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“Crec fermament en les polítiques socials, culturals i d'habitatge
per reforçar l'estat català del benestar, i fer una vila més
cohesionada i justa. Tot i això, millorar la qualitat de vida de les
persones també passa per construir nous equipaments cívics,
socials i culturals, sense oblidar que cal millorar l'entorn natural,
l'urbanisme i el paisatge urbà de la vila”.

Víctor Puntas i Alvarado, Alcalde 2003-2005 i candidat a l’Alcaldia

Les 5 claus per entendre el que
està en joc a la Vila
Et presentem les claus per entendre el que està en joc a les
properes eleccions municipals del 27 de maig. Després, decideix tu
si ja t'està bé el que tenim o si t'atreveixes a fer possible el relleu.
La situació de partida, les 5 coses que cal saber:
1. Esquerra ha garantit la governabilitat de la vila i la cohesió del
govern. S’ha parlat amb una única veu i s’ha planificat el futur
com mai no ho havia fet cap govern anterior. “Segur que has
notat la diferència”.
2. A Molins de Rei ja no hi ha només dues opcions, Esquerra ja és
el punt de trobada de molta gent de la vila perquè ha demostrat
ser útil i eficaç al govern. “Tu ens pot ajudar a continuar la
feina”.
3. Esquerra creix a la vila, farà els millors resultats dels últims
anys, i aspira assolir 5 regidors com a mínim. “Depèn de tu que
sigui una realitat”.
4. La llista que presenta Esquerra és un equip que fa anys que
segueix els temes de la vila, on cada persona s’ha especialitzat en
cadascun dels temes estratègics per al futur de Molins de Rei.
“Som com tu, gent de confiança”.
I 5. Víctor Puntas és un Alcalde proper que ha representat Molins
de Rei i la seva gent amb dignitat, correcció i elegància. Ha
presidit l’Ajuntament amb fermesa i ha liderat el govern en una
etapa marcada pel consens i la feina ben feta. També, ha fet una
gran tasca a l’hora d’aconseguir inversions per a la vila i ha
treballat amb seriositat per donar a conèixer la nostra vila arreu
de Catalunya.“Si tu vols pot tornar a presidir l'Ajuntament”.

Som com som,
les 10 idees que ens defineixen
millor
Orgullosos de ser molinencs i molinenques
“Treballarem per construir una vila de qualitat que tingui molt en
compte les persones i les seves necessitats. Una Vila on es visqui
bé, una Vila de la qual sentir-nos encara més orgullosos de
formar-ne part”.
Decidirem des de Molins de Rei
”L’AM d’Esquerra serem de nou la garantia d’un Govern estable,
molinenc i catalanista, que es decidirà des de Molins de Rei i que
farà passar la vila per davant dels interessos partidistes”.
Identitat i cohesió de la Vila
“Creiem fermament que invertir en Cultura, Educació i Civisme
enforteix la cohesió de la Vila. El punt de partida és el català i la
nostra identitat local i nacional”.
Il·lusió, compromís i voluntat
“Pensem ocupar les nostres millors energies a fer possible que la
nostra Vila tingui un futur millor. Serem allò que vulguem ser. I
punt”.
Catalanistes i d’esquerres, com tu
“Treballarem perquè Molins de Rei sigui una vila lliure i
nacionalment desacomplexada, però no volem començar la casa
per la teulada, al contrari, la nostra bandera és la llibertat de les
persones, amb els mateixos drets i deures”.
Discurs propi al Govern
“Hem sabut marcar discurs propi i l'hem sabut construir allà on,
fins ara, hi havia un territori erm d'idees. Ara ens cal consolidar la
feina feta, som la garantia per continuar avançant més”.

Un Alcalde amb lideratge
“Un alcalde no és, només, un gestor o una cara amable. En Víctor
Puntas ha intentat anar més enllà i assumir la seva funció amb
alçada de mires, fent proposes, aportant idees i anant a trobar els
recursos necessaris per portar-les a terme”.
Al costat de la gent
“Ens comprometem a escoltar a tothom i a tenir en compte totes
les sensibilitats i parers, totes son necessàries per fer avançar la
Vila. Estar a prop de la gent, escoltar i prendre les decisions
oportunes. Aquesta és la participació que proposem per Molins de
Rei”.
Les persones i la Vila, les nostres prioritats
“Així com les polítiques socials i de benestar són clau en la cohesió
social de la vila, les polítiques culturals i de promoció de l’esport
són decisives en la conservació i promoció de la identitat de Molins
de Rei”.
Amb tothom, buscant el bé comú
“Hem treballat i seguirem treballant per millorar els Barris i la
seva qualitat de vida. Per primera vegada hem fet del “Centre
Vila” un espai de qualitat i amable per a la gent”.

Escoltar, recollir i aprendre: Com
hem elaborat el programa electoral
i de Govern de l’AM d’Esquerra
Hem realitzat una vintena de trobades amb la militància,
simpatitzants, persones properes i entitats, i n’hem recollit les
propostes.
Hem invertit la relació entre la política i la ciutadania, vàrem
iniciar el projecte “a Esquerra t’escoltem” consistent en
l’organització de 6 actes per parlar i escoltar sobre els temes de
joventut, empresa, cultura, serveis socials, gent gran i esports. De
totes aquestes trobades n’hem recollit idees.
Hem incorporat al programa l’experiència en el govern de la Vila,
que ens ha permès imaginar un millor servei a les persones.

I així hem pogut conèixer que els
principals temes d’interès dels
molinencs i molinenques són:
La preocupació per l’habitatge
L’emancipació dels joves
L’atenció i cura de la gent gran i de les persones dependents
El suport a les entitats, associacions i col·lectius
El medi ambient i la qualitat de vida
La mobilitat, el trànsit i el transport públic
L’atenció a la infància i adolescència
Els equipaments culturals i esportius
El manteniment de l’espai públic
La identitat de la Vila
Per tant, aquests són els temes que demanen respostes: polítiques
agosarades, solucions imaginatives, i un lideratge sòlid.

De que parlarem en aquesta
campanya electoral? Doncs del
futur que t'interessa
Parlarem dels temes, que recullen les preocupacions que ens han
explicat les persones i entitats al llarg dels darrers mesos,
agrupats en 5 grans eixos que són, a partir d’ara, els eixos del
Govern d'Esquerra a Molins de Rei.

EIX 1. CIUTADANIA
Participació ciutadana
El govern de societats complexes fa palès la necessitat del treball
en xarxa i de la participació de diferents actors en la gestió dels
interessos públics. Aquesta necessitat s'ha de respondre amb una
voluntat política ferma, per Esquerra la participació és un valor
transformador que ha d'enriquir la vida política i social de la Vila.
El Govern, amb Esquerra al capdavant, ha impulsat un important
salt endavant pel que fa a la posada en marxa de processos
innovadors de participació. S'han posat en marxa processos per a
que la ciutadania es corresponsabilitzi de la presa de decisions,
generant debat i diàleg, fet que comporta informació i facultats de
control, per part dels ciutadans, de l'acció municipal.
Tot i això, cal continuar el camí de creació d'instruments i
mecanismes de diàleg i debat plural, de deliberació i de contrast
d'opinions que serveixin per apropar les demandes ciutadanes al
Govern municipal. L'aplicació del Pla de Participació, la posada en
marxa del Consell de Vila o la creació de comissions de participació
específiques permetran donar un nou pas cap a la implicació dels
molinencs i molinenques en les decisions que els afecten més
directament.

Civisme i ciutadania
Potenciarem la cultura del civisme seguint la nostra tradició republicana, ajudant a construir una vila on els valors de la solidaritat,
el respecte i la tolerància siguin els pilars bàsics sobre els quals
consolidem el Molins de Rei del futur. Volem potenciar una societat
cohesionada i participativa que ajudi a integrar les persones nouvingudes, consolidant uns lligams de relació amb la nostra comunitat que els permetin esdevenir ciutadans i ciutadanes de ple
dret.
Educació
L'educació és l'eina fonamental de construcció del coneixement,
transmissió de valors i formació del pensament crític de l'individu,
amb l'objectiu de constituir una societat de ciutadans i ciutadanes
lliures integrats a la cultura pròpia del país. Per aquest motiu vetllarem perquè el model educatiu de la Vila garanteixi la igualtat
d'oportunitats, la cohesió social i una educació de qualitat.
Esquerra ha impulsat des del Govern de la Generalitat el Pacte Nacional per l’Educació per tal de donar resposta a les profundes
transformacions que vivim en l’àmbit de la construcció i transmissió del coneixement. Avui ja no es posa en dubte que l’escola ha
estat la institució més eficient en capacitat de socialitzar i d'expandir el coneixement de la societat i el seu propi aprenentatge. Però
també és cert que ens trobem amb múltiples tipus d’aprenentatge,
sovint tant o més eficaços que els que proporciona la pròpia escola
tradicional, com el carrer, els mitjans de comunicació, el cinema o
internet.
Els canvis socials i familiars han posat la política educativa en el
centre de l’agenda local. La importància de l’educació és fonamental per al futur de la Vila, més ben dit, ho és per al futur d’una societat que volem cohesionada i socialment justa. Les desigualtats
socials existeixen i les desigualtats educatives no només les corregeixen en molts casos, sinó que a vegades les amplifiquen. Les
dades sobre fracàs escolar que l’informe PISA ha posat sobre la
taula ho han posat de manifest. Entre una quarta i una tercera
part dels nostres joves surten del sistema eduactiu obligatòri sense la suficiència garantida. L’impacte que això té a nivell local, és
evident per a tots i totes.

