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EQUIPAMENTS ESPORTIUS /

CAMP DE FUTBOL JOSEP RAICH:
UNA GESPA DE PRIMERA

El Camp de Futbol Josep Raich ha vist
millorades les seves instal·lacions de
forma substancial aquests darrers mesos.
La més destacada és la renovació de
la gespa artificial, que serà una de les
millors actualment i que utilitzen molts
equips de primera divisió. Es tracta d’una
gespa d’estructura combinada de fibra

monofilament nervat i fibra fibril·lada
recta, que està instal·lada sobre una capa
amortidora. Això permet la pràctica esportiva
en perfectes condicions i la reducció del risc
de possibles lesions per als jugadors.
La substitució de la gespa també ha anat
acompanyada del desplaçament del camp
uns metres per habilitar l’espai suficient

per més endavant construir una nova tribuna
i nous vestidors. Per fer-ho s’ha enderrocat
el mur perimetral i s’ha substituït la tanca
que delimita el terreny de joc. En total, les
obres d’adequació han suposat una inversió
propera als 350.000 euros.
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MILLORES A LA PISTA
D’HOQUEI I PATINATGE
L’Ajuntament també ha fet millores per valor
de 60.000 € a la pista d’hoquei i patinatge
del Poliesportiu Municipal (pista 1).
Polit de la pista
Col·locació de 250 seients a les graderies
Renovació del marcatge de les línies de joc
Repintat
Nova instal·lació elèctrica
Dues noves finestres
Renovació de les xarxes protectores
Armaris per a material esportiu
Trasllat del marcador
Substitució de les portes d’emergència
i magatzems

ALTRES INVERSIONS EN ESPORTS
Les inversions en equipaments esportius aquest any 2021 es complementen amb actuacions a
la Zona Esportiva Ricard Ginebreda (camp de futbol i sales d’halterofília i judo), al Poliesportiu
la Sínia (bàsquet i altres esports), a l’Espai d’Entitats Collserola (tennis taula i atletisme),
a l’Escola Castell Ciuró (vòlei) i a l’Espai Mariona (handbol).
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Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Molins de rei és vitalitat, empenta i energia
La nostra prioritat és posar-ho fàcil als ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei, estar al seu servei generant oportunitats, millorant
equipaments i serveis; en definitiva millorar, la nostra vila.
Ara és l’hora de millorar, d’avançar i afrontar els reptes que continuem tenint i cuidar de la nostra salut, tant física com mental, recuperant
les activitat i la vida al carrer amb força.
Vitalitat, empenta i energia la vam viure a la Festa Major, de la que podeu veure testimonis a aquestes pàgines. Cultura popular brillant
i participativa, malgrat les circumstàncies que, sortosament, anem deixant endarrere. Ha tornat l’esport, el nou curs escolar, el Consell
d’infants, la Fira de la Cervesa Artesana, la setmana de la Poesia a les Cases, el Molins BdeGust i tantes i tantes activitats que ens defineixen
com a vila activa, amb entitats i associacions amb empenta que poc a poc recuperen activitats i son punt de trobada i retrobament.
La plena recuperació de l’activitat i la vitalitat del nostre teixit econòmic i del comerç local ens identifiquen com a vila. Estem i estarem
al costat per potenciar el comerç amb campanyes i amb actuacions de renovació urbanística com la del Passeig Pi i Margall, que allarga
l’actual centre de comerç i es tradueix en oportunitats pels molinencs i molinenques
En paral·lel, des del govern municipal, continuem amb energia els projectes transformadors que us anunciava des d’aquesta tribuna el
passat mes de maig i que avui son realitat. Hem lliurat a la ciutadania la primera fase de la reforma del Passeig Pi i Margall, podem gaudir
de les millores de les instal·lacions esportives i han començat les obres de la segona fase de l’Avinguda de Barcelona – València, la segona
fase de les obres de les Guardioles, amb una nova zona verda i un nou vial que unirà el barri de l’Àngel amb la Riera Bonet, i la rehabilitació
del Palau de Requesens. I us anuncio pels propers mesos, l’inici de la recuperació del darrer edifici de El Molí, l’anomenat Mòdul C.
Complim, fem el que diem, perquè el nostre compromís és Molins de Rei i la nostra principal inquietud és contribuir a generar oportunitats
per la prosperitat de la vila i el futur dels veïns i veïnes de Molins de Rei.

Xavi Paz, alcalde
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ENQUESTA /

QUÈ ET SEMBLEN LES INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES?

enquesta / digues la teva

NÚRIA ARÚS
Jubilada

JUAN JOSÉ GUIRADO
Jubilat

Em sembla molt bé que el govern municipal
es gasti els diners amb això i en tot tipus
d’equipaments públics, que per això paguem
impostos. A més, aquests espais s’han
d’anar actualitzant i posant al dia de manera
regular, perquè després no calguin inversions
desproporcionades en nous edificis.

Soc veí de la zona i la veritat és que durant
l’estiu hem tingut molèsties de soroll i pols
per les obres al camp de futbol, però vaja,
entenc que és necessari si es volen fer
aquestes millores. Entenc que la inversió
era necessària i la veritat és que l’actuació
al Josep Raich ha quedat molt bé.

JOAN ABRAN
Mecànic industrial

ALEX MACIAS
Estudiant

Em sembla molt positiu. Aquest tipus
d’inversions estimula la gent perquè
practiqui esport de forma regular i, per tant,
perquè tingui una vida més saludable en
tots els aspectes. Jo no utilitzo aquestes
instal·lacions que s’han renovat ara, però sí
que soc usuari de la piscina municipal.

