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COVID-19 /

Cronologia

d’una pandèmia
Les dades de l’impacte a Molins de Rei
7 de gener
Les autoritats xineses informen que han identificat un
nou coronavirus que ha afectat 44 persones de Wuhan.
L’Organització Mundial de la Salut n’està informada.

25 de febrer
El virus arriba oficialment a Catalunya. El primer cas és
una dona italiana de 36 anys que havia visitat feia uns
dies les zones de Bèrgam i Milà.

11 de març
Es registra el primer positiu a Molins de Rei.
També hi ha 7 casos sospitosos.

13 de març
S’ordena el tancament de les escoles a tot
el territori. Les farmàcies esgoten totes les
mascaretes i el gel hidroalcohòlic.

16 de març
Es tanquen totes les dependències municipals
i es decreten serveis essencials

27 de març
Primera víctima mortal molinenca

30 de març

Segons dades de l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS), fins al 28 de juliol
hi ha hagut 226 casos positius a Molins de Rei,
confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o
PCR). També hi ha hagut 1.426 casos sospitosos
(persones que segons els professionals sanitaris
presenten símptomes i tenen la possibilitat d’estar
infectades pel virus). Això suposa que un 6,5% de
la població de Molins de Rei ha tingut la malaltia
o els seus símptomes. Sis de cada deu persones
afectades han estat dones.

31 de gener
Espanya confirma el primer cas positiu. Es tracta
d’un turista alemany que estava de vacances a La
Gomera (Illes Canàries).

3 de març

Primera víctima mortal, la primera a Europa. És
un home de València que havia viatjat al Nepal i
que va tornar amb símptomes de pneumònia.

12 de març
L’Ajuntament tanca tots els equipaments i suspèn
totes les activitats.

14 de març
El Govern espanyol decreta l’estat d’alarma, limita la
llibertat de circulació i ordena el tancament de tots els
establiments no essencials. Aquest dia s’acumulen
5.232 contagiats i 133 morts a l’Estat.

20 de març
L’Ajuntament impulsa les primeres ajudes socials i
per a comerciants.

28 de març
En un sol dia se’n registren 7 positius a Molins de Rei.
Serà la xifra més alta durant la pandèmia.

Molins de Rei ja té 22 casos confirmats.

17 d’abril
30 d’abril
El mes d’abril tanca amb 64 casos confirmats a
Molins de Rei i 254 de sospitosos. A partir del mes
de maig, la pandèmia comença a remetre i de
mica en mica es va reprenent la normalitat.

16 de juny
Es fa públic el primer informe sobre totes
les actuacions municipals fetes des de
la declaració de l’estat d’alarma fins a
l’acabament de la fase 1

L’Ajuntament informa que la Guàrdia Urbana
ha sancionat 136 persones per no respectar les
restriccions de mobilitat de l’estat d’alarma.

27 de maig
L’Ajuntament presenta una guia amb totes les mesures
econòmiques impulsades contra la COVID-19 per les
diferents administracions.

21 de juny
Després de 99 dies acaba l’estat d’alarma a tot el
territori espanyol.
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Recuperació

de la normalitat

De mica en mica, de manera controlada i amb totes les
mesures de seguretat, els serveis i els equipaments municipals
van recuperant la normalitat. L’Ajuntament ha optat per fer una
obertura progressiva dels espais un cop s’han adaptat a les
mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats
sanitàries. Aquests són els darrers equipaments i serveis que han
tornat a funcionar de manera parcial o total:

Oficina d’Atenció Ciutadana

Ca n’Ametller

Funciona amb cita prèvia que es pot demanar per
telèfon (93 680 33 40) o a través del web municipal
(www.molinsderei.cat/cita-previa). Les oficines
d’Habitatge, d’Atenció Empresarial i d’Informació al
Consumidor també atenen amb cita prèvia.

Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 680 37 31.
Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

MolinsBus
Des del 22 de juny s’ha normalitzat plenament i el
servei opera en els horaris habituals. També s’han
restablert els serveis interurbans (línia N50) i la línia
nocturna N52 (Molins-Vallirana).

Per a les modalitats d’atletisme, tir amb arc i tennis
de taula es permetrà activitat sempre que no hi hagi
cap mena de contacte, es mantinguin les distàncies
i no hi hagi espectadors. Per a la resta d’entitats,
se’ls reserva un dia a la setmana un cop se sol·liciti
cita prèvia a cultura@molinsderei.cat.

Biblioteca el Molí

Piscina municipal

Ja es pot tornar a la Biblioteca, amb l’horari d’estiu
habitual: Dilluns, dimecres i divendres de 15 h a
20.30 h i dimarts i dijous de 9.30 h a 13.30 h i
de 15 h a 20.30h. *La Biblioteca el Molí restarà
tancada les dues primeres setmanes d’agost.

Mercat ambulant
El mercat ambulant dels divendres es va recuperar
el 26 de juny passat.

Parcs infantils
Estan oberts i operatius.

Espai d’Entitats Collserola

Oberta per a socis i persones que tinguin
abonament o comprin l’entrada puntual. Per
utilitzar el gimnàs cal demanar cita prèvia a
www.cnmolins.cat.

Federació Obrera
Des del 22 de juny, el Servei Local de Català, del
Consorci per a la Normalització Lingüística, atén
amb cita prèvia de dilluns a divendres, de 9 a 13 h,
al telèfon 96 680 52 63, extensió 5.

POTS FER-HO
A DISTÀNCIA?

Trencaclosques
Es reprèn el servei de guarda per a infants al Centre
Comunitari Pont de la Cadena (c/ Felip Canalias,
5) amb un horari d’atenció de dilluns a divendres,
de 9.30 a 12.30 h. Cal demanar cita prèvia al
tel. 664 247 769.

Deixalleria
Funciona amb normalitat i sense cita prèvia.
Recordem que els horaris són: de dilluns a
dissabte, de 8 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els
diumenges, de 9 h a 13 h.

Sempre que puguis, i mentre la pandèmia no s’hagi
eradicat, evita fer tràmits o activitats presencials. Utilitza
el telèfon o els mitjans telemàtics. Si no és possible, fes
servir sempre la mascareta i respecta la distància de
seguretat.
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COVID-19
Un espai públic per
afavorir LA DISTÀNCIA
ENTRE PERSONES

ÈXIT DE LA
FORMACIÓ ON-LINE
PER A EMPRESES
Amb l’objectiu d’acompanyar, formar i donar suport als
emprenedors, empresaris, comerciants i autònoms davant la
situació produïda per la Covid-19, el Servei d’Empreses ha
impulsat un conjunt d’accions formatives en línia que han tingut
una excel·lent acollida. Les càpsules formatives gratuïtes fetes el
mes de maig han estat:
Capacitació empresarial i coaching comercial: recursos
per aprendre a gestionar l’adversitat, adaptar-se als canvis
i augmentar la confiança
Intel·ligència emocional: eines per millorar la pròpia
intel·ligència emocional i aplicar-la a les relacions
comercials per aconseguir resultats millors
El teu negoci a Instagram: utilitzar aquesta eina com
a espai imprescindible per promocionar-se, donar-se a
conèixer, comunicar-se i connectar amb els usuaris

A diversos carrers de la vila es poden trobar cartells i vinils que
recorden la importància de circular unidireccionalment o amb
un únic sentit per vorera, o bé l’obligatorietat de mantenir, com
a mínim, un metre i mig de distància física entre persones. Amb
aquesta mesura, l’Ajuntament de Molins de Rei vol garantir la
seguretat de la ciutadania i la distància física que recomanen les
autoritats sanitàries als espais públics de la vila. Alhora, es vol
conscienciar la població de la importància de ser responsables
per fer possible la nova normalitat.

La càpsula DEL TEMPS
DEL CORONAVIRUS

Aquesta mesura se suma a la iniciativa de tancar el centre de la
vila al trànsit rodat durant els caps de setmana. Això facilita els
desplaçaments a peu i redueix les aglomeracions.

