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PRESSUPOST / EIXOS ESTRATÈGICS /

UN PRESSUPOST, QUATRE EIXOS PRIORITARIS
El pressupost per a l’any 2021 és possiblement
un dels més singulars de la història de Molins
de Rei: per un costat, segella l’aposta per quatre
grans eixos prioritaris (persones, economia,
habitatge i medi ambient); per l’altre, incorpora
elements de flexibilitat financera per destinar
recursos, més endavant, a l’organització
d’activitats col·lectives quan la situació de la
pandèmia ho permeti.

Pressupost ordinari

28,6

milions d’euros

Inversions

3

1.101 €

milions
d’euros

= 31,6

milions d’euros

x habitant

QUATRE EIXOS PRIORITARIS

Polítiques
socials

Reactivació
econòmica i
d’ocupació

Dret a
l’habitatge

Lluita contra
el canvi climàtic

1.150.000 €

250.000 €

157.000 €

322.000 €

MENYS ENDEUTAMENT
El pressupost per l’any 2021 preveu el nivell d’endeutament més baix dels darrers 12 anys, ja que enguany es
queda en el 48,4% del pressupost ordinari. Aquesta dada és un senyal del bon estat de salut de les finances
municipals. Reduir el deute viu suposa disminuir els interessos que cal pagar a les entitats bancàries en concepte
de préstecs i augmentar la capacitat financera de l’Ajuntament per afrontar futures inversions importants per la vila.
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Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Conquerir normalitats i recuperar quotidianitats, esperança de futur
Després d’un any 2020 molt difícil, l’any 2021 és l’any de conquerir normalitats i recuperar quotidianitats. Activitats i trobades seran
una realitat a mesura que s’incrementi el nombre de persones vacunades. I paral·lelament , la recuperació de l’activitat econòmica.
A la nostra vila, dia rere dia, s’incrementa el nombre de persones vacunades. Això ens aporta la tranquil·litat de tenir nostra gent
protegida i alhora, contribuirà a descongestionar els serveis d’urgències sanitàries i a que tot el sistema sanitari i els seus professionals
redueixin la tensió a la que han estat sotmesos des de fa masses mesos.
El virus ha estat regint el temps, governant als governs i controlant les nostres vides. Hem canviat les nostres rutines, ens hem adaptat
i reinventat. Malgrat tot, des del govern de Molins de Rei hem continuat treballant per materialitzar totes i cadascun dels projectes i
compromisos.
Hom parla d’un any perdut. El cert és que l’activitat en general s’ha alentit, hem suspès activitats, endarrerit algunes actuacions i els
mesos de suspensió dels tràmits administratius ens han afectat, com a totes les administracions. Un any, en definitiva, en que hem hagut
d’afrontar urgències i noves prioritats.
Ara, a punt d’arribar a l’equador del mandat, aquest Govern agafa velocitat de creuer i posa rumb a projectes transformadors que
començaran a ser una realitat aquest any, com la segona fase de les obres de remodelació de la carretera amb la priorització de l’espai
per a les persones, la recuperació i rehabilitació del Palau Requesens, la recuperació ambiental de la Riera de Vallvidrera, l’inici dels
pressupostos participatius de barri, la consolidació del talús i el canvi de gespa del camp de fútbol Josep Raich, la 2a fase i ultima de la
urbanització de Les Guardioles i moltes actuacions que estan reflectides al pressupost aprovat per l’any 2021.
Ara bé, no tot són inversions: la recuperació del dia a dia i de la vida cultural de la vila és per a nosaltres cabdal. Em endegat activitats
segures; les exposicions del fons d’art de l’Ajuntament, l’inici d’una programació cultural estable amb el cicle Molinecs i Molinenques, en
són un exemple.
I això, sense oblidar el dia a dia. Accions que ajudin a comerços i empreses: noves línees de subvencions, una campanya de comerç,
intervencions de millora al Mercat. Noves accions formatives i eines d’intermediació laboral per a millorar l’ocupabilitat de les persones
que busquen feina. I vull destacar una nova decisió, una nova línea de subvencions COVID 19 adreçada a entitats.
Estic convençut que els propers mesos seran dies de triomf davant del virus i podeu estar segurs que, tal i com hem fet fins ara,
l’Ajuntament farà tot el possible per incentivar la recuperació. Estigueu-ne convençuts.

Xavi Paz, alcalde
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PRESSUPOST/ INGRESSOS /

PRESSUPOST / INGRESSOS
LA DADA

L’Ajuntament de Molins de Rei gestiona aquest
any un pressupost de 31,6 milions d’euros. Però
d’on surten tots aquests diners?

Més del 90% dels diners que gestiona
l’Ajuntament procedeixen del pagament
d’impostos dels vilatans, siguin a través de
tributs municipals, econòmics o estatals.
T’expliquem la diferència i l’origen de tots ells.

D’ON VENEN ELS DINERS
DEL PRESSUPOST
Vilatans i vilatanes

Altres administracions
Nous préstecs pel
finançament d’inversions

60,89%

IMPOSTOS
Tenen per objectiu finançar les despeses
de les administracions i els serveis públics
que són de caràcter universal (sanitat,
educació, assistència social...). Amb
aquests diners es paguen els sous dels
empleats públics i de tot el que fa falta
per prestar els serveis. A escala local, els
impostos que impliquen la gran majoria de
la població són l’IBI (propietats immobles),
l’IVTM (matriculació de vehicles), ICIO
(obres i reformes) i la plusvàlua.

31,65%

TAXES

Altres ingressos

6,37%

1,09%

PREUS PÚBLICS

Van destinades a finançar
un servei concret. Això vol
dir que, per llei, no es pot
cobrar al ciutadà un import
superior al cost del servei. Les
més conegudes són la taxa
d’escombraries (per finançar
la recollida de brossa) o la taxa
de guals (per usar de forma
privativa un espai públic com
és la vorera del carrer).

Són els preus que fixa
l’Ajuntament a les persones
que volen utilitzar un
servei determinat. Aquí
s’inclouen des dels preus
de les escoles bressol
als de les entrades de la
piscina municipal o fins i
tot els d’alguns espectacles
o activitats culturals que
organitzi l’Administració.

TOTHOM PAGA EL MATEIX?
No. La contribució que fa cada persona està lligat als seus recursos i
a les seves necessitats. A més, l’Ajuntament disposa de més de 150
ajuts, bonificacions i exempcions diferents que tenen per objectiu
assegurar que les oportunitats queden repartides equitativament entre
tothom que viu a Molins de Rei.

