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CONSUM LOCAL /

A MOLINS,
MILLOR
Consum en clau local
L’Ajuntament de Molins de Rei ha preparat una bateria
de mesures, acordades amb les entitats comercials
de la vila, per promoure el consum en clau local. La
campanya, que reprèn el missatge que ja es va llençar
durant la primera onada de la pandèmia, vol incidir
en dos aspectes: la importància de consumir a Molins
de Rei per donar suport als establiments locals i,
per una altra banda, subratllar la idea que fer-ho és
completament segur.
La campanya de foment del consum local a la que
l’Ajuntament ha destinat fins a 100.000 euros, inclou
les següents accions:

DISTINTIUS

MENJAR PER EMPORTAR

Identificació dels establiments que s’han
adherit al codi de bones pràctiques en
matèria de seguretat

Directori de bars i restaurants que ofereixen
servei a domicili i/o per emportar
gastronomiamolins.cat.

BANDEROLES

PÀGINA WEB

Instal·lació de banderoles als carrers
per fomentar el consum en clau local

Pàgina de la campanya amb informació útil
per als consumidors i eines per destacar les
compres locals www.amolinsmillor.cat

PROMOCIÓ

MASCARETES

Difusió de la campanya a través de xarxes
socials, cartells, anuncis en premsa, ràdio...

5 Consells per consumir

amb seguretat a Molins de Rei

Producció de mascaretes conjuntament
amb les associacions de comerç local.

3

Assegura’t de no superar
l’aforament màxim permès.

1

Utilitza la mascareta sempre
que no estiguis menjant o
bevent.

4

Si has de fer cua,
mantén la distància
amb la resta de gent...

2

Desinfecta’t les mans
abans d’entrar a qualsevol
establiment.

5

Dóna prioritat a persones
de col·lectius vulnerables.

/ AJUNTAMENT

@xavi.paz1

alcaldia@molinsderei.cat
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@xavipazp

Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Per un 2021 ple d’esperança
Finalitza un any que mai ningú podrà oblidar. El 2020 ha estat un repte emocional per a tots nosaltres, un any que ha capgirat les
nostres vides d’una manera imprevista i global. Un any en el qual massa persones ens han deixat precipitadament i a les quals vull retre
l’homenatge que es mereixen.
Malauradament, aquest desgraciat episodi encara no ha acabat. Ens queda, possiblement, el més gran d’aquests reptes: la recta final de
tota aquesta cursa de fons i plena d’obstacles.
Vull subratllar que fins ara, i amb molts sacrificis, hem aconseguit sobreposar-nos a totes les dificultats d’una carrera atlètica llarga on
comencem a veure la llum al final del túnel. Com solen dir els experts, en aquest tipus de curses, el més important no és la velocitat
punta, sinó la capacitat de resistir i d’acabar. I en això, estic convençut que som els millors i sé que ho farem.
Des del començament de la pandèmia, l’Ajuntament ha activat tots els recursos que tenia a l’abast per atendre i protegir la població,
mantenir actius tant com era possible tots els serveis municipals i desplegar una important bateria d’ajuts als sectors econòmics més
afectats. Gràcies a això, estic convençut que aquest 2021 serà el de la plena recuperació i el nostre comerç i la nostra restauració
tornaran a ser el que eren. L’actitud i la capacitat de reinventar-se dels nostres empresaris locals durant aquests mesos ha estat
imbatible. Ells són i han de ser el nostre mirall, l’exemple més proper i més evident de com hem d’afrontar els propers mesos. Si ells i
elles ho han fet, nosaltres també podem fer-ho.
Però la cursa encara no ha acabat. Us vull demanar que extremem les mesures ara més que mai. Els propers dies són dies importants
al calendari, dies molt especials per a la majoria de molinencs i molinenques. Davant la situació actual, tots i totes necessitem una única
cosa: sentit comú. No complir amb les normes i les recomanacions dels experts seria una greu falta de respecte i de solidaritat amb les
famílies que han perdut algun ésser estimat i amb el personal sanitari que està fent un esforç descomunal. La responsabilitat, en aquest
cas, és la que ens farà finalitzar aquesta marató amb bona posició.
I acabo desitjant-vos que passeu un bon Nadal i unes bones festes i convençut que el 2021 vindrà carregat d’esperança i d’oportunitats.

Xavi Paz, alcalde
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MÉS LLUMS DE NADAL
A MÉS CARRERS
Aquest any, la il·luminació nadalenca
arriba a nous carrers. A banda dels
habituals carrers del centre i el Mercat
Municipal, l’Ajuntament ha apostat per fer
extensiva la mesura a les avingudes de
València i Barcelona, que han estat durant
molts mesos afectades per les obres de

reforma. També s’han posat llums i arbres
de Nadal en places dels barris del Canal,
la Granja, les Conserves, Can Graner, la
Riera Bonet i Sant Bartomeu de la Quadra.
La mesura té per objectiu crear un entorn
atractiu que estimuli les compres en clau
local i en els establiments de proximitat.

L’Ajuntament, la Unió de Botiguers
(BOTMOL) i l’Associació de Venedors del
Mercat Municipal i s’han coordinat per
dissenyar aquest nou pla d’il·luminació i
decoració nadalenca que té un pressupost
rècord de 25.000 euros per part de
l’Ajuntament.

Activitats de Nadal
L’encesa de llums del passat 27 de novembre va ser la primera
de les més de 30 activitats que ha organitzat l’Ajuntament per a
aquestes festes nadalenques tan excepcionals, per a les quals ha
destinat més de 10.000 euros del pressupost municipal. Seran
activitats per a tots els públics, molt descentralitzades i que en
alguns casos es podran seguir per Internet per evitar aglomeracions
i contagis.
Entre les activitats previstes hi haurà l’històric recorregut amb el
trenet de Nadal (si bé adaptat a les circumstàncies actuals) i el
Caga, tió. També es farà Cavalcada de Reis, si bé en un format
diferent, i també s’han previst actuacions de música al carrer de
petit format. En canvi, enguany s’ha cancel·lat el Parc de Nadal.
Consulta el programa d’activitats actualitzat a www.molinsderei.cat.

Concurs
D’INSTAGRAM
GUANYA UN PREMI DE 200 € O UNA TABLET
Per participar has de publicar una fotografia del Nadal
a Molins de Rei i seguir el compte oficial de l’Ajuntament
@ajuntamentmolinsderei i a l’hora de gastar-los, recorda:

10:10

ENQUESTA /

ON FARÀS LES COMPRES DE NADAL?

enquesta / digues la teva

Fins a quin punt la pandèmia ha modificat els hàbits de compra de la gent de Molins de Rei? Hem sortit als carrers
per saber on faran les compres aquest Nadal.
GLÒRIA DE LA FLOR
Propietària d’una botiga

MARTA PALLARÈS
Jubilada

En la mesura que podem mirem de
comprar-ho tot aquí i animem a tothom a fer
el mateix, especialment aquest any. Per als
botiguers la campanya es presenta incerta i
estem intentant potenciar que la gent avanci
al màxim les seves compres.

Normalment ja ho compro tot a Molins de
Rei. La pandèmia no m’ha condicionat els
hàbits. A vegades vaig a passejar fora, però
les compres miro de fer-les sempre al poble.
M’hi sento molt segura simplement aplicant
les mesures de prevenció que coneixem.

JOSEP GALINDO
Empresari

MERITXELL LLORENS
Dependenta

Compraré una part de les coses a Molins de
Rei i unes altres no, més o menys igual que
cada any. No em canviaran gens els hàbits
de compra més enllà de les restriccions de
mobilitat. A nivell de COVID-19 em sento
100% segur comprant a les botigues d’aquí.

