un dispositiu format per efectius
de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i
agents cívics que actua en els punts més
conflictius: Jacint Verdaguer, carretera
amb Juli Garreta, Terraplè amb carretera
i els accessos a les escoles.
Més de 5.000 alumnes han començat
aquest curs entre llars d’infants, escoles
de primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.

Més de 150.000 euros
invertits en els centres
i equipaments educatius
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament
de Molins de Rei ha invertit prop de
150.000 euros en 60 actuacions
repartides entre els equipaments
educatius de la vila: escola d’adults,
escoles de primària, llars d’infants
municipals i Escola Municipal de
Música. El 50% d’aquestes inversions
s’han destinat a millores de seguretat,
reparacions de teulades i goteres, jocs
infantils, sorrals, connectivitat i altres
aspectes demanats per les mateixes
direccions dels centres.
L’altre 50% de la inversió s’està executant
actualment i es destinarà a substituir
antigues instal·lacions d’il·luminació poc
eficients per tecnologia LED a les escoles
El Palau i l’Estel. Aquesta inversió es
recuperarà ben aviat gràcies a l’estalvi
energètic que comporta i és possible que
es pugui fer extensiva a algun altre centre
aquest mateix any.

El Consell
d’Adolescents
de Molins de Rei
clou el seu
1r curs

Molta feina en poc temps. Aquest és
el balanç del Consell d’Adolescents de
Molins de Rei, que en només quatre
mesos han organitzat activitats musicals
per a les Festes de Maig i han treballat en
la creació del logotip i del web d’aquesta
organització.
El Consell d’Adolescents de Molins de Rei
està format per 30 adolescents que, de
manera voluntària, es van oferir per ser

consellers i conselleres. Tots són alumnat
de 1r a 4t de l’ESO dels centres de
secundària de Molins de Rei: INS Bernat
el Ferrer, INS Lluís de Requesens, Col·legi
Manyanet i Col·legi Virolai. El Consell
d’Adolescents es continuarà reunint un
cop al mes durant tot l’any. Es preveu
que el seu mandat sigui de quatre anys,
però seran els mateixos adolescents qui
decidiran aquesta qüestió i d’altres quan

elaborin el reglament de funcionament del
Consell a partir d’aquets mateix mes de
setembre.
La creació del Consell d’Adolescents va
néixer de l’interès de l’Ajuntament de
Molins de Rei per obrir un nou espai de
participació a la ciutadania més jove del
nostre municipi i així donar continuïtat al
projecte de participació infantil que es va
iniciar amb el Consell d’Infants l’any 2016.

/ BREUS

DIADA 2019
Crida al diàleg
i a la col·laboració
Més diàleg i més col·laboració entre
institucions, partits i ideologies. Aquest
ha estat l’element central del discurs
institucional d’aquest Onze de Setembre
que s’ha celebrat a Molins de Rei. Una
seixantena d’entitats han participat a la
tradicional ofrena floral al monument a
Rafael Casanova.

GENT GRAN
Ja es poden demanar els ajuts
socials amb un sol tràmit
Fins al proper 30 de novembre, les persones grans es
poden acostar a l’Oficina de Prestacions Socials, ubicada a
l’OAC (c. Rubió i Ors, 2), i sol·licitar amb una sola gestió els
diferents ajuts socials que l’Ajuntament posa al seu abast,
sempre que compleixin amb els requisits establerts. Es
tracta d’ajuts per pagar l’IBI, la taxa d’escombraries i d’aigua,
i ajuts per a persones més grans de 75 anys que viuen soles.
L’horari d’atenció per fer aquest tràmit és de dilluns
a divendres, de 10 h a 13 h.

BEQUES
Conveni amb Oxford School
Idiomes per aprendre anglès
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L’APUNT

anys,
ers quatre
En els darr
t 408
nt ha dona
l’Ajuntame
global
un import
ajuts, amb
0 euros.
de 106.12

L’Ajuntament ha signat un conveni
de col·laboració amb Oxford School
Idiomes per becar 12 joves amb recursos
limitats dels instituts de Molins de Rei
per a l’aprenentatge d’anglès en horari

extraescolar. La beca és per a la totalitat del
curs. Està previst que el conveni es renovi
el curs 2019-2020 i que s’ampliï fins a 15
joves.