#ARXIVEMLACOVID19
L’Arxiu Municipal s’ha adherit
a la campanya impulsada des
de la Generalitat de Catalunya
i l’Associació d’Arxivers de
Catalunya per preservar
la memòria col·lectiva del
temps del coronavirus gràcies
als testimonis facilitats per
la ciutadania, en suports
diversos, sobre la situació
excepcional viscuda durant
els dies de confinament. El
material servirà perquè en un
futur es pugui entendre millor
la situació viscuda a la vila i al

país des del punt de vista de
la població civil.
Entre el material recollit hi
ha documents analògics
i digitals, així com textos
personals (diaris de
confinament, reflexions sobre
la situació i vivències tant
en fonts escrites com orals
en vídeo, blogs o sonors),
fotografies i, finalment, vídeos
creats pels molinencs i les
molinenques.

L’Ajuntament va crear una càpsula del temps perquè els
més petits de la vila poguessin omplir-la de dibuixos,
cartes dedicades o fotografies inspirades durant l’època de
confinament.
En total, 66 nens i nenes de la vila van expressar les seves
emocions en diferents formats durant aquest període tan
excepcional. En agraïment a la seva aportació, els participants
han rebut un exemplar del llibre Ja puc sortir de casa!, fet en
col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu. D’aquí dos o
tres anys, es preveu que s’organitzi un acte per exposar totes
les obres creades i compartides pels infants.

Sabies que...
Més de 40 persones s’han coordinat per elaborar de forma desinteressada
fins a 3.500 mascaretes higièniques que han repartit els agents cívics tant
a persones vulnerables com a persones grans, així com als seus cuidadors
i cuidadores.

/ AJUNTAMENT

alcaldia@molinsderei.cat

@xavi.paz1

@xavipaz

@xavipazp

Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Prioritats
Vivim moments excepcionals. En poques setmanes un virus invisible ens ha mostrat com som de fràgils com a persones i com a societat.
La pandèmia ha atacat a les persones, ha posat al límit els serveis sanitaris i ha colpejat l’economia d’una manera com ningú es podia
imaginar.
I Molins de Rei no ha quedat al marge d’aquest fenomen global. Alguns dels nostres veïns i veïnes no ho han superat i per a ells i elles,
i les seves famílies, és el meu primer record i reconeixement. No us oblidarem mai.
El segon homenatge és per a totes les persones que s’han exposat directament al virus. Professionals de l’àmbit sanitari o de serveis
essencials que han treballat i encara treballen perquè els malalts es curin i perquè a la resta no ens falti res bàsic a les nostres llars.
I finalment també vull adreçar unes paraules a les persones que la COVID-19 les ha posat en dificultats econòmiques. Vull que sàpiguen
que són la nostra prioritat absoluta pels propers mesos. I no és una simple declaració d’intencions com es pot comprovar en aquest
Balcó de la Vila.
Hem aprovat un pressupost que preveu 1,4 milions d’euros en despesa directa per apaivagar l’impacte de la COVID-19. Uns recursos
que esta disponibles amb caràcter immediat i que se sumen als que la resta d’administracions també han posat a l’abast de la ciutadania
i que des de l’Ajuntament hem agrupat i publicat en una guia per facilitar-ne l’accés. La podeu consultar a www.molinsderei.cat/guiacovid19.
El repte que tenim per davant és majúscul. Per això estem encara més satisfets de comptar amb un govern fort. Un govern estable.
Sempre és bo sumar esforços i practicar la bona política, del diàleg i la entesa, però ara, és imprescindible.
El pacte donarà al govern de la vila l’estabilitat i la fortalesa necessària per impulsar les mesures que siguin necessàries per pal·liar
els efectes de la crisi. També ens permetrà comptar amb un punt de vista més divers del què passa a Molins de Rei i donarà un plus
d’energia a totes les regidories. El nou govern ha debutat en unes circumstàncies extremes, i per això, iniciem el pacte de reconstrucció
social i econòmica de la vila amb la mà estesa a la resta de formacions polítiques del consistori.

Xavi Paz, alcalde

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

COM T’HA AFECTAT LA COVID-19?

enquesta / digues la teva

D’una manera o altra, la COVID-19 ha afectat absolutament a tothom. Hem sortit als carrers de Molins de Rei per
saber com han viscut aquest episodi històric els veïns i les veïnes de la vila.
JOSEP MARIA MERINO
Jubilat

EVA LORENTE
Professional de l’hostaleria

M’ha afectat poc, més enllà del confinament.
Sí que he tingut alguns problemes d’ansietat
pel fet no sortir al carrer i estar tot el dia
pendent de la televisió, on només hi havia
notícies negatives, però afortunadament no
ha passat d’aquí.

Ha estat molt dur i em genera molt respecte
tot el que té a veure amb la malaltia. A mi
m’ha afectat laboralment perquè he estat
en un ERTO durant dos mesos i mig, tot i
que per sort he cobrat els diners i he pogut
mantenir la feina.

ROGER MORENO
Administrador de loteries

CRISTINA PÉREZ
Funcionària

No hi ha hagut cap afectació en el meu
entorn proper pel que fa a família o amistats,
però en relació amb la feina, hem hagut de
baixar la persiana durant nou setmanes. Ens
ha ajudat una mica el fet d’acollir-nos a l’ajut
estatal per als autònoms.

Jo he pogut continuar treballant, encara que
hagi estat des de casa i intentant conciliarho amb la presència dels nens. Ha estat
una mica dur, però és el que ens ha tocat.
La meva germana va donar positiu, però per
sort no va haver d’estar ingressada.

MONTSE GINÉS
Funcionària

JESÚS NOVO
Treballador familiar

Tenint en compte la situació, ho he portat
força bé. He estat teletreballant i he cobrat
cada mes. El més complicat ha vingut
derivat pel fet de viure sola, que sempre
costa una mica més, però, per sort, pel que
fa a salut, no m’he vist afectada.

Personalment m’he vist molt afectat. Ens
hem hagut d’arriscar molt i treballar de
manera molt diferent, perquè hem estat a
primera línia tractant amb col·lectius de risc,
com gent gran i persones amb discapacitat.
Afortunadament no m’he contagiat.

TAREQ BENAYAD
Cuiner

RUBÉN FERNÁNDEZ
Transportista

Jo crec que hi ha hagut una manipulació
amb tot això i que a les zones amb més
interessos, com Molins de Rei, han estat
més controlades. A mi m’ha afectat perquè
m’he quedat sense poder treballar ni poder
estudiar durant uns mesos.

Jo he estat tres mesos aturat a causa
d’un ERTO de l’empresa, però ara ja m’he
reincorporat i sembla que tot va tornant de
mica en mica a la normalitat. Personalment
també he tingut casos que han donat positiu
en el meu entorn familiar i d’amistats.

MAITE NOVO
Informàtica

ELENA RIBÉ
Jubilada

Tinc molta sort, perquè jo ja treballava des de
casa i, a més, la meva feina s’ha multiplicat
per dos durant aquests mesos. Treballo per a
una empresa estrangera i no m’he vist gens
afectada laboralment. Psicològicament he
patit més pels altres que per mi mateixa.

El que més m’ha afectat és el confinament,
tot i que pel fet de ser jubilada ja estava
acostumada a passar moltes hores a casa.
Ara bé, ja n’estic farta. Tinc moltes ganes de
sortir de Molins de Rei i poder fer viatges, tal
com feia abans.

MIGUEL CABALLERO
Estudiant d’òpera

MERCÈ SALLÉS
Jubilada

Sobretot ha afectat la meva família, que té
un bar i l’hem hagut de tancar durant tres
mesos. Això ens ha produït moltes dificultats
econòmiques i ens està costant remuntar-les.
Anem tirant i ens hem pogut acollir a les
ajudes per als autònoms.

