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Les eleccions municipals són la convocatòria electoral més propera als ciutadans. Unes 
eleccions en què, en molts casos, per sobre de les ideologies de partit es vota un candidat 
segons la seva trajectòria i proximitat amb la gent del municipi, o segons les propostes 

específiques que planteja una determinada candidatura pel que fa a les directrius polítiques 
locals.

En aquestes eleccions locals es presenten deu formacions polítiques, una més que en la 
darrera convocatòria. Aquest proliferació de propostes, algunes de les quals amb molts punts 
en comú, és una bona mostra de l’exagerada competència entre les diferents formacions que 
pretenen col·locar el seu producte en el mercat electoral. Hi hauria d’haver menys afany per 
accentuar les diferències entre formacions rivals i més cooperació entre candidatures afins, 
amb l’objectiu de buscar coincidències que facilitin la generació de polítiques al servei de la 
població.

És evident que la presentació de tantes llistes afavorirà la fragmentació dels vots, per la qual 
cosa és d’esperar que cap partit polític obtindrà la majoria absoluta. Per tant, s’hauran d’esta-
blir pactes postelectorals, tal com s’ha hagut de fer en les darreres legislatures. Sembla que els 
partits, per sistema i en tots els àmbits, es plantegen establir aliances després de les eleccions, 
però potser si es dibuixessin els pactes entre formacions polítiques abans de la convocatòria 
electoral o almenys s’expliquessin més clarament les intencions postelectorals de cada can-
didatura –ja que en solitari cap d’elles podrà obtenir l’accés a l’Alcaldia–, es traslladaria als 
ciutadans una idea més exacta del que implica votar una determinada formació.  

El dia 26 de maig, els molinencs decidirem amb els nostres vots. A partir de llavors, els repre-
sentants escollits tindran feina afegida per establir aliances i repartir-se les regidories a fi de 
garantir la governabilitat del municipi amb l’estabilitat que seria desitjable. I en aquests pactes 
postelectorals, predominaran els interessos locals, els de partit o els de país? Les municipals es 
disputen en clau de política local, però també hi haurà altres aspectes que entraran en joc en 
un moment d’alta efervescència política.

Totes les candidatures que es presenten a les municipals han respost al qüestionari que s’in-
clou en les pàgines interiors, excepte Ciutadans Molins de Rei, que, amb el pretext que la seva 
ideologia no els permet aparèixer en una revista que incorpora el llaç groc a la portada, no 
han volgut aprofitar aquesta ocasió per exposar als molinencs el seu projecte de futur per a la 
vila. Volem deixar constància que la revista El Llaç, encara que llueixi el símbol que reclama 
la llibertat dels repressaliats polítics catalans, està oberta a l’opinió i informació per a totes les 
opcions polítiques presents a Molins de Rei.

L’afany de confrontació que han mostrat reiteradament els polítics de C’s queda palès en 
aquesta decisió, que interpretem com una manca de respecte als electors i a tota la resta d’op-
cions polítiques, ja que desaprofita l’oportunitat de donar a conèixer si les seves idees per a la 
vila van més enllà de la desqualificació sistemàtica dels que no pensen com ells.

Mentrestant, continuarem compromesos a acollir, divulgar i participar, des del nostre àmbit 
i en la mesura de les nostres possibilitats, en les propostes de recerca democràtica de la solució 
als principals reptes de futur del nostre municipi: facilitar l’accés a l’habitatge i limitar el seu 
encariment, millorar la mobilitat urbana i la regeneració urbanística als barris i al centre vila, 
augmentar la seguretat ciutadana... sense oblidar els programes de regeneració econòmica i de 
difusió de la cultura i la defensa de les institucions del nostre país.

El 26M tenim una cita

Volem aprofitar aquest editorial per fer-nos ressò del desallotjament de l’edifici ocupat 
del carrer Carril, número 3 i del fet que s’hagi tapiat per evitar possibles noves ocupa-
cions il·legals. 

L’ordre judicial per desallotjar-lo s’ha executat arran d’una denúncia de la propietat de 
l’edifici i de nombroses denúncies de furts i robatoris de joies i telèfons mòbils, fetes per veïns 
i veïnes de la zona. També hi havia moltes queixes de sorolls, brutícia i problemes de convi-
vència. En el moment de la intervenció hi havia 20 persones a l’interior d’aquest edifici, que 
vivien sense les mínimes condicions higièniques: no hi havia aigua corrent i la brossa s’hi 
acumulava.

Igual que ho han fet molts molinencs, celebrem aquesta actuació policial que s’ha planificat 
amb molta discreció. Era necessari desallotjar aquest bloc de pisos per tota la inseguretat que 
provocava en el municipi. Ara bé, cal tenir en compte que l’edifici havia estat propietat d’un 
banc i ara pertany a un fons d’inversió. S’ha de considerar que si bé és del tot censurable la 
manera d’ocupar aquest edifici, això no exclou queixar-se que el nostre sòl urbà sigui adquirit 
per entitats financeres que se n’apropien amb fins especulatius, de manera que provoquen 
l’encariment desmesurat de l’accés a l’habitatge en uns moments en què, a causa del seu preu 
desenfrenat, aquest dret de primera necessitat no està garantit per a tots els ciutadans, espe-
cialment per als més joves. 

El futur Ajuntament que escollirem el proper 26 de maig haurà de fer polítiques efectives 
amb vista a pal·liar aquest greu problema.

Un desallotjament necessari
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Normes per a publicar una carta:
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a dret de rèplica- de publicar cap carta, de resumir-la, 
o d’establir comunicació amb els remitents. Es des-
estimaran d’entrada les que continguin, a parer de la 
Redacció, un llenguatge groller o injuriant.
-Les cartes seran publicades totes en català. En cas 
que els originals arribin en castellà seran traduïts i 
corregits per la redacció
-Les cartes podran ser publicades amb pseudònim.
-En qualsevol cas, cal fer constar el nom i cognoms 
del primer o de l’únic remitent, més la seva firma, 
adreça, telèfon i número del DNI. Si la carta no porta 
aquestes dades, no es publicarà.
-Podeu enviar les cartes per correu a: EL LLAÇ, 
Verdaguer, 105 1r 2a, 08750 Molins de Rei;  o per 
correu electrònic a l’adreça: elllac@telefonica.net

Aquest panell indicador 
instal·lat al carrer Onze de 
Setembre cantonada amb 
carrer Montserrat, ja fa uns 
mesos que és incorrecte.

Indica que a 150 metres 
hi ha la Farmàcia Brun, però 
quan hi arribes, et trobes que 
la farmàcia ja no existeix en 
aquest lloc i l’edifici està 
completament tancat i barrat.

En preguntar-li a un veí 
del barri, em va informar que 
aquesta farmàcia, que abans 

Panell indicador 
incorrecte Adeu, adeu, arbres preciosos 

que vivíeu aquí.
Adeu, vides naturals i ver-

des.
Adeu, arbres que esmor-

teíeu el soroll i les vistes de 
l’autopista.

Adeu, arbres que em fèieu 
ombra al carrer assolellat, 
“requeteassolellat” de cada 
tarda.

Us enyoro quan veig com 
ha quedat el carrer desèrtic de 
vida, tot gris i més gris, amb 
cotxes grisos, i la trista franja 
de terra estèril en què ha que-
dat la vostra tala. 

Isabel Mas T. 

Vull votar
Em dic Chaitanya Mehta. 
Tinc 19 anys i vaig arribar a 
Espanya amb dos anys. Vaig 
començar P3 aquí, he fet tots 
els estudis i encara segueixo 
estudiant. Tinc permís de resi-
dència que s’ha de renovar 
cada 5 anys. Però no tinc 
dret a votar perquè no tinc la 
nacionalitat espanyola i tri-

En desacord amb 
la CUP

Fa unes setmanes, fruit de la 
dimissió de la regidora de la 
CUP Laura Munt, la formació 
anticapitalista va procedir a 
rellevar-la, segons el que esta-
bleix la llei, amb una persona 
de la llista presentada l’any 
2015. Per tal que prengués 
possessió de regidora la per-
sona volguda per la direcció 
local del partit, i, en con-
seqüència, adquirís projecció 
pública amb vista a les prope-
res eleccions municipals, van 
fer renunciar les persones que 
la precedien a la llista. Una 
d’aquestes persones forçada a 

Adeu, arbresrenunciar he estat jo, exnúme-
ro 9 de la llista de la CUP el 
2015, que, sota el compromís 
signat d’elaborar una audito-
ria externa a l’Administració 
local, vaig renunciar al meu 
dret a ser escollit regidor.

Malgrat tot, passen les set-
manes i, com diem en castellà, 
si te he visto, no me acuer-
do: ni rastre del compromís 
signat davant meu de dur a 
terme l’auditoria, ni rastre de 
la voluntat política al Ple i a 
l’Ajuntament per fer-la. Serà 
que tenen moltes coses a ama-
gar…

Arran del descontentament 
generalitzat que ha generat 
l’acció de govern de la CUP 
entre bona part de les perso-
nes que vam fer-los confi-
ança les passades eleccions 
municipals, l’incompliment 
de compromisos electorals i 
la constatació que han dei-
xat de ser un referent per al 
canvi a la vila, vull fer constar 
públicament que abandono el 
meu suport a la CUP Molins 
de Rei.

Finalment, també m’agra-
daria aprofitar l’ocasió per 
anunciar el meu suport al 
Moviment 15 Arcades en 
aquestes eleccions locals, 
ja que m’han demostrat que 
tenen un veritable compromís 
amb la netedat i l’eficiència de 
l’Administració local i comp-
ten amb un autèntic projecte 
de canvi per a la vila.

Miquel Vallès

estava al carrer Torras i Bages 
cantonada amb el carrer 
Montserrat, ara l’han traslla-
dada al carrer Puigcerdà.

No estaria de més que a qui 
li correspongui fer-ho modifi-
qui aquest panell informatiu, 
que actualment més aviat des-
informa, i així s’evitaria haver 
d’anar fent voltes per aquests 
carrers tan costeruts.

Vicenç Joan Camps

guen molt, ja que la naciona-
litat no la donen així com així. 
No és gens fàcil aconseguir-
la, malgrat que hagi fet tots els 
meus estudis aquí.

M’agradaria votar i no ho 
puc fer. No ho vaig poder 
fer a les eleccions generals 
i tampoc ho podré fer a les 
eleccions locals. Tinc les 
meves ideologies i per això 
m’agradaria tenir dret a votar 
al més aviat possible. També 
faig aquest escrit per reivin-
dicar el dret que tenen altres 
persones que estan en la meva 
mateixa situació.

Soc Rosa Maria Arolas i 
Suñé. El passat 28 d’abril, a 
les eleccions generals, vaig 
compartir el meu vot com una 
mesura de protesta pels joves 
que no tenen la nacionalitat 
espanyola i no poden votar.

Chaitanya Mehta / Rosa 
Maria Arolas Suñé
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L’obsequiem amb la primera visita i la radiografia pel diagnòstic

Carril, 12, bxs
08750 Molins de Rei

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 20h

Servei d’atenció al pacient:

936 805 470
Segueix-nos:
@DentalCatalunyawww.dentalcatalunya.catTel. 900 869 444
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Implants

950€
• Tècnica all on six - all on fourTècnica all on six - all on four
• Implants i pròtesis el mateix diaImplants i pròtesis el mateix dia
• Recupera el teu somriure en 24 horesRecupera el teu somriure en 24 hores

Carilles estètiques

• Tractament estètic-dental en 1 sessióTractament estètic-dental en 1 sessióTractament estètic-dental en 1 sessió
• Conservador i poc invasiuConservador i poc invasiu
• Sense tallat i sense anestèsiaSense tallat i sense anestèsia29€ / mes

Llueix un somriure esplèndid 
i sense complexes de 
manera definitiva!

Molins de Rei amb el 
Sàhara engega un any més 
el projecte Vacances en 
Pau, un projecte en què ja 
porten 25 anys col·laborant-
hi.  Consisteix a acollir un 
infant sahrauí durant els 
mesos d’estiu (juliol-agost) 
a casa i convertir-lo en un 
membre més de la família. 
Aquests infants provenen 
dels campaments de refu-
giats de Tindouf, que van 
ser creats ara ja fa 43 anys 
per acollir els sahrauís des-
plaçats per les forces del 
Marroc. Aquesta zona des-
èrtica és de les més dures 
i inhòspites del Sàhara, on 
la vida és molt difícil i a 
l’estiu es converteix en un 
infern (amb 50ºC de tem-
peratura). Aquests campa-
ments viuen bàsicament de 
l’ajuda internacional i en els 
darrers anys ha anat dismi-
nuint notablement, cosa que 
ha provocat problemes de 
nutrició i desenvolupament 
sobretot dels més petits. 
Amb les crisis econòmi-
ques, el nombre de famílies 
acollidores han anat dis-

minuint i a Catalunya hem 
passat de tenir 1.000 infants 
l’any 2005 a 450 el passat 
estiu.

Des de Molins de Rei 
amb el Sàhara seguim apos-
tant per aquest projecte, per-
què és la manera de poder 
donar a aquests infants un 
estiu diferent o conèixer 
un món diferent, diferents 
cultures, poder fer-los revi-
sions mèdiques per detectar 
malalties i posar-hi remei 
abans no sigui massa tard.

Enguany ens agrada-

ria poder tenir 8 infants a 
Molins de Rei, ja que el 
passat estiu en van ser 6. 
Actualment necessitem 4 
famílies que vulguin aco-
llir un infant sahrauí aquest 
estiu.

Vols ser tu una d’aques-
tes famílies? L’experiència 
s’ho val. Acull un Somriure, 
Acull un Infant Sahrauí. Per 
a més informació: sahara-
molins@hotmail.com

Molins de Rei 
amb el Sàhara

La rosa solidària promo-
guda per Valls Flors durant 
la diada de Sant Jordi per 
recaptar fons per a l’ONG 
Gueopic va aconseguir 

recaptar 625 euros. Al mig-
dia, Gueopic ja havia esgo-
tat totes les roses que tenia 
a la venda.

Redacció

Molins de Rei amb el Sàhara cerca famílies 
per acollir infants sahrauís a l’estiu 

L'ONG Gueopic aconsegueix 
625 euros amb la rosa solidària
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El Mercat Municipal de la nostra vila té bastants 
segles d’història, exactament 750 anys. Però el 
mercat no ha estat sempre al mateix lloc, ja que 
ha patit diversos canvis d’ubicació.

Rebuscant en la història trobem que l’any 
1269, el rei Jaume I de Catalunya i d’Aragó, 
anomenat també el Conqueridor, va concedir a 
la nostra vila, mitjançant una reial ordre, auto-
rització per fer mercat públic “tots els dijous de 
cada setmana i per tot temps, on puguin vendre 
tots els homes i dones de la vila de molindareig 
presents i futurs”. També concedia carta de 
guiatge i protecció als concurrents al mercat i 
imposava penes contra els qui no respectessin 
el guiatge “sota el dany de 
cinquanta monedes d’or”.

Aquest mercat es va cele-
brar durant molts anys a la 
petita placeta que hi havia on 
avui hi ha l’actual plaça de 
l’Ajuntament. Amb el pas dels 
anys es va traslladar a la plaça 
d’entrada a la vila (actualment, 
plaça de la Creu). Allà, les 
transaccions de venda es con-
tinuaven efectuant a cel obert, 
com la majoria de mercats de 
l’època medieval.

Aquest espai de la plaça de 
la Creu, com se la coneixia 
popularment, tenia en el seu 
centre una creu de terme de 
pedra, d’estil gòtic, la qual va 
ser destruïda durant les guer-
res carlines l’any 1875. En 
aquell temps també hi havia 
en aquest lloc la carnisseria 
comunal per a la venda de 
carns per a la gent del poble.

Aquesta plaça ocupava el solar del final del 
carrer Major, del carrer de Baix i la porta d’en-
trada que donava accés als horts i esplèndids 
jardins del Palau dels Requesens.

Amb el pas dels anys i l’augment de la pobla-
ció, aquest mercat a l’aire lliure es va quedar 
petit i desfasat, i a causa d’aquestes circums-
tàncies, el dia 1 d’abril del 1890, l’alcalde de la 
vila, Josep Rius i Rosés, va anunciar la subhasta 
de les obres per a la construcció d’un mercat 
fix i totalment cobert de les inclemències del 
temps, al mateix lloc on es muntava diàriament 
fins aleshores. En aquell temps, a la vila hi havia 
uns 2.700 habitants aproximadament, segons 
el padró, però curiosament ja disposava de set 
cafès.

Aquest nou mercat cobert va ser dissenyat per 

l’arquitecte municipal Antoni Rovira i Rabassa i 
va ser construït  pel taller de serralleria de Folch 
i Claramunt, del carrer Major, número 26, amb 
un pressupost inicial de 19.175 pessetes. Va ser 
construït amb formigó i ciment, però majorità-
riament amb unes estructures metàl·liques de 
ferro que li donaven un aspecte molt peculiar.

Al principi, les seves parets laterals no eren 
tancades, sinó espais oberts amb reixes per apro-
fitar la llum exterior i així poder respirar l’aire 
de fora i que no fos un espai tancat. En aquest 
nou mercat s’hi varen instal·lar 20 parades de 
tot tipus: les de carn de gallina i pollastre, de xai 
i de moltó, de vedella, les de peix i les de fruites 

i verdures.
També hi havia el costum de posar parades al 

seu voltant, a les voreres que envoltaven l’edi-
fici. Eren les d’alguns pagesos que no tenien un 
punt de venda fix al seu interior, sinó que només 
hi anaven quan els sobrava part de la seva 
collita. Els diumenges, en l’ampli espai davant 
mateix de l’entrada del mercat, tenia lloc una 
venda ambulant, els anomenats Encants, que 
sempre eren molt concorreguts pels vilatans.

Al llarg dels anys, i a petició dels matei-
xos venedors, s’hi van anar introduint algunes 
millores, com incorporar uns reixats a les parets 
laterals i la instal·lació d’una font a l’entrada. 
Posteriorment, en aquests reixats es va posar un 
tancat de vidre i un tendal a sobre de la porta 
d’entrada, fins aleshores inexistent. Aquest mer-
cat va perdurar en aquest lloc durant 43 anys, 

des del 1890 fins al 1933, però, a causa del 
creixement constant d’habitants a la vila, es va 
quedar petit i antiquat.

Per aquest motiu, el 24 de febrer del 1932, 
l’Ajuntament presidit per l’alcalde Ramon 
Canalías i Mestres va nomenar una comissió 
per estudiar la construcció d’un nou mercat, 
més espaiós i més cèntric, que disposés d’una 
gran plaça al seu davant. I aquest mercat és el 
que tenim actualment, encara que totalment 
reformat en l’interior.

Per aconseguir edificar el nou mercat en un 
lloc més cèntric de la vila, era necessari comp-
tar amb un gran espai i això es va aconseguir 

amb l’expropiació i posteri-
or enderrocament d’algunes 
cases i finques particulars del 
carrer Major, com cal Xic del 
Berro (important vinater) i la 
Fàbrica de Gel Alaska, al car-
rer de Baix, número 42.

Finalment, el 15 de juliol 
del 1935 s’inaugura oficial-
ment el nou mercat amb la 
seva gran plaça davant. Cal 
remarcar, però, que l’acte no 
va revestir una gran solemni-
tat: constava de 126 parades 
i en el moment de la inau-
guració només n’hi havia 85 
d’ocupades.

Va sortir un edifici molt 
atraient i extremadament 
gran, de planta única, amb 
quatre xamfrans bisellats i 
una porta d’entrada a cada un 
d’ells. També hi ha un grup 
d’elements decoratius, com 

capitells de pedra artificial, i a la part superior, 
unes petites escultures amb fruits i animals de 
granja.

Va significar també una notable millora urba-
na i de comunicació entre els dos carrers prin-
cipals de la vila: el carrer Major i el carrer de 
Baix. A més a més, amb l’obertura de l’àmplia 
plaça al seu davant es guanyava un nou espai 
públic. Aquesta plaça es va anomenar plaça 
de Pau Casals, fins que, en finalitzar la Guerra 
Civil, l’any 1939, es va rebatejar amb el nom de 
Plaza de Calvo Sotelo.

El 4 de setembre del 1935, dos mesos després 
de la inauguració d’aquest nou mercat, es va 
procedir a l’enderrocament de l’antic, ubicat a 
la plaça de la Creu.