Compraré una mica menys perquè tindré
menys recursos, però la meva família i jo
sempre hem procurat fer el màxim de
compres a Molins de Rei. S’ha notat una
baixada important de facturació a la botiga,
però esperem que ara remunti.

ANA ANGÉLICA ÁVALOS
Autònoma

ESTER NAVARRO
Mestra

Fins ara les compres les fèiem principalment
a fora, perquè als centres comercials trobava
roba i altres productes més econòmics.
Però degut a la situació veiem que no és
convenient anar a aquests centres i estem
mirant de comprar el màxim al poble.

Cada any he comprat a botigues de
proximitat i per internet. Però aquest, si ens
deixen, compraré més al poble per donar
suport al comerç local que en general està
molt tocat. A nivell de seguretat crec que no
hi ha cap risc comprant a Molins.

ALBERT SEGURA
Empresari

MARIA ANTÒNIA JULIAN
Jubilada

No crec que canviïn gaire els meus hàbits
de compra perquè sempre he apostat pel
comerç local, especialment quan penso en
regals i joguines. Jo també soc empresari i
és important ajudar la gent que tens a prop,
i aquesta és una manera fàcil de fer-ho.

Jo mai faig compres de Nadal, perquè penso
que una celebració s’ha de fer cada dia. Els
meus fills ja són grans i mai he esperat a
l’època de Nadal per fer-los cap regal. Això
sí, tot el que compro ho compro a Molins de
Rei, ni centres comercials ni per internet.

ANTONI AGUILÓ
Jubilat

CARLES ARRIOLA
Enginyer

Les compres seran diferents perquè la
situació és diferent. Aquest any farem més
compres aquí per ajudar que el comerç del
poble tiri endavant una miqueta. A nivell de
seguretat no hi ha cap pega per comprar a
Molins de Rei.

Una miqueta sí que canviaré els hàbits de
compra. Sempre hem volgut fer poble i
aquest any una mica més. Tot el que sigui
comerç local millor. Segurament deixarem
d’anar als centres comercials, comprarem
alguna cosa online i tota la resta a Molins.

ANTONIO HIDALGO
Jubilat

JOAQUIM CORTÈS
Jubilat

Els hàbits de compra no els canviaré, però
sí que retallaré el pressupost. Jo no compro
gairebé mai per internet (algun cop ens ho
ha fet la nostra filla), i als centres comercials
no hi anem gaire. Aquest any mantindrem
les mateixes rutines que fins ara.

Amb això de la pandèmia hauré de quedarme a comprar a Molins de Rei, perquè
segur que no aniré als centres comercials
com anava abans. I comprar per internet no
m’agrada gaire, perquè m’agrada veure el
producte i endur-me’l quan l’he pagat.
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COVID-19

ACTES D’HOMENATGE COVID-19
Molins de Rei ha celebrat diferents actes d’homenatge relacionats amb la
pandèmia. Així, la Sala Gòtica va acollir un acte d’homenatge i condol a les prop
de quaranta víctimes de la COVID-19; una íntima ofrena floral i una actuació
de l’Escola de Música Municipal Julià Canals, en què professors del centre van
interpretar amb un violoncel i un violí una versió del ‘Cant dels Ocells’ arranjada
pel professor Ricard Gimeno. Durant cinc dies, l’espai va restar obert a totes les
persones que van voler fer les seves ofrenes i signar en el llibre de condol.
L’homenatge va culminar al Parc de la Mariona amb un acte d’agraÏment i
reconeixement als voluntaris/es, treballadors/es del sector salut i servidors/es
públics que han lluitat contra el coronavirus. Un acte conduït per Mònica Usart
que va ser d’accés restingit per garantir els protocols de distància de seguretat i
amb un programa format amb artistes locals de reconegut prestigi, per reconèixer
la seva important tasca durant els moments més durs de la pandèmia.

El barri del Canal recorda VICENÇ FERNÁNDEZ
La carpa de Riera Mariona va acollir l’homenatge a Vicenç Fernández, activista
veïnal mort el passat 27 de març víctima del coronavirus. L’Associació de Veïns
del Canal, organitzadora de l’acte, va anunciar l’inici d’una campanya de recollida
de signatures perquè un espai del barri porti el nom de Vicenç Fernández.

ABANS DE PLANIFICAR
ACTIVITATS, INFORMA’T
El 23 de novembre es va iniciar a tot
Catalunya l’obertura progressiva d’algunes
activitats afectades per la COVID-19. El
pla d’obertura és gradual i està dividit
en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la
pandèmia ho permet.

Abans de planificar qualsevol activitat
social et recomanem que comprovis
la situació actualitzada a https://
canalsalut.gencat.cat/.
I si necessites fer qualsevol tràmit amb

Èxit de la campanya de
VACUNACIÓ CONTRA
LA GRIP
L’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa cada any
una campanya de vacunació antigripal estacional que s’adreça
especialment a les persones que tenen un alt risc de complicacions
si pateixen la grip i també a les persones o grups que poden
transmetre la grip a persones en situació d’alt risc, com ara els
professionals de la salut. El seu efecte dura un any.
Segons les dades de CatSalut, a la zona d’influència que inclou
Molins de Rei i El Papiol aquest hivern s’han vacunat contra la
grip un 44,20% de les persones a les que s’adreça la campanya.
Aquesta xifra és 12 punts superior la registrada l’any passat a
la mateixa època (un 32,53%). Aquest augment demostra la
sensibilització de la població vers les malalties infeccioses.

l’Ajuntament utilitza el servei de cita
prèvia de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
Entra a https://www.molinsderei.cat/citaprevia/ i t’estarem esperant per ajudar-te.

/ AJUDES COVID-19

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 de l’àmbit municipal.

Ampliem el pressupost,
ampliem les ajudes
El govern ha ampliat per tercera vegada el pressupost municipal
anual per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia.
Aquest recurs s’ha pogut aplicar gràcies a la bona salut econòmica
de les finances locals amb l’aplicació del romanent de tresoreria
de l’any passat i ha permès destinar molts recursos extra a aquesta
situació tan excepcional.
Així, a l’abril el ple va aprovar una modificació extraordinària de
crèdit per valor de 600.000 euros que van servir per garantir, el
màxim possible, els llocs de treball dels serveis tancats pel COVID
19, per atendre a les persones més vulnerables i per dotar de
recursos i mitjans telemàtics als serveis i treballadors municipals
que teletreballen. Només dos mesos després, al juny, es va fer
una segona modificació del pressupost que va permetre mobilitzar
més d’un milió de recursos econòmics públics per continuar
donant suport al teixit econòmic i social de la vila. Així, per primera
vegada i com a conseqüència de la COVID-19, el pressupost
municipal ha inclòs la creació de tres noves línies d’ajuts en
matèria d’habitatge, economia verda i per a la reactivació
econòmica adreçada a autònoms, microempreses i centres
especials de treball.

A l’octubre s’aprovà la tercera modificació de més de 375.000
euros per incrementar la neteja, la desinfecció d’espais i la
protecció dels professionals; mantenir la cohesió social; cobrir
l’augment d’ajuts d’emergència social; estimular el comerç local;
fer millores a la via pública i poder cedir el material informàtic
necessari als alumnes de Molins de Rei per poder seguir les
classes a distància.

