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Estrenem gimnàs
i rocòdrom
Noves instal·lacions a la Zona
Esportiva Ricard Ginebreda
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La ZE Ricard Ginebreda
ja té gimnàs i rocòdrom

La tercera i última fase de les obres de
la Zona Esportiva Ricard Ginebreda ha
finalitzat amb la inauguració del gimnàs
i el rocòdrom. Aquestes dues sales se
sumen a les destinades a l’halterofília i el
judo, de manera que converteixen aquest
espai en l’epicentre de l’activitat esportiva
del municipi.
La inversió d’aquesta tercera fase s’ha
situat al voltant de l’1,5 milions d’euros i
s’ha finançat entre l’Ajuntament de Molins
de Rei (un 76,5%) i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (un 23,5%). Amb aquest
pressupost s’ha pogut equipar una sala
de gimnàs de 588,96 m2 i un rocòdrom
de 66,85 m2. També s’han pogut millorar
altres dependències esportives, com els
despatxos i els magatzems, la graderia
exterior i les places d’aparcament.
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Fins ara, les gimnastes de Molins de Rei
havien d’entrenar en una nau d’un polígon
industrial, mentre que les persones que
volien practicar l’escalada havien de
desplaçar-se a altres localitats.
La inauguració d’aquestes noves
instal·lacions va tenir lloc aquest 23 de
novembre. Prop de 500 persones van
participar a la visita a l’equipament i a la
presentació dels equips de gimnàstica per
a la temporada 2019-2020.
Amb la inauguració del gimnàs i el
rocòdrom es culmina el procés de
construcció de la Zona Esportiva Ricard
Ginebreda, un equipament estratègic que
està contribuint de manera decisiva a la
transformació del barri del Canal.

Sabies que...

UN ESPORT MOLT NOU
L’inventor del rocòdrom va ser l’anglès
Don Robinson, que va crear la primera
paret artificial d’escalada a la universitat
de Leeds l’any 1964. La idea va triomfar
de seguida entre els estudiants, cosa
que el va empènyer a crear la primera
empresa dedicada a la creació de peces
i estructures per a rocòdroms: la DR
International Climbing Walls.

/ RICARD GINEBREDA

Història d’una
transformació

El Canal ha viscut una transformació extraordinària els
darrers anys gràcies a la construcció del nou Institut Lluís
de Requesens i de la Zona Esportiva Ricard Ginebreda.
Aquesta és la història del nou epicentre de l’esport molinenc.

Novembre 2013

Octubre 2014

Setembre 2015

Novembre 2019

Comencen les obres
d’un dels projectes més
ambiciosos de la vila. On
hi ha només camps de
terra i un camp de futbol,
s’hi ha de construir una
gran zona esportiva amb
tots els serveis i espais
per a diferents disciplines
esportives.

L’Atlètic Incresa estrena
les noves instal·lacions
que inclouen 12 nous
vestidors, grades per
a 150 persones i 5
sales per a entitats.
Després s’enderroquen
els vestidors antics, es
condiciona tot l’entorn i
es comença a construir
un bar, un magatzem, una
sala pel judo i una altra
per a l’halterofília.

Els esportistes ja
gaudeixen de les
noves instal·lacions i
els veïns i veïnes del
barri, d’un entorn
totalment transformat
i revitalitzat. Però el
recinte encara preveu
més espais per a més
disciplines: hi falten el
rocòdrom i la sala per a
la gimnàstica.

Després de sis anys
i més de 3,5 milions
d’euros invertits, la
Zona Esportiva Ricard
Ginebreda és una
realitat. El futbol, el
judo, l’halterofília, la
gimnàstica i l’escalada
compten amb unes
instal·lacions de primer
nivell.

QUÈ ET SEMBLA LA ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA?

enquesta / digues la teva
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MÒNICA VENDRELL
Òptica

MARIA PÉREZ
Administrativa

Els meus fills fan futbol i halterofília,
i la veritat és que hem notat un gran
canvi respecte al que teníem abans. Era
imprescindible fer aquesta inversió i em
sembla bé que es reparteixi entre esports
tan populars com el futbol i d’altres que
no ho són tant.

Em semblen unes instal·lacions que estan
molt bé i ja tenim moltes ganes de conèixer
el rocòdrom per veure si als meus fills els
agrada això de l’escalada. La meva filla és
usuària de la sala de judo i ve molt contenta
a aquest nou equipament.

CARME VIA
En situació d’atur

NÚRIA RIERA
Administrativa

No sabia que s’estava construint encara
un gimnàs i un rocòdrom, i, de fet, fa
només un any que soc usuària d’aquestes
instal·lacions. El meu fill ve al futbol molt
content, perquè té tot el que necessita per
entrenar i en una zona bastant cèntrica.

Les instal·lacions em semblen molt bé, però
la veritat és que jo no puc valorar gaire el
canvi perquè sempre ho he vist així i no sé
on s’entrenava abans. De totes maneres,
crec que estan a punt d’inaugurar més
espais i penso que això és important.

MOISÈS MORENO
Control de qualitat

JOSÉ TORRES
En situació d’atur

El meu fill fa judo i té un bon tatami on
practicar i un bon professor que li ensenya la
tècnica. El problema és que no hi ha aigua
calenta de manera regular i els nens no es
poden dutxar. Això vol dir que surten
suats i que ara a l’hivern corren el risc de
constipar-se.

La zona ha canviat i està molt millor, però
sembla mentida que amb la gran inversió que
s’ha fet, els nens i les nenes no tinguin aigua
calenta. La meva filla fa halterofília i s’ha de
dutxar amb aigua freda. Ja fa molt de temps
que ens queixem i encara no s’ha arreglat.