Vicenç Joan Camps

L’antic Mercat Municipal       

Mercat de la plaça de la Creu, l’any 1927
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Junts per Molins
Ja fa un any que els 

associats i simpatitzants 
del Partit Demòcrata Català 
(PDeCAT) van escollir 
Ramon Sánchez, que era el 
número 2 de CiU el 2015, 
com a successor de Joan 
Ramon Casals per encapça-
lar una llista que, amb el 
nom de Junts per Molins, 
incorpora diversos inde-
pendents, seguint el model 
de Junts per Catalunya. 

Partit Socialista 
de Catalunya

El PSC local ha tornat a 
confiar en els seus membres 
més destacats en la política 
local de la darrera legisla-
tura. Xavi Paz, actualment 
cap de l’oposició des del 
trencament de l’aliança 
entre convergents i socia-
listes, l’octubre de 2017, 
tornarà a ser el candidat 
a l’Alcaldia. L’equip dels 
socialistes incorpora 13 
novetats i 10 independents. 
Cal destacar la presència 
d’Àlex Herrero (expresident 
de l’Associació de Veïns la 
Pau-Riera Nova), que va 
a la llista com a número 
3, després d’ocupar el lloc 
número 6 l’any 2015, de 
manera que es quedà a un 
lloc d’entrar com a regidor. 

CUP
En l’última assemblea 

de la CUP Molins es va 
valorar la possibilitat 
d’impulsar una candidatura 
àmplia i formar un bloc 
d’esquerres, però finalment 
la CUP es presentarà en 
solitari. L’actual regidor de 
Cultura de l’Ajuntament, 
Carles Ros, que en els ante-
riors comicis es va presentar 
com a número 4, encapçala 
una candidatura paritària de 
16 dones i 15 homes en la 
qual cal destacar la reincor-
poració d’Àlex Maymó en 
el número 5, el regidor amb 
el qual els anticapitalistes 
van entrar a l’Ajuntament 
per primera vegada. 

Esquerra Republicana
Tot i que ERC actual-

ment forma part del Govern 
municipal, la crisi interna 
que ha sofert aquesta for-
mació ha provocat que cap 
dels actuals regidors repe-
teixi en la llista d’enguany. 
El nou candidat a l’Alcaldia 
és Marcel López, qui es va 
incorporar com a regidor 
per ERC dos mesos abans 
de les eleccions en subs-
titució del dimitit Eduard 
Suárez i va ser designat  
com a regidor després de 
la renúncia de les divuit 

persones que completaven 
l’anterior candidatura dels 
republicans. Cal destacar la 
incorporació, en la segona 
posició, de Marta Espona, 
treballadora del Servei 
Local de Català i membre 
de les juntes directives de 
La Peni i l’Agrupa. 

Ciutadans
La candidatura de 

Ciutadans Molins de Rei 
està encapçalada per la 
jove estudiant de Ciències 
Polítiques Laia Cassauba 
Tircazot, actual respon-
sable de xarxes del Grup 
Municipal de C’s. Alfonso 
Rodríguez, que ha estat 
la cara visible del partit 
durant els últims anys, serà 
el número dos de la llis-
ta d’una candidatura que 
va obtenir representació 
per primera vegada a les 
eleccions del 2015 amb un 
regidor, Francisco García, 
que vuit mesos després 
de ser escollit va deixar 
la militància a C’s i des 
d’aleshores ha continuat al 
consistori com a regidor no 
adscrit.

Molins Camina-Podem
Els membres de Molins 

Camina, una organització 
impulsada l’any 2015 per 
persones del Cercle de 
Podem Molins de Rei i que 
actualment té representació 
a l’Ajuntament amb la regi-
dora Ana Aroca, que repe-
teix com a cap de llista, van 

rebutjar presentar-se amb 
una candidatura conjunta 
amb Molins en Comú. Han 
signat un acord de coalició 
amb Podem per presentar-
se a les municipals amb el 
nom de Molins Camina-
Podem. És l’única candida-
tura que presenta una dona 
com a cap de llista.

Reviu Molins-Molins 
en Comú Guanyem
L’assemblea de les per-

sones inscrites a Molins en 
Comú (formació integrada 
per independents, d’altres 
provinents d’ICV i d’altres 
d’EUiA), després d’un pro-
cés de primàries, va impul-
sar una nova candidatura 
per concórrer a les munici-
pals amb el nom de Reviu 
Molins-Molins en Comú 
Guanyem, encapçalada per 
Gerard Corredera. 

Partit Popular
El PP, formació que en 

les últimes eleccions muni-
cipals es va quedar sense 
representació al consistori 
molinenc, es presenta en 
aquestes eleccions amb 
un nou candidat: Antonio 
Valverde.

Molins de Rei 
per la República-

Primàries Catalunya
L’operació electoral 

impulsada per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) 
per assegurar un nou 
Ajuntament compromès 

amb la República Catalana, 
després d’un període de 
negociacions per intentar 
fer una llista unitària entre 
els partits independentistes 
i no aconseguir-ho, va deci-
dir presentar una candida-
tura amb el nom de Molins 
de Rei per la República-
Primàries Catalunya. En 
el procés de primàries va 
resultar escollida Berta Vila, 
qui va presentar la dimissió 
per qüestions personals, per 
la qual cosa, finalment, el 
cap de llista serà l’advocat 
Manel Monllaó, qui va ser 
regidor a l’Ajuntament pels 
socialistes als anys 90 i 
va concórrer a les passades 
eleccions com a número 4 
de la llista d’Iniciativa-Mo-
viment d’Esquerres. 

Moviment 15 Arcades
En aquesta convocatòria 

presenta la seva candida-
tura per primera vegada a 
les municipals una forma-
ció política en clau local 
amb el nom de Moviment 
15 Arcades. Encapçalada 
per Joan Albert Fabra, estu-
diant d’Economia i Dret i 
antic militant de Podem, 
la nova formació, impul-
sada per joves de la vila, 
proposa una llista paritària 
que incorpora persones de 
diferents barris i en la qual 
gairebé tots els seus  inte-
grants tenen menys de tren-
ta anys.  

Redacció

Tal com hem fet habitualment en totes les convoca-
tòries d’eleccions municipals, El Llaç vol contribuir 
al debat polític i donar a conèixer als nostres lectors 
el perfil dels candidats i les propostes de govern de 
cada una de les deu candidatures que es presenten 
en aquestes municipals. A totes les opcions polí-
tiques els hem demanat el mateix: les seves deu 
prioritats per al municipi en els propers quatre anys 
i la seva posició en temes cabdals i controvertits, 
com ara la llar d’avis, la urbanització dels barris de 
muntanya, els recursos humans de l’Ajuntament, la 
seguretat ciutadana i la mobilitat urbana.

Confiem que les respostes aportades per cada 
candidat contribueixin a clarificar les respectives 
posicions i aportin prou coneixement de cada can-
didatura per ajudar el lector a prendre la decisió 

que consideri més ajustada a les seves expectatives 
personals per al govern del municipi.

Com ja és tradició, El Llaç va reunir els candi-
dats per fer la fotografia de portada d’aquest núme-
ro preelectoral. A la fotografia només apareixen 8 
dels 10 candidats. Tot i que la convocatòria de la 
fotografia es va fer amb temps suficient per poder 
quadrar les agendes, un imprevist de darrera hora 
va fer que el candidat del PP, Antonio Valverde, 
no hi pogués assistir, mentre que la candidata de 
Ciutadans es va negar a col·laborar amb la nostra 
revista.

El lector també trobarà un espai amb un reportat-
ge fotogràfic d’aquesta trobada.

Redacció

Ciutadans, un dels deu partits que es 
presenten a les properes municipals, 
s’ha negat a col·laborar amb la nostra 
publicació i, per tant, a donar a conèi-
xer el seu projecte de vila als nostres 
lectors.

Aquest és el missatge que hem 
rebut des de Ciutadans Molins de Rei. 
El reproduïm, en la llengua que ens 
l’han fet arribar: 

“Ante todo gracias por querer con-
tar con nosotros para aparecer en 
vuestra revista; pero lamentablemen-
te nuestra ideología no nos permite 
aparecer en ella puesto que creemos, 
que por la tendencia independentista 
que muestra desde su portada, esta 
excluye a una parte de la población. 
Ciudadanos Molins de Rey no puede 
por lo tanto, dar apoyo a vuestra 
revista”.

Que el lector n’extregui les seves 
pròpies conclusions.           Redacció

A qui hem de votar a les municipals?

Els partits que es presenten a les municipals

En aquestes eleccions del 2019 hi ha algunes 
diferències i novetats respecte a la convocatòria 
de les anteriors eleccions. Quines són? Quina és 

la trajectòria de les diferents formacions que competi-
ran pel govern de Molins de Rei?

Ciutadans es nega 
a col·laborar amb El Llaç
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Edat: 48
Professió i situació laboral: empresari, tècnic supe-
rior en Arts Gràfiques 
Aficions: bicicleta, futbol i platja
És soci d’alguna entitat molinenca? Sí
Quant de temps porta dedicat a la política? Des del 
2011
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o 
entitats? Regidor d’Economia i Finances, regidor 
d’Obres i Llicències, regidor de Fira i alcalde de 
Molins de Rei des del mes de febrer d’aquest any

Ramon Sánchez Gil 

Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar?

La nova llar d’avis ha 
estat impulsada i aconse-
guida per la nostra forma-
ció política, JuntsxMolins. 

L’experiència a govern, 
així com els constants 
contactes d’anys amb les 
persones implicades que 
més coneixement tenen 
d’aquest tipus de servei a 
la Generalitat, ens va portar 
a presentar un projecte pel 

qual la titularitat d’aquesta 
nova residència ha de ser 
de l’Ajuntament de Molins 
de Rei.

Tanmateix, quant a 
gestió i finançament de 
la construcció, el més 
racional i equilibrat, en 

l’aspecte financer, és fer-ho 
a través d’un mitjà propi 
(consorci en què partici-
pi l’Ajuntament o empresa 
municipal). Això permetria 
que la construcció es pogués 
finançar i que l’Ajuntament 
no s’hagués d’endeutar ni 
posar cap euro per la cons-
trucció i, alhora, tenir el 

control, en tot moment, per 
mantenir o decidir quins 
estàndards de serveis i qua-
litat s’ofereixen en la nostra 
residència.

La clau de tot són les 
despeses del dia a dia, el 
que ens costa que estigui 
en funcionament el centre. 
Si es fa per mitjà propi o 
empresa municipal, la gran 
majoria del funcionament 
es podrà cobrir amb els 
ingressos que generaran 
les places públiques de la 
Generalitat, així com la 
resta de places.

L’Ajuntament només 
hauria de cobrir tot allò 
que, per a millores en qua-
litat de servei o sous de 
treballadors i treballadores, 
es vulgui incrementar.

Creu que s’ha de per-
metre la construcció 
d’habitatges a la Rie-
rada?

A dia d’avui no és pos-
sible construir a la Rierada 
perquè no s’ha impulsat la 
urbanització en cap dels dos 
sectors. Un cop es concreti, 
és evident que serà possible 

10 actuacions prioritàries per al proper mandat
-Impulsarem l’emprenedoria social per vincular i crear sinergies entre projectes 
de caràcter econòmic i d’integració de persones que es troben en situació de vulne-
rabilitat.
-Som líders en suport a l’emprenedoria a Catalunya perquè creiem en el talent i 
per això impulsarem el MolinsTalent, que fomentarà projectes que es desenvolupin 
A i PER Molins de Rei, en l’àmbit social, cultural, mediambiental i d’innovació.
-Implicarem agents socials, econòmics, comercials i associatius de la vila en la 
detecció de situacions de vulnerabilitat amb el projecte per una vila més gran. Tenir 
cura de les persones és i serà sempre la nostra prioritat.
-Executarem la reforma integral de la carretera. Reformarem la plaça dels 
Països Catalans, el Parc Pont de la Cadena, els carrers Samaranch, Pi i Margall, i 
11 de Setembre. Remodelarem la plaça de l’U d’Octubre per crear un espai per a 
infants, joves i grans.
-Farem la nova residència per a gent gran i a l’edifici de l’actual residència hi 
ubicarem un casal per a la gent gran i pisos tutelats. Ens comprometem a impulsar 
un mínim de 100 pisos de lloguer social.
-A la planta 1 de la Biblioteca del Molí hi ubicarem un centre d’innovació tecno-
lògica per capacitar i apoderar la ciutadania en l’ús de les tecnologies 4.0.
-Construirem un aparcament soterrat públic a la plaça de la Llibertat i hi pro-
mourem habitatge públic de lloguer.
-Som líders en reducció d’atur a Catalunya i per això seguirem impulsant políti-
ques innovadores i eficaces de suport als aturats i les empreses.
-Rehabilitarem l’edifici annex de la Biblioteca del Molí i hi farem un espai per 
a joves. Un dels objectius d’aquesta legislatura és implicar la gent jove en les acti-
vitats de la vila i promourem la seva participació en la presa de decisions sobre la 
Festa Major, activitats culturals, esportives, etc..
-Estem rehabilitant el Palau de Requesens i hi situarem el Centre d’Interpretació 
del Renaixement i un espai de creació artística.

Xavi Gómez
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i viable construir.

Li sembla que l’estruc-
tura dels recursos humans 
de l’Ajuntament és efici-
ent i suficient per atendre 
totes les demandes dels 
ciutadans? S’haurien d’a-
plicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania?

Malauradament, l’A-
juntament està limitat 
i restringit per la nor-
mativa del Govern espa-
nyol, des de la RSAL 
(Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la 
Administración Pública 
Local) a l’estabilitat pres-
supostaria, que vulneren les 
competències  i redueixen  
la capacitat de l’Ajunta-
ment i donen lloc a greus 
disfuncionalitats en diver-
sos àmbits, com també en 
el de recursos humans.

Dit això, JuntsxMolins, 
després d’haver governat 
els darrers anys, coneix la 
situació interna i té com a 
propòsit endreçar l’estruc-
tura de l’Administració i 
apostar fortament per les 
noves tecnologies i per 
l’oferta formativa adreçada 
al personal de l’Administra-
ció publica local per assolir 
el màxim d’efectivitat en 
l’atenció ciutadana. 

Tots els actors, 
Ajuntament i sindicats, 
haurem de tenir mentalitat 
de segle xxi, que ens per-
meti més flexibilitat i adap-
tabilitat a les demandes dels 
treballadors, però especial-
ment dels ciutadans.

Creu que cal incremen-
tar els efectius i mesures 
de seguretat del munici-
pi? Si és així, quins espais 
urbans i aspectes li sem-
bla que necessiten una 
atenció especial en temes 
de seguretat i civisme a 
l’espai públic? 

Sí, sempre cal millorar 
i hi ha aspectes, com l’in-
crement d’efectius de la 
Guàrdia Urbana, que hem 
d’assumir la propera legis-
latura a Molins de Rei. Fins 
ara hi ha hagut limitacions 
legals per poder incremen-
tar la plantilla o bé per 
poder fer substitucions a les 
baixes laborals. 

Cal plantejar accions a 
curt, mig i llarg termini per 
fer front a les diferents pro-
blemàtiques. Proposarem 
diferents accions, com, per 
exemple, la instal·lació de 
càmeres de seguretat a llocs 
com els passos sota les vies 
del tren o en altres espais 
on es consideri necessari.

Implementarem un 

model de policia de proxi-
mitat, que dona respostes 
ràpides i àgils.

Som conscients de la 
problemàtica que pateixen 
a determinats barris els 
caps de setmana a causa de 
l’oci nocturn i hi posarem 
remei fent un pla integral 
de seguretat que pugui pre-
veure accions especifiques 
per a festes, grans concen-
tracions de persones i acti-
vitats d’oci nocturn, amb 
campanyes de civisme, de 
conscienciació, de consum 
responsable i de promoció 
del respecte cap a tothom. 
Així mateix, incrementa-
rem la presència policial.

Pel que fa a l’incivisme, 
desenvoluparem completa-
ment les ordenances i san-
cionarem qui no en respecti 
el compliment.

Quines actuacions pen-
sa que hauria d’empènyer 
l’Ajuntament per solucio-
nar els problemes d’apar-
cament i mobilitat a la 
vila?

Hem fet moltes actua-
cions que han 
incrementat el 
nombre d’apar-
caments a la 
vila. I també 
hem posat en 
marxa tres nous 
punts de zones 

taronja (aparcament gratuït 
de rotació). Continuarem 
fent aquestes polítiques per 
generar espais d’aparca-
ment gratuït a tots els barris 
de la vila.

En els barris amb més 
dificultat d’aparcament, 
estudiarem amb els veïns i 
veïnes implementar zones 
d’aparcament preferent per 
als residents. Farem un 
aparcament soterrat públic 
a la plaça de la Llibertat.

Hem treballat molt, 
sobretot en mobilitat sos-
tenible, com, per exem-
ple, els autobusos híbrids. 
Seguirem posant punts de 
recàrrega de vehicles elèc-
trics (ja n’hem posat 2). 
Actualment, la majoria 
de vehicles dels serveis 
municipals són elèctrics. 
Seguirem impulsant aquest 
canvi.

També hem instal·lat el 
Bicibox i seguirem el des-
plegament de la xarxa de 
carrils bici.

S’ha implementat i de-
senvolupat el Pla de mobi-

litat ciutadana que la pro-
pera legislatura s’haurà de 
desplegar a fons, igual que 
el Pla d’aparcament, Pla 
director de bicicletes i el 
Pla de camins escolars.

Cal recordar que després 
de molts anys de lluita, i 
per tal de facilitar la mobi-
litat ciutadana, gràcies al 
nostre lideratge vam acon-
seguir entrar en la Zona 1 
de rodalies.

A més, ara fa poques set-
manes, després d’anys de 
reclamació, hem aconseguit 
que es licitin les obres per a 
la millora de les andanes i 
els accessos de l’estació de 
RENFE.

Evidentment, seguirem 
desplegant i apostant per la 
millora de la mobilitat, tal 
com hem estat fent. Perquè 
volem que Molins de Rei 
sigui referent en la mobi-
litat sostenible i elèctrica, 
aprofitant que tenim grans 
valors com pot ser el fet 
de tenir la fàbrica de motos 
elèctriques més important 
del sud d’Europa.

Tornen les Aules d’Estudi 
a la Federació Obrera 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Molins de Rei organitza 
les Aules d’Estudi en el període d’exàmens dels estudiants universitaris 
per tal que els i les joves trobin un espai on poder estudiar en condicions 
idònies.

El dies i horaris de les Aules d’Estudi 2018 a la Federació Obrera 
són: 

del 20 de maig al 5 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 
16 a 22 h.

Amb la finalitat de garantir un espai idoni per a l’estudi, les perso-
nes usuàries de les aules han de respectar el silenci i les normes bàsiques 
de bona convivència, com també tenir cura del material que hi ha.

Més informació al Punt Jove, carrer de Jacint Verdaguer, 48 – Tel. 
93 668 54 52. Dilluns i dimecres, de 16 a 20 h, i dimecres, de 10 a 14 
h - http://pijmolinsderei.blogspot.com

Punt Jove

Punt Jove
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Edat:47 anys
Professió i situació laboral: Fisioterapeuta. 
Actualment treballant a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona en el Grup Socialista
Aficions: l’esport, la lectura, el cinema i els 
amics
És soci d’alguna entitat molinenca? Club Ciclista 
Molins, Centre Excursionista Molins de Rei, Creu Roja, Daltabaix, Cineclub i Viu 
Molins de Rei
Quant de temps porta dedicat a la política? El 2003 vaig entrar de regidor a 
l’Ajuntament de Molins de Rei.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o entitats? En aquests darrers quatre 
anys he estat conseller comarcal, responsable de les Polítiques Socials del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat.

Xavi Paz Penche

Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar?

El primer que s’ha de 
reconèixer és la necessi-
tat imperiosa i urgent 
d’incrementar les places 
públiques de residència de 
la gent gran. Estem davant 
d’un problema molt seriós 
que afecta moltes famílies i 
moltes persones grans. 

A Molins de Rei arros-
seguem un dèficit his-
tòric en places públiques 
i davant l’actual situació 
d’increment de les neces-
sitats i la manca de res-
posta de l’Administració 
competent (Generalitat de 
Catalunya) s’ha d’actuar 
amb celeritat. 

Molins de Rei ha 
d’afrontar el repte de la 
construcció de la nova resi-
dència  en el terreny dedicat 
a aquesta finalitat, al barri 
de la Granja, al costat del 
CAP. 

Ens hem de dotar d’una 
nova residència moderna 
que mantingui els nivells 
de qualitat de l’actual equi-
pament municipal. I aquest 

objectiu ha de ser compati-
ble amb el fet de no hipo-
tecar ni el pressupost anual 
de l’Ajuntament ni el seu 
capítol d’inversions. 