Esquerra pensem que l’educació és el motor de canvi de la societat, que ens fa crèixer com a persones, i també, com a comunitat.
Per això l’Ajuntament ha de participar conjuntament amb la Generalitat en la definició del model educatiu de la Vila i en la planificació de l’oferta educativa en funció del creixement de la població.
Sense oblidar que és obligació i responsabilitat de l’Ajuntament el
bon manteniment i funcionament dels centres escolars. Com així
s’ha fet invertint en millores a la llar d’infants el Rodó, al Centre de
Formació d’Adults Rafel Ferré i als CEIPS de la Vila.
Cooperació al desenvolupament i ajut humanitari
Apostem per una cooperació local eficaç, compromesa i transformadora on la societat civil ha de tenir un protagonisme clau en la
seva definició i la seva execució. Promoure projectes cooperatius i
facilitar o animar a entitats a fer activitats de cooperació són objectius als quals creiem que ens hem acostat durant els darrers
quatre anys, tot i això ens cal conseguir avenços importants en
una major coordinació i cooperació entre entitats i l'Ajuntament de
cara a elaborar projectes conjunts i a profundir els agermanaments de Molins de Rei amb Chinandenga (Nicaragua) i Emhereiz
(poble Saharauí).
L'aposta decidida del Govern de la Generalitat de destinar el 2010
el 0,7% del PIB català i de reforçar el paper de la Cooperació Catalana a través de la Direcció General de Cooperació i Ajut Humanitari, i de l'Agància Catalana de Cooperació, així com el procés de
reflexió i canvi en que es troba el Fons Català de Cooperació situa
a la cooperació molinenca en un moment clau per definir l'estratègia de futur del nostre compromís en la lluita per la justícia, la pau
i la solidaritat internacionals.
Igulatat entre dones i homes
El principi de transversalitat ha de guiar el disseny de les
polítiques de dones i, des del reconeixement de la diferència
sexual, aquestes han de posar fi a qualsevol tipus de discriminació
i prejudici social. Les desigualtats laborals entre homes i dones, la
manca de reconeixement social del treball no remunerat portat a
terme per moltes dones, l'escassa ocupació de càrrecs públics per

part de les dones, la violència masclista vers les dones són alguns
exemples d'injustícies que no podem acceptar. Treballarem perquè
les tasques de les dones dins la societat siguin reconegudes a
través del Pla d'Igualtat.
Emancipació juvenil
El treball realitzat en el darrer mandat des de la Regidoria de
Joventut impulsant polítiques per a l'emancipació juvenil,
potenciant les polítiques actives d'habitatge, treball, cultura,
educació i salut per al jovent, però també de foment de la
participació, el desenvolupament artístic i creatiu, l’accés a la
informació i l’oci, han configurat un nou panorama polític que situa
a Esquerra com l'organització capdavantera en l'àmbit de la
definició i aplicació de les polítiques de joventut a la Vila.
En el proper mandat continuarem impulsant aquelles polítiques de
joventut centrades en els joves des d’una perspectiva integral i
transversal, per tal de fer de Molins de Rei una Vila on els joves
se’n puguin sentir protagonistes. Ara cal assegurar aquest salt
endavant per millorar les condicions de vida juvenils, i reforçar les
actuacions i projectes que s'han impulsat a la Vila des del MOU!,
com la Borsa Jove d'Habitatge, el suport a l'associacionisme
juvenil, el Punt d'Informació Juvenil, el Servei d'Assessorament
Ocupacional per a Joves, la nova pàgina web de Punt Jove o el
programa de Joves Creadors.

EIX 2. BENESTAR
Serveis Socials i Gent Gran
El nostres objectius son universalitzar els drets socials, assegurarhi l'accés de les classes populars i mitjanes en igualtat d'oportunitats, sense oblidar l'aplicació dels instruments necessaris per treballar eficaçment contra l'exclusió social i la pobresa. Continuarem
construint l'estat català del benestar a Molins de Rei, per això ens
marquem com a prioritari el creixement dels Serveis d'Atenció Domiciliària i la construcció d'una nova residència i centre de dia per
a gent gran a La Granja.

Habitatge de qualitat
Volem una Vila on sigui possible l'accés a l'habitatge, el qual és
una de les màximes preocupacions actuals dels molinencs i molinenques, en especial els més joves i la gent gran.
Si no garantim el dret a l’Habitatge i a la seva qualitat, la gent de
la vila haurà de fer-se el seu futur en un altre indret, perdent el
nostre relleu generacional, aigualint així la nostra identitat. Molins
de Rei necessita diversitat de tipologies d’habitatge públic i polítiques de millora de qualitat dels habitatges ja existents. El proper
mandat serà clau per a la construcció de més habitages de lloguer
protegit per a la gent gran i tota la tipologia d’habitatge públic pels
joves (lloguer protegit, protecció oficial i preu taxat).
Ens fixarem quatre linies de treball pels propers quatre anys: millorar la qualitat del parc d'habitatges, millorar les condicions d'allotjament de la gent gran i de les persones amb mobilitat reduïda,
construir nous habitatges a un preu assequible per a la gent jove i
fomentar l'augment del parc de pisos de lloguer. També, continuarem impulsant la rahabilitació dels edificis més antics de la vila
que tenen mancances en ascensors, accessibilitat i façanes. La
col·laboració entre l'Ajuntament i el Patronat Local de la Vivenda
serà un element clau per fer una política d'habitatge transformadora de la situació actual.
Cultura
Les polítiques culturals necessiten de coherència i de visió de
conjunt, i s'ha de treballar a partir d’un model cultural compartit.
Ha de ser possible fer arribar a la ciutadania les múltiples
expressions en que la cultura es pot manifestar, i crear nous
públics gràcies a programes específics que puguin captar la seva
atenció i interès.
La cultura tradicional i popular constitueix el nostre document
d’identitat més important, però molt sovint, aquesta realitat no és
percebuda com caldria. No tot el que és molinenc és bo per
naturalesa, però hi ha molta producció cultural que és bona i que
no té el ressò que es mereix. És desesperant que, encara avui, hi
hagi molta gent que no conegui la gran activitat associativa i
cultural que hi ha la vila.

Per garantir el dret d'accés a la cultura i fer front al reptes de la
interculturalitat, apostarem per la creació artística, per la cultura
popular i tradicional de la Vila, i crearem un espai de comunicació
intern i extenr que projectin la cultura molinenca i la Vila arreu.
Esport
L’esport forma part de la nostra identitat, i Molins de Rei ha de ser
un referent en oferta esportiva del Baix Llobregat Centre. Esquerra
proposa enfortir l’esport en tres línies generals que ja hem iniciat
en aquest mandat: l’esport a l’escola i en edad escolar, el suport
als clubs, i la millora constant de les instal·lacions esportives.
La pràctica esportiva també és formació, educació en el lleure, i
salut física i mental, per això continuarem amb l'ampliació de
l'oferta esportiva adreçada als infants i joves en edat escolar, als
adults i a la gent gran de la Vila. També, cal ampliar l'oferta
d'esport popular i de lleure al llarg de l'any organitzades tant per
les entitats esportives com per l'Ajuntament.
La Vila creix i també creixen el número d'esportistes i d'entitats
esportives que necessiten de més i millors instal·lacions. En el
proper mandat seran una realitat els projectes del nou poliesportiu
al CEIP La Sínia i de la nova zona esportiva del Canal, que inclourà
la remodelació del camp de futbol Ricard Ginebreda i la
construcció d'una sala per a la pràctica de la gimnàstica esportiva i
el tennis taula.
Seguretat
Molins de Rei és una vila segura, així ens ho demostren les dades
que periòdicament ens ens facilita el Govern de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya. Tot i això, la ciutadania posa la
seguretat com una de les principals preocupacions a les enquestes
que l'Ajuntament fa anualment.
Després de 4 anys de canvis Molins de Rei ja disposa d'un cos de
Guàrdia Urbana amb una organització ben definida, i amb el
número d'agents necessaris per cobrir el municipi. A aquest fet
s'afegirà el desplegament dels Mossos d'Esquadra que es produirà
l'1 de novembre de 2007. Els experts en seguretat consideren,
però, que l'eficiència policial no depèn del nombre d'agents que

patrullen pel carrer, sinó de la millora constant del model
d'organització en funció de les necessitats i demandes de la
població de la Vila. Especialment si es té en compte que la ràtio
catalana de policies per cada mil habitants és una de les més altes
d'Europa.