COMERÇ
Una Shopping Night de rècord
La 5a edició de la Shopping Night i la Nit de Tapes del Mercat
Municipal es van tornar a superar. Més de 150 establiments i
centenars de persones van sortir als carrers de la vila per gaudir
d’activitats lúdiques, d’una oferta gastronòmica de qualitat i
d’importants descomptes en els comerços locals. La bona acollida
de la Shopping Night la consolida definitivament en el calendari
local, si bé l’Organització ja ha anunciat que, amb vista a la
futura edició, volen introduir canvis per fer l’activitat encara més
atractiva.

CIVISME /

CIVISME

Els infants també
volen civisme

La gestió dels trastos que no volem a casa és un problema greu
per a tothom: embruten el poble, dificulten l’accés als vianants
i poden provocar accidents.
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana rebem entre 5 i 10 trucades
diàries de persones que ens avisen que deixaran voluminosos
per recollir, però cada dia hem de fer entre 70 i 90 serveis de
recollida. També s’ha detectat que algunes empreses de transport
i mudances deixen el material retirat en el primer contenidor que
troben.

El Consell d’Infants de Molins de Rei ha presentat aquest estiu
la campanya de civisme que ha impulsat com a producte
estrella de la feina feta durant el curs. Aquest òrgan de
participació infantil va rebre l’encàrrec de l’alcalde de treballar
en una campanya de sensibilització al voltant de la importància
del civisme i com a crida a la reducció dels actes incívics a
Molins de Rei, com poden ser la no recollida dels excrements
de gos, els cotxes mal aparcats, la brossa fora del contenidor,
les guixades als murs i parets de la vila, el maltractament del
mobiliari urbà...

Et fan nosa els trastos?
A la resta, també

Aquest comportament incívic ens
ha obligat a ampliar el servei
als matins per mantenir el poble
en mínimes condicions.

COM HO HEM DE
1 La recollida de trasto

El resultat porta per títol “Molins és casa teva, cuida-la”,
una proposta de campanya que inclou diferents missatges
i un logotip per ajudar a identificar-los clarament.

FER:

s es fa de dilluns

a les tardes.

a dissabte

2 Als barris de m
un
i divendres a la

tanya, el camió
passa dimarts
tarda.

3 Hem de trucar
al 93 68

0 33 40 (OAC) ab
ans
a anterior.

de les 12 h del di

4 No podem deix
ar
5 No podem de
ixar

residus de més d’

un metre o 50 qu

runa ni residus

6 Podem anar a la
De

ilos.

d’origen comerci

al.

ixalleria. Està ob

7 El servei de reco
llida

erta tot l’any.

i anar a la Deixal

leria és gratuït.

LA DADA
500 tones de
residus llençats al
carrer cada any

No t’ho perdis!

Aquestes són només algunes de
les activitats més destacades
que tindran lloc properament a
Molins de Rei. No te les perdis!

/ AGENDA

TABALADA SOLIDÀRIA

19

D’OCTUBRE
dissabte

Els Dimonis de Molins de Rei organitzen aquesta activitat
benèfica amb l’objectiu de recollir fons per AFABAIX,
l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix
Llobregat. Si no passa com l’any passat i la climatologia
acompanya, la Tabalada començarà a les 19 h a la plaça del
Palau. Activitat recomanable per a tota la família
Lloc: Plaça del Palau

TERRORMOLINS

DEL

8

AL

17

NOVEMBRE
divendres
NOVEMBRE
diumenge

El Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei arriba a
la 38a edició, que enguany està dedicada al surrealisme.
El motiu és el 90è aniversari de l’estrena del curtmetratge
Un perro andaluz, fet per Luís Buñuel amb la col·laboració
de Salvador Dalí. Els assistents a la sessió inaugural podran
assistir a la projecció del curt acompanyat de música en
directe.
Lloc: La Peni

DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

20

NOVEMBRE
dimecres

Per commemorar els 60 anys de la declaració dels Drets del
Nen i els 30 anys de la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
l’Ajuntament se suma a la campanya d’Unicef i il·luminarà la
façana d’un edifici rellevant, que en aquest cas serà la nova
Biblioteca El Molí. També s’organitzaran activitats i es llegirà
un manifest en defensa dels infants.
Lloc: Biblioteca El Molí

POSA’T LA GORRA

DEL

23
AL

24

NOVEMBRE
dissabte
NOVEMBRE
diumenge

Un any més, i ja en van 13, diverses entitats col·laboren per
recaptar diners en favor de la investigació contra el càncer
infantil. El tast solidari de la sala La Gòtica i la festa, amb
subhasta inclosa, de la plaça de la Llibertat són els actes
centrals d’aquesta jornada benèfica en la qual tots i totes
ens posem la gorra per ajudar a qui més ho necessita.
Lloc: La Gòtica / Plaça de la Llibertat