Consulta tots els ajuts a www.molinsderei.cat/cataleg-ajuts

/ PRESSUPOST / DESPESES

PRESSUPOST / DESPESES
Els diners recaptats es gasten de tres maneres diferents: per un costat, són per pagar els sous de les persones
que treballen a l’Ajuntament i les despeses corrents, les que no són prescindibles (neteja, recollida de brossa,
jardineria, assegurances, subministraments...); per una altra banda es financen els projectes específics i les
activitats que cada àrea vol impulsar durant aquell any, i, finalment, s’inverteix en la construcció d’equipaments
o de millora de l’espai públic.
Per aquest motiu, no tots els diners que es recapten es poden invertir en un sol àmbit i per això els ajuntaments
disposen de menys marge de decisió del que molta gent creu donat l’alt grau de despesa compromesa cada inici
d’any. Malgrat tot, i si ho dividim per àmbits, el destí dels diners ingressats aquest any serà el següent:

32,8%

Atenció a les persones

21,1%

Espai públic
Serveis centrals

14,2%
9,1%

Endeutament públic

7%
5,8%
5,2%
4,7%
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Seguretat Ciutadana
Desenvolupament econòmic
Aportacions a altres administracions públiques
Altres

INVERSIONS 2021
Actuacions al Palau Requesens i l’edifici El Molí: 1.000.000 €
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Arranjament del passeig del Terraplè: 90.000 €
Nova rotonda al carrer Ramón y Cajal: 55.000 €
Projectes de remodelació de la plaça de l’1 d’Octubre i del Parc Pont de la Cadena: 160.000 €
Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic: 266.000 €
Millores al Poliesportiu Municipal: 60.000 €
Millores al Camp de Futbol Josep Raich: 390.000 €
Millores a la via pública (clavegueram, enllumenat, asfaltat...): 400.000 €
Altres inversions (equipaments esportius, educatius, culturals i socials): 435.000 €

PRESSUPOST / CURIOSITATS /

L’IMPACTE COVID
AL PRESSUPOST
La pandèmia ha tornat a incidir de manera rellevant en els
comptes municipals per a aquest any 2021. Aquesta influència
es concreta en un augment important de les dotacions destinades
a ajuts socials, habitatge i reactivació econòmica. A més, ha
obligat a establir mecanismes d’ampliació que permetin donar
resposta a les necessitats d’emergència social, a estimular el teixit
econòmic i comercial de la vila, i, finalment, a organitzar activitats
de lleure col·lectives i presencials si les condicions de seguretat ho
permeten.
D’altra banda, en el pressupost aprovat també es mantenen
partides habilitades a mitjan any passat per a la neteja i la
desinfecció d’equipaments, així com per proveir els treballadors
municipals de material de protecció i neteja, i de material
informàtic.

MOLINS ENERGIA,
100% MUNICIPAL
L’empresa Molins Energia S.L. ja és 100% municipal després que
l’Ajuntament hagi comprat el 30% de les accions que restaven
pendents.
L’empresa es va crear ja fa anys per gestionar el servei de
biomassa que s’utilitza per donar aigua calenta al barri de la
Granja. Els problemes en la gestió feta per les diferents empreses
concessionàries van abocar l’Ajuntament a assumir-ne el control:
primer, amb la Generalitat i l’AMB, i ara ja totalment en solitari.
D’aquesta manera, Molins Energia assumirà, a banda de la gestió
del servei de biomassa, els serveis de jardineria i de manteniment
dels parcs infantils de Molins de Rei. Per fer-ho disposarà aquest
any d’un pressupost inicial de 364.375€, transferit des del
pressupost municipal.

/ ENQUESTA

ON INVERTIRIES PRIORITÀRIAMENT
EL PRESSUPOST MUNICIPAL?

enquesta / digues la teva

Aquest any, l’Ajuntament gestionarà un pressupost de 31,6 milions d’euros. Hem sortit al carrer i hem demanat a
la població de Molins de Rei que reflexioni sobre quines haurien de ser les prioritats d’enguany a l’hora d’invertir
tots aquests diners per millorar la vila i les oportunitats de totes les persones que hi viuen. Aquestes són les seves
respostes.

LAIA TIMONER
Infermera

XAVIER DALMAU
Professional del turisme

Crec que els parcs i els jocs infantils estan
massa deixats. Aquí, a la plaça del Palau, per
exemple, s’omplen la boca dient que l’espai
està molt bé, però els nens i les nenes
pràcticament no tenen cap element per jugar.
Només cal anar a altres municipis del voltant
per veure que tenen espais infantils molt millors.

Hi ha serveis molt bàsics que l’Ajuntament
encara no presta. Per exemple, estem en ple
segle XXI i encara no hi ha un servei de WIFI
públic al carrer. Això podria ser molt útil per
a totes les persones, de qualsevol condició i
edat, i és una inversió relativament reduïda
respecte a d’altres que es fan.

AHMED DOUIRI EL YAAGOUBI
Professional de la construcció

ALBERT VIÑAS
Jubilat

L’Ajuntament hauria d’invertir més
diners en obra pública. S’han de renovar
claveguerams, millorar els carrers i places,
fer manteniment d’edificis municipals...
També penso que caldria revisar els parcs
i les zones verdes, perquè em sembla que
hi ha moltes cosetes que es podrien millorar
sense grans inversions.

Crec que seria prioritari invertir més en
habitatge social. Hauríem d’intentar que no
hi haguessin desnonaments i que els joves
tinguessin accés assequible a un lloc on
viure sense haver de marxar del poble. En
un altre ordre de coses també penso que
s’haurien de plantar més arbres i cuidar
més l’enjardinament.

CARME BARRERA
Agent comercial

SERGI ARESTÉ
Estudiant

Aquest any toca ajudar les petites empreses
de la vila ila gent que està amb ERTO,
perquè hi ha massa gent que ho està
passant malament. En el cas que hi hagi
disponibilitat, també s’haurien d’arreglar
moltes voreres i fer-les accessibles per
poder passejar-hi tranquil·lament sense
tenir por de caure.

Crec que s’haurien de millorar algunes
infraestructures. Per exemple, jo intento
moure’m sempre en bicicleta, però no hi
ha una xarxa de carrils bici. Això fa que
estiguem molt exposats davant dels vehicles
particulars. Per la resta, crec que s’hauria
de dotar de més recursos els serveis que
ajuden a trobar feina.

EULÀLIA CASAS
Auxiliar de clínica

BLANCA YUBERO
Farmacèutica

S’han d’invertir tots els diners possibles en tot
allò que tingui a veure amb la salut i també
amb les ajudes socials. La gent ho està passant
molt malament a causa de la pandèmia i no
pot fer front als pagaments dels lloguers o dels
subministraments. S’ha d’ajudar aquestes
persones de manera urgent amb tots els
recursos disponibles.

S’haurien de prioritzar els diners municipals
a ajudar el petit comerç i la gent que ha
perdut la casa o la feina. Aquest any no
s’hauria d’invertir ni un euro en jardineria, ni
en obra pública, ni en cap altra cosa que no
siguin les persones. Tot això pot esperar i ja
ho farem més endavant. Ara és l’hora de les
persones.

UN PRESSUPOST AMPLIAT
En el ple del mes de març es va aprovar la modificació de pressupost per un import total de 830.321€. Aquests
diners es destinaran, principalment, a les activitats de la vila, a la millora dels serveis i dels equipaments, i a
despeses extraordinàries derivades de la COVID-19.
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Activitat política

PLENS MUNICIPALS /

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
Desembre

• Aprovació de l’expedient de contractació de les obres per a la rehabilitació i recuperació del Palau Requesens
• Adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i al comunicat conjunt del Dia Mundial de la
SIDA 2020
• Aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 2017-2020 de Molins de Rei
• Reconeixement del desequilibri econòmic provisional de la concessió al CN Molins de Rei per a l’ús i aprofitament
de la piscina municipal i les instal·lacions que li són pròpies per a l’exercici 2020

Gener

• Aprovació inicial del projecte per a la renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol Josep Raich
• Aprovació del protocol d’actuació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei, pel qual es regula
la col·laboració en els àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat
• Aprovació del text refós del Pla Especial Urbanístic per a la Regulació de les Activitats d’Incineració de Residus i Abocadors
i Crematoris a Molins de Rei