ABRIL

600.000 euros

JUNY

1.000.000 euros

OCTUBRE

375.000 euros

A què destinem aquests diners extra?
Mercat ambulant
del divendres

Material de protecció
individual

Contractació de
persones a l’atur

Ajuts d’emergència social

Reactivació
econòmica

Cessió de material
informàtic a alumnes

Vehicles i bicis
elèctriques d’empresa

Promoció del comerç local
i enllumenat de Nadal

Neteja i desinfecció
d’escoles i equipaments

Millora de la senyalització
en via pública
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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
Setembre

• Aprovació del calendari oficial de festes laborals per a l’any 2021 (24 de maig i 29 de setembre)
• Aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts per a la mobilitat sostenible per a autònoms i microempreses
• Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el marc del programa UBICAT d’acompanyament
a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social
• Adhesió a la declaració del Moviment Democràtic de Dones i la Xarxa de Municipis Lliure de Tracta en el marc del Dia
Internacional contra el Tràfic de Dones i Nenes per a l’Explotació Sexual

Octubre

• Modificació del pressupost amb 600.000 € per fer front a la crisi de la COVID-19
• Acceptació de les renúncies de la cessió d’ús de les parcel·les municipals destinades a horts urbans i nova adjudicació
• Adhesió al Manifest del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat amb motiu de l’1 d’octubre, Dia Internacional
de les Persones Grans
• Aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020

Novembre

• Aprovació del projecte executiu de rehabilitació i recuperació del Palau de Requesens
• Aprovació de la modificació del contracte de neteja viària per fer treballs extres de neteja i desinfecció provocats per la
pandèmia
• Adhesió a la Declaració Institucional del Dia Internacional de la Infància
• Aprovació de la Declaració Institucional sobre el Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les Dones i les
Nenes
• Adhesió a la Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí en relació amb
l’escalada militar al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara Occidental

Desembre

• Aprovació de l’expedient de contractació de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens
• Adhesió al manifest del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, dia 3 de desembre
• Adhesió al comunicat conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2020

MOCIONS APROVADES
Setembre

• Moció presentada per la CUP Molins i col·lectius de cooperació o solidaritat respecte a la destrucció del camp de
refugiats de Mória
• Moció dels grups d’ERC, Molins Camina-Podem i Molins en Comú per a la posada en marxa de la Llei de mesures
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge
• Moció de Molins Camina-Podem i Molins en Comú per una atenció primària forta
• Moció de rebuig a la inhabilitació del president Quim Torra

Octubre

• Moció del grup municipal del PSC per reclamar ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut per als sectors de la
restauració i comerç del municipi

Novembre

• Moció en defensa de la unitat de la llengua, impulsada per les entitats Plataforma per la Llengua, Assemblea Nacional
Catalana i Ateneu Mulei de Molins de Rei
• Moció de la CUP-AMUNT, a proposta del grup de suport “la pública a judici”, en suport de tretze estudiants acusats de
desordres públics i danys per defensar la universitat pública
• Moció presentada per Molins en Comú i Molins Camina-Podem per instar a la instal·lació urgent de pantalles acústiques
a les autopistes B-23 i AP-2 a les zones limítrofs amb el centre urbà de Molins de Rei
• Moció presentada per Molins en Comú i Molins Camina-Podem per demanar mesures de protecció de la salut als centres
educatius

Desembre

• Moció del Grup Municipal Molins Camina-Podem i Molins en Comú per la implantació d’un pla de xoc per atendre les
persones sense llar
• Moció del Grup Municipal Molins Camina-Podem i Molins en Comú per l’adhesió a la carta alimentària de la Regió
Metropolitana

/ PLE MUNICIPAL

Impostos i taxes
congelades
pel 2021
Davant els efectes de la pandèmia, el Ple
municipal ha aprovat la congelació de
tots els impostos i taxes d’aquest 2021.
Aquestes noves ordenances fiscals, amb
una clara vocació social i retributiva,
posa la mirada en aquelles persones més
desfavorides econòmicament. És per això
que estableix com a referència el salari
mínim interprofessional de 2020 (950€/
mes) per a l’aplicació de la tarifació social
dels ajuts de l’IBI, la taxa d’escombraries
i les bonificacions general de les
ordenances.

que inclouen descomptes en l’IBI per a
famílies nombroses, descomptes en la taxa
per ocupació de via pública per a reserves
d’espai a favor de persones amb mobilitat
reduïda o bonificacions en l’impost i la
taxa d’obres per instal·lar ascensors en
edificis unifamiliars. També s’aplicaran
més bonificacions per impulsar i reactivar
el petit comerç. Per a aquells comerços
que s’inicien en l’activitat i aquells que han
estat buits durant més d’un any i sense
activitat, obtindran una bonificació de fins
al 30%.

Aquesta quantitat de 950€/mes passa
a ser el topall per gaudir de les noves
tarifacions socials que s’han introduït, i

L’única excepció en la congelació global
d’impostos és la taxa d’escombraries,
que s’incrementarà un 5%. Es fa per

TARIFACIÓ SOCIAL
Es calcula a partir del salari mínim
interprofessional, que és de 950€/mes

incentivar l’ús de la deixalleria i promoure
la sostenibilitat ambiental. S’incrementarà
un 2% per al petit comerç i un 5% per
a la resta de contribuents. En la taxa
domèstica, l’augment no arribarà als 4
euros a l’any per unitat familiar, és a dir, la
taxa passaria de 78,92€ (2020) a 82,87€
al 2021. Paral·lelament, el govern ha
incorporat bonificacions per a l’ús de la
deixalleria que poden arribar a generar un
estalvi de fins al 50% de la taxa si es fa
servir més de 10 vegades a l’any.
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95% de respostes a la bústia de
queixes, i suggeriments i agraïments
El 2019 l’Ajuntament va registrar un total
de 915 queixes, suggeriments i peticions
d’informació, 99 més que l’any anterior i el
que és el mateix, una pujada del 12,13%
respecte el 2018. Dos dels principals
assumptes que han provocat l’augment
del volum de queixes són les incidències
ocasionades per la reiterada organització
d’activitats a la Plaça de la Llibertat i per
les humitats sorgides al local de l’Av. del
barri de les Conserves.

915

Queixes,
suggeriments
i peticions
d’informació

No obstant això, el temps a donar la
resposta s’ha mantingut igual que l’any
2018, ja que la mitjana és de pràcticament
24 dies, i el percentatge de respostes
enviades es manté molt a prop del 95%.
Continua sent un objectiu de govern
contestar en el termini desitjat, els 15
dies. D’altra banda, s’observa un marcat
descens en suggeriments i una disminució
més lleu sobre peticions d’informació o
servei.

+12,3%

d’increment respecte
al 2018

Totes aquestes dades es van presentar al
Ple extraordinari celebrat el 29 d’octubre,
en el qual es va donar compte tant de
l’informe anual de Queixes, Suggeriments,
Peticions i Agraïments de l’any 2019 del
Síndic de Greuges, com de la memòria
d’aquest informe.
Si vols adreçar una queixa, suggeriment o
agraïment a l’Ajuntament pots fer-ho des de
www.molinsderei.cat/queixes-i-suggeriments
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FINANÇAMENT SUPRAMUNICIPAL /

FINANÇAMENT
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.

L’Ajuntament aconsegueix 2,5 milions d’euros
per rehabilitar el PALAU DE REQUESENS
Finançat per:

L’Ajuntament de Molins de Rei ha
aconseguit prop de 2,5 milions d’euros per
finançar la recuperació i rehabilitació del
Palau de Requesens per convertir-lo en
un centre d’art i cultura del Renaixement.
Concretament, el govern espanyol aportarà
el 50% dels recursos necessaris per a
l’execució del projecte arquitectònic, essent
el projecte de Catalunya que rebrà més
diners procedents del programa del 1,5%
Cultural. La Unió Europea també ha destinat
prop d’un milió d’euros del fons FEDER a la
globalitat del projecte.

un projecte capdavanter, estratègic i
culturalment molt important perquè situa
Molins de Rei com el referent del
Renaixement a Catalunya. La recuperació
de l’edifici i la creació del Centre d’art i
cultura del Renaixement permetrà ubicar
obres artístiques i generar pensament
a l’entorn del Renaixement. Alhora, ha
de permetre la vista del públic a la part
arqueològica original d’aquest edifici. A la
planta baixa es mostrarà com era el Palau
en un espai museístic. També s’hi ubicarà la
recepció i un punt d’atenció turística.