Són inversions que porten bons hàbits per
a les persones i que també fan una funció
social molt important. Hi ha molta gent
que necessita fer esport per desconnectar
d’altres problemes que té a la seva vida i per
això em sembla que aquestes actuacions als
equipaments són molt necessàries.

LOURDES ÁLVAREZ
Funcionària

AÍDA VARGAS
Auxiliar d’infermeria

La meva filla ha jugat a futbol durant tres
anys al Josep Raich i, per tant, em sembla
genial que es facin inversions i millores a
tants equipaments esportius com es pugui.
A veure si amb aquesta nova gespa evitem
que es produeixin forats quan plou, amb el
risc de lesions que comportava fins ara.

Tinc tres fills i els tres han practicat esport a
Molins de Rei: el vòlei i l’handbol. En general,
crec que les instal·lacions esportives estan
prou bé, però és molt important mantenir-les
al dia i anar-les actualitzant cada cert temps.
Això fa que els nens i les nenes vagin encara
més motivats a fer esport.

MOLINS DE REI ACULL
EL CAMPIONAT D’ESPANYA D’HALTEROFÍLIA

211 atletes -107 dones i 104 homes- van
participar en el Campionat d’Espanya
d’Halterofília Absolut que es va disputar a
Molins de Rei a mitjan mes de juny. Entre els
participants hi havia 6 aixecadors molinencs:
Xènia Caballero, Noelia Caballero, Karla
Sánchez, Kilian Gallart, Biel Martín i l’olímpic
Marcos Ruiz, que va rebre un reconeixement
públic per la seva espectacular trajectòria
esportiva. L’esportista molinenc va aconseguir
la medalla d’or en la categoria d’arrencada per
aixecar 181 quilos.
La competició va tenir lloc a la pista número
1 del Poliesportiu Municipal i va ser seguida
per més de 200 persones en directe i per
moltes més a través dels canals de streaming
habilitats per l’Organització.

/ EDUCACIÓ

7.000 ALUMNES TORNEN A L’ESCOLA
El dilluns 13 de setembre
va arrencar un nou curs
escolar. Un total de 6.993
alumnes van iniciar el curs
a les diferents escoles,
tant públiques com
concertades, de Molins
de Rei.

dolescents
a
a
r
e
p
a
ic
g
lò
Atenció psico
un nou
posat en marxa

colar s’ha
çat a joves
nici del curs es
l’i
b
am
t
in
scents. Va adre
id
le
do
A
Coinc
s
al
ca
gi
a la situació
tenció Psicolò
donar resposta
iu
ct
je
ob
Programa d’A
r
pe
i té
en situacions
i els 18 anys,
e s’ha traduït
d’entre els 12
qu
,
id
ov
C
la
r
de conducta,
oduïda pe
les, problemes
al
d’aïllament pr
nt
pa
s
le
a
ó amb l’entorn
addiccions
ultats de relaci
fic
di
d’absentisme,
s,
ar
ili
m
s relacions fa
dificultats en le
altres.
comunitari i d’

El PIDCES (Programa d’Informació i
Dinamització als Centres de Secundària)
és un programa impulsat per l’Ajuntament
que promou informació útil entre els
joves sobre els diferents àmbits de la
seva vida. En total, en aquest curs 20202021 s’han dut a terme 138 activitats i hi
han participat 1.696 alumnes de l’ESO,
batxillerat i formació professional.
Els objectius principals del programa són,
en primer lloc, fer arribar informació als
i les joves sobre diferents àmbits de la
seva vida amb l’objectiu de treballar per
la igualtat d’oportunitats a través de la
informació i dinamització; en segon lloc,
fomentar l’adquisició d’hàbits consultius
i participatius entre els i les joves dins
del seu àmbit més proper i durant tot el
procés de desenvolupament personal, i,
per últim, prevenir conductes i hàbits de
risc a través de la informació.

Enguany ha crescut el
nombre d’inscripcions a
secundària, amb un nou
grup de 1r d’ESO, però
ha disminuït a infantil i
primària, amb el pas d’un
grup nombrós a ESO i un
descens de natalitat que
s’ha notat a P3. Tot i així
s’ha mantingut l’oferta de
places educatives al segon
cicle d’educació infantil.
Com ja és habitual,
l’Ajuntament ha aprofitat

PROGRAMA PIDCES:
més informació,
més oportunitats

l’estiu per fer algunes
actuacions de millores als
diferents equipaments
educatius. Concretament,
s’han fet inversions amb
un valor total de 53.000
euros que s’han executat
prioritzant actuacions en
seguretat dels usuaris i les
instal·lacions, reparacions
de material malmès i,
finalment, adquisició
de material nou per a la
millora de les condicions
de treball. També s’han
fet inversions relacionades
amb el Pla Local
d’Adaptació per al Canvi
Climàtic (PLACC) amb
l’objectiu d’avançar cap
una escola més sostenible,
més eficient i generadora
d’energia.
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PLENS MUNICIPALS /

Activitat política
Aquest és un extracte dels acords més
importants aprovats a les darreres
sessions del ple municipal. També
publiquem totes les mocions que han
resultat aprovades

PRINCIPALS ACORDS
Abril

• Declaració institucional per expressar la condemna i rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista
• Aprovació de l’informe del Síndic de Greuges i de la memòria del projecte de Queixes, Suggeriments, Peticions i Agraïments 2020
• Aprovació de les subvencions per a empreses per a l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Maig

