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La Fira de la Candelera
recupera el somriure

Molivers, l’empresa pública
de serveis

Tornen els pressupostos
participatius als barris

Llúcia Domènech: com
trobar feina als 63 anys

PRESSUPOST /

APROVAT EL PRESSUPOST MÉS ALT DE LA HISTÒRIA

El Ple municipal va aprovar el pressupost per
a l’any 2022 de 36 milions d’euros, el més
quantiós de la història de Molins de Rei. El
pressupost suposa un increment del 13,2%
respecte a l’any anterior.
Es mobilitzen més recursos econòmics que
mai per millorar i incrementar els serveis que
es presten a la ciutadania i per avançar en la
transformació de la vila. Aquests diners han
de servir per afrontar, prioritàriament, tres
grans reptes: l’atenció social, la reactivació
econòmica i la lluita contra el canvi climàtic.

Mesures més destacades
ATENCIÓ SOCIAL
•
•
•
•

Universalització del servei de teleassistència a persones majors de 80 anys
Ampliació del servei d’atenció psicològica per a infants i adolescents
Més recursos per al Servei d’Atenció Domiciliària
Increment del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran

REACTIVACIÓ ECONÒMICA
•
•
•
•

Augment dels recursos per a la millora de l’ocupació i el teixit econòmic
Més diners destinats al Pla d’Ocupació de Joves
Increment dels ajuts a empreses locals perquè contractin persones a l’atur
Nous espais orientats a la innovació i al coneixement a l’edifici El Molí

PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
• Canvis de lluminàries a leds a la via pública i als equipaments; instal·lació de plaques
fotovoltaiques; tendals a la via pública; etc...
• Actuacions als espais naturals de la riera de Vallvidrera i als aiguamolls
• Realització d’auditories energètiques en els equipaments municipals
• Ampliació del servei de bus urbà als caps de setmana i el mes d’agost

/ PRESSUPOST
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GLOBAL
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Espai públic
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On van els diners
32,85%

Atenció a les persones

24,46%

Espai públic
Serveis centrals

14,95%
7,45%

Deute Públic
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Aportacions a altres administracions
Altres

QUINES INVERSIONS CREUS QUE SON PRIORITÀRIES A LA VILA?

enquesta / digues la teva

NOELIA RAMOS
Infermera

ISMAEL SANTONJA
Jubilat

Com a professional de la salut penso que
en general totes les administracions, inclòs
l’Ajuntament, haurien d’invertir més en
aquest àmbit. A banda d’això, també penso
que fa falta una segona piscina municipal
amb instal·lacions millors i situada en una
altra zona de Molins de Rei.

Els pressupostos han de ser socials, que
tinguin una mirada clara cap a les persones
més desafavorides i cap a serveis essencials
de salut, ensenyament, habitatge... I pel
que fa a les infraestructures, cal millorar la
mobilitat i fer un nou pavelló, perquè hi ha
clubs que no tenen on poder entrenar.

PILAR GÓMEZ
Jubilada

ANNA MUÑOZ
En situació d’atur

A la zona de la Riera Nova, l’enjardinament
està molt deixat. Penso també que l’accés
a la carretera de Rubí s’hauria de millorar
molt, amb alguna rotonda o similar. No
sé si li toca a l’Ajuntament, però hauria
d’intercedir perquè es fes. I també s’ha de
fer més habitatge social.

Crec que s’haurien de fer més parcs i zones
verdes, i mantenir-les en millors condicions.
L’Ajuntament també hauria de fomentar la
creació de zones d’oci per als joves, que
no hagin de marxar a altres municipis per
veure una pel·lícula de cinema d’estrena,
per exemple.

JORDI NICOLAU
Pensionista

AITOR CLAVIJO
Mosso de magatzem

És imprescindible i urgent la construcció de
la residència municipal per a les persones
grans. Fa molt temps que se’n parla, però la
població va envellint i continuem sense un
servei que és del tot prioritari. Sempre que
m’acosto al CAP miro si han començat les
obres i m’enduc una decepció.

Crec que és molt important invertir tant
com es pugui en ensenyament i formació, i
tenint en compte a tothom, també a la gent
gran amb ganes d’aprendre. Pel que fa als
equipaments, crec que en general estan
prou bé i donen resposta a les necessitats
que tenim els ciutadans.

/ AJUNTAMENT

@xavi.paz1

alcaldia@molinsderei.cat

@xavipaz

@xavipazp

Xavi Paz / Alcalde de Molins de Rei

Tres anys de mandat
Aquests tres anys de mandat han estat diferents, fins i tot m’atreviria a dir convulsos. Ho han estat a la vida de tots i totes: dos anys de
pandèmia de la COVID i després, una guerra a les portes d’Europa. Hem viscut amb incerteses i canvis constants, i amb conseqüències
inimaginables que encara avui patim. Com no podria ser d’una altra manera, l’Ajuntament també ha estat afectat per aquests fets; les
incerteses, els dubtes i l’actual pujada de preus ens han afectat com a tothom.
Des del Govern municipal hem treballat, i ho seguirem fent, amb honradesa, proximitat i el convenciment de que podíem contribuir a
donar informació fiable i generar certeses i confiança a la ciutadania. Així ho seguim fent: estem al costat de la gent, de qui ho necessita,
i acompanyem en la recuperació de l’activitat econòmica, esportiva, cultural i lúdica de la vila.
Ara que hem recuperat la normalitat en les activitats i els serveis, tal com es veu reflectit al pressupost municipal per a l’any 2022, estem
també en el punt àlgid de l’execució de projectes transformadors d’aquest mandat. Hem acabat les obres de la 2a fase de remodelació
de l’avinguda Barcelona-València i hem iniciat les obres de recuperació d’edificis patrimonials i emblemàtics com el Palau de Requesens
o l’acabament del Molí, i del nou vial de circumval·lació de les Guardioles, per posar-ne alguns exemples.
Els pressupostos 2022 són els més alts de la història de la vila, amb novetats com la universalització del servei de teleassistència per
a les persones més grans de 80 anys que ho desitgin, l’ampliació del servei del Bus Urbà i del Trencaclosques per a la petita infància,
la continuïtat del programa “El meu primer contracte” per als joves que cerquen la seva primera feina o programes que acompanyen
i ajuden persones amb dificultats d’inserció laboral, com el programa “Orienta “ o el programa “Joves en acció”, perquè, tot i que les
dades d’atur de desembre de 2021 ens acompanyen –un 7,1%, tres punts per sota de la mitjana de Catalunya-, el nostre compromís
es materialitza en proporcionar eines i recursos per a qui necessita millorar la seva ocupabilitat.
Un any 2022 en què veurem l’inici de les obres de recuperació de la riera de Vallvidrera –de Can Rabella fins al riu- i de nous espais
verds al bell mig de la vila, a més d’un seguit d’actuacions a la via pública que aniran acompanyades d’accions d’estalvi i eficiència
energètica als equipaments municipals; actuacions que s’engloben en el marc del Pla d’Adaptació contra el Canvi Climàtic (PLACC)
del nostre municipi.
En hem esforçat en la millora dels carrers, la via públics i la jardineria, per posar-ne alguns exemples, i continuarem els nostres esforços en
la neteja dels carrers i en la creació de més places d’aparcament, tot per consolidar el nostre projecte de transformació de Molins de Rei.
Acabo convidant-vos a visitar, a la planta baixa del Molí, l’exposició “Molins 2030”, on s’expliquen aquests projectes transformadors i de
futur vinculats a la responsabilitat col·lectiva dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
Xavi Paz, alcalde
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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
Novembre