De la mateixa mane-
ra, l’increment de places 
públiques de la residència 
ha de sumar-se als esforços 
per millorar l’atenció de les 
persones grans que visquin 
a casa, les quals podran 
mantenir una bona qualitat 
de vida a casa seva amb els 
serveis a domicili. 

Els socialistes consi-
derem que més enllà de 
l’actual Govern municipal 
hi havia prou consensos per 
haver estat més diligents en 
la presa de decisions i no 
haver perdut temps en els 
darrers mesos. 

Creu que s’ha de per-
metre la construcció 
d’habitatges a la Rie-
rada?

Resoldre el dèficit que 
tenim a Vallpineda i la 
Rierada requereix diàleg, 
enginy i esforç econòmic 
per part de tots, també de 
l’Ajuntament. Els pas-
sos donats per l’anterior 

Govern municipal (del 
qual formàvem part) van 
ser molt importants. Vam 
arribar on no s’havia arribat 
mai. Vam parlar i visitar els 
barris, per escoltar els veïns 
i les veïnes, amb molta fre-
qüència. 

La qüestió no és si hem 
de permetre la construcció 
d’habitatges. La qüestió 
és que no podem continu-
ar permetent que veïns de 
Molins de Rei no tinguin 
els serveis bàsics, com ara 
aigua, clavegueram i car-
rers. 

Aquesta situació s’ha de 
resoldre i només ho farem 
amb diàleg i amb la recerca 
i col·laboració de la resta 
d’administracions. La situ-
ació d’aquests dos barris 
és un problema de país i 
també requereix una res-
posta de país.

Li sembla que l’estruc-
tura dels recursos humans 
de l’Ajuntament és efici-
ent i suficient per atendre 
totes les demandes dels 
ciutadans? S’haurien d’a-
plicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 

10 actuacions prioritàries per al proper mandat
-Garantir l’accés a l’habitatge potenciant la política de l’habitatge, amb mesu-
res com la construcció d’habitatges públics de lloguer a la plaça de la Llibertat i a 
les Guardioles o nous pisos dotacionals a les actuals dependències de la Guàrdia 
Urbana.
-Combatre l’atur i la precarització laboral, especialment dels joves, les dones i 
els aturats de llarga durada.
-Constituir el nou Consell de la Cultura, alhora que potenciem la creació cultural 
local. 
-Fer realitat la nova residència per a gent gran i millorar els serveis a domicili 
per a la gent gran.
-Continuar ampliant i millorant els equipaments esportius i culturals.
-Noves dependències de la Guàrdia Urbana a l’espai on actualment hi ha la carpa 
de la Mariona, juntament amb un parc d’educació viària.
-Acabar la reforma de la carretera. Fer el nou vial de connexió del carrer del Pla 
amb el pont de Molins. Reformar el carrer Pi i Margall i el carrer Sant Isidre.
-Transformar el Parc del Pont de la Cadena (Parc de les Palmeres).
-Crear noves places d’aparcament en superfície i soterrades (plaça de la Llibertat 
i Pont de la Cadena)
-Crear la Regidoria d’Assumptes Europeus per donar a conèixer i aprofitar les 
oportunitats que ofereix la Unió Europea per a la ciutadania.

ciutadania?
D’entrada, cal reconèi-

xer l’esforç del conjunt de 
treballadors municipals en 
els darrers anys, que han 
hagut de suportar pèrdua 
de drets i un gran augment 
de la càrrega laboral. La 
lenta recuperació d’aquests 
drets no ens pot fer oblidar 
les necessitats urgents de la 
plantilla de l’Ajuntament. 

Estic preocupat per l’ac-
tual situació de la plantilla 
i soc molt conscient que 
el primer que hauré de fer, 
en cas que sigui alcalde, 
serà atendre els treballa-
dors municipals i treballar 
per resoldre els problemes 
organitzatius de l’Ajunta-
ment.

Dit això, també són certs 
els avenços que vam asso-
lir en la millora de l’aten-
ció ciutadana. La nova 
OAC (Oficina d’Atenció 
Ciutadana) o el nou apli-
catiu dels mòbils “Cuidem 
Molins” busquen millorar 
l’atenció ciutadana. I és cert 
que aquests esforços han de 
continuar amb el nou web 
municipal o tenint realment 

una Administració elec-
trònica. Per tant, haurem 
de consensuar els canvis 
necessaris per tal de moder-
nitzar i continuar la millora 
en la prestació dels serveis 
municipals. 

I aquesta fita serà com-
patible amb el fet de posar 
en valor els treballadors 
municipals i la seva carre-
ra professional. A l’Ajun-
tament de Molins de Rei, 
el treballador municipal ha 
de poder créixer i donar el 
millor de si mateix. 

Creu que cal incremen-
tar els efectius i mesures 
de seguretat del munici-
pi? Si és així, quins espais 
urbans i aspectes li sembla 
que necessiten una atenció 
especial en temes de segu-
retat i civisme a l’espai 
públic? 

Un dels problemes que 
més em comenten els veïns 
i veïnes de Molins de Rei 
és la manca de civisme en 
l’espai públic i la percepció 
d’un increment de la inse-
guretat. Sens dubte, és un 
problema que cal treballar 

Xavi Gómez
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en el qual la situació actual 
de la Guàrdia Urbana no 
ajuda.

En aquesta qüestió hem 
de ser madurs i raonables. 
Hem de treballar per tal que 
l’espai públic sigui un lloc 
de trobada, de convivència, 
de civisme; en definitiva, 
un lloc per fer poble. El 
que no pot ser és que deter-
minats espais siguin només 
d’uns quants i hi hagi la 
tolerància que hi ha a les 
pintades i manca de respec-
te en l’espai públic. 

Per tant, hem d’explicar 
que la solució a l’actual 
situació ha de venir per 
una acció conjunta i diversa 
en diferents camps. Hem 
de poder aprofundir en el 
model dels agents cívics, en 
les diferents campanyes de 
sensibilització, en mitjans 
com la mediació comuni-
tària i, alhora, també poder 
sancionar aquelles actituds 
minoritàries que falten al 
respecte de la majoria.

Respecte de la Guàrdia 
Urbana, proposem ubicar-
la en unes noves dependèn-
cies a l’actual carpa que hi 
ha a l’Espai Mariona, jun-
tament amb un parc d’edu-
cació viària. Hi ha funcions 
comunitàries i educatives 
de la Guàrdia Urbana que 

cal recuperar. I aquest des-
plaçament de les dependèn-
cies de la Guàrdia Urbana 
és el que ens ha de permetre 
fer habitatges dotacionals 
en les actuals dependències 
del carrer Rubió i Ors.

Quines actuacions 
pensa que hauria d’em-
pènyer l’Ajuntament per 
solucionar els problemes 
d’aparcament i mobilitat 
a la vila?

Un aspecte com la 
mobilitat i els aparcaments 
necessiten mesures a curt, 
mig i llarg termini, i, sobre-
tot, capacitat per treballar 
i acordar actuacions amb 
la resta d’administracions 
supramunicipals.

D’entrada, he de mos-

trar la satisfacció que Pedro 
Sánchez continuï de pre-
sident del Govern espa-
nyol. És amb el Ministeri 
de Foment que hem de 
treballar i acordar l’execu-
ció dels nous accessos a 
l’autopista per l’alçada de 
la gravera del barri de la 
Granja i els nous accessos 
al pont de Quatre Camins. 
Són actuacions estratègi-
ques i bàsiques per millorar 
la mobilitat i per avançar en 
la pacificació de la mobili-
tat del centre.

I nosaltres proposem per 
als propers 4 anys l’execu-
ció del nou vial que ha de 
passar per darrere de l’Ins-
titut Lluís de Requesens i 
la zona esportiva Ricard 

Ginebreda. Un vial que ha 
de treure mobilitat a la car-
retera i ha de donar una 
reserva d’aparcament en 
superfície.

També hem de dir amb 
relació a la mobilitat públi-
ca que, finalment, Molins 
de Rei ha assolit dues grans 
fites: tenir el preu del trans-
port com el de la Zona 1 
i les obres de millora de 
l’estació de RENFE (que 
començaran en el darrer tri-
mestre de l’any).

Respecte al nostre bus 
municipal, treballarem 
l’ampliació del seu servei, 
especialment en el mes 
d’agost i en els caps de 
setmana. 

En aquesta línia hem 

de definir per on volem 
que ens arribi i travessi el 
Trambaix, ara que per fi el 
seu avenç  per Sant Feliu de 
Llobregat és una realitat.

També mostrarem sen-
sibilitat pels nous tipus de 
mobilitat i per facilitar el 
cotxe elèctric. 

I, finalment, respec-
te l’aparcament, la nostra 
proposta és molt clara: 
augmentarem les places en 
superfície (i avançarem en 
les diferents regulacions, 
com la de rotació gratuïta 
i la de resident) i estudia-
rem l’increment de les pla-
ces soterrades, aprofitant 
la reforma del Parc de les 
Palmeres i la plaça de la 
Llibertat. 
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Carles Ros Figueras

Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita Molins 
de Rei? Com s’ha de fi-
nançar?

Molins de Rei (i la resta 
del país) necessita i necessi-
tarà més polítiques amb vista 
a la gent gran, i entre elles, 
més places de residència per 
l’envelliment de la població 
que viurem. 

Una frase que em va dir 
fa poc una persona amb 

llarga trajectòria al sector: 
“a casa, mentre sigui pos-
sible i a la residència, quan 
sigui imprescindible”. Totes 
les persones volen envellir 
a casa seva amb els seus 
mentre puguin, i la nostra 
prioritat ha de ser oferir un 
servei d’atenció domiciliària 
més gran i de més qualitat. 
Que serveixi també perquè 
no recaigui tot el pes, tal 
com ha passat sempre, en les 

dones de les famílies, una 
forma de feminització de les 
tasques de cures molt invisi-
bilitzada. Si podem allargar 
l’estada de les persones grans 
a casa serà millor per a elles 
i hi haurà menys demanda de 
places de residència. 

La residencia és una res-
ponsabilitat de la Generalitat 
com a servei especialitzat que 
és, i quan hi sigui, legalment 
serà per a tothom del terri-

tori, no només per a la gent 
de Molins. Hem de ser molt 
conscients d’això per pren-
dre una decisió d’aquesta 
envergadura, si acabem fent-
li la feina a la Generalitat. 
Actualment estem fent els 
estudis per saber els costos 
de cada model de gestió. La 
CUP sempre hem apostat per 
una gestió pública i direc-
ta, que assegura la màxima 
transparència i control. Però 
no podem comprometre les 
inversions actuals i futures 
de Molins amb un equipa-
ment de més de 8 M€, i més 
d’1 M€ anual, i no podem 
fer recaure l’estalvi en sous 
precaris de les treballadores, 
cosa que repercutiria, alhora, 
en un servei pitjor.  

Creu que s’ha de per-
metre la construcció d’ha-
bitatges a la Rierada?

La CUP no compartim 
gens tot l’espai urbà que 

marca el PGM del 1976 i 
creiem que institucions com 
l’AMB, Generalitat i Estat, 
amb capacitat econòmica i 
jurídica de canviar-ho, hau-
rien d’intervenir. 

Dins el marc que podem 
jugar com a Ajuntament, la 
prioritat de la CUP respecte 
Vallpineda i la Rierada va 
en dues direccions al mateix 
nivell d’importància. 

En primer lloc, la protec-
ció de l’espai natural que es 
concreta en el Parc Natural 
de la Serra de Collserola i la 
riera de Vallvidrera. Els dos 
barris se situen a les vores 
del parc i, per tant, cal reduir 
els impactes que l’activitat 
humana als dos barris pro-
dueix sobre el parc i la riera. 
El segon, que els veïns tin-
guin els serveis bàsics i 
puguin viure amb dignitat. 

Entre aquests dos interes-
sos hi ha un espai de con-

Edat: 29
Professió i situació laboral: investigador a l’Institut de 
Recerca en Energia de Catalunya (IREC), on també estic 
a punt d’acabar el Doctorat en Nanociències per la UB, 
concretament en fotoelectroquímica per hidrogen. Això, 
combinat amb les regidories de Cultura, Joventut i Noves 
Tecnologies a dedicació parcial. 
Aficions: la muntanya, sobretot esports de neu i la 
bicicleta de muntanya; la lectura, especialment assaig 
filosòfic; la ciència, enfocada cap a energies renovables 
i l’impacte del canvi climàtic, i el bricolatge quan puc. La resta del temps lliure procuro 
dedicar-lo als amics. 
És soci d’alguna entitat molinenca? Actualment, de l’Ateneu Mulei i del Casal Popular 
la Barrina.
Quant de temps porta dedicat a la política? A la política, entesa com tot allò que té a 
veure amb la vida en societat i les seves preocupacions, crec que sempre hi he estat. De 
petit al Cau, on vaig ser cap fins als 22 anys, vam aprendre i intentar transmetre que un 
altre mon més solidari era possible. He format part d’altres espais d’activisme univer-
sitaris i sindicals, a Molins i a Barcelona, i a la CUP hi entro el 2011 com a membre de 
l’Assemblea.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o entitats? He participat de diversos 
espais assemblearis horitzontals on els càrrecs eren tasques que ens repartíem entre 
companyes i no en voldria destacar cap per sobre d’altres. El 2015 entro de regidor a 
l’Ajuntament de Molins per la CUP i el 2017, com a regidor de govern i com a tinent 
d’alcalde. 

Actuacions prioritàries pel proper mandat
-Donar una perspectiva feminista i de drets LGTBI a tota la institució i a tota la vila, 
des de l’urbanisme fins a l’educació.
-En habitatge, cal fer baixar el preu del lloguer: augmentar el parc d’emergència 
social i el de lloguer social, i altres models com cessió d’ús. Actuar sobre els pisos buits, 
per posar-los al mercat. Tornar pisos turístics al mercat del lloguer, així també rebaixant 
l’impacte en la convivència.
-Seguir fomentant la cultura i l’associacionisme com a eines de cohesió i resiliència 
social. Posar els equipaments al servei del teixit associatiu i seguir promovent dinàmiques 
d’apoderament via assemblees per àmbits i activitats concretes.
-Fer de l’Ajuntament una institució al servei de l’apoderament ciutadà. Canviar els 
pressupostos de barri cap a plans de dinamització dels barris i permetre projectes més 
enllà de l’urbanisme.
-Volem un municipi sostenible, amb producció ecològica i de km 0, que salvaguardi la 
Riera de Vallvidrera i el riu Llobregat. Apostem pel Porta a Porta i amb una gestió eficaç 
de l’energia. Polítiques actives d’adaptació al canvi climàtic.
-Recuperar el control dels serveis privatitzats per anteriors governs (jardineria, 
aigua...). Apostar per la gestió directa dels serveis (municipalitzar) per a una millor trans-
parència, control, eficiència econòmica i qualitat laboral i del servei.
-Defensar i promoure l’economia solidària, cooperatives de consum i el petit comerç, 
de proximitat, de temporada, responsable i amb contractes de qualitat.
-Reactivar el Projecte Educatiu de Vila creant una xarxa de centres educatius i acollint 
el Consell Escolar Municipal. Dotar-lo de més debats pedagògics i no solament de qües-
tions informatives o tècniques perquè tota la comunitat educativa pugui també parlar i 
contribuir en la pedagogia.
-Prioritzar l’ús de l’espai públic per a les relacions personals, familiars, veïnals i  asso-
ciatives. Fomentar la reducció de l’ús i tinença de cotxe a Molins, i promoure la bicicleta 
i el transport públic. Crear espais sense cotxes a tot el municipi.
-Estabilitzar i donar múscul a l’estructura de l’Ajuntament, cobrint les moltes places 
vacants després de 7 anys de sociovergència. Crear estructura directiva no dependent de 
càrrecs de confiança i fer més horitzontals els departaments amb equips més polivalents i 
interdisciplinars. Apostar per una digitalització profunda per eficiència. 

Xavi Gómez



13
núm. 555 maig 2019

fluència que cal aprofitar, 
que és la dotació de serveis 
d’aigua potable i sanejament 
(clavegueram), ja que la falta 
fa que la riera de Vallvidrera 
pateixi d’una manera especial 
extraccions d’aigua i aboca-
ment d’aigües residuals.

La CUP acceptem la pro-
posta dels veïns de Vallpineda 
de celebrar un referèndum 
que permeti veure si hi ha 
consens entre el repartiment 
de costos que ells mateixos 
han d’assumir. Si es decideix 
que s’iniciï, ens permetrà 
dotar de sanejament i abas-
tament d’aigua potable tot el 
barri i reduir de manera molt 
notable els impactes ambien-
tals actuals sobre el Parc i a la 
riera. Podria dotar de serveis 
també la Rierada i permetria 
més temps per estudiar el 
seu cas. 

Li sembla que l’estruc-
tura dels recursos humans 
de l’Ajuntament és eficient 
i suficient per atendre totes 
les demandes dels ciuta-
dans? S’haurien d’aplicar 
mesures per fer més efec-
tiva l’atenció a la ciutada-
nia?

Ho denunciàvem abans 
d’entrar al govern i ho seguim 
explicant: durant 7 anys de 
governs sociovergents, PSC 
i CDC han estalviat diners en 
personal i això els ha permès 

disposar de més diners per 
fer altres obres i polítiques 
amb més rèdit electoral. Un 
cop més, polítiques a curt 
termini que han generat un 
problema a mig termini; unes 
polítiques negligents de “mal 
govern” que passen factura 
amb moltes places de tècnics 
buides i més càrrega per a la 
resta. La llei que va promoure 
el PP i no ha retirat el PSOE 
per intervenir de facto les 
institucions locals i aprimar 
l’Administració, la LRSAL, 
no ha ajudat gens. 

L’Ajuntament que ens 
trobem el 2017, a qui li fal-
ten mans i li sobren molts 
temes jurídics bloquejats, no 
pot donar un bon servei ni 
atendre les demandes dels 
ciutadans. Cal seguir cobrint 
aquestes places tal com hem 
fet l’últim any, creant les 
bosses de suplències neces-
sàries per a cada una de les 
places i reduint l’alt grau 
d’interinatge. Però, sobretot, 
cal un alcalde que hi sigui 
present, amb dedicació total 
a l’Ajuntament i no a altres 
llocs, tal com ha passat els 
últims 4 anys. 

Per fer més efectiva la 
tasca de l’Ajuntament i oferir 
una atenció millor, creiem 
que cal apostar per un organi-
grama intern més horitzontal 
i polivalent, que permeti la 

creació d’equips de treball 
dinàmics i de suport mutu 
entre treballadores i fugi de 
l’atomització i parcel·lació 
actual. Apostar per la digi-
talització interna i externa, 
amb un nou web molt més 
clar i amb molts més trà-
mits. Cal dotar del personal 
necessari també la regidoria 
de Participació i fer moltes 
sinergies amb la de Barris, 
per tirar endavant plans de 
barris potents. 

Creu que cal incremen-
tar els efectius i les mesures 
de seguretat del munici-
pi? Si és així, quins espais 
urbans i aspectes li sembla 
que necessiten una atenció 
especial en temes de segu-
retat i civisme a l’espai 
públic?

Molins té un dels índex 
de criminalitat més baixos 
del seu entorn i últimament 
es perceben alts per la inci-
dència de les xarxes socials. 
Igualment, cal posar ordre en 
la gestió de recursos humans 
dins la Guàrdia Urbana, que 
es troba plena de pedaços 
i moltes hores extres, i un 
excessivament alt percen-
tatge de baixes laborals. 
Tot i així, podríem tenir el 
doble d’agents de la Guàrdia 
Urbana i no tindríem un poli-
cia a cada cantonada. Hem de 

millorar l’urbanisme, fent-lo 
més feminista, detectant punts 
foscos o barreres visuals, 
millorar la il·luminació de 
carrers per a una percepció 
de seguretat més gran, i tenir 
una resposta àgil i coordinada 
amb els Mossos d’Esquadra. 

D’altra banda, a Molins sí 
que hi ha un problema d’oci 
juvenil (que després s’entén 
com a problema de civis-
me), sobretot a l’entorn de 
la discoteca i els parcs del 
voltant. Cal responsabilitzar 
l’activitat econòmica que s’hi 
fa dels problemes que genera 
per al barri. I cal que, com 
a poble, oferim espais als 
joves per impulsar un oci no 
consumista, lluny del bote-
llón, que sigui apoderador 
i puguin organitzar els seus 
propis tallers, campionats 
esportius, escoltar música en 
directe i de proximitat, que 
segurament no seria sexista 
com la que s’escolta a molts 
locals. 