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
Setembre

• Creació de Comissions informatives especials: Comissió de seguiment de la residència d’Avis, Comissió de gestió de Llars d’Infants...
• Fixació dels dos festius addicionals als vuit d’obertura autoritzada per a tot Catalunya de l’any 2020 (2/2 i 27/12) i 2021 (7/2 i 12/12)
• Adhesió a la declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019
• Aprovació del conveni i annex de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
i al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
• Aprovació provisional del Pla Parcial Urbanístic del sector industrial “Les Llicorelles”
• Declaració institucional en favor del carril BUSVAO entre Molins de Rei i la Diagonal de Barcelona
• Declaració institucional en resposta a les amenaces d’Endesa en relació amb el deute relatiu a les factures energètiques
de les famílies vulnerables
• Renúncia de la regidora Eva Folquer Alonso al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei

Octubre

• Adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
• Adhesió al protocol de seguretat elaborat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya contra les violències
sexuals en entorns d’oci
• Verificació del Text Refós del Pla Especial del Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei

MOCIONS
Setembre

• Moció presentada per les entitats socials ANC, Òmnium Cultural de Molins de Rei i l’Ateneu Mulei per tal de fer efectiva la
restitució de la pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics!” a l’exterior, entre els dos balcons del segon pis de la façana
de la Casa de la Vila mentre a l’Estat espanyol hi hagi presos polítics
• Moció conjunta dels grups municipals de la CUP, Ciutadans, Molins en Comú, Molins Camina, ERC i PSC sobre l’emergència
climàtica a Molins de Rei

Octubre

• Moció del Grup Municipal d’ERC-AM pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis
• Moció del Grup Municipal de la CUP en suport a Rojava i en defensa de la pau a Orient Mitjà
• Moció del Grup Municipal de la CUP Molins contra la violència policial i per una solució democràtica al conflicte

ORDENANCES FISCALS 2020
El 17 d’octubre es van aprovar, en
sessió extraordinària, les ordenances
fiscals per a l’any 2020.
Es tracta d’un tema important, ja que
dels impostos i taxes municipals en
sortiran la major part dels ingressos
que alimentaran el pressupost
municipal de l’any que ve.
Com ja és habitual els darrers anys,
els impostos generalistes, els que
paga la immensa majoria de la
població, no s’apujaran per sobre de

l’IPC. En concret, i per a l’any 2020,
s’ha aprovat un augment del 0,8%.
Hi ha increments més rellevants
en l’impost d’obres, instal·lacions
i construccions (ICIO) i per a les
empreses concessionàries dels
serveis d’aparcament, de la piscina
municipal i de Can Santoi.
A més, s’amplien algunes
bonificacions: a l’IBI, per a les
famílies nombroses; a l’IBI, per
a tots els edificis que compten

amb sistemes d’energia solar (fins
ara només s’hi podien acollir els
construïts a partir de 2005), i per les
empreses que s’acullen al programa
Reempresa.
També es creen noves taxes: per
a casaments civils (de 100 euros,
però amb bonificació del 90% per a
parelles empadronades a Molins de
Rei), per fuita de clavegueram i per
contragual.

/ AJUNTAMENT

@xavi.paz1

alcaldia@molinsderei.cat

@xavipaz

@xavipazp

Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Compromís
Compromís amb l’esport i amb els i les esportistes molinencs i molinenques. Aquestes paraules resumeixen la decisió ferma que es va
prendre el mandat 2011-2015 per transformar la Zona esportiva Ricard Ginebreda.
Vaig tenir l’orgull de ser alcalde per primera vegada l’any 2011 fins al 2013 i avui encara recordo la il·lusió amb què tot el Govern
parlàvem i treballàvem per fer realitat allò que avui ja podem veure amb els nostres ulls. Aquella empenta és la que ha permès
transformar el camp de futbol del Ricard Ginebreda en una zona esportiva de primer nivell, capaç d’agrupar esports com el futbol, la
gimnàstica, l’escalada, el judo i l’halterofília.
Aquell impuls també ha fet realitat la transformació de l’edifici del Molí per recuperar el seu passat industrial i convertir-lo en una
magnífica biblioteca amb unes dades de creixement d’usuaris i activitats espectaculars.
Ara bé, la transformació no s’acaba aquí. Tot i els incrèduls, avui podem veure créixer el nou barri de les Guardioles. En aquest barri,
durant aquest mandat lliurarem uns 150 habitatges públics per contribuir a garantir el dret a l’habitatge.
Avui, quan mirem enrere i valorem els darrers vuit anys, podem afirmar clarament que fou aquell Govern qui va iniciar la transformació
de la vila amb més energia que mai i és precisament aquella energia, força i ímpetu que cal recuperar i al que dediquem dia rere dia
els nostres esforços. I és en aquest trajecte que volem que ens acompanyin, sempre que així ho vulguin, la resta de forces polítiques.
Posarem tot de la nostra part perquè així sigui.
Volem fer-ho, a més, participativament, amb eines com els pressupostos participatius, que reforçarem, i amb la munió de consells
sectorials d’infància, adolescència, gent gran, joventut, salut, cooperació, igualtat, educació, comerç... I sense oblidar les mesures de
caràcter social per mirar de no deixar ningú enrere, com, per exemple, les ajudes per al menjador escolar, llibres, subministraments
energètics, pagament de l’IBI, escombraries o l’actual tribut metropolità.
Estic convençut que aquest és el camí: definir estratègies de futur, explicar-les, consensuar-les i executar-les. És el que ens donarà a
tots credibilitat per tal de continuar l’ambiciosa transformació que volem i sense oblidar mai que existeix un dia a dia, com cuidar parcs,
voreres i jardins, que també són la nostra obsessió. Posarem els mateixos esforços i convicció en la jardineria i la neteja dels espais
públics de la nostra vila.

Xavi Paz, alcalde

Ajuntament de Molins de Rei
Tel. 93 680 33 40
www.molinsderei.cat
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de Premsa) o al correu electrònic: alcaldia@molinsderei.cat.

/5

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.

Tot el que et cal saber sobre
EL TRIBUT METROPOLITÀ
Què és el tribut metropolità?
És un impost anual que ha començat a
cobrar l’Àrea Metropolitana de Barcelona a
les persones que resideixen a l’anomenada
“segona corona”, de la qual forma part
Molins de Rei. Les persones que resideixen
a la primera corona l’estan pagant
des de 1992.
Per a què serveix?
L’objectiu és finançar les actuacions
necessàries per aconseguir un territori
metropolità més ordenat i vertebrat en
matèria d’espai públic i d’infraestructures.
Bàsicament, servirà per mantenir els espais
naturals i per finançar la incorporació dels
18 municipis de la segona corona, entre
els quals, Molins de Rei, a la tarifa plana
de transport, que va entrar en vigor l'1 de
gener de 2019.
Quins beneficis directes té?
El tribut metropolità beneficia, sobretot,
els usuaris del transport públic. El preu de
la targeta més utilitzada, la T10, ha reduït
el seu preu gairebé a la meitat, ja que ha
passat dels 20,10 euros que costa una

targeta de dues zones als 10,20 euros
que costa la d'una zona. Actualment estan
integrades les targetes T10, T-Trimestre i
T-Jove. De manera progressiva s'integraran
la Targeta Rosa, la T-16 i altres tipus de
títols.
Quants diners hauré de pagar?
Aquest impost es calcula a partir del valor
cadastral de l’habitatge o del negoci, i es
cobra mitjançant un recàrrec sobre l’impost
de béns immobles (IBI). Això vol dir que
cadascú paga diferent, d’acord amb el
valor del seu habitatge o negoci. La quota
mitjana és de 40,81€.