He passat 52 dies tancada a casa, sense
sortir ni per anar a comprar. Al final és
qüestió de mentalitzar-te i si tens una mica
de terrassa exterior, sempre és més fàcil de
portar. He pujat i baixat moltes escales i ho
he portat tan bé com he pogut.

/ ACTUALITAT SUPRAMUNICIPAL

AJUDES
COVID-19

Totes les administracions sense excepció han impulsat
línies d’ajuda per reactivar l’economia i donar
cobertura a les persones i empreses més afectades
per la pandèmia. En aquestes pàgines en recollim les
més destacades.

Àmbit estatal
EMPRESES I AUTÒNOMS
Bonificació al comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística

PERSONES

Prestació extraordinària per cessament de l’activitat

Moratòria o reducció del pagament del lloguer de l’habitatge
habitual

Descompte en la factura elèctrica (bo social)

Prohibició del tall de subministrament energètic i d’aigua

Finançament ICO per a projectes de digitalització

Prestació per a treballadors de la llar i treballadors temporals

Ajornament dels pagaments de lloguers de locals i disposició
de la fiança

Rescat d’estalvis del pla de pensió en cas de necessitat

Ajornament de deutes tributaris

Suspensió de procediments de desnonament

Exempció de les quotes de la Seguretat Social (ERTO)
i moratòria de pagaments

Moratòria en el pagament de la hipoteca

Línia d’avals per finançar lloguers

Finançament ICO per al sector turístic i activitats connexes

Suspensió de les obligacions derivades dels contractes
de crèdit

Suspensió temporal o modificació del contracte del gas
i de la llum

Programa per a víctimes de violència de gènere i especialment
vulnerables

Línia d’avals per garantir la liquiditat d’empreses

Prestació extraordinària per a artistes

Consulta totes les ajudes del Gobierno de España a

www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm

Àmbit de Catalunya
EMPRESES I AUTÒNOMS

PERSONES

Bonificació al comerç i l’hostaleria vinculats a l’activitat turística

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics

Eliminació de la quota mínima i reducció del 50% del cànon
de l’aigua

Reducció universal del cànon de l’aigua

Prestació econòmica directa al sector turístic

Ajudes a l’alimentació de nens i nenes

Finançament d’ICF d’entre 50.000 € i 5M €

Ampliació del termini d’autoliquidació dels impostos sobre
successions

Reactivació del comerç, la moda, l’artesania i el cooperativisme

Moratòria en el pagament del lloguer i les quotes d’amortització

Suport a la inversió de nova implantació de comerços i millora
comercial
Moratòria de tributs de la Generalitat de Catalunya
Subvencions per a activitats culturals i esdeveniments digitals
Línia d’ajuts per a autònoms afectats econòmicament pel
coronavirus
Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització de
locals

Consulta totes les ajudes de la Generalitat de Catalunya a

https://web.gencat.cat/ca/activem/
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AJUDES DE L’AJUNTAMENT
Àmbit municipal

EMPRESES
I AUTÒNOMS

Mercat Municipal i mercat ambulant: reducció
extraordinària de la taxa mensual per les prestacions de
serveis al Mercat Municipal i reducció o suspensió de la
taxa per l’ocupació de la via pública del mercat ambulant
setmanal. No cal fer cap tràmit.
Reducció del preu públic de l’Enlaira’t: les empreses que
utilitzen aquesta incubadora de negocis tindran un preu
reduït de manera automàtica.
Suspensió de cànons i lloguers d’equipaments
municipals: les activitats que s’hagin vist afectades per la
COVID-19 tindran una reducció automàtica del cànon o el
preu de lloguer.
Reducció i fraccionament de la taxa d’escombraries
comercials: se’n fraccionen les dues quotes i s’hi aplicarà
una reducció de preu de manera automàtica.
Ajornament de tributs municipals: ajornament de la
data de pagament dels tributs municipals IBI, IAE i taxa
d’entrada de vehicles per afavorir la disponibilitat de la
màxima liquiditat possible.
Suport a les activitats d’hostaleria i restauració:
bonificació del 75% en totes les tarifes per la instal·lació
de terrasses. També s’aixeca la prohibició provisional
d’instal·lació de terrasses als establiments ubicats al
tram reformat de l’av. de Valencia i l’av. de Barcelona.
Convocatòria d’ajuts municipals per la reactivació
econòmica: dels autònoms, microempreses i centres
especials de treball amb una partida inicial de
200.000 euros del pressupost municipal del 2020.
Modificació de la ordenança que regula la taxa del mercat
d’encants: aplicant una bonificació del 75% de l’import.

PERSONES

Ajornament i ampliació de termini de pagament de taxes
i tributs: ajornament del termini de pagament de tributs i
taxes municipals per afavorir la disponibilitat de la màxima
liquiditat possible per poder mitigar i fer front a la crisi
sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19. La
mesura s’aplicarà de forma automàtica.
Suspensió dels rebuts de la piscina: els rebuts de març,
abril i maig han quedat suspesos i no s’han cobrat. A més,
s’aplicarà de manera directa una reducció de la taxa per
compensar els dies que l’equipament ha estat tancat.
Reducció de la taxa pels serveis de les escoles bressol:
reducció extraordinària de la tarifa del curs 2019- 2020 de
la taxa per la presentació de serveis a les llars d’infants de
titularitat municipal El Rodo, El Molí i La Traca. Es calcularà
la reducció equivalent als dies en què no s’hagi prestat el
servei a comptar des del 13.03.2020, i podrà suposar el
retorn de quantitats ja abonades a les llars o la minoració de
quotes que s’hagin de girar en mesos futurs.
Reducció de la taxa pels serveis de l’Escola de Música:
suspensió del cobrament del quart pagament de la taxa per
la prestació de serveis a l’Escola de Música Julià Canals del
curs 2019- 2020 i reducció de la tarifa del curs 2019-2020.
Es calcularà la reducció equivalent als dies en què no s’hagi
prestat el servei a comptar des del 13.03.2020.
Reducció de la taxa pels serveis en instal·lacions
esportives: reducció extraordinària de la taxa pels serveis
esportius a fer en les instal·lacions esportives municipals
(Escola Esportiva i Activitat física per a adults). Els rebuts de
març, abril i maig han quedat suspesos i no s’han cobrat. A
més, s’aplicarà de manera directa una reducció de la taxa
per compensar els dies en què els equipaments han estat
tancats.

/ AJUDES DE L’AJUNTAMENT

TOTES LES
MESURES
EN UNA GUIA

#AMOLINSMILLOR,
CAMPANYA PER FOMENTAR
EL CONSUM EN CLAU LOCAL

CONSULTA-LA A

www.molinsderei.cat/guiacovid19

NOU CALENDARI FISCAL
Hem ajornat els terminis per al cobrament dels tributs, taxes i
preus públics que s’havien d’abonar a partir del passat mes de
març pensant en la liquiditat de les famílies. A més, ampliem
la línia d’ajuts, amb criteris de renda, pel pagament de l’IBI urbà
residencial, per a aquelles persones físiques i unitats de convivència
amb ingressos baixos. Consulta el nou calendari fiscal a

www.molinsderei.cat

El passat mes de maig, l’Ajuntament va engegar una campanya
per consumir als establiments locals. Ho va fer amb un vídeo en
què es visualitza el canvi a positiu que comporta per a la gent, i
per a tota la comunitat, aquest canvi d’hàbits de consum. El vídeo
s’ha produït, realitzat i editat íntegrament a Molins de Rei i compta
amb la participació de la popular actriu Mercè Martínez –apareix a
Plats Bruts, Ventdelplà, Porca Misèria, La Riera, Maremar… entre
d’altres– i del doblador Lluís Posada –ha doblat veus a actors
com Leonardo DiCaprio, Jim Carrey, Brad Pitt o Johnny Depp–.
Ambdós resideixen a Molins de Rei.
L’Ajuntament anima tota la població a compartir el vídeo a
través de les xarxes socials i de WhatsApp, utilitzant l’etiqueta
#aMolinsmillor –lema de la campanya–, cada vegada que compri
o contracti un servei a un establiment o local de la vila, bé sigui
una botiga, un bar, un restaurant, una perruqueria o qualsevol
dels molts establiments comercials de Molins de Rei.