Quines actuacions pensa 
que hauria d’empènyer l’A-
juntament per solucionar 
els problemes d’aparcament 
i mobilitat a la vila?

Molins de Rei, com tota 
societat capitalista, pateix un 
problema d’un excés de vehi-
cles privats de combustió que 
generen problemes de gestió 

de l’espai públic i problemes 
ambientals i de salut derivats 
de l’ús de combustibles fòs-
sils. Aquest problema previ 
és el que es materialitza com 
a problema d’aparcament. 

Cal, per tant, fer polí-
tiques actives i clares per 
desincentivar l’ús i tinença 
del vehicle privat i potenciar 
la mobilitat sostenible i salu-
dable: transport públic, mobi-
litat elèctrica, caminar i anar 
amb bicicleta, i posar l’espai 
públic al servei d’aquest tipus 
de mobilitat, i recuperar espai 
públic per a l’ús comunitari. 
Simultàniament, fer bosses 
d’aparcaments dissuasoris a 
diversos punts del poble.

A Molins, gran part de 
l’espai públic dels nostres 
carrers i places es troba pri-
vatitzat pels cotxes privats, 
ja sigui per circular o per 
aparcar. Hem de recuperar 
aquests carrers per a les per-
sones, on es pugui passejar, 
els infants juguin al carrer... 
La CUP fa anys que creiem 
que cal coNvertir en zona 
de vianants el Centre Vila i 
altres carrers. 

Això ajudaria el teixit 
social, milloraria el joc dels 
infants perquè el faria menys 
individualitzat, ajudaria el 
petit comerç de proximitat 
i reduiria els problemes de 
salut i contaminació. 
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Marcel López Estalella

Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar?

La llar d’avis a Molins 
de Rei ha de ser un espai 
preparat per donar atenció, 
segons les necessitats més 
immediates, tant mèdiques 
com sociosanitàries, dels 
molinencs i les molinen-
ques d’edat avançada que 
ja no es poden valer per si 

sols i no poden ser atesos a 
casa seva.

En el cas de ser una 
llar d’avis en què com-
bini places municipals, 
places adjudicades per 
la Generalitat i places de 
pagament privat, ha de 
combinar adequadament 
els recursos proporcionats 
per les dues administra-
cions i els usuaris particu-
lars, mentre l’Ajuntament 

n’ha de tenir el control més 
gran per ser l’ens públic 
més proper a la gestió.

-Creu que s’ha de 
permetre la construc-
ció d’habitatges a la 
Rierada?

No estem d’acord amb 
la construcció d’habitatges 
en els barris de muntan-
ya, mentre que sí que som 
favorables a la reordena-

ció territorial que permeti 
l’accés als serveis essen-
cials per part de tots els 
veïns i veïnes de Molins de 
Rei. Per tant, creiem que 
s’han de revisar els projec-
tes per tal d’arribar al con-
sens i l’equilibri amb els 
veïns afectats i la resta de 
la vila, i això ha de perme-
tre que els afectats puguin 
manifestar-se en consulta 
pública, si cal.

-Li sembla que l’es-
tructura dels recursos 
humans de l’Ajuntament 
és eficient i suficient per 
atendre totes les demandes 
dels ciutadans? S’haurien 
d’aplicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania?

Segons el nostre punt 
de vista, actualment l’equip 
de què disposa l’Ajunta-
ment té bon professionals, 

però insuficients en nom-
bre, cosa que acaba causant 
un gran “coll d’ampolla” 
que impedeix a la institu-
ció ser àgil en les gestions, 
contractacions i execucions 
de tot l’exercici rutinari de 
l’Administració pública. 
Efectivament, això es tra-
dueix en mancances impor-
tants en la resolució de les 
demandes ciutadanes, tant 
en temps com en forma i 
en fons.

A fi i efecte de poder 
atendre adequadament 
la ciutadania en les seves 
demandes, s’ha de fer un 
pla de reestructuració dels 
recursos humans a l’Ajun-
tament, adequant correcta-
ment l’equip ja existent i 
augmentant-lo a la mesu-
ra i forma que calgui per 
tal d’arribar-ne a l’excel-
lència. Això només es 
podrà fer amb un equip 

Edat: 48 anys
Professió i situació laboral: Comerç Internacional
Aficions: Handbol, música i lectura
És soci d’alguna entitat molinenca? Club Esportiu 
Molins de Rei
Quant de temps porta dedicat a la política? He partici-
pat en la política durant 10 anys en diferents etapes de la 
meva vida.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o 
entitats? Vicepresident de l’associació Juvenil a Pallejà 
(anys 90); responsable de Concerts Rock de Festa Major, a Pallejà (anys 90); 
militant d’ERC Molins de Rei quan la refundació de la Secció Local l’any 1997; 
militant i fundador d’ERC Pallejà (1998-2003); locutor voluntari a Ràdio Pallejà 
(1997 i 1998); col·laboracions puntuals a Ràdio Molins de Rei (1998); entrenador 
d’handbol de base al CH Pallejà (1995-1998); delegat dels equips d’handbol del 
GEIEG (Girona) (2004-2008); soci fundador de l’ANC a São Paulo (Brasil) (2011-
2017); participant del Club Català de Negocis al Brasil (2015-2017), i jugador del 
segon equip d’handbol del Club Esportiu Molins de Rei (2017-2018) i de l’equip 
de Promoció de l’Equip Veterà d’Handbol del Club Esportiu Molins de Rei (2018-
2019)

10 actuacions prioritàries per al proper mandat
Tenint en compte que als darrers anys s’han vist compromesos els drets polítics i 
les llibertats més fonamentals, ara més que mai a Esquerra Republicana de Molins 
de Rei estem convençuts que no és possible fer un país amb més drets, més justícia 
social i més sostenible sense la República. I la República l’hem de construir des de 
baix, des dels municipis i entre totes les persones que en formem part.
Les nostres actuacions prioritàries s’esdevindran en 4 grans eixos: Molins de Rei, 
Referent Comarcal; Sostenibilitat i Territori; Justícia Social, i Jovent.
Les 10 actuacions prioritàries penjaran d’aquests 4 grans eixos i seran:
-Treballarem per la dinamització econòmica del nostre municipi mitjançant 
la col·laboració amb les associacions comercials i empresarials, amb polítiques 
d’emprenedoria i d’autoocupació, aprofundint des de l’Espai Empresa amb accions 
entre empreses i cercadors de feina, i fomentant la creació de cooperatives. 
-Reforcem la nostra posició contrària a la instal·lació del crematori.
-Per al territori som clars defensors de la no massificació urbanística als barris 
de muntanya i farem una anàlisi extensa dels projectes per a Vallpineda i la Rierada. 
-Per aproximar els barris de muntanya a la vila, apostem per la connexió de 
Collserola amb el Llobregat, millorant camins i entorn i senyalitzant-los adientment.
-Proposem un projecte participatiu per la redefinició del Centre Vila des del 
punt de vista de trànsit i serveis, conjuntament amb la promoció d’aparcament 
municipal soterrat a la plaça de la Llibertat, mentre que per la sostenibilitat apostem 
fortament per potenciar l’ús de les energies alternatives.
-Introduirem noves polítiques en clau de dona a l’Ajuntament i al municipi.
-Desenvoluparem iniciatives innovadores per a l’ocupabilitat a la vila, ate-
nent els col·lectius més desafavorits, tot buscant l’equilibri i el màxim índex 
d’ocupabilitat.
-Volem crear un Centre Cívic per al jovent a l’Espai Mariona.
-Treballarem amb les entitats esportives per revisar les necessitats actuals i 
futures, i fer un nou pla d’instal·lacions esportives, tenint en compte equipaments 
futurs. 
-Donarem suport a la creativitat local i planificarem una política cultural des de 
l’Ajuntament, alhora que optimitzarem els espais municipals i els de les entitats, 
amb convenis específics, si cal, per visibilitzar l’art, la música, la dansa, el teatre i 
el cinema.
-Elaborarem un mapa escolar per valorar els equipaments educatius actuals i 
planificar els equipaments futurs, estudiarem la implantació d’una escola oficial 
d’idiomes i promourem l’adhesió de l’Ajuntament al Projecte “Educació 360º”– 
Educació a Temps Integral.

Xavi Gómez
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polític que desenvolupi un 
projecte a mig i llarg termi-
ni i que prengui decisions 
fermes, deixant de banda 
l’hàbit de continuar posant 
pedaços!

-Creu que cal incre-
mentar els efectius i les 
mesures de seguretat del 
municipi? Si és així, quins 
espais urbans i aspectes 
li sembla que necessiten 
una atenció especial en 
temes de seguretat i civis-
me a l’espai públic? 

És ben cert que última-
ment la població es queixa 
de la manca d’efectius poli-
cials a la vila, i que això 
es constata dia a dia, mal-
grat les recents contracta-
cions. La Guàrdia Urbana, 
o policia municipal, és un 
dels serveis que, segons el 
nostre projecte polític, ha 
d’arribar a l’excel·lència 
perquè es tracta d’atendre 
la població en un dels punts 
més sensibles. Dit això, i 
seguint en la línia del pro-
jecte per la vila a mig i llarg 
termini, l’equip de seguretat 
de la vila s’ha de dimensi-
onar segons les necessitats 
actuals i futures.

Dins del pla que s’esta-
bleixi s’han de constatar els 
espais públics i privats que 
estan més subjectes o que 
són més sensibles a actes 
de vandalisme, de delic-
tes i altres formes d’antici-
visme, i a partir d’aquesta 
constatació, donar forma 
a les necessitats i l’equip 
necessari per cobrir-les. Tot 
això, sense oblidar que hem 
de tenir en compte totes les 
mesures associades a l’ur-
banisme feminista, vetllant 
per la seguretat de la dona 
en espais específics de la 
vila que generin vulnera-
bilitat. 

-Quines actuacions 
pensa que hauria d’em-
pènyer l’Ajuntament per 
solucionar els problemes 
d’aparcament i mobilitat 
a la vila?

Molins de Rei té una 
mancança molt gran de 
llocs d’aparcament associ-
ats a totes les qüestions 
logístiques de la vila. S’ha 
de fer un pla a mig i llarg 
termini que determini les 
zones que necessitin pla-
ces d’aparcament. Per tant, 
les actuacions, tot i que 
ara es poden intuir de ser 
desenvolupades en punts 
molt específics com serien 
la plaça de la Llibertat o 
la plaça de les Palmeres 
(la plaça entre el carrer del 
Canal de la Infanta i el car-
rer Felip Canalias), s’hau-

ran de planificar tenint en 
compte el present, però 
mirant cap al futur de vila. 
A tot això, des d’Esquerra 
Republicana volem aplicar 
models de gestió de futur 
tant per a la logística com 
per a la creació de places 
d’aparcament per ser capa-
ços d’entendre i gestionar 
les noves tendències en la 
mobilitat urbana en l’àmbit 
de la vila.

molinsderei@esquerra.cat

Molins de Rei
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Gerard Corredera Rebulà

Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar?

La llar d’avis de Molins 
de Rei ha de ser pública, 
amb treballadors públics 
que siguin garants d’una 
prestació del servei amb 
qualitat, calidesa, eficiència 
i eficàcia. El finançament 
ha de procedir d’un acord 
entre l’Ajuntament i altres 
administracions supramu-
nicipals (Generalitat). Si el 
finançament és compartit, 
la Generalitat s’ha de com-
prometre a garantir unes 
places proporcionals als 
recursos que hi destinin els 
molinencs i molinenques.

Creu que s’ha de per-
metre la construcció 
d’habitatges a la Rie-
rada?

Les persones que hi 
viuen tenen dret a gaudir 
d’uns serveis adequats. 
Cal garantir les condicions 
de vida i de serveis de la 
població existent, tot cer-
cant consensos per evitar un 
desenvolupament urbanístic 
que perjudiqui la biodiver-
sitat pròpia de Collserola. 
Un model d’urbanisme 
ecològic, respectuós amb 
l’entorn és el que convé fer 
en aquest indret. 

A la Rierada ja fa molts 
anys que hi ha habitatges. 
De fet, l’existència d’aquest 

nucli és anterior a la decla-
ració de Collserola com a 
Parc Natural.

Li sembla que l’es-
tructura dels recursos 
humans de l’Ajuntament 
és eficient i suficient per 
atendre totes les demandes 
dels ciutadans? S’haurien 
d’aplicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania?

Els i les treballadores de 
l’Ajuntament són persones 
preparades i en la majoria 
dels casos tenen una clara 
vocació de servei públic. 
De fet, tot allò que és com-
petència de l’Ajuntament 
ho fan funcionar les per-

sones contractades directa-
ment pel consistori o per 
les empreses prestadores de 
serveis. Són ells els que fan 
possible la quotidianitat de 
la vida al municipi.

L’evolució de les com-
petències municipals ha 
fet que des de la Casa de 
la Vila es tractin multi-
tud de temàtiques. El que 
hom comenta és la cons-
tant “fuita de talent” dels 
darrers temps. El Govern 
municipal no s’ocupa 
dels recursos humans. 
Hi ha jubilacions i no es 
cobreixen les places, mar-
xen funcionaris en comis-
sió de serveis i tampoc se 
supleixen... el desgovern en 
matèria d’efectius és total. 
El personal no se sent apre-
ciat pels seus responsables 
polítics i aquesta és una 
crisi que les molinenques 
i els molinencs a la llarga 
podem pagar molt cara. 

Necessitem un nou 
Ajuntament per fora (edi-
ficis administratius i pujar 
al tren de la tecnologia) i 
per dintre, una nova con-
cepció organitzativa i una 
nova estratègia de recursos 
humans, amb l’objectiu de 
disposar d’equips capaços 
d’assumir les necessitats 
de la població, l’atenció 
pública, els treballs tècnics 
i els reptes professionals 
del segle xxi.

Creu que cal incremen-
tar els efectius i mesures 
de seguretat del munici-
pi? Si és així, quins espais 
urbans i aspectes li sem-
bla que necessiten una 
atenció especial en temes 
de seguretat i civisme a 
l’espai públic? 

La seguretat pública es 
basa en la prevenció. De fet, 
la majoria de les polítiques 
públiques han d’anar enca-

Nom: Gerard Corredera Rebulà
Edat: 43 anys
Professió i situació laboral: des de fa més de 10 
anys treballo en l’àmbit sanitari a l’Institut Català 
d’Oncologia
Aficions: esports en general, música, muntanyisme i 
teatre
És soci d’alguna entitat molinenca? Soc soci des de 
fa més de 25 anys de l’Agrupació Folklòrica, soci de 
Creu Roja i d’Intermón Oxfam. En l’àmbit social, soc 
membre del Consell Escolar Municipal, membre del 
Consell per la Cohesió Social i Territorial, i representant de les famílies al Consell 
de l’Escola Josep Maria Madorell.
Quant de temps porta dedicat a la política? M’he implicat en política a partir de la 
constitució de Catalunya en Comú i formo part del Grup Motor de Molins en Comú 
des del 20 de juny de 2018. 

10 prioritats per al proper mandat

-Un nou Ajuntament encapçalat per persones comunes que volen una gover-
nança moderna, verda, feminista, diversa, innovadora, educadora i saludable. Pla 
Estratègic de Vila
-Un nou Ajuntament amb uns edificis de serveis públics moderns i dignes on la 
ciutadania se senti atesa. Pla d’Equipaments
-Un nou Ajuntament on els treballadors i les treballadores públics puguin desen-
volupar la seva professionalitat amb la màxima eficiència i reconeixement profes-
sional. Reorientació política dels recursos humans
-Un nou Ajuntament capaç d’innovar en matèria d’educació, cultura i esport. 
L’educació, la cultura i l’esport al servei de l’equitat i la igualtat social 
-Un nou Ajuntament capaç d’assolir els reptes mediambientals i prengui mesures 
de mitigació del canvi climàtic, lluita contra la contaminació atmosfèrica i defensa 
de la salut pública, així com que tingui cura de la biodiversitat urbana i dels espais 
naturals.
-Un nou Ajuntament que incorpori polítiques modernes en matèria d’energia i 
fomenti les energies renovables i l’estalvi energètic, tot establint  mesures de lluita 
contra la pobresa energètica. Pla Energètic de Vila
-Un nou Ajuntament que treballi de valent per a la cohesió social i territorial del 
municipi, recuperant el Pla local per a la cohesió social i territorial del municipi, 
aprovat i no desenvolupat.
-Un nou Ajuntament que reorienti la gestió de molts dels seus serveis públics que 
es duen a terme mitjançant contractes cap a altres sistemes de gestió directa o en 
cooperació amb altres institucions públiques supramunicipals. Ens referim a serveis 
com la gestió de la distribució de l’aigua o a la recollida de residus.
-Un nou Ajuntament que orienti l’urbanisme vers la sostenibilitat i que incorpori 
polítiques d’habitatge que garanteixin l’accés a un habitatge digne per a totes les 
persones. En noves promocions, reserva del 30% d’habitatges de promoció pública 
en règim de lloguer
-Un nou Ajuntament que de manera realista impulsi l’economia del municipi, 
aprofitant les oportunitats emergents en l’economia verda i les noves tecnologies, i 
fomentant l’agricultura, la indústria, el comerç i els serveis.

Xavi Gómez
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minades a facilitar bones 
condicions de vida que 
guareixin de qualsevol risc 
–des de l’enllumenat fins 
al ferm dels carrers, pas-
sant pels espais segurs per 
als vianants– i reorientar 
les polítiques de mobilitat 
considerant que la piràmide 
de prioritats en matèria de 
mobilitat és: a peu, en bici-
cleta, en transport públic 

i, com a darrera opció, en 
vehicle privat. 

El compromís de la 
prevenció és un compro-
mís entre Administració i 
ciutadania. La participació 
social, el foment de la vida 
associativa i la correspon-
sabilitat en la convivència 
són fonamentals.

Quines actuacions 
pensa que hauria d’em-

pènyer l’Ajuntament per 
solucionar els problemes 
d’aparcament i mobilitat 
a la vila?

Les persones que ens dis-
posem a assumir la respon-
sabilitat màxima del govern 
de la vila hem de tenir clar 
quina és la situació glo-
bal del món i hem d’actuar 
localment. La lluita con-
tra la contaminació atmos-

fèrica, el canvi climàtic i 
el foment de les energies 
renovables són els grans 
temes on hem d’enfocar els 
nostres projectes i les nos-
tres propostes. Per tant, ens 
pertoca fer un espai públic 
amable, ja que la superfície 
de la vila permet desplaçar-
nos a peu. 

També hem d’impulsar 
el transport públic (si cal, 

més servei de bus urbà), cal 
facilitar zones de càrrega 
i descàrrega, i, en canvi, 
minimitzar la necessitat 
d’utilitzar el vehicle privat 
i, per tant, la seva presèn-
cia. Mobilitat no és sinònim 
de cotxe privat. Amb tot, 
tenim en cartera la pos-
sibilitat d’un aparcament 
soterrat al Parc Pont de la 
Cadena. 
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Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar?

La llar d´avis és una res-
posta insuficient al proble-
ma demogràfic que origina 
aquesta situació. Una llar 
pública i de gestió directa 
ha de complementar-se amb 
el foment de la iniciativa 
privada i d’associacions.

Creu que s’ha de per-
metre la construcció 
d’habitatges a la Rie-
rada?

Sí, però respectant l’en-
torn i no fomentant una 
urbanització massiva. Per 
tant, s’ha de replantejar 
l’actuació a la Rierada.

Li sembla que l’estruc-
tura dels recursos humans 

de l’Ajuntament és efi-
cient i suficient per aten-
dre totes les demandes 
dels ciutadans? S’haurien 
d’aplicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania?

És evident que l’Ajun-
tament de Molins de Rei 
té una estructura ineficient 
i mínima, reconegut pel 
Govern municipal mateix. 
És necessari una planifica-
ció millor, però, a més, una 
jerarquització dels interes-
sos municipals, dels serveis 
i les actuacions.

Creu que cal incre-
mentar els efectius i les 
mesures de seguretat del 
municipi? Si és així, quins 
espais urbans i aspectes 
li sembla que necessiten 
una atenció especial en 

temes de seguretat i civis-
me a l’espai públic? 

En els darrers dos anys 
hi ha hagut un clar dèficit 
en l’àmbit de la seguretat, 
que fa necessari una reor-
ganització de la Guàrdia 
Urbana i un increment dels 
efectius que permetin més 
presència seva als parcs, als 
carrers on hi ha llocs d’oci 
i a la nit.