amb pocs recursos, tal com ja es fa
amb altres tributs com l’IBI o la taxa
d’escombraries. Les condicions d’accés
seran les mateixes que per a l’IBI i l’ajut
serà d’entre el 20% i el 60%, segons
la renda. L’Ajuntament contactarà
directament amb totes les persones
que han sol·licitat l’ajut de l’IBI per tal
d’informar-les que si porten el rebut del
tribut metropolità pagat, els tramitarà
automàticament la sol·licitud de l’ajut.
També s’ampliaran les ajudes a les entitats
amb patrimoni.

Com es fa el pagament?
A través de les entitats bancàries, ja sigui
físicament a l’oficina amb les dades del
document o bé mitjançant la banca online. També es pot pagar des del portal de
l’AMB amb una targeta de crèdit o dèbit.

RESOL ELS TEUS DUBTES

Hi ha algun ajut?
El Govern portarà a aprovació en el proper
Ple municipal unes ajudes destinades a
pagar el tribut metropolità per a famílies

Resultats de les
Eleccions generals
a Molins de Rei

http://tributmetropolita.amb.cat/

93 506 97 56
informaciotributaria@amb.cat

RESULTATS

VOTS		

ERC

4.145		

27,05%

PSC - PSOE

3.077		

20,08%

ECP-GUANYEM EL CANVI

2.257		

14,73%

JUNTSxCAT-JUNTS

1.930		

12,59%

CUP-PR

1.272		

8,3%

PP

752		

4,91%

Vots comptabilitzats: 15.387 / 78,63%

Cs

722		

4,71%

Abstencions: 4.183 / 21,37%

VOX

672		

4,38%

Vots nuls: 62 / 0,4%

MÁS PAÍS

171		

1,12%

Vots en blanc: 91 / 0,59%

D’ALTRES

236		

1,55%

Escrutini

%

/ VIA PÚBLICA

LA PLAÇA DE LA
BÀSCULA CANVIA
D’ASPECTE
L’aspecte de la coneguda plaça de la Bàscula ha canviat
totalment. La plaça forma part del projecte de reforma integral de
l’antiga carretera que continua avançant als ritmes previstos, i les
obres ja s’han desplaçat fins al costat muntanya, de maners que
afecten aquest punt.
Es preveu que aquesta fase de treballs acabi en aproximadament
dos mesos i haurà permès crear un entorn molt més amable
per als vianants, amb voreres més amples, nou paviment, nova
il·luminació, nou arbrat i nou mobiliari urbà. També s’ha aprofitat
l’actuació per renovar el sistema de clavegueram, així com el pas
d’instal·lacions de serveis.

REFORMA DEL
CARRER SAMARANCH
En paral·lel a les obres de la carretera, també s’està actuant al
carrer de Francesc Samaranch amb l’objectiu de convertir-lo en
un carrer de plataforma única (sense voreres), de prioritat per a
vianants. L’objectiu és dignificar l’espai urbà i l’espai públic per
tal de promoure l’ús social del carrer i la millora de les relacions
ciutadanes.
Concretament, s’està reformant el tram que va entre Jacint
Verdaguer i el sector Can Samaranch. Es preveu la substitució
del paviment, així com la modificació o substitució de les xarxes
d’instal·lacions urbanes d’embornals i abastament d’aigua, i la
renovació de l’enllumenat públic, tant pel que fa al disseny com
als seus elements. L’àmbit d’actuació té una superfície total de
1.242,66 metres quadrats i un pressupost de 230.103,85 euros,
i es preveu que estigui acabat les properes setmanes.

CAMPANYA D’ESPORGA
L’objectiu principal de la campanya
d’enguany és optimitzar l’ús de
maquinària gran per tal de treballar
eficaçment i reduir les molèsties que
es generen de mobilitat i ocupació
del vial públic. S’ha començat
emprant la maquinària gran el
màxim de dies seguits per passar
a utilitzar després maquinària més
petita, que genera menys molèsties.

D’altra banda, es fan podes menys
agressives per tal d’aconseguir
arbres més resistents a plagues
i malures. Això comporta fer talls
sobre branques més petites i reduir
la superfície de ferida, intentant
respectar el port estructural natural
de l’arbre, sanejar branques
malmeses i intentar recuperar i
reformar l’estructura dels arbres.

També s’ha posat l’accent en la
retirada ràpida del brancatge per
garantir que els carrers quedin
lliures i nets de fulles i fruits.
Es preveu esporgar en aquesta
campanya prop de 2.000
arbres. Després, en la temporada
primavera-estiu se seguirà treballant
en esporga en unes 1.300 unitats.
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GENT GRAN /

Nova
residència

La futura residència
busca arquitectes
Primers passos per començar a construir la futura residència per
a la gent gran de Molins de Rei: l’Ajuntament de Molins de Rei
ha convocat un concurs d’idees per escollir l’equip d’arquitectes
que dissenyaran el projecte.
Es tracta d’un concurs obert dividit en dues fases. En la primera
fase es preseleccionaran els 5 participants que obtinguin la
qualificació més alta i que comptin amb més experiència. En
la segona fase, els cinc candidats escollits hauran de presentar
les seves propostes perquè, finalment, un jurat de 9 membres,
format majoritàriament per tècnics experts, esculli el projecte
guanyador, que serà executat.

Un model d’atenció
centrat en la persona
Sigui quina sigui la proposta guanyadora, haurà de tenir molt
en compte el model d’atenció que oferirà aquest nou centre
residencial per a la gent gran. Es tracta d’un model d’atenció
inspirat en el que s’aplica als països nòrdics i que es basa en
l’atenció centrada en la persona, fomentant la seva autonomia
i la presa de decisions. Al contrari del que és habitual, aquesta
residència serà la que s’adapti als costums i a les necessitats de
cadascun dels residents i no a la inversa.
Aquest model d’atenció tindrà una clara incidència en el
disseny de l’edifici, que presentarà característiques innovadores:
la decoració dels espais l’escolliran les persones que hi viuen,
podran portar mobles de casa seva per personalitzar la seva
habitació si així ho desitgen i existiran petits i senzills espais
de cuina per a ús personal dels residents, així com espais
d’intimitat amb els familiars o visitants.