EIX 3. EMPRENEDORS
Comerç i indústria
Molins de Rei ha de ser un municipi atractiu per als emprenedors,
fent més fàcils els tràmits administratius a les noves indústries i
comerços, i disminuint les traves burocràtiques per part de l'administració. L'Ajuntament ha d'estar al costat de les empreses per
arribar més lluny, volem que Molins de Rei sigui la capital comercial i industrial del Baix Llobregat Centre.
Molins de Rei compta amb una xarxa de comerç de proximitat
dinàmica en constant renovació i adequació a les demandes
ciutadanes. Un teixit format per comerços, establiments dedicats
al servei a la persona i a la restauració, un nou mercat municipal i
un d'ambulant setmanal.
De fet, el petit i mitjà comerç juga una paper estratègic dins de
l'economia local, és un dels elements de la Vila més ben valorats
a les enquestes pels ciutadans i pels visitants, i és un element
identificador de la Vila. És la conseqüència lògica d’un model
compacte d'urbanisme, que potencia el caràcter mediterrani de la
Vila, on els serveis estan a prop de les persones i l’entramat urbà
afavoreix les relacions humanes.
Ocupació i formació laboral
Reivindicarem el dret a l'ocupabilitat de la nostra població activa
posant a l'abast serveis permanents i eficients d'orientació, així
com paquets de formació que millorin les competències, el coneixement i els recursos dels treballadors i treballadores.
La formació és una tasca imprescindible per millorar la competitivitat de les empreses. Per aquest motiu, l'Ajuntament s'ha de
preocupar que la formació als centres eduactius es correspongui

amb les futures necessitats professionals de les empreses, establint ponts de col·laboració entre el mòm empresarial i l'acadèmic.
Societat del coneixement i noves tecnologies
Molins de Rei no pot deixar passar l'oportunitat de ser un referent
de la societat del coneixement i un dels municipis capdavanters en
la societat de la informació i el coneixement, tant pel que fa a les
seves infraestructures com pel que fa als serveis que presten i als
continguts de què puguin disposar les empreses i tots els molinencs i molinenques.

EIX 4. TERRITORI
Centre Vila i paisatge urbà
El Centre vila necessita un revulsiu i un factor de canvi, necessita
una eina per desvetllar totes les energies i potencialitats del “Centre Vila”, amb estímuls al sector privat i amb inversions de l'Ajuntament com a motor de la transformació urbana dels pròxims
anys.
La intervenció al centre vila representa un assumpte estratègic innegable, ja que el centre és un punt crucial en la regulació del sistema urbà. La vila necessita un centre urbà modern i carismàtic
que assumeixi funcions centrals i que tingui un carácter prou emblemàtic per convertir-se en punt de referència ciudadà.
Per altra banda, la millora de l’espai públic i del paisatge urbà a diferents indrets del municipi és el garant d’una millora de la qualitat
de vida de les persones, i sense cap mena de dubte, és un element
esencial i necessari per a mantenir la cohesió social de la nostra
vila.
Ecologia i Medi Ambient
Els Governs locals tenim la oportunitat d’influir en els
comportaments individuals i col·lectius a favor del medi ambient,
mitjançant l’educació i la sensibilització. Aquest paper central en el
desenvolupament sostenible ens exigeix adoptar polítiques locals,
que harmonitzin els objectius ambientals, socials, culturals i
econòmics. Garantint que els nostres esforços per millorar la

qualitat de vida no posen en perill la vida d’altres persones d’arreu
del món ni la de generacions futures.
Molins de Rei continua tenint importants reptes mediambientals
que cal afrontar amb decisió, per part del Govern, i amb la
necessària complicitat i suport del conjunt dels molinencs i
molinenques. Defensarem la protecció dels espais naturals, el Parc
Natual de Collserola, el riu Llobrgat, la riera de Vallvidrera.
Mobilitat sostenible
El creixement urbà i de la població, i l'augment del parc
automobilístic i de la mobilitat obligada de la ciutadania han
suposat un problema per a la mobilitat de les persones i les
mercaderies a la Vila.
Per milllorar la mobilitat calen un seguit d'actuacions com canviar
sentitst de circulació dels carrers, crear zones de prioritat
invertida, crear itinerais de circulació diferents als actuals i eixos
per a vianants, simplificar els girs i moviments a les cruïlles amb
semàfors, crear més zones de càrrega, limitar les zones
d'estacionament al centre vila i crear noves bosses d'aparcament,
introduir la bicicleta com a mitjà de transport per a curtes
distàncies, augmentar les prestacions del transport públic i
reivindicar millores a Rodalies RENFE i l'arribada del Trambaix al
municipi per disposar d'un transport públic eficient i de qualitat.
Aquesta “revolució” de la mobilitat de la Vila necessita d'un pacte
local amb els sectors econòmics, socials i ambientals, amb
l'objectiu de plantejar solucions integrals als problemes de
mobilitat actual i a les previsions futures, sota criteris de
sostenibilitat, és a dir, màxima eficiència, mínim impacte territorial
i ambiental, i màxima aportació a la qualitat de vida a la cohesió
social.

EIX 5. COMPROMÍS AMB
CATALUNYA
Independència i justícia social
Esquerra treballem cada dia per la independència i la justícia social, i ho fem des del debat ideològic, al carrer i a les institucions.
Un cop aprovat l'Estatut pel poble de Catalunya en referèndum és
possible que el Tribunal Constitucional el revoqui o retalli, arribat
el moment Esquerra treballarà per crear una majoria social favorable a la independència que permeti la celebrar i guanyar un referèndum en que els catalans i catalanes poguem exercir el nostre
dret democràtic a decidir lliurement la constitució de Catalunya en
un Estat membre de la Unió Europea.
Identitat catalana
Situarem la cultura i la llengua catalanes en l'espai de centralitat
de la vida pública com a elements fonamentals de creixement personal, vertebració social i cohesió de la Vila. Per garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, el català ha d'esdevenir la
llengua d'ús sense complexos com a element bàsic d'integració i
identificació amb la Vila i el país.
Molins de Rei és una Vila que es compromet amb la llengua catalana, fent del català un pont de cultures, que doni pas a la millor generació de catalans i catalanes políglotes. Per això, continuarem
treballant pel coneixement i la normalització del català en tots els
àmbits de la societat. Els cursos de català i l'assessorament del
Consorci de Normalització Lingüística, així com el projecte de “parelles lingüístiques” s'han convertit en eines bàsiques per aprendre
català d'una manera distesa a persones nouvingudes a la Vila.
Catalanisme
La identitat nacional catalana té diferents formes de reivindicar-se,
una d'elles és a través de les celebracions populars al carrer, amb
Esquerra al Govern la diada nacional de l'11 de setembre, el dia de
Sant Jordi, i la diada dels Països Catalans per Sant Joan es celebran d'una manera festiva i nacionalment desacomplexada, no po-

dem oblidar ni deixar de banda el seu aspecte més reivindicatiu i
nacional. “Una pais una senyera”, amb Esquerra al Govern la senyera continurà onejant a l'Ajuntament els dies festius conjuntament amb la bandera dorada de la Vila.
Construir i recuperar la memòria històrica
En els darrers anys s'està vivint una segona “transició
democràtica” al nostre país, centrada en la voluntat de recuperar
la memòria històrica, a través de llibres, xerrades, vídeos i
homenatges a persones que van combatre el feixisme i que
sofriren la repressió.
Continuarem impulsant el coneixement que es té de la història
més recent, especialment pel que fa a aquells afers que han
afectat Molins de Rei i Catalunya d'una manera molt significativa.
Cal aprofitar el fet que encara hi ha persones que van viure en
primera persona esdeveniments i situacions històriques, testimonis
que aporten dosi de veritat imprescindible. Un treball que ha de
donar veu a tothom i que han de tirar endavant els experts i
historiadors de la Vila.