Febrer

• Aprovació del pressupost municipal de l’exercici 2021, que ascendeix a 31,6 milions d’euros
• Aprovació de la Creació de la Comissió d’Estudi i Seguiment del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC)
2019-2030
• Declaració institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2021,
i adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025
• Modificació puntual del Pla Parcial del Sector de les Guardioles amb relació a la regulació de les places d’aparcament
de Molins de Rei
• Canvi dels dos dies festius d’obertura comercial autoritzada a Molins de Rei de l’any 2021

Març

• Aprovació de la modificació de pressupost per un import total de 830.321€
• Modificació de l’Ordenança Fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música Julià Canals
per al curs 2021-2022 i següents

Abril

• Aprovació de la creació de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric i Arquitectònic de Molins de Rei i del seu reglament
de funcionament.
• Aprovació de les bases reguladores de la subvenció per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

MOCIONS APROVADES
Desembre

• Moció presentada per Molins Camina-Podem i Molins en Comú per la implantació d’un pla de xoc per atendre les
persones sense llar
• Moció presentada pels grups municipals de Molins en Comú i Molins Camina per l’adhesió de l’Ajuntament de Molins de
Rei a la carta alimentària de la Regió Metropolitana

Gener

• Moció presentada per l’ANC-Molins de Rei per la independència i altres 14 entitats per donar suport als encausats i
encausades per les manifestacions a la Jonquera.
• Moció del grup municipal la CUP Molins, de rebuig a la presència feixista i la militarització de la plaça de l’Ajuntament
per part de Mossos i VOX.
• Moció presentada per Molins en Comú i Molins Camina-Podem en relació amb els talls de llum de subministrament
elèctric i l’increment del preu de la llum.

Febrer

• Moció presentada per les organitzacions Tandem, La Cuquera, Tria Música, Pas a Pas Centre de Dansa, La Casa Urbana i
Dance Studios de suport al sector de les activitats d’ensenyament formatiu no reglat de dansa, música i teatre de Molins de
Rei i la comarca del Baix Llobregat davant el tercer tancament a causa de la COVID19 i de creació d’ajudes per al sector
• Moció de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), presentada pel Grup Municipal ERC Molins-AM i el Grup
Municipal Junts per Molins de Rei en suport a Pablo Hasél
• Moció del Grup Municipal CUP-AMUNT de suport a Pablo Hasél i en defensa de les llibertats ideològiques i d’expressió
• Moció conjunta del Grup Municipal CUP-AMUNT, Grup Municipal Esquerra Republicana-Acord Municipal i el Grup
Municipal Junts per Molins de Rei, de suport a l’amnistia

Març

• Moció del grup municipal CUP Molins de Rei, en nom de la plataforma Stop Tribut AMB de Molins de Rei, sobre la
resolució emesa pel Síndic de Greuges de Catalunya respecte al tribut Metropolità de l’AMB
• Moció conjunta dels Grups Municipals d’ERC Molins, Molins en Comú i Molins Camina Podem a favor del ple
reconeixement dels drets de les persones Trans* i en suport d’una llei estatal

Abril

• Moció presentada pel grup municipal d’ERC per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

/ PROJECTES SUPRAMUNICIPALS

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.

Finançat per:

MILLORES DE L’ENLLUMENAT
Gràcies a les línies d’ajuda per a la
renovació de les instal·lacions de
l’enllumenat públic exterior municipal,
Molins de Rei ha pogut millorar
l’enllumenat d’alguns dels carrers
de la vila. Es tracta d’actuacions
subvencionades pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER),
gestionades per l’Institut per la
Diversificació i Estalvi de l’Energia
(IDAE), que forma part del Ministeri
de Transició Ecològica.

Les actuacions han consistit en
l’actualització i millora de 22 instal·lacions
d’enllumenat i la substitució de 1.089
fanals o llumeneres per nous models de
tecnologia led i amb eficiència millor.
Amb el canvi s’ha aconseguit reduir el
consum i millorar substancialment la
gestió en cas d’incidència. A més, les
noves instal·lacions s’han posat al dia en
normativa de seguretat elèctrica i s’ha
assolit una qualificació energètica A. El
consum energètic abans de fer aquestes

MÉS RECURSOS PER
A LA IGUALTAT I CONTRA
EL CANVI CLIMÀTIC

actuacions era de 565,34 MWh anuals;
una vegada fet el canvi de llumeneres, el
consum s’ha reduït fins als 276,58 MWh
anuals. Aquesta reducció comporta un
estalvi en el consum energètic i en les
emissions de CO2 d’un 51,08%, com
també un estalvi d’emissions a l’atmosfera
de -103 T CO2.
La millora de l’enllumenat es pot
comprovar als barris de la Granja, Riera
Nova, Can Graner i l’Àngel.

Finançat per:

Molins de Rei rebrà 300.000 € del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Formen part d’un programa d’ajuts
per valor d’11 milions d’euros que es distribuiran entre els ajuntaments de la comarca. Els diners que rebrà
l’Ajuntament serviran per actuar, principalment, sobre dos àmbits: per un costat, gairebé 300.000 euros per
executar un pla d’inversions relacionades amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de lluita contra
el canvi climàtic, i per l’altre, una aportació de 30.000 euros per impulsar activitats i actuacions centrades en el
col·lectiu de dones i per fomentar la igualtat de gènere. Les accions concretes a desenvolupar es tractaran amb
tots els grups municipals.
Aquesta línia d’ajuts aprovada pel Consell Comarcal és completament nova i s’ha incorporat als ingressos del
pressupost per a l’any 2021.
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SERVEIS SOCIALS /

GRAN IMPACTE
MÉS AJUTS

La pandèmia de la COVID-19 ha fet
incrementar el nombre de persones
ateses pels Serveis Socials municipals
durant l’any passat, així com les quanties
econòmiques destinades a emergència
social i el nombre d’ajuts.

TIPUS D’AJUT

2019		

2020		

ALIMENTACIÓ

136,371€

226,346€

+152%

HABITATGE

6,626€

30.972€

+472%

SUBMINISTRAMENTS

23.210€

26.671€

+15%

D’ALTRES

25.520€

27.761€

+8%

Durant el 2020, l’Ajuntament de Molins
de Rei va atendre un total de 2.889
persones, 1.252 més que al 2019, dada
que representa un augment del 76,48%.
Pel que fa al total d’ajuts econòmics
atorgats per emergència social, s’ha més

INCREMENT

que doblat l’import, ja que s’ha passat dels
145.494,27€ del 2019 als 311.708,36€
del 2020 (un augment del 112%). També
es va veure incrementat el nombre
d’ajudes; en aquest cas, en un 67%.

Els primers PISOS
LES GUARDIOLES JA
TENEN PROPIETARIS
Un sorteig fet el passat 10 de març i retransmès en
directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Molins
de Rei va determinar els noms de les 52 famílies de
la vila que podran comprar un habitatge de protecció
oficial al barri de les Guardioles. Es tracta de la primera
adjudicació d’habitatge públic que es fa en dècades a la
vila, i que es repetirà durant els propers mesos, a mesura
que es vagi desenvolupant i construint habitatge públic
en aquest nou barri.
Aquesta primera promoció ha estat de 56 habitatges,
52 dels quals han estat sortejats i 4 seran gestionats
per l’Ajuntament. A més, aquesta nova obra tindrà
110 places d’aparcament de cotxes, 28 de motos i 50
trasters.