• Modificació del pressupost municipal
• Adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens
• Aprovació del conveni de col·laboració amb l’AMB pel finançament de les obres del projecte de rehabilitació de l’edifici El Molí, 2a
fase (mòdul c)
• Adhesió a la Declaració contra l’Homofòbia: la Lesbofòbia, la Gaifòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, 2021
• Aprovació de la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans, any 2021
• Aprovació de l’atorgament d’ajuts econòmics de suport al teixit associatiu afectat econòmicament per la Covid -19

Juny

• Renovació de la declaració àrea Mercat Habitatge tens al municipi de Molins de Rei
• Aprovació de les subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades
• Adhesió a la Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny de 2021, Dia per l’Alliberament LGTBI
• Adhesió a la Declaració del Dia Mundial de les Persones Refugiades
6

Juliol

• Modificació del pressupost municipal

ACTUALITAT

• Aprovació inicial del Reglament Regulador del Teletreball a l’Ajuntament
• Aprovació de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització presentats per organitzacions no
governamentals, entitats i associacions sense afany de lucre

Setembre

• Presa de possessió dels regidors Carles Corro Campos (CUP) i Arnau Pedrol i Vila (ERC)
• Aprovació dels convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
• Adhesió a la campanya del moviment democràtic de les dones amb l’aprovació del manifest del dia internacional contra l’explotació
sexual i el tràfic de dones, nenes i nens 2021
• Adhesió al manifest del dia internacional de les persones grans 2021

MOCIONS APROVADES
Abril

• Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

Maig

• Moció del grup municipal Molins en Comú per promoure un nou Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima i l’adhesió al Pacte Europeu
pel Clima i l’Energia

Juny

• Moció municipal per a l’accés universal a les vacunes contra la COVID-19
• Moció del grup municipal CUP Molins de Rei de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza
• Moció del grup municipal CUP Molins de Rei de suport al Marcel Vivet
• Moció del grup municipal Junts per Molins en favor de més protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels fons
europeus

Juliol

• Moció del grup municipal CUP Molins de Rei per la gestió pública del servei d’abastament municipal d’aigua
• Moció del grup municipal de la CUP Molins de Rei per garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic
• Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina - Podem en defensa de l’equilibri territorial al delta del Llobregat
i de rebuig a la proposta d’ampliar la tercera pista de l’aeroport

Setembre

• Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana Molins de Rei per a l’eliminació i reubicació del cablejat aeri de les façanes dels edificis
• Moció del Grup Municipal del PSC de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI
• Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina – Podem per impulsar una comunitat energètica local.
• Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina – Podem sobre la urgent planificació de la Mobilitat sostenible
i l’accessibilitat universal a Molins de Rei.
• Moció de les entitats ANC-Molins de Rei per la Independència, Òmnium Cultural, Centre Excursionista Molins de Rei i Plataforma
per la Llengua Molins de Rei sobre la proposta per instal·lar un monument a l’1 octubre a la plaça 1 d’octubre.

/ PROJECTES SUPRAMUNICIPALS

PROJECTES
SUPRAMUNICIPALS

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’enllaç entre l’A-2
i l’AP-7, una realitat
Aquest mes de setembre ha entrat en funcionament l’enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7 a l’altura de Castellbisbal, una obra que es va
començar a construir fa més de 15 anys i que s’havia convertit en
una llarga reivindicació dels alcaldes del Baix Llobregat i del Vallès
Occidental. Són 6,5 quilòmetres d’un viaducte amb dos carrils
per sentit que creua el riu Llobregat, a 30 metres d’alçada, i que
ha suposat un cost de 88,2 milions d’euros, lluny dels 65 que es
van projectar inicialment. La inversió ha anat a càrrec del Govern
espanyol.
Està previst que aquesta nova infraestructura beneficiï prop d’1,5
milions de veïns d’aquestes dues zones de l’àrea metropolitana,
entre els quals els de Molins de Rei.

Reforma de la carretera:
ara fins al Parc de la Mariona

L’AMB i l’Ajuntament de Molins de Rei impulsen la reforma d’un
nou tram de l’antiga carretera N-340. Es tracta del tram comprès
entre la plaça de la Bàscula i el carrer Menéndez Pelayo.
Les obres tenen un pressupost d’1,1 milions d’euros i s’executaran
en dues fases: primer es faran les actuacions al costat riu i més
endavant, al costat muntanya. D’aquesta manera es garanteix que
sempre hi haurà un carril obert al trànsit a l’avinguda Barcelona,
que permetrà la circulació.
L’objectiu és donar continuïtat al projecte ja executat i convertir
aquesta via en un eix urbà més pacificat i accessible que potenciï
la mobilitat a peu i dinamitzi el comerç local.

MILLORES A L’AQÜÍFER
DEL LLOBREGAT
Finançat per:

Acabades les obres de l’aqüífer del Llobregat a Molins de Rei. Es
tracta de la creació de tres noves basses d’infiltració, de diferents
formes i mides, que s’alimenten de l’aigua del mateix riu i que,
a través de la seva permeabilitat, recarreguen l’aqüífer que hi ha
al subsòl. D’aquesta manera s’ajuda a poder disposar d’aigua
de l’aqüífer amb previsió d’episodis d’escassetat hídrica. També
suposarà una millora per a la biodiversitat de la zona. El projecte
està impulsat per la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del Delta del
Llobregat i finançat parcialment amb un fons FEDER de la Unió
Europea.