AVORTEM ELS REBROTS
L’Ajuntament ha activat
diferents mesures per
incrementar la protecció
de la ciutadania i avortar
qualsevol possible rebrot
durant aquest estiu. Les
principals accions són:

Ronda de contactes amb els
representants del sector de
l’hostaleria i la restauració de
la vila per tal d’implicar-los en
la lluita contra la COVID-19. És
necessària la seva implicació
i compromís en l’aplicació
adequada de totes i cadascuna
de les mesures establertes
per les autoritats sanitàries.

Dispositiu de sensibilització
i conscienciació vers els
ciutadans i ciutadanes de la
vila, especialment entre els més
joves per tal que compleixin
amb les recomanacions.

Tancament nocturn del
pàrquing del cementiri i del
Castell Ciuró, a causa de la
gran afluència nocturna de
jovent de la vila durant els
caps de setmana.
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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

PRINCIPALS ACORDS

LA D

ADA
El passat 24 d’
abril es va cele
brar el primer
Ple telemàtic de
la història de M
olins de Rei.
Totes les person
es participants
van
intervenir a dist
ància.

Febrer

• Aprovació del Pla especial de patrimoni històric i arquitectònic de Molins de Rei

Abril

• Modificació del pressupost amb 600.000 € per fer front a la crisi de la COVID-19
• Bonificació de la quota de l’IBI de l’exercici 2019 a determinats habitatges arrendats amb un preu inferior al lloguer
establert a la borsa de mediació de lloguer social gestionada per l’Oficina Municipal d’Habitatge
• Creació de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic (DEV)

Maig

• Aprovació del 1r Pla Municipal LGTBI de Molins de Rei 2020-2023
• Adhesions a la Declaració contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia 2020; al Manifest de
Cooperació contra el Coronavirus, i al manifest per a l’extensió del tramvia a Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Sant
Vicenç dels Horts-Pallejà.
• Ampliació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus de la vila per fer, amb garanties, la neteja viària
i la recollida de residus del nou barri de les Guardioles
• Convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0 i per les quotes mensuals del
Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica
• Renúncia del regidor Marcel López Estalella, del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya

Juny

• Aprovació del pressupost municipal i les corresponents bases d’execució

Juliol

• Presa de possessió de Laia Juarros i Menéndez com a regidora del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya

• Concessió administrativa per l’ús privatiu d’espais de domini públic en el Mercat Municipal

• Aprovació de les cessions d’ús de les 33 parcel·les municipals destinades a horts urbans
• Aprovació de la convocatòria d’ajuts per la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball
• Manifest de condemna contra els feminicidis comesos per culpa de la violència masclista

MOCIONS APROVADES
Febrer

• Moció presentada per Alcaldia en suport al dret a morir dignament
• Moció presentada per Junts per Molins, en nom de l’Associació de Municipis per a la Independència i de l’Associació Catalana
de Municipis, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al president de la Generalitat Quim Torra i
l’eurodiputat Oriol Junqueras
• Moció conjunta dels grups municipals de Molins en Comú, PSC i Molins Camina-Podem sobre la supressió de 5 jutjats de
violència contra la dona
• Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’eliminació de la Taxa Rosa i per la bonificació de
productes d’higiene femenina

Maig

• Moció del grup municipal de la CUP sobre la derogació de la LRSAL i la Llei d’estabilitat pressupostària com a mesura
necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica
• Moció del grup municipal d’ERC per impulsar mesures de suport per al sector comercial, de la restauració i petita i mitjana empresa
• Moció del grup municipal d’ERC per potenciar la perspectiva de gènere en la gestió de la crisi socioeconòmica de la COVID-19
• Moció del grup municipal de la CUP per l’ampliació d’espai per als vianants i bicicletes com a estratègia de la mobilitat en el
postconfinament
• Moció del grup municipal de Molins en Comú i Molins Camina-Podem per la creació d’una comissió de seguiment de Llicorelles

Juny

• Moció del grup municipal de la CUP de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGBTIQ

Juliol

• Moció de les entitats municipalistes perquè les administracions locals puguin disposar de més finançament, sense les
limitacions estatals actuals
• Moció del grup d’ERC en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció
agrícola i d’equilibri territorial
• Declaració institucional sobre la lluita contra la segregació escolar

• Moció del grup municipal de Molins en Comú i Molins Camina-Podem sobre l’ingrés mínim vital
• Moció del grup municipal de Molins en Comú per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció
a la gent gran de Catalunya

/ PRESSUPOSTOS

2020
Aboquem tots els
recursos necessaris per
fer front als efectes
de la pandèmia:
1,4 milions d’euros en
despesa directa per
apaivagar l’impacte
de la COVID-19.

IMPORT TOTAL
32.689.959 €

1.263,72
euros

PER HABITANT

(+7,1 % respecte del 2019)

D’on vénen els diners?
Impostos i preus públics

61,1%
26,2%
5,9%

On van els diners?

Altres administracions
Venda de patrimoni

37,6%
29,8%
12,4%

Despeses de personal
Prestació de serveis i adquisició de béns
Inversions

5,8% Nous préstecs

9,1%

1% Altres ingressos

6,1% Subvencions i ajuts
5%

IMPOSTOS A RATLLA
Malgrat l’aturada
econòmica i l’estat
d’alarma, disposem de
863.000 € més que al
2019 i sense augmentar
la pressió fiscal per
sobre de l’IPC.

LA DADA
3 DE CADA 10 EUROS QUE
INVERTIRÀ L’AJUNTAMENT
AQUEST 2020 SERVIRAN PER
ATENDRE LES PERSONES.

Interessos i amortitzacions de préstecs

Aportacions a altres administracions

Projectes
destacats
INVERSIONS: 4.048.168 € (+47,4% respecte del 2019)
Millores als equipaments públics
Rehabilitació del Palau dels Requesens
Millores al camp municipal de fútbol Josep Raich
Actuacions a la via pública i polígons
Remodelació del passeig Pi i Margall
Urbanització les Guardioles
Actuacions als barris de Muntanya
Modernització administrativa de l’Ajuntament
Aparcament del passeig del Terraplè

673.971 €
522.000 €
275.000 €
250.000 €
175.000 €
145.000 €
117.000 €
100.000 €
70.000 €
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Un Govern

més fort

El passat 6 de març es va presentar públicament l’Acord per a
la Governabilitat de Molins de Rei 2020-2023, que certifica la
incorporació dels regidors i regidores de JuntsxMolins al Govern
municipal. El document recull l’esperit d’aquest govern de coalició,
les principals prioritats per al que queda de mandat i l’organització
interna de les àrees i les regidories.
Aquestes són les 11 persones que prioritzen i gestionen els
recursos públics de la vila.

Xavi Paz

Ramon Sánchez

• Alcalde

• Fira
• Esports
• Obres i Llicències

Ainoa García

Miguel Zaragoza

Àlex Herrero

Carme Madorell

Jessica Revestido

• Comunicació,
Transparència,
Participació i Integritat

• Guàrdia Urbana
i Protecció Civil

• Ocupació i Formació

• Turisme

• Serveis Socials

• Medi Natural

• Infància i Famílies

• Gent Gran

• Mobilitat

• Salut Pública

• Convivència,
Ciutadania i Voluntariat

• Joventut
• Cultura
• (Dis)capacitats

• RRHH i Organització
• Atenció Ciutadana

• Canvi Climàtic

• Solidaritat i Cooperació

• Patrimoni

• Feminisme i LGTBI
• Moviments Veïnals

Pep Puiggarí

Jordi Enseñat

Esther Espinosa

Jordi Pradell

• Assumptes Europeus

• Hisenda i Finances

• Educació

• Empresa i Activitats

• Comerç, Mercats
i Consums

• Tecnologia 4.0

• Via Pública i Serveis
Municipals

• Serveis Centrals

• Habitatge

/ NOU GOVERN MUNICIPAL

COVID-19

i molt més
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L’Acord per a la Governabilitat es va signar abans de l’estat d’alarma i de la propagació de
la pandèmia. Pal·liar els efectes de la COVID-19 ha esdevingut la prioritat número 1 del
Govern, però hi ha altres projectes i prioritats importants a impulsar durant el mandat.