Cap La Granja
Escola la Sínia

L’APUNT

la Granja, al solar
construirà al barri de
La nova residència es
al ambulatori, i acollirà
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/ GENT GRAN

Tenim un
pla per a la
gent gran

En els darrers dos anys, l’Ajuntament ha treballat conjuntament amb la Diputació
de Barcelona i l’Associació SIENA per tenir un pla d’actuació que permeti prioritzar
correctament els recursos disponibles i, en conseqüència, atendre adequadament les
persones grans de la vila. Es tracta d’un pla que s’ha fet comptant amb la participació
de prop d’un centenar de persones grans que han contribuït desinteressadament al
projecte.
El Pla d’Acció en l’Àmbit de les Persones Grans de Molins de Rei 2019-2021 recull 35
mesures concretes repartides en tres eixos que s’aniran aplicant durant els propers tres
anys.

OBJECTIUS A ASSOLIR
EIX 1 Molins de Rei,
un poble amable
i accessible

EIX 2 La participació
activa de les persones
grans

EIX 3 Serveis d’atenció
adaptats a les noves
formes d’envellir

Millora de l’estat dels carrers i
voreres per facilitar el trànsit de
les persones amb dificultats de
moviment

Reorientar les activitats d’oci
i lleure cap a les demandes i
necessitats reals de les persones
grans

Implantar el model d’atenció centrat
en la persona per facilitar el fet de
poder viure a casa el màxim temps
possible

Reduir les dificultats de mobilitat
amb el transport públic, privat i a
peu de les persones grans

Fomentar que les persones
grans puguin exercir el seu dret
d’autonomia personal, facilitant
i respectant la presa de les
seves decisions i valorant el seu
coneixement i expertesa

Millorar l’organització i la gestió dels
Serveis Socials de l’Ajuntament i la
seva coordinació amb altres
recursos socials, sociosanitaris i
sanitaris

Reflexionar sobre els nous models
d’habitatge i convivència per a
persones grans tenint en compte
els nous perfils d’envelliment i
l’allargament de l’esperança de vida

ESCENARI

25.359
persones

POBLACIÓ

16,4%

La població de Molins de
Rei no està especialment
envellida. Està 2 punts
per sota de la mitjana de
Catalunya.

>de 65 anys
EQUIPAMENTS
I CENTRES D’ATENCIÓ

SERVEIS SOCIALS

• Casal d’Avis Primer de Maig

• Treballadores familiars

• Casal d’Avis Riera Bonet

• Servei de neteja

• CAP la Granja

Servei de Teleassistència

• Clínica de Molins de Rei (unitat residencial)

Arranjament d’habitatges

• Llar d’Avis Dr. Josep Mestre

Servei residencial

• Centre de Dia Molins

Servei de Centre de Dia

• Centre de Dia Petit Rossinyol

Transport adaptat

Servei d’Atenció Domiciliària

AJUTS
DISPONIBLES
Ajut al consum d’aigua
i exempció de la taxa
d’escombraries
Ajuts per a persones de 75
anys o més que visquin soles
Ajuts per al pagament de l’IBI
En els darrers quatre anys,
l’Ajuntament ha donat 408
ajuts a persones grans de
Molins de Rei amb situació
de vulnerabilitat per un valor
global de 106.120,71 euros.

?
Vols més informació

utadana
Oficina d’Atenció Ci
680 33 40
C/ Rubió i Ors, 2 · 93
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Constituïts el 4t
Consell d’Infants
i el 2n Consell
d’Adolescents
El Consell d’Infants, format per 23 infants,
està constituït per alumnes de 5è i de 6è
de primària de les 9 escoles de la vila i
les entitats de lleure; per la seva banda,
el Consell d’Adolescents està integrat per
17 consellers i conselleres dels 4 centres
educatius de secundària de la vila. Els
consellers i les conselleres són escollits

pels seus companys i companyes d’escola
i treballaran, especialment, projectes en
favor del medi ambient i la sostenibilitat.
Els Consells són uns òrgans consultius
i participatius, un espai on els nens, les
nenes i els adolescents tenen per ser
consultats, escoltats i ser partícips de les

Actes contra
la violència
masclista

Les Llicorelles
acollirà una gran
empresa logística

El desenvolupament del sector industrial
de Les Llicorelles permetrà acollir una
empresa logística molt important que
generarà prop de 200 llocs de feina. A més,
la urbanització d’aquest sector farà possible
millores de mobilitat i mediambientals
com la reforestació del Parc de Collserola,
la recuperació de la riera, l’augment del
terreny públic i l’inici del camí que porta
a can Rabella. El projecte ocupa una
superfície superior als 200.000 m² al
Polígon Riera del Molí i el pressupost de les
obres que hauran d’assumir els inversors
frega els 8 milions d’euros.

decisions, atès que es proposen accions
concretes per transformar la vila. És per
això que tant l’alcalde com les regidores
d’Infància i Famílies i de Joventut es
van comprometre a assistir a algunes de
les sessions que fan mensualment els
consells.

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Violència Masclista contra Dones i Nenes per
manifestar socialment el rebuig a les violències masclistes, i
l’Ajuntament de Molins de Rei va organitzar diferents actes de
sensibilització. En total van ser 16 activitats entre les que hi havia
la lectura d’un manifest institucional; la VII Marxa el Baix Llobregat
contra la Violència Masclista, organitzada des dels diferents
municipis de la comarca i el Consell Comarcal, el passat 24 de
novembre; les xerrades i tallers als centres d’educació secundària
del municipi, les entitats de lleure i sessions també obertes a la
ciutadania; una Hora del Conte adreçada a nens i nenes de més
de 4 anys i dues exposicions que es mostraran a la Federació
Obrera, entre altres activitats.