PROU VIOLÈNCIA DE GÈNERE

900 900 120
ATENCIÓ A LES VÍCTIMES
TELÈFON GRATUÏT

UN MURAL FEMINISTA
SE SUMA A LES
ACTIVITATS DEL 8M
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament de
Molins de Rei, conjuntament amb entitats de la vila, ha organitzat
una vintena d’activitats per sensibilitzar la població sobre la lluita
dels drets de les dones i la xacra de la violència masclista. Una de
les principals novetats ha estat la reproducció del Mural Feminista
de la Concepción La unió fa la força, al Centre Comunitari Pont de
la Cadena, a càrrec d’Oriol Márquez Cateura (del col·lectiu artístic
Interactu-art). També s’han fet els tallers “Vull ser com” adreçats
a l’alumnat dels darrers cursos de primària i s’ha presentat el
documental Dones en temps de crisi a càrrec de l’Observatori de
les Dones als Mitjans de Comunicació.
Com és habitual, l’Ajuntament també ha organitzat la lectura
pública d’un manifest institucional. Aquest any l’acte es va celebrar
a Ca n’Ametller i va comptar amb la participació de Laia Garcia,
cantant i actriu, i Jordi Borrull, pianista.

/ MEDI AMBIENT

EN MARXA EL PLA LOCAL
D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
L’Ajuntament ha presentat
el balanç del primer any
d’aplicació del Pla Local
d’Adaptació al Canvi Climàtic
(PLACC). Aquest document
fou elaborat per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i
aprovat en el ple de novembre
de 2019. Contempla 31
actuacions classificades en
7 àmbits.
De la trentena d’actuacions
previstes ja se n’han impulsat
7 en els àmbits d’energia,

infraestructures, medi natural,
mobilitat i salut.
Així, ja s’han començat
a executar actuacions de
millora d’eficiència energètica
i equipaments municipals,
com ara les instal·lacions
de projectors leds al CF
Josep Raich i a les pistes de
botxes del barri del Canal;
la instal·lació de llumeneres
led al voltant de la plaça del
Mercat i a l’edifici del COD;
la instal·lació de plaques

solars fotovoltaiques a l’Escola
Madorell per a autoconsum;
la substitució d’aparells de
climatització amb gas R22 a
la Guàrdia Urbana i a la sala
servidors de la Casa de la
Vila, i 2 dels 4 aires del Casal
d’Avis 1r de Maig. Finalment,
s’han substituït les finestres a
l’Escola el Palau.
Pel que fa a la mobilitat
sostenible, l’Ajuntament
ha endegat una línia de
subvencions de 15.000€

per a l’adquisició de bicicletes
elèctriques i una altra per a
cotxes híbrids o elèctrics.
També s’han dut a terme
actuacions a la via pública,
com ara la prova pilot de
creació d’ombres als parcs
infantils, tasques d’esbrossada
per prevenir incendis,
tractaments fitosanitaris a
l’arbrat i/o control de les
zones de reg.

LA DADA
EL PRESSUPOST MUNICIPAL
2021 COMPTA AMB 322.000 €
PER LLUITAR CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC A LA VILA.

NOUS ARBRES
a Santiago Rusiñol

S’han substituït 14 arbres del carrer Santiago Rusiñol que es
trobaven en mal estat i envellits, i no s’havien adaptat bé a
l’entorn. En el seu lloc es plantaran 17 arbres, 3 més dels que hi
ha actualment, d’acer freemanii autumn blaze, una espècie que
ja s’havia començat a plantar per substituir algunes de les baixes
d’arbrat que s’havien produït en aquesta mateixa zona.

SUBVENCIONEM 60
BICICLETES ELÈCTRIQUES
L’Ajuntament de Molins de Rei ha signat un conveni amb les empreses
AM BIKES i MG BIKES per formalitzar la nova subvenció de la compra
de bicicletes elèctriques per al conjunt de molinencs i molinenques.
Aquesta iniciativa servirà perquè, de mica en mica, la ciutadania
molinenca adquireixi bicicletes elèctriques com a alterativa al vehicle
de combustió.
En total s’han destinat un total de 15.000 euros a subvencionar la
compra de fins a 60 bicicletes elèctriques. Paral·lelament també s’ha
obert una línia d’ajuts per incentivar la compra de vehicles de baixes
emissions, siguin híbrids o elèctrics. Els ajuts preveuen aportacions
municipals d’un màxim de 1.000 € per vehicle.
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FIRA I OCUPACIÓ /

Més de 25.000
persones passen per
la Candelera virtual
La 170a edició de la Fira de la
Candelera presenta unes bones
xifres de participació si tenim en
compte que es va celebrar en un
format inèdit fins ara. En total,
van passar per la fira virtual més
de 25.000 persones i tots els
indicadors mostren un creixement
i una alta satisfacció per part
dels visitants. Les visites han
vingut principalment de Barcelona
(42%), Molins de Rei (31,6%)
i l’Hospitalet (5%), però un
1,5% de les visites procedien de
l’estranger.
Pel que fa a les activitats, el pregó
d’enguany ha estat el més vist de
la història de la Fira. L’emissió en
directe o posteriorment en diferit a
Youtube ha arribat a gairebé 1.800
persones, cinc vegades més que
en qualsevol altra edició. Les
activitats de l’àmbit empresarial
van atreure 150 professionals i les
jornades agràries, un centenar.
El vessant gastronòmic i
d’alimentació també ha
aconseguit molt bones
xifres, amb més de 4.300
visualitzacions o participacions

en els diferents tallers, tastos i
sessions de cuina. Precisament,
les sessions de cuina (esmorzar
de traginers, coradella innovadora,
recepta amb Carles Gaig i
curiositats sobre el vi i la tòfona)
han estat algunes de les activitats
que han despertat més interès,
ja que acumulen
més de 3.700 visualitzacions.
I respecte als tastets musicals i
teatrals, també superen les 750
visualitzacions a Youtube. Els
20 vídeos de la Fira d’Entitats
han aconseguit gairebé 1.200
visualitzacions.
Pel que fa a les xarxes socials,
mitjançant les diferents
publicacions i campanyes s’ha
arribat fins a 173.136 persones
que han vist alguna publicació
i més de 4.000 han generat
algun tipus d’interacció amb els
perfils de la Candelera, més enllà
de visualitzar-ne el contingut.
Instagram, Youtube i Facebook,
per aquest ordre, han estat els
canals socials preferits dels
visitants.

LA DADA
Els 163
estands
virtuals h
rebut gair
an
ebé 4.50
0 visites

MÉS FORMACIÓ,
MÉS OPORTUNITATS
Està previst que aquest 2021,
el programa de Formació
d’Oferta en Àrees Prioritàries
(FOAP) de l’Ajuntament
de Molins de Rei organitzi
6 cursos. Tot ells tenen
com a objectiu la formació
professionalitzada i la millora
de l’ocupabilitat.
De moment han arrencat 2
cursos: Activitats auxiliars
de magatzem i Organització
del transport i la distribució.
Tots dos van destinats,
principalment, a persones

en situació d’atur o ERTO,
als quals se’ls imparteix la
modalitat combinada de
classes presencials i a través
de l’Aula Virtual. Aquesta
plataforma permet seguir les
classes a distància des de
casa. Els participants
en els cursos faran una
mitjana de 320 hores de
formació acadèmica i rebran
un diploma del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC).