Prioritats

Projectes

• Igualtat d’oportunitats

• Nova residència per a la gent gran

• Lluita contra la violència masclista i la discriminació

• Habitatge públic a les Guardioles i a la pl. de la
Llibertat

• Impuls de l’economia i reducció de l’atur
• Atenció a la gent gran
• Accés a l’habitatge

• Pla de dinamització del comerç i el mercat
• HUB del vehicle elèctric

• Polítiques ambientals i contra el canvi climàtic

• Ampliació de les zones d’aparcament

• Millora de la mobilitat

• Millores a la piscina municipal, al pavelló de La Sínia
i al camp de futbol

• Renovació d’espais públics
• Promoció del patrimoni local
• Reforç de l’estructura municipal

PROU VIOLÈNCIA DE GÈNERE

900 900 120

ATENCIÓ A LES VÍCTIMES
TELÈFON GRATUÏT

• Nous usos al Molí (espai firal, centre d’innovació
tecnològica i MoliJove)
• Renovació del Parc Pont de la Cadena, del pg. Pi
i Margall, del c. Sant Isidre i de la pl. dels Països
Catalans
• Segona fase de la reforma de la carretera (plaça de la
Bàscula fins a Riera Mariona)
• Museu del Renaixement Català al Palau dels Requesens

COMUNICACIÓ /

NOU WEB MUNICIPAL
Es tracta d’una pàgina radicalment diferent a l’anterior. La seva
principal característica és que està 100% orientada a l’usuari
i així es facilita el consum d’informació d’interès i s’afegeixen
funcionalitats de gestió amb l’Administració pública.
A més, és una pàgina molt més inclusiva, atès que dona
cobertura a la majoria de persones amb diversitat funcional i
cognitiva mitjançant ajudes tècniques com la navegació a través
d’un teclat virtual i de la veu. Això vol dir que tothom podrà fer-ne
ús de manera instantània i sense excepcions.

Sabies q
ue...
Cada me
s visiten
la pàgina
mes de 1
0.000 u
suaris.

NOVES FUNCIONALITATS:
Web adaptat a qualsevol dispositiu
Cercador de continguts intel·ligent
Gestió de cita prèvia amb l’OAC

L’Ajuntament ha fet un esforç important
per millorar i ampliar els canals de
comunicació amb la ciutadania. Durant
aquest primer semestre s’han presentat
el nou web municipal, una pàgina de
Facebook, un canal d’Instagram i un
servei d’informació via WhatsApp.

Més tràmits en línia
Agenda d’activitats oberta a entitats
Verificació de documents
Pàgina inclusiva
Més integració amb continguts de xarxes socials

PÀGINA DE FACEBOOK

Contingut associat a la noticia de la web

PERFIL
D’INSTAGRAM

Nova via per comunicar i
per interactuar que ha estat
especialment útil durant els
complicats mesos de març,
abril i maig. La pàgina oficial
de Facebook www.facebook.
com/AjMolinsdeRei/ permet
arribar a la gran majoria de
segments de població de
Molins de Rei amb un to més
directe i eficaç.

10:10

@AjMolinsdeRei és el perfil d’Instagram
on, des del 4 de juny passat, l’Ajuntament
publica i difon continguts i imatges
d’interès per a la ciutadania. També
es fomentarà la transparència i la
participació.

627 02 26 67

SERVEI DE WhatsApp
El passat 25 de març, i en ple confinament,
l’Ajuntament va habilitar un canal de WhatsApp per
informar la població sobre les mesures adoptades
en l’àmbit local i transmetre informació oficial sobre
l’estat d’alerta pel coronavirus COVID-19. El canal
de comunicació s’ha consolidat i es manté obert a
tothom qui s’hi vulgui subscriure. Per fer-ho, només
cal guardar el número de telèfon 627 02 26 67 als
contactes i, posteriorment, enviar un missatge de
WhatsApp amb la paraula “ALTA”.

/ VIA PÚBLICA

CARRETERA, fase 1
La primera fase de renovació de la carretera ja ha acabat. A
finals de febrer es van donar per concloses les obres que han
permès fer una reforma integral de l’avinguda de València i
Barcelona en els trams compresos entre la plaça de la Bàscula i
el passeig del Terraplè.
En els vuit mesos d’obres s’ha pacificat l’espai eixamplant
les voreres i renovant l’arbrat, l’enllumenat, el clavegueram
i el mobiliari urbà. El pressupost de l’actuació, impulsada
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), superava els
2 milions d’euros. L’abast del projecte va ser decidit per les
1.854 persones de Molins de Rei que van votar en un procés
participatiu impulsat per l’Ajuntament l’any 2017.

NOVES MILLORES
ALS POLÍGONS

L’Ajuntament de Molins de Rei inicia les actuacions als
polígons industrials en el marc del projecte de modernització
dels polígons de Molins de Rei, subvencionat per la Diputació
de Barcelona dins el Pla de Xarxa de Governs Locals 20162019. Les actuacions del projecte contribueixen a mantenir
en condicions adequades els polígons, minimitzen els
riscos d’accidents lligats a velocitats elevades, milloren la
imatge, milloren l’eficiència i, en conseqüència, es millora la
competitivitat dels polígons. Entre les diferents millores previstes
també hi ha la construcció d’una rotonda al carrer del Pla amb
el carrer Llobregat.

UN NOU ESPAI
A CA N’IBORRA
L’antic solar abandonat de ca n’Iborra acull ara 89 famílies i
ofereix un nou espai públic de qualitat, amb zones verdes, jocs
infantils i voreres amples per passejar.
És el resultat d’un projecte de regeneració urbana que, a més,
ha permès aconseguir mig milió d’euros per poder impulsar
noves polítiques de sòl i habitatge.

Actuacions
A CAN BARUTA
I LA RIERADA
Per tal de facilitar el passeig
i la pràctica de l’esport,
l’Ajuntament de Molins de Rei,
conjuntament amb l’Agència
Catalana de l’Aigua, ha millorat
l’entorn de Can Baruta. Es
van retirar canyes, troncs i
arrossegaments diversos de
sota dels tres ponts de Can
Baruta, provocats per les
pluges dels darrers mesos.
Aquesta actuació permet
millorar la capacitat hidràulica
de la riera de Vallvidrera, en
previsió de properes pluges o
tempestes estivals, i, alhora,
facilitar l’accés de pas de les
persones que vulguin gaudir

del camí que, des del barri
de la Granja, enfila cap al
Parc Natural de la Serra de
Collserola i cap a la riba fluvial
del riu Llobregat.
D’altra banda, també s’està
actuant per reparar els
desperfectes produïts per
una esllavissada de terres a
l’avinguda Castellví, del barri
de la Rierada, entre el carrer
Oliveres i el restaurant que hi
ha en aquest sector. El tram
afectat dificultava el pas de
vehicles tant de veïnat com de
serveis municipals.
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CONSULTA LES POLÍTIQUES
PREVISTES en el pla LGTBI
2020-2023 a:
www.molinsderei.cat/feminismes-i-lgtbi

MOLINS DE REI
S’OMPLE D’ORGULL
Activitats organitzades en el marc del Dia per a l’Alliberament
de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals:
Bancs de colors. S’han pintat tres bancs de l’espai públic ( amb
els colors de la bandera de l’Arc de Sant Martí, per visualitzar
de forma permanent la diversitat afectivosexual present a la
nostra societat.
L’Hora del Conte: versió especial LGTBI+ amb la lectura d’El
gripau blau i el príncep encantat, a càrrec de Vivim del Cuentu.
Es tracta d’un conte per a famílies amb infants a partir de 3
anys.
Vídeo, festa i manifest institucional: s’ha editat i difós un vídeo
en el qual diferents ciutadans i ciutadanes llegeixen el manifest
institucional. A més, el diumenge 28 de juny es va emetre en
directe pel compte d’Instagram de l’Ajuntament la Festa virtual
de l’Orgull.