Quines actuacions pen-
sa que hauria d’empènyer 
l’Ajuntament per solu-
cionar els problemes d’a-
parcament i mobilitat a 
la vila?

A Molins de Rei és im-
prescindible la creació de 
pàrquings. El Partit Popular 
reduirà al màxim les zones 
blaves per facilitar als 
molinencs aparcar sense 

que sigui un cost per a ells. 
També es millorarà la con-
nexió amb els Ferrocarrils 

de la Generalitat (FGC) i 
fomentarem l’arribada del 
tramvia.

Antonio Valverde Cornejo
Nom: Antonio Valverde Cornejo
Edat: 49 anys
Professió i situació laboral: advocat
Aficions: futbol americà, còmics, sèries de televisió, 
història
És soci d’alguna entitat molinenca? No
Quant temps porta dedicat a la política? Més de 
20 anys, però ho vaig deixar per la família. Ara hi 
torno.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o 
entitats? No

10 actuacions prioritàries per al proper mandat
Millorar la gestió dels serveis municipals
Gent gran: obtenir la residència i millorar la xarxa d’atenció
Seguretat a la vila
Mobilitat:  millors comunicacions,  més aparcament
Reduir impostos
Impulsar un repte ecològic: la Rierada.
Habitatge: afavorir l’adquisició i el lloguer
Impulsar l’activitat econòmica 
Impulsar l’activitat cultural, social i juvenil
Polítiques d’ocupació actives

Xavi Gómez
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Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar?

Els nostres avis i àvies 
són les persones que més 
han treballat i més s’han 
sacrificat per aixecar Molins 
de Rei. No podem permetre 
que durant el seu merescut 
descans posem obstacles i 
més problemes als que ja 
tenen. 

Cal fer els informes 
tècnics i econòmics neces-
saris per plantejar la ges-
tió pública directa de 
l’equipament, fent que la 
Generalitat s’impliqui en el 
seu finançament general i 
no solament en la concerta-
ció d’una part de les places, 
i no deixar la gestió de la 
residència fora del sector 
públic i de la seva fiscalit-
zació i control.

Volem un Molins que 
cuidi de tothom, una vila 
amable que no expulsi a 
ningú.

Creu que s’ha de per-
metre la construcció d’ha-
bitatges a la Rierada?

És un tema complex. 
Nosaltres en tot cas sempre 
comptarem amb l’opinió 
dels veïns i veïnes de la 
Rierada, que han estat obli-
dats durant els últims man-
dats. 

El més important és que 

decideixin els veïns i veï-
nes de la Rierada, tenint 
en compte no solament el 
benefici del mateix barri, 
sinó els de tots els veïns i 
veïnes de Molins de Rei.

Li sembla que l’es-
tructura dels recursos 
humans de l’Ajuntament 
és eficient i suficient per 
atendre totes les demandes 
dels ciutadans? S’haurien 
d’aplicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania?

Ara mateix, la situació 
dels treballadors munici-
pals és insostenible. No és 
pot implementar cap polí-
tica pública efectiva si no 
garantim tots els drets labo-
rals dels nostres servidors 
públics, que són impres-
cindibles per al bon funcio-
nament de tots els serveis 
públics. 

L’Ajuntament no pot ser 
una fàbrica de precarietat; 
ha de ser exemplar i ha de 
garantir les condicions òpti-
mes per poder desenvolupar 
tots els reptes que tenim per 
davant com a vila.

Creu que cal incre-
mentar els efectius i les 
mesures de seguretat del 
municipi? Si és així, quins 
espais urbans i aspectes li 
sembla que necessiten una 
atenció especial en temes 
de seguretat i civisme a 

l’espai públic? 
Sí. Ara mateix el des-

ordre de l’Administració 
pública municipal està 
generant molts problemes 
a la vila. Un d’ells és la 
seguretat. 

Nosaltres apostem per 
un doble vessant: més acti-
vitats per als nostres joves 
i una nova planificació 
de seguretat a l’entorn de 
l’estació de RENFE i el 
barri del Canal. 

Quines actuacions pen-
sa que hauria d’empènyer 
l’Ajuntament per solu-
cionar els problemes 
d’aparcament i mobilitat 
a la vila?

Nosaltres som partidaris 
de fer un carril bici segur a 
la carretera i a les principals 
vies de Molins de Rei. Hem 
de garantir la mobilitat i 
això passa per una nova 

Ana Maria Aroca de Maya
Edat: 41
Professió i situació laboral: tècnica a la Gerència de 
Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona.
Aficions: literatura, cinema i  sèries. 
És socia d’alguna entitat molinenca? La meva filla de 
6 anys forma part dels Dimonis de Molins de Rei i del 
Club Gimnàs Molins de Rei. Tota la família participem 
de Jugones MdR sempre que podem.
Quant de temps porta dedicada a la política? Porto 
4 anys en la política institucional. Nosaltres tenim un 
compromís ètic que ens obliga a estar un màxim de 8 anys, 12 en un cas extraor-
dinari, i segueixo compromesa amb aquest principi. Pensem que la política no ha 
convertir-se en una professió.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o entitats? He format part de 
l’Executiva de Catalunya en Comú entre l’abril del 2017 i el juny del 2018, i del 
Consell Ciutadà de Podem Molins entre els anys 2015 i 2018. 

10 Actuacions prioritàries per al proper mandat

-Congelar l’IBI i fiscalitat progressiva
-Lloguers justos i habitatge públic garantit
-Residència pública municipal per a la gent gran 
-Garantir els drets dels treballadors municipals de l’Ajuntament
-Recuperem drets: l’aigua i l’energia al servei de la ciutadania
-Municipalitzar serveis bàsics per a la sobirania municipal
-Zones verdes i aire net: nova inversió per garantir l’aire que respirem a Molins
-Carril bici i nova planificació urbanística al servei de les persones
-Replantejar de manera raonable les Guardioles i garantir-ne la planificació 
urbanística adaptada a la realitat del municipi
-Regeneració democràtica, transparència i nou pla de bones pràctiques públiques 

planificació que garanteixi 
la seguretat dels ciclistes.

Volem que el centre vila 
sigui més amable amb els 
nostres veïns i veïnes, i per 
tant s’ha de restringir el pas 
del cotxes i fomentar més la 
utilització d’altres mitjans 
de desplaçament. 

Amb l’aparcament dels 
cotxes creiem que s’han 
de crear nous espais que 
puguin absorbir el volum 
de vehicles que hi ha, però 

sempre amb racionalitat. 
Que l’Ajuntament gestioni 
la Zona Blava és important 
i, si cal, estudiar la imple-
mentació d’altres sistemes 
de gestió de temps. 

Per últim, caldria estu-
diar la possibilitat d’intro-
duir bonificacions o ajudes 
perquè els usuaris tinguin 
l’oportunitat de participar 
en la transformació medi-
ambiental del parc automo-
bilístic.  

Xavi Gómez
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no es planteja des de la 
necessitat de permetre o no 
la construcció d’habitatges 
a la Rierada, sinó que es 
planteja des de la necessària 
protecció de l’espai natural i 
la regulació i ordenació dels 
usos, que s’han de compa-
tibilitzar amb els objectius 
de protecció, conservació i 
millora del patrimoni natu-
ral i llurs valors ecològics, 
paisatgístics i culturals de 
l’espai natural de la Rierada. 
Això inclou la necessària 
conservació del patrimoni 
construït, catalogat o no, 
sense que aquest esdevin-
gui un agent pertorbador 
de l’ecosistema, i dotar-lo 
de serveis bàsics de manera 
que no incideixi negativa-
ment en la protecció i con-
servació de l’espai. 

La resolució d’aquest 
assumpte ha de posar èmfa-
si, per damunt de l’interès 
particular de propietaris, 

en l’interès general i per 
això proposem un pro-
cés d’estudi, negociació 
i consulta entre les parts, 
de corresponsabilització, 
que ens permeti encarar la 
millor solució amb el menor 
impacte sobre l’espai natu-
ral de la Rierada i, de retruc, 
sobre el Parc de Collserola. 

Li sembla que l’estruc-
tura dels recursos humans 
de l’Ajuntament és efi-
cient i suficient per aten-
dre totes les demandes 
dels ciutadans? S’haurien 
d’aplicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania?  

Nosaltres no podem 
més que fer-nos ressò de 
la situació que ens arri-
ba des de la ciutadania i 
dels mateixos treballadors 
de l’Ajuntament, conside-
rant que hi ha un nombre 
important de places que 

Manuel Monllaó Errea

Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar? 

És com a mínim curiós 
que després de tant de 
temps ens preguntem com 
ha de ser la llar d’avis que 
necessita Molins de Rei. En 
primer lloc, l’equipament 
ha de donar resposta a les 
necessitats dels usuaris; en 
segon lloc, ha de respondre 
a les demandes demogràfi-
ques presents i futures dels 
residents a la vila, i, a més, 
estarà en consonància amb 
les accions que en paral·lel 
s’han d’implementar per-
què les persones gaudeixin 

del màxim d’autonomia i 
puguin residir el màxim de 
temps en el seu domici-
li. Dit això, si el que es 
pregunta és si ha de tenir 
o no un abast supramu-
nicipal, caldrà establir en 
quines proporcions d’acord 
amb l’estudi de les deman-
des presents i futures de la 
vila. En aquest sentit, les 
fonts de finançament de la 
seva construcció i posterior 
manteniment variaran. 

En aquests moments 
es fa difícil dir com cal 
finançar la construcció i 
manteniment de la futura 
llar d’avis, perquè és un 
capítol directament vincu-

lat a la seva gestió. Molt 
diferent serà si és una 
gestió directa per part de 
l’Ajuntament o per un con-
sorci públic amb participa-
ció de diferents ens públics 
o per un tercer, mitjançant 
una concessió administra-
tiva. Per altra banda, també 
cal tenir en compte la capa-
citat d’endeutament del 
mateix Ajuntament o la par-
ticipació financera d’altres 
ens públics.

Creu que s’ha de per-
metre la construcció 
d’habitatges a la Rie-
rada?

Per a nosaltres el dilema 

Nom: Manuel Monllaó i Errea
Edat: 59 anys
Professió i situació laboral: advocat en exercici i del 
Torn d’Ofici 
Aficions: cuina i hoquei patins,  
És soci d’alguna entitat molinenca? Al llarg de la 
meva vida he col·laborat amb el Moviment Infantil de 
Barriades (MIB) i l’Esplai Clariana, he estat membre 
del Club Esportiu Molins (secció hoquei patins) i, 
en l’actualitat, soc membre del Cine Club Hal 2002. 
Recentment m’he fet soci de l’Associació Obrera.
Quant de temps porta dedicat a la política? Des que era jove vaig sentir la 
inquietud de participar en política com una eina necessària per col·laborar a donar 
resposta a les necessitats i anhels de la ciutadania, i, en el nostre cas concret, dels 
molinencs i les molinenques.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o entitats? Sí. Tant en el passat 
com fins fa uns mesos, he ocupat càrrecs orgànics, tant d’àmbit local com nacional. 
Avui, deslliurat dels lligams de partit, ens plantegem un projecte transversal i de 
ciutadania, molt engrescador. 

10 actuacions prioritàries per al proper mandat

-Fer de la transparència, l’ètica política, la fiscalització de l’activitat municipal 
per la ciutadania i la implementació de la cultura del rendiment de comptes princi-
pis de l’actuació política del Govern municipal. 
-Reordenació de l’organigrama i de l’estructura de serveis de l’Ajuntament per 
oferir una prestació de serveis públics de qualitat que donin resposta a les demandes 
de la ciutadania.
-Fer de l’apoderament de la ciutadania i dels processos consultius els eixos de 
les accions de la participació ciutadana en la presa de decisions.
-Molins de Rei, referent de l’activitat cultural, de manera que l’Ajuntament 
esdevingui un veritable promotor de la producció cultural, generi sinergies entre les 
entitats de la vila i optimitzi l’ús dels equipaments. 
-Que Molins de Rei esdevingui una vila educadora, perquè l’educació va més 
enllà de l’ensenyament, 
-Promoure un parc d’habitatge social i dotar el municipi de resposta davant les 
emergències habitacionals derivades de desnonaments i de situacions de violència 
de gènere. 
-Promoure la construcció de la llar d’avis d’acord amb les necessitats demogràfi-
ques presents i futures de la vila de Molins de Rei, alhora que s’implementen polí-
tiques i mesures de foment de l’autonomia i la seva permanència en el seu domicili 
habitual.
-Reordenar les zones d’aparcament rotatori, amb la creació de zones verdes per 
a residents, i estudiar la ubicació i/o creació de nous aparcaments lliures o de llarga 
estada.
-Molins de Rei, vila sostenible, implementant mesures, d’acord amb la ciutadania, 
que afavoreixin la reducció de residus, la contaminació ambiental i lumínica, així 
com la recuperació dels marges del riu i dels camins de l’espai natural del Parc de 
Collserola.  
-Promoure mesures que afavoreixin la implantació d’activitats econòmiques i 
de nous emprenedors amb valor afegit a la vila i dinamització del comerç local. 

Xavi Gómez
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resten vacants i que, com 
a conseqüència, afecten de 
manera directa o indirecta 
l’eficiència de l’Ajuntament 
per atendre les demandes 
de la ciutadania. Cal fer 
un estudi que ens facili-
ti les dades necessàries en 
relació amb les necessitats 
a cobrir, els serveis oferts 
i els processos administra-
tius i de prestació d’aquests 
serveis que permeti millo-
rar el clima laboral i posi en 
valor la funció del treballa-
dor públic.

Els canals d’atenció a la 
ciutadania i la seva efectivi-
tat depenen de l’efectivitat i 
eficiència del back office 
dels procediments i de la 
mateixa prestació dels ser-
veis, així com del grau de 
satisfacció del treballador 
públic en el desenvolupa-
ment de la seva tasca. El 
treballador públic ha de 
participar en els processos 
de millora i implementa-
ció de mesures per fer més 
efectiva l’atenció a la ciu-
tadania.  

Creu que cal incremen-
tar els efectius i mesures 
de seguretat del munici-
pi? Si és així, quins espais 

urbans i aspectes li sem-
bla que necessiten una 
atenció especial en temes 
de seguretat i civisme a 
l’espai públic? 

La pregunta no és si hem 
o no hem d’incrementar 
els efectius i mesures de 
seguretat del municipi, sinó 
si considerem en aquests 
moments que amb una reor-
ganització dels efectius i 
de les mesures de seguretat 
és suficient per donar res-
posta a les actuals deman-
des. L’estudi objectiu de la 
situació interna dels efec-
tius i mesures, així com 
de les necessitats reals i 
demandes de la ciutadania, 
ens donarà la resposta. Tot i 
així, i a partir de les interlo-
cucions mantingudes amb 
veïns i veïnes, cal estudiar 
la recuperació del guàrdia 
de barri i la viabilitat i fun-
cions de la reintroducció de 
la figura del sereno.

Quines actuacions pen-
sa que hauria d’empènyer 
l’Ajuntament per solu-
cionar els problemes d’a-
parcament i mobilitat a 
la vila?

Els problemes de mobi-
litat i d’aparcament de la 

vila i la seva solució giren a 
l’entorn de dos grans eixos: 
l’educació social per fer un 
ús responsable i sostenible 
del vehicle privat i la pro-
moció de la utilització del 
transport públic urbà com 
a mitjà substitutiu, la qual 
cosa exigeix un reordenació 
d’aquest servei per tal que 
esdevingui realment eficaç.  
Podem parlar de la funció 

que pot desenvolupar com 
a bus escolar o els dèficits 
de servei en els barris de 
muntanya, que aleshores 
obliga a l’ús del vehicle 
privat amb les consegüents 
incidències negatives en 
l’aparcament i contamina-
ció atmosfèrica.

La manca d’aparcament 
és una conseqüència directa 
de l’increment de vehicles 

per unitat familiar i la insu-
ficiència d’aparcaments en 
els habitatges. Cal promoure 
la reorganització de certs 
llocs d’aparcament, amb 
noves zones d’aparcament 
de caràcter rotatiu, siguin 
blaves o vermelles o verdes 
per a residents, i estudiar 
la ubicació i/o creació de 
nous aparcaments lliures o 
de llarga estada.

Pensionistes
Com crec haver posat de manifest ja en altres ocasions, formo part 
del col·lectiu dels qui fem vacances permanents, altrament conegut 
com jubilats o pensionistes. I és de justícia deixar constància (per 
si de cas calgués) que, malgrat les xacres pròpies de l’edat, la vida 
sense el treball diari reglamentat és del tot envejable... si més no, 
per a qui ho subscriu.

Ser jubilat té, és clar, la seva part menys agradable, derivada per 
la qüestió general de les xacres a què tot just acabo de fer esment 
i que ni ens imaginàvem quan érem més jovenets. Però té moltes 
altres coses bones i, entre aquestes, les que fan referència a l’as-
pecte econòmic (deixant a banda, aquí, el tema de les pensions, que 
donaria per a uns quants “Llaços” sencers).

M’explico: els jubilats o pensionistes tenim dret a una sèrie de 
descomptes en transports, viatges, turisme, balnearis, espectacles, 
farmàcia, esbarjo, museus, etc., només pel simple fet d’estar jubi-
lats. Sense anar més lluny, per posar només un exemple proper 
i pel que fa al cinema, a les sales del CineBaix de Sant Feliu de 
Llobregat, el preu de l’entrada és més barat si ets jubilat. 

Des d’un punt de vista estrictament d’interès personal, puc dir 
que ja em va bé. No obstant això, si el tema s’examina amb una 
mirada més social, no he d’amagar que el sistema pot ser molt pràc-
tic burocràticament parlant, però radicalment injust en molt casos. 
Per exemple, per què jo, que rebo una pensió que no està pas mala-
ment (d’acord, vaig cotitzar des de fa molts anys a la banda més 
alta), pago menys per veure una pel·lícula, que una persona que, 
treballant, amb sort pot cobrar poc més de 1.000 € (i si hi arriba!)? 
No té cap sentit, tret que es consideri que, amb independència de 
l’import de la pensió, la rebaixa o el descompte de què gaudim els 
jubilats és una altra “recompensa” pels anys de treball i la contri-
bució que amb ells hem fet al conjunt de la societat. 

No ho sé pas. Avui m’ha sortit un text un xic diferent, oi? Però 
és que el tema se’m va plantejar just en anar a veure una “pel·li” 
a l’esmentat CineBaix (per cert, recomanable de veritat) i l’havia 
de treure. Si de cas, disculpeu i us garanteixo que faig propòsit 
d’esmena.                                                        

Josep Lluís Revenga
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Com ha de ser la llar 
d’avis que necessita 
Molins de Rei? Com s’ha 
de finançar? 

Nosaltres apostem per 
una gestió indirecta de màxi-
ma qualitat, amb un opera-
dor solvent i de provada 
experiència. Jurídicament, 
vehicularem la construc-
ció i gestió a través d’un 
contracte de concessió de 
serveis i obra, i quan fem 
la licitació garantirem que 
en el plec de condicions 
es garanteixin condicions 
laborals dignes per als tre-
balladors del nou equipa-

ment. El finançament anirà 
a càrrec de l’operador que 
després gestioni el servei, 
és a dir que no costarà ni 
un duro a l’Ajuntament. 
Com ja he dit abans, el nos-
tre compromís amb aquest 
equipament és tal que he 
firmat davant notari que si 
soc alcalde i no tinc la pri-
mera pedra posada abans 
del 26 de maig de 2020, tor-
naré tot el que hagi cobrat 
de l’Ajuntament.

Creu que s’ha de per-
metre la construcció d’ha-
bitatges a la Rie-rada? 

Nosaltres apostem per 
reformular tot el projecte 
d’urbanització dels bar-
ris de muntanya, ja que el 
trobem absolutament des-
cabellat per dos motius: 
primerament, pel seu cost, 
totalment inabastable per a 
la majoria de veïns, que 
hauran de vendre les seves 
llars per tal de costejar la 
urbanització, i, en segon 
lloc, pel seu impacte ambi-
ental, que comprometrà la 
integritat del Parc Natural 
de Collserola. La nostra 
prioritat és proveir dels ser-
veis bàsics els veïns que ja 

Joan Albert Fabra Barrios

viuen allà, mentre no refor-
mulem tot el projecte. 

Li sembla que l’estruc-
tura dels recursos humans 
de l’Ajuntament és efici-
ent i suficient per aten-
dre totes les demandes 
dels ciutadans? S’haurien 
d’aplicar mesures per fer 
més efectiva l’atenció a la 
ciutadania? 