/ VIA PÚBLICA

UN TRAM DEL PASSEIG DE PI
I MARGALL SERÀ REFORMAT
AQUEST ESTIU
L’Ajuntament ha presentat als veïns i veïnes de l’entorn de Pi i Margall
els detalls del projecte de reurbanització del tram del carrer comprès
entre la plaça de la Creu i l’avinguda de València. Es tracta d’una
actuació que tindrà un pressupost superior als 265.000 euros i té per
objectius potenciar el caràcter comercial de la zona, dignificar l’espai
públic i promoure l’ús social del carrer i la millora de les relacions
ciutadanes. L’actuació també ha de resoldre els problemes que genera la
càrrega i descàrrega a la zona de la plaça de la Creu.
El nou carrer tindrà un disseny de plataforma única de prioritat invertida
per a vianants amb una calçada central de paviment asfaltat i voreres
més amples. També se substituirà l’arbrat, l’enllumenat i el mobiliari
urbà. Està previst que el projecte s’executi durant els mesos d’estiu. Els
treballs de reforma duraran aproximadament uns 3 mesos.

Reobert el pas entre andanes
per poder creuar les vies
Renfe ha reobert la passarel·la que connecta les andanes de
l’estació de Molins de Rei, una vegada aplicat el protocol per
part d’ADIF, que fa disminuir la velocitat dels combois, i un cop
s’ha implementat la nova senyalització. D’aquesta manera, les
persones amb problemes de mobilitat no hauran d’anar fins a
altres municipis per canviar d’andana.

MÉS SEGURETAT
A VALLPINEDA
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La solució es produeix després que, el passat 26 de març, Renfe i
Adif donessin resposta a les reiterades peticions dels ajuntaments
de Sant Feliu, Molins de Rei i Mollet del Vallès, en què se’ls
instava a trobar procediments extraordinaris i mesures de
seguretat que no impliquessin el tancament d’aquest pas, ateses
les situacions particulars dels tres municipis i el que suposava
com a afectació als drets de les persones amb dificultats de
mobilitat.

El risc d’incendi a Vallpineda ja
és menor, un cop s’han acabat
les obres de prevenció d’incendis
forestals que s’han fet aquest
hivern a la zona.
L’execució ha consistit a disminuir
la densitat d’arbres i arbustos per
millorar l’estructura forestal del
bosc que envolta la urbanització
i dotar-la de més seguretat
bidireccional –de la urbanització
cap al bosc i del bosc cap a la
urbanització– davant de possibles
incendis que s’hi puguin arribar
a ocasionar. S’ha actuat en
una superfície total de 15,20
hectàrees. L’execució ha estat
licitada i dirigida pels serveis

tècnics del Parc de Collserola
i finançada per l’Ajuntament,
que ha aportat més de 50.000
euros, malgrat que l’obligació
de fer l’actuació recau sobre
els mateixos veïns i veïnes. De
fet, l’Ajuntament ja va finançar
també actuacions idèntiques a
Sant Bartomeu de la Quadra i la
Rierada.
La franja de protecció està
ubicada dins del Parc Natural
de Collserola i això ha obligat a
realitzar els treballs de forma molt
acurada, i en dues fases, per
respectar l’època de nidificació
d’espècies.

INFANTS I ADOLESCENTS /

El Consell
d’Infants
presenta 15
propostes
de canvi
El Consell d’Infants ha presentat 15
propostes per millorar l’espai públic.
Aquest és el cinquè any que els
representants més petits de la vila
presenten les seves idees, tot i que aquest
any ho han hagut de fer en format virtual
a causa de la pandèmia. La proposta més
votada pels consellers i conselleres ha

estat millorar l’entorn dels contenidors de
deixalles i també fer una tanca més segura
a l’estació per evitar que la gent accedeixi
al tren sense pagar. També han demanat
afegir porteries al parc de la Granja, millor
il·luminació a la plaça del Mas o poder
aprofitar les instal·lacions esportives dels
instituts.

El Consell és un espai en el qual els nens
i les nenes de la vila poden participar en
la presa de decisions de l’Ajuntament,
tot i que es tracta d’un òrgan consultiu.
Està format per uns 70 membres que es
renoven cada dos anys.

Un videoclip contra
EL BULLYING I A FAVOR
DE LA IGUALTAT
Els joves del Consell d’Adolescents han compost una cançó contra
el bullying i han enregistrat i editat un videoclip. Es tracta d’un tema
anomenat Mira’m als ulls, d’estil urbà amb un missatge reivindicatiu
contra el bullying i per la igualtat.
La cançó, composta per ells mateixos, ha comptat amb la col·laboració
del raper Nel·lo C i s’ha acompanyat d’un videoclip musical amb
imatges i símbols identitaris de Molins de Rei de llocs com la Federació
Obrera, la plaça de l’1 d’Octubre, la plaça del Palau, el carrer Boters,
el Parc del Llobregat i el barri de les Guardioles.

SANT JORDI TORNA
AL CARRER
Parades de llibres, roses i una desena d’activitats han permès als
molinencs i molinenques tornar a gaudir del Sant Jordi al carrer.
L’Ajuntament ha organitzat diferents activitats per promoure la
cultura en general i la lectura en particular. I per primera vegada
també també s’ha pogut visitar l’exposició de les bèsties de foc,
els diables i els dimonis de la vila ques ‘ha instal·lat al Pati de
Ca n’Ametller.

MIRA EL CLIP A:

www.youtube.com/Y4zlH3xWgkQ

/ ESPORTS

MILLORES AL CAMP DE
FUTBOL JOSEP RAICH
Ja han començat els treballs de
millora dels talussos que hi ha
al voltant del camp de futbol.
Es consolidaran mitjançant
formigó projectat, reforçat amb
malla electrosoldada i subjectat
al terreny amb ancoratges.
Aquest sistema solucionarà de
forma definitiva i pràcticament
sense manteniment els
problemes que creava la pluja
en forma de caiguda de terres.
A més, amb la darrera capa de
projectat s’aplicarà una capa
de colorant per millorar-ne

l’impacte visual. El projecte
s’ha adjudicat per un valor
de 166.755,22 € i les obres
acabaran aproximadament a
mitjan juny.
Coincidint amb el final
d’aquestes obres i de la
temporada, es renovarà la
gespa artificial del camp de
futbol. La gespa actual ja ha
finalitzat la seva vida útil i, per
tant, l’Ajuntament la canviarà
per mantenir l’equipament en
òptimes condicions. La gespa
proposada és superior en

prestacions a la gespa actual,
fruit dels avenços tècnics i
de disseny de les gespes.
A més, s’ha optat per un
paviment format per una base
amortidora i gespa més curta.
Això permet una reducció del
volum de material de reomplert
(cautxú triturat), la qual cosa
resulta més sostenible i alhora
s’obtenen millors condicions
per als esportistes que la
utilitzen.
Amb el canvi de gespa també
es modificarà la posició

del terreny de joc, que es
desplaçarà aproximadament
uns 2,5 metres en direcció
cap al sud i s’aproparà al talús,
amb el propòsit d’alliberar
espai a la franja entre el terreny
de joc i el carrer Esperanto.
També s’enderrocarà el mur
perimetral i se substituirà la
tanca que delimita el terreny
de joc. Aquesta segona
actuació té un pressupost de
344.113,27 € i un termini
d’execució de 5 setmanes.