Esquerra serveix a la ciutadania 12
propostes per transformar la Vila
Esquerra potenciarà les polítiques socials, culturals i d'habitatge
per reforçar l'Estat català del benestar, i fer una vila més
cohesionada i justa. Tot i això, millorar la qualitat de vida de les
persones també passa per la construcció de nous equipaments
cívics, socials i culturals, sense oblidar que cal millorar l'entorn
natural, l'urbanisme i el paisatge urbà de la Vila.
Aquest és el “Full de ruta” d'Esquerra per al proper mandat amb
les actuacions que ens comprometem a fer. Si Esquerra està al
Govern i en Víctor Puntas torna a ser l'alcalde de la Vila, garantim
que el Pla de Govern de l'Ajuntament 2007-2011 contemplarà
aquestes actuacions d'una manera prioritària.
La nova biblioteca a la Plaça de la Llibertat.
La nova biblioteca esdevindrà un equipament de referència per a
la cultura i el coneixement de la Vila. Serà un edifici amb una
arquitectura singular i moderna que conviurà amb El Molí.
Comptarà també, amb sales d’estudi; zona de premsa diària;
espais per als infants; auditori; i espai multimèdia, de música i
imatge.
Més atenció a la gent gran. Nova residència i centre de dia.
En el proper mandat s'han d’augmentar els projectes de atenció i
cura de la gent gran, ampliant els serveis d’Atenció Domiciliaria
arribant a les 20.000 hores/any i atenent a més del 4% de la població més gran de 65 anys. I volem tenir cura de tota la gent
gran que viu sola ampliant el projecte “Com et trobés” als majors
de 65 anys, i continuarem amb el desplegament de la teleassistència a tots aquells que ho necessitin.
L’atenció i cura de la nostra gent és i serà una prioritat, per això
es construirà un nou equipament d’atenció integral a la persona,
que inclourà una residència de gent gran de 100 places i 60 places
de centre de dia ubicat a la Granja.

Més esport i noves instal·lacions esportives.
El creixent número d’esportistes i de les entitats esportives de la
vila necessiten de més i millors instal·lacions. En el proper mandat
seran una realitat els projectes del nou poliesportiu al CEIP La
Sínia de la Granja i de la nova zona esportiva del Canal, que
comptarà amb un camp de futbol de gespa artificial, graderia i 8
vestidors, i una pista coberta per a la pràctica de la gimnàstica
artística.
Més activitats a la xarxa equipaments públics
La vila disposa d’una xarxa d’espais públics de proximitat formada
pels locals de les AA.VV, i els centres comunitaris i cívics.
Aprofitarem aquesta Xarxa per fer una programació d’activitats
que arribi a tots els barris de la vila. Els infants, els joves, la gent
gran i les famílies disposaran d’uns espais oberts a tothom que
tindran com a finalitat la promoció del civisme, la cohesió social, i
la dinamització comunitària de l’entorn més pròxim.
Més convivència, civisme i cohesió social.
El Pla per la Convivència esdevindrà l’espai de trobada entre
l’Ajuntament, entitats i ciutadania per afavorir el treball cap a un
model de vila basat en la igualtat d’oportunitats, la convivència, el
civisme i la cohesió social. La construcció del nostre model de vila
es farà reforçant la nostra pròpia identitat, i l’ús de la llengua
catalana, amb la finalitat de normalitzar-la en tots els àmbits de la
vida social de la vila. Comptem amb projectes que ja funcionen,
com el Servei de Mediació, el Servei Local de Català o el Pla de
Participació, i el suport a projectes que s’han de concretar en els
propers mesos, com el Pla de Ciutadania o el programa d’activitats
al centres cívics i espais públics de la vila.
Més Federació Obrera per a les entitats i els joves.
La “Fede” serà el centre cultural i cívic de referència de la Vila on
totes les entitats, associacions i col·lectius disposaran d’espais i
recursos per desenvolupar les seves activitats amb comoditat.
També, serà un espai propi de trobada pels joves on es podran
reunir, relacionar-se, fer activitats d’oci i projectes de creació
artística. Per fer-ho, comptarà amb sala d’actes, sales polivalents,
despatxos, sales de reunions, el punt d’informació juvenil, bucs
d’assaig, punts d’accés a internet i un bar-cafeteria.

Més i millor atenció sanitària de proximitat.
El nou centre d'assistència primària (CAP), que es construirà a la
Granja, oferirà atenció sanitària de qualitat a tota la Vila i El Papiol
en una localització de fàcil accés en transport públic i privat. Com
a novetat, el CAP comptarà amb un centre de dia per a malalts
d’alzheimer. A l’actual CAP del C/Mancomunitat s’oferiran els
serveis de planificació familiar, de recuperació i rehabilitació, i de
malalties mentals.
Millor educació i noves escoles.
Apostem per una educació de qualitat basada en l'establiment d'un
pla educatiu de vila. Aquest projecte contempla la vila com un
agent educatiu on Ajuntament, famílies, i entitats donen suport al
treball que s'està fent a les escoles. Els projectes de futur inclouen
una nova llar d’infants i un nou institut al Canal; i la millora
integral de la llar d’infants El Rodó i de l’Escola Municipal de
Música.
Més de 300 habitatges de promoció pública.
Gestionarem les diferents tipologies d’habitatge públic per
permetre als joves i a la gent gran tenir accés a un habitatge de
qualitat a un preu més assequible que el de mercat. Construirem
més de 300 habitatges de promoció pública a diferents indrets del
municipi.
El Molí. El nou centre vila del segle XXI.
El Pla especial del Molí dotarà Molins de Rei d’un projecte vital per
a la construcció d’habitatge públic i, també, pels sectors econòmic,
comecial i d’oci de la vila. La construcció de diferents tipologies
d’habitatge, sales de cinema, un nou Ajuntament, places d'aparcament soterrades, zones verdes i zones infantils convertiran el Molí
i el seu entorn en el nou centre administratiu i d’oci del segle XXI.
Més reforma del centre Vila.
La reforma iniciada el 2003 és prioritària per fer del centre Vila un
espai amable i de qualitat. Volem que sigui el punt de trobada de
la gent de la Vila, i per això continuaran les obres segons les
directrius del Pla Director de Centre Vila. Els carrers Carril, Rafael
de Casanova, i Major, així com, la plaça de l’Estació, les escales
del Mercat i el pati del Palau es reurbanitzaran amb nou paviment,

voreres més amples, plataformes úniques, nou arbrat, enllumenat
nou i millores en el clavegueram. Tot això millorarà l’espai públic,
pacificarà el trànsit i augmentarà la qualitat del paisatge urbà del
centre vila.
Patrimoni natural
La serra de Collserola és el gran patrimoni natural del municipi i
exigirem amb que es declari Parc Natural per augmentar els seus
nivells de protecció. Molins de Rei ha de ser una porta d’entrada al
nou Parc i hem de disposar d’un Centre d’Interpretació per explicar
i donar a conèixer els valors ecològics, culturals, naturals i
paisatgístics de la serra. La creació de diferents Espais d’Interès
Natural i Paisatgístic i el condicionament de corredors naturals per
unir la serra i el riu a través de les rieres, zones verdes, zones de
lleure i els parcs urbans de la vila ens permetran construir una
anella verda al voltant de la zona urbana per al gaudi de la gent.

La Vila que vols, la Vila que farem.
44 idees més per fer avançar la
Vila
1. Ordenança de Convivencia Ciutadana
Molins de Rei és una vila que ha fet de les seves places i carrers
un lloc de trobada per a les persones. En els últims anys s’ha invertit molt per millorar la qualitat de l’espai públic i per garantirne el seu manteniment. Tanmateix, l’espai públic és l’escenari de
conductes que tenen poc a veure amb el respecte a les altres persones i als béns públics i privats.
L’estricta aplicació de l’Ordenança és l’eina que ha d’utilitzar l'Ajuntament per promoure el civisme, fer front al dia a dia de la convivència als nostres carrers i places i ha de donar resposta a les
actituds poc respectuoses: grafitis i pintades; pancartes i cartells;
el soroll de motos i locals nocturs; caques de gossos i gats; vandalisme; excés de velocitat dels cotxes, etc.
2. Servei de Mediació Comunitària
La complexitat de la vida social produeix conflictes que sovint no
es poden resoldre només des de l’administració. En moltes
d'aquestes situacions les persones involucrades no troben les vies
per solucionar-les, i no saben amb qui compartir l'angoixa que
comporten els problemes de convivència.
La Mediació és un instrument que no substitueix la justícia
ordinària, ben altrament, és un instrument fonamental per tal de
modificar l'actitud de les parts respecte del conflicte i del seu grau
de participació en la resolució.
De la tasca desenvolupada pel Servei de Mediació Comunitària de
Molins de Rei es desprèn que la mediació pot anar més enllà de la
gestió dels conflictes personals i esdevenir una eina que ens ajudi
a millorar la gestió de la Vila, atès que representa una oportunitat
d'incrementar el protagonisme de la societat civil, possibilita els
recursos necessaris per tal que la ciutadania disposi d'espai on

resoldre participativament les seves diferències, inherents, d'altra
banda, en la convivencia diària.
3. Pla de ciutadania i integració
La nova ciutadania ha de fer seus els valors de ciutadania i
d’identitat de la societat que els acull, aquests aspectes són
fonamentals per la cohesió social. La identitat i cultura de Molins
de Rei ha de ser el punt de trobada del conjunt de la ciutadania.
Aquest procés, en el qual l’adquisició i potenciació d’uns referents
locals ha de jugar un paper fonamental, ha de ser capaç
d’esdevenir també un vehicle útil per a la integració col·lectiva i
per a la potenciació d’un marc general de benestar i qualitat de
vida.
La integració de les persones nouvingudes és un procés complex
que cal gestionar, donar-li una orientació i posar en marxa eines
que facin possible la integració a la societat que els acull.
El Pla és un procés que implica l'absència de discriminació i el
desenvolupament d'un sentiment de pertinença. La responsabilitat
del procés d'integració és compartida i, per tant, involucra el
conjunt de l'administració, les entitats i associacions i la societat
en el seu conjunt. És en la vida quotidiana, en l'entorn local, es on
materialitza el procés real d'integració.
4. Centre Joan Garcia Nieto, l'oficina de servies a les
empreses
Per Esquerra és una prioritat que les indústries i empreses es
trobin còmodes i ben ateses. Només teixint una bona relació amb
el món empresarial serem un municipi atractiu per a instal·lar
noves activitats econòmiques generadores de riquesa i de nous
llocs de treball.
Proposem que el Centre Joan Garcia Nieto també sigui una oficina
de serveis a les empreses, l'espai de referència dels empresaris i
industrials per a qualsevol petició o consulta a l’Ajuntament, i que
actuï com a finestra única per tramitar, amb celeritat i agilitat, les
legalitzacions de les noves empreses i les sol·licituds de millora i
ampliació de les indústries.

