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Eines i recursos
per a l’impuls econòmic
A Molins de Rei sempre s’han realitzat polítiques molt actives per a l’impuls econòmic i empresarial.
El suport a les persones en situació d’atur, emprenedors i empreses és una prioritat pel govern
municipal. En aquestes pàgines trobareu un resum dels principals serveis i recursos disponibles
tant per a les persones que busquen feina com per a les que en creen. També hem recollit alguns
testimonis directes de persones que ja els han utilitzat.

Subvencions

Eixos estratègics

Eixos estratègics

QUOTES DE TREBALLADORS
AUTÒNOMS

PROGRAMA 4.0

ECONOMIA CIRCULAR

La tecnologia és un ingredient
imprescindible per fer que les empreses
siguin competitives. Per aquest motiu,
l’Ajuntament aposta decididament per
la transformació digital i posa a l’abast
d’empreses i persones emprenedores el
màxim de recursos disponibles:

En col·laboració amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB),
Molins de Rei esdevindrà un dels
4 municipis que aquest any 2020
encetaran una prova pilot per ajudar
a transformar el model econòmic
actual, per tal de fer-lo més sostenible
i innovador.

• 100% de la quota mensual dels
12 primers mesos
• 24 subvencions atorgades
o tramitades el 2019

DESPESES PER A UN NOU LOCAL
• Fins a 1.500 € per a despeses
derivades d’una nova activitat
amb local

• Seminaris per a alumnes d’instituts

• 10 subvencions atorgades o
tramitades el 2019

• Subvencions

CONTRACTACIÓ DE PERSONES
A L’ATUR

• Jornades de networking tecnològic

• Fins a 4.200 € per contractacions a
jornada completa
• 12 subvencions atorgades o
tramitades el 2019

APROFITAMENT TECNOLÒGIC
• Fins a 1.500 € per a l’aprofitament
de tecnologies 4.0 (web, xarxes
socials, e-commerce, ERP...)
• 10 subvencions atorgades o
tramitades el 2019
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• Assessoraments especialitzats

• Sessions informatives

• Acord de col·laboració amb l’UPC

Aquest projecte permetrà analitzar
la potencialitat i les oportunitats de
les empreses de la vila per aplicar
estratègies d’economia circular i oferirlos assessorament tècnic especialitzat
en l’aplicació d’aquestes estratègies.
D’altra banda, durant l’any també
s’engeguen diferents activitats
destinades a promoure l’economia
social i les cooperatives.
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Oficina d’Atenció
a l’Empresa

L’Oficina d’Atenció a l’Empresa de Molins de Rei és
un únic punt d’accés per a les empreses, persones
emprenedores, intermediàries i associacions
empresarials. Actualment compta amb un catàleg
de 133 tràmits i serveis de diferents àmbits. Els
principals són:

• Informació per ajudar a crear o a consolidar una empresa
• Informació i suport en la tramitació d’ajuts, subvencions
i línies de finançament

TRÀMITS
I GESTION
S
2019

1.341

• Registre de documentació
• Gestió directa d’alguns tràmits i serveis
• Derivació de consultes als tècnics municipals

Punt d’Atenció a l’Emprenedor

Reempresa

S’encarrega de facilitar la creació de noves empreses,
mitjançant la prestació de serveis d’informació, tramitació de
documentació, assessorament, formació i acompanyament per
al finançament empresarial. Des del punt PAE es pot crear una
empresa amb més agilitat i menys costos.

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes
empreses de Catalunya. És un nou model d’emprenedoria
i de creixement empresarial que permet donar continuïtat
als projectes i evitar la mortalitat d’empreses d’èxit per, entre
d’altres, manca de relleu generacional.

Dels 30 municipis del Baix Llobregat, només n’hi ha 5 que
tenen el servei PAE. Des de Molins de Rei donem servei també
a municipis veïns com Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels
Horts. Durant l’any 2019, el punt PAE de Molins de Rei ha
tramitat 30 altes i una baixa d’empreses.

Molins de Rei és un dels 5 punts Reempresa del Baix Llobregat
i dona servei a onze poblacions de la seva àrea d’influència. A
més, és un dels punts amb més bons resultats de la demarcació
de Barcelona. Durant l’any 2019 es van atendre 55
reemprenedors i 12 persones que van voler cedir el seu negoci.
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IDESA és una empresa important. Dona feina a un centenar
de persones que fabriquen accessoris per a automòbils que es
venen a més de 40 països d’arreu del món.
L’empresa va conèixer els serveisde suport a les empreses a
través del seu Departament de Recursos Humans, que estava
buscant fórmules per poder contractar persones de l’entorn
més immediat. La gerent de l’empresa, Rosa Maria Villafranca
és la cogerent de l’empresa i assegura que “a IDESA no volem
que la gent faci més hores de les que toquen, sinó que facin
motivades les que estan previstes i després d’haver passat
el màxim de temps possible amb la seva família o com els
plagui. Per això utilitzem regularment el servei municipal
d’ofertes de feina”. El resultat és que aquesta empresa ha
contractat una desena de persones mitjançant aquest servei,
a banda de tenir també persones que fan cursos de formació
ocupacional i dues persones en el programa de formació dual.
IDESA també s’ha acollit a les subvencions per a la contractació
de persones a l’atur i el seu personal participa regularment en
activitats de formació i networking que s’organitzen a Molins
de Rei. La Rosa Maria fa “una valoració molt alta dels serveis
oferts per l’Ajuntament” i no té cap dubte a l’hora de recomanar
a totes les persones que dirigeixen una empresa que s’informin
de tot el que tenen a l’abast.

En primera persona

Nom: Rosa Maria Villafranca
Càrrec: Cogerent de l’empresa IDESA (Polígon el Pla)
Sector: Fabricant líder en accessoris per a automòbils
Serveis utilitzats:
•
•
•
•

Ofertes de feina
Formació ocupacional i formació dual
Subvencions per a la contractació
Participació en actes per a empreses
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Estimulem
el comerç local

Shopping Night i Nit
de Tapes
150 establiments obren fins a la mitjanit
amb descomptes exclusius en una nit
plena d’activitats i bon ambient

Donar eines al comerç local mitjançant convenis de
col·laboració amb les associacions de comerciants, i atreure
el màxim de públic als eixos comercials de Molins de Rei.
Aquests són els dos principals eixos d’actuació municipal
per estimular l’activitat econòmica de proximitat.

Activitats de tardor al
Mercat Municipal

Fira
Stocks

Un ampli programa d’activitats gratuïtes
i molt gastronòmiques per a grans i petits
en el mateix Mercat Municipal

Les botigues surten al carrer per mostrar
els seus millors productes, aprofitant la
Festa Major de Sant Miquel

Desfilada de Moda #08750

Campanya de Nadal

Es recupera i s’actualitza una activitat molt atractiva per
presentar productes i serveis a la ciutadania

Fira de Nadal, “Caga, tió”, ludoteca, maquillatge infantil,
trenet turístic, concerts, il·luminació nadalenca...