PREMIS DE L’ESPORT

29

NOVEMBRE

divendres

La Joventut Catòlica - La Peni tornar a acollir l’acte
institucional dels Premis de l’Esport, en reconeixement a
la trajectòria i la tasca feta per les entitats esportives i els
esportistes de la vila. Com en les sis edicions anteriors, els
i les millors esportistes de Molins de Rei tindran un merescut
protagonisme.
Lloc: La Peni

* Et recomanem que poc abans d’assistir a les activitats en comprovis la informació a
www.molinsderei.cat/actualitat/agenda.
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Tribuna política

NOU MANDAT, NOUS REPTES

QUÈ VOLEM

Les darreres eleccions municipals
a la nostra vila van configurar
una nova majoria. Els molinencs
i les molinenques van atorgar a
la llista dels Socialistes de Molins
de Rei un ampli suport per
continuar amb la transformació
del nostre poble iniciada el 2011
amb polítiques de transformació
i progressistes. Encetem un nou
mandat amb la mà estesa a tots els
grups municipals del consistori
per continuar treballant per la
nostra vila, amb projectes renovats
i amb les idees clares.
Tenim molta feina al davant i són
molts els projectes per a aquest
mandat.
Les millores de les infraestructures
que connecten Molins de Rei
amb l’autopista o amb la C-1413,
o la remodelació de l’estació
de la RENFE són algunes de les
prioritats que el nou Govern
municipal vetllarà perquè
el Govern de l’Estat i el de la
Generalitat compleixin amb les
seves obligacions.
Un mandat durant el qual les
obres del barri de les Guardioles
milloraran la mobilitat de la zona
i tindrem habitatges de protecció
oficial, una de les prioritats del
nou Govern.
Continuarem millorant la
fiscalitat del nostre municipi,
consolidant un model de
bonificacions per a les rendes
més baixes i ampliant els ajuts
per tenir una vila més sostenible.
Una vila inclusiva i igualitària,
el model associatiu de la qual és
un puntal en la nostra societat i
cal continuar donant-li suport i
ajudant-lo.
Un mandat durant el qual farem
realitat la remodelació del Parc
del Pont de la Cadena, l’ampliació
de les obres de la carretera i la
millora de la connectivitat dels
barris. A més, avançarem en la
remodelació de diferents carrers,
com el passeig Pi i Margall o
Sant Isidre, per continuar fent
un Molins de Rei més amable.
Treballarem per millorar els
serveis que l’Ajuntament presta als
vilatans i les vilatanes, amb més
neteja i millors espais públics.
Reforçarem la Guàrdia Urbana
amb més efectius i una nova
comissaria perquè es puguin
desenvolupar les seves tasques
amb més eficiència. També
continuarem ampliant el servei
del Bus Urbà els caps de setmana i
el mes d’agost, tal com ja hem fet
amb les freqüències per arribar a
les escoles i als instituts.
Tenim les idees clares i el
convenciment que treballant tots
junts farem un Molins de Rei
millor per a tots i totes.

Fa unes setmanes vàrem
preguntar a les persones que han
col·laborat d’una manera o una
altra amb el projecte de Junts
x Molins si ens autoritzaven a
establir negociacions amb el
PSC amb l’objectiu d’entrar al
Govern municipal. El resultat de
la consulta va ser favorable a la
proposta, tot i que molta gent
també va expressar amb el seu
vot que no ho veia bé. Per això
volem ser totalment transparents
amb la nostra postura.