• Declaració institucional per expressar la condemna i el rebuig davant els assassinats de les víctimes de violència masclista
• Aprovació de la proposta de designació del Racó de Sonia Rescalvo Zafra
• Aprovació de la concessió del títol de Fill Adoptiu de Molins de Rei a favor del Sr. Tomàs Alcoverro Muntané
• Encàrrec de gestió del servei de neteja i manteniment dels espais verds, zones de jocs infantils i àrees de socialització canina
• Compromís de finançament del pla d’acció derivat del conveni entre l’Ajuntament i el Consorci del Parc de Collserola per a la
transició agroecològica
• Aprovació inicial del Reglament marc per a l’adjudicació d’habitatge assequible cedit o propietat municipal de Molins de Rei
• Adhesió a la Declaració del Dia Universal de la Infància 2021 proposada per UNICEF
• Aprovació del Manifest del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones i les Nenes 2021
• Aprovació del Manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021

Desembre

• Declaració institucional de condemna i rebuig davant les pintades nazis aparegudes a diferents carrers i espais públics de la vila
• Aprovació provisional del document refós del Pla Especial Urbanístic de Can Pahissa
• Adhesió de l’Ajuntament de Molins de Rei al comunicat conjunt del Dia Mundial de la SIDA 2021
• Adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030

Gener

• Renovació de l’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PAES) i redacció del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el
Clima (PAESC)
• Aprovació del Pla Director Turístic de Molins de Rei 2021-2025

Febrer

• Aprovació inicial del Reglament d’Honors i Distincions de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei
• Aprovació del conveni de creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització entre l’Ajuntament de Molins de Rei i la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació
• Aprovació de la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Molins de Rei sobre el 8 de març, Dia Internacional de les Dones 2022

Març

• Declaració institucional contra la guerra a Ucraïna
• Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa
de Biblioteques Municipals (XBM) de la Biblioteca El Molí 2022-2025
• Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva i d’activitats de lleure en edat escolar

MOCIONS APROVADES
Novembre

• Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat
• Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem relativa a l’oferta de treball de l’empresa logística
DSV del Polígon Industrial les Llicorelles
• Moció conjunta dels grups municipals Molins en Comú i Molins Camina Podem per recuperar els drets dels treballadors i
treballadores, i derogar la reforma laboral
• Moció del grup municipal del PSC Molins de Rei amb motiu dels 90 anys del vot de les dones
• Moció del grup municipal d’ERC sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT

Febrer

• Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’augment de català en el fons de la Biblioteca el Molí
• Moció conjunta dels grups municipals Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Molins, Esquerra Republicana de Catalunya,
Candidatura d’Unitat Popular – Alternativa Municipalista , Molins en Comú, Molins Camina Podem i Ciutadans per a la instal·lació de
plaques Stolpersteine en record dels molinencs deportats als camps nazis i per l’adhesió a la xarxa Mai Més
• Moció conjunta dels grups municipals Molins Camina – Podem i Molins en Comú per a la conversió de SAREB en un instrument per
garantir el dret a l’habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments

Març

• Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’augment de català en el fons de la Biblioteca el Molí
• Moció del grup municipal CUP – AMUNT pel compromís de l’Ajuntament de Molins de Rei amb el model educatiu de la immersió
lingüística
• Moció conjunta dels grups municipals Molins Camina-Podem i Molins en Comú per instar la UE a desvincular el preu del gas de
l’electricitat
• Moció conjunta dels grups municipals d’ERC, Molins Camina-Podem i Molins en Comú en suport al dret d’autodeterminació del
poble Sahrauí
• Moció del grup municipal d’ERC en defensa del cànon de residus de Catalunya

/ CANDELERA

LA CANDELERA
RECUPERA
EL SOMRIURE

/7

El disseny d’una fira més reduïda i esponjada, sumat al bon temps i la caiguda de
les restriccions de darrera hora van permetre gaudir d’una Fira de la Candelera
molt similar a les d’abans de la pandèmia. La prova és que la gent va sortir al
carrer i durant el cap de setmana va omplir el recinte firal, si bé amb menys
aglomeracions gràcies a la nova distribució dels espais.
L’equip de govern va destacar aspectes com la recuperació de les sensacions, l’èxit
d’assistència i l’augment de visibilitat que va tenir el comerç local, cosa que es va
traduir en més vendes que en altres edicions.
La 171a Fira de la Candelera va comptar amb 301 estands d’expositors
comercials i amb més de 50 activitats organitzades.

PROJECTES SUPRAMUNICIPALS /

PROJECTES
SUPRAMUNICIPALS
Més habitatge públic
a les GUARDIOLES

Molts dels projectes que s’executen a Molins de Rei
no serien possibles sense la col·laboració d’altres
administracions supramunicipals. En aquestes pàgines
recollim els més destacats que estan en marxa.

Fins fa uns anys, l’oferta d’habitatge
protegit en règim de compra o de lloguer
a Molins de Rei era gairebé inexistent,
però amb el desenvolupament de la zona
residencial de les Guardioles s’ha millorat
aquesta situació en un moment en què els
preus del lloguer no han deixat de pujar.
En aquesta línia, l’Ajuntament de Molins
de Rei i l’IMPSOL (Institut Metropolità de
Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial)
han acordat la cessió gratuïta per part de
l’Ajuntament de les parcel·les R-10 i R-13,
ubicades al barri de les Guardioles, per
construir-hi 76 nous habitatges públics.
Actualment ja s’està construint a les
Guardioles la segona fase del projecte
d’urbanització (noves zones verdes i un vial
de circumval·lació) i edificació d’habitatge
públic, la qual consta de 62 habitatges, que
també seran de lloguer i que s’adjudicaran
d’aquí un any. Aquests pisos se sumen als
56 habitatges construïts i adjudicats durant
la primera fase del projecte. D’aquesta
manera, abans del final del mandat
s’assolirà l’objectiu que el Govern s’havia
proposat: la construcció de 150 habitatges
de protecció oficial.