Més de 500 activitats
esportives DURANT
LA PANDÈMIA

Activitats disponibles

El canal de Youtube dels Serveis Esportius Municipals ofereix
activitats per a totes les edats des de la declaració de l’estat
d’alarma, a mitjan març del 2020. El principal objectiu d’aquest
servei ha estat mantenir en bon estat físic infants, joves i
persones adultes. Un any després de l’arribada de la COVID-19
a les nostres vides, els professionals dels Serveis Esportius
Municipals han aconseguit oferir més de 500 classes a través
del canal de Youtube i compten amb més de 300 subscriptors
i subscriptores.

ESCOLA ESPORTIVA
EN LÍNIA

El servei continuarà oferint aquest contingut especialitzat,
gratuït i de qualitat a tots els molinencs
i les molinenques.

Programa d’entrenament per
a nois noies adaptat a la seva
etapa de creixement i maduració
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(per a infants de 4 a 10 anys)
Jocs de carrer i activitats
per fer en família i amb amics
i amigues
Dificultat: baixa

JOVES (de 13 a 18 anys)

Dificultat: moderada

ACTIVITAT FÍSICA
PER A ADULTS
(de 18 a 65 anys)

Aerodance, tonificació, càrdio,
Pilates, GAC, postural,
condicionament físic, relaxació...
Dificultat: moderada

ACTIVA’T (+ de 65)
Gimnàstiques suaus per al
manteniment i la millora de la
condició física en persones grans
Dificultat: baixa

BENESTAR (adults)
Tècniques de respiració
i relaxació, estiraments i
exercicis de mobilitat articular
Dificultat: baixa

EXPRESS (adults)
Sessions curtes de treball
d’un grup muscular i exercicis
d’estiraments
Dificultat: moderada

REPTE DE LA SETMANA
(adults)
Exercicis de força per competir
amb tu mateix/a i amb els
monitors
Dificultat: moderada/alta

CULTURA/

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

LA MOSTRA DE CINEMA
DE DRETS HUMANS VA
ALS INSTITUTS
L’edició XIV de la Mostra de Cinema de Drets Humans i Interculturalitat
s’ha fet per primera vegada als centres escolars de Molins de Rei i no
al Foment Cultural i Artístic. Això ha permès que aquesta mostra de
cinema compromès i amb valors entri directament a les aules, des
d’on els alumnes continuaran treballant els continguts tal com feien
fins ara.
Des de 2015, el programa educatiu de la Mostra proposa abordar
temàtiques com els drets humans, el racisme, la xenofòbia, les
desigualtats econòmiques i les migracions, entre d’altres, i té com a
fil conductor l’educació en valors i la interculturalitat a través de les
arts visuals.
Els centres educatius que hi han participat són l’Escola Castell Ciuró,
l’Escola el Palau, l’Escola Estel, l’Escola Madorell, l’Escola la Sínia,
l’Escola Alzina, l’Escola Pont de la Cadena, l’Escola Manyanet
i els instituts Lluís de Requesens i Bernat El Ferrer. de Llobregat
i Teràpies Assistides amb Cavalls Delta del Llobregat.

Primer Carnaval virtual
El Carnaval 2021 ha estat sense activitats al carrer, però amb
una forta presència a la xarxa. S’han adaptat els principals actes
al format audiovisual i s’han pogut seguir a través del web del
Carnaval de Molins, així com als diferents perfils de les xarxes
socials.
Els 3 actes principals han estat el Pregó, l’Arribo i el Ball del
Camell. A més, també hi ha hagut novetats, com el Concurset,
un concurs de disfresses amb premis en forma de xecs regal per
reactivar el comerç de Molins de Rei.

/ BREUS

NOVA EDICIÓ DEL CONCURS

DE BALCONS FLORITS

Del 19 al 23 d’abril, 37 balcons i finestres de la vila han participat
a la quarta edició del concurs de Balcons Florits. Tots ells han
competit per veure quin era el balcó amb la millor decoració floral
en plena primavera.
S’han atorgat tres premis, que consisteixen en xecs regal a
bescanviar a Agrollavor, establiment col·laborador en aquesta
iniciativa. El primer premi és un xec regal valorat en 100 €; el
segon premi, un xec regal valorat en 50 €, i el tercer premi,
un hort vintage.
Les persones guanyadores han estat Maria Burón, Josep
Rodríguez i María José Landero.

UN DRON

PER REFORÇAR
LA SEGURETAT
La Guàrdia Urbana de Molins de Rei ha estrenat el primer dron
per a la videovigilància aèria de la vila. La posada en marxa
d’aquesta nova adquisició tecnològica permet millorar i garantir la
seguretat de Molins de Rei i reforçar-ne la vigilància. Actualment,
la Guàrdia Urbana disposa de 3 agents amb el títol de pilot a
nivell professional per poder fer volar aquests drons.
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Amb aquesta eina es podrà reforçar i donar suport als operatius
policials, perfeccionar serveis tan rutinaris como els de control del
trànsit, investigar accidents, fer controls de seguretat ciutadana,
detecció d’irregularitats urbanístiques, detecció d’abocaments
il·legals o control de masses en grans esdeveniments. També és
molt útil per a la recerca de persones perdudes o altres situacions
de catàstrofe, per donar suport a altres cossos d’emergència.

Dona’t d’alta al
canal de WhatsApp
de l’Ajuntament

10:10

627 02 26 67

L’Ajuntament ha activat un número de WhatsApp
per rebre informació de servei. Ja són més de 2.000
persones les que reben informació d’interès de
Molins de Rei.
Recordem que la comunicació és unidireccional i,
per tant, no és un servei per resoldre dubtes o fer
consultes. Per donar-se d’alta, cal enviar un missatge
amb la paraula “ALTA” al 627 02 26 67. Per donar-se
de baixa, cal enviar un missatge amb la paraula
“BAIXA” al mateix número de telèfon.

OPINIÓ /

Tribuna política

El passat mes de febrer, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar el
pressupost municipal per a
l’any 2021, després d’un any
excepcional, marcat per la crisi de
la COVID-19. El pressupost ordinari
aprovat és de 28,6 milions d’euros
i amb les inversions de 3 milions
d’euros fa un total de 31,6 milions.
Quan l’any 2011 els i les socialistes
van assumir la responsabilitat de
gestionar la malmesa economia
municipal després d’una ineficient
gestió de l’anterior govern, ens
vam marcar com a objectiu la
prudència financera per tal que
l’Ajuntament tingués una economia
sanejada. Gràcies a aquestes
polítiques, ara tenim una situació
financera que ens permet fer front
a les conseqüències de la crisi.
Les xifres són clares: el període
mitjà de pagament als proveïdors
de l’Ajuntament és de 14 dies, en
deu anys hem passat d’un deute
de 21ME a 14,7ME i els estalvis de
l’any passat, 3,8 milions d’euros de
romanents, els podrem destinar a
ampliar els eixos fonamentals del
pressupost del 2021.
Aquests eixos principals del
pressupost són: les polítiques
socials, on hem incrementat els
recursos d’una manera important
per fer front a les emergències
socials; la reactivació econòmica,
destinant ajuts per a la mobilitat
sostenible, les empreses i amb la
creació d’un pla d’ocupació juvenil;
el dret de l’habitatge, incrementant
les ajudes al lloguer social i
treballant conjuntament amb l’AMB
per incrementar el nostre parc
d’habitatge públic, i la lluita contra
el canvi climàtic, destinant recursos
al PLACC.
Vull destacar de les inversions
previstes la rehabilitació del Palau
Requesens, l’adequació d’una
part del passeig del Terraplè, una
nova rotonda al carrer del Pla i la
remodelació del Camp de Futbol
Josep Raich i altres actuacions en
equipaments, les quals permetran
que Molins de Rei continuï avançant.
Finalment, vull assenyalar que el
passat mes de març vam començar
a ampliar el pressupost de l’any
2021 amb els estalvis esmentats:
un total de 830.321,91€ destinats
a activitats, millora dels serveis i
equipaments i a les necessitats
derivades de l’impacte de la
COVID19.
Aquests pressupostos reflecteixen
allò a què ens vam comprometre
amb els vilatans i les vilatanes quan
vam guanyar les eleccions: Molins,
primer.