BELLYRUN,
EL VIDEOJOC
BellyRun Molins de Rei és un joc de plataformes de tipus
arcade on el personatge principal recorre alguns dels espais més
singulars d’alguns municipis catalans, entre els quals hi ha Molins
de Rei. El jugador ha de superar els nivells ambientats
en les diferents poblacions i afrontar els reptes
que se li proposen. Cada població té la seva pròpia música
en format 8 bits, adaptada pel músic David Mauri. És el
primer cop que un joc per a mòbil recrea costums, tradicions
i patrimoni arquitectònic.
BellyRun és un joc gratuït per a mòbil i tauletes iOS i Android,
impulsat per l’empresa ebrenca EAAPP Entertainment S.L,
i està pensat per a la promoció cultural i turística del territori.
El joc ja acumula més de 30.000 descàrregues.

Anna Sahun, Premi Xirgu 2020
L’actriu Anna Sahun és la
guanyadora del Premi Xirgu
2020, que la reconeix com la
millor intèrpret femenina de la
temporada teatral barcelonina
2019 - 2020. El jurat ha valorat
especialment la seva magistral
interpretació a l’obra teatral
Justícia, del dramaturg Guillem
Clua, dirigida per Josep Maria

Mestres, estrenada al Teatre
Nacional de Catalunya i
interrompuda per la crisi de la
COVID-19.
El lliurament del premi s’ha
fet al vestíbul del Mercat de
les Flors de Barcelona. L’Anell
Xirgu d’enguany ha estat
creat per la joiera Anna Puig.

En l’acte han intervingut les
cantants Virgínia Martínez i
Mone Teruel, acompanyades
pel pianista Pep Pladellorens,
que han interpretat cançons
de l’espectacle La Xirgu i el
seu temps.

El Molí, finalista als Premis
FAD 2020 d’arquitectura

La Biblioteca el Molí ha estat seleccionada entre les obres
finalistes, en la categoria d’arquitectura, de la 62a edició dels
Premis del Foment de les Arts i del Disseny, FAD 2020. Aquests
premis, concedits per l’associació ARQUIN-FAD del Foment de
les Arts i del Disseny, amb caràcter anual, estan entre els més
prestigiosos d’Europa.
En la convocatòria dels Premis FAD 2020 s’han presentat un
total de 597 obres. Del projecte de la Biblioteca el Molí, el
jurat n’ha valorat la capacitat d’absorbir les potencialitats dels
espais de l’edifici existent i com ha adaptat les seves estratègies
arquitectòniques, el seu to i el seu llenguatge a les diferents
situacions.

/ BREUS

Entra en vigor EL PLA
ESPECIAL DEL PATRIMONI

CONTROL DELS
PATINETS ELÈCTRICS

Després d’anys de treballs i tràmits administratius, aquest mes
de juny va entrar en vigor el primer Pla Especial de Patrimoni
Històric i Arquitectònic (PEPHA) del municipi de Molins de
Rei. Es tracta d’una normativa per protegir el patrimoni local i
comptarà amb una línia de subvencions per a particulars que
facin millores en aquests béns protegits.

L’1 de juliol passat, la Guàrdia Urbana va engegar una campanya
de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) amb l’objectiu
de prevenir accidents entre vianants i conductors de patinets
elèctrics. La campanya s’ha centrat principalment als carrers de
la vila amb plataforma única, perquè és on circulen més vianants,
però abastarà tot el nucli urbà.

El PEPHA preveu fins a 5 nivells de protecció diferents per a
tot tipus d’edificis i espais, tant públics com privats.

Acabades LES OBRES
DEL CAMÍ DEL RIU
Després de dos anys d’obres repartides en diferents fases, el
camí del riu ja està totalment adequat per per passejar, practicar
ciclisme o fer running. Es tracta d’un camí de 3,5 metres
d’amplada, senyalitzat, amb zones de descans i en el que
destaquen millores en la vegetació. L’actuació ha suposat una
inversió de 360.000 euros, un 25% dels quals han estat aportats
per l’Ajuntament.

MÉS GARANTIES AMBIENTALS
PER A LES Llicorelles
Goodman, l’empresa que invertirà en el sector de les Llicorelles
per crear un important centre logístic, s’ha compromès a presentar
un projecte de recuperació mediambiental i de regeneració
vegetal de la zona compresa entre can Rabella i el riu Llobregat.
El projecte inclourà millores de mobilitat i mediambientals com
la reforestació del Parc de Collserolla, la recuperació de la riera,
l’augment del terreny públic i l’inici del camí que porta a can
Rabella. A més, amb el desenvolupament del sector, Molins de Rei
guanyarà una parcel·la per a equipaments públics i recuperarà
–mitjançant cessió gratuïta– ambdues ribes de la riera de
Vallvidrera, que passaran a ser de titularitat i propietat municipal.
Un cop desenvolupat, aquest sector industrial inclourà la primera
instal·lació multinivell de classe A que es desenvolupa en el nostre
país. Això es traduirà en la creació de 200 nous llocs de treball
directe. La planificació de l’empresa preveu que la primera de les
dues naus entri en funcionament d’aquí mig any.

MÉS I
MILLORS
ARBRES

Amb l’objectiu de fer front al canvi climàtic,
Molins de Rei ha posat en marxa el Pla
local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC) i
una de les primeres accions ha estat vetllar
per l’adaptabilitat dels arbres. És per això
que s’han substituït 36 arbres, amb tot el
que implica aquest procés: la retirada de
l’arbre mort, la reforma de l’escocell i la
plantació posterior del nou arbre. El cost
d’aquestes feines ha suposat una inversió
d’aproximadament 15.000 €.

Així, a l’avinguda de Caldes s’hi han plantat
17 arbres i 12 més al carrer del Molí. També
s’han substituït 3 unitats al carrer Pere
Calders i s’han reformat 4 escocells buits
del carrer Josep Cariteu, amb la posterior
replantació pertinent. Paral·lelament,
l’Ajuntament ha reposat i plantat nou arbrat
al barri de les Guardioles, que ja compta amb
271 arbres nous, i a la carretera, que, just
després de la finalització de les obres, també
gaudeix d’un nou paisatge verd amb un total
de 64 nous arbres.
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NOU GOVERN AMB EXPERIÈNCIA
PER AFRONTAR EL FUTUR
Ja fa una mica més d’un any que el Partit
Socialista de Molins de Rei va guanyar
les eleccions municipals i va tornar a
l’Alcaldia. Al discurs d’investidura, el
nostre alcalde, Xavi Paz, va oferir mà
estesa i diàleg a totes les formacions
polítiques del consistori, amb una única
condició: per a nosaltres, la prioritat és i
serà Molins de Rei.
Fins al darrer mes de març hem
conformat un govern en minoria però
amb una idea clara i ferma del que volíem
per a la nostra vila, fent ús de la bona
política i parlant, per i amb tothom, de
les diferents propostes que portàvem al
Plenari municipal. El Govern municipal
no va perdre cap votació des de l’inici del
mandat i així es traslladava el missatge
clar de situar Molins de Rei al centre de
les nostres polítiques.
Uns dies abans de viure una de les
situacions més excepcionals que hem
viscut els darrers anys com a país, la
declaració de l’estat d’alarma derivada
de la pandèmia de la COVID-19, el
PSC i Junts per MdR van arribar a un
acord de govern que consolidava una
ferma majoria de govern. Un acord que,
recordem, ja va tenir els precedents
de governar la nostra vila de manera
satisfactòria des de l’any 2011 al 2017.