La Jesica era la dependenta de la botiga de roba Verd Poma. Ara
fa un parell d’anys, la seva propietària va decidir traspassar el
negoci i la Jesica se’l va quedar.
“Em vaig posar en mans de l’Ajuntament, vam treballar
conjuntament el pla d’empresa i tot va començar a funcionar”
explica. “Em van ajudar a capitalitzar l’atur, a aconseguir el
millor préstec possible i a fer el traspàs amb les mínimes
despeses”, cosa que, segons la Jesica, és imprescindible si no
tens diners estalviats. Després va arribar el moment de demanar
les subvencions “per poder passar els primers mesos”, durant
els quals va canviar algunes coses de les que feia l’antiga
propietària, apostant pel producte de proximitat i amb valor
afegit.

En primera persona

Nom: Jesica Viñas
Càrrec: Propietària de la botiga Verd Poma (c/ Major, 23)
Sector: Roba femenina i complements
Serveis utilitzats:
•
•
•
•
•
•

Suport en l’obtenció de finançament
Subvenció per a autònoms
Subvenció per posar en marxa una activitat
Servei de REEMPRESA
Usuària del Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)
Coaching de seguiment

Gairebé dos anys després d’haver arrencat la seva activitat,
la Jesica valora molt positivament els serveis rebuts per
l’Ajuntament i les subvencions a què s’ha pogut acollir. Afirma
que “els emprenedors han de saber que tots aquests serveis
existeixen i són gratuïts” i afegeix que, a més, “els serveis
municipals no es limiten a ajudar-te en l’arrencada del
negoci, sinó que després hi ha un seguiment individualitzat i
et continuen convidant a cursos i a activitats que són d’alta
qualitat i molt recomanables”. Darrerament ha participat en
un seminari sobre aprofitament de noves tecnologies, al qual
li està traient molt de rendiment, tal com demostren els 1.200
seguidors que té al seu compte d’Instagram (@verdpomamolins).
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Formació i ocupació
Servei d’Orientació Laboral

Els serveis d’Ocupació de l’Ajuntament
tenen per objectiu facilitar l’accés al mercat
laboral a qualsevol persona de la vila que ho
necessiti. Aquests són els principals serveis.
Cursos de Formació Ocupacional

• Adreçat a: persones que busquen feina o volen
canviar la que tenen

• Adreçats a: persones que volen ampliar les seves
habilitats professionals

• Què fem: donem informació, ajudem a preparar
el currículum i posem en contacte empreses que
busquen empleats amb persones que busquen feina.

• Què fem: cursos gratuïts i específics en àmbits
d’alta demanda, com gestió comptable, gestió
administrativa, comerç internacional o organització
de transport i distribució

• Persones ajudades: 318 altes al Servei durant l’any
2019 (de gener a novembre)
• Has de saber que: moltes empreses de
Molins de Rei ens demanen perfils qualificats.

• Persones ajudades: 94 persones durant l’any 2019
• Has de saber que: el percentatge d’inserció dels
alumnes d’aquests cursos és del 70%.

Plans d’Ocupació

Cursos SEFED

• Adreçats a: persones en situació d’atur

• Adreçats a: persones en situació d’atur que
vulguin formar-se
• Què fem: cursos de 920 hores de simulació
d’empreses. Els alumnes aprenen el funcionament
dels principals rols professionals que demanen les
empreses.
• Persones ajudades: 30 persones cada any
(i fem SEFED des del 1990)
• Has de saber que: l’índex d’inserció del SEFED
està entre el 75 i el 80%.

• Què fem: contractem directament persones en
situació d’atur i els donem formació i eines per
cercar feina.
• Persones ajudades: previsió de 27 persones
contractades entre 2019 i 2020
• Has de saber que: els plans són tots gestionats
per les diferents administracions.
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QUÈ ET SEMBLEN ELS SERVEIS MUNICIPALS PER FOMENTAR L’OCUPACIÓ?

enquesta / digues la teva

SERGI CAYUELA

SANDRA ORTEGA

Jo ja vaig fer el curs SEFED fa 25 anys i
l’estic tornant a fer per reciclar-me una
mica. La meva opinió és molt bona, perquè
et permet conèixer i aprendre exactament
el que les empreses estan demanant. Quan
vaig fer el primer curs vaig trobar feina de
seguida.

Estic fent el SEFED i fa pocs dies també vaig
fer i em vaig examinar de l’ACTIC, cosa que
em permet acreditar que tinc coneixements
d’eines digitals. És molt important poder
garantir a les empreses que tens totes les
habilitats per treballar amb l’ordinador.

MAR DELGADO

ISAAC BAJO

Des de la meva experiència només puc que
recomanar els serveis que es donen en el
Centre García-Nieto. És un lloc on t’ofereixen
moltes oportunitats de formació i reciclatge
professional. Jo he trobat algunes feines
gràcies a passar per aquí.

Jo treballava en el sector de la construcció,
però la crisi em va obligar a donar un gir
a la meva orientació laboral. He fet una
formació de tipus administratiu de comerç
internacional que ara estic complementant
amb un curs intensiu d’anglès de nivell
màxim.

SIXTO REQUEJO

MARC SÁNCHEZ

He vingut a l’Ajuntament per assessorarme per impulsar el meu propi projecte
empresarial, que és d’energies renovables.
M’han assessorat molt bé i per demà ja
m’han convocat a una primera formació
especialitzada. També m’ajudaran amb el pla
de negoci.

Estic fent el SEFED. Tot i que fa poc que he
començat, ja veig que és un curs que està
molt bé perquè et dona moltes possibilitats
diferents: comercial, comptabilitat, projectes...
A mi m’agradaria treballar en algun
departament de facturació o de compres.