Nou servei de transport
adaptat a demanda per a
persones amb discapacitat
El servei de transport adaptat a demanda per a persones amb
mobilitat reduïda ha arribat a Molins de Rei i a 11 municipis
metropolitans més del Baix Llobregat.
El servei de transport adaptat a demanda és un servei destinat a
millorar i facilitar la mobilitat de les persones que tenen dificultat
per desplaçar-se i que no disposen d’un altre tipus de transport més
adient. Amb aquest servei, impulsat des del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, i cofinançat per l’AMB i alguns ajuntaments del Baix
Llobregat, s’ofereix a aquest col·lectiu de persones un transport
“porta a porta”. Així doncs, podran desplaçar-se allà on vulguin
(dins dels municipis que compten amb el servei establert), sempre
que no es repeteixin més de tres dies a la setmana i no incloguin la
figura de l’acompanyant.
El servei es presta tots els dies de l’any, de 7 a 24 h, tot i que s’ha
de demanar amb 24 hores d’antelació com a mínim. Per sol·licitar
el servei cal dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer Rubió
i Ors, 2-4); un cop la persona interessat s’hi ha donat d’alta, podrà
sol·licitar el servei de transport adaptat a demanda a través del
telèfon 93 223 51 39.

En funcionament
l’Oficina Municipal
d’Escolarització
Després d’anys d’esforços i de treball conjunt, Molins de Rei
ja compta de manera oficial amb una Oficina Municipal
d’Escolarització (OME). L’acord es va fer efectiu el passat
divendres 25 de febrer, a través de la signatura del conveni entre
l’Ajuntament de Molins de Rei i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
L’OME és un servei que té per objectiu gestionar, informar i
acompanyar les famílies durant el procés d’escolarització dels
infants, però també durant tot el curs escolar per gestionar la
matrícula viva i resoldre dubtes sobre l’escolarització dels infants.
La nova OME està ubicada a l’Àrea de Serveis a les Persones, a
Ca n’Ametller (c. Jacint Verdaguer, 95 bis) i ja està operativa per
tal que les famílies de Molins de Rei puguin adreçar-s’hi per
informar-se i resoldre dubtes amb vista al proper procés de
matriculació escolar. Cal demanar cita, trucant al telèfon
93 680 37 31.

/ PROJECTES SUPRAMUNICIPALS

Comença la rehabilitació
del mòdul annex a
l’edifici del Molí

La intervenció arquitectònica que s’ha iniciat aquest mes de gener
consisteix a mantenir l’arquitectura de la nau i els seus elements
singulars, i construir un nou nucli d’escales adjacent que resolgui
l’accessibilitat i, alhora, permeti un funcionament independent
entre plantes. Es preveu la creació d’espais amplis i polivalents
que permetin realitzar-hi activitats diverses com exposicions,
xerrades i conferències, aules d’estudi i aules-taller. També
incorpora la possibilitat d’accés a les galeries subterrànies que
formaven part de l’antiga fàbrica.
Aquesta actuació té un import d’1,7 milions d’euros i s’inclou
en el Programa de foment del patrimoni cultural i industrial
de l’AMB, amb participació municipal i cofinançat pel FEDER.
L’AMB assumeix la redacció i l’aprovació del projecte, la licitació,
l’adjudicació i la direcció de les obres, a més de tota l’operativa
administrativa i tècnica. El finançament del projecte corre a
càrrec de l’AMB, per un import de més de 700.000 euros, i de
la Diputació de Barcelona, amb 700.000 euros més; de la resta,
se’n fa càrrec l’Ajuntament de Molins de Rei.
Està previst que les obres acabin l’abril de l’any 2023.
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Les obres del Palau de
Requesens avancen a
bon ritme
FALTA!
FOTO DEL PALAU DELS REQUESENS

Les obres que es porten a terme al Palau de Requesens i que
tenen per objectiu rehabilitar l’edifici i ubicar-hi el Centre d’Art i
Cultura del Renaixement, avancen complint els terminis previstos.
Durant les primeres setmanes d’actuacions s’han fet descobertes
arqueològiques d’aquest edifici, que va ser construït al segle XV i
compta amb una dilatada i complexa història. No obstant això, les
troballes no afectaran el calendari fixat, que preveu finalitzar les
obres a finals d’aquest any 2022.
La rehabilitació de l’edifici i la posterior posada en marxa del
Centre d’Art i Cultura del Renaixement necessitarà una inversió
aproximada de 3,9 milions d’euros. El finançament del projecte
compta amb 1,5 milions d’euros del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana del Govern Central; amb gairebé un
altre milió d’euros dels fons FEDER de la Unió Europea; i amb
200.000 euros de la Generalitat de Catalunya. La resta, 1,2
milions d’euros, serà aportada per l’Ajuntament.

VIA PÚBLICA /

Plaça de l’U d’Octubre de 2017

L’Ajuntament ja treballa en la remodelació de la plaça
de l’U d’Octubre de 2017. El projecte es troba en fase
de licitació i està previst que abans de l’estiu es conegui
l’empresa que executarà les obres.
El projecte aprovat preveu una plaça on la vegetació
tindrà un paper central, de manera que aquest espai
es convertirà en un veritable pulmó verd al centre de la
vila. Així, es reduirà l’efecte “illa de calor” que provoca la
gran superficie de sauló sense pràcticament vegetació.
En aquest sentit, es planteja una gran plantació d’arbres
i vegetació que faci un efecte termoregulador i ofereixi
ombra i un ambient més net als visitants.
El projecte va ser presentat per la seva autora, l’arquitecta
i paisatgista Pepa Morán, en el marc de les activitats
programades en l’exposició “Molins de 10”, que recull els
projectes alineats amb els objectius de desenvolupament
sostenible i l’agenda 2030.

NOUS ESPAIS VERDS
A LA VILA

Plaça Pont de la Cadena
Un plantejament molt similar es vol fer a la plaça del Pont de la Cadena, coneguda popularment com “la plaça de les palmeres”. En
aquest cas també es tindrà en compte l’alta densitat de població a la zona i la necessitat de deixar espais òptims per a la celebració
d’activitats socials i ciutadanes.
El color sorra serà substituït pel verd dels arbres i les pèrgoles vegetals en un projecte de renaturalització que canviarà per complet
l’aspecte d’aquest entorn, un dels espais públics de dimensions més grans de tot el nucli urbà.
Amb la reforma també es vol facilitar l’accés a la mateix plaça i aconseguir donar continuïtat al passeig del Terraplè i als nous eixos
pacificats de Pi i Margall i de l’antiga carretera.