Tribuna política

Aquest nou Govern entoma el repte de
reconstruir la nostra vila, conjuntament
amb la resta de forces polítiques i socials,
tal com ja va fer l’any 2011 amb la crisi
econòmica. Una situació gens fàcil que
ha generat incertesa a milers de famílies.
El nou Govern municipal treballa i
treballarà per no deixar a ningú enrere
i uns bons exemples són l’aprovació
de mesures d’ajuts i de reactivació
destinats a les famílies, els comerços i les
empreses, o bé ajuts per pagar el lloguer,
la compra de vehicles elèctrics o ajuts per
als autònoms i petites empreses. Alhora,
la suspensió parcial de determinades
taxes, com la de les terrasses o les
llars d’infants, són algunes altres de les
mesures aplicades.
Ara més que mai cal que tots plegats
ens posem a treballar per garantir que
tots els vilatans i vilatanes tinguin les
mateixes oportunitats. Som un Govern
amb experiència i amb les idees clares.
Creiem que la millor manera de sortir de
l’actual situació és fer-ho amb prudència,
però amb decisió. Invertint en la
modernització de la nostra vila i els seus
carrers, donant suport a tots els sectors
productius, socials i culturals, i continuant
fent polítiques progressistes, tal com
ha quedat reflectit amb l’aprovació dels
pressupostos per a l’any 2020, que
permetran que la nostra vila surti més
forta de la situació que la pandèmia de la
Covid-19 està creant a la nostra societat.
Volem transmetre als molinencs i les
molinenques un missatge d’esperança
i de futur, per al qual treballarem amb
tothom i amb propostes realistes per
continuar transformant, a millor, Molins
de Rei.

LA RESIDÈNCIA I L’ESTACIÓ
Han passat dos anys. Dos anys
des que l’Ajuntament de Molins
de Rei i la Generalitat van crear
una comissió per concretar
l’increment de places a la futura
residència de la gent gran. Un
acord que s’havia de deixar signat
en un conveni amb caràcter
vinculant i que havia de ser el full
de ruta d’un projecte estratègic.
És frustrant veure com el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies s’ha desentès
absolutament de les necessitats
dels molinencs i les molinenques
durant tot aquest temps. Dos anys
perduts que ara, amb la situació
derivada de la pandèmia, es
faran molt difícils de recuperar.
I mentrestant, la gent gran
continua sense un equipament
absolutament prioritari.
Quelcom similar passa amb
l’estació de RENFE. Era el
setembre de l’any passat quan la
delegada del Govern a Catalunya,
Teresa Cunillera, i la directora
de Rodalies, Mayte Castillo, ens
anunciaven a bombo i plateret
que les esperadíssimes obres
d’accessibilitat i remodelació
començarien el desembre del
2019. S’havia de fer realitat una
actuació després de molts anys
d’estar en el pressupost del
Govern espanyol sense executarse.
Però tampoc. Les obres de
renovació de l’estació no han
començat ni tenim notícies que
hagin de començar en breu.
No us enganyaré. Aquesta és
una de les parts més desagraïdes
de ser regidor o regidora en un
municipi com Molins de Rei.
Veure com les administracions
supramunicipals abusen de la
seva condició i juguen amb les
necessitats dels nostres veïns i
veïnes m’omple d’impotència.
Però també us diré que si
vam decidir entrar al Govern
municipal va ser per tenir més
capacitat d’incidència i de
pressió. Una capacitat de pressió
que exercim i que exercirem
al màxim, independentment
del color polític que hi hagi al
capdavant de qualsevol de les
administracions implicades.
Perquè quan es tracta dels
interessos dels molinencs i les
molinenques, no hi ha res més
important.

SABA NOVA EN EL NOSTRE
GRUP MUNICIPAL
En el Ple del mes de maig,
el portaveu del nostre grup
municipal, Marcel López, va
presentar la seva renúncia com
a regidor per motius personals.
El resultats de les darreres
eleccions ens van atorgar quatre
regidors; per tant, ara s’hi havia
d’incorporar la cinquena persona
de la nostra llista, la Sra. Alba
Patricia Cabral, però, també per
motius personals, va haver de
renunciar i cedir el seu lloc a
la Sra. Laia Juarros Menéndez,
la sisena de la llista i primera
representant del Jovent Republicà
de Molins de Rei.
Estem especialment orgullosos
de la incorporació de la Laia pel
que aporta personalment: la visió
i empenta de la joventut, alhora
que les seves necessitats, i el
compromís i el rigor per la feina
ben feta. La Laia té 20 anys i està
estudiant International Business
Economics a la Universitat
Pompeu Fabra. Entre els seus
interessos hi ha el comerç,
l’economia i l’esport, que ha
practicat en diferents entitats de
la vila. Va començar a implicar-se
en política l’any 2016, des del
Jovent Republicà, les joventuts
d’Esquerra Republicana.
Un cop constituït el nou grup
municipal, vam acordar que la
nova portaveu del grup seria la
Sra. Marta Espona, tot i que, per
fer un seguiment millor de les
necessitats de la vila, cadascú de
nosaltres s’encarrega per igual de
temes diferents. Per això, amb les
aportacions de tots vam proposar
canvis en partides del pressupost
per a aquest any relacionades
amb joventut, cultura i persones
discapacitades. Finalment, la
nostra disconformitat amb la
previsió d’ingressos i despeses
ens va portar a votar-hi en contra.
A partir d’ara passem a ser un
grup format majoritàriament per
dones. Ens agradaria que això
també servís per encoratjar més
dones a fer un pas endavant i
prendre part en aquelles posicions
que permeten contribuir a millorar
el moment que estem vivint.

GRUP MUNICIPAL

ERC MOLINS
Miguel Zaragoza

Ramon Sánchez
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LA NOVA NORMALITAT
SOCIOVERGENT
El Govern municipal va portar
al Ple de juliol la seva proposta
de pressupostos. Fent gala de
la nova normalitat (la majoria
absoluta del Govern), va
presentar els pressupostos en
roda de premsa abans de la seva
discussió i aprovació a la sala de
plens. Tot plegat ja ho havíem
viscut la legislatura anterior
amb el mateix Govern amb els
papers canviats, però amb el
mateix resultat: els pressupostos
s’aproven només amb els 11 vots
del govern i crítiques unànimes
de l’oposició al fons i la forma
d’aquests.
La CUP hi vam votar en contra
pels fons i per la forma. Per la
forma i) per presentar-los abans
de ser aprovats i sense ni tan sols
haver-se reunit amb nosaltres; ii)
per ignorar les nostres propostes
i ni tan sols donar una resposta
política, fent respondre el nostre
document a un tècnic de la
casa; iii) per ni tan sols pretendre
negociar un altre sentit de vot
amb el nostre grup municipal, i iv)
per negar-nos l’annex d’inversions
als regidors de l’oposició mentre
els regidors de JuntsxMolins
(encara fora del govern) es
passejaven per la sala de plens
amb aquest annex imprès en
DINA-3.
I pel fons, i) perquè aquest
pressupost no contempla
adequadament la nova realitat
sorgida de la crisi de la
COVID-19; ii) per les retallades
en cultura popular, quan aquest
sector hauria de liderar-ne en
recursos la sortida; iii) perquè no
contempla el desplegament del
Pla local d’adaptació al canvi
climàtic aprovat fa tot just uns
mesos, i iv) perquè contempla
unes inversions impossibles
d’executar en els 5 mesos que
queden de l’any.
Tornem, doncs, a la nova
normalitat de la majoria
sociovergent: unes formes i un
fons que ja coneixíem i que el
canvi de pes relatiu entre els
partits que el conformen no
canvia. Poc interès real i manifest
d’incorporar idees que no siguin
els regidors de govern.