/7

AJUDTS I SUBVENCIONS /

Ampliem els ajuts i subvencions
a persones, famílies, entitats i empreses
Ens els darrers mesos, l’Ajuntament ha impulsat, ampliat o prorrogat diverses línies d’ajuts i subvencions. L’objectiu és
reactivar l’economia i donar tota la cobertura possible a les persones i organitzacions que han quedat més afectades pels
efectes derivats de la pandèmia.

Estimulem la contractació
de persones a l’atur

Més cobertura dels ajuts de
menjador

Aprovem subvencions perquè les empreses
contractin persones que han exhaurit la prestació
per desocupació: més grans de 45 anys, joves de
16 a 35 anys, persones amb discapacitat, persones
pertanyents a famílies amb tots els membres a l’atur,
dones desocupades i famílies monoparentals.

Incrementem els barems econòmics i els imports
dels ajuts que complementen les beques menjador
dels consells comarcals per a infants en situació de
vulnerabilitat econòmica. Ara cobrim el 70%, el 85%
i el 100% del cost dels àpats del menjador escolar i
donem suport a més famílies.

Prorroguem els ajuts
als autònoms

Ajudes per a les activitats
de lleure

Prorroguem les línies de subvencions adreçades als
treballadors autònoms. Fins al 31 de desembre, els
autònoms de la vila poden sol·licitar les subvencions
per al pagament de les quotes mensuals del RETA i
despeses de local i per a la mobilitat sostenible.

Destinem 4.247€ perquè tots els infants i joves
puguin participar en les activitats de lleure que
s’han organitzat al municipi durant l’estiu. Fins a
22 famílies amb pocs recursos s’han beneficiat
d’aquesta línia d’ajudes orientada a garantir la
igualtat d’oportunitats d’infants i joves.

Aprofitament de les
tecnologies 4.0

Ajuts a les ONG i al teixit
associatiu

Subvencionem amb un import màxim de 5.000€
despeses relacionades amb la transformació digital
de les empreses de Molins de Rei amb més de 10
treballadors que s’adaptin a les tecnologies 4.0. Per
les empreses de menys de 10 treballadors hi ha
oberta una altra línia amb ajuts de fins a 1.500€

Ajudem a les entitats de la vila i a les associacions
sense ànim de lucre per fomentar el desenvolupament
dels seus projectes anuals i les activitats que
comporten. En total s’han atorgat ajuts per un import
de 271.571,22€ a 94 entitats i associacions del
municipi.

Més vehicles elèctrics
i híbrids

Subvencions post-COVID
per a entitats

Sis empreses de la vila s’han beneficiat de la
subvenció de fins a 2.000€, 1.000€ i 350€ per la
compra d’un vehicle 100% elèctric, d’un vehicle
híbrid o d’una motocicleta elèctrica respectivament.
La subvenció se suma a la ja impulsada anteriorment
per la compra de bicicletes elèctriques.

L’Ajuntament ha adoptat mesures per ajudar a la
recuperació de les entitats de la vila afectades
econòmicament per la pandèmia., que han pogut
accedir a una línia de subvencions per valor,
inicialment de 50.000€. L’objectiu és compensar la
manca d’ingressos durant l’exercici 2020 i contribuir
econòmicament a finançar les despeses estructurals i
de personal pel cessament de la seva activitat.

/ COMERÇ

Promovem el consum en clau local
L’Ajuntament està estimulant
el consum de productes i
serveis en clau local amb
una campanya institucional
durant els mesos de setembre,
octubre i part de novembre. La
campanya anima la ciutadania
a “FER UN OK” al seu consum
en clau local amb banderoles,

cartells, anuncis en premsa,
busos urbans i xarxes
socials, entre altres suports.
En aquesta campanya,
tres persones mediàtiques
que viuen a Molins de Rei
subratllen la importància de
fer les compres de productes
i serveis a la vila, i animen a

RENOVEN EL CONVENI ANUAL

BotMol i l’Associació
de Venedors del Mercat

compartir-ho a través de les
xarxes socials, fent un gest
de satisfacció, amb l’etiqueta
#aMolinsMillor.
La campanya, que ha tingut un
cost de difusió aproximat de
5.000 euros, ha comptat amb
la col·laboració desinteressada

de tres persones populars de
la vila: Elisenda Carod (TV3 /
Catalunya Ràdio), Xavi Díaz
(TVE) i Mònica Usart (RAC1).
Totes tres mostren una actitud
de consum (hoteleria, mercat i
comerços) en entorns coneguts
de la vila.

L’Ajuntament de Molins de Rei, la Unió de Botiguers de Molins
de Rei (BotMol) i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal
renoven els respectius convenis anuals de dinamització comercial.
L’objectiu d’aquests convenis és establir les condicions i els
compromisos en matèria de promoció i dinamització comercial,
i de reactivació econòmica, així com el desenvolupament del Pla
de Dinamització Comercial tant del Mercat Municipal com del
comerç de la vila per a l’exercici 2021, i , alhora, formalitzar una
subvenció.
Com a novetat, enguany s’ha inclòs en el conveni amb la Unió
de Botiguers de Molins de Rei un ajut complementari per a
l’exercici 2021 destinat exclusivament a fer campanyes de difusió
i dinamització del sector de la restauració.

42 persones de la vila troben feina amb el
42 persones de Molins de Rei han trobat feina amb Clicfeina
(www.clicfeina.cat), una plataforma que es va posar en marxa el
setembre de 2020 que millora i simplifica el procés per trobar feina
i accedir a la formació professional ocupacional. Des de la seva
posada en funcionament s’hi han publicat 103 ofertes de feina i
s’hi han donat d’alta 469 nous usuaris. Al Clicfeina hi ha registrades
1.817 empreses, i una de cada tres és de la vila.