MÉS INFORMACIÓ
De tots dos projectes a: www.molinsderei.site/molinsde10

/ SOSTENIBILITAT

UNA NOVA
EMPRESA
PÚBLICA
DE SERVEIS
NEIX MOLIVERS

Molivers és la nova empresa pública que des del passat mes
de desembre té cura del manteniment de les zones verdes del
municipi, de les àrees de jocs infantils i dels espais de socialització
per a gossos.
L’empresa ha heretat l’estructura legal i administrativa del que
fou Molins Energia S.L. i ara compta amb un pressupost de 3,3
milions d’euros de recursos públics per garantir el manteniment de
les zones verdes de la vila. També s’encarregarà de la poda de tot
l’arbrat urbà de Molins de Rei i s’està estudiant que pugui gestionar
altres serveis municipals.

Molivers ha començat a actuar amb 9 treballadors i treballadores
subrogats de l’empresa MOIX, en concurs de creditors. L’equip
s’ampliarà amb dos efectius de personal més i un responsable de
servei. Per altra banda, també s’ha adquirit material nou i una flota
de vehicles 100% elèctrics.
L’empresa s’ha instal·lat a la nau situada al carrer Can Rabella,
5 - Nau 1, del Pol. Ind. Riera del Molí, on compta amb espai per
emmagatzemar tot el material necessari per dur a terme el servei i,
alhora, hi ha les seves oficines.
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MOLINS DE 10
Els baixos de l’edifici El Molí acullen l’exposició “Molins de 10”. Es
tracta d’una de les activitats organitzades amb l’objectiu d’informar
i sensibilitzar sobre els projectes del municipi que es duran a terme
durant els propers anys i que estan lligats a l’Agenda 2030 i als 17
objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Al Molí s’hi pot veure una maqueta gegant de com serà Molins
de Rei el 2030, amb una explicació dels diferents projectes de
renaturalització, sostenibilitat i mobilitat urbana. També hi ha una
zona d’esbarjo infantil amb jocs i contes, i un arbre dels desitjos.
Paral·lelament també s’han organitzat diferents xerrades i debats
sobre sostenibilitat i eficiència energètica, entre d’altres.
Més informació a www.molinsde10.cat

La riera de Vallvidrera serà restaurada

Entre els mesos de novembre de 2022 i
febrer de 2023 es restaurarà la riera de
Vallvidrera en el seu curs baix, entre la
masia de can Rabella i el riu Llobregat. Les
dates s’han decidit per criteris tècnics, atès
que així s’evita l’època de nidificació i de
crescudes de la riera.
L’actuació, que tindrà un cost superior
al mig milió d’euros, abastarà un tram d’1,6
km i una superfície de 63 hectàrees.
El projecte, actualment en licitació, té per
objectiu protegir la fauna i els recursos
naturals, promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres, lluitar contra la
desertificació, aturar i invertir la degradació
de les terres i frenar la pèrdua de la
diversitat biològica. A més, crearà un
corredor natural que connectarà la serra de
Collserola i el riu Llobregat.

Renovem el
compromís amb
el Pacte d’Alcaldies
per l’Energia Verda
i el Clima

El Ple va aprovar per unanimitat la
renovació de l’adhesió de la vila al Pacte de
les Alcaldies pel Clima i l’Energia (PAES).
Aquest pacte, sorgit l’any 2008, pretén
fomentar l’ús d’energia renovable i donar
resposta a les conseqüències ambientals
del canvi climàtic. Amb aquesta renovació,
s’amplia l’àmbit de treball del Pacte i
l’Ajuntament assumeix el compromís
d’elaborar un Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini
de dos anys. El document inclourà una
proposta d’accions a seguir per assolir els
objectius plantejats i la seva elaboració
comptarà amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

/ PARTICIPACIÓ I CIUTADANA

274 propostes per als
pressupostos participatius

Som Barris 2020-2023
Fins a 274 propostes d’inversió s’han recollit en els pressupostos
participatius de barri Som Barris 2020-2023. Aquesta edició consta
d’una dotació d’un milió d’euros per a projectes a executar als
diferents barris segons el seu veïnat.
La fase de recollida de propostes va acabar el passat mes de
febrer. Durant aquest període, tota persona més gran de 16 anys
empadronada al municipi, les diferents associacions de veïns i el
mateix Ajuntament van poder fer les seves propostes per millorar els
diferents barris de la vila. Actualment, les 274 propostes
estan en fase d’avaluació i validació tècnica, econòmica, legal
i mediambiental. Durant els mesos de maig es faran públiques
i se sotmetran a votació popular del 25 de maig al 15 de juny.
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L’EXPERIÈNCIA
DE VIURE A
MOLINS DE REI
ÉS NOTABLE
Els habitants de Molins de Rei, en una amplíssima majoria, estan
satisfets amb la seva vida al municipi, particularment pel seu
ambient tranquil i familiar, la seva proximitat amb Barcelona i la
qualitat dels serveis i les comunicacions. A més, consideren que
la ciutat destaca especialment pel que fa al comerç, transport
públic, cultura i patrimoni, i esport. Són algunes de les conclusions
del recent estudi sobre l’estat del municipi que ha presentat
l’Ajuntament.
L’estudi, dut a terme a finals de 2021, revela un alt grau de
satisfacció amb l’estat general del municipi (6,75 sobre 10), la
qualitat de vida a Molins (7,48) i la satisfacció de viure a Molins
(7,70). D’un total de 28 competències i infraestructures municipals
avaluades, 6 obtenen un notable (entre les quals destaquen la
Biblioteca i el Mercat Municipal), fins a 20 obtenen notes per sobre
del 6 i únicament suspenen els aparcaments (4,74 sobre 10). A
més, en general, els molinencs i molinenques són bons coneixedors
de les competències del seu Ajuntament i els recursos del municipi;
l’àmplia majoria (22 de les 28) són reconegudes per almenys 2
de cada 3 veïns. Tot això, sumat a l’alt grau d’identificació amb
la ciutat (valorat amb un 7,52 sobre 10), és una clara mostra de
la implicació dels veïns i les veïnes de Molins de Rei amb la vida
municipal.
A l’extrem contrari, la neteja s’assenyala com el punt més important
a millorar de la ciutat, amb un 30% dels enquestats que la
consideren un dels dos problemes més grans que perjudiquen
el municipi. En un segon esglaó se situa la seguretat ciutadana,
els impostos i l’estat dels carrers, amb un 13% de mencions cada
un. Preguntats per aquells problemes que els afecten de manera
personal, l’atur és el més esmentat (13%), seguit de prop pels
impostos, la neteja i la crisi econòmica.
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Millora de l’ocupabilitat per a col·lectius
amb dificultats d’inserció laboral
El programa Orienta Molins, dut a terme
amb el finançament de la Diputació de
Barcelona, és un projecte d’orientació,
formació i inserció sociolaboral dirigit
prioritàriament a diferents col·lectius.
amb dificultats per accedir al mon
laboral, aturats de llarga durada,
persones amb discapacitat, persones

majors de 55 anys, etc. Per assolir
l’objectiu de la inserció laboral, es
treballa amb les persones participants
una sèrie d’aspectes per tal que
adquireixin o millorin certes qualitats
fonamentals en la recerca de feina:
l’adquisició de l’apoderament necessari,
és a dir, el reconeixement de les

capacitats pròpies; l’actualització en
noves tecnologies; la gestió emocional;
el coneixement del mercat laboral i
la prospecció laboral. A més a més,
també se’ls ofereix un assessorament
en recursos formatius. Per dur a terme
aquest projecte s’han contractat 3
tècniques.