Miguel Zaragoza

Ens vam presentar a les darreres
eleccions municipals amb
un programa i un equip per
governar, però també sempre
hem estat conscients que ens
tocaria negociar amb altres
forces polítiques, atès que des de
fa 20 anys no hi ha cap majoria
absoluta a la vila.
La nostra primera opció
sempre va ser repetir el pacte
de govern amb el que es va
acabar el mandat anterior i
que, malgrat haver obtingut
pitjors resultats, tenia la força
suficient per repetir. Però la CUP
va descartar aquesta opció en un
moviment legítim, però al nostre
entendre, poc responsable. El
nostre enfocament és totalment
diferent: ens presentem per
intentar canviar les coses, no
per quedar-nos a l’oposició i
criticar el que fan els altres. I és
per això que, descartada l’opció
independentista, ara estem
explorant la possibilitat d’entrar
al Govern del PSC.
Tenim molt present que
tenim companys injustament
empresonats. Que el PSC-PSOE va
votar a favor de l’aplicació del 155
i que no podem esperar d’ells cap
avenç cap a l’autodeterminació
del nostre país. Però arribats en
aquest punt, també preferim que
el Govern de Molins de Rei sigui
més plural i més representatiu
de totes les sensibilitats de la
vila. Preferim que hi hagi un
contrapès independentista que
no pas que no hi sigui.
Hores d’ara encara no sabem
si entrarem o no al Govern.
Volem veure quina capacitat
d’influència tindrem, en quines
àrees i amb quins recursos
comptarem. I si acabem arribant
a un acord, serà amb dos únics
objectius: millorar Molins de Rei
i representar i defensar els que
creiem en els drets i les llibertats
del nostre país.

Ramon Sánchez

MOLINS DE REI DAVANT
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Només una persona del tarannà
de Donald Trump pot negar
evidències cientificopràctiques
com les que estem patint i de
les que fa anys que se’ns avisa.
El canvi climàtic, provocat pel
model econòmic implantat
per l’espècie humana a la gran
majoria dels territoris del nostre
planeta consistent en la captació
i crema de recursos naturals, ens
obliga a reaccionar.
Ja anem tard, però encara
podem fer-hi coses. Això ens
ha de preocupar i ocupar, i
ha de dirigir les polítiques
de tot tipus que proposem
i implementem des de les
nostres administracions
públiques. Molins de Rei ha de
posar-se a treballar de manera
inqüestionable en aquesta línia
en temes i assumptes concrets.
En què cal concretar-ho a
escala local? Eliminar cotxes
a combustió, a través del
foment del transport públic i el
transport sostenible i saludable
(mobilitat elèctrica i sobretot,
l’ús de la bicicleta i caminar)
i, per descomptat, implantar
l’illa de vianants al centre del
poble i anar-la implementant a
la resta del municipi. Aprovar
el Pla Local d’Adaptació al
Canvi Climàtic, promogut pel
Govern anterior, que no el va
poder aprovar, però que està
enllestit, i, sobretot, programar
i aplicar les inversions que en
s’hi contemplen. Polítiques
de reducció de residus i de la
imperiosa necessitat de separar
correctament aquells altres
que generem. I potenciar el
que ja està fet i funcionant a
l’entorn del Pla Supramunicipal
de Qualitat de l’Aire del Baix
Llobregat.
I implementar polítiques
transversals, ja des de l’educació
dels més petits i reeducació
dels adults, sobre la necessitat
imperiosa de canviar d’hàbits.
El nostre planeta s’ho mereix.
Els humans que han d’habitar el
nostre planeta els propers segles
també. És la nostra obligació.

Josep Raventós

/ OPINIÓ

UNA NOVA LEGISLATURA

ENDESA NO POT GUANYAR

Fa tres mesos de les darreres
eleccions municipals, que
van portar un conjunt de 21
regidors nous a comprometre’s
per treballar pel bé de la vila
i la seva ciutadania, entre els
quals quatre representants
dels vots rebuts per Esquerra
Republicana de Catalunya.
Volem aprofitar aquest Balcó de la
Vila per agrair aquests 2.120 vots
que actualment ens han permès
créixer en un regidor respecte
dels anteriors comicis.

Durant aquest mes d’agost hem vist
com es produïa un fet que ens torna
a recordar en quina situació social i
econòmica ens trobem des de fa ja
més d’una dècada: Endesa exigia a
desenes d’ajuntaments catalans que
es fessin càrrec, amb fons públics,
de la meitat dels deutes acumulats
per impagaments del rebut elèctric
per part de famílies en situació
d’extrema precarietat.