Un Pla Especial per regular
les activitats del crematori

La Junta de Govern Local ha acordat l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic
per a la regulació de les activitats d’incineració de residus, d’abocadors i d’incineració
de cadàvers. El Pla Especial es redacta amb la finalitat d’ordenar la ubicació i regular
l’activitat d’aquestes instal·lacions, així com per determinar la qualificació urbanística
adequada del sòl, especificant en quines claus urbanístiques s’admeten, i establint, en
qualsevol cas, una distància mínima entre l’emplaçament on es permetin desenvolupar
aquests usos i els nuclis habitats, zones de residència o altres àrees amb una
permanència important de la població o amb equipaments sensibles a la contaminació. La
normativa preveu només permetre aquest tipus d’activitats a dos llocs del municipi –en els
polígons El Molí i El Pla– i no pas dins del teixit residencial de Molins, tal com plantejava
Mémora, l’empresa concessionària del servei.
Amb l’aprovació inicial s’obre un període d’al·legacions de 30 dies que finalitza el 2
de desembre de 2019. Aquest període s’amplia per a aquells veïns que van presentar
al·legacions abans de la data d’aprovació inicial del Pla.

/ BREUS

La Biblioteca
el Molí duplica
els visitants en
sis mesos
En només mig any, la nova Biblioteca
el Molí ha aconseguit atreure el doble
de visitants que rebia. Mentre que
per l’antic equipament l’any 2018 van
passar-hi 17.108 persones, en sis
mesos, en el nou equipament s’han
registrat 35.006 visites. Hi ha més
xifres rècord:

TORNEN LES
BIBLIOTEQUES
DE BARRI
Durant tot el curs escolar 2019-2020, i
per quart any consecutiu, estaran obertes
les Biblioteques Escolars de Barri, que
estan ubicades als centres educatius La
Sínia i Josep Maria Madorell. L’Escola
la Sínia obrirà la seva Biblioteca de
Barri els dilluns i dimarts, mentre que
l’Escola Josep Maria Madorell ho farà
els dimecres i dijous. En tots dos casos,
l’horari d’obertura serà de 16.45 h a 18 h.
El projecte Biblioteques Escolars de Barri
persegueix complementar l’aprenentatge
escolar, apropar la lectura a un ventall més
ampli de gent i descentralitzar els serveis
de biblioteca. Els usuaris hi poden estudiar,
fer deures, consultar llibres i aprofitar els
ordinadors.
Durant el curs passat, aquest servei va ser
utilitzat per més de 200 persones de la vila.

Jornades Europees
de Patrimoni
Molins de Rei s’ha sumat a les Jornades
Europees de Patrimoni que impulsa el Consell
d’Europa amb l’organització de 4 actes gratuïts
a la Biblioteca el Molí durant el mes d’octubre.
Les activitats incloïen la presentació de la
museïtzació de l’antiga fàbrica tèxtil Ferrer i
Mora, una conferència relacionada amb el
mateix espai, un taller infantil en format de
safari fotogràfic del patrimoni i, finalment, una
xerrada sobre els orígens i la història del Canal
de la Infanta.

2018

2019

Préstecs

13.342

24.166

81,13%

Usuaris de préstec

3.060

7.792

154,64%

Hores d’obertura al públic

602

845

40,37%

Visitants

17.108

35.006

104,62%

Socis nous

138

1.249

805,07%

Activitats

36

85

136,11%

Assistents a les activitats

1.231

2.711

120,23%

Visites escolars

13

24

84,62%

Assistents de les visites escolars

366

802

119,13%

Desfilada de
Moda #08750
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Èxit de la #08750, una desfilada de
moda a l’aire lliure en la qual van
participar desenes d’establiments de la
vila. L’acte, que va tenir lloc a la plaça
del Palau, va servir per mostrar els nous
productes que els comerços participants
tenen a la venda per a aquesta
temporada d’hivern, així com serveis
relacionats amb l’estilisme. Aquesta
iniciativa pretén recuperar les populars
desfilades de moda que s’havien fet fa
anys a la vila i és fruit de la col·laboració
entre el Bot-Mol i Molins de Rei Centre de
Comerç, amb el suport de l’Ajuntament
de Molins de Rei, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat
de Catalunya.

Preguntes i res
el reciclatge a postes sobre
Molins de Rei
Quin

CIVISME /

model de recicl
atge tenim?
Cada Ajuntamen
t escull el model
de recollida qu
li sembla més ad
e
equat per al se
u
m
unicipi. L’any
1998, Molins de
Rei va optar pe
l model anomen
de Residu Mín
at
im.

CIVISME

LA IMPORTÀNCIA
DE RECICLAR BÉ
El millor residu és el que no es produeix. Queda’t amb
aquesta frase i recorda-la cada cop que compris qualsevol
producte. Pensa si pots evitar que es converteixi en residu.
I si no pots, pensa ja com el separaràs perquè es pugui
aprofitar a posteriori. Amb aquesta fórmula contribuiràs,
i molt, en la millora del nostre entorn.

La principal ca
racterística és qu
e no tenim cont
groc on deixar
enidor
els envasos, qu
e
s’han de deixar
contenidor gris
al
, que és el de re
buig o resta. Ai
no vol dir que el
xò
s envasos es pe
rdin, sinó que se
separen a la pl
anta de triatge,
co
sa que fa que
aquest model si
gui més simple
pe
r a l’usuari, més
econòmic per a
l’Ajuntament i m
és eficient per
medi ambient.
al

Per què hi ha menys
contenidors al Centre?
Des de començaments del 2018, els veïns i les veïnes
del Centre deixen la brossa a les anomenades “illes
emergents”. Són punts de recollida que només s’habiliten
algunes hores del dia per poder guanyar espai públic, tenir
els carrers i places més endreçats, reduir els abocaments
de mobles i eliminar sorolls i males olors.

VIDRE

Quins nivells de
reciclatge tenim?
En general, a Molins de Rei fem bé les coses, tot i que encara
tenim marge de millora. Això vol dir que generem menys residus
que la mitjana de l’Àrea Metropolitana i que en reciclem més que
la mitjana. Ara mateix, estem recuperant el 47 % dels residus
que produïm, 11 punts per sobre de la mitjana metropolitana,
però encara a 8 punts dels objectius europeus, que ja compleixen
alguns municipis veïns com el Papiol, Sant Just Desvern o
Torrelles de Llobregat.

Què puc fer per millorar?
La millor manera de contribuir és separant bé els residus a casa.
Les dades ens indiquen que encara tenim molt marge de millora
en la separació dels residus orgànics. El 12 % del contingut que
es llença als contenidors marrons de Molins de Rei no és orgànic
i això genera importants costos econòmics i ambientals.