5. Molins de Rei Centre de Comerç
En aquest mandat el Consell Consultiu de Comerç ha estat l’espai
de participació format per l’Ajuntament, els Botiguers de Molins de
Rei, el venedors del mercat, els restauradors i la Cambra de Comerç del Baix Llobregat, on s’ha fet el seguiment d’elaboració del
Pla d’Ordenació Comercial de Molins de Rei.
El Consell, però, també ha d’esdevenir el lloc on acordar mesures i
actuacions entre l’Ajuntament i el món comercial per tal
d’augmentar la cohesió, la identitat i qualitat de vida dels
molinencs a través del comerç.
I també, l’espai on és té present les necessitats comercials a l’hora
d’iniciar un procés de reforma i millora de l’espai públic i de la
mobilitat del municipi. Sense oblidar la promoció de la marca
Molins de Rei Centre de Comerç com a entorn atractiu per a
inversions i iniciatives de negoci com a vila de compres, tant per al
consumidor del poble com per al foraster.
6. El nou Mercat Municipal
El mercat municipal constitueix una de les peces rellevants del
teixit social de la vila. L’Ajuntament i els venedors del mercat hem
apostat fort i de manera decidida perquè el Mercat continuï essent
un eix fonamental de centralitat social, cívica i cultural de la nostra
vila.
Els mercats tradicionals no són només espais de proveiment
d'aliments, també són elements arquitectònics, espais de relació
social i cultural, agents de cohesió i modernització, i garants de la
revitalització comercial del seu entorn, especialment els que són
remodelats.
En el procés de remodelació i modernització del Mercat el principal
repte que afrontem és saber conjugar la tradició amb tot el poder
d'atracció ciutadana i la vocació de servei que ofereixen les
parades del mercat.
Tot i aquest potencial, la realitat comercial també té una altra
lectura. Els canvis en els hàbits de consum, l’aparició de noves

fórmules comercials alternatives, la irrupció de noves tecnologies
aplicades al comerç, el canvi d‘ús del temps destinat a l’oci i les
noves fórmules de relació social, són factors que s’han d’aplicar al
mercat amb intel·ligència.
Conscient d’aquesta situació, l’Ajuntament i els paradistes, estem
impulsant un canvi qualitatiu. Apostem per un mercat municipal
competitiu, per un equipament comercial capaç de combinar els
seus valors característics (el producte fresc i de qualitat, l’oferta
especialitzada i el tracte personalitzat) amb una oferta lúdica i
d’oci, amb unes instal·lacions modernes com el nou Punt de
Comerç i l'Aula de Cuina que permetran atendre les noves
demandes ciutadanes en matèria de consum de qualitat.
7. Nou Centre de Serveis per a la Gent Gran
Volem una gent gran activa i que faci més activitats, per això, dinamitzarem més els casals d’avis i donarem més suport a les entitats de gent gran. L’actual residència Josep Mestrés continuarà
sent un equipament per a la gent gran, i passarà a ser un centre
que donorà serveis de qualitat i que farà les funcions de casal d'avis del “Centre Vila” complementant l’oferta que ja disposa la Vila.
8. Prevenció i inclusió social
La prevèncio del risc d’exclusió social dels infants i joves necessita
de l’aplicació d’un pla educatiu d’entorn, amb projectes de seguiment i socialització fora de l’horari escolar. Esquerra hem donat al
Centre Obert Pont de la Cadena un gran impuls, s’ha fet una gran
tasca en l’educació especialitzada per a la infància i adolescència
en risc social.
No podem oblidar les polítiques de suport a les famílies amb dificultats a través de les beques menjador, la socialització dels llibres
de text i dels projectes de conciliació i compatibilització horària de
pares i fills.
Les entitats d’iniciativa social, i en especial les que treballen amb
col·lectius de persones amb discapacitats fisiques, mentals, o persones amb malaties mentals són elements clau per a la inclusió
dels col·lectius més desafavorits. Per això, comptaran amb el nos-

tre suport més ampli i posarem en funcionament un nou servei de
transport adaptat.
9. Pla Estratègic de la Cultura
Esquerra planteja el disseny d’un Pla Estratègic de la Cultura de
Molins de Rei, promogut per l’Ajuntament i les entitats i
associacions culturals de la vila. Un pla que ha de servir de marc
de referència i d’orientació per les polítiques culturals, i que ha de
contribuir sens dubte a situar la cultura en un punt central de les
polítiques públiques a Molins de Rei.
El Pla ha de definir una estratègia cultural que contribueixi al
desenvolupament d’una vila creativa, diversa i cohesionada. Ja és
hora que l’Ajuntament i les entitats i associacions culturals de la
vila fixem les prioritats, mesures i accions que ens comprometem
a dur a terme.
Entre els temes que hauria de tractar el Pla hi ha la convocatòria
de subvencions, les inversions en edificis públics i privats, els
espais públics disponibles per fer activitats i les condicions d’ús, la
promoció dels artistes i escriptors locals, la definició dels objectius
dels programes culturals, la col·laboració entre entitats i
associacions, i la definició dels elements pròpis de la cultura
popular i tradional de la Vila.
10. Centre de producció i suport a la cultura
Molins de Rei ha de disposar de centres de producció on els
artistes puguin desenvolupar la seva creativitat en bones
condicions. Els equipaments culturals han d’oferir formació
artística a ciutadans de totes les edats, desenvolupar projectes
d’art i fer créixer la pràctica artística entre ciutadans
tradicionalmet allunyats d’aquestes actvitats. Els nens, els adults i
les persones grans han de tenir la oportunitat de “practicar la
cultura” de manera activa.
S’han de generar les condicions necessàries per facilitar i
esperonar la creació a la Vila. Per això, cal augmentar el suport a
la producció. I també, continuar invertint al Palau de Requesens, a
la Joventut Catòlica i al Foment Cultural i Artístc perquè

esdevinguin uns centres de producció artística i cultural de
qualitat.
El Palau de Requesens és un “Palau de Creació” que acull entitats,
associacions i grups d'artistes plàstics i d’altres disciplines.
L'interès cultural, la irradiació de cultura artística que genera i el
paper que juga com a lloc d'acollida de creadors fa necessària que
les condicions d'aquest espai s'hagin de millorar, la rehabilitació de
la Sala Gòtica ha estat un primer pas molt important que no es pot
aturar.
11. Promoció i comunicació cultural
La difusió i coneixement del treball artístic i cultural és clau perquè
la ciutadania es senti interessada i “cridada” a participar. La Vila
genera cada dia més activitat cultural que necessita d’una correcta
promoció i comunicació.
El nivell i volum d’activitats ja ens permet editar una agenda
cultural mensual per recollir gran part de la programació, però
també necessitem acordar una programació estable al llarg de
l’any, trobar noves idees per fidelitzar el públic, i estudiar com es
poden utilitzar les noves tecnologies per a una difusió més àmplia i
directa.
12. Cohesió i societat del coneixement
La cultura i el coneixement incidiexen en una major i millor
cohesió social de la vila. Els serveis i equipaments culturals, les
associacions, el foment de les practiques culturals, i les estratègies
educatives de la cultura són elements redistributius del
coneixement entre la població.
La Biblioteca Pau Vila és un dels casos on en aquest mandat hi ha
hagut un canvi més evident. El paper de la biblioteca com espai de
difusió i accés a la cultura, i la posada en marxa del programa
“Llegim” o “nascuts per llegir” han ajudat a canviar el panorama
cultural de la vila. Tot i això, la biblioteca actual no respon a les
necessitats i demandes de la ciutadania, i Molins de Rei en
necessita una de nova, més gran i amb més serveis.