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
Novembre • Adhesió a la pròrroga de l’Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
• Aprovació de la Declaració Institucional amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i el 30è aniversari de
la Convenció sobre els Drets dels Infants
• Modificació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre amb patrimoni propi
i seu social a Molins de Rei, als efectes que puguin assumir les obligacions tributàries derivades del tribut metropolità de l’any 2019
• Aprovació del Pla local d’adaptació al canvi climàtic de Molins de Rei (PLACC) 2019-2030
• Aprovació de la declaració institucional sobre el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones 2019

Desembre • Nomenament del representant a l’òrgan col·legiat del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat (Consell Comarcal
del Baix Llobregat)
• Canvi en el nomenament del representant a l’òrgan col·legiat de la Comissió Executiva del Consorci del Parc de Collserola
• Cessament de directores de serveis de l’Àrea d’Alcaldia i de l’Àrea de Serveis a les Persones
• Incorporació a les bases del pressupost de l’ajut econòmic a unitats familiars amb situació econòmica de vulnerabilitat, als efectes
que puguin assumir les obligacions tributàries derivades del tribut metropolità de l’any 2019
• Adhesió al comunicat conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2019
• Renúncia de la regidora Sra. Laia Castellana Martínez, al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei

MOCIONS
Octubre

• Moció presentada pels grups municipals d’ERC, Junts x Molins i CUP, de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per
demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
• Moció presentada pels grups municipals de Molins Camina i Molins En comú, de rebuig a la sentència del judici als i les
representants polítics i socials de l’independentisme

Novembre
Desembre

• Moció del grup municipal de Molins en Comú a l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el tribut metropolità de l’AMB
• Moció del grup municipal d’ERC-AM, per lluitar contra l’abús sexual infantil

/ AJUNTAMENT

alcaldia@molinsderei.cat

@xavi.paz1

@xavipaz

@xavipazp

Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Reptes
Primer Balcó de la Vila de la nova dècada. Acomiadem una dècada que s’ha caracteritzat per una greu crisi econòmica, la més crítica
dels darrers 80 anys. Una crisi que ha tingut moltes cares, com ara un nivell de desocupació de la població molt important o una manca
d’ingressos de les administracions públiques.
Molins de Rei, el novembre del 2012 va arribar a tenir fins a un 17,3% de taxa d’atur (2.013 persones) i va arribar a baixar de la xifra
d’11.000 afiliats a la Seguretat Social. Actualment, hem tancat la dècada amb una taxa d’atur del 8,3 % (996 persones) i més d’11.500
afiliats a la Seguretat Social.
Sens dubte, hi ha hagut una recuperació econòmica que ha contribuït a la millora d’aquesta realitat social. Una recuperació a la qual
també des de l’Ajuntament hem aportat el nostre gra de sorra amb les polítiques d’ocupació que podeu veure detallades en aquest
Balcó de la Vila. Aquesta, sens dubte, és la línia de treball per aconseguir que les oportunitats de la recuperació econòmica arribin als
treballadors i treballadores, i es millori la qualitat de l’ocupació.
Un dels llegats de la dècada que tanquem és l’increment de les desigualtats. Avui, tenir una feina no és garantia d’autonomia personal i
econòmica. Els experts ens alerten que cada vegada augmenten més els treballadors pobres. I això ho hem de tenir sempre molt present
en el disseny de les polítiques i les accions des de l’Ajuntament. Encara ens queda camí fins a recuperar els drets perduts en aquests
anys de crisi. Recuperació que desitjo que sigui més fàcil amb l’arribada del nou Govern de l’Estat, Govern al qual li exigirem, des del
primer dia, avenços i reformes en el finançament dels ajuntaments.
L’empenta transformadora que va tenir el Govern municipal en la major part de la dècada passada per tal de transformar Molins de Rei,
és la mateixa que tenim ara.
Malgrat les dificultats en aquesta transformació, i, de vegades, els obstacles, estem posant els fonaments per tal que Molins de Rei
avanci de forma decidida en la solució dels problemes que té al davant –com és l’accés de l’habitatge– i assoleixi les reformes de l’espai
públic a les quals ens hem compromès. I tot això, com no em canso de repetir, sense oblidar la neteja, la millora de les voreres, l’arbrat i
el repintat dels carrers, tan importants per a nosaltres com els grans projectes.

Xavi Paz, alcalde

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

Correcció lingüística:
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de Premsa) o al correu electrònic: alcaldia@molinsderei.cat.
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6 MESOS DE GOVERN

En els seus primers sis mesos, el nou Govern municipal
ja ha impulsat i concretat nombroses accions per a la
ciutadania. Aquest és un resum de les més destacades.

Prorrogada la suspensió
de llicència pel crematori
L’Ajuntament ha prorrogat durant un any la suspensió de llicències per a les activitats d’incineració de residus i restes humanes.
Durant aquest temps es redactarà el Pla Especial que regularà
aquest tipus d’instal·lacions i que inclourà mesures com fixar una
distància mínima de 250 metres del teixit urbà per ubicar el crematori plantejat per l’empresa Mémora, concessionària del servei
del tanatori de Molins de Rei. El Pla només permetrà el crematori
a dos llocs del municipi –els polígons El Molí i El Pla– i no pas dins
del teixit residencial. El crematori també haurà de complir amb un
llindar d’emissions en l’àmbit mediambiental.

El projecte de la residència
es va perfilant
Ja s’ha començat a treballar en el disseny de l’edifici de la residència per a la gent gran que es construirà al barri de la Granja i
que ha d’acollir 100 persones en servei residencial i 20 en centre
de dia. Ara mateix s’està seleccionant, mitjançant un concurs
d’idees, l’equip d’arquitectes que haurà de redactar el projecte.
La nova residència es gestionarà basant-se en un model d’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 és l’habitual en
els països nòrdics.

Noves ordenances fiscals,
redistributives i amb vocació
social
El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar unes
ordenances fiscals per al 2020 que permetran recaptar més i
redistribuir millor els recursos, i fer-ho sense superar el llindar
que marca l’IPC català de juliol del 2019, que va ser del 0,8%.
Les principals novetats passen per oferir més bonificacions
socials a les famílies nombroses, als immobles on s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric provinent
del sol, i per mantenir el criteri dels darrers anys de no fixar un
IBI per sobre de l’IPC.

Reforç de l’estructura municipal
En els darrers mesos, el govern ha emprès diferents mesures per reforçar
l’estructura municipal amb la contractació de sis persones destinades
a les àrees de Recursos Humans, Serveis Jurídics i l’Oficina d’Atenció
Ciutadana.
L’aposta continua amb diferents processos per cobrir les places previstes
a l’Oferta Pública d’Ocupació 2017, amb un èmfasi especial per dotar
de més personal la Guàrdia Urbana. També s’ha iniciat un procés per
la creació d’una bossa de personal administratiu.
Mitjançant diferents programes de plans d’ocupació també s’ha pogut
incorporar a:
• 7 auxiliars administratives
(via Plans d’Ocupació de la Generalitat)
• 1 educador social i 1 sociòleg
(via Contracte Programa amb la Generalitat)
• 9 estudiants en pràctiques
(3, via Programa de Garantia Juvenil i 6, via Formació Dual)
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Ajuts al tribut metropolità
El Govern ha habilitat ajudes destinades a pagar el tribut metropolità per a famílies amb pocs
recursos, tal com ja es fa amb altres tributs com l’IBI o la taxa d’escombraries. Les condicions d’accés
són les mateixes que per a l’IBI i l’ajut serà d’entre el 20% i el 60%, d’acord amb la renda. L’Ajuntament
ha contactat 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.