Miguel Zaragoza

LA FIRA DEL FUTUR
Mai una fira tan petita havia
estat tan profitosa. La Fira de
la Candelera del 2021 passarà
a la història com aquella edició
que es va fer, principalment,
per mitjans on-line per protegir
la població dels contagis de la
COVID-19. I també passarà a
la història com la Fira que va
marcar un punt d’inflexió en la
planificació, l’organització i l’abast
que tindrà en un futur la Fira de la
Candelera.
En aquest mateix exemplar del
Balcó de la Vila trobareu totes les
dades de la participació a la Fira.
Només en ressaltaré una: el pregó
per Youtube va ser el més vist de
la història de la Candelera, ja que
va multiplicar per cinc el màxim
de públic que havia obtingut fins
al moment.
Les dades, per tant, són molt
positives. Però encara són més
importants les conclusions que
ens ofereix el format a què ens
han portat les circumstàncies
d’enguany.
1/ Res pot substituir la Fira
al carrer tal com la coneixem.
Passejar, badar, participar,
comprar... són una experiència
única.
2/ El format virtual és un
excel·lent complement. Molta
gent pot combinar una jornada
presencial amb la participació
en activitats on-line.
3/ L’opció digital és 100%
inclusiva. Tothom pot gaudir de
la Candelera sense limitacions i
en igualtat de condicions.
4/ També és una alternativa
molt eficient en cas de
situacions sobrevingudes
o amenaces de seguretat:
pandèmia, mala meteorologia,
alerta terrorista...
5/ Els canals on-line permeten
arribar a més públic i de més
lluny, i, per tant, engrandeixen el
mercat potencial de la Fira de la
Candelera.
Tot plegat em fa assegurar que la
Candelera camina cap a un futur
brillant, en el qual els formats
presencials i virtuals conviuran
amb absoluta naturalitat. Això sí,
ara toca treballar per engrandir
el programa, amb encara més
i millors continguts i activitats.

Ramon Sánchez

LA PANDÈMIA NO ÉS LA
CULPABLE DE TOT

Tirar endavant intervencions
no previstes sense un pla o un
projecte és molt arriscat: poden
resultar ineficaces si abans no
s’ha analitzat la situació o, si
funcionen, pot ser complicat de
mantenir-les. Som en un nou
any de perspectives incertes,
però un romanent de més de 3
milions d’euros en el pressupost
pot provocar més que mai unes
respostes “sobre la marxa”. En la
votació de la primera ampliació
del pressupost amb romanents,
en el Ple de març, el Govern va
recollir les nostres propostes
de no rebaixar o deixar a zero
partides destinades a cultura,
persones amb discapacitats,
infants i joves. ERC ens vam
abstenir perquè, si bé és cert que
aquelles partides que havíem
reclamat s’havien omplert, no
crèiem que fos en resposta a un
pla o un projecte concret.
La COVID ha obligat a canviar
coses, però si es fan actes
com l’Onze de Setembre i
l’homenatge a Lluís Companys,
ha de ser amb la dignitat que
es mereixen. La sensació
d’improvisació és molt freqüent
en la manera de funcionar
d’aquest equip de govern.
El maig del 2020 es van col·locar
unes tanques provisionals per
evitar la circulació de cotxes
en el Centre Vila en el primer
desconfinament. Preguntat l’equip
de govern en el Ple de març
sobre la previsió de mantenirles els caps de setmana, ens
van respondre que encara no
ho sabien. A final d’aquest
gener, els Encants rebien la
comunicació que, també a causa
de la COVID, es traslladaven;
després va resultar que només es
redistribuïen al llarg del passeig
del Terraplè amb més distància,
però a hores d’ara encara no
sabem si la ubicació ja és la
definitiva.
I, finalment, els actes culturals,
presentats com part d’una
programació estable. Per
definició, hauria de respondre
a una planificació temporal
continuada, però, malgrat
demanar-ne informació, no se’ns
ha facilitat, com tampoc sobre les
despeses que està generant. El
que dèiem: la improvisació, com
les presses, és mala consellera.

Marta Espona
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HABITATGE A MOLINS: MANCA
DE VOLUNTAT POLÍTICA I
RECURSOS TÈCNICS
Al passat Ple de març, un
membre del Sindicat d’Habitatge
Molins va intervenir en el Ple per
expressar un seguit de demandes
en pro d’un parc d’habitatge
públic i polítiques de lloguer
social per donar sortida a la
vulnerabilitat habitacional. Des de
la CUP vam assistir estupefactes,
i sense la possibilitat d’intervenir,
com des de la Regidoria
d’Habitatge i Alcaldia es responia
de forma paternal, arrogant i
amenaçadora, i se centrava
la intervenció a desacreditar
el Sindicat, en lloc de donar
resposta a unes demandes lícites
i justes.
A més a més, el Sindicat ha posat
en relleu un seguit de tràmits que
han hagut de fer, sense el suport
de Serveis Socials, per poder
aturar de manera provisional
el desnonament d’una família
vulnerable. Tràmits com la
tramitació efectiva de l’informe de
vulnerabilitat, el padró municipal,
iniciar un pla de treball, etc. estan
sent molt més complicats del
que caldria esperar, malgrat estar
emparats per la llei.
Des de la CUP considerem molt
greu i preocupant que aquests
tràmits, que s’haurien de liderar
des de Serveis Socials, no
s’executin amb la celeritat exigida,
a causa d’una manca de personal
i dotació pressupostària.
Fa un mes que estem a l’espera
que la Regidoria de Finances
es reuneixi amb nosaltres per
incloure al pressupost del 2021
mesures en l’àmbit de l’habitatge.
Esperem que el Govern faci una
passa endavant i ens escolti. I
aquella feina iniciada el 2017
pugui tenir una continuïtat. Des
de la CUP, ens comprometen
a fiscalitzar la política de
l’Ajuntament en aquest àmbit i
fer força a dins i fora la institució
per garantir un dret a l’habitatge
digne per a totes, també a Molins
de Rei.

Estefania Castillo

(MANCA D’) ACCÉS A L’HABITATGE

LES LLICORELLES

Un dels problemes socials
més sagnants que ha posat de
rellevància la crisi econòmica que va
esclatar ara fa poc més d’un any és
la constatació de l’enorme dificultat
d’accés a l’habitatge a Molins de
Rei, i a tot arreu, per a la classe
treballadora. Especialment per als
joves, i no tan joves, treballadors i
treballadores amb salaris baixos i
precaris. La gran majoria, i cada cop
més.