El meu primer
contracte
Aquest nou pr
ojecte munic
ipal permetrà
18 i 25 anys,
a 16 joves, d’
signar un prim
entre
er contracte de
mes de juliol
feina durant
de 2021. Les
el
16 persones
tasques d’info
seleccionade
rmació en pa
s
fa
ra
n
ti
s
ob
erts, de col·la
brigada d’obre
boració amb
s i d’informac
la
ió
com a agents
utilitzat la plat
cívics. Tots ha
aforma Clicfe
n
ina per optar
a aquestes pl
aces.
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SEGONA FASE D’URBANITZACIÓ DE LES GUARDIOLES

Aquest octubre ha començat
la segona i última fase de
les obres d’urbanització del
sector de les Guardioles de
Molins de Rei. Aquestes
actuacions compten amb un
pressupost de 2,1 milions
d’euros i finalitzaran l’agost
del 2022. La urbanització que
ara comença permetrà crear
noves zones verdes, espais per
a equipaments i un nou vial

que connectarà la Riera Bonet,
permetrà arribar al barri de
l’Àngel i que, alhora, facilitarà
l’accés al parc de Collserola.
Cal destacar que, en aquest
nou barri, en total s’hi podran
construir fins a 680 edificis, el
54% dels quals seran habitatge
protegit, i, per tant, accessible
a famílies amb recursos
econòmics limitats.
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COMENÇA LA REHABILITACIÓ
DEL PALAU REQUESENS

ATENCIÓ A LES VÍCTIMES
TELÈFON GRATUÏT

Un centre d’art i cultura del Renaixement de referència. Així
serà el Palau Requesens quan acabin les obres
de reforma i rehabilitació l’any 2023.
Es tracta d’un projecte cofinançat amb fons FEDER de la de
la Unió Europea i del Ministerio de Fomento que, en total,
suposarà una inversió propera als 4 milions d’euros. Les obres
que ara han començat, i que s’allargaran durant uns 14 mesos,
afectaran, principalment, l’interior d’aquest recinte històric, atès
que la façana ja es va restaurar fa un parell d’anys.
S’hi crearan espais que inclouran dues exposicions permanents
i una de temporal, una zona arqueològica, una sala d’activitats
i La Sala Gòtica. L’objectiu de l’Ajuntament és convertir l’antiga
residència de la família Requesens en el primer espai artístic
dedicat al Renaixement de Catalunya de l’àrea metropolitana
de Barcelona, i recuperar l’esplendor i la importància que
aquest palau havia tingut en èpoques històriques anteriors.

/ MÉS NOTICIES

46 establiments han participat en la sisena
edició d’aquesta Mostra Gastronòmica
que té per objectiu consolidar la vila com
una destinació de referència de turisme
gastronòmic al Baix Llobregat.

CONSTITUÏT EL SISÈ
CONSELL D’INFANTS
El Consell d’Infants ha començat a
caminar amb un total de 27 infants
que van prendre possessió del càrrec
de consellers i conselleres. Tots els
nens i nenes són alumnes de 5è i 6è
de primària de les 9 escoles de la vila
i les entitats de lleure. S’hi van arribar
a presentar fins a un total de 108
candidats i candidates.

Per a aquest curs, l’encàrrec plantejat
al Consell d’Infants ha estat reflexionar
sobre les xarxes socials. Això vol dir
que els integrants del Consell rebran
informació, podran conèixer de
primera mà els beneficis i els riscos de
l’ús de les xarxes socials, i, finalment,
emetran la seva proposta i opinió.

Cuida’t el cor…
no és un joc
Fins a una desena d’activitats s’han
organitzat en el marc de la VI Setmana
del Cor, que enguany portava per lema:
“Cuida’t el cor... no és un joc”. Han estat
actes divulgatius combinats amb d’altres
que integraven l’activitat física o la relaxació,
els quals sempre tenien per objectiu
difondre els estils de vida saludables que
redueixen el risc de patir malalties coronàries.

Reunió de la Junta Local
de Seguretat

En el marc de la celebració de la Junta Local de Seguretat es van
presentar dades actualitzades de la nostra Vila i tot i que l’any
2020 va ser un any excepcional i les dades no son comparables
amb les dels anys anteriors ni ho seran amb les dels propers anys.
Segons dades dels Mossos d’Esquadra, l’any 2021, els fets
delictius han disminuït un 10%; tot i això, han augmentat en un
67% les detencions. També han disminuït notablement els delictes
contra el patrimoni (-11%) i els delictes contra les persones
(-37,1%). D’altra banda, i segons les dades de la Guàrdia Urbana,
també han disminuït els accidents de trànsit en via urbana:
del període de juny de 2020 al maig de 2021 s’han produït 84
accidents, mentre que l’any anterior, en el mateix període es van
produir 126 accidents. Els carrers on més accidents s’han produït
són el Pla, Jacint Verdaguer i l’avinguda Barcelona.