RECORDA! brer
ns el 29 de fe

Tens fi
ra
per sol·licita
el tribut
l’OAC l’ajut p
metropolità

Pla de xoc per a la via pública
En els darrers 6 mesos, l’Ajuntament ha prioritzat les actuacions a
la via pública, especialment en pintura i arranjament de voreres, i
ha actuat sobre un total de 2.400 m². El carrer d’Anselm Clavé i el
carrer Sant Antoni M. Claret són alguns exemples dels carrers que
s’han millorat. Destaca també la feina feta en matèria d’accessibilitat
amb l’adaptació de diversos passos de vianants tant al carrer Joan
Maragall/Mancomunitat com al carrer Miquel Torelló i Pagès, entre
el Parc de la Mariona i l’Escola Josep M. Madorell. D’aquesta
manera es facilitarà la vida a les persones amb per discapacitat.
Finalment també s’han destinat recursos a l’arranjament i a
la conservació de 8 quilòmetres de camins de muntanya, i al
manteniment de les zones d’esbarjo per a gossos. Finalment,
s’han fet treballs de desbrossament a la Riera Bonet i a la riera de
Vallvidrera, entre altres zones.

Sabies que...

nya d’esporga de
Durant la campa
arbres
at sobre 2.000
tardor s’ha actu
es
t la resta de l’any
de la vila. Duran
la salut
nt per garantir
continua treballa
dels arbres.

Convenis de suport a entitats
L’Ajuntament ha signat dos convenis per facilitar la tasca que
duen a terme el Centre Excursionista Molins de Rei (CEM) i
l’Agrupació de Defensa Forestal Puigmadrona-Olorda (ADF),
respectivament. En el cas del CEM es tracta d’un acord de cessió
de l’espai de l’antiga Biblioteca a fi de destinar-lo a la nova seu
social de l’entitat, tal com va resultar del procés de participació
del pla d’equipaments que va tenir lloc a inicis de l’any 2019. El
nou espai permetrà doblar gairebé el nombre d’activitats que
organitza el CEM.
Pel que fa a l’ADF, el conveni subvenciona amb 19.000€ aquesta
entitat perquè adquireixi un vehicle equipat per poder afrontar
amb millors garanties les tasques de prevenció d’incendis
forestals, entre d’altres.

Una vila més inclusiva

Jornades Europees de Patrimoni

En aquests sis mesos s’ha pogut constatar la voluntat del Govern
per fer de Molins de Rei una vila el màxim d’inclusiva. A la Festa
Major es va incloure interpretació simultània en llenguatge de
signes i subtítols del pregó i altres activitats, i es va habilitar un
espai reservat per a persones amb discapacitat. També es va
implementar un servei d’acompanyament per a persones amb
discapacitat a la cursa de Sant Miquel. Pel que fa a les atraccions,
es van fixar franges sense música per facilitar l’accés a persones
amb autisme o altres patologies similars.

L’Ajuntament de 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. 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.

A més, i amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, l’Ajuntament va voler sensibilitzar els molinencs
i les molinenques sobre la importància d’integrar les persones
amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social,
econòmica i cultural, i va portar a terme un conjunt d’activitats
i la lectura d’un manifest.
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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.

Les obres de l’estació,
a punt de començar
D’aquí pocs dies començaran les obres
de remodelació de l’estació de RENFE. Es
tracta d’un projecte important i llargament
esperat que permetrà fer la instal·lació
totalment accessible, millorar-ne els serveis
i poder acollir trens amb més capacitat.
Les obres comptaran amb un pressupost
de 5.098.790 euros i s’acabaran a la
primavera de l’any 2021, al cap de 14
mesos. Els treballs es faran sense provocar
alteracions del servei de tren, si bé no
es descarta que puntualment pugui
haver-hi algun ajustament d’horari forçat
per la dinàmica del mateix projecte.
Per aconseguir no haver d’interrompre en
cap moment la circulació de trens caldrà

fer part de les obres en horari nocturn,
especialment durant la primera fase,
durant la qual s’actuarà sobre les vies i
la catenària. RENFE s’ha compromès a
prendre les màximes mesures possibles
per evitar les molèsties al veïnat que viu
a l’entorn de l’estació. Totes aquestes
mesures i els detalls del projecte
s’explicaran en un acte públic que tindrà
lloc el 27 de gener, a les 19.30 hores
al local de l’Associació de Veïns de les
Conserves.
L’estació de Molins de Rei compta amb
serveis de les línies R1 i R4. De mitjana
és utilitzada cada dia laborable per
10.072 viatgers.

REUNIÓ INFORMATIVA
27 de gener / 19.30 hores
Local A.V. les Conserves
Pl. d’Antoni Marca, 5B

ZONA DE BAIXES EMISIONS (ZBE)
Amb l’objectiu de preservar la salut dels habitants de Barcelona i els municipis del seu
entorn, des de l’1 de gener ha entrat en funcionament la Zona de Baixes Emissions. Es
tracta d’un espai delimitat per la Ronda de Dalt i la Ronda de Litoral en la qual es restringeix
gairebé de forma total l’accés de vehicles contaminants.
Animem a tots els molinencs i les molinenques que s’hagin de desplaçar a aquesta zona
que s’informin a través de http://zbe.barcelona i a utilitzar mitjans de transport sostenibles i
no contaminants.

ACTIVADA LA SEGONA FASE
D’OBRES AL CAMÍ DEL RIU
L’objectiu d’aquest projecte és condicionar i adaptar el front fluvial perquè vianants
i bicicletes puguin dur a terme la seva activitat amb la màxima comoditat i seguretat
possibles. També s’aprofitarà per condicionar els ferms deteriorats per l’erosió i
generar un bon ecosistema que pugui afavorir la biodiversitat.
La inversió prevista per a aquest projecte és de 360.000 euros, cofinançats per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (270.000€) i l’Ajuntament de Molins de Rei
(90.000€). Es preveu que les obres estiguin enllestides per a Setmana Santa.
Durant el període d’execució de les obres hi haurà zones del camí per les quals
no es podrà transitar.

/ BREUS

Diners que curen
L’Associació de Suport als Infants de Molins de Rei va recaptar
37.737€ durant la tretzena edició de la festa infantil Posa’t
la Gorra. Aquestes aportacions han superat amb escreix
els 30.369 € recaptats l’any 2018 i es destinaran a millorar
la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer a
l’hospital.
D’altra banda, els diferents actes organitzats en favor de la
Marató de TV3 per tot tipus d’entitats locals han permès
recaptar 2.452 euros, que es destinaran a investigar cures per
a les malalties minoritàries.