:
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OCUPACIÓ PER A LA GENT
JOVE: “Joves en acció”
El programa “Joves en acció”, impulsat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC), té per objectiu reforçar
l’ocupabilitat i les competències professionals dels joves que
es troben en situació d’atur i que no estan integrats en els
sistemes d’educació o formació. El projecte ofereix un servei
d’orientació laboral i de formació professionalitzadora.
Es posen en marxa els cursos de Formació
Ocupacional i Programa SEFED 2022. Aquest any
2022, més de 150 persones podran participar en els
cursos de formació que ofereix l’Ajuntament de Molins
de Rei al Centre Ocupacional Joan García-Nieto.

SUBVENCIONS per
contractar persones a l’atur
Nova convocatòria de subvencions per a empreses
destinada a contractar persones en situació d’atur.
Les empreses tenen fins el 31 de juliol de 2022
o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible per
obtenir un màxim de 4.200 € per cada contracte
de sis mesos a jornada completa. Tindran prioritat
les persones de Molins de Rei que hagin exhaurit
la prestació per desocupació sense dret al subsidi
d’atur, les persones aturades de llarga durada, les
més grans de 45 anys, els joves de 16 a 35 anys,
les persones amb discapacitat, les que pertanyin a
famílies amb tots els seus membres a l’atur, dones
desocupades o bé famílies monoparentals.

A Molins de Rei, el projecte s’adreça a 15 persones joves
entre 18 i 29 anys. Per poder optar a participar del projecte,
les persones que ho desitgin han d’estar inscrites al SOC
i ser beneficiàries del programa Garantia Juvenil.
L’Ajuntament ofereix, de forma complementària, el curs de
formació “Activitats per a auxiliars de magatzem”. Té una
durada total de 170 hores teòriques i 40 hores pràctiques.

18 joves més debuten
en el món professional
amb “El meu primer
contracte”
Després de l’èxit de la primera edició del programa “El
meu primer contracte”, l’Ajuntament de Molins de Rei ha
impulsat una segona edició amb la contractació de 18 joves
de la vila durant la campanya de Nadal per oferir-los la seva
primera experiència laboral

/ BREUS

Més d’una desena
d’activitats pel 8M
Amb motiu del Dia Internacional dels
Drets de les Dones, que se celebra el 8 de
març, l’Ajuntament va programar un seguit
d’activitats, juntament amb algunes entitats
de la vila. Xerrades, lectures de manifestos,
concerts, exposicions, lectures de contes
infantils, murals i tallers van servir per
sensibilitzar, incidir i promoure la igualtat
en diferents àmbits de la societat.
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Enreda’t guanya el VI Premi Memorial
Josep Maria Salas i Peiró
Enreda’t ha resultat la
candidatura guanyadora del
Premi Memorial Josep Maria
Salas i Peiró, que un any
més s’ha lliurat coincidint
amb el Dia Mundial dels
Drets Humans. Aquest
premi, que està impulsat
per la família Salas-Prat, la
Creu Roja Baix Llobregat
Centre i l’Ajuntament de
Molins de Rei, vol reconèixer
iniciatives i projectes socials i
humanitaris en el sentit més
ampli: accions de caràcter

sociosanitari, en defensa
dels més dèbils i a favor de
la dignitat de les persones.
Aquests projectes i iniciatives
de defensa i atenció a drets
universals s’han de dur a
terme a Molins de Rei o a la
comarca del Baix Llobregat.
Enreda’t és una associació
que té l’objectiu d’impulsar
activitats per millorar les
condicions de vida de les
persones amb discapacitat i
les seves famílies.
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Constituït el Fòrum de
L’ENVELLIMENT ACTIU
El Fòrum de l’Envelliment Actiu de Molins de Rei és un òrgan consultiu, de
participació i d’àmbit municipal que té per objecte la consulta, la informació, la
col·laboració, l’assessorament, el debat i l’elaboració de propostes pel que fa a
qüestions i iniciatives locals que afectin la gent gran i, en general, l’activitat del
nostre municipi. Es tracta d’un espai on debatre i reflexionar sobre el procés
d’envellir a Molins de Rei i, també, per proposar i dur a terme accions de millora.
El Fòrum s’havia de constituir l’estiu del 2020, però es va posposar a causa de
la pandèmia.

Ajuts per al pagament
del lloguer
Les persones més grans de 65 anys que tinguin dificultats per pagar el lloguer
tenen temps de demanar un ajut econòmic fins al 29 d’abril. Es tracta d’una
convocatòria oberta per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que té per objectiu
donar resposta a persones que tinguin 65 anys o més durant l’any 2022 i que,
tot i no estar en una situació de vulnerabilitat imminent, tinguin dificultats per fer
front a les despeses de lloguer del seu habitatge habitual.
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TOMÀS ALCOVERRO MUNTANÉ,

Fill Adoptiu
de Molins de Rei

Tornen
ELS PREMIS
DE L’ESPORT
L’acte de lliurament dels Premis
de l’Esport 2021 es va convertir
en una festa de reconeixement
a moltes de les persones i de
les entitats del municipi que
promouen la pràctica esportiva
i els valors que comporta.
Desenes de persones van assistir
a l’acte que es va celebrar al
teatre de la Joventut Catòlica-La
Peni, que va servir per també
fer un homenatge a la trajectòria
d’alguns dels esportistes
molinencs més il·lustres.

El periodista Tomàs Alcoverro
ha rebut el títol de Fill Adoptiu
de Molins de Rei en un acte
molt emotiu celebrat al Foment
Cultural i Artístic. Durant l’acte,
que va ser conduït i presentat
pel també periodista Jordi
Hurtado, es van poder seguir
les intervencions de Guillem
Urbà, actual propietari de la
casa del carrer Puigcerdà on
va viure Alcoverro; Jaume
Peral, director general de
Negoci Audiovisual del Grup
Godó; Plàcid Garcia-Planas,
cap de la secció Internacional
de La Vanguardia; Carles
Duarte, filòleg, escriptor i
poeta i amic de l’homenatjat;
Josep-Miquel Servià, poeta i

amic d’Alcoverro, i Jordi Juan,
director de La Vanguardia.
Tomàs Alcoverro és periodista
i un dels més reconeguts
observadors europeus del món
àrab. El 2004 va ser guardonat
amb el Premi Manuel Vázquez
Montalbán i el 2006 va rebre
la Creu de Sant Jordi. Al marge
de la seva activitat periodística,
Alcoverro és autor de diversos
assaigs i cartes, traductor i
col·laborador de canals de
televisió i cadenes de ràdio, així
com conferenciant. Durant la
seva infància va passar molts
estius a Molins de Rei i encara
manté una estret vincle amb
la vila.