Aquest esforç econòmic farà realitat el futur
Centre d’art i cultura del Renaixement;

La Gòtica, per la seva banda, mantindrà el
seu ús polivalent i es milloraran les

instal·lacions. Es podrà fer servir com a
sala independent i com a espai per portar
a terme activitats relacionades amb el
Renaixement. Les plantes superiors seran
espais expositius però amb capacitat
d’allotjar diverses activitats culturals. La
zona pròxima al carrer Major es destina
a espai tècnic, accés de servei i zona
d’emmagatzematge. La planta coberta
es destinarà a instal·lacions, modificantne l’alçada per evitar molèsties a les
edificacions veïnes i reduir l’impacte
(acústic i visual) dels aparells de
climatització.

MILLORES ALS
POLÍGONS INDUSTRIALS
En el marc del Projecte de modernització dels polígons de Molins de Rei, subvencionat
per la Diputació de Barcelona, s’han dut a terme diferents obres per tal de millorar
l’accessibilitat, l’enllumenat i la seguretat viària. Les millores també suposen una oportunitat
per atreure inversors a les naus buides i per consolidar el teixit empresarial existent.
Les actuacions al Polígon El Pla han consistit en la construcció d’una rotonda; la reposició
de 19 fanals, l’asfaltat de carrers; l’adaptació de 22 passos de vianants; l’anivellament
del terreny, concretament de 1.624 m2 de l’Avinguda Barcelona; el canvi de 15 tapes de
clavegueram; i, finalment, la substitució de 49 llumeneres per altres de tecnologia led, amb
l’objectiu d’estalviar energèticament i en emissions.
Pel que fa al polígon de la Riera del Molí, s’ha executat la reposició de 5 fanals; l’asfaltat
dels carrers Ponts de Can Baruta, Licorelles i Les Aiguaderes; l’adaptació d’un total de 10
passos de vianants; i el canvi de 5 tapes de clavegueram.

Finançat per:

/ PROJECTES

Les Llicorelles
PRENEN FORMA

L’Ajuntament de Molins de Rei ha visitat les obres de Molins de Rei
Logistics Centre, un projecte emblemàtic i d’importància cabdal
per la gran recuperació mediambiental que suposa. La visita ha
permès visualitzar els avenços realitzats al Polígon de les Llicorelles i
comprovar l’excel·lent tractament que l’empresa Goodman, impulsora
de les obres, està tenint amb el medi ambient de Molins de Rei
El recorregut per les obres també ha servit per contemplar el
desenvolupament de dos grans edificis en construcció: per una
banda, la instal·lació de la multiplanta de 32.000m² –solució
innovadora que permet construir a dos nivells, aprofitant al màxim
l’espai disponible– i, per l’altra, un crossdock de 14.000 m².
Aquesta serà la primera plataforma logística multiplanta que es
desenvoluparà a Espanya i serà cabdal per a la reactivació econòmica
i social de la vila després de la crisi ocasionada per la pandèmia de la
COVID-19. L’empresa logística que s’instal·larà a Les Llicorelles crearà
més de 200 llocs de treball directes. A més, el projecte també inclou
millores urbanístiques, la creació d’un nou espai verd i la millora dels
accessos tant al Polígon com al Parc de Collserola.

ELS HORTS URBANS
JA SÓN UNA REALITAT
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El passat 7 d’octubre, l’Ajuntament va lliurar les primeres
33 parcel·les d’horts urbans de Molins de Rei als diferents
adjudicataris i adjudicatàries. Els horts urbans han estat
plenament integrats paisatgísticament, són socialment útils i
fomenten l’activitat física, així com una alimentació millor de la
població, alhora que incrementen la cohesió social. A més a més,
estimulen l’envelliment actiu i incrementen l’autonomia personal,
l’autoestima i l’autoconfiança dels seus usuaris.
Les 33 parcel·les s’han distribuït en 5 lots diferents per tal de
garantir que tothom pugui tenir-hi accés. D’aquest total, 2 s’han
reservat per a entitats i 3 per a persones derivades de Serveis
Socials. Les 28 restants han estat distribuïdes: 10 per a menors

de 35 anys amb adjudicació paritària, és a dir, 5 per a homes i
5 per a dones; 8 han estat adjudicades al lot de més grans de 35
anys no jubilats, amb la mateixa distribució paritària del 50%, i les
10 restants, a jubilats seguint el mateix patró d’adjudicació. Tots
ells, això sí, majors d’edat i empadronats a Molins de Rei des de
fa, com a mínim, 2 anys.
Els beneficiats gaudiran d’aquest espai –de caràcter personalíssim
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.

VIA PÚBLICA I HABITATGE /

OBERTES LES SOL·LICITUDS PER OPTAR A
52 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
Es tracta d’una promoció
de 52 habitatges en venda
al barri de les Guardioles:
36, en règim concertat i
16, en règim general. Hi
haurà 11 habitatges de dues
habitacions i 41 habitatges de
3 habitacions.
Per poder participar en el
procés d’adjudicació, caldrà
presentar la sol·licitud amb
la còpia de la resolució

d’inscripció del Registre de
Sol·licitants de Protecció
Oficial de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya. El
termini de presentació acaba
el 20 de gener de 2021.
Caldrà demanar cita
prèvia telefònicament al
93 680 37 39, a les
dependències de l’Oficina
Municipal d’Habitatge, carrer
Josep Tarradellas, núm. 1.

Un cop s’hagi finalitzat
el termini de presentació
de sol·licituds es farà
l’adjudicació mitjançant sorteig
telemàtic davant notari. Per
a la signatura del contracte
d’adjudicació caldrà una
aportació de 8.800 € en
concepte de paga i senyal.
Més informació a
www.molinsderei.cat
i al telèfon 93 506 95 95

MILLORES a la plaça
de l’Agricultura
Des d’aquest passat mes
d’octubre, els nens i nenes
ja poden gaudir d’un entorn
millor per jugar al barri de
la Granja. Es tracta d’un
projecte proposat i escollit pels
veïns i veïnes del barri que
restava pendent d’executar
dels darrers pressupostos
participatius. El pressupost
total de l’obra és de 43.676,46
euros.
Amb aquesta actuació s’ha
recuperat l’arbrat original,
s’han creat nous espais
d’ombra i s’han instal·lat bancs

més còmodes. Alhora, també
s’ha ampliat i remodelat part
de la xarxa de reg per garantir
el desenvolupament correcte
de les noves plantacions.
Per millorar l’accessibilitat de
l’espai s’ha posat una franja
pavimentada que creua la
plaça i permet arribar més
còmodament a la zona de
jocs, que s’han renovat
completament, i s’hi ha afegit
un paviment amortidor amb
les condicions de seguretat
adients.

Renovació del carrer
LLUÍS DE REQUESENS
El passat 3 de novembre van començar les
obres de reurbanització del carrer Lluís de
Requesens, al barri de Riera Bonet, amb una
intervenció que pretén donar més amplada
a la calçada per permetre la doble circulació
i, al mateix temps, conservar l’espai per a
l’aparcament de vehicles. L’obra costarà, a
l’Ajuntament, gairebé 40.000 €.