ACOSU GUANYA EL PREMI
MEMORIAL JOSEP MARIA SALAS
ACOSU és l’entitat guanyadora de la 4a edició del Premi Memorial Josep
Maria Salas i Peiró a la millor iniciativa i projecte social i humanitari. Ha
aconseguit el premi gràcies a Albateatre, una proposta de teatre inclusiu
i didàctic que treballa i reforça l’expressió corporal, oral, la confiança,
l’autoestima, les capacitats comunicatives i el treball en equip de les
persones que formen part d’aquest projecte.
Enguany hi havia vuit projectes de caràcter benèfic o solidari que optaven
al premi, dotat amb 1.000 euros. Les altres entitats que van presentar
projectes foren GUEOPIC, PICAM (Prevenció i Càncer Molins), Salut Mental
Baix Llobregat, el Col·legi Virolai, Enreda’t, Càritas Diocesana de Sant Feliu
de Llobregat i Teràpies Assistides amb Cavalls Delta del Llobregat.

Premis de l’Esport

Per setè any consecutiu, l’Ajuntament ha volgut organitzar un acte
de reconeixement a les entitats esportives de Molins de Rei i a les
persones que competeixen en tot tipus de disciplines. Eva Villanova
(gimnàstica) i Víctor Andrade (waterpolo) s’han endut els premis
a esportistes promesa. L’equip sènior femení del Club Futbol
Molins 99 i el sènior masculí d’handbol del Club Esportiu Molins
de Rei 2015 han guanyat el premi a millors equips. El premi a la
trajectòria d’una entitat ha estat per al Club Esportiu Molins de Rei
2015, que porta 75 anys promovent l’handbol a la vila.
Núria Hospital (curses de muntanya) i Fran Sánchez (waterpolo)
han aconseguit el guardó de millors esportistes, mentre que el
premi al reconeixement esportiu va ser per a Mingo Gris, qui durant
els anys 60 i 70 va ser pilot professional de la marca Bultaco, amb la
qual va aconseguir diferents campionats d’Espanya de Motocròs i va
participar en proves del Campionat d’Europa i del món.

El Pla per a les Persones Grans, presentat als barris
El passat mes de novembre es va presentar a La Gòtica el Pla d’Acció Social per a les Persones Grans, amb una gran
resposta de públic. Molta gent no va poder assistir a la presentació per falta d’aforament i per aquest motiu, el govern
municipal es va comprometre a repetir la presentació a diferents barris. Com a resultat d’aquest compromís, durant el
mes de gener s’han fet fins a 6 presentacions itinerants.
El Pla té com a missió millorar i mantenir la qualitat de vida i/o autonomia de les persones grans de Molins de Rei
mitjançant una atenció integral que tingui en compte la diversitat i garanteixi el benestar personal, social i familiar
a través d’actuacions transversals per part dels diferents professionals, recursos i serveis de la vila.
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La façana
del Palau de
Requesens
té nou aspecte
El projecte de rehabilitació del Palau de
Requesens ja ha finalitzat la seva primera
fase. Ha consistit en la rehabilitació de
la façana que dona a la plaça del Palau,
el reforç de l’estructura en les parts més
malmeses i la millora de la coberta i
retirada dels elements superposats
al terrat.

La recuperació de la façana, el treball
realitzat fins al moment, ha seguit les
directrius de l’exhaustiu i aprofundit estudi
històric, arquitectònic i de paraments de
la Diputació de Barcelona, des d’on es va
proposar fer una interpretació de la façana
del segle XIX.

La segona fase s’iniciarà com a molt
tard el 2021 i es focalitzarà a l’interior
de l’immoble. L’Ajuntament, que compta
amb una subvenció d’un milió d’euros
dels fons FEDER, treballa amb el MNAC
per aconseguir que el Palau esdevingui
un centre d’interpretació de l’època del
Renaixement.

L’Ajuntament demana
la revisió del tribut
metropolità
El Govern municipal ha demanat a l’AMB que recalculi el que
haurien de pagar els molinencs i les molinenques pel tribut
metropolità, tal com ja han fet altres municipis afectats per aquest
nou impost. El nou càlcul s’hauria de basar en el valor cadastral
dels immobles del municipi de l’any 2005. D’aquesta manera, la
quota a pagar pel tribut metropolità seria inferior a l’actual.
A més, l’Ajuntament ha aprovat una convocatòria d’ajuts per poder
fer front al pagament del tribut de l’any 2019. Les sol·licituds es
podran presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Rubió
i Ors, 2-4) fins al 29 de febrer.

Els horts urbans aviat
tindran qui els conreï

Taller de memòria
per a la gent gran

60 persones i 4 associacions han presentat la sol·licitud per
optar a un dels 33 horts urbans de 50 m² que ha construït
l’Ajuntament prop del riu Llobregat, amb un cost d’inversió
de 50.000 euros. El reglament preveu prioritzar els horts a
gent jove, gent gran, usuaris dels serveis socials i entitats
i associacions locals. En tots els casos s’exigirà ser major
d’edat i portar més de dos anys empadronat a Molins de Rei.
Durant el mes de febrer es faran les adjudicacions dels horts.

L’Ajuntament de Molins de Rei ha tornat a engegar els tallers
de la memòria adreçats a les persones grans.
Es tracta d’un programa d’entrenament cognitiu que es du
a terme en grup de 10 persones màxim, gràcies al qual els
participants milloren les seves funcions cognitives i desenvolupen
estratègies de salut cerebral amb l’objectiu de prevenir-ne
l’empitjorament propi del transcurs dels anys.

Els beneficiats gaudiran d’aquest espai –de caràcter personal
i destinat exclusivament a l’autoconsum– per un període de 2
anys, que es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 anys més.
Durant aquest temps, els usuaris hauran de pagar 75 euros
anuals pel consum de l’aigua.

El taller es va desenvolupar durant els mesos d’octubre a
desembre del 2019 i hi van participar vuit persones amb una
mitjana d’edat de 70 anys. Durant aquest any 2020 es convocaran
tres nous tallers amb el mateix format. Informeu-vos de les dates
a l’OAC.

/ CIVISME

CANVI CLIMÀTIC: COMBATEM-LO PLEGATS
L’Ajuntament de Molins de Rei s’ha adherit al Nou
Pacte d’Alcaldes, una iniciativa de les institucions
europees per implicar els governs locals en la lluita
contra el canvi climàtic i en l’adaptació als seus
efectes.
Una de les primeres accions ha estat la redacció,
conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, del Pla d’adaptació al canvi climàtic
de Molins de Rei 2019-2030. Aquest pla serveix

per analitzar els riscos i les vulnerabilitats
associades a la vila que es deriven del canvi
climàtic, i per definir actuacions concretes a
realitzar per combatre aquesta situació. Es
pot consultar el pla a www.molinsderei.cat/
canviclimatic.
Les actuacions municipals serviran de poc
sense la implicació de tots els molinencs
i les molinenques. Us convidem a col·laborar.