Prèviament a les eleccions, i
sobretot abans de la constitució
del Ple del dia 15 de juny, vam
estar intentant crear un govern
independentista a l’Ajuntament
que reflectís certament els
6.208 vots de JxMdR, ERC i la
CUP, més els 441 de Molins
per la República que s’havien
aconseguit. En tot moment vam
creure que havíem d’actuar
amb responsabilitat i fidelitat
al que els votants ens havien
manifestat i per això, en no ser
possible la reedició del pacte
entre Junts per Molins, la CUP
i ERC de l’anterior mandat que
nosaltres havíem proposat, vam
decidir que treballaríem des de
l’oposició per vetllar pel bon
funcionament de l’Ajuntament
i la millora general de Molins
de Rei.
Avui, quan escrivim aquest
article, a les portes de l’Onze
de Setembre, amb l’esperança
que sigui una diada que torni
a manifestar el nostre anhel
d’independència i, sobretot,
faci palesa la unitat de la gent
per continuar reivindicantla, ens mantenim ferms en
aquesta unió també en l’àmbit
municipal per avançar cap a la
proclamació de la República.
Són temps d’aprendre a treballar
conjuntament, superant
individualitats i negociant pel
bé comú. Per aquest motiu, des
de l’oposició mantindrem una
posició crítica però constructiva
que permeti que Molins de
Rei avanci, i mentrestant,
continuarem bastint ponts
per avançar cap a la República
des de l’Ajuntament. Som aquí
per treballar amb fermesa i
convenciment per totes les
inquietuds que la ciutadania ens
manifesti.
Article signat per tot el grup
municipal d’ERC

Marcel López

I ho exigia gràcies bàsicament a
dos fets: per una banda, els buits
legals deixats per la Llei 24/2015,
aprovada ara fa quatre anys, que
no va acabar d’establir clarament
la responsabilitat de l’empresa
a l’hora d’assumir les factures
impagades per les famílies sense
recursos, però també perquè els
ajuntaments catalans tenen el
seu subministrament elèctric en
mans de la mateixa empresa que
ara els exigeix que s’han de fer
càrrec dels diners que no poden
pagar els seus clients captius més
vulnerables econòmicament. La
gran dependència de les institucions
públiques de les empreses privades
que formen part dels oligopolis
energètics i de telecomunicacions
també pot condicionar enormement
les polítiques a desenvolupar per
aquestes mateixes institucions.
És per això que la creació fa poc
de Barcelona Energia, el primer
operador elèctric públic que pot
oferir servei tant a particulars com a
institucions, suposa una alternativa
al control privat de l’energia i els
béns comuns fonamentals. No hi
ha prou que diferents ajuntaments
es posin d’acord per negar-se a
sotmetre’s als designis d’Endesa
i formin fronts comuns contra
els talls de llum i amenacin amb
sancions a l’empresa privada; cal
potenciar alternatives públiques
pròpies que puguin acabar portant
a la renacionalització i al retorn
al control públic i social de béns
fonamentals que van ser arrabassats
durant la gran festa neoliberal dels
anys 90 i inicis del segle XXI.
Vam votar en contra de la
contractació en el Ple al seu moment
i en el nostre programa hem
defensat la necessitat que Molins
de Rei trenqui amb la dependència
d’Endesa i aposti pel nou operador
metropolità públic. Aquest serà un
dels nostres objectius en aquest
mandat, en el qual també s’acaba la
concessió privada del servei d’aigua
municipal a Aqualia. El retorn de la
sociovergència a Molins de Rei no
sembla una bona notícia en aquest
sentit, però si realment es volen
defensar els interessos públics del
vilatans i vilatanes cal demostrar-ho
amb fets i polítiques, i no solament
amb paraules.

Ana Aroca

LA LLUITA CONTRA
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA NO
POT ESPERAR
Més de 100 entitats i ONG
convoquen una vaga mundial
estudiantil, de consum i de
mobilització per al 27 de
setembre com a punt de ruptura
perquè tothom incorpori el canvi
de model sense retorn. Molins
de Rei hauria de ser referent en
la lluita contra l’emergència
climàtica i des de Molins
en Comú aportem la nostra
experiència per ajudar a fer-ho
possible.

A l’hora de tancar aquesta
edició, el grup municipal de
Ciudadanos no ha enviat cap
text per publicar en l’espai que
té a la seva disposicó.