Ara mateix hi ha cinc illes emergents
que es poden utilitzar tots els dies de
l’any entre les 19 h i les 24 h. Fora
d’aquests horaris, cal llençar la brossa
en els altres contenidors fixos més
allunyats o portar els residus a la
Deixalleria Municipal.
VIDRE

RESIDUS GENERATS
Molins de Rei

432 kg / hab

Àrea Metropolitana

460 kg / hab

RESIDUS SEPARATS
Molins de Rei

47%

Àrea Metropolitana

36%

Objectiu europeu

55%

* Complir amb l’objectiu europeu també suposaria un estalvi econòmic anual de
90.000 euros en la recollida.

Consulta què va i que no va al contenidor marró a
www.residuonvas.cat. I si tens qualsevol altre
dubte, adreça’t a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
o al telèfon 93 680 33 40

No t’ho perdis!
9

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

/ AGENDA

TROBADA D’EMPRENEDORS
DESEMBRE
dilluns

Acte per posar en contacte usuaris del Servei de Creació
d’Empreses de Molins de Rei, emprenedors i empresaris amb
l’objectiu de multiplicar els contactes i compartir projectes. Es
faran dues xerrades adreçades als autònoms i una dinàmica
de networking.
Lloc: Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses

10

DESEMBRE
dimarts

LLIURAMENT DEL PREMI JOSEP M. SALAS
L’objectiu del premi és reconèixer iniciatives i projectes
socials i humanitaris, centrats en l’àmbit sociosanitari, en
defensa dels més dèbils i a favor de la dignitat de les
persones, que es duguin a terme a Molins de Rei o a la
comarca del Baix Llobregat. És la quarta edició.
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament

13

PREMIS DE L’ESPORT 2019
DESEMBRE
divendres

Els Premis de l’Esport arriben a la seva setena edició. Un
any més, l’acte serveix per reconèixer l’esforç i la dedicació
de les entitats esportives, els equips i els esportistes de la
vila. Els premis són lliurats per les mateixes entitats i sempre
garanteixen bons records i moments entranyables.
Lloc: Joventut Catòlica – La Peni

DEL

13
AL

FIRA DE NADAL
DESEMBRE
divendres

15

DESEMBRE
diumenge

16

DESEMBRE
dilluns

Per quinzena vegada, els carrers dels voltants de la plaça
de la Creu s’omplen de llums, guarniments i parades
artesanes de productes nadalencs. També s’aprofita l’ocasió
per participar en la campanya de recollida de joguines que
organitza Creu Roja.
Lloc: plaça de la Creu

CONFERÈNCIA MARGARIDA XIRGU
En el marc dels nombrosos actes inclosos a l’Any Xirgu,
també s’ha organitzat una conferència titulada “Margarida
Xirgu, l’actriu catalana més internacional del seu temps”.
Anirà a càrrec d’Araceli Buch Pla. L’activitat té lloc a la nova
Biblioteca el Molí.
Lloc: sala d’actes Biblioteca el Molí

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

17
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UN GOVERN PER A TOTHOM

VIURE DE RENDES

El passat mes d’octubre, el
Ple municipal va aprovar les
Ordenances Fiscals per a l’any
2020, amb el vot a favor del
Govern municipal i l’abstenció de
la resta de grups municipals.

Els primers mesos del Govern
socialista estan marcats per la
continuïtat i es pot constatar amb
pràcticament totes les notícies
que ha publicat les darreres
setmanes i que de ben segur es
recolliran en aquest Balcó de la
Vila.

Governar significa parlar, dialogar
i negociar, que és el que l’actual
Govern vam dir que faríem a l’inici
del mandat i és el que hem fet
en el procés d’aprovació de les
ordenances, parlant amb tothom i
incorporant-hi diferents propostes
d’alguns partits de l’oposició, com
la regulació de la taxa per a pisos
buits.
La proposta d’ordenances continua
la tònica dels darrers anys de no
apujar els impostos més enllà
de l’IPC català, agafant com a
referència el del mes de juliol del
2019, que va ser del 0,8.

Tribuna política

Gràcies al bon estat de les finances
municipals, l’Ajuntament de Molins
de Rei pot continuar ampliant les
bonificacions fiscals i millorant les
diferents taxes, impostos i preus
públics. Així, ampliem i millorem
les bonificacions i ajudes per pagar
l’impost de béns i immobles, i la
taxa d’escombraries, com també
bonificarem fins a un màxim del
95% la taxa activitats a qui utilitzi
el servei de Xarxa Reempresa i fins
a un 35% la taxa d’escombraries
als usuaris de la Deixalleria.
Els darrers dies també hem
anunciat la creació de nous ajuts
per al nou impost metropolità,
com ja vam demanar a l’anterior
Govern municipal, quan estàvem
a l’oposició, ajuts que utilitzaran
els mateixos paràmetres que les
bonificacions que té actualment
l’Ajuntament per al nostre IBI i
per a la taxa d’escombraries. En
aquest sentit, el Govern municipal
continuarà demanat al Govern de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
més transparència en l’aplicació
del tribut i mesures conjuntes
perquè la regulació sigui la
mateixa per als 18 municipis que
comencem a pagar el tribut aquest
any 2019.
En aquest marc econòmic, el
Govern municipal està treballant
per tenir un pressupost municipal
per a l’any 2020 que consolidi
les polítiques d’inversió del futur
mandat, fent una aposta per la
millora dels serveis municipals.

Les noves instal·lacions de la
Zona Esportiva Ricard Ginebreda,
els bons índexs d’utilització de
la nova Biblioteca el Molí, el
concurs d’idees per construir la
residència per a la gent gran,
la presentació del Pla d’acció
per a les persones grans, les
ordenances fiscals, les obres
de remodelació de la carretera
i de Francesc Samaranch, la
instal·lació d’una gran empresa
de logística al nou polígon de
Les Llicorelles... Continuïtat,
continuïtat, continuïtat.
Tot són projectes que venen de fa
mesos i anys, i en els quals Junts
x Molins ha tingut un paper clau
perquè esdevinguessin realitat.
No ho critiquem, al contrari. És
imprescindible que els governs
acabin allò que està començat,
encara que ho hagin ideat i
impulsat altres opcions polítiques.
De fet, aquesta continuïtat també
és un senyal inequívoc que els
projectes eren necessaris per a
Molins de Rei.
Però arribats en aquest punt,
ens preocupa que el Govern faci
de la inèrcia la seva estratègia
política. No ens podem permetre
passar aquests quatre anys de
mandat només acabant allò
que van començar uns altres,
sense impulsar cap idea nova ni
anticipant-nos a les necessitats
que tindrem en els propers anys.
Entenem imprescindible que
el Govern presenti aviat el Pla
d’Actuació Municipal (PAM) per
als propers anys, per saber què
preveu fer i en quins terminis,
tal com es va fer en el mandat
anterior. És una qüestió de
transparència i compromís amb la
ciutadania.
No volem pensar que el Govern
actual només vol viure de rendes.