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A MOLINS DE REI

Quin increment de
temperatures es preveu?
A Molins de Rei es preveu que, en els propers
100 anys, les temperatures augmentaran entre
1,08 i 3,12°C. A la tardor es produiran els
augments de temperatura més importants.

Què puc fer per contribuir-hi?
Hi ha un munt de coses que podem fer entre tots i totes
per situar les futures generacions en escenaris menys
pessimistes dels que ara tenim. Aquí plantegem només tres
consells bàsics que convindria seguir de forma estricta:
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Es donaran amb més freqüència temperatures màximes
extremes: 100 dies a l’any amb temperatures superiors
a 30°C, 15 dies amb temperatures superiors a 35°C
i 63 nits amb temperatures superiors a 20°C.

Plourà menys?
Plourà una mica menys, però sobretot plourà pitjor.
Això vol dir que la mitjana anual de precipitacions es
reduirà una mica, però el més greu és que passarem
molts dies sense pluja per, després, viure episodis de
pluges torrencials que poden afectar greument la població.

Caldrà adaptar-nos
al nou escenari?
Absolutament. Més enllà de la sensibilització i les campanyes
informatives, caldrà prendre mesures estratègiques: cada
cop serà més complicat organitzar activitats a l’aire lliure
en ple estiu i caldran més zones d’ombres, s’hauran
d’adaptar els claveguerams per engolir les pluges torrencials,
caldrà reforçar els sistemes de subministrament elèctric,
adaptar les produccions agrícoles a les noves condicions
meteorològiques, destinar més recursos a la prevenció
d’incendis forestals... La llista del Pla d’adaptació inclou fins
a 31 accions que haurà de fer l’Ajuntament des d’ara fins al
2030 per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Un dels elements essencials és generar menys
residus. Això passa per comprar de forma menys
impulsiva, reciclar tot el que puguem i si es genera
algun residu, separar-lo bé.

També és fonamental que ens replantegem la
manera com ens movem. Apostem sempre per
sistemes no contaminants, siguin privats (vehicles
elèctrics) o, encara millor, amb el transport públic.

Adaptem les llars: invertim en aïllaments, baixem
les persianes, fem servir tendals i ventilem les
habitacions durant les hores de sol. Ajustem també
la temperatura dels termòstats i oblidem-nos d’anar
en màniga curta al desembre ni d’abrigar-nos a
l’agost.

OPINIÓ /

UNA VILA PER A TOTHOM
Finalitza un any ple de canvis.
Les darreres eleccions municipals
del maig van deixar clar quin
és el model de vila que volem
els molinencs i les molinenques
en donar un ampli suport a la
candidatura socialista i a les nostres
propostes, i deixant clar quines són
les prioritats per al proper mandat.

Tribuna política

En aquesta línia, les pròximes
setmanes, el Govern municipal
explicarà quins són els eixos
fonamentals dels pressupostos del
2020, a partir del nostre programa
electoral. Uns pressupostos
inclusius, socials, sostenibles,
amb un nou impuls als serveis
municipals i amb una aposta
clara per consolidar la plantilla
municipal i la seva estructura, amb
una línia d’inversions que donaran
continuïtat, tal com ja hem explicat
en altres números, a les inversions
realitzades en els mandats anteriors
i que els socialistes vàrem impulsar,
com les obres a la Zona Esportiva
Ricard Ginebreda, la remodelació
de la carretera, la plaça de la Creu,
el carrer de Baix, la plaça del Palau
o la nova Biblioteca, exemple del
que nosaltres considerem una
manera de revitalitzar l’economia, el
benestar i la vila, una línia de treball
que combina la millora de l’espai
públic amb la potenciació de zones
que es revitalitzen econòmicament.
Seguirem apostant per aquest
model referendat a les urnes
el passat maig i, per això, els
pressupostos de l’any 2020 seran
una oportunitat única per continuar
millorant la nostra vila. Són
diverses les propostes de millora
que proposarem dur a terme,
com la consolidació de l’empresa
municipal Molins Energia, que
ens permetrà tenir una eina per
gestionar serveis amb més agilitat.
La continuïtat de les obres de la
carretera, les obres del Palau dels
Requesens o més recursos per
als serveis municipals són algunes
d’elles.
Molins de Rei es va expressar a
les urnes al maig. Ara tocar parlar,
exposar i negociar. No val la retòrica
del no. El Govern vol parlar amb
tothom, tal com hem fet els darrers
mesos, escoltant a tots i totes.
Només esperem que alguns partits
de l’oposició també hagin llegit
els resultats electorals i, tot que
defensin les seves propostes, parlin
només de la vila i ens ajudin a
treballar per un Molins de Rei més
just, més igualitari, més social i més
sostenible.

Miguel Zaragoza

TRIBUT METROPOLITÀ,
UN MAL DEBUT
El tribut metropolità no ha
començat amb bon peu a Molins
de Rei. Ha arribat per a sorpresa
de molts i sense una llista de
beneficis a curt, mitjà i llarg
termini que ajudi a justificar-ne
l’aplicació. Per si això encara fos
poc, està mal calculat, quelcom
sorprenent tenint en compte que
en 18 municipis es porta cobrant
des del 1992.
Des de Junts x Molins volem
començar dient que no estem en
contra del tribut. El seu esperit
és recaptar diners per revertirlos en el medi ambient i en una
mobilitat més sostenible, aspectes
absolutament prioritaris. Però
també volem posar de relleu que
els catalans i les catalanes patim
la pressió fiscal més gran de totes
les comunitats autònomes. Els
economistes asseguren que hem
d’esperar fins al 28 de juny per
deixar de treballar per pagar els
impostos.
En aquest context, és
absolutament imprescindible
justificar molt bé qualsevol nou
tribut, aplicar-lo correctament
i de forma selectiva i, està clar,
donar-ne el màxim retorn a la
ciutadania.
I això és el que farem des
del nostre grup municipal.
Treballarem de forma immediata
per assegurar que l’Ajuntament
sol·licita una revisió del criteri de
càlcul diferent del que ha utilitzat
l’AMB, igual que ja han fet els
ajuntaments de Sant Cugat i
Cerdanyola, aconseguint rebaixes
en el pagament d’entre el 30 i
el 40%. També reclamarem que
s’activi immediatament a la vila
el Servei Públic de Transport
Especial per a persones amb
mobilitat reduïda severa (PMRS),
un servei de transport adaptat
porta a porta amb taxi que té
el preu d’un bitllet senzill de
bus. Finalment, treballarem des
del Congrés dels Diputats per
aconseguir un canvi a la llei que
faci aquest tribut metropolità més
equitatiu i exigirem a l’AMB la
màxima transparència del que es
recapta i es retorna als molinencs
i les molinenques.