PREMIATS I PREMIADES
Esportista masculí:

MARCOS RUIZ VELASCO (halterofília)

Esportista femenina:

LAURA CÁLIZ I SIRA GARCIA (patinatge)

Equip masculí:

EQUIP RELLEUS 4 X 100 M (atletisme)

Equip femení:

Absolut de waterpolo CN Molins – Sintagmia

Equip mixt:

Equip Kawasaki Català – Grup Motor Molins

Trajectòria entitat:

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI, 50 aniversari

Promesa masculina:

GERARD GIL (natació i waterpolo)

Promesa femenina:

OLGA ROMERO COSTA (gimnàstica)

Salut:

CAP Molins - Seguiment covid-19 activitats.

Valors esforç i constància

NANDÚ DIEDHIOU (boccia)

Reconeixement a la trajectòria esportiva:

JAUME PUJOL BALLESTÉ

La Biblioteca millora
l’acústica de les seves
sales d’activitats
Des de finals de febrer, els assistents a les activitats de la Biblioteca
el Molí poden gaudir d’una important millora acústica a la Sala
d’Actes i la Sala 2. En totes dues sales, ubicades a la segona planta
de la Biblioteca, s’hi ha dut a terme un tractament tècnic per
reduir-ne la reverberació.
La intervenció s’ha dut a terme amb el finançament de 48.139,85
€ del programa de subvencions destinat a finançar les obres i/o
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments
culturals locals de la Diputació de Barcelona de l’any 2021. Està
prevista una segona fase d’obres, que s’executarà al llarg d’aquest
2022 i permetrà corregir també la reverberació de la Sala 1,
destinada a les activitats de formació tecnològica.
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El Comitè de l’Antifaç, i amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha organitzat un Carnaval ple de
novetats, amb nous personatges, més activitats i molta més festa. Entre el 24 de febrer i el 2 de
març, els molinencs i les molinenques han tornat a sortir al carrer per gaudir als carrers d’activitats
tradicionals com L’Arribo de Sa Majestat Carnestoltes i el seu Sèquit Reial, La Nit de la Bota, La Gran
Rua i, evidentment, l’Empaitaculs i “El Ball del Camell”, que aquest any celebrava el 40è aniversari.
A més, l’Aristocràcia ha vist ampliada la seva família amb nous personatges: els Malparlats i els
Burgesots. També s’han pogut veure per primer cop el Notari, que fa d’intermediari entre les peticions
dels Malparlats i el rei Carnestoltes, i el Policia del Comitè de l’Antifaç, un agent a les ordres de Sa
Majestat el Rei Carnestoltes.
Finalment també s’ha gaudit per primera vegada de Les Xerrameques (espai de reflexió i debat sobre
la festa), La Bacallanera (una passejada musical de comiat) i la “Molt gran i gloriosa panera del
Carnaval” (una fórmula per recaptar fons per al Comitè de l’Antifaç).

TRETZE COMERÇOS
participen a la desfilada
#08750
Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, la desfilada de
moda #08750 ha pogut celebrar la seva segona edició. I ho ha fet
amb 13 comerços participants, el doble que a la primera edició,
que han aportat el vestuari i els complements que han vestit les
models. Les botigues participants han estat: Klins, Calzados
Vallés, Coco Liam, Trama Moda, Bugui’s Kids, Calçats Munné
1941, Sassy, Verd Poma, Calzedonia, Danna Moda Íntima, MC
Home i Dona, Escala Sabates i Corset.

No donis menjar
als coloms

Coincidint amb el començament de l’aparellament i la cria de
coloms, s’ha iniciat una campanya amb l’objectiu de sensibilitzar la
població sobre la prohibició d’alimentar els coloms a la via pública.
Aquesta prohibició està recollida en l’article 38 de l’Ordenança de
convivència vilatana.
En el marc de la campanya s’han distribuït cartells informatius per
tot el municipi, s’han senyalitzat els punts més conflictius amb la
prohibició d’alimentar coloms, s’han repartit fulletons informatius
a mà al carrer per part dels agents mediambientals i se n’està fent
difusió per la resta de canals de comunicació municipals.

10:10

627 022 667

Subscriu-te
al nou butlletí
electrònic
i al canal de
WhatsApp
municipal

L’Ajuntament ha posat en marxa un butlletí electrònic setmanal,
que s’enviarà cada dijous, a través del qual es farà difusió de totes
les activitats que s’organitzen tant des de l’Ajuntament com des
de les entitats que ho sol·licitin. Tothom qui vulgui es pot donar
d’alta al butlletí des del web municipal, i se’n pot donar de baixa en
qualsevol moment i s’eliminaran les seves dades. També es posa
a l’abast de les entitats molinenques un espai a l’agenda del web
municipal per tal que puguin fer difusió de totes les activitats que
organitzen.
Recordem que també et pots informar a través del canal de
WhatsApp al que ja s’han subscrit més de 2.000 persones. Per
fer-ho només has d’enviar un missatge amb la paraula ALTA al
número 627 022 667.
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PRESSUPOST 2022, PER NO
DEIXAR NINGÚ ENRERE
El passat mes de febrer, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar el
pressupost municipal per a l’any
2022, el més alt aprovat mai a la
nostra vila, 35.740.774 euros,
dels quals 5.389.000 euros
són d’inversions, i prioritzen les
polítiques socials, la reactivació
econòmica i el canvi climàtic.
Les polítiques socials són l’eix
principal del pressupost. Destacar
que destinem més recursos per
l’accés al servei de teleassistència
per a persones més grans de
80 anys, ampliem els habitatges
temporals d’emergència social
-som un dels municipis de la zona
amb més nombre d’habitatges
d’aquestes característiques-,
destinem més diners al transport
adaptat i consolidem serveis com
l’atenció psicològica als adolescents
o les activitats d’estiu.
El pressupost també destina
recursos per a subvencions a les
empreses que contractin aturats
i al programa “El meu primer
contracte”, dirigit als i les joves
sense experiència laboral.