LA CERVESA ARTESANA HA TORNAT
La Trobada de Cervesers Artesans de Molins de Rei ha tornat.
El programa incloïa 10 cervesers artesans del país, foodtrucks,
actuacions musicals i dues activitats gastronòmiques a l’Aula
de Cuina del Mercat Municipal: un maridatge de cervesa amb
formatge i un tast de cervesa dels estils més significatius, conduït
pel Barcelona Beer Festival.
Aquest esdeveniment és impulsat per les entitats molinenques
Metaldefenders i Zulogaarden, i compta amb el suport i la
col·laboració de l’Ajuntament de Molins de Rei per difondre la
cultura cervesera i la gastronomia associada, i generar entorns
festius i de divulgació de la cultura del consum de proximitat i
de qualitat.
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de Sant Miquel 2021

Molins de Rei s’ha
retrobat amb la Festa
Major. Malgrat algunes
restriccions, els veïns i
les veïnes de la vila han
pogut gaudir de més de 70
activitats entre les quals
han destacat les de cultura
popular i tradicional o
l’espectacle final amb
drons. Aquest és el resum
visual que hem preparat.

/ FESTA MAJOR
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DECISIONS TRANSFORMADORES
I ENCERTADES
Experiència, compromís i idees
clares són qualitats que hom
valora en el desenvolupament de
responsabilitats. La nostra vila
compta amb un govern que les té.
L’inici dels tràmits urbanístics per
a la creació d’un nou barri a la
vila, Les Guardioles, foren criticats.
Avui, un nou barri s’alça a la vila,
un barri que fruit de les decisions
que vam prendre comptarà amb
363 habitatges protegits, un 53%
del total. Un 53%, que es diu
ràpid i més
quan en d’altres municipis de
l’àrea metropolitana fan bandera
d’un 30%.

Tribuna política

A més, el municipi compta amb
25.976 m2 més per destinarlos a equipaments per ús dels
molinencs i molinenques, 298
noves places d’aparcament i
640 arbres de nova plantació que
faran de Molins de Rei una vila
més verda i sostenible. Serveis
pels molinencs i molinenques, pels
nous residents i també pels actuals
residents dels barris de la Riera
Bonet, l’Angel i les Conserves. Tots
veuran com amb la construcció
del nou vial perimetral que
s’està duent a terme, canviarà
la seva vida, canviaran els seus
recorreguts i es pacificaran els
seus carrers al facilitar la mobilitat
exterior entre els barris.
Aquest és un exemple de com
decisions d’avui transformen
els nostre demà. Com ho seran
la reforma total de l’Avinguda
Barcelona - Valencia que serà
una via pacificada; com el Centre
d’art i cultura del Renaixement
al Palau de Requesens, criticat
pels mateixos que criticaven Les
Guardioles. Decidir avui per
un demà millor, aquest és el
compromís dels socialistes i la
nostra experiència és garantia
i credibilitat.

UNA GRAN INVERSIÓ
Hi ha més de 3.200 esportistes
federats de totes les edats que
entrenen i competeixen a les
instal·lacions esportives de Molins
de Rei. I això és una excel·lent
notícia per molts motius. En
primer lloc, perquè són persones
que tenen un estil de vida
saludable, que els millora la
seva condició física, anímica i
intel·lectual. En segon lloc, perquè
gràcies a la pràctica esportiva
saben com d’important és
l’esforç, la constància i l’esperit
de superació per assolir objectius
vitals. I, finalment, perquè ajuden
a difondre els valors positius de
la nostra vila per tot el territori i,
en alguns casos, en els escenaris
més importants del planeta com
poden ser uns Jocs Olímpics.
Els beneficis directes i indirectes
que reporta l’esport a les persones
que el practiquen i a tota la
societat són enormes. Conscients
d’això, des de l’Àrea d’Esports
estem impulsant un pla per
garantir les màximes facilitats a
l’hora d’utilitzar les instal·lacions
esportives municipals. A
més, aquest pla també preveu
promoure tots els hàbits i valors
saludables associats a la pràctica
esportiva. Hem dissenyat tres
grans línies d’actuació:
1) Inversió: millores a les
instal·lacions esportives
municipals per valor de més
de mig milió d’euros, que se
sumen a les inversions ja fetes
en els darrers anys en forma de
nous equipaments.
2) Digitalització: incorporació
de solucions tecnològiques que
permetran optimitzar la gestió
dels equipaments i facilitaran
l’accés a les persones usuàries.
3) Difusió: execució d’un pla
de continguts que acostarà
els beneficis de la pràctica
esportiva a tota la població i
promocionarà l’activitat de totes
les entitats esportives locals.
Estic convençut que els resultats
d’aquest pla demostraran la
capacitat de planificació i
gestió de l’equip de Junts per
Molins. I molt més important...
milloraran la qualitat de vida
i les oportunitats de totes les
persones de Molins de Rei. I això
és del que es tracta.