EL CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL DE L’AJUNTAMENT,
UNA ASSIGNATURA PENDENT
El tema que volem abordar en
aquest article no és nou: la situació
dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament està en una fase de
molta pressió i propera al col·lapse.
ERC-AM no volem ser alarmistes,
però pensem que ha arribat el
moment de fer els deures. Cal
endreçar el catàleg de llocs de treball
de l’Ajuntament de Molins de Rei.
Hem fet palès que, a més d’un
disseny equilibrat i coherent dels
treballadors de cada àrea i negociat,
amb la jerarquia que els correspon,
cosa que ara no s’acompleix, cal fer
una bona diagnosi de les necessitats
actuals del nostre Ajuntament.
Volem posar algun exemple que
sigui ben entenedor. En aquest
moment, tot i que el departament de
personal és sabedor que s’han de
produir jubilacions al llarg de l’any,
amb dates fixades en el calendari,
i que, a més, també es produiran
baixes maternals i paternals, no hi ha
voluntat política suficient per garantir
que els llocs de treball temporalment
o definitivament pendents es
cobreixin. No es vetlla prou. I ara,
arribem a l’extrem de tenir llocs
coberts per personal en pràctiques!
El nostre grup municipal ja va
fer una proposta en el Ple del
mes de novembre. Dèiem que
hem d’encarregar una auditoria
a una entitat supramunicipal per
tal d’avaluar el catàleg de llocs
de treball. I en aquest butlletí
ho concretem: proposem que
l’Ajuntament de Molins de Rei
demani amb màxima celeritat a la
Diputació de Barcelona que elabori
aquesta auditoria externa i que
estableixi les fases que cal seguir.
Ara, el personal de la casa no pot
garantir un bon servei a la ciutadania
molinenca. Treballar així, a més,
provoca estrès i desmotiva. A la
vila, sempre hi ha hagut bons
professionals i de ben segur que, de
bon tros, no mereixen aquest tracte.
Per acabar, hem de dir que el govern
socialista ha començat la casa per
la teulada. Al Ple de desembre vam
aprovar, amb els vots del PSC i
Junts per Molins, un lloc de treball
d’assessor/a d’Alcaldia amb un sou
de més de 50.000 € bruts. En cap
moment volem qüestionar la persona
designada ni les seves aptituds per la
feina. El que reprovem és com s’ha
fet i la situació que viu el personal de
la Casa Gran.		
Grup Municipal d’ERC

Ramon Sánchez

Marcel López
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QUAN ES POSARÀ EN MARXA
EL GOVERN DE MOLINS?

PER UNA RESIDÈNCIA PÚBLICA
DIGNA

ALTA CONTAMINACIÓ. SOLUCIÓ:
MOBILITAT SOSTENIBLE!

Ja fa més de sis llargs mesos que
l’actual govern, amb Xavi Paz al
capdavant, està en actiu. Volia
aprofitar l’ocasió per valorar què o,
més aviat, què no ha fet durant el
temps que portem de legislatura.

Sembla que després de temps de
reivindicacions populars, anuncis
institucionals, presentacions
públiques i discursos polítics ha
arribat el moment de decidir quin
tipus de residència pública per a la
gent gran tindrem a Molins.

Després d’una campanya
intensa, ara li tocava al Govern
desenvolupar i explicar
concretament què farà del que
va prometre en campanya i amb
quin ordre de prioritats durant els
propers quatre anys. El que es
coneix com el PAM, el Pla d’Acció
Municipal, el full de ruta a quatre
anys vista que guia la feina dels
departaments de l’Ajuntament.
Per ara, no en sabem res ni se
l’espera a curt termini i, per
descomptat, l’oposició no hi hem
pogut fer aportacions.

Des de Molins Camina-Podem
sempre hem reivindicat la necessitat
social d’una infraestructura bàsica
com aquesta, i de fet vam presentar
fins i tot una esmena en els
pressupostos de la Generalitat per fer
possible el seu finançament públic i
la seva construcció. Lamentablement,
la mateixa Generalitat s’ha dedicat
des de fa temps a empitjorar en
lloc de millorar els serveis públics
fonamentals a Catalunya.

El nostre municipi està immers
en la zona d’alta contaminació
atmosfèrica i ens afecten les
Zones de Baixes Emissions a
Barcelona. Estem obligats a
prendre mesures que afecten de
manera important la mobilitat,
que és peça cabdal a l’hora
d’actuar contra la contaminació.

De quines són les prioritats
del Govern n’informarien els
Pressupostos per al 2020, però,
tot i que l’òptim seria aprovar-los
al novembre, tanquem l’any sense
la menor pista del que inclouran.
Començarem el 2020 amb els
pressupostos del 2019 prorrogats.
Hi ha debats que ja fa massa que
estan sobre la taula i respecte dels
quals un altre govern ja s’hauria
posicionat si realment tingués
ganes de progressar. Cal recuperar
l’espai públic per a les persones,
convertir en zona de vianants
el Centre Vila i alguns carrers de
diversos barris perquè tornin a ser
per passejar, jugar, viure... Què farà
el Govern?
Hem d’implementar mesures
contra el canvi climàtic, com
reduir el volum de cotxes i fums
o millorar la recollida de residus.
Implementarà el Govern el porta
a porta i contenidors tancats,
complint el Pacte d’Alcaldes 2020?
Molt va prometre en Xavi Paz sobre
la nova residència. Més enllà
d’externalitzar els esbossos de la
forma de l’edifici, el Govern no
té proposta de model de gestió i
finançament. La vol privatitzar o la
vol pública?
I el Consell Escolar? Ja fa molts
mesos que s’hauria d’haver
convocat. La comunitat educativa,
un múscul imprescindible per a
les polítiques educatives, es troba
encara sense espais de participació
davant l’Ajuntament. Quant cal
esperar? La dependència envers el
Govern demostra que cal avançar
cap a una Xarxa Educativa de Vila
que permeti apoderar la comunitat.

Carles Ros

Però també hem deixat clar que,
assumint que el finançament hauria
de sortir finalment de manera
supletòria des del nostre Ajuntament,
no estàvem disposats a donar
un xec en blanc i acceptar sense
un plantejament crític qualsevol
proposta de construcció i gestió
d’un equipament d’una inversió
pública elevada, amb un llarg període
d’amortització i d’una rellevància
fonamental en el benestar de la gent
gran de la nostra vila.
I quan hem vist que l’opció de
la sociovergència molinenca era
destinar aquest equipament a la
gestió d’un consorci opac i poc
transparent com el Consorci de
la Salut i Social de Catalunya, no
sotmès a cap fiscalització pública
real, amb casos previs de corrupció
i deficient gestió, que degrada
les condicions de treball del seus
treballadors i treballadores i que ni
tan sols ha hagut de competir en un
concurs públic amb altres possibles
gestors, hem hagut d’expressar la
nostra disconformitat.
Nosaltres apostem per una
gestió directa per part del nostre
Ajuntament. Entenem que és un
procediment que requereix una
major responsabilitat, càrrega
de treball i dedicació, doncs
l’Ajuntament ha de deixar de ser un
simple subhastador de contractes
públics. Però a la mateixa vegada
permet una planificació financera i
econòmica més clara i previsible, la
capacitat d’establir unes condicions
de treball i de servei més dignes
i, sobre tot, permet posar al centre
del servei els seus usuaris i els seu
drets fonamentals en lloc de cedir
als desitjos d’una gestió externa
empresarial basada en el rendiment
econòmic i no social d’un servei
públic.