Per assolir aquests requeriments, s’elimina la
franja de vial ocupada per la zona de sauló i es
desplaça la línia d’embornals. A més, s’aprofiten
les obres per adaptar els passos de vianants
dels xamfrans, de manera que siguin de tipus
deprimit i que disposin de paviments tàctils.

/ CULTURA

TERRORMOLINS
TRIOMFA VIRTUALMENT
El Festival de Cine de Terror de Molins
de Rei ha tancat la seva 39 edició amb
unes dades espectaculars, malgrat la
suspensió de tota la part presencial. La
plataforma Filmin ha estat la principal via
per gaudir de les pel·lícules seleccionades,
però també s’han habilitat canals a Vimeo
i Youtube per seguir activitats com les
seccions Oficial i Ç-trencada de curts,
el Terror Kids i la Sessió Instituts, les
Jornades Professionals o bé la primera
marató virtual de 12 Hores, que va tenir un
seguiment de més de 350 persones.

Han estat un total de 23 dies durant
els quals s’ha arribat a més de 35.000
espectadors, amb un total de 54
llargmetratges i més de 80 curts,
seleccionats d’entre els pràcticament 800
treballs rebuts. També s’han acumulat
gairebé 50.000 visites al web del
Festival i més de 900.000 impressions i
interaccions entre totes les xarxes socials
del Terrormolins. Això ha permès donar
a conèixer el Festival a molta gent que
fins ara no el coneixia i ampliar d’aquesta
manera el públic potencial.

Mostra antològica
SOBRE SENTO MASIÀ
Durant un mes i mig, la població de Molins de Rei ha
pogut redescobrir l’obra del Sento Masià, un dels artistes
molinencs més importants, que va morir el passat mes de
febrer víctima del coronavirus.
La mostra antològica s’ha estès per molts racons del
municipi, des de la sala d’exposicions de ca n’Ametller
fins a la planta baixa del Molí, passant per aparadors dels
diferents comerços de la vila. Durant aquestes setmanes
diversos artistes han rendit homenatge a l’artista local i la
ciutadania molinenca ha redescobert les seves obres més
emblemàtiques.
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T’apropem més a la figura de
Sento Masià a la contraportada
d’aquest Balcó de la Vila.

CA N’AMETLLER ACULL
LA SETMANA DE LA POESIA
El pati de Ca n’Ametller es va convertir
durant 5 dies en l’escenari de la Setmana
de Poesia a les Cases, que per primera
vegada organitzava l’Ajuntament, en
homenatge al poeta Francesc Garriga
Barata.
La setmana poètica va unir rapsodes com
Lluís Posada, Carlos Sebastián i Jordi
Brau, que llegiren poemes de l’homenatjat

Francesc Garriga i del poeta Miguel
Hernández. A més, la poetessa local
Míriam Cano va presentar el seu últim
llibre, Vermell de Rússia.
L’edició va cloure amb el poeta Francesc
Orenes, que va presentar el seu nou
poemari editat amb motiu de la Setmana
de Poesia a les Cases.

FIRA DE LA CANDELERA /

170a Fira de la
Candelera: edició
limitada
La 170a edició de la Fira de la Candelera tindrà lloc
els dies 5, 6 i 7 de febrer. Serà una fira diferent, en
un format molt més reduït i, sempre que les autoritats
sanitàries ho permetin, es farà en recintes tancats per
controlar l’aforament i garantir així totes les mesures de
seguretat. També hi haurà una versió virtual de la Fira
i els actes més importants es podran seguir en directe
on-line. La Fira de la Candelera 2021 serà una edició
limitada i segura.

5 PREGUNTES I 5 RESPOSTES
SOBRE LA FIRA
Hi haurà Fira?

Com serà?

Sí, segur. Hem organitzat una Candelera
per gaudir-la en dos formats: presencial
i virtual. Si la versió presencial no es pot
fer per qüestions sanitàries, es mantindria
només el format virtual.

Serà més reduïda, més local i, sobretot,
segura. La part presencial mantindrà
els 5 grans espais: Candelera Natura,
Candelera Gastronomia, Candelera
Empresa, Candelera Cultura i Candelera
Ciutat. Aquests espais estaran pensats
i preparats per complir amb totes les
mesures aprovades pel PROCICAT dins el
Pla Sectorial de les Fires. Aquesta edició
de la Fira representarà aproximadament
el 15% d’una Candelera habitual, tant pel
que fa a metres quadrats de recinte com
en nombre d’expositors.

Quan es decidirà?
Ho marcarà l’evolució de la pandèmia.
L’Ajuntament ho tindrà tot a punt per fer la
Fira presencial, però també per desactivarla a última hora si així ho recomanen les
autoritats sanitàries.

Quins expositors
hi haurà?
Els criteris de selecció dels expositors es
basaran en la proximitat territorial amb la
nostra vila, en la diversitat de productes i
en la participació en l’edició anterior.

Com s’ha previst
el format virtual?
S’està treballant en una extensa
programació que doni sortida a tots
aquells actes que no es podran dur a
terme de manera presencial, entre els
quals hi haurà tots els que estan vinculats
a l’àmbit d’empresa. D’aquesta manera,
i gràcies als canals on-line, es podrà fer
arribar la Fira a tothom i fins i tot atraure
un públic nou que esperem conèixer
personalment en futures edicions.

TOTA LA INFORMACIÓ A:
www.candelera.cat

/ PROJECTES SOCIALS

PROU VIOLÈNCIA DE GÈNERE

900 900 120
ATENCIÓ A LES VÍCTIMES
TELÈFON GRATUÏT

25-N: REBUIG FRONTAL
AL MASCLISME
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional per a
l’Erradicació de la Violència Masclista contra Dones i Nenes,
Ajuntament, entitats i col·lectius han organitzat prop d’una
vintena d’activitats diferents que tenien un objectiu comú:
rebutjar el masclisme i reclamar més recursos a l’Administració
per enfortir els serveis d’atenció a les víctimes. I és que les
dades demostren que la pandèmia i el confinament han fet
incrementar els casos de violència i patiment en mantenir
víctimes i agressors en el mateix lloc.
Entre les diferents activitats programades hi ha hagut la
lectura d’un manifest al qual s’han adherit tots els grups amb
representació municipal. També s’ha fet un minut de silenci
en record a les víctimes, una cadena humana i nombroses
xerrades, tallers i presentacions de llibres. El programa també
incloïa una xerrada en línia sobre les claus per tenir èxit com a
emprenedora.

62 dones ateses pel
SIAD al 2020
El Servei d’Informació i Atenció a la Dona de Molins de Rei
(SIAD) treballa per a la igualtat entre dones i homes. En el que
portem d’any ha atès a 62, 4 nenes i 4 nens. Un 40% de les
usuàries s’ha adreçat per iniciativa pròpia, però l’altre 60% ha
arribat derivada per Serveis Socials, el CAP, la policia o entitats
locals.
L’atenció a totes aquestes persones s’ha traduït en 380
actuacions: 359 des del servei d’assessorament psicològic;
14, des del servei jurídic i 7 sobre informació i orientació
sociocomunitària. A més, el nou servei d’acompanyament
psicològic per a infants, engegat el darrer mes de setembre, ha
iniciat fins a 8 processos d’acompanyament.
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RECICLA Vidre per a Elles
Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del
reciclatge dels residus d’envasos de vidre, ha posat en marxa per
quart any consecutiu la campanya «Recicla vidre per a elles». La
iniciativa té com a objectiu promoure el reciclatge dels envasos de
vidre i, alhora, contribuir a fer front al càncer de mama. Ecovidrio
ha instal·lat dos contenidors de color rosa al municipi i 8 ciutats
més de Catalunya. Els envasos recollits en els contenidors seran
transformats en una donació a la Fundació Sandra Ibarra, institució
sense ànim de lucre que treballa en la prevenció, la investigació i
noves formes de comunicació social davant del càncer.