La situació interna de 
l’Ajuntament és una vergo-
nya. En 40 anys de demo-
cràcia no s’havia viscut 
una cosa semblant i al final 
ho estem pagant els ciu-
tadans en la qualitat del 
servei rebut. Nosaltres por-
tem un paquet de mesures 
en el programa que donarà 
un gir copernicà a la situ-
ació en menys d’un any: 
farem una auditoria externa 
de la relació de llocs de 
treball i l’estructura orga-
nitzativa, i imprimirem una 

nova filosofia de treball a 
l’Administració basada en 
el compliment d’objectius i 
la meritocràcia.

Creu que cal incre-
mentar els efectius i les 
mesures de seguretat del 
municipi? Si és així, quins 
espais urbans i aspectes li 
sembla que necessiten una 
atenció especial en temes 
de seguretat i civisme a 
l’espai públic?  

Més que incrementar 
els efectius, el que cal és 
posar ordre dins la Guàrdia 
Urbana. Nosaltres acomi-
adarem l’actual cap de la 
Guàrdia Urbana i portarem 
un professional que sigui 
capaç de posar fi a la guerra 
interna, de caràcter mafi-
ós, que viu actualment el 
cos entre les seves diver-
ses faccions. En l’aspecte 
organitzatiu, emprendrem 
mesures per tal de dismi-
nuir l’exagerada taxa de 

Edat: 22 anys
Professió i situació laboral: estudiant d’Economia i 
Dret a la Universitat Pompeu Fabra
Aficions: la lectura, el cinema, l’estudi de la història 
i la filosofia, el seguiment exhaustiu de l’actualitat, 
passar temps amb els meus avis i l’exercici de la dia-
lèctica, si pot ser amb els meus amics i una copeta de 
vi al davant   
És soci d’alguna entitat molinenca? Sí, de l’entitat 
Sense Sensacions
Quant de temps porta dedicat a la política? Com a 
activista i militant de causes justes, des que tinc consciència. Professionalment, mai.
Ha ocupat algun càrrec en partits, institucions o entitats? Sí

Actuacions prioritàries pel proper mandat
-La construcció d’una nova llar d’avis. És la nostra màxima prioritat i jo mateix 
m’he compromès davant notari que si sóc escollit alcalde, tindrem la primera 
pedra col·locada abans del 26 de maig de 2020 o tornaré tot el que hagi cobrat de 
l’Ajuntament, perquè voldrà dir que no he fet bé la meva feina.
-La reforma del Parc de les Palmeres. És un espai absolutament degradat i des-
aprofitat, però nosaltres el projectarem com un punt d’unió entre el Canal i el Centre 
Vila, desplaçant així la centralitat del poble una miqueta més cap al riu Llobregat. A 
vegades a Molins se’ns oblida que també hi ha vida fora de la closca entre la plaça 
de la Creu i l’Ajuntament!
-L’impuls del lloguer social, a través de la constitució d’un parc públic d’habitatge 
i l’oferta de mediació en el mercat privat del lloguer. La situació del lloguer a tota 
l’AMB, i a Molins de Rei en particular, és demencial. Cal punxar la bombolla i garan-
tir l’accés a l’habitatge, sobretot a la gent jove del poble.
-La instal·lació d’un casal de joves municipal a la Torre Fergniani (Kasablanca). 
Recuperarem l’equipament, aturarem la degradació del patrimoni històric i oferirem 
alternatives d’oci saludables als joves.
-Reestructuració organitzativa del personal de l’Ajuntament. Farem una audi-
toria externa, cobrirem places vacants i canviarem la filosofia de treball de 
l’Administració, basant-la en el compliment d’objectius i la meritocràcia per tal de 
millorar la seva eficiència.
-Acabar amb la guerra interna de la Guàrdia Urbana. Acomiadarem el cap de la 
policia local, que és un autèntic incompetent, i emprendrem mesures per acabar amb 
l’alta taxa de rotació dels agents.
-Compromís 100% energia verda als equipaments municipals per al 2023. 
Invertirem en fonts renovables d’energia i contractarem el proveïment d’electricitat 
amb proveïdores que només treballin amb energia verda. 
-Un pla de barris, amb reunions periòdiques entre veïns, treballadors de l’Ajuntament 
i representants polítics per fer un seguiment del compliment de les propostes de 
millora de cada barri i definir-ne de noves.
-Acabar amb l’espoli de la Zona Blava. És vergonyós que Saba (empresa de La 
Caixa) s’estigui quedant centenars de milers d’euros dels veïns cada any per aparcar 
als seus carrers. Instaurarem un model d’aparcament amb rotació horària, però gratuït 
(zones taronja).
-Creació d’una moneda local per impulsar el comerç del poble. Incrementarem les 
subvencions i col·laboracions amb les entitats, però vehicularem una part important 
d’aquestes ajudes amb la nova moneda per tal de garantir que es quedin al poble i es 
gastin en el comerç local.

Xavi Gómez
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rotació que pateix el cos, 
amb agents abandonant-lo 
cada dos per tres. Pel que 
fa a la seguretat ciutada-
na, impulsarem juntes de 
seguretat a cada barri que 
es reuniran periòdicament 
per tal de detectar i redre-
çar amenaces i necessitats 
emergents, i sobretot per 
fer un seguiment exhaustiu 
del compliment de la carta 
de serveis del cos, ja que 
actualment la policia no 
està garantint tots els ser-
veis que hauria de garantir 
per reglament. Finalment, 
tenim un paquet de propos-
tes per redreçar tot l’inci-
visme que es desencadena 
cada divendres nit a causa 
dels usuaris alcoholitzats 

de la discoteca Be Disco. 
No em vull estendre més 
i convido tots els lectors a 
llegir el nostre programa, 
però els prometo que quan 
sigui alcalde, aquest pro-
blema d’incivisme el tindré 
resolt en menys d’un mes.

Quines actuacions 
pensa que hauria d’em-
pènyer l’Ajuntament per 
solucionar els problemes 
d’aparcament i mobilitat 
a la vila? 

Nosaltres apostem per 
un model de mobilitat que 
miri al futur, a imatge i 
semblança del que s’està 
fent als pobles i ciutats 
dels països més avançats 
del món: convertirem en 

zona de vianants el Centre 
Vila, però abans habilita-
rem grans bosses d’apar-
cament gratuïtes al voltant 
del poble, a menys de cinc 
minuts caminant del centre 
en qualsevol cas. I si cal, 
construirem aparcaments 
soterrats. Acabarem amb 
la zona blava, un autèn-
tic robatori i espoli a tots 
els veïns per part de Saba 
(empresa de La Caixa), 
i instaurarem un model 
d’aparcament amb rota-
ció horària gratuït (zones 
taronja). Acabar amb la 
congestió crònica d’algu-
nes vies del poble en hores 
punta (per exemple, al vol-
tant de les escoles en horari 
d’entrada i sortida) només 

ho aconseguirem quan, 
com a ciutadans, canviem 
la nostra manera de con-
cebre la mobilitat i deixem 
de dependre tant del cotxe, 

però almenys, si depèn de 
mi, garantiré que sempre 
hi hagi Guàrdia Urbana en 
aquests punts i moments 
concrets per agilitar una 

SÍLVIA: En començar us dèiem que aquest últim 
any hi ha hagut canvis, i més que en vindran, 
perquè aquest any hi ha eleccions! N’hi ha vàries, 
però parlem de les nostres, les municipals.
ORIOL: Saludem els senyors de la Junta Electoral 
que han vingut a la Gala a veure què diem. Tindran 
feina. Apuntin, apuntin!
SÍLVIA: Les municipals del maig semblaran els 
encants, tu! En tenim per triar i remenar!
ORIOL: De moment tenim 10 candidatures!
SÍLVIA: El PSC, que culpa el Govern actual de 
tot el que va malament, i el que funciona és gràcies 
a quan ells governaven.
ORIOL: Convergència Europea Demòcrata de la 
Crida Catalana per la República Simbòlica
SÍLVIA:  Vols dir el PDeCAT! No, perdó, Junts 
per Molins, que vol continuar a l’Alcaldia, tot i 
que al nou alcalde li ha costat dos intents d’inves-
tidura després que el Joan Ramon els deixés tirats 
per anar amb el president Torra. 
ORIOL: La CUP! Ai, la CUP, que ara ja sap el 
que és governar...
SILVIA: ... i no fer res del que havien promès.
ORIOL: Aquest mandat ja els han renunciat tres 
regidors i tenen una cadira buida.

SÍLVIA: Mira, com a Esquerra! La vol el candi-
dat a l’Alcaldia i curiosament ha renunciat tota la 
llista electoral perquè entri ell, clar. 
ORIOL: O Iniciativa per Molins de Rei - Més 
SÍLVIA: No! Que ara són Els Comuns, que no 
sabem si es diran comuns o Viu Molins...
ORIOL: Reviu... reviu...
SILVIA: que conflueixen 
ORIOL: Ah, són els que conflueixen amb 
Podem...
SÍLVIA: No! Aquí no conflueixen, Podem és 
Molins Camina.
ORIOL: I el PP i Ciutadans?
SILVIA: Que també conflueixen? 
ORIOL: No, però semblen molt amics amb 
aquelles selfies entranyables que es fan a la sala 
de plens. 
SÍLVA: I no ens deixem Primàries Molins, una 
candidatura que volia unir el vot independentista i 
que es presenta per separat...
ORIOL: I un altre partit nou, totalment local, el 
moviment 15 Arcades!
SÍLVIA: El grup de teatre?
ORIOL: No, el partit polític! Deixem-ho córrer...

Un toc d'humor en mig de la tensió i els nervis
Sotmetre’s a unes urnes, a la voluntat dels 
ciutadans, comporta molts nervis, tensions i 
disputes entre els partits i candidats que es 
presenten a les eleccions. 

És el cas de les properes municipals del 26 
de maig, per a les quals els partits polítics i els 
seus candidats porten molts mesos preparant-
se per obtenir uns bons resultats que els perme-
tin, des de la representació al consistori, poder 
dur a terme el seu programa electoral i satisfer 
els seus votants.

Enmig de tanta tensió és bona la distensió i 
l’humor.

Els companys de Ràdio Molins de Rei 
(RMR) van provocar les rialles dels assistents i 
van posar vermell més d’un amb el diàleg que 
els dos presentadors de la Gala dels Premis de 
RMR, Sílvia Artés i Oriol Romeu, van man-
tenir tot parodiant els partits polítics que es 
presenten a les municipals.

Reproduïm aquest diàleg:

?
C'S

Cedida per l'ajuntament · Dan Costa
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 El 15 de març es va iniciar la plataforma col-
laborativa GlocalShare (https://glocalshare.org) 
a la zona de Molins de Rei, amb una trobada 
d’unes 25 persones al Casal Cívic de Riera 
Bonet i amb la col·laboració de Molins en 
Transició.

GlocalShare és una plataforma digital i pre-
sencial per ajudar que els veïns aportin capaci-
tats personals i recursos particulars que no fan 
servir a fi de resoldre les seves pròpies necessi-
tats bàsiques de forma autoorganitzada.  

La plataforma s’encarrega d’identificar possi-
bles projectes a realitzar a partir de les habilitats 
(experiència, formació) i dels objectes materials 
dels veïns (vehicles, maquinàries, espais, etc.), i 
en proposa la coordinació. La creació dels pro-
jectes es distribueix entre les mateixes persones 
participants de forma proporcional als recursos 
aportats per cadascú i a les necessitats que hagin 
prioritzat. Els recursos es valoren en punts, 
segons criteris ètics de sostenibilitat social i 
ambiental validats col·lectivament. La plata-
forma aporta les condicions per facilitar que es 
defineixin els projectes, però són les mateixes 
persones participants les protagonistes que els 
implementen i validen.

Des de l’arrencada, a Molins de Rei s’han 
estat fent trobades participatives per les quals 
han passat una trentena de persones per definir 
quins són els primers projectes col·laboratius 
que es volen portar a terme. En aquests espais, 
cadascú ha definit què pot aportar i què voldria 
rebre a canvi, i això ha implicat fer una reflexió 
per redescobrir les capacitats i recursos que no 
fem servir i amb els quals podríem millorar les 
nostres vides i les de la gent propera.

Molins de Transició (https://molinsentransi-
cio.wordpress.com), entitat ecologista alineada 
amb el moviment altermundista de Ciutats 
en Transició, col·labora amb la plataforma a 
Molins de Rei en tasques de comunicació i amb 
la participació de part dels seus membres. De 
fet, ja tenien previst realitzar alguns projectes 
d’auto-proveïment de necessitats bàsiques.

Primers projectes
Els projectes ja confirmats a GlocalShare-
Molins de Rei que s’estan començant a desen-
volupar són:

-Derivats alimentaris (salses, melmelades, 
conserves): a partir dels aliments conreats per 
dues participants i de la seva elaboració per part 
d’altres persones, més membres s’han ofert per 
fer els transports i aportar els envasos de vidre 
de casa per reutilitzar.

-Sabó ecològic: generació a partir de l’oli de 
cuina usat (i altres ingredients) i el coneixement 
aportats per diverses persones participants, que 
es trobaran un dia per fer-ne l’elaboració con-
juntament.

-Rehabilitació d’un habitatge: diverses per-
sones s’han ofert per quedar alguns matins per 
fer tasques de reacondicionament de l’habitatge 
d’altres participants.

-Teràpies naturals (ioga, taitxí, txikung, reiki, 
ayurveda, etc.): partir de l’experiència d’un dels 
participants i de l’espai i utensilis aportats per 
altres persones.

-Acompanyament d’infants: cangurs per a les 
famílies participants per facilitar la seva assis-
tència a les trobades de la plataforma (ampliable 
a altres circumstàncies).

-Reutilització: suport general per facilitar 
que els objectes i materials amb poc ús i els 
residus de la llar emprenguin el millor camí 
possible, ja sigui com a recurs d’altres projectes 
de GlocalShare o perquè els gestionin entitats 
externes.

També s’han identificat altres projectes amb 
possibilitats per arrencar més endavant: horta, 
reparació de roba, classes de reforç escolar, 
reparacions i feines de la llar, etc.

Context de la plataforma
La proposta de GlocalShare parteix d’un equip 
promotor de cinc persones amb àmplia experi-
ència en l’economia social i solidària, i en temes 
organitzatius.

La plataforma és independent i s’articula per 

mitjà de l’Associació GlocalShare, amb seu en el 
centre d’innovació social InnoBA de Barcelona 
Activa (c/ Perú, 52. Barcelona), i ha estat selec-
cionada i ha participat en els programes d’eco-
nomia social referents a Barcelona (Programa 
d’Emprenedoria Social i La Comunificadora).

GlocalShare està en un procés d’activació de 
diverses zones pilot a Catalunya que s’allargarà 
durant el 2019, per testar la proposta i fer que 
sigui eficient i fàcil d’usar per part de les perso-
nes participants. Més endavant, la plataforma es 
vol eixamplar al territori en més barris i muni-
cipis, i també de forma multinivell, per poder 
arribar a més persones i realitzar projectes més 
extensos i complexos.

Invitació a participar
Tots els veïns i veïnes de la població i les 

persones que hi fan vida estan convidades a 
venir a informar-se i a participar a GlocalShare-
Molins de Rei:

tots els divendres no festius a Molins de Rei
de 18.30 h a 20.00 h (18.00 h per a l’acollida 

als nouvinguts)
Casal Cívic de Riera Bonet
Carrer de Ca la Còrdia, 5. Molins de Rei

Jordi Madorell Goula  
GlocalShare-Molins de Rei

GlocalShare, la xarxa de recursos 
compartits, comença a Molins de Rei
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Amb una “proposta de canvi en la relació entre 
els barris de muntanya de la vila i el Parc de 
Collserola”, SOS la Rierada es conforma com 
a col·lectiu de veïns i veïnes de la Rierada i 
Molins de Rei, i diferents entitats socials i ecolo-
gistes, per tal de denunciar les conseqüències de 
la “macrourbanització” a la Rierada–Vallpineda 
que, planejada per l’Ajuntament de Molins 
de Rei, és un atemptat ecològic i paisatgístic 
irreversible per al futur de tot el Parc Natural 
de Collserola, imprescindible com a pulmó i 
reserva de la natura per als quatre milions de 
persones que vivim a la zona metropolitana.

Davant d’això, SOS la Rierada presentà la 
incompatibilitat absoluta de qualificar aquestes 
zones situades al bell mig del Parc Natural de 
Collserola, avui al segle xxi, encara amb un 
tractament “urbà” que les malmeti irremissible-
ment amb el desenvolupament i la construcció 
en 261 parcel·les noves. Entenem que hi ha 
bases jurídiques per revisar una qualificació 
urbanística difícilment ajustada a dreta llei i que 
penja d’un Pla General Metropolità (PGM) de 
l’any 1976, totalment obsolet.

Per tant, demana a l’Ajuntament que aturi 
immediatament qualsevulla acció que derivi de 
les execucions dels plans urbanístics actuals a 
la Rierada i Vallpineda amb una moratòria de 
mínim cinc anys.

També, que produeixi un canvi de model 
en els projectes que emanin que no són econò-
micament i ecosistèmicament viables per als 
veïns i veïnes, i obligui a una anàlisi de la 
viabilitat estratègica ambiental de la proposta. 
El PGM que empara la urbanització d’aquest 
espai natural data de l’any 1976. La planificació 
urbanística d’aquest entorn no es pot fer amb 
una normativa i una visió política i social de 
fa 43 anys, quan el mateix PGM planejava una 
població de 10 milions de persones per a la ciu-
tat de Barcelona.

Així, l’Ajuntament hauria d’acordar uns 
plans d’urbanització que mantinguin els drets 
dels actuals propietaris dels habitatges de mane-
ra respectuosa i d’acord amb l’ordenament 
urbanístic en el Parc Natural, a mode de dotar 
les parcel·les existents a la zona amb els serveis 
mínims que en dignifiquin les condicions sense 
malmetre el Parc Natural i li aportin equilibri 
ecosistèmic. I, en el pla econòmic, hauria de 
renunciar als guanys producte de la seva partici-
pació en els plans actuals.

Per això, SOS la Rierada demana a tots els 
grups municipals que han de concórrer a les 
properes eleccions al consistori, i al Govern 
que en sorgeixi, una decidida voluntat política 
per demanar a la Generalitat que elabori un Pla 
Director Urbanístic específic per a les àrees 
de muntanya, que renunciïn al PGM de 1976 
i afrontin obligacions com els necessaris estu-
dis de mobilitat o d’avaluació estratègica de 
l’impacte ambiental.

Crits d’alerta
Josep Lluís Moner, PCDC (Plataforma Cívica 

de Defensa de Collserola): “Per la seva diversi-
tat, i la seva importància ecosistèmica i social, 
el Parc de Collserola no es pot convertir en 
un simple parc urbà de la ciutat de Barcelona. 

Així que cal posar límits immediatament al seu 
creixement urbanístic i a la construcció de nous 
habitatges.”  

Carla Boza, SOS la Rierada: “Les persones 
que tenen habitatges ja construïts a la Rierada 
han de viure de la manera més compatible possi-
ble amb l’entorn natural del Parc de Collserola 
i han de disposar d’uns serveis mínims compati-
bles amb el fet d’evitar aquest creixement i amb 
l’ecosistema del Parc.” 

Laia Izquierdo, SOS la Rierada: “Que 
l’Ajuntament de la vila només doni als veïns i 
veïnes actuals l’alternativa d’una macrourba-
nització amb gairebé 300 cases més entre la 
Rierada i Vallpineda, i unes despeses per dispo-
sar de clavegueram sanejat o subministraments 
d’aigua que els comportin unes xifres d’entre 
50.000 i 130.000 euros com al PP de la Rierada, 
és un desnonament encobert per als veïns que 
no ho poden pagar i s’hauran de vendre la casa, 
alhora que obre la porta a l’especulació clàssi-
ca i a una gentrificació que entenem que ha de 
xocar amb qualsevol voluntat política.”

SOS La Rierada: “Un dels objectius de SOS 
la Rierada és donar suport a iniciatives veïnals 
que activin una estratègia jurídica per aturar un 
desenvolupament urbanístic que incompleix tant 
la normativa actual com en la que es basava el 
mateix i totalment obsolet PGM de 1976.”