Tribuna política

Vull destacar la lluita contra el canvi
climàtic, destinem més de 300.000
euros per pal·liar els seus efectes.
Farem auditories energètiques als
edificis municipals per millorar la
seva eficiència i inversions, com
la renovació total de lluminàries
dels carrers i els equipaments per
leds. El increment del pressupost
de Molins Bus permetrà ampliar
molt aviat, els seus horaris i dies de
servei i és una aposta clara per la
mobilitat sostenible.
També hem pres la decisió
d’incrementar els ajuts a les
entitats de la vila, pujant un 5 % les
subvencions que se’ls destinen per
tal de consolidar les seves activitats
i acompanyar-les en la represa de
la normalitat postcovid.
Les inversions continuen garantint
actuacions en l’àmbit de l’espai
públic, els edificis municipals o
als espais naturals de la Riera de
Vallvidrera i els aiguamolls, així
com la consolidació de projectes
encetats com el Palau de
Requesens i El Molí.

TREBALLEM
En l’últim any, una de cada quatre
persones que estava en situació
d’atur a la vila ha trobat feina. Les
xifres són molt positives i convé
analitzar-les.
La taxa d’atur a Molins de Rei
és del 7,7%; a la província de
Barcelona i a Catalunya és del
10,1%. De fet, les dades de la
vila són més equiparables a les
de països com França (7,6%) o
Suècia (7,3%) que a les del nostre
entorn més immediat.
No és casualitat. Des que formem
part del Govern municipal
sempre hem apostat per
polítiques agressives d’estímul
del teixit econòmic i de foment
de l’ocupació. Hem desplegat tot
tipus d’ajuts tant a les empreses
perquè contractin, com a les
persones perquè es formin i
tinguin moltes més possibilitats
de trobar feina. Hem multiplicat
els recursos econòmics i tècnics.
Hem ajudat autònoms a iniciar
el seu propi projecte. Hem fet tot
el que estava a les nostres mans
per impulsar l’economia i ajudar
la gent.
L’exemple més clar i entranyable
el trobareu a la contraportada
d’aquest Balcó de la Vila: la
Llúcia, una dona de 62 anys que
ha trobat feina gràcies a les seves
capacitats i al suport que ha rebut
des dels serveis municipals.
Encara queden aproximadament
unes 900 persones de Molins de
Rei que estan en disposició de
treballar, però que no tenen on
fer-ho. I aquest ha de ser el nostre
principal incentiu per continuar
avançant amb projectes que
donin resposta a una de les grans
preocupacions dels nostres veïns
i veïnes.
És important que treballem, que
ho fem des de l’àmbit polític
generant recursos, que ho facin
les empreses apostant pel talent
i la implicació de les persones
de Molins de Rei i que ho facin
les persones amb compromís
i responsabilitat. Només així
tindrem una societat més
cohesionada i amb oportunitats
millors.

APARCAMENTS I ARBRES,
COSA DE TOTS
La notícia d’una propera
remodelació de la plaça Pont de la
Cadena, al barri del Canal, i de la
plaça de l’U d’Octubre de 2017,
al Centre Vila, a càrrec del Govern
municipal sense que s’incorporin
places de pàrquing a cap dels
dos llocs ha disparat l’alarma
entre la ciutadania molinenca.
Molins Comerç (BOTMOL),
l’Associació pel Transport Públic
i les associacions de veïns de
Bonavista-el Mas, el Canal,
Centre Vila i Sant Bartomeu de la
Quadra, la Rierada i Vallpineda
s’han ajuntat per evidenciar la
seva preocupació per aquesta
necessitat de la vila.
Com a partit a l’oposició, tal
com també ho ha manifestat
algun altre, reclamem que s’obri
urgentment el debat públic per tal
de fer compatible la bellesa d’un
parc arbrat amb la utilitat d’uns
aparcaments que sens dubte
ajudarien a pacificar el trànsit
pels carrers de Molins de Rei,
acostarien els clients cap a les
nostres botigues o farien possible
que veïns nostres o de les rodalies
puguin deixar el vehicle per agafar
la Renfe, de manera que es faciliti
l’ús del transport públic a aquelles
persones que no el tenen a prop.
Molts desitgem uns carrers sense
trànsit, però això ho hem de fer
compatible amb la realitat del
nostre entorn.
Al nostre entendre, ara és hora
del diàleg i la recerca de consens
entre l’equip de govern municipal
i la ciutadania, enquadrats o no
sota un manifest unitari. Donemnos l’oportunitat de tornar a parlar
sobre aquestes places i busquem
la manera d’acomplir el màxim
de necessitats de la ciutadania,
perquè, de fet, els arbres i els
aparcaments són cosa de tots.
Grup Municipal ERC Molins de
Rei

Són els pressupostos de les
oportunitats, amb l’ambició posada
a sortir de la situació que la Covid
ens ha deixat i amb l’horitzó posat
a transformar Molins de Rei per
millorar la vida dels nostres veïns
i veïnes.

Miguel Zaragoza

Ramon Sánchez

Marta Espona

/ OPINIÓ

EL GOVERN SOCIOVERGENT NO
APOSTA PER LA GESTIÓ PÚBLICA
I MUNICIPAL DE L’AIGUA
La CUP apostem per la gestió
directa dels serveis municipals,
un model on els diners que
paguem reverteixen directament
en la qualitat del servei i en unes
condicions laborals dignes per a les
seves treballadores, sense generar
beneficis a empreses privades.
En la majoria de municipis de
l’AMB, aquest servei és de gestió
privada, a excepció del Prat de
Llobregat i Barberà del Vallès.
Municipis com Ripollet, Sant Cugat
del Vallès i Corbera del Llobregat
estan estudiant recuperar aquest
servei un cop finalitzin els contractes
amb les empreses privades.
En canvi, a Molins de Rei, tot i
trobar-nos en la mateixa situació
que els municipis esmentats, el
Govern sociovergent posa traves
a municipalitzar l’aigua el 2024,
un cop finalitzi la concessió amb
Aqualia.
Quan vam entrar a govern, l’any
2018, vam fer dues passes molt
importants: la creació d’una Taula
Municipal de l’Aigua, per liderar la
conversió del servei d’abastament
d’aigua privat gestionat per Aqualia
a un de públic i municipal, entre
altres coses; i l’entrada a l’AMAP,
l’Associació de Municipis per l’Aigua
Pública. Hi havia consens polític en
la gestió pública de l’aigua. Per això
vam acceptar presidir la Comissió i
representar el municipi a l’AMAP.
Malauradament, el 2021
ens trobem amb un escenari
completament diferent. AGBAR,
l’empresa publicoprivada que
gestiona la majoria de contractes als
municipis metropolitans, esquitxada
per casos de corrupció, ha engegat
una lluita judicial contra la voluntat
política dels municipis de decidir
el model de gestió. La sentència
judicial, sorprenentment, planteja
per primera vegada la possibilitat
que no sigui l’Ajuntament de Molins
de Rei qui decideixi el model de
gestió.
Aquesta sentència, però, no diu
enlloc quin model de gestió ha
de tenir aquest servei. Per què no
es pot gestionar aquest servei de
manera pública i municipal, amb
una participació de l’AMB? Res
ho impedeix. Aquesta és la nostra
via, però no la del Govern, i això va
quedar molt clar quan van votar en
contra a la moció que vam presentar
el juliol del 2021: que la gestió
pública directa (municipalitzada) de
l’aigua era la millor per a la vila, tal
com afirma la mateixa AMB.