Miguel Zaragoza

Ramon Sánchez

COM I QUÈ ES COMUNICA
DES DE L’EQUIP DE GOVERN
Durant aquesta legislatura, l’any
2019 van sortir dos butlletins del
Balcó de la Vila; el 2020, dos
més, i aquest any, en una de
les ampliacions del pressupost
es va incrementar una partida
per a aquesta publicació perquè
en sortissin més. Si tenim en
compte que som al mes d’octubre
i que anem pel segon, si se’n
redacta algun més, serà de
pressa i corrents abans d’acabar
l’any i excessivament a prop de
l’anterior. El del mes d’abril ja va
anar tard i les informacions que
hi apareixien havien perdut la
vigència quan els vilatans les van
poder llegir. Això ens genera unes
quantes preguntes: per a què ha
de servir aquest butlletí? Què hi
hauria de sortir? És interessant o
més aviat serveix de propaganda
per explicar només el que convé?
I, finalment, està justificada
la despesa que implica per a
informacions caducades i que
ja ens arriben per altres mitjans
també municipals?
Fa temps que des del nostre grup
municipal qüestionem la gestió de
la comunicació. El butlletí no és
l’únic aspecte que no funciona:
és molt complicat moure’s pel
web municipal i trobar el que s’hi
busca; els cartells que encara
es fan de vegades, molt sovint
es pengen tard i malament; la
difusió es concentra a les xarxes
socials, amb el perjudici per a
aquells que no en tenen, no les
saben o no les poden fer anar
o, simplement, no les consulten
amb prou assiduïtat, i els llocs on
penjar informacions donen una
imatge de brutícia i descontrol
que tampoc acompanya a aturars’hi a veure què hi ha. I a l’hora
de comunicar-se per contestar
demandes de particulars o entitats
a través d’instàncies, la gestió
torna a ser tard i malament.
Estem d’acord que la ciutadania
ha d’estar informada amb tota
transparència del que l’equip de
govern fa, però cal planificar amb
eficàcia i eficiència com arribar a
tothom, sense barrejar eines més
personals, com són avui dia les
xarxes socials, que converteixen
la informació en una mera
propaganda.
Grup Municipal d’ERC

Marta Espona
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ON ESTÀ LA REGIDORIA
DE CULTURA?
La situació de paràlisi cultural en
què es troba Molins de Rei des de
fa gairebé dos anys és un fet. La
pandèmia ha portat dificultats per
a programar, facilitar i difondre
activitat cultural a la vila, i els
tècnics han fet una enorme tasca
d’adaptació. Però és inadmissible
que, passat any i mig de l’inici
del primer confinament, ens
trobem pràcticament al mateix
lloc: seguim sent dels pobles on
menys es fa, on menys es tracta
amb les entitats i on menys es
pot gaudir de la cultura. I això
és per manca de voluntat política
d’aquest govern, no posant
la cultura com una prioritat i
necessitat social.
Els pressupostos del 2020
patien una retallada el 37,3% en
Cultura. En el 2021 ens trobàvem
aquestes partides en blanc.
Malgrat que el pressupost s’ha
anat ampliant al llarg dels mesos,
això no s’està veient traduït en
activitat cultural a la vila, o bé
la difusió és insuficient. I s’han
reduït el nombre de tècnics de
cultura.
El programa de Festa Major s’ha
presentat 7 dies abans de l’inici.
Costa d’entendre com la regidoria
de cultura ha sigut incapaç de
preveure amb més antelació
plans A i plans alternatius i,
sobretot, comunicar-ho. També
és millorable el sistema de reserva
d’entrades, ja que perjudica a
persones que estaven ocupades
en el moment de llençament.
El govern s’enfada i ens ataca,
però recordem que totes les
propostes en els pressupostos
del 2021 de la CUP van ser
rebutjades, incloent-hi les de
cultura. Quan vam estar al
capdavant de la regidoria vam
impulsar les Festes de Primavera,
els murs de colors, engalanar
carrers per Festa Major o fer-hi
sopars. Els 4 projectes van
ser cancel·lats pel govern
sociovergent actual.
I el problema va més enllà. Des de
fa mesos moltes entitats culturals
estan tenint problemes per
rebre respostes a instàncies on
demanen sota quins paràmetres
muntar activitats, o un mínim
suport logístic. L’administració
hauria de ser un facilitador de la
cultura popular. En canvi, s’opta
pel mínim possible.
Esperem que el govern de Xavi
Paz i la regidoria de Cultura faci
un canvi de direcció d’aquí al final
de la legislatura.

Marc Vives

ESPERANT LA RESIDÈNCIA
DE GENT GRAN
Més enllà de les situacions
extraordinàries ocorregudes en
2020, aquesta primera meitat de
mandat de la sociovergència es
pot definir per la tendència a la
inactivitat, la manca d’iniciativa
política i la deixadesa. Per no
abordar realment i amb fermesa
ni els grans problemes, com la
manca d’habitatge assequible
o l’increment de la precarietat
econòmica i la pobresa, ni les
grans reivindicacions populars,
com la residència de la gent gran.
Es evident que tot allò que
va succeir l’any passat va
influir en tota l’activitat política
a la nostra vila, endarrerint
projectes i dificultant el seu
desenvolupament. Però cal
recordar que quan la flamant
nova residència per a la gent
gran de Molins de Rei va ser
presentada allà per octubre de
2017, després d’un acord a tres
bandes entre el govern municipal,
la Generalitat de Catalunya i
la PARM, es va anunciar l’any
2019 com el de construcció i
entrada en funcionament del nou
equipament. Estem ja a finals de
2021 i les obres ni tan sols han
començat.
Des de Molins Camina – Podem
considerem que hi ha hagut dues
circumstàncies que han influït en
aquest retard.
La primera es basa en que el
govern municipal vol encarregar
la construcció i gestió de la
residència al Consorci de Salut
i Social de Catalunya, una
entitat teòricament pública
però gestionada sota principis
comercials privats que ha estat
involucrada en casos de corrupció
en aquest passat recent.
La segona, el compromís que
suposadament va assumir en
2017 el govern de la Generalitat
de concertar 50 places
residencials, a més de ser del tot
insuficient ja que la construcció
del centre hauria d’haver estat
principalment finançat pel
pressupost de la Generalitat i totes
les places haurien de ser realment
públiques, sembla que no és tan
clar a dies d’ara, quan en principi
era una condició imprescindible
per a la seva construcció i posada
en funcionament.
Esperem que aquest proper any
2022 les perspectives millorin i
puguem tenir un nou equipament
municipal imprescindible a
la nostra vila. Des de Molins
Camina – Podem, això sí, sempre
reivindicarem que la seva gestió
sigui pública, més encara
després de tot allò que ha succeït
darrerament en les residències per
a la gent gran.