Fidela Frutós (arquitecta ambientalista): “És 
factible analitzar quines possibilitats ofereix la 
Llei del sòl estatal de 2015 en relació amb la 
simbiosi o l’adaptació d’antics nuclis urbanit-
zats de reduïdes dimensions dins d’un entorn 
com la Rierada-Vallpineda, que entenem que, 
malgrat la seva qualificació actual d’urbana o 
urbanitzable, no en compleix les condicions.”

Marc Solans (arquitecte ambientalista): “Es 
poden posar en valor les possibilitats que ofe-
reix el PepNat d’entendre la zona de la Rierada 
i de Vallpineda com a espais funcionals inserits 
en el Parc de Collserola i que els inhabilita 
com a sòl urbà i els predisposa com a SNU (sol 
no urbanitzable), però amb una nova fórmula 

d’assentament.”
SOS la Rierada: “SOS la Rierada no va en 

contra de ningú, ni d’interessos particulars, 
però entenem que aquests no poden estar al ser-
vei de l’especulació i gentrificació urbanística, 
i tampoc dels econòmics de certs parcel·listes 
o del mateix consistori, que mai poden estar 
per sobre de la preservació del Parc Natural. 
Que quedi clar: no és que Collserola depengui 
de quatre milions de persones; som els quatre 
milions de persones que vivim a l’entorn qui 
depenem del Parc! I, com a conseqüència, la 
urbanització de la Rierada-Vallpineda no és, 
com li ha anat bé fer creure a l’Ajuntament, un 
assumpte “només” entre les persones veïnes i 
propietàries.”

Carla Boza (SOS la Rierada): “La nostra 
proposta és promoure una nova relació entre 
els barris de muntanya de Molins de Rei i el 
Parc Natural de Collserola que permeti la seva 
sostenibilitat i no en destrueixi ni l’entorn, ni 
el paisatge ni el patrimoni identitari de tothom. 
Demanem un Pla Director Urbanístic específic 
per als barris de muntanya que limiti el creixe-
ment de la zona.”

Plataforma SOS la Rierada

La Plataforma SOS la Rierada es presenta 
en públic: Salvem la Rierada-Vallpineda

Divendres 3 de maig, a la Federació Obrera de Molins de Rei, SOS la Rierada va 
presentar les seves posicions sobre els projectes d’urbanització de la Rierada-

Vallpineda, pilotats i promoguts per l’Ajuntament de Molins de Rei.
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Esquerra Republicana 
(ERC)  ha guanyat les elec-
cions generals a Molins de 
Rei amb un 29,39% dels 
vots en una convocatòria 
en què la participació ha 
arribat al 82,20% del cens 
electoral, una xifra que 
supera en un 12% la de les 
eleccions del 2016.

En la convocatòria 
d’eleccions d’àmbit esta-
tal del passat 28 d’abril, a 
Molins de Rei van exercir 
el dret a vot 16.197 perso-
nes. La formació d’Oriol 
Junqueras va obtenir 4.725 
vots i s’imposà al PSC-
PSOE (3.721 vots) i a En 
Comú-Podem (2.626 vots). 

JuntsxCat va assolir la 
quarta posició, amb 1.787 
vots, mentre que Ciutadans, 
amb 1.576 vots, es manté 
en el cinquè lloc. El Front 
Republicà, que no es va 
presentar a les eleccions 
del 2016, va aconseguir 

503 vots i al PACMA l’han 
votat 223 vilatans. El PP 
només va obtenir 436 vots: 
un empat tècnic amb VOX, 
que en va assolir 433.

Si fem una anàlisi àmplia 
dels resultats electorals a la 
nostra vila, podem consta-
tar que els partits sobira-
nistes han incrementat en 
més d’un 7% el nombre de 

vots, a compte de les pèr-
dues dels partits d’esquerra 
i dels partits partidaris de 
l’aplicació immediata de 
l’article 155.  

A l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona també hi ha 
hagut canvis importants: 
el 2016, En Comú Podem 
va guanyar en el “cinturó 
roig”, però aquest cop, els 

socialistes han recuperat la 
primera posició en aquesta 
zona, que també presenta 
un notable augment d’ERC, 
la formació que amb 15 
escons s’ha imposat en el 
conjunt de Catalunya, oca-
sió en què mai un partit 
independentista havia guan-
yat unes eleccions espa-
nyoles. Els republicans han 

crescut en percentatge de 
vot en tots els municipis 
de l’Àrea Metropolitana i 
han guanyat en 15 de les 
36 ciutats d’aquesta àrea, 
entre les quals Barcelona, 
on s’han imposat per pri-
mera vegada en unes gene-
rals i han superat per poc 
el PSC.                           

 Romà Català

Esquerra Republicana guanya les eleccions generals
Un 82,20% del cens electoral participa en els comicis, 

la xifra més alta en unes eleccions al Congrés dels Diputats

Cedides per l'ajuntament · Dan Costa

Cedides per l'ajuntament · Dan Costa
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L’Ajuntament triga una 
mica més de 24 dies de 
mitjana a respondre les 
queixes que rep dels veïns, 
segons l’informe presentat 
per la regidora d’Atenció 
Ciutadana i Transparència, 
Laura Soto. Aquesta dada, 
que pot semblar excessi-
va, suposa una reducció del 
35% en el temps de respos-
ta respecte a l’any anterior, 
ja que es passa dels 37,55 
dies de mitjana d’abans 
per donar una resposta als 
24,26 dies actuals. 

La regidora va expres-
sar el compromís de 
l’Ajuntament per aconse-

guir reduir aquest termini 
per sota dels 15 dies i tenir 
un índex de resposta supe-
rior al 95%. Soto també 
va explicar que, de forma 
imminent, es posarà en fun-
cionament un nou progra-
mari per agilitar la gestió de 
les incidències i facilitar-ne 
l’anàlisi comparativa.

L’Àrea de Sostenibilitat 
i Territori agrupa 2 de cada 
3 queixes registrades, amb 
la mobilitat, la seguretat i 
la via pública com a temes 
de màxima preocupació per 
a la ciutadania.   

Els Síndic de Greuges ha 

rebut 11 queixes
L’adjunt general al 

Síndic de Greuges, Jaume 
Saura, també ha presentat 
l’informe d’aquest orga-
nisme, que recull les 11 
queixes ciutadanes en les 
quals l’Ajuntament apareix 
com a Administració afec-
tada. Les queixes se centren 
en Administració pública 
(2), tributs (1), urbanis-
me i mobilitat (6), medi 
ambient (1) i discrimina-
ció (1). L’any 2017 es van 
presentar 24 queixes contra 
l’Ajuntament de la vila.

Redacció

La sala d’actes de la nova 
Biblioteca de Molins de Rei 
va ser l’escenari, el passat 2 
de maig, de la presentació 
del llibre Catalanisme: 80 
mirades i+. Coeditat per 
l’associació Portes Obertes 
del Catalanisme, el llibre 
és un recull d’articles de 
representants de diferents 
sectors polítics, econòmics 
i culturals de Catalunya.

Joan Herrera, Josep 
Piqué, Josep Antoni Duran 
i Lleida, Santi Vila, Lídia 
Santos i Maria Eugènia 
Cuenca són algunes de les 
88 persones que han par-

ticipat en aquest llibre i 
han ofert diverses visions. 
Segons Jordi Menéndez, 
de Portes Obertes pel 
Catalanisme, tots tenen 
tres punts en comú: “l’au-
togovern, la defensa de 
la democràcia i la dina-
mització d’Espanya i el 
compromís amb Europa”.

A l’acte hi va partici-
par un dels coautors, Cesc 
Castellana, membre de la 
Fundació Utopia. Amb 
una llarga trajectòria en el 
món de la lluita sindical, 
Castellana va recordar que 
durant la Transició, “el 

sindicalisme va ser molt 
important en la construc-
ció del catalanisme com a 
espai de trobada” entre els 
catalans de tots els orígens.

També va ser present el 
regidor del grup socialista 
Xavi Paz, que va afirmar 
que el catalanisme no és 
excloent i “ha de ser una 
forma de treballar tots 
per uns objectius”, perquè 
va recordar que “quan a 
Molins de Rei hem treba-
llat tots units, hem assolit 
els objectius majoritaris”.

Loli Franco

L’Ajuntament triga mes de 24 dies de mitjana 
a respondre les queixes dels ciutadans

La nova Biblioteca acull la presentació 
de Catalanisme: 80 mirades i+

Revista 
independent 

d'informació i 
opinió

Cedida pel PSC
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Telefons d’interés
OFICINES ADMINISTRATIVES

93 680 3340 Ajuntament

93 680 3341 Of. Informació

93 680 3362 Fax Ajuntament

93 680 3733 Medi Ambient i Territori

93 680 3731 Serveis Personals

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 1976 Gestió Tributària

93 668 5452 Punt d’Infor. Juvenil

93 668 1595 Correus

93 668 1730 Jutjat de Pau

93 668 2586 Notaria

93 666 7311 Agencia Tributària 

93 666 8345            Registre de la Propietat 

                         de Sant Feliu de Llobregat

93 685 1988 Oficina de Treball

  de la Generalitat 

URGÈNCIES

93 668 8866 Guàrdia Urbana

93 632 7440 Comissaria de Policia

93 668 7711 Ambulatori

93 680 2876 Ambulatori/Urgències

112 Bombers

93 680 1639 Cementiri

93 668 79 61   Serveis Funeraris 

902 231 132                          i Tanatori

061 Ambulàncies

93 640 8080 Taxis

93 668 5530 Centre Mèdic Molins

93 668 2594 RENFE

900 750 750 Gas Natural

AVARIES

900 394 041 Gas Natural

93 602 2701 ENDESA

93 680 0888 Enllumenat públic

902 186 018 Servei municipal d’aigües

EQUIPAMENTS PÚBLICS

93 680 52 63                    Federació Obrera

93 680 1572 Pavelló Poliesportiul

93 668 0680 Piscina Municipal

93 680 0254 Mercat Municipal

93 680 2663 Llar Municipal d’Avis

93 680 1681 Biblioteca Pau Vila

93 668 2226 Llar d'infants Mpal. El Rodó

93 668 4660 Llar d’infants Mpal. El Molí

93 668 8482  Llar d'infants Mpal. La Traca

93 668 6259    Llar d'infants privada El Cargol

93 680 1636 Escola d’Adults Rafael Farré

93 680 1645 Escola El Palau

93 668 3529 Escola Castell Ciuró

93 668 4054 Escola Estel

93 680 1633 Escola l’Alzina

93 680 1620 Escola Pont  de la Cadena

93 668 7466 Escola Josep Ma. Madorell

93 680 2709 Col·legi Virolai

93 668 3450 Col·legi Sant Miquel

93 668 68 55                      Escola La Sínia

93 668 3762 Institut Bernat el Ferrer

93 680 2438 Institut Lluís de Requesens

93 680 2488 Centre Cívic l’Àngel

93 668 2228 Centre Comunitari 

 Pont de la Cadena

93 680 1663 Can Santoi

93 668 4812 Centre d’Ocupació i  

 Desenvolupament Joan N. García-Nieto

93 680 1637 Escola Municipal de  

 Música Julià Canals

93 680 09 96        Centre Cívic Riera Bonet  

SERVEIS

93 668 1839        Parròquia de Sant Miquel

93 668 6161 Ràdio Molins de Rei

93 668 39 21 Deixalleria

93 680 3340 Arxiu Municipal

93 668 18 18                Creu Roja                       

93 668 77 51                                   Museu

Els Mossos d’Esquadra han 
desarticulat una banda de 
traficants de droga gràcies 
a l’ajut del gos de la uni-
tat canina de la Guàrdia 
Urbana de Molins de Rei.

En un patrullatge pre-
ventiu fet a la vila, dos 
agents dels Mossos van 
detectar dos homes amb 
actitud sospitosa. Tot i que 
van intentar fugir, els agents 
van aconseguir retenir-los i 
van comprovar que tenien 

diferents claus de cotxes, 
telèfons mòbils i prop de 
5.000 euros en efectiu. 

Com que les explicaci-
ons que van donar no eren 
gens creïbles, es va dema-
nar l’ajut del gos. L’animal 
va inspeccionar diversos 
vehicles i en un d’ells es 
van localitzar 50 quilos 
d’haixix. La clau del cotxe 
la tenien els dos detinguts.

Redacció

Dos menors de 14 i 16 anys, 
veïns de la vila, han estat 
detinguts acusats d’agredir i 
robar la bossa i el mòbil a 
una noia de 17 anys mentre 
l’amenaçaven amb un ganivet 
de cuina. També li van fer 
tocaments. 

Els fets van passar als 
volts de la mitjanit del 2 de 
desembre de l’any passat 
molt a prop del domicili de 
la víctima, a Esplugues de 
Llobregat, però els fets van 

transcendir a principis d'abril. 
La ràpida intervenció d’una 
veïna va evitar mals majors, 
ja que els menors van fugir. 
Dies després van ser detin-
guts quan portaven al damunt 
droga. Els dos agressors estan 
acusats d’un delicte de roba-
tori amb violència. Segons la 
investigació el mateix dia que 
van agredir i robar a la menor 
d’Esplugues també van robar 
a una àvia, veïna de Sant Just 
Desvern.                Redacció

El gos de la Guàrdia Urbana 
ajuda a desarticular una 
banda de traficants de droga

Detenen dos menors veïns 
de Molins de Rei per robar i 
agredir una menor d’Esplugues
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La Guàrdia Urbana va dete-
nir, el passat 27 de març, 
una de les persones que 
viu d’ocupa a l’edifici del 
número 3 del carrer Carril, 
segons informació facilita-

da pel Sindicat de Policies 
Locals-Cos de Mossos 
d’Esquadra (SPL-CME). 

Se l’acusa d’un presump-
te delicte de robatori amb 
violència  i intimidació, 

desobediència i lesions a un 
agent de la Guàrdia Urbana 
amb qui es va enfrontar en 
el moment de la detenció.

Redacció 

Últimament, alguns veïns 
han observat que a la 
part del darrere del bloc 
de pisos ocupat del carrer 
Carril, número 3, que dona 
a l’avinguda de Barcelona, 
número 35, els ocupes que 
viuen en aquest bloc es 
dedicaven a llançar, des del 
balcó superior, tota mena 
de brutícia com deixa-
lles, fustes i alguna bossa 
d’escombraries, que queien 
a la vorera o s’anaven 
amuntegant sobre una malla 
de protecció que hi ha a 
l’edifici del costat.

Amb el pes dels mate-
rials llançats allà i acumu-
lats, aquesta malla s’anava 
enfonsant amb el perill de 
trencar-se i caure tot a sobre 

d’alguna persona.
Per aquest motiu, el 

dijous 18 d’abril, a les 10 
del matí, els Bombers de 
Sant Feliu de Llobregat i la 
Guàrdia Urbana van haver 
d’intervenir per poder baixar 
i retirar tota aquesta brutícia.

Text i fotos:
Vicenç Joan Camps

Detenen un dels ocupes de l’edifici 
del Carril per robatori i agressió a un policia

Ocupes i incívics

Agents dels Mossos 
d’Esquadra, de la Policia 
Nacional i de la Guàrdia 
Urbana van desallotjar 
l’edifici ocupat il·legalment, 
situat en el número 3 del 
carrer Carril, a tocar de 
l’estació de Renfe, i que ha 
provocat molts conflictes 
i problemes d’inseguretat 
i incivisme a la zona. En 
el moment de l’operació, 
que es va fer durant el matí 
del dimarts 7 de maig, a 
l’immoble hi havia 20 per-
sones, totes joves: 16 homes 
i 4 dones. Deu d’elles van 
passar a disposició judi-
cial per diferents motius. 
Per evitar noves ocupa-
cions il·legals, els agents 

van tapiar els accessos a 
l’edifici.

L’operació policial, 
que s’havia planificat amb 
molta discreció i en la 
qual van participar més de 
40 agents, es va fer per 
executar una ordre judi-
cial arran de la denúncia 
interposada per la propietat 
de l’edifici. A més, molts 
veïns havien denunciat els 
ocupants d’aquest immoble 
per furts i robatoris de joies 
i telèfons mòbils. També 
hi havia moltes queixes de 
sorolls, brutícia i proble-
mes de convivència, segons 
informació facilitada per 
l’Ajuntament. En aquesta 
mateixa pàgina d’el Llaç hi 

ha un parell d’informacions 
relacionades amb les perso-
nes que fins ara ocupaven 
de forma il·legal aquest 
bloc de pisos.

De les 10 persones 
detingudes pels agents, 8 
se les va endur la Policia 
Nacional, ja que 4 estaven 
en situació irregular al país 
i 4 havien de ser degu-
dament identificades. Els 
Mossos d’Esquadra es van 
endur un individu com a 
presumpte autor d’alguns 
dels robatoris denunciats i 
també l’única persona que 
podia ser menor d’edat i 
era a l’edifici per tal de 
poder-la identificar correc-
tament. Segons han indi-

cat fonts municipals, les 
persones desallotjades que 
es van quedar sense sos-
tre i no tenien mitjans per 
aconseguir-ne un altre van 
ser derivades als Serveis 
Socials municipals per 
poder atendre les seves 
necessitats bàsiques, sobre-
tot en el cas que hi hagués 
un menor.

L’edifici, que havia estat 
propietat d’un banc i ara 
és d’un fons d’inversió, 
està molt malmès tant a 
l’exterior com a l’interior. 
No reuneix les mínimes 
condicions higièniques 
i de salubritat, no hi ha 
aigua corrent i la brossa 
s’acumulava a l’interior.      

Redacció

Desallotjades una vintena de persones de l’edifici ocupat del carrer Carril

Cedides per l'ajuntament · Dan Costa

Cedides per l'ajuntament · Dan Costa
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Estadística parroquial 
del mes d'abril

Durant el mes d’abril, a la parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel de la nostra vila es van celebrar 10 batejos i 
la cerimònia religiosa de 11 exèquies.

Batejos
Dia 21: Berta Julià Rodon, a Sant Bartomeu de la 
Quadra
Dia 21: Mateu Verdolini
Dia 27: Jan Aguilar Prieto; Marta Sanmartí Bermúdez; 
Queralt Sanmartí Bermúdez; Lucas Joan Teixidó 
Fiñaga; Adriana Asensio Baz; Aidi Palmira Cabral 
Ortiz; Carla Cobos Batanas
Dia 28: José Ortega Simon

Exèquies
Parròquia Sant Miquel

Dia 3: Vicenç Castellano Subirats, de 85 anys
Dia 20: Manuel Avellaneda Soto, de 84 anys
Dia 22: Miquel Tort Pijoan, de 62 anys
Dia 28: Isidoro Guerrero Avellaneda, de 79 anys

Capella del Tanatori
Dia 5: Antonio Ferré Rodríguez, de 84 anys
Dia 12: José Rius Manzanera, de 89 anys
Dia 14: Rosenda Barragán Escolar, de 88 anys
Dia 16: Fernando Espino Rodríguez, de 64 anys
Dia 19: Maria Zamora Martínez, de 89 anys
Dia 24: Jordi Font Garro, de 77 anys
Dia 24: Ramon González Rodríguez, de 88 anys

Secció elaborada per Josep Artés i Martí

Els alumnes de 5è i 6è 
de primària del Col·legi 
Virolai van poder conèixer 
els preparatius d’una Copa 
del Món d’Esquí de la mà 
de Jan Farrell, corredor 
de la Copa del Món del 
Kilòmetre Llançat. L’acte 
es va fer el passat 8 d’abril.

En Jan va fer la xerra-
da convidat per l’empresa 
molinenca CoverTEG, 
fabricant de les rampes 
homologades d’esquí, que 
permeten arribar als 200 
km/h.

Fundada el 1963, 
CoverTEG sempre ha man-
tingut el seu I+D i la fabri-
cació a la vila. En el món de 
l’esport, està especialitza-
da en instal·lacions com el 
World Padel Tour, la Copa 
Davis o la Copa del Món 
d’Esquí.

Redacció

És lamentable i immoral que unes obres tan necessitades 
com les de l’estació de Renfe de Molins de Rei siguin 
moneda de canvi (segons José Zaragoza) en unes eleccions estatals 
Renfe licita les obres de millora 
de l’estació de Molins de Rei

"Renfe ha licitat les obres de millora de l’estació de Molins de Rei que permetran que 
sigui accessible. Aquestes actuacions arriben després d’anys de reivindicació per part 
del govern municipal i de no ser executades malgrat que estaven recollides en el pla 
d’inversions dels Pressupostos Generals de l’Estat. Les obres duraran uns 15 mesos (no 
estaran enllestides fins a finals de l’any 2020) i tindran un pressupost de 8.629.066,81 
d’euros.”  