Josep Raventós

En aquest darrer Ple s’han aprovat
finalment els pressupostos de
l’Ajuntament de Molins de Rei per
a l’any 2020, amb els únics vots
favorables de l’equip de govern
sociovergent.
Uns pressupostos continuistes que,
més enllà d’algunes aportacions
extraordinàries, semblen no tenir en
compte que a partir de març hem
entrat sobtadament i de manera
oficial en una crisi profundíssima
amb unes conseqüències
socioeconòmiques, especialment en
les famílies de classe treballadora
i en una situació econòmica més
precària, que a dia d’avui són difícils
de preveure.
Som conscients de les limitacions,
legals i econòmiques, de les
competències dels Ajuntaments,
però no entenem que en aspectes
fonamentals com l’habitatge,
l’educació o les prestacions socials, la
sociovergència molinenca pensi que
encara continuem en aquella època,
ja passada, on tothom creia que la
paraula “crisi” no tenia ja sentit. Totes
les nostres propostes sobre això van
ser, no ja rebutjades, sinó ni tan sols
contemplades i debatudes.
Des de Molins Camina-Podem
pensem que en aquests propers
tres anys de mandat cal un
replantejament profund de la
despesa pública municipal que
l’orienti, fonamentalment, a intentar
fer front a aquells problemes que
la situació de col·lapse social i
econòmic d’aquests darrers tres
mesos ha fet encara més evident:
l’absència d’habitatge assequible
enmig d’una bombolla especulativa
que tot just comença a esclatar, la
cada cop més profunda segregació
social i acadèmica del nostre
sistema educatiu o la necessitat
cada cop més gran de prestacions
econòmiques per a les famílies que
han perdut les seves rendes o han
vist como han disminuït de sobte
enormement.
La precarietat econòmica i la pobresa
no és una abstracció, sinó una realitat
que pot fer-se més present en moltes
llars de la nostra vila a mesura que
la crisi que tot just ha començat vagi
fent-se més profunda. I sense unes
polítiques públiques actives a l’alçada
de les circumstàncies, serà cada cop
més difícil revertir aquesta situació.
Sembla ser que l’equip de govern
sociovergent encara no s’ha adonat
d’això, però des de Molins CaminaPodem ens comprometem a intentar
que ho entenguin perquè considerem
que és la nostra responsabilitat amb
els molinencs i les molinenques.

Ana Aroca

PRIORITATS PER A
MOLINS DE REI
Estem vivint una situació
excepcional. La pandèmia provocada
pel coronavirus ha desencadenat
una crisi econòmica, sanitària,
social i humanitària que ha requerit,
i requerirà, implementar mesures
d’emergència en tots els àmbits i
les institucions.
Totes hem patit i patirem els
efectes d’aquesta pandèmia.
L’impacte emocional ha estat
brutal per a les persones: amb
vivències tràgiques, pèrdues
d’amistats i familiars, confinats
amb moltes angoixes pel futur, la
feina, les obligacions, les pèrdues
de llibertats...
El conjunt de molinencs i
molinenques, marcats pel
distanciament físic, hem vist la
necessitat i la importància de la
proximitat, de fer comunitat, de
defensar l’educació, la sanitat,
les cures... tot el que és públic
i essencial. No ho oblidem!
Per això s’estan reforçant i
decidint mesures en la protecció
de les famílies, pels col·lectius
més vulnerables, pel nostre teixit
sociocultural i pel teixit productiu
econòmic.
Però aquest escenari d’actuació
en emergència no es pot quedar
aquí. Hem d’avançar en el que
caldrà fer demà, demà passat i
en els propers mesos. D’aquestes
crisis no en sortirem aplicant les
mateixes polítiques dels darrers 10
anys.

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.

Des de Molins en Comú defensem
que cal treballar i elaborar una
renovada agenda ambiental que
estigui lligada a la necessària
recuperació econòmica, al canvi
del model productiu i a la defensa
del nostre planeta. El creixement
econòmic ha de ser sostenible i
inclusiu i ha de fer de la necessitat
virtut.
Cal dotar de pressupostos,
tecnologia i recursos humans el
nostre municipi per una agenda
ambiental forta i estratègica,
que preservi els espais naturals,
actuï per fer sostenible l’activitat
humana i modifiqui les pautes de
mobilitat que millorin la qualitat de
l’aire que respirem.
Ara, més que mai, el bé comú,
els serveis públics i el nostre medi
ambient agafen una rellevància
clau per sortir d’aquesta crisi i
construir plegats una nova manera
de viure i conviure.

Gerard Corredera

Laia Cassauba
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ANA
GARIJO
Adjunta a la Direcció
del CAP la Granja

Els centres d’assistència
primària han estat el lloc on
les víctimes del coronavirus
han acudit per ser ateses.
L’experiència de la pandèmia
ha forçat un canvi en els
mètodes de treball, fent una
primera atenció a distància
per passar després, si cal,
a la visita presencial. Un
canvi que, segons l’actual
responsable del CAP, està
funcionant.

Vosaltres sou el primer filtre, és el lloc
de referència per a la població. Com
heu fet front a la pandèmia?
Han estat uns mesos molt complicats,
ha estat molt dur. Hem canviat la nostra
forma de treballar, hi ha hagut molta
incertesa. Hem passat d’un model
presencial a les consultes a un model
telefònic.
Heu tingut un reforç amb més mitjans
per poder fer una primera detecció de
casos?
Sí, ens van dotar d’un ecògraf, fa dos
mesos, per facilitar la tasca diagnòstica
i s’ha pogut fer un seguiment de
pacients un cop donats d’alta, després
de l’ingrés hospitalari. Pel que fa al
material de protecció individual, al
principi va ser molt complicat, fins que
no vam tenir tot el material, fet que
també va provocar angoixa al personal.
Com ho ha viscut el personal sanitari?
Es van prendre mesures, com fer torns
de 12 hores, però ha estat un desgast
emocional per la incertesa, per com
evolucionava la malaltia. Hi ha hagut
un esgotament emocional, sobretot
per la por a contagiar la família, per

no saber quins riscos hi havia, per no
poder atendre els pacients al centre
com abans i fer-ho per telèfon. Hem
tirat endavant un suport psicològic per
als professionals. El malestar ha estat
generalitzat per a tothom, per a nosaltres,
però també per a la resta de la població.
Durant el confinament, la població
ha anat seguint les indicacions de no
anar al CAP de forma presencial i fer
consultes telefòniques i en línia.
Sí, la població ha estat molt
col·laboradora i ha entès la importància
de fer-ho. S’han viscut moments molt
difícils, però la població ha fet servir el
sistema amb responsabilitat. L’atenció
telefònica ha funcionat i si ha calgut
fer visita presencial al CAP o anar al
domicili, també s’ha fet. Mantenim
aquest seguiment telefònic i a domicili,
tal com ja fèiem abans, sobretot a les
persones més vulnerables.
La implicació de la població és
important per evitar més contagis.
Sí, és molt important que la població
entengui que és imprescindible que
siguin responsables i continuïn amb la
distància, que es rentin les mans i que

duguin mascareta. El 80% de la nostra
salut depèn de nosaltres, dels nostres
hàbits de vida, i el 20%, del sistema
sanitari. Per això el paper de cadascú
és vital. Necessitem que la població
estigui amb nosaltres i, de moment, la
gent està responent bé, però no ens
podem relaxar. També hem de ser
conscients que estem canviant el model
d’atenció i la visita telemàtica funciona
molt bé. Hem de continuar visitant
presencialment quan calgui, però la nova
forma de funcionar, que suposa fer una
primera valoració per telèfon o de forma
telemàtica, es mantindrà. És un canvi de
model que els professionals i la població
hem d’assumir.
Com preveieu que evolucionarà la
situació?
Ara estem en una fase en què la majoria
dels pacients tenen una patologia molt
lleu. El 99% són controls i es mira
que no hi hagi complicacions. Estem
preparats. Tenim un pla de contingència
per si hi hagués algun brot al municipi.
Al poder fer la PCR al moment, garantim
tenir controlada la persona que té COVID
i els seus contactes.