Ana Aroca

TRANSICIÓ I CANVIS DE MODEL
INEVITABLES
Arrencar consensos polítics no
es fàcil i més quan es plantegen
propostes sobre canvis de
model estructurals en temes
com l’energia, la mobilitat, les
infraestructures i la seva capacitat
per garantir el desenvolupament
humà i l’activitat econòmica. Però
ara ja no hi caben excuses, tenim
consciència global que el planeta
i els seus recursos son finits i que
no podem seguir explotant-los
com hem fet fins ara.
Hem aconseguit arrencar
unanimitat per impulsar un nou
Pla de Mobilitat Urbana. La
desídia mostrada fins ara per part
del govern municipal en tenir al
dia aquest requisit, ha fet perdre
al nostre municipi l’accés a una
important subvenció del Ministeri
de Transport, del tot necessària
per impulsar la pacificació del
trànsit de la nostra vila i l’execució
d’una xarxa de mobilitat més
sostenible a Molins de Rei.
També hem assolit el suport de
tots els grups municipals per
tal de promoure comunitats
energètiques locals a mesura
que tinguem més autoproducció
energètica de proximitat amb
renovables, com l’energia solar
fotovoltaica. Autoproducció,
autoconsum, aprofitament
d’excedents, agregació de
demanda, seran conceptes
que han de fer possible major
sobirania i apoderament energètic
de la ciutadania i també de les
empreses.

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.

Aquests nous paradigmes i models
seran ineludibles per al repte
climàtic que afrontem.
Seguir apostant per les mateixes
receptes del passat no fan més
que negar els problemes i retardar
massa les solucions. Es per
això que la controvèrsia sobre
l’ampliació de l’aeroport del Prat
i la suposada dependència d’un
creixement econòmic del nostre
entorn seguirà polaritzada en 2
visions radicalment oposades: a)
créixer com ho portem fent els
últims 50 anys potenciant els seus
desequilibris o b) reconduir les
noves inversions cap a sistemes
de transport adaptats a les
distàncies, equilibrant el territori i
no depredant-lo pel benefici d’uns
pocs.
Des de Molins en Comú ho tenim
clar, inexcusablement hem de
transitar cap a un canvi de model.

Gerard Corredera

Laia Cassauba
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MARCOS RUIZ
“Ser als Jocs Olímpics
és el més gran que hi ha
per a un esportista”

El molinenc, de 24 anys, ha
estat als Jocs Olímpics de Tòquio
aconseguint un diploma pel
8è lloc a l’aixecar 180 kg en
arrencada i 215 kg en dos temps.
Aquest any també ha guanyat la
medalla de bronze al campionat
d’Europa, disputat a Moscou, on
va batre el rècord d’Espanya. El
2020 es va proclamar campió
d’Espanya quan va fer la millor
marca que mai s’ha registrat en
l’halterofília a l’estat. Ara torna
a Molins de Rei per preparar els
Jocs Olímpics de París 2024.

Aquest estiu has viscut un moment
històric: participar als Jocs Olímpics
de Tòquio amb la Selecció Espanyola
d’Halterofília: tres aixecadors i una
aixecadora. Com ha estat l’experiència?
Quan vaig arribar a Tòquio estava molt
content, ja que és l’esdeveniment més
important que hi ha, és la celebració
mundial més gran d’àmbit esportiu. Ser
allà és el més gran que hi ha. Llàstima que
pel COVID no vam poder fer tot el que ens
hagués agradat, com visitar Tòquio, però,
al cap i a la fi, participava en uns Jocs
Olímpics, on hi ha un ambient diferent, no
és igual que altres competicions mundials
o europees.
Quin era el teu objectiu esportiu? Quin
balanç en fas?
Jo volia estar entre els 12 primers i
disfrutar de la competició, no tenia cap
altre objectiu. Però un cop a la competició,
vaig veure que podia entrar dins dels 8
primers i ho vaig aconseguir.

Esportivament has assolit moltes fites
darrerament. Estàs en el teu millor
moment?

Has viscut a Madrid des del 2015, becat
a la residència Blume. Perquè tornes a
Molins de Rei?

Ara estic molt bé. Aquest ha estat el
meu millor any, he fet les meves millors
marques. De fet, des de finals del 2020
fins ara ha estat una molt bona època. El
meu objectiu són les Olimpíades de París
del 2024.

He fet un grau mitjà d’entrenador, vaig
estar durant un temps preparant-me per
les Olimpíades i ara vull començar un
grau superior de condicionament físic.
M’agrada molt Molins de Rei i aquí a la
vila tinc la possibilitat d’entrenar i de
preparar-me bé. Per a mi, estar a Madrid
abans era molt important, però ara m’he
adonat que en qualsevol lloc un pot estar
fort i preparar-se per a qualsevol cosa,
si té les ganes i la motivació per fer-ho.

Ara et recuperes d’una lesió. Quina és la
propera fita esportiva?
Aquest any no aniré al Campionat del Món;
després dels Jocs Olímpics no puc tornar
a tope. Ara m’estic recuperant del genoll
i he de fer rehabilitació. És una lesió que
arrossego des de fa temps. El meu objectiu
és recuperar-me els propers mesos i, amb
vista a l’any que ve, preparar-me per al
Campionat d’Europa, que serà a l’abril del
2022.