L’exposició “Contrarumors”
arriba a Sabadell
El CAP de Sant Fèlix de
Sabadell acull la campanya
“Contrarumors: estima com
vulguis. Els estereotips surten
de l’armari”. Es tracta d’una
exposició per combatre
els rumors i els estereotips
relacionats amb la diversitat
sexual i de gènere produïda

a Molins de Rei. La mostra
forma part de la campanya
Contrarumors, iniciada el
2013 als centres educatius de
Molins de Rei amb l’objectiu
de conscienciar els joves sobre
temes com les migracions,
els col·lectius vulnerables,
el racisme i la xenofòbia.

SEGURETAT /

SIGNAT EL CONVENI
AMB PROTECCIÓ CIVIL
Molins de Rei seguirà comptant amb la
col·laboració voluntària i desinteressada
de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de Molins de Rei gràcies a la
renovació del conveni entre l’entitat i
l’Ajuntament per quatre anys més.
L’associació s’encarregarà de les
tasques prèvies a una situació de
risc o emergència que es vinculen a
la previsió, prevenció, planificació,
formació, informació i sensibilització
de la població en matèria de protecció

civil. Alhora, l’entitat seguirà participant
en activitats cícliques anuals com la
Cavalcada de Reis, la Milla de la Fira, la
Fira de la Candelera, els Tres Tombs, el
Carnestoltes, la revetlla de Sant Joan, la
Cursa de Sant Miquel, la Festa Major i la
Bicicletada (Tothom en Bicicleta).
Per la seva banda, l’Ajuntament es
compromet a atorgar una subvenció
anual per tal de contribuir al finançament
de les despeses derivades de la
col·laboració.

SI VAS AMB
PATINET,
NO SIGUIS
IMPRUDENT
Entre els mesos de juliol i novembre, la
Guàrdia Urbana de Molins de Rei ha obert
10 expedients sancionadors a conductors
de patinets elèctrics per incompliments
de l’ordenança que en regulen l’ús. Les
sancions s’han produït per no respectar
els senyals indicadors dels semàfors (5),
conduir de manera negligent (1), de forma

temerària en sentit contrari (1), fer-ho amb
una taxa d’alcohol superior a 0,50 (1),
utilitzant auriculars (1) i circulant amb 2
o més persones en el vehicle de mobilitat
personal (1).

Tablets als
vehicles
de la GUÀRDIA
URBANA

L’Ajuntament de Molins de Rei ha equipat
quatre vehicles de la Guàrdia Urbana
amb tauletes professionals, resistents a
qualsevol tipus d’impacte, a la pols i a
l’aigua. Són dispositius molt semblants
als telèfons mòbils: cadascuna funciona
amb una targeta de telèfon individual i és
operativa des de qualsevol lloc. Així, des
de qualsevol punt i en qualsevol moment,
els agents poden accedir al programa que

EVITADES 6
OCUPACIONS
IL·LEGALS

A partir del proper 2 de gener de 2021,
la normativa canviarà a tot l’Estat i els
patinets elèctrics hauran de complir les

La Guardia Urbana de Molins de Rei
ha evitat l’ocupació de 6 immobles a la
vila. La ràpida intervenció dels agents,
alertats pels veïns i les veïnes, ha
permès l’èxit d’aquestes intervencions
i s’ha dut a terme el desallotjament de
les persones amb rapidesa.

mateixes normes que la resta de vehicles.
És a dir, a les ciutats no podran circular
per les voreres ni per zones de vianants,
com tampoc per vies interurbanes,
túnels o autopistes i autovies. Tampoc
podran utilitzar auriculars i, si els agents
ho requereixen, s’hauran de sotmetre a
proves d’alcoholèmia.
connecta amb els Mossos d’Esquadra –on
hi ha totes les bases de dades per saber
l’estat administratiu i judicial de persones
i vehicles– i al seu programa policial des
del qual treballen. També els permetrà fer
reportatges fotogràfics sobre accidents o
consultar in situ intervencions d’interès sense
necessitat d’haver de fer-ho des de l’oficina
de la Guàrdia Urbana.

E LA
TELÈFON Dbana
r
Guàrdia U
8 66
93 668 8

/ BREUS

PICTOGRAMES PER A LA
SEGURETAT DE TOTHOM
L’Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració de les entitats
Enreda’t, Gueopic, ACOSU i EVI, ha pintat pictogrames en els
passos de vianants que ofereixen més seguretat a les persones
que els utilitzen. Els dibuixos ajuden especialment persones amb
diversitat funcional i deteriorament cognitiu, gent gran i nens i
nenes que transiten per la vila.

El Museu Municipal de Molins de Rei ha dissenyat el primer
recorregut inclusiu per a persones amb diversitat funcional i
cognitiva, i s’ha estrenat a l’exposició permanent “Molins de
Rei, cruïlla de camins”, coincidint amb el Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat.
L’exposició es veu reforçada amb 18 vídeos de contingut a
YouTube transcrit a la llengua de signes per a la comunitat
sorda i signats i subtitulats per a la comunitat oralista.
Simultàniament, s’han implementat pictogrames en
diferents espais, vitrines i peces per tal de fer accessibles els
continguts a tots els públics; s’han adaptat peces perquè es
puguin tocar i llegir en llenguatge Braille, i s’han incorporat
codis QR, a través dels quals es pot accedir als vídeos.

RECORREGUT
INCLUSIU AL MUSEU

L’Ajuntament i el Museu estan treballant per tenir un
equipament amb accessibilitat universal i adaptat a
les diferents necessitats de diversitat de comunicació i
aprenentatge: accessibilitat auditiva, visual, física, cognitiva
i altres tipus de necessitats d’accessibilitat. L’accessibilitat
física en els espais ja s’havia implementat anteriorment.

LA FP DUAL,
RECONEGUDA
La formació professional en alternança dual combina el temps de
formació en el centre educatiu i el temps d’activitat de l’alumnat
en el centre de treball en qualitat de treballador becari. És un
sistema practicat en molts països, com ara Alemanya, Àustria o
Suïssa. Durant el curs 2019-2020 les escoles bressol municipals
van acollir sis estudiants en pràctiques i aquest curs es compta
amb 4 alumnes més. Els bons resultats obtinguts han portat la
Fundació Berteslmann i la Fundació FP Barcelona a fer-se ressò
del projecte.

Concurs de dibuix
Lluís Fisas
El tema del concurs d’enguany ha estat la pagesia i el nostre
entorn, i s’hi han presentat 229 dibuixos d’infants i joves de 6 a
18 anys. Coincidint amb el 15è aniversari del concurs s’ha creat
una pàgina web (www.molinsderei.cat/concurslluisfisas) on es pot
trobar informació del concurs i un recull de les edicions anteriors,
les obres guanyadors, cartells i fotografies.
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PERQUÈ NINGÚ QUEDI ENRERE

A MOLINS, MILLOR

AQUEST ANY DE LA COVID

Els darrers mesos estem vivint
una de les pitjors crisis sanitàries
i econòmiques de la història, i la
nostra vila no ha estat immune
a la situació, amb molts vilatans
i vilatanes contagiats, persones
difuntes i un increment de l’atur
i tancament d’empreses i negocis
que ens han fet recordar la
crisi que vam patir fa molt poc.
Paral·lelament, el nostre sistema
de salut i els seus professionals
estan patint molt després d’anys
de retallades per part de les
administracions de dretes que
ens han governat a Espanya i
Catalunya.