Marc Vives

LA NOVA RESIDÈNCIA
El passat 11 de març, el
Departament de Drets Socials
de la Generalitat va anunciar
la construcció de tres noves
residències públiques per a la
gent gran a Catalunya abans
de 2024 finançades amb fons
públics provinents de la Unió
Europea. Una notícia que ha
passat força desapercebuda
(només ho ha mencionat la
PARM a la nostra vila), però que
a Molins de Rei pot tenir una gran
significació social i política.
Un dels grans problemes de la
nova residència per a Molins
de Rei, anunciada l’any 2018 i
que quatre anys després encara
no s’ha començat a construir,
és el seu finançament. La
Generalitat, que en principi es
va comprometre a finançar unes
places, després va dir que no i
l’Ajuntament no ha aconseguit els
recursos econòmics necessaris
com per poder portar a terme la
construcció. Amb aquest anunci
de la Generalitat, des de Molins
Camina-Podem considerem que
s’obre una via perquè la nova
residència deixi de ser només un
projecte i es pugui convertir en
una realitat. Per això és necessari
que des de l’Ajuntament, i
de forma unitària, es plantegi
davant de la Generalitat una
clara proposta d’acord amb els
criteris que s’estableixin per a
l’adjudicació dels fons públics,
que esperem que siguin racionals,
justos i transparents.
A Molins hem tingut una
important mobilització social de
reivindicació del nou equipament,
un compromís anterior de la
Generalitat per al seu finançament
parcial i un projecte que ja s’està
desenvolupant. Bons arguments
per reivindicar, davant de la
Generalitat, que un dels nous tres
centres sigui a la nostra vila. I,
a més, per deixar clar que, si el
finançament i la construcció es
basa en fons públics i atesos els
terribles antecedents de 2020 en
les residències de gestió privada,
la gestió també hauria de ser
pública i directa, bé des de la
Generalitat o des del nostre mateix
Ajuntament.

Ana Aroca

CONSTRUIR CONSENS
GLOBAL I LOCAL CAP A NOUS
PARADIGMES
Cada cop que sortim al balcó,
observem incrèduls que la cosa
no millora gaire. És més, tenim
la sensació que el panorama
s’agreuja per moments i és per
això que hem de buscar solucions
que ens permetin avançar.
Portem més de dos anys amb
sacsejades constants que afecten
les nostres vides, la nostra
economia i les nostres relacions
socials. Encara no hem deixat
enrere la pandèmia que ja ens
hem vist involucrats en una altra
guerra inesperada i cruenta
que posa en entredit, si no ho
estava ja, el model i les prioritats
establertes a escala global i local.
El debat internacional ara
mateix se centra en l’energia,
però no en el canvi de model
energètic que necessitem i sobre
el qual hem començat a parlar
vagament els darrers temps,
sinó en el manteniment de
subministraments i explotacions
que volen perpetuar el model
establert els darrers 50 anys.
L’accés als recursos està en
entredit i la volatilitat i l’impacte
del preu del petroli, del gas i de
la llum en el nostre dia a dia és
evident i ens afecta directament a
tots i totes.
Òbviament, la crisi humanitària és
la prioritat i des del nostre grup
municipal volem mostrar tot el
suport i escalf al poble ucraïnès i
també, per descomptat, al poble
sahrauí, que s’ha vist esquitxat
per decisions, també unilaterals,
que no entenem ni compartim.

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.

Som conscients que aquestes
crisis fan encara més urgent
debats que el nostre grup
municipal porta proposant tota
la legislatura i que un canvi de
paradigma global, seriós i ben
dotat, també i principalment en
l’àmbit municipal, serà l’únic que
farà possible millores estructurals
per al bé de la ciutadania.

Gerard Corredera

Laia Cassauba
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Llúcia
Domenech
“He aconseguit la feina
de la meva vida”
Llúcia Domènech Foix amb
62 anys ha aconseguit trobar
feina. Quan es va quedar a
l’atur va apuntar-se al curs
“On vas a la teva edat buscant
feina?”, del Centre Joan García
Nieto, on va acabar participant
també en un altre curs. Aquesta
formació li va donar molta
força per optar a noves
ofertes laborals.

Com et va anar fer els cursos del
Centre?
N’he fet dos i m’han donat molta
seguretat, perquè m’han permès veure
les meves fortaleses, trencar barreres
i optar a ofertes laborals que fins llavors
no m’havia atrevit a sol·licitar. Tampoc
no m’havia plantejat quina feina volia
fer i jo mateixa em posava limitacions
sense adonar-me’n. Els cursos ens van
permetre investigar, treballar sobre com
nosaltres podíem aconseguir el que
volíem i em vaig atrevir a apuntar-me a
ofertes que potser abans no hagués fet.
I amb 62 anys m’hi vaig llençar!
Què havies fet fins aleshores? Quina
trajectòria has tingut?
Jo vaig estudiar Biologia, però mai
m’hi he dedicat professionalment.
Vaig viure 10 anys a Xicago, als Estats
Units. Durant uns anys em vaig dedicar
a cuidar la meva família, a criar les
meves dues filles, fins que vaig decidir
tornar al mercat de treball i he tingut
feines diverses.

Quina situació laboral tenies abans
de trobar aquesta feina?
El febrer de 2021 em vaig quedar sense
feina, després de treballar 5 anys a una
empresa, i vaig decidir apuntar-me als
cursos. A l’agost vaig fer el procés de
selecció i l’1 de setembre vaig començar
a treballar a la multinacional alemanya
Mediamarkt, a la central que tenen al
Prat de Llobregat, on porto una part de
les botigues que l’empresa té a Holanda.
Com valores haver arribar fins aquí,
haver trobat feina als 62 anys?
Els cursos del Centre García Nieto em
van anar molt bé per tenir seguretat i
saber què volia. Una de les coses claus
que em van preguntar, i que mai m’havia
plantejat, va ser quina feina volia fer i
jo vaig contestar que volia la feina de
la meva vida. I crec, de moment, que
ho he aconseguit, perquè és un lloc de
treball on se’m respecta com a persona
i tinc unes condicions de treball dignes.
L’empresa creu en les persones i ens
formen. Jo estic molt motivada.