ESTAR BEN INFORMAT ÉS
ESSENCIAL
Qualsevol persona respon més
favorablement a qualsevol canvi si
prèviament n’ha estat informada,
a ser possible amb detall. No
saber per què o com s’ha de
fer una cosa nova més aviat
predisposa negativament o, si
més no, genera dubtes.
Recentment hem rebut a
les cases la notificació del
que suposava el nou impost
metropolità per als molinencs i
les molinenques propietaris d’un
immoble. Certament, ja se sabia
des de principis d’aquest any que
l’avantatge de Molins de Rei de
pertànyer a la zona 1 de Rodalies
i no a la 2 implicaria, per una altra
banda, el pagament d’un nou
impost. Però el que no se sabia
era quant pujaria aquesta nova
taxa i quan s’hauria de pagar. El
mes d’octubre va aclarir aquest
dubte i particulars i entitats amb
patrimoni van saber quant havien
de pagar.
Deixant de banda que aquest
no és impost sobre el qual pugui
decidir l’Ajuntament perquè el
gestiona l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, sí que és cert que
s’hauria pogut avisar la ciutadania
amb temps d’aquesta novetat
i, sobretot, explicar per a què
serveix aquesta taxa per tal que
s’entengués millor a què va
destinada.
La comunicació és fonamental
per entendre per què fem les
coses i també per saber quines
coses es fan. Des d’ERC creiem
que comença a ser ineludible
trobar un sistema de comunicació
eficaç a la vila que realment arribi
a tothom i que, alhora, permeti
que les parets de la vila estiguin
més netes. Segurament cal
mantenir el paper per difondre les
activitats que s’organitzen, però
potser cal començar a implantar
sistemes digitals que ofereixin una
informació actualitzada des de
diferents punts de la vila. Com tot,
als canvis sempre costa d’adaptars’hi, però si observem iniciatives
de poblacions veïnes potser
podrem anar canviant sistemes
que ja han quedat obsolets i que
sobretot no són informatius.
Grup Municipal d’ERC

La nostra aposta és Molins de Rei i
la seva gent. Per això treballem per
a tots i totes.

Miguel Zaragoza

Ramon Sánchez

Marcel López

/ OPINIÓ

LA LLEI ARAGONÈS: UNA PORTA
OBERTA A LA PRIVATITZACIÓ
DELS SERVEIS PÚBLICS

MOLINS DE REI NECESSITA
POLÍTIQUES D’HABITATGE
VALENTES

LA GESTIÓ DIRECTA DELS
SERVEIS PÚBLICS, LA NOSTRA
FERMA APOSTA

El sector públic es troba
davant un nou desafiament:
l’anomenada llei Aragonès, una
proposta de llei del Govern de
la Generalitat que vol regular
el règim de contractació dels
serveis de la Generalitat o dels
ajuntaments en l’educació,
els serveis socials i la salut:
escoles bressol i especials,
menjadors escolars, l’atenció
domiciliària i casals de la gent
gran, hospitals de dia per a
persones amb discapacitat,
serveis ginecològics, recursos a
residències, el Servei d’Ocupació
de Catalunya, etc.

Aquests darrers cinc anys hem
vist el renaixement d’una nova
bombolla immobiliària a Molins:
primer, centrada en el lloguer
i després, també en la nova
construcció d’habitatges.

Aquesta legislatura s’ha de
decidir la gestió que volem dels
nostres serveis públics: l’escola
bressol del Molí, el servei de
subministrament d’aigua i el futur
de la residència de gent gran,
entre d’altres.

Aquesta norma suposa obrir la
porta a la seva privatització.
Per fer-hi front, s’ha creat
la Plataforma Aturem la Llei
Aragonès, on hi ha més de 50
entitats socials, educatives i
sanitàries, sindicats i alguns
partits polítics, com la CUP. El
diumenge 17 de novembre, tots
aquests col·lectius van convocar
una manifestació a la qual van
assistir milers de persones per
rebutjar aquest projecte que
vol aprovar el Govern de la
Generalitat de Catalunya.
La seva portaveu, Bàrbara Roch,
ha deixat clar que “volem revertirla a través d’una llei integral
que blindi la gestió pública dels
serveis bàsics per evitar que
les empreses privades entrin
a mercantilitzar l’educació, la
sanitat i els serveis socials”. I és
que el projecte no servirà perquè
els serveis públics els prestin
només entitats de l’economia
social, ja que el criteri del preu
ofert suposa fins a 40 punts sobre
100 en la valoració de la proposta.
La CUP ja ha presentat una
esmena a la totalitat del projecte
de llei, ja que, com diu la
diputada Maria Sirvent, la millor
manera de garantir la qualitat
dels serveis és que “la gestió,
la titularitat i la provisió siguin
100% públiques”.
Aturem la Llei Aragonès!