Dos milions d’euros. Aquesta és la
quantitat de diners extra que des
del Govern municipal hem activat
del pressupost municipal per
atendre les necessitat generades
per la pandèmia. Amb dues
prioritats ben clares: protegir la
ciutadania i protegir l’activitat
econòmica. Un esforç sense
precedents que només és factible
des d’unes finances robustes,
com les que ha garantit el nostre
grup municipal des que l’any
2011 vam assumir importants
responsabilitats de govern.

Aquest Balcó de la Vila és l’últim
d’aquest any, un 2020 que passarà
a la història per l’any de la COVID,
dels confinaments i d’una nova crisi
en molts nivells. Durant la primavera,
des de la Secció Local d’Esquerra
Republicana de Catalunya es van
engegar algunes iniciatives per donar
suport al comerç local i després
nosaltres, com a regidors d’ERC,
vam portar unes propostes al Ple,
la majoria de les quals van ser
aprovades.

A Molins de Rei hem tornat a
fer front a la situació tal com
ja ho vam fer a la darrera crisi.
Des el Govern de la vila hem
mobilitzat recursos humans i
econòmics –sense pujar la pressió
fiscal– perquè ningú es quedi
enrere. Hem buscat sinergies
amb el comerç, la restauració i
els empresaris, i aprovat mesures
fiscals i d’ajuts i subvencions per
ajudar el nostre teixit productiu.

Tribuna política

Aquestes mesures només han
estat possibles gràcies a tenir
un govern fort, solvent i estable
que ha gestionat l’economia
local amb capacitat per generar
recursos en situacions com
aquesta.
Ara, el que cal és continuar
treballant en aquesta línia,
però també continuar amb els
projectes que faran que la nostra
vila continuï essent líder en
sectors com el comerç.
Els anys vinents continuarem
transformant Molins de
Rei, renovant l’avinguda de
Barcelona, el passeig Pi i
Margall, fent intervencions
de millora a diferents carrers,
com al passeig del Terraplè o
al carrer Sant Agustí i d’altres.
Consolidarem l’empresa municipal
que gestionarà el nou servei de
manteniment dels parcs i jardins
de la vila, o una nova política de
pisos de lloguer públics que farà
del barri de les Guardioles un nou
referent comarcal de com fer,
des del municipalisme, polítiques
d’habitatge assequibles.
Els i les socialistes de Molins de
Rei estem compromesos amb
els nostres vilatans i vilatanes,
i continuarem treballant perquè
ningú es quedi enrere.

Bona part d’aquests diners
serviran per potenciar el consum
a Molins de Rei. Estem en un
moment clau en la història
del comerç local. Els centres
comercials han passat a ser un
entorn poc atractiu i les compres
per Internet, tot i créixer, no
són una alternativa factible per
a molta gent o per a segons
quins productes. A més, algunes
franquícies han abandonat els
seus locals, han generat més
oferta i, en alguns casos, han fet
baixar els preus dels lloguers.
En aquest context, el comerç i la
restauració de Molins de Rei han
d’aprofitar l’oportunitat única
que se li presenta. Hi ho ha de
fer donant aquell plus de qualitat
i adaptant-se a les necessitats
dels clients. L’Ajuntament posarà
tots els recursos disponibles i
donarà les eines necessàries
per aprofitar al màxim aquest
escenari, començant per aquesta
campanya de Nadal que tenim
en marxa. Una altra d’aquestes
eines serà la Fira de la Candelera
2021. Sempre que les condicions
i les autoritats sanitàries ens
ho permetin, farem una Fira
que potenciarà al màxim els
expositors locals i garantirà
la seguretat de tothom que hi
participi o la visiti. Serà, això sí,
una edició limitada de la Fira.
I no vull acabar sense adreçarme també als consumidors. De
nosaltres depèn. Dels nostres
hàbits de compra depèn
l’economia de moltes famílies
del nostre entorn i, encara mirant
més enllà, depèn que triomfi
un teixit econòmic comercial
basat en la seguretat, la qualitat
i la proximitat. Quan compreu,
quan mengeu, quan vulgueu un
servei... a Molins, millor.

Ens trobem en una altra fase de
la COVID i els efectes negatius
en l’àmbit laboral i personal
s’han incrementat. Per això, ara
al novembre vam decidir fer una
nova proposta al Govern municipal
per repartir uns vals de 20 € a les
famílies de Molins de Rei per utilitzar
en el comerç local de la vila. Serien
uns diners que servirien de petita
ajuda a les economies familiars
i a les botigues i establiments de
restauració locals, després de patir
restriccions o tancaments. Estem
a l’espera de la resposta des de
Govern.
L’habitatge ha estat un altre dels
temes que han sorgit en els darrers
mesos de l’any. Molins de Rei ha
estat declarada zona d’habitatge
tens a causa del preu elevat del
lloguer dels seus habitatges i ara
és el moment d’aprofitar tots els
recursos disponibles perquè la
situació reverteixi. Alhora, les dades
oficials de l’Institut d’Estadística de
Catalunya del 2011 parlaven d’un
10% d’habitatges buits a la vila;
actualment, amb dades del 2015,
continuem tenint-ne més d’un
centenar de desocupats, quan hi
ha joves i famílies amb situacions
econòmiques complicades que
necessiten un lloc on viure.
L’habitatge digne és un dret i cal
agilitar al màxim unes actuacions
d’acord amb una política d’habitatge
municipal. Està bé construir
edificacions amb un percentatge
d’habitatges d’obra pública, però
també s’hauria de potenciar que
els habitatges buits puguin deixar
d’estar-ho.
Si, com passa en altres àmbits
municipals, no es poden treballar
i desenvolupar altres mesures ja
estudiades perquè falten recursos
personals i de gestió, és prioritari
desencallar la situació i posar
sobre la taula la necessitat que una
empresa municipal s’encarregui
de posar a la pràctica la política
d’habitatge municipal que volem per
a Molins de Rei.
Grup Municipal d’ERC

Miguel Zaragoza

Ramon Sánchez

Marta Espona
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LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
I L’AFECTACIÓ DE LA COVID

RENUNCIEM A
LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL

AQUEST GOVERN,
A VEGADES NO ESCOLTA

A Catalunya, entre el 16 de març i el
30 d’abril, les trucades per violència
masclista es van incrementar un
88% segons l’ICD. La raó principal
és l’aïllament social que suposa
el confinament. En el moment
d’establir aquesta mesura no es
va considerar l’impacte que podia
tenir en les situacions de violència
masclista: conviure únicament amb
els agressors i la impossibilitat de
mantenir una xarxa de relacions
socials, que sovint són l’única
manera de poder fugir d’aquestes
situacions. Tampoc es va pensar
que la crisi econòmica derivada
de la COVID ha fet augmentar la
situació de precarietat de moltes
dones, fet que dificulta encara
més trencar amb les situacions de
dependència i maltractament.

La crisi econòmica i social que
va esclatar a partir del març i
que semblava que seria temporal
s’està convertint a poc a poc
en estructural i des de Molins
Camina-Podem pensem que cal
una resposta clara i decidida des
de les institucions públiques,
començant per les municipals.

L’actual Govern actua i porta a
terme projectes que venen del
mandat anterior o de promeses
electorals, com si res hagués
passat. Utilitzen la seva aritmètica
majoritària i absoluta per
continuar fent, evitant un treball
previ amb la resta de forces
polítiques.

És per això que hem decidit
renunciar a la subvenció
pública anual de 2020 als
grups municipals (en el nostre
cas, prop de 6.500 €) perquè
sigui destinada de manera
extraordinària als centres
educatius públics de la nostra
vila.