L’Escola Municipal de Música juga un gran paper en el foment de
l’aprenentage i l’accés a la cultura. En els seus 25 anys d’història
molts molinencs i molinenques han aprofundit en el coneixement
de la música i, molts d’ells han assolit el nivell necessari per a
accedir als circuïts musicals. Tal com explicita el Pla
d’Equipaments, en el proper mandat l’edifici de l’Escola de Música
serà objecte d’una remodelació integral.
13. El Museu i el patrimoni de Molins de Rei
El coneixement per part de la població del Museu municipal i les
seves col·leccions, l’Arxiu municipal, i la vila com a conjunt
museable i canviant per explicar la nostra història són la millor
garantia d’expressar la singularitat del nostre poble.
Revaloritzar els trets diferencials de la vila, també, ens permetrà
projectar-la cap a l’exterior amb un fort sentiment d’orgull i
pertinença. I això passa per ubicar definitivament el Museu
municipal a l’edifici de Ca n’Ametller i posar-lo al dia, la
rehabilitació dels edificis emblemàtics de la vila que ens ajuden a
entendre d’on venim, la conservació del paisatge urbà, i el
manteniment i promoció de les festes tradicionals i populars de la
vila.
El paisatge sempre explica una història si sabem on i com mirar. El
paisatge urbà i natural ens explica la història de les persones i
col·lectivitats que han viscut a la Vila, les seves expressions
culturals, les seves idees, les vicissituds socials i econòmiques...
Les rutes i els itineraris han esdevingut a moltes ciutats una bona
eina per donar a conèixer la història als conciutadans i també als
visitants, posa en valor l'espai públic i ajuda a dignificar els carrers
i places, el paisatge urbà.
Molins de Rei té història, cultura, identitat i prous personatges
locals i universals com per crear diferents rutes i tineraris per la
vila. Proposem un conjunt de rutes que donin a conèixer el
modernisme de la vila, el creixement de la vila al voltant de l'aigua
del riu Llobregat, el creixement de l'activitat agrícola, el comerç de
proximitat amb els comerços de més de 50 anys “arrelats a la

vila”, les antigues fàbriques tèxtils, el camell, o artistes locals com
el Josep Maria Madorell, el Miquel Carbonell, la Margarida Xirgu.
14. Projecció exterior de la cultura molinenca
Volem iniciar una nova etapa de potenciació de la cultura local,
que ens defineix i ens situa al món, a través de diferents
actuacions en diversos camps.
Les millors produccions i expressions culturals, artistístiques i
musicals són el nostre carnet d'identitat com a Vila i cal que la
donem a conèixer, tant als molinecs i molinenques que l'han de
valorar com a la resta dels Païssos Catalans. Potenciar les sortides
a l'exterior de les entitats i artistes de la Vila i una programació
cultural a la Fira de la Candelera pot ser un gran esdeveniment
anual per a la cultura local.
La participació en diferents xarxes culturals de la Generalitat, de la
Diputació de Barcelona o d’europees són avui en dia una gran eïna
per donar-se a conèixer. Tot i aixó, no podem deixar de banda les
estretes relacions que tenim amb els pobles i ciutats del nostre
entorn més proper, intensificar els intercanvis i les sortides amb
aquest entorn ha de ser una prioritat si volem esdevenir vila de
referència i Capital Cultural del Baix Llobregat Centre.
15. Pla director de centre vila, Pla d’Equipaments
i Pla de mobilitat
El Pla director de centre vila, el Pla d’Equipaments i el Pla de mobilitat son les eines que han de proposar actuacions a fer a l'espai
públic urbà, als serveis, als equipaments cívics i culturals, a l'accessiblitat i supressió de barreres arquitectòniques, i a la mobilitat
en un objectiu per combinar inversions en obres i polítiques socials.
Les prioritats pels pròxims anys ha de ser restaurar els edificis
emblemàtics de la vila (el Mercat, la Federació Obrera, El Molí i el
Palau de Requessens), embellir els carrers, netejar-los, prioritzar
els vianants, fer nous aparcaments i zones verdes, a més de fer
habitatge públic i privat, i millorar les condicons dels habitatges
existents, i construir nous equipaments cívis (la Biblioteca) i con-

servar els equipamets privats emblemàtics (el Foment Cultural i
Artístic, la Joventut Catòlica, l’Agrupació Folklòrica i l’Estació).
En resum, estem parlant de tres grans tipus d’actuacions: la monumentalització i recuperació d’edificis de gran valor amb nous
usos i amb la construcció d'espais públics de nova planta, la regeneració del teixit residencial i l’esponjament amb zones verdes i
ajardinades.
16. Ordenança del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
L'ordenança serà un instrument de sensibilització i gestió dels projectes arquitectònics de la vila en la seva vessant més ciutadana,
més cultural si es vol; és a dir, d’expressió de la preocupació per
la cultura arquitectònica en la construcció i renovació de la ciutat.
És conegut que del conflicte permanent entre l’interès general i
l’interès privat, en el context del mercat de l’edificació, la vila ha
esdevingut un aparador que posa de manifest els períodes de feblesa de tensió ciutadana en forma d’edificacions de baix nivell arquitectònic i baix nivell de la qualitat de l’espai urbà, front a d'altres períodes en els quals la vitalitat ciutadana ha conduït a fites
urbanes de millor nivell.
En parlar del paisatge urbà parlem, entre altres coses, dels elements privats que defineixen els límits de l’espai públic, què és
part substancial de l’estructura del paisatge. L'ordenança dels Usos
del Paisatge Urbà ha de regular les activitats i els elements que
puguin afectar el paisatge de la vila per tal de garantir-ne un ús
respectuós i assenyat i impedir que per actuacions desencertades
o omissions injustificables aquest paisatge es vegi desmillorat.
La gestió dels usos del paisatge urbà es desenvolupa en dos nivells: d'una banda, en l'assegurament que tots els nous usos compleixen el que preveu l'Ordenança; de l'altra, en la reconducció
dels usos existents, mitjançant la combinació d'ajuda tècnica i de
subvencions, amb altres d'inspecció i control.
L'aplicació d'aquesta normativa farà possible que els ciutadans i
ciutadanes de la vila, gaudim d'un espai comú més harmònic i
amable, i que s'afavoreixi una millor qualitat de vida a la vila.
Permetrà orientar i incentivar les actuacions privades de

conservació i millora del paisatge urbà protagonitzades per
ciutadans, associacions i el sector privat per tal d'aconseguir que
contribueixin a crear un entorn harmònic i una bona qualitat de
vida.
17. Comissió de protecció del Paisatge Urbà
La preocupació per la qualitat del paisatge per part de l'Administració i de la ciutadania ha de fer possible la creació d'una Comissió de protecció del Paisatge Urbà que vetlli pel compliment de
l'ordenança i que pugui dialogar amb comercinats, empreses, arquitectes i promotors sobre les seves propostes a qualsevol lloc de
la vila.
La Comissió formada per l'Ajuntament, amb les regidories que tenen incidència sobre el paisatge urbà, i representants de la societat civil i del món privat com constructors, arquitectes, artistes,
comerciants i empresaris. La funció de la Comissió serà informar
sobre col·locació de mobiliari urbà o altres instal·lacions municipals, llicències de publicitat, rètols comercials i identificació sobre
parets mitgeres, coronament o cobertes dels edificis d'obres o instal·lacions provisionals que ocupin la via pública, i també, sobre
les façanes dels edificis de nova construcció o la reforma de façanes d'edificis antics.
18. La riera de Vallvidrera, un entorn amb qualitat
ecològica
La riera de Vallvidrera, és l’únic curs d’aigua permanent al Parc de
Collserola. La recuperació de la qualitat biològica, en tots els trams
de la riera, és cabdal tant des del punt de vista ecològic com des
del social. El repte sempre és trobar la manera de fer compatible
la conservació del medi amb l’ús dels recursos naturals.
En el diagnòstic realitzat pel Departament d’Ecologia de la
Universitat de Barcelona, “Mesures de gestió per la conca de la riera
de vallvidrera” hi apareixen sis problemes que només es poden corregir amb una intervenció sobre la riera. Els problemes de la riera
són: La qualitat química de l’aigua és el factor que més incideix en
la qualitat ecològica de la riera. El règim de
cabals no és suficient per mantenir la flora i la fauna, després de la La Rierada. El