Estefania Castillo

Només en l’any 2018 es va iniciar
la construcció de 290 nous
habitatges a la nostra vila (més
del 90% de promoció privada i
una quantitat semblant a la de
2006, en ple clímax de la passada
bombolla), quan ara fa deu anys,
l’any 2009, no se’n va construir
cap. I amb uns preus de venda
mitjans de més de 210.000 €,
fora de l’abast de la immensa
majoria de famílies treballadores
de la nostra vila.
Una de les mesures fiscals que
pot mobilitzar el parc d’habitatge
construït, però sense ús social, és
la imposició de recàrrecs en l’IBI
en aquells habitatges considerats
oficialment com a buits. Això, a
més de suposar uns ingressos
públics que poden ser destinats
a polítiques actives d’habitatge,
pot incitar, especialment en el
cas de grans propietaris i entitats
de crèdit, a posar en lloguer
habitatges que es retenen sense
ús per motius fonamentalment
especulatius.
Per això, des de Molins CaminaPodem vam presentar una
proposta per incloure a les
ordenances fiscals d’aquest any
un reglament que contemplés
la definició d’habitatge buit i les
possibles mesures i sancions a
imposar en el cas que no es fes
complir la seva funció social.
Va ser admesa per l’equip de
govern i formarà part de les
eines municipals per intentar fer
polítiques actives d’habitatge.
Però són indispensables, a més
del reglament, dos elements
addicionals: disposar d’un
cens actualitzat d’habitatges
considerats oficialment com a
buits (el darrer que existeix de la
nostra vila és de fa quatre anys i
presenta algunes inconcrecions)
i demostrar una voluntat política
real de passar de les paraules
als fets. Entenem com la nostra
responsabilitat durant aquest
mandat que ambdós aspectes es
puguin portar a terme per poder
desenvolupar realment polítiques
municipals d’habitatge.

Ana Aroca

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
disposició.

Està demostrat que
l’externalització no sempre dona
un servei més eficaç o eficient
i en tots els casos és l’empresa
privada l’única beneficiària, ja
que es lucra econòmicament
de la manca de gestió directa
de l’Administració pública.
Aquestes externalitzacions dels
serveis públics també afecten les
condicions dels treballadors. Un
clar exemple són les residències
de gent gran, un sector molt
privatitzat, laboralment feminitzat
i molt precaritzat, en el qual mai
s’ha tingut en compte la labor
social que s’hi fa.
Des de Molins en Comú apostem
per la municipalització, per la
gestió directa de l’Administració
pública dels serveis essencials
per a la població. Per fer-ho, és
necessari que l’Ajuntament es
prepari per gestionar de manera
eficient i eficaç els serveis
públics i, per tant, el primer que
cal resoldre és la precària i
greu situació organitzativa que
pateix. No podem abordar la
gestió directa dels serveis sense
tenir l’organització preparada per
assumir-los.
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D’altra banda, el fet que fins ara
els darrers governs no hagin sigut
capaços de resoldre el problema
organitzatiu intern, no ha de servir
d’excusa. No podem continuar
amb el model d’externalització
dels serveis públics sense fer-ne
un estudi seriós de viabilitat i
possible gestió directa.
La nostra proposta en les
prestacions dels serveis públics és
clara: un pla per a la gestió directa
dels serveis públics, avaluada de
manera ordenada, distribuïda en
el temps i preparant l’Ajuntament
i la seva organització per fer-ho
correctament.

Gerard Corredera

Laia Cassauba

Quin balanç feu de l’última edició
del Festival?
Hem pujat un 5% la venda d’entrades a
La Peni i l’assistència a les projeccions
de la sala Gòtica. La valoració és
molt positiva, perquè hem tingut més
espectadors: a la Gòtica hem arribat a
quadruplicar l’assistència. Aquest any
també hem pogut moure activitats a
la nova Biblioteca i així hem arribat a
un nou públic infantil, que és el que
busquem: accedir a un nou públic,
crear nous hàbits i que el Festival es
visqui des de petits.
Així doncs, esteu aconseguint arribar
a més gent de la vila...
Sí, es tracta de visualitzar el Festival i de
fidelitzar el públic, a més de fomentar
la cultura i difondre el cinema. Això es
pot fer si arribem als més petits amb
tallers com els que hem organitzat i
que aquests infants comencin amb els
curts per a la seva edat, després passin
per les projeccions per als instituts i
finalment vinguin com a públic adult.
Quins serien els reptes que us
plantegeu?
Volem créixer de forma controlada i
equilibrada. En l’aspecte econòmic,
no volem dependre exclusivament de
les subvencions públiques, tal com
passa a la majoria de festivals. Volem
seguir sent autosuficients i aconseguir
més i més grans patrocinadors privats.
Ara mateix tenim un pressupost de
100.000 euros, el 55% del qual prové
de fons públic i un 45% de privat. Un
altre objectiu és la celebració del 40è
aniversari del Festival, el 2021. D’aquí a
unes setmanes començarem a treballar
la propera edició, la 39a, i alhora per a
aquesta efemèride. La nostra intenció
no és créixer en nombre de dies de
Festival, ni tampoc tenir més seus.
El que volem és programar millors
pel·lícules, arribar a més públic
i omplir més les sessions.

“Volem que el
festival es visqui
des de ben petits
per crear un
públic nou”

Quina tasca feu durant l’any?
Tot i ser una associació sense ànim
de lucre, estem estructurats com si
fóssim una empresa, ens dividim en
comissions i cada una treballa en
un tema: programació de curts, de
llargmetratges, producció, comunicació,
màrqueting, performance... Cada
una de les àrees treballa de forma
independent i a les reunions setmanals
posem les coses en comú. La majoria
de comissions tenen feina per a un
any. Tenim una estructura fixa d’unes
15 persones i quan s’apropa el Festival
som uns 15 més, entre voluntaris i
empreses o professionals externs que
es contracten per a temes com disseny
gràfic, fotografia o relacions públiques,
feines específiques que no necessitem
durant tot l’any.

Quin grau de coneixement extern té
el Festival?
El Festival es coneix moltíssim a escala
local, espanyola, europea i mundial.
En l’àmbit català, estem al TAC (Terror
Arreu de Catalunya), on hi ha tots els
festivals de cine fantàstic i de terror
de Catalunya, menys el de Sitges, i
nosaltres som el festival més gran. Pel
que fa a Europa, formem part de la
Mèlies Internacional Film Festival, que
inclou festivals europeus de cinema
fantàstic i té 25 membres. De l’Estat
espanyol hi ha els festivals de Sitges,
Donosti, Màlaga i el de Molins de
Rei. És un grup europeu molt reduït,
una federació tancada a la qual és
molt difícil arribar-hi, però que dona
molta visualització. Una cosa que ens
diferencia dels altres és que nosaltres
som un festival amateur, des del punt
de vista organitzatiu. A la resta, tots
els treballadors són contractats. Això
ens permet destinar més del 90%
dels recursos econòmics a executar
el Festival i no a pagar sous, amb la
qual cosa hi ha molts recursos per a
les pel·lícules, la il·luminació, el so, la
infraestructura, les comoditats...

Miquel
Pastor

Responsable de Finances
i el cap de Programació
de Llargmetratges del
Festival de Cine de Terror
de Molins de Rei