Aquests mesos hem vist
sacsejada la nostra normalitat
i, més o menys, tots i totes
hem reflexionat i acceptem que
s’han de produir canvis en la
nostra manera de fer, d’actuar,
de planificar, de projectar i de
treballar. Pel que sembla, ho
hem fet tots i totes, excepte
l’actual Govern municipal.

Les dones, malgrat ser el 65%
de les persones que hem estat
a primera línia per fer front a la
crisi sanitària, segons la Cambra
de Comerç de Barcelona,
continuem patint pitjors condicions
laborals (salaris més baixos, més
temporalitat i taxa d’atur més alta)
i seguim assumint la major part de
les tasques domèstiques i de cures.
Davant d’aquesta greu situació,
en el passat Ple, la CUP vam
presentar una moció per adoptar
diversos acords com, per exemple,
garantir l’empadronament immediat
d’urgència de les dones migrades
que viuen al nostre municipi per tal
que no quedin excloses de sistemes
d’ajut, tinguin accés al sistema de
salut i al sistema d’atenció social;
demanar la suspensió del pagament
de lloguers i subministraments per a
totes les dones que es trobin sense
ingressos o acollides en les mesures
d’Emergència Social, mentre duri
la crisi sanitària, i aturar qualsevol
mesura de desnonament sense
alternativa d’habitatge; garantir
habitatge social immediat per a
les dones soles i amb famílies
monomarentals que estan vivint
en condicions de precarietat
d’habitatge, així com implementar
recursos d’habitatge d’urgència
específics per a les dones sense llar;
elaborar campanyes i programes
de treball de noves masculinitats
i desenvolupar programes en
l’àmbit educatiu de sensibilització i
prevenció de la violència, i ampliar
el servei d’atenció a la infància
que sigui víctima de la violència
masclista, entre d’altres.

D’aquesta manera volem
compensar, encara que sigui
de manera parcial, la manca de
finançament crònic del sistema
educatiu públic per part de
la Generalitat. Una manca de
finançament que es fa encara
més evident i indignant en
el context actual, quan més
necessari és un increment dels
recursos ordinaris.
El 50% de l’aportació es destinarà
a material sanitari per a l’alumnat
i l’altre 50% a recursos tècnics
per a l’alumnat més vulnerable
econòmicament, que és qui més
pateix en tots els aspectes en les
situacions de crisi.
Si volem defensar la cohesió
social i combatre la segregació
escolar, cal reaccionar davant
la situació actual i així instem la
resta de grups municipals a
afegir-se a la nostra iniciativa.

No compartim la construcció
d’un museu dins del Palau de
Requesens. El Govern recolza
la decisió per una rendibilitat
turística del passat, sense tenir
en compte el més que probable
canvi del model turístic, que de
ben segur no serà com abans.
No creiem justificat que, pel fet
de tenir una subvenció, haguem
de destinar aprox. 2.000.000€
MÉS dels que caldrien per
reformar l’edifici.

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.

No compartim la gestió de la
urbanització de Les Llicorelles
amb un impacte sobre la mobilitat
i un projecte de restauració de la
Riera que serà, en part, a càrrec
del pressupost municipal.
Són alguns exemples de la manca
d’adaptació i d’innovació, ja sigui
per repensar-se els projectes
previstos i iniciats, o fins i tot per
aturar-los, atès que la prioritat ara
ha de ser una altra.
Des de Molins en Comú alcem
la veu, de manera responsable,
per fer-nos sentir i perquè
el Govern modifiqui el rumb,
escolti i comenci a executar les
necessitats urgents i reals de la
nostra vila i dels seus vilatans.

Cal seguir posant la violència
estructural que patim les dones
al centre del debat i garantir els
recursos locals, econòmics i
humans necessaris per erradicar-la.

Estefania Castillo

No compartim la idea de
continuar amb una nova
Residència de Gent Gran definida
amb una funcionalitat prèvia
al COVID, sense aturar-se i
replantejar un model diferent de
gestió. Pensem que cal incorporar
la gestió clínica i assistencial al
model residencial, que està en
procés de CANVI, i encara no
està prou consensuada com per
dissenyar-ne l’edificació.

Ana Aroca

Gerard Corredera

Laia Cassauba
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IN MEMORIAM

SENTO MASIÀ
“L’obra per mi no és una
finalitat, sinó és el final
d’un procés”

Sento Masià va néixer a Alcoi i vivia
a la vila des del 1972, on va ser
declarat Fill Adoptiu per l’Ajuntament,
i va exercir de director i professor de
l’IES Lluís de Requesens. Va guanyar
nombrosos premis i va exposar en
biennals i sales d’arreu d’Europa. Va
morir el passat mes de febrer, a l’edat
de 80 anys, víctima del coronavirus.
En aquesta entrevista pòstuma hem
recuperat algunes reflexions que Sento
Masià va fer en diverses entrevistes
realitzades a Ràdio Molins de Rei entre
el 2015 i el 2019.

A l’hora de crear una obra Sento Masià no
la iniciava amb una idea preconcebuda,
sinó que l’anava construint a partir del
que li sorgia de dins. Explicava que la seva
“és una obra oberta, la treballo d’una
manera intuïtiva, cada dia no estic igual,
els estats d’ànim es reflecteixen a l’obra
d’una manera distinta, el que estic dient
és que no hi ha premeditació a l’obra, no
penso una cosa i la faig. Em poso com
qui escriu un diari cada dia i és davant
d’un full en blanc. Els records venen
sols, les situacions i les insinuacions,
tant polítiques, religioses, sensuals,
sexuals, estan patents, però mai faig
una obra predeterminada, pensant en
una idea. Les idees no venen de
l’exterior, venen de l’interior, del
que he viscut, del que visc, de les
disconformitats, de les notícies… i
al final es tradueix en conceptes que
plasmo plàsticament”

La seva relació amb l’actor i cantautor
Ovidi Montllor també el marca: els dos
eren d’Alcoi, eren amics des de petits i
la seva relació d’amistat i artística es va
mantenir fins a la mort d’Ovidi el 1995.
Sento Masià recordava quan encara eren
al poble els dos i explicava que “vam viure
temps de penúries, nosaltres volíem
salvar la família i abans dels 14 anys
ens vam buscar un ofici” i afegeix que “la
meva relació amb l’Ovidi va ser d’amic i
d’haver viscut amb ell, des de molt aviat,
diferents coses. A mi el que em queda
és el record d’una gran persona, i amb la
malaltia es va intensificar més l’amistat”.
Una de les seves icones és el conill, que
apareix en quadres d’abans de la fi del
franquisme i ell mateix reconeix que “per
mi el conill era com la transcripció d’un
drama nacional, durant el franquisme.
Això ho vaig pensar després i ara el veig
tan actual… veig un drama i no li veig

sortida” una reflexió que va fer davant la
situació política i la persecució d’alguns
artistes i cantants.
La llarga trajectòria del Sento fa que tingui
una extensa obra, la primera ja durant els
anys en què va estudiar a les escoles de
Belles Arts de València i de Barcelona. Ell
no es definia dins de cap estil concret i
afirmava que hi ha “poca homogeneïtat a
la meva trajectòria. Jo he preferit no tenir
estil. Tot i així, ningú no escapa d’un
mateix i tot té a veure amb la personalitat
de cadascú. Una altra cosa és forçar
i buscar un estil amb una intenció de
vendre, em sembla bé per un altre, però
no per mi” i continua dient que “he
evolucionat, però no només en la pintura,
jo m’he fet grandet. Ara em costa més
i pinto menys… vaig cap a un cert
desencant, però que va acompanyat d’un
desig que no em puc treure de sobre, que
és anar fent coses el dia a dia”.