traçat no és l’adequat a la part baixa ja que ha estat molt modificat a partir del tram del Polígon Riera Molí. En diversos trams les
ribes no tenen una vegetació que ofereixi un continu útil per ser
corredor respecte el riu Llobregat. Els macroinvertebrats, malgrat
presentar un augment en riquesa al llarg del riu, no tenen la riquesa i la diversitat que potencialment seria esperable. I el paisatge
fluvial, malgrat el bon estat en les parts central de la riera, no és
el que hauria de ser de forma natural.
Per solucionar aquests problemes es proposen tres tipus de
mesures: Conservar l’espai natural actual segons el principi de no
intervenció. Intervencions en la riera per millorar la qualitat
química de l’aigua amb un projecte de sanejament de les aigües
residuals produïdes dins la conca, i restaurar el bosc de ribera i
millorar l’hàbitat fluvial. I finalment, implicar a la ciutadania en la
protecció i gestió de la riera.
19. La contaminació atmosfèrica, front comú per aturar-la
Molins de Rei es troba en una zona de protecció especial de
l’ambient atmosfèric degut a l’alta contaminació atmosfèrica. A la
nostra zona hi ha dos contaminants, els òxids de nitrogen i les
partícules en suspensió, que tenen una gran incidència per l’origen
industrial, que, sumada a la densitat de població i el volum del
trànsit, converteixen aquesta àrea en una zona molt
sobrecarregada de fonts emissores de gasos contaminants. De fet,
aquesta àrea ja havia estat declarada zona de protecció especial
durant els anys 90.
El Pla d’actuació de les zones de protecció especial de l’ambient
atmosfèric especifica, que la millora de la qualitat de l’aire que
respirem ha de passar necessàriament per la reducció de la
contaminació d’origen industrial i del trànsit.
Les indústries contaminants han de posar totes les mesures
necessàries per deixar d’embrutar l’aire. Aquesta exigència ha
d’anar acompanyada d’una voluntat política sense precedents que
vetlli definitivament pels interessos del conjunt de la ciutadania.

El trànsit privat que origina la mobilitat obligada, per anar a
treballar o estudiar, només es podrà reduir augmentant la xarxa
de transport públic, parlem de doblar el servei de bus interurbà i
de tren, així com, gestionar eficientment la xarxa i donar un bon
servei.
20. El riu Llobregat, un espai públic per a la ciutadania
El riu és un sistema viu que té un paper molt important en la
qualitat ambiental i en el lleure. En els darrers anys el riu i el seu
entorn natural i agrícola s’han anat deteriorant per causa de les
diverses intervencions que han ignorat els seus valors.
Les dues últimes grans intervencions en el riu, la construcció de
l’autovia i de l’AVE, han afectat d’una manera molt important els
seus valors naturals i paisatgístics, i han allunyat el riu i el seu
entorn de la gent. No obstant això, el riu no és ni molt menys un
riu mort, sinò un ecosistema i un paisatge recuperable des d’un
punt de vista ambiental i d’us social.
La recuperació del riu , com espai natural, corredor ecològic i com
espai de relació dels moliencs és un objectiu a assolir en els
propers anys. L’Ajuntament ha de vetllar per que l’ADIF apliqui el
pla de mesures correctores d’impacte ambiental que han de
garantir la viabilitat dels aigüamolls, i la regeneració i
condicionament de tot l’espai afectat per les obres.
El denominador comú de la actuació de regeneració és generar un
espai força naturalitzat millorant la connectivitat longitudinal i
transversal amb les poblacions i espais públics, a través del
condicionament de la xarxa de camins que voregen les riberes i
l’esmena del paisatge.
El projecte de recuperació preveu afavorir la formació d’una llera
d’aigües baixes meandriforme. Per aconseguir-ho, unes esculleres
facilitaran que el riu mateix modeli progressivament els meandres.
Aquestes esculleres actuaran com a punts d’expansió de vegetació
de ribera.

Les circumstàncies actuals representen una oportunitat única per a
una restauració i revalorització del nostre tram de riu mitjançant
l’aplicació de criteris comuns i coherents des de Martorell fins El
Prat. Molins de Rei no podem deixar passar aquesta oportunitat,
no en tindrem cap altre en molts anys. No podem acceptar una
recuperació de mínims i de canalització del riu, volem un espai de
qualitat ecològica i ambiental pel gaudi de la ciutadania.
21. Collserola, parc natural amb la màxima protecció
La serra de Collserola està protegida a través d’un Pla Especial de
Protecció, que és un document urbanístic que regula els usos i les
activitats. També, existiexen unes ordenances que regulen de forma detallada la freqüentació, usos i activitats admeses dins de
l'àmbit del Parc.
El Parc de Collserola forma part de la Xarxa Natura 2000, tal com
està delimitada actualment en el PEIN. Aquesta incorporació és
deguda a que la serra acull importants poblacions i mostres
d'espècies i hàbitats d'interès comunitari en molt bon estat de
conservació, i, a més, disposa d'una situació estratègica pel que fa
a la millora de la connectivitat ecològica entre diferents espais naturals de la xarxa.
Protegir Collserola com espai natural, i posar-lo a l’abast de la
gent és una tasca ineludible per un municipi que té en Collserola
un dels seus principals elements patrimonials.
20 anys després de l’aprovació del Pla Especial de Collserola hi ha
un alt consens social i polític per augmentar els límits del parc i el
grau de protecció de la serra. S’han d’ampliar els límits del parc,
fent coincidir el marc protector ambiental amb el marc urbanístic, i
ha de cristal·litzar d’una vegada la declaració de Collserola com a
parc natural, figura ampliament reclamada per la ciutadania i les
entitats ecologistes.
La unitat i mobilització de la societat civil de la vila, i la unanimitat
a l’Ajuntament de Molins de Rei van permetre la desprogramació
de les zones urbanitzables no programandes (zones 21) garantint
que la zona urbana no criexerà a costa de Collserola. Els pròxims

anys, el paper de l’Ajuntament i de la gent que s’estima i usa
Collserola passa per destinar més recursos per a millorar la
qualitat de l’espai, els camins, les àrees de lleure, el patrimoni
històric i cultural, i la senyalització. Aquestes actuacions
permetran apropar la serra a la ciutania, coneixer-la i valorar-la.
22. Parc agrari, un patrimoni agrícola amb futur
Molins de Rei es troba una de les zones agrícoles més antigues i
fèrtils del país: un patrimoni cultural, econòmic i ecològic de
primer ordre situat al bell mig de l'àrea més poblada de
Catalunya.
Les zones agrícoles del Llobregat han patit forts impactes i al
llarg dels anys han vist reduida la superfície. El projecte
d'Infraestructures del Delta del Llobregat -amb noves actuacions
en el territori- fa que s'accentuï la necessitat de preveure un
model de futur estable per a l'espai agrari que encara resta.
El Parc agrari neix amb la voluntad de preservar l’activitat agrària
del Baix Llobregat i el seu rendiment econòmic, a més
d’assegurar les funcions
ambientals i paisatgístiques que
depenen del mateniment de l’activitat agraria. Treballa, també,
per fer possible la viabilitat de les empreses agràries mitjançant
la millora de les infraestructuras, els serveis generals i l’impuls de
sistemas de producció i comercialització dels productes del Baix
Llobregat.
La preservació i millora del paisatge agrari del municipi es fa a
través de l’ordenança d’usos de l’espai agrícola i forestal. Aqueta
ordenança ha permés dotar-nos d’una eina que regula les
edificacions i instal·lacions a la zona agrícola, i ens permet vetllar
un paisatge que està molt degradat. El control, vigilància i
seguiment del grau de compliment de l’ordenança són elements
que ha de garantir l’Ajuntament per assegurar la millora d’aquest
espai.
23. El vial de cornissa, una greu amenaça que no volem
El Pla General Metropolità de 1976 defineix un vial que connecta
l’autovia del Baix Llobregat i Sant Cugat del Vallés aprofitant la

vall de la riera de Vallvidrera. Aquesta reserva de sòl és avui en
dia innecessari des del punt de vista de la connectivitat entre el
Baix Llobregat i el Vallès, i la la construcció del vial tindria unes
repercussions nefastes des del punt de vista ecològic i
mediambiental de la riera i la serra de Collserola.
Com no podia ser d’una altra manera i a la vista dels antecedents
de la vila en
defensa del nostre territori es va crear una
plataforma “No al Vial de Cornisa” formada per entitats, partists
polítics i persones a títol individial amb l’objectiu de retirar el vial
de cornissa del planejament vigent.
L’aprovació del Pla d’Infraestructures de Transport aprovat pel
Govern de la Generalitat a finals de la legislatura passada no
desprograma el vial i el maté, sense atendre la voluntat popular
de Molins de Rei. En els propers mesos tornarem a demanar a la
Generalitat que desprogrami el vial, i esperem que tant des de les
secretaries de mobilitat com de política territorial de la Generalitat
de Catalunya s’atengui aquesta sol·lictut unànime de la vila.
24. La generació de residus, un problema de tots
Pel que fa a la gestió dels residus no comencem de zero, tenim
tota una llarga història al darrere. Cal reconèixer la feina feta pel
CEPA i l’Ajuntament en el desenvolupament del sistema “Residu
Mínim” que es fonamenta en la consciènciació i impliació dels
ciuatans en la selecció i tria dels residus que cada dia generem.
Amb el pas del anys Molins de Rei s’ha convertit en un referent pel
que fa a la recollida selectiva dels residus, tant pels bons resultats
obtinguts en la recuperació dels materials presents a la brossa,
com per la gran quantitat de municipis de Catalunya que, fins ara,
no s’han implicat en la recollida selectiva de residus.
Tot i els bons resultats obtinguts, en comparació amb d’altres
municipis, encara hi ha molt camí a recórrer i no ens poden
conformar amb els resultats que tenim. La vila creix i cal implicar
els nous molinencs en la tria dels residus i en la compra de
productes que els minimetzen. Això passa per mantenir i