Hem aprovat el Pla d’adaptació
al canvi climàtic i s’està tramitant
el Pla d’acció per la millora de la
qualitat de l’aire. Ambdós aposten
per afrontar col·lectivament
l’emergència climàtica amb
mesures que afecten el
manteniment de la natura,
l’energia, l’aigua i la mobilitat.
El canvi climàtic és aquí, ja ens
afecta, però serà especialment
greu en el futur si no canviem
res.
L’Ajuntament ha d’actuar per
convertir en zona de vianants
definitivament el Centre Vila i
estendre-ho a altres carrers,
ha de garantir espais segurs
per a l’ús de bicicletes, ha
d’apostar per promocionar l’ús de
vehicles sostenibles i ecològics,
i ha d’assegurar que els nous
projectes urbanístics siguin
sostenibles.
Però també és important que
tots i totes assumim el repte de
canviar d’hàbits i conscienciar-nos
que hem d’anar menys en cotxe i
més a peu, en bici o en transport
públic.

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.

Pel que fa al transport públic,
cal forçar les administracions
competents a fer una millora
important de l’autobús interurbà
i urbà... i forçar Rodalies!! Cal
que es faci el carril Bus-VAO a
l’autopista i aconseguir que el
tramvia s’estengui a Molins de
Rei.
Per això volem sumar-nos i donar
suport a la campanya, instada
per CCOO, la FAAVV del Baix
Llobregat i l’Associació per la
Promoció del Transport Públic,
perquè el tramvia arribi al Polígon
el Pla i a Molins de Rei abans de
l’any 2030. Convidem a tothom
a donar-hi suport accedint al seu
web de recollida de signatures:
https://volemeltrambaixalpla.org/
recollida-signatures/.

A Molins Camina-Podem volem una
nova residència pública digna de la
nostra vila i de la seva gent gran, però
no a qualsevol preu.

Ana Aroca

Gerard Corredera

Laia Cassauba
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Naiara
Caballero

La molinenca Naiara Caballero
és des d’aquesta temporada
jugadora del Cadis, equip de
1a Nacional, que és la tercera
categoria més important del
futbol en l’àmbit estatal. Va
començar a l’antiga Escola de
Futbol Incresa i ha passat per
l’Hospitalet, l’Espanyol, el
Barça, la Damm i el Seagull
de Badalona.

estar molt bé; després, ja no tant per les
lesions, però és un aprenentatge i uns
coneixements que en altres clubs potser
no el hagués tingut.

Ara tens 20 anys, però ja de ben petita
ja jugaves a futbol...
Vaig començar amb 5 anys i fins aquí.
Era l’única nena a l’equip. Encara ara
hi ha nenes petites que volen jugar a
futbol i els costa convèncer les famílies,
tot i que cada vegada hi ha més equips
femenins.
Comences a l’Incresa. Parla’ns dels
teus inicis.
De seguida vaig començar a destacar
per sobre dels altres nens. Era un equip
mixt, però això també era un problema,
perquè no els agradava ni als nens,
ni als seus pares que jo jugués millor
que ells. Per sort, els meus pares em
van portar a l’Hospitalet, també en un
equip mixt. Fins que no vaig arribar a
l’Espanyol, amb 8-9 anys, no vaig jugar

en un equip femení, però eren noies
més grans que jo, perquè era Aleví i
jugava amb Infantils, que tenien dos o
tres anys més que jo. Hi havia partits en
què l’entrenador no em podia fer jugar
per por que ens féssim mal, ja que hi
havia noies que eren molt més grans que
jo físicament. L’any següent van crear
un equip Aleví i m’hi vaig estar 4 anys.
El primer any d’Infantil em va fitxar el
Barça i vaig estar-hi tres temporades,
però a l’última, al Cadet, vaig tenir moltes
lesions i a final, el Barça va deixar de
comptar amb mi. Després em van trucar
de la Damm i crec que aquesta ha
estat la millor etapa de futbol formatiu:
hi vaig estar 4 anys i tot va anar súper
bé, tot i que vaig tenir lesions i dues
operacions de genoll, però va estar molt
bé. I després, l’any passat, vaig estar al
Seagull de Badalona, però no va ser una
etapa gaire bona, perquè no vaig estarhi a gust, vaig tenir una lesió a principis
de temporada i no vaig poder jugar. No
tenia la confiança de l’entrenador.
Tot i no ser professional, l’ambient
era molt competitiu?
Sí, molt, el gran canvi va ser quan
vaig anar al Barça. A l’Espanyol era la
capitana, era una de les líders de l’equip
i al Barça era una més. Els meus pares
em deien que a l’Espanyol estava molt bé
i que al Barça seria una més, però jo vaig
voler provar-ho, perquè si no aprofitava
l’oportunitat potser no en tindria cap
altra. La veritat és que al primer any vaig

Com et va arribar l’oportunitat de jugar
al Cadis?
Va ser tot molt precipitat. El juliol passat,
jo era aquí i anava a fitxar pel Pallejà,
quan el meu representant em va dir que
el Cadis buscava una davantera com jo.
Jo tenia ganes de marxar i em van dir
que sí, que em fitxaven. Havien pujat
de categoria i dues setmanes abans de
començar la temporada vaig marxar cap
allà. Estic vivint al Puerto de Santamaría.
Hi estic molt bé. La gent és molt oberta i
acollidora, i s’hi viu molt bé.
El futbol femení sembla que comença
a tenir més visualització i que cada
vegada hi ha més equips femenins.
Com ho veus des de dins?
Està costant. Ara ja hi ha un conveni on
es reconeixen drets com un sou mínim,
que mai serà com els dels homes, si
tenen un fill els mantenen la fitxa... Ho
tenen tot reconegut com una professió.
El teu objectiu és professionalitzar-te?
Sí, m’agradaria arribar-hi algun dia. És
difícil perquè hi ha molt nivell. Jo he
marxat per intentar tirar endavant. A
Catalunya, a part del Barça i l’Espanyol
no hi ha gaires més opcions. Fora de
Catalunya hi ha més possibilitats perquè
no hi ha tant de futbol femení. A Cadis,
per exemple, hi ha menys categories que
aquí, perquè no hi ha tantes nenes que
juguin, i encara hi ha equips mixtos en
categories base.