La premsa del Baix – abril de 2019
Nou retard

"Parlar d’un nou retard en la posada en marxa del Corredor del Mediterrani ja no és cap 
novetat. Aquest enèsim retard de les obres ferroviàries el va donar a conèixer, el darrer dia 
de febrer, el subdelegat del Govern, Joan Sabaté, en una entrevista radiofònica a Tarragona. 
Les anteriors notícies parlaven que entraria en funcionament aquesta primavera, però Sabaté 
va dir que la nova data per a la inauguració se situava al mes de juliol. I anar tirant. Al pas 
que anem estarà enllestida més aviat la Sagrada Família que el Corredor del Mediterrani.”

Revista Cambrils – abril de 2019 

De fet, aquesta declaració de bona qualitat acústica a la zona 
del cementiri de  Roques Blanques sembla una qüestió de fàcil solució! 
La primera ZEPQA de Catalunya

"Tenim la primera Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA) de 
Catalunya declarada per la Generalitat. Es tracta d’una àrea al voltant del cementiri de 
Roques Blanques que ja tenia una bona qualitat acústica, però que s’ha de protegir amb la 
restricció al pas de vehicles o el control de soroll de l’autopista AP-7, per exemple.” 

SOM Papiol - Butlletí d’Informació Municipal – març de 2019

A la vila, els conflictes de l’oci nocturn amb el descans veïnal tenen una rami-
ficació preocupant per culpa de les trobades amb uns contorns anomenats de 
botellones  
Un grup de mediadors treballarà per fomentar 
l’oci nocturn respectuós al barri del Regueral (Cambrils)
"Una consultora especialitzada en mediació d’oci nocturn treballarà per fer compatible 
la festa amb el descans veïnal al barri del Regueral. L’objectiu d’aquest diagnòstic-
intervenció és observar les característiques de l’oci nocturn i els agents que hi intervenen 
(usuaris, veïns, propietaris i treballadors dels locals nocturns, i policia local, entre 
d’altres), analitzar els conflictes i elaborar propostes per millorar el descans veïnal.” 

Revista Cambrils, número 572 – abril de 2019

Jan Farrell, corredor de la Copa del Món 
del Kilòmetre Llançat, visita l’Escola Virolai
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La diversitat de gène-
res literaris continua 
oferint noves oportuni-
tats als lectors i lecto-
res de Molins de Rei. 
Aquest cop tractem 
l’arribada a les nos-
tres prestatgeries d’una 
novel·la d’Isaac Israel 
i de l’obra biogràfi-
ca Amalio, de  Rosa-
Elvira Presmanes 
García. 

El café del crimen
El café del crimen és 

un text de ficció de 150 
pàgines, escrit en llen-
gua castellana pel jove 
actor molinenc Isaac 
Israel. Editada com a 
Independently publis-
hed per Amazon, (on 
també es pot adquirir 
aquest llibre en for-
mat paper), combina 
dues veus narratives 
en primera persona: la 
veu de Dakota –una 
noia jove que intenta 
posar ordre a la seva 
vida– i la de Miquel, 
un escriptor d’èxit que 
pretén eludir una crisi 
creativa. Les realitats 
de les dues visions 
semblen entrecreuar-
se, mentre reflecteix 
un món confús i una 
Barcelona contempo-
rània, elements que 
esdevenen dos perso-
natges més d’un text que 
evoluciona cap a un final 
interpretable.

Amalio
A Amalio. Fuego, vapor 

y armas (obra patrocinada 
per l’entitat Tintamotora), 
Rosa-Elvira Presmanes 
García narra la biografia del 
seu pare, Amalio Presmanes 
(1904-1988), basant-se en 
testimonis orals i una con-
textualització que descansa 
en fonts historiogràfiques, 
tal com demostra un darrer 
apartat de bibliografia. El 

contingut, redactat també 
en castellà al llarg de 236 
pàgines i amb un trentena 
d’il·lustracions, s’estructu-
ra en dues parts principals, 
en la primera de les quals 
es desgranen les vivènci-
es inicials d’Amalio, que 
el portaren a la Cuba de 
1923, lloc on s’involucrà 
en el moviment comunista 
local, fins que l’any 1932, 
les autoritats el deportaren 
a Espanya i s’instal·là a 
Astúries. Aquí va ser també 
protagonista de fets corres-
ponents a la revolució de 
1934, pel quals fou empre-

sonat. 
Amnistiat el febrer de 

1936, va ser present en 
diferents escenaris de la 
Guerra Civil: la defensa 
d’Astúries, la rereguarda 
a Barcelona o l’ofensi-
va final republicana a 
Extremadura, ja com a 
comandament. Va ser 
detingut pels franquistes 
l’abril de 1939 i se salvà 
de la pena de mort en 
no ser-li atribuïts delictes 
greus. 

La segona part del lli-
bre comença amb l’arri-
bada d’Amalio a l’Hos-
pitalet de Llobregat, 
després de ser indultat a 
principis de 1946. Aquí 
i a Sants va residir amb 
la seva parella, Gloria, 
i l’autora passa a narrar, 
ja amb els seus primers 
records personals com a 
segona filla d’Amalio, 
l’evolució de la família 
durant el Franquisme i 
la Transició, i la rebel·lia 
davant del costumisme 
a què el règim franquis-
ta va empènyer el con-
junt de la societat, fins 
i tot després de la mort 
del dictador. El “perde-
dor” i resistent Amalio 
Presmanes va morir a 
Barcelona el 1988.

La narració en ter-
cera persona domina 
l’obra fins que al darrer 

subapartat (“Narrándote 
al oido”), l’autora s’adre-
ça directament al seu pare 
per posar-lo al dia, en clau 
crítica i amb la visió d’es-
querres present a tot el 
text, d’alguns dels últims 
esdeveniments socials, eco-
nòmics i polítics. El llibre 
compleix a la perfecció la 
tasca de nodriment de la 
memòria història del col-
lectiu i, alhora, esdevé una 
interpretació personal dels 
darrers temps.

Francesc Santolaria

El molinenc Franc J. Conde 
ha publicat el seu primer lli-
bre, La tumba del rey, el tes-
timonio del hijo del Profeta. 
Graduat en Geografia i 
Història per la UNED en 
l’especialitat d’Història 
Antiga, en aquesta novel·la, 
Franc ens acosta la figura 
de Maher-has-Baas, segon 
fill del profeta Isaïes.

Segons ens diu el mateix 
autor, la novel·la gira al 
voltant de les “memòries 
extravagants i impúdiques 
d’un suposat manuscrit 
molt antic on s’insereix una 
biografia en alguns passat-
ges de l’Antic Testament de 
la Bíblia alterats i dramatit-
zats, combinats amb trames 
en context històric real i 
reflexions filosòfiques del 
tipus existencialista: Qui és 
el Rei Immortal des que 
l’home està a la terra? No 
és una contradicció tenir 
una tomba si és immortal? 
On podem trobar aquesta 
tomba avui en dia?”.

Franc J. Conde assegu-
ra que la figura sobre qui 
gira la novel·la, Maher-has-
Baas, “va tractar de res-
pondre per nosaltres aques-
tes qüestions en les seves 
memòries”. Era el segon fill 
del profeta Isaïes d’Israel, 
va viure en el segle vii 
abans de Crist, en la màxi-

ma esplendor de l’Imperi 
assiri. L’autor afirma que “a 
la Bíblia, el seu nom només 
s’esmenta amb motiu del 
seu naixement, quan Déu 
s’apareix al profeta Isaïes 
i li diu: «Pren per a tu una 
taula gran i escriu sobre ella 
amb estil d’home mortal: 
Maher-Salal-has-baz. Diràs 
així al teu fill, perquè el seu 
nom és profètic de deso-
lació». La resta de la seva 
vida va ser omesa”.

A partir d’aquí, Franc J. 
Conde ha fet un minuciós 
treball de documentació 
per apropar-nos la vida de 
Maher-has-Baas, en un relat 
que “és una porta oberta a 
un altre món, a una altra 
època i a altres vides”.

Redacció

Els Microrelats premiats en 
el Concurs de Microrelats 
de Terror organitzat des 
del 2007 pel Festival de 
Cinema de Terror de Molins 
de Rei, en col·laboració 
amb la Biblioteca Pau Vila i 
l’Ajuntament, seran editats 
properament en un llibre. 
En la publicació hi apa-
reixeran tots els relats pre-
miats entre les edicions del 
2007 al 2018.

Segons informació faci-
litada pel Festival de Cine 
de Terror, “aquest projecte 
és hereu de la gran expe-
riència que va suposar 
l’edició limitada del Recull 

de relats (2004-2011) del 
Festival Cinema de Terror 
de Molins de Rei, un llibre 
que avui ja és impossible de 
trobar i que va rebre molt 
bones crítiques”. Des del 
Festival s’indica que “els 
microrelats que trobareu en 
aquest llibre són un mitjà 
privilegiat per experimentar 
el terror des dels límits del 
llenguatge i de la imagina-
ció”. El pròleg del llibre és 
obra de l’escriptor, guionis-
ta, analista cinematogràfic 
i director de l’editorial 
Hermenaute, Lluís Rueda.

Redacció

El café del crimen, d’Isaac Israel, i 
Amalio, de Rosa-Elvira Presmanes

Franc J. Conde publica el seu 
primer llibre: La tumba del rey

Els Microrelats de Terror 
seran publicats en un llibre

El musical Selfie, el darrer muntatge del grup 
del Foment CiA, Filagarsa, ha obtingut cinc 
guardons en el XXXII Concurs de Teatre 
Català de Gràcia. En concret, ha obtingut el 1r 
premi Actor del jurat juvenil (Elias Orri), 1r 
premi Escenografia, 1r premi Il·luminació, 3r 
premi Direcció i 3r premi Millor Grup. 

En el concurs de teatre de Sant Feliu de 
Llobregat ha aconseguit el 2n premi d’Il-
luminació.

Redacció

Més premis per Selfie, de Filagarsa
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L’equip B de billar a 3 
Bandes de la Secció de 
Billar del Foment s’ha pro-
clamant campió per equips 
de la Lliga Catalana de 
Tercera Divisió. Aquest 
títol li permet aconse-
guir l’ascens a la Segona 
Divisió. Els components 
de l’equip molinenc que 
han assolit aquesta fita han 
estat: M. Argemí, F. Tormo, 
M. Martín, J. García, L. 
Gómez, A. Ortega, D. 
Santigosa i A. Márquez. 

La Fase d’Ascens a 
Segona Divisió es va dispu-
tar els passats 6 i 7 d’abril. 
Hi van participar els equips 
classificats en primer lloc 
dels sis grups que con-
formen la lliga regular de 
Tercera Divisió.

Els equips es van dividir 
en dos grups de tres equips, 

que van disputar una pri-
mera fase eliminatòria en 
dues seus diferents: la fase 
del Grup A va tenir lloc 
a Molins de Rei i l’equip 
local, el SB Foment Molins 
B, es va imposar al SB 
Centelles A i al CB Sant 
Adrià C. La fase del Grup 
B es va disputar a Sant 
Boi de Llobregat i es va 
imposar el CB Lleida B, 
seguit del CB Sant Boi 
B i el CB El Masnou A. 
Amb aquests resultats, tant 
l’equip molinenc com el 
lleidatà ja aconseguien el 
primer objectiu de pujar de 
categoria. 

El diumenge dia 7, a 
les instal·lacions de la SB 
Foment Molins B es van 
desenvolupar els enfronta-
ments per decidir els títols 
de campió i subcampió de 

la categoria, i l’ordre dels 
equips restants per disputar 
la promoció. 

La partida per decidir 
el títol se la va emportar la 
SB Foment Molins B, en 
guanyar per un ajustat 5 a 
3 al CB Lleida B. El partit 
pel tercer i quart lloc va ser 
per al CB Sant Boi B, que 
s’imposà a la SB Centelles 
A per 8 a 0, mentre que 
la cinquena posició va ser 
per al CB Sant Adrià C, 
que es va imposar al CB El 
Masnou per 8 a 0.

Classificació final: 1r, 
SB Foment Molins B; 2n, 
CB Lleida B; 3r, Sant Boi 
B; 4t, SB Centelles A; 5è, 
CB Sant Adrià C, i 6è, CB 
el Masnou A.

Redacció

Els billaristes de la Secció 
de Billar del Foment Molins, 
M. Argemí i M. Forreiter, 
van obtenir el campionat 
i subcampionat del I Gran 
Prix d’Espanya de Billar 
Modalitat 5 Quilles que es 
va disputar del 29 al 31 de 
març a la ciutat castellana 
de Valladolid. 

En el campionat hi van 
participar 23 jugadors de 
diferents indrets de l’Estat 
espanyol. Així n’hi havia 10 
de la Federació Madrilenya, 
10 de la Federació de 
Castella i Lleó, 1 de la 
Federació Gallega i 2 de la 
Federació Catalana: Argemí 
i Forreiter, jugadors de la 
SB Foment Molins. 

Com que els dos jugadors 
catalans estaven situats en 

línies diferents del quadre, 
no podien trobar-se fins a la 
partida final, circumstància 
que es va acabar produint, 
ja que van anar eliminant 
contraris fins a arribar a la 
darrera partida, la que deci-
dia el títol. En aquest cas, 
M. Argemí es va imposar 
per 3 sets a 0 al seu com-
pany de club, M. Forreiter.

El joc de les 5 Quilles és 
una de les disciplines que 
integren les diferents moda-
litats del billar de carambo-
la. Consisteix a impulsar 
la bola jugadora sobre una 
segona bola que aconse-
gueixi tombar el màxim 
nombre de pals, anomenats 
quilles, situats estratègica-
ment al centre de la taula. 
Cada quilla té una valoració 

i el que suma més punts 
guanya la partida. El fet 
que, a més, facis carambola 
també suma punts.

Redacció

Nou èxit de l’halterofília 
molinenca. En el Campionat 
d’Espanya disputat el passat 
27 d’abril en el Poliesportiu 
Municipal Cerro Almodóvar 
del Madrid, els esportistes 
molinencs van aconseguir 
un total de 21 medalles, tres 
rècords Sub-17 masculins i 
1 rècord Sub-17 femení. A 
més, Noèlia Caballero va 
aconseguir la millor marca 
femenina del Campionat.

Marcos Ruiz, desè a 
l’europeu

Marcos Ruiz va aca-
bar en desena posició en 
la categoria de fins a 109 
quilos en el Campionat 
d’Europa disputat a la ciu-
tat de Batumi (Geòrgia). 
L’esportista molinenc va 
aconseguir una marca total 
de 380 quilos, 180 quilos en 

arrencada, cosa que suposa 
un nou rècord d’Espanya 
de la categoria, i 200 en dos 
temps.

Karla Sánchez bat el 
rècord d’Europa Sub 15 

en arrencada
La Federació Europea 

d’Halterofília ha reconegut 
oficialment la marca de 68 
quilos en arrencada en la 
categoria de fins a 59 quilos 
aconseguida per la moli-
nenca Karla Sánchez en el 
Campionat del Món Sub-17 
celebrat el passat mes de 
març a la ciutat nord-ameri-
cana de Las Vegas. Aquesta 
marca suposa un nou rècord 
d’Europa Sub-15. La Karla 
va acabar el campionat en 
vuitè lloc.

Redacció

El Club Halterofília Molins de Rei 
aconsegueix 21 medalles en el 
Campionat d’Espanya Júnior

L’equip B de billar a 3 Bandes de la SB Foment 
guanya la Lliga Catalana de Tercera Divisió 

Els billaristes del Foment, Argemí i Forreiter 
es proclamen campió i subcampió del I Gran 
Prix d’Espanya de Billar Modalitat 5 Quilles
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El Sintagmia Molins s’ha 
quedat a les portes de dis-
putar la promoció d’ascens 
a la Divisió d’Honor. En el 
darrer partit de la lliga regu-
lar, els molinencs, entrenats 
per Sergi Pedrerol, van per-
dre per 8 a 6 a la piscina 
del CN Montjuïc i han aca-

bat la temporada en tercera 
posició per darrere del CN 
Rubí, amb qui van lluitar 
frec a frec per aconseguir 
la plaça que els permetia 
aspirar a jugar en la màxi-
ma categoria del waterpolo 
estatal.

Redacció

El sènior masculí de waterpolo 
no pujarà a Divisió d’Honor

Durant els mesos d’abril i 
maig s’ha celebrat a Salt 
la Tercera Fase de la Copa 
Catalunya de Gimnàstica 
Artística d’Edat Escolar i 
del nivell de Base. Aquesta 
tercera fase ha estat decisi-
va per classificar-se per a la 
final de la Copa Catalunya i 
el Campionat de Catalunya, 
fites a què només poden 
optar les gimnastes que han 
quedat entre les deu prime-
res durant les fases de la 
Copa Catalunya. 

En la categoria d’Edat 
Escolar, nivell D 3, apa-
rells, la Hanae Shinamura 
es va classificar en setè lloc 

en la competició individual 
i va millorar la puntuació 
en gairebé tots els aparells. 

En la categoria de Base, 
en el nivell 5 Petites, Laura 
Mesa ha aconseguit la 
cinquena millor nota de 
l’aparell de salt. Martina 
Vendrell, que participa-
va en el nivell 1 Grans, 
va aconseguir la millor 
nota de l’aparell de barra 
d’equilibris. A més a més, 
gràcies a les bones classi-
ficacions en les tres fases 
de la Copa Catalunya, ha 
aconseguit la classificació 
per a la final. En el nivell 
6 Petites, Sara Martínez ha 

finalitzat vuitena en la clas-
sificació general i ha obtin-
gut molt bones puntuacions 
en l’aparell de salt i de 
paral·leles asimètriques. 
Irene Neiro, a la categoria 
Base 7, Grans B, ha finalit-
zat en sisena posició. 

Martínez i Neiro també 
podran participar en la final 
de la Copa Catalana i el 
Campionat de Catalunya. 
Totes dues han aconseguit 
quedar per sobre de la dese-
na posició en aquesta darre-
ra competició. 

Anna Karubally

Les gimnastes Vendrell, Martínez i Neiro, 
classificades per a la final de la Copa 
Catalunya i per al Campionat de Catalunya



38
núm. 555 maig 2019

Qui resolgui les diferències pot enviar el resultat al local de EL LLAÇ, situat al 
carrer Major 101. Entre els encertants es realitzarà un sorteig. S’admeten també 

fotocòpies de l’original. No cal que retalleu la revista. El guanyador rebrà un 
obsequi que regala BEEP que s’ha de recollir a Verge del Pilar, 6 Molins de 

Rei

Solució al número 554 De totes les respostes 
rebudes a la redacció ha 
estat escollida a l’atzar 
la de Ma. Pilar Rabal i 
Quixalòs. El guanyador 
del concurs pot passar a 
recollir el premi directa-
ment per BEEP, presen-
tant el DNI o qualsevol 
document acreditatiu.





32
núm. 554 abril 2019

Comfort class  
SUV.

NOU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

(1) PVP recomanat a la Península i les Balears del Nou SUV C5 Aircross PureTech gasolina 130 S&S 6 marxes Start 19.490€ (amb IVA, transport 
i Operació Promocional inclosos) per a clients particulars a la Península i les Balears que entreguin un vehicle Citroën de més de 10 anys propietat del comprador almenys durant 
els últims tres mesos i que financin un capital mínim de 8.000€ amb una permanència mínima de 36 mesos, a través de PSA Financial Services Spain EFC, SA. No inclou les 
despeses associades al finançament (comissió d’obertura i interessos) que es poden consultar a la web http://www.citroen.es/configurador.html. PVP recomanat per als clients que 
no el financin: 20.090€. Model visualitzat Nou SUV C5 Aircross PureTech 130 S&S 6 marxes FEEL amb opcions des de 23.390€. Oferta vàlida per a comandes de l’1 al 31 de 
març de 2019. *Consulti’n els detalls a citroen.es. PSAG Automóviles Comercial España, C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.

Gamma Nou SUV C5 Aircross: Consum mitjà WLTP (l/100km): 5,0 a 8,0. Emissions de CO2 (g/km): 134 a 181 WLTP (106 a 132 NEDC).

Suspensió d’Amortidors Progressius Hidràulics®

Grip Control amb Hill Assist Descent
3 Seients Individuals a la segona fila

lliscants, plegables i reclinables
Caixa de canvis automàtica EAT8

Seients Advanced Comfort
20 Ajudes a la conducció

Fins a 720l de maleter

XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX XX

DES DE

(1)19.490€
FINANÇANT-LO AMB
PSA FINANCIAL SERVICES

NOUS
MOTORS
EURO 6.2

*