La crisi climàtica no és “un
tema més”, sinó un fet que,
en les paraules de Naomi
Klein, ens obliga a “canviarho tot”. Està en risc la nostra
mateixa supervivència i la d’un
gran nombre d’ecosistemes.
Si canviem, tindrem
l’oportunitat d’establir un
model més just, aprofundir en
democràcia i blindar drets. Les
transformacions per salvar el
planeta no han de suposar un
sacrifici, sinó una millora en les
condicions de vida. L’Ajuntament
té l’obligació de jugar un paper
clau i en els darrers governs no
s’ha fet.
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Trobem incomprensible que
no haguem signat encara el
nou Pacte Europeu d’Alcaldes/
esses per l’Energia i el Clima.
Per què els últims governs han
abandonat i relegat aquest tema?
Des de Molins en Comú treballem
perquè la nostra vila es posicioni
i se situï al capdavant dels
municipis en la lluita contra el
canvi climàtic: a) implementant
polítiques per formar, educar i
informar sobre el fre necessari a
les emissions i la vital adaptació a
les conseqüències de l’increment
de la temperatura global; b)
aportant propostes concretes
en estalvi energètic, en energies
renovables, en la promoció de
l’economia verda, en l’augment
de l’eficiència dels edificis i en la
implementació del residu zero.
Animem la població i la resta
de formacions polítiques a
mobilitzar-nos el proper 27 de
setembre i aportar solucions a
una crisi que no pot esperar. Les
noves generacions així ens ho
exigeixen. Està en joc el seu futur
i el del planeta.

Gerard Corredera

Laia Cassauba

MIQUEL
PAHISSA
representant de la
Colla dels Miquels

Els Miquels seran els
protagonistes de l’obertura
de la Festa Major. La
colla, que celebra el
seu 40è aniversari, serà
l’encarregada de fer el
pregó inaugural, que
repassarà la seva història.
El grup, que porta el
nom del patró de la vila,
prepara per al dia 29 de
setembre la tradicional
Festa dels Miquels. El
2015 van publicar un
llibre que recull la seva
història.
Què representa per a la Colla dels
Miquels fer el pregó?
És un orgull i satisfacció per a nosaltres
poder fer un pregó per tot Molins de
Rei i celebrar els 40 anys de la colla.
Nosaltres no som una entitat amb junta i
un president; som un grup d’amics que
tenim en comú el nom de “Miquel”, i en el
transcurs d’aquests 40 anys hem escollit
un Miquel de l’Any. Ara som uns 25 els
que formem la Colla dels Miquels.

A partir del 1979 es crea un grup d’uns
25 o 30 que vam començar a idear com
organitzar una festa dels miquels.
I com és la festa?
El vermut s’ha fet des del principi i el 1981
ja vam començar amb l’esmorzar dels
miquels, però entre el 1982 i el 87 la festa
perd força, tot i que es continua amb el
vermut i l’esmorzar. A partir de 1987 torna
a agafar impuls amb més gent a la colla, li
donem un tomb a la festa i s’hi afegeix més
activitat. Des de llavors, cada any a les 6
de la matinada anem a buscar el Miquel
que hem escollit com a protagonista del
dia, després fem l’esmorzar i al migdia el
vermut, al carrer Sant Miquel, que és quan
es fa pública la nominació del Miquel de
l’Any i del Miquel més jove, i es fa el pregó.
Des del segon any que es va organitzar la
festa, des del 1982, comença la tradició i
cada any l’encarregat de fer el pregó és el
Miquel escollit l’any anterior, que fa el seu
discurs i li passa el relleu al nou nominat.

És una associació molt sui generis i
estrictament molinenca. Com es va
iniciar la tradició?
Els iniciadors de la colla van ser tres
miquels: Escala, Riba i Armengol. Ells van
començar a mobilitzar els miquels de la
vila i van recollir aportacions econòmiques
per organitzar el vermut popular. Va ser
l’any 1979, durant la Festa Major de
la nova etapa democràtica, que es va
organitzar el primer vermut dels miquels
abans del pregó, que llavors es va fer a la
plaça del Mercat i que van realitzar Miquel
Rius, Jaume Romeu i Josep Lluís Revenga.
Durant 40 anys hem convidat els vilatans
a aquest aperitiu el dia del nostre sant.

Com serà el pregó?
Aquest serà l’acte extraordinari de
celebració del nostre aniversari i repassarà
la nostra història, amb imatges i les veus
dels protagonistes. A l’escenari hi haurà
una petita representació dels miquels que
han estat i són membres de la colla.
Més enllà d’aquests dies en què teniu
protagonisme, durant la resta de l’any feu
alguna activitat com a grup?
Durant l’any ens trobem com a colla
d’amics, fem algun dinar o sopar, i
aprofitem per fer balanç i planificar coses,
però no duem a terme cap acte públic. El
nostre dia gran és per la Festa Major, el dia
de Sant Miquel, i a més enguany, durant
el pregó, també tindrem el nostre moment,
que ens permetrà parlar i explicar la nostra
festa a tot Molins de Rei.