PRESERVACIÓ DE L’ENTORN
I IMPLANTACIÓ D’UNA NOVA
ACTIVITAT ECONÒMICA DEL
SECTOR DE LA LOGÍSTICA

Si el mercat hipotecari, després de
la gran festa de fa uns anys, està
ja prohibit per a qui no tingui una
certa estabilitat laboral i estalvis,
el lloguer, després de la gran
bombolla desenvolupada a partir de
2014, sembla també poc més que
impossible als preus actuals per a
aquells que es vulguin emancipar i
tenir un projecte de vida autònom.
Si a això hi afegim que l’atur juvenil
s’encamina cap al 50% i que els
salaris mileuristes, que fa una
dècada eren vergonyosos, ara
són fins i tot desitjats, ens trobem
amb un panorama molt negre i de
gravíssimes implicacions socials.
A diferència de la bombolla
hipotecària (que no es pot fer més
gran indefinidament i tard o d’hora
ha d’esclatar), la bombolla del
lloguer, sense una acció decidida i
en profunditat dels poders públics,
pot convertir-se en estructural i
permanent. Des de l’Ajuntament de
Molins de Rei, que històricament
mai ha desenvolupat polítiques
públiques actives per facilitar
l’accés a l’habitatge, es prefereix
no fer servir eines com el cens de
pisos buits i el recàrrec a l’IBI als
habitatges sense ús social, que hem
defensat des de Molins Camina
constantment, mentre s’afavoreix
l’especulació amb l’habitatge
a sectors com les Guardioles o
Can Coll i no es potencien els
serveis municipals d’habitatge per
promocionar el lloguer social amb
un preu relacionat realment amb el
poder adquisitiu de la població.
Esperem que la llei estatal
d’habitatge que ara està en debat
a al Congrés aconsegueixi introduir
eines per a un veritable control
social del preu del lloguer i de la
promoció pública d’habitatge social
(el PSOE sembla més interessat
a afavorir els interessos dels fons
voltors especulatius que de la
classe treballadora) i que, a partir
d’aquí, des dels ajuntaments es
pugui situar en el centre del debat i
l’acció política un dels drets socials
fonamentals de la dignitat humana:
el dret a l’habitatge.

Ana Aroca

Defensem l’existència d’un diàleg
permanent entre l’activitat humana
i el medi natural. La nostra
concepció verda i ecosocialista es
basa en la sostenibilitat ambiental
sense caure en el proteccionisme
conservador i encara menys en el
creixement neoliberal culpable de
l’escalfament global del planeta.
Des de Molins en Comú no vam
donar suport a aquesta implantació,
però un cop aprovada pel Ple, tenim
la responsabilitat de minimitzar-ne
l’impacte que causarà. Per això ens
fem ressò d’algunes consideracions
de la Plataforma Stop Licorelles: la
restauració només s’està fent en el
tram del Pla Parcial i això no té cap
sentit. Cal restaurar tota la llera,
no solament en un tram i la resta
deixar-ho tot igual.
A més, la restauració presenta
insuficiències notables que, si
no es corregeixen, potser seran
impossibles de reforestar. Ja s’han
mort arbres plantats i algunes de les
basses de laminació estan seques
perquè no està garantida l’aportació
d’aigua.
El promotor es vanagloria de tots
els elements positius de la logística
DSV, però de moment no hi ha cap
placa fotovoltaica a la coberta de les
naus, tampoc coneixem les dades
de contractació i se segueix sense
resoldre els accessos i la connexió
amb la xarxa viària territorial,
aspecte que no s’ha tingut en
compte abans d’iniciar l’explotació.

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.

Cal que totes les administracions
siguem summament exigents en el
control i compliment dels requisits
ambientals, socials i laborals de les
activitats econòmiques, i la seva
instal·lació sobre el territori.
Hem sigut proactius en forma de
mocions i propostes d’inversions
per tal que s’executin les millores
que corresponen a l’Ajuntament.
De moment, totes rebutjades. Tot
i les bones paraules del Govern
per incorporar-les, durant aquest
any, no tenim cap garantia que es
considerin i potser acabem fent
tard.
Per tot això, exigim al PSC i a
JxMolins que actuïn en defensa
dels interessos del conjunt de
la ciutadania molinenca i vetllin
perquè les activitats econòmiques
siguin respectuoses amb l’entorn
natural.

Gerard Corredera

Laia Cassauba
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Mireia Sellarès
DE CAL MANYET
Presidenta del
Bot-Mol

Mireia Sellarès està al
capdavant de Cal Manyet
des de fa vint anys, un
comerç de proximitat que
s’ha anat adaptant als
canvis i que ha ampliat
el negoci. L’establiment
funciona des de 1979 i
des del 2001, les germanes
Mireia i Maribel Sellarès
hi estan al capdavant
Formes part d’una família de diverses
generacions que han estat al capdavant
d’un establiment que ha anat creixent.
Com has viscut des de petita aquesta
dedicació familiar?
La influència que he tingut és l’herència
de la cultura de l’esforç, del treball i la
dedicació a la feina. També, la cultura del
servei i l’amabilitat amb la gent i la voluntat
de donar una bona atenció.
L’establiment sempre ha tingut les dones
de la família al capdavant. Com us ho
heu fet per compaginar-ho amb la vida
personal i familiar?
Això és el més difícil i complicat, i el que
et porta cap a un sentiment de culpa
que et fa sentir que no has pogut estar
prou per la teva família. Costa un esforç i
és un desgast considerable, físicament i
emocionalment. Sembla que una botiga
no és gaire feina, només despatxar, però
hi ha molta més feina abans de començar
i un cop ja has tancat la botiga. A més,
en el nostre cas també tenim la feina
d’elaboració del producte.

“Hem seguit
el model de
dones fortes
i lluitadores
que hem vist
a casa”

El sector de l’alimentació està molt
feminitzat?
Abans era el meu pare qui estava a
l’obrador, però després hi ha hagut anys
que només hem estat les dones tirant
endavant el negoci. És un sector on al
mostrador hi ha majoritàriament dones,
però, per sort, cada vegada hi ha més
homes. És una feina dura, però que
després també et dona molta satisfacció.
A més, els nostres fills també han treballat
a la botiga, han vist la feina que hi havia
i això els ha fet entendre més la situació
que hi havia a casa.

Dins de l’associacionisme també hi ha
moltes dones, però no tantes en càrrecs
directius o presidències d’entitats. Com
ha estat arribar a presidenta del Bot-Mol?
Ha estat sense ni esperar-m’ho. Primer
vaig entrar a la Junta, però ja vaig dir
que no podia dedicar-m’hi gaire. Quan
el Jesús Cardona ho va deixar, la Junta
em va demanar que fos jo qui n’assumís
la responsabilitat. Per sort, tinc un equip
molt ferm a la Junta i estic molt contenta
i penso que és important visibilitzar les
dones també.

Com t’ha influït la figura de les dones,
també emprenedores, de la teva família?

Durant aquesta pandèmia heu estat un
dels serveis essencials que heu estat a la
primera línia. Com t’has sentit?

Segurament, nosaltres som emprenedores
perquè els models de dones que hem
tingut a casa també han estat dones
fortes i lluitadores. Són valors que potser
no els hem significat prou. Aquestes
predecessores, sense fer la lluita feminista
com la d’ara, ja van donar-nos a entendre
amb el seu model que una dona podia
tirar endavant.

M’he sentit que feia una tasca molt
important, ja que no solament veníem carn,
sinó que també donàvem tranquil·litat a
la gent i això em reconfortava molt. Hem
intentat donar certa normalitat. Ha sigut
una època que ens ha fet aprendre moltes
coses de nosaltres mateixes i dels altres.
Ha estat una època dura i difícil, però hem
après molt.