augmenatar les campanyes de sensibilització, i per portar a terme
accions que faciliten al ciutadà la tria i selecció de la brossa.
25. Noves tecnologies
La nova pagina web de l'Ajuntament “molinsderei.cat” serà més
complerta i oferirà més informació. Augmentarem el número de
tràmits administratius que es poden fer via internet i millorarem
els serveis a les entitats amb la creació d'un portal d'entitats de la
Vila i una agenda d'esdeveniments més moderna i accessible.
Continuarem impulsant la cobertura de tot el municipi amb banda
ampla, extenent la xarxa de fibra òptica i la xarxa sense fils (Wimax) als equipaments i centres públics de la Vila.
26. Formació Professional
La formació professional ha estat historicament poc valorada, a
més a més, hi ha poca informació de les sortides professionals i
laborals que poden tenir en el futur. Molt sovint els alumnes, i els
pares i mares d’alumnes desconeixen l’ampli ventall de possibilitats que existeixen.
L’Ajuntament ha de fixar-se l’objectiu de tenir a la Vila una bona
formació professional que respongui a les necessitats de l’entorn
industrial i laboral en que ens trobem avui i els pròxims anys.
Sense cap mena de dubte les empreses de la Vila en sortiran beneficiades perquè, per a moltes empreses, el més dificil d'aconseguir avui en dia són treballadors i treballadores formats i motivats
pel treball.
La formació professional pública i reglada no és l’única formació
que existeix, també hi ha gremis i assosicions empresarials que
formen el seu propi personal especialitazat. L’Ajuntament no pot
deixar passar l’oportunitat de col·laborar amb aquests emprenedors per tal d’oferir a la ciutadania sortides laborals amb futur.
27. Ordenació comercial
Les botigues i els comerços són l'ànima de Molins de Rei, són una
part molt important de la Vila i els hem de conservar per evitar
que es converteixin en grans superfícies comercials. L'Aprovació
del POEC dona les eines necessàries a l'Ajuntament per ordenar

l'establiment de nous comerços amb l'objectiu de garantir la diversitat comercial de la Vila.
L'Ajuntament i les associaicions de veïns i comerciants ens hem de
posar a redactar els plans especials necessaris per acabar amb la
proliferació de diferents tipologies de comerços que empobreixen
l'activitat comercial de les zones més comercials de la Vila.
28. Nova àrea municipal d'Empresa i Promoció Econòmica
Les industries, i les petites i mitjanes empreses de la Vila
necessiten d’un interlocutor a l’Ajuntament que conegui el teixit
industrial i empresarial del municipi, algú a qui adreçar-se tenint la
certesa que serà sensible a les necessitats de les empreses, i que
també, es preocuparà per trobar una solució a les diferents
problemàtiques i qüestions que sorgeixen en el dia a dia com la
mobilitat, el manteniment dels carrers i l’enllumenat, la neteja, els
serveis, i la senyalització dels dos polígons industrials del municipi.
Les empreses i l'Ajuntament hem de trobar els espais i les formes
de relació necessàries per crear un sector empresarial amb
personalitat pròpia, lligat al territori i amb capacitat d'implicació
en la promoció de la Vila. Les trobades empresarials locals, la
promoció de l'associacionisme i la proximitat de l'Ajuntament
seran, sense cap mena de dubte, les millors eines per teixir les
complicitats necessàries.
29. Suport als joves creadors
Per tal de donar suport i fomentar l’activitat dels nous creadors
joves locals de la vila, l’Ajuntament ha d’apostar per facilitar
espais per a la difusió i exhibició de noves formes de creació
artística i posar a disposició tant sales d’exposicions, sales de
conferència, teatres, recursos i serveis, (com ara bucs d’assaig a
la Sala gòtica i a la Federació Obrera) i també habilitar espais
autoritzats al carrer per noves representacions artístiques per tal
que els i les joves puguin desenvolupar lliurement les seves
capacitats creatives, artístiques i culturals així com els seus
projectes.

Per a la difusió d’aquestes activitats serà important organitzar
iniciatives com les dutes a terme aquest mandat per Esquerra
com el Mercat d’Art Jove, la Mostra de curmetratges o el concurs
per músics locals “Empalma’t”.
En aquest sentit i en col·laboració amb la regidoria de cultura, s’ha
de potenciar el treball en xarxa entre les entitats i els joves de la
vila així com realitzar les actuacions que facilitin la integració de
les persones joves als circuits establerts de la vida cultural local,
promovent la participació juvenil en l’elaboració de la programació
cultural i festiva de la vila.
30.Participar per construir espais comuns entre el jovent
Molins de Rei és una vila amb un gran i ric teixit associatiu, format
per entitats juvenil o entitats que tenen en els joves bona part
dels seus membres.
Donar suport a les entitats juvenils i
fomentar la participació dels joves ha de ser una aposta ferma de
l’Ajuntament: tant pel què representa de continuïtat en les
associacions com per l’escola de participació i ciutadania que
implica en els i les joves.
Només a partir de la participació realista, possible i efectiva dels i
les joves, construirem espais comuns d’interrelació per tal de
trobar punts de contacte, conèixer, compartir i poder adequar les
polítiques de joventut a la realitat social, les necessitats de la vila i
dels seu jovent.
31. Millorar el trànsit i la mobilitat
En aquest mandat s’han fet importants intervencions en la
circulació d’alguns carrers i en les cruïlles semafòriques per
millorar el trànsit en hores “punta” seguint el treball del Pla de
mobilitat. Tot i això, la millora de la mobilitat i el trànsit intern de
la Vila passa per treure el major nombre possible de vehicles de
pas que circulen pels carrers i places de la Vila a tot hora.
Esquerra ha impulsat des del Govern de la Vila l’estudi de noves
propostes de connexions i variants a la xarxa viària actualment
existent. En nou Govern haurà de gestionar amb les

administracions competents que les inversions en la xarxa viària
que ens afecta siguin una prioritat.
La modificació del Pla General Metropolità a la zona esportiva del
canal permetrà la continuació de la carretera del Polígon el Pla fins
al començament de l’Avinguda València. Aquesta inversió treurà
de la Carretera i el Canal tots els vehicles que utilitzen aquests
carrers per anar en direcció El Pla, Sant Feliu o Quatre Camins.
La construcció d’una connexió entre l’autovia del Baix Llobregat
amb la carretera de Caldes obrirà nous recorreguts i opcions
alternatives als vehicles que volen sortir del municipi o hi volen
entrar.
La construcció d’una incorporació i sortida de l’Autopista en
direcció Girona i Tarragona a l’alçada de la Gravera evitarà que
totes els vehicles que es dirigeixen cap El Papiol, Castellbisbal i
Rubí per la Comarcal 1413 surtin a Molins de Rei col·lapsant la
entrada i sortida dels vehicles de la Vila.
32. Augmentar les places d’aparcament soterrat de la Vila
En aquest mandat ha entrat en funcionament el pàrquing soterrat
del “Centre Vila” amb 214 places de capacitat. Tot i això,
augmentar les places d’aparcament soterrat de la Vila és un dels
objectius a assolir per Esquerra en els pròxims anys, en aquest
sentit hi ha en marxa operacions privades que generaran
aparcaments de rotació a la zona del Passeig del Terraplè i del
Molí, amb aquestes operacions quedarà garantit l’aparcament de
rotació a la zona de Centre Vila, Molí i Plaça de Catalunya.
Queda pendent crear aparcament soterrat a la zona del Canal,
Carretera, Verge del Pilar i del Passeig Pi i Margall, des d’Esquerra
proposem que aquest nou aparcament soterrat es situï sota el
Parc Pont de la Cadena. Una obra relativament senzilla de fer,
sense afectacions als veïns i al trànsit i amb un grau d’atractivitat
comercial molt alt que garanteix la viabilitat econòmica de la
inversió en places de rotació i d’abonament.

33. Més i millor transport públic per als ciutadans
El servei de Bus urbà s’ha consolidat en aquest mandat ampliant
els recorreguts fins a la Pau i els barris de Muntanya, i també, la
freqüència de pas. En els propers anys continuarem millorant la
qualitat d’aquests servei que cada cop és més utilitzat per la
ciutadania.
El transport intermunicipal encara li queda molt pel millorar. La
reivindicació de més transport públic i de més qualitat per als
ciutadans de Molins de Rei és contínua per part d’Esquerra, per
això no deixarem de denunciar les mancances i mal funcionament
del servei de rodalies de RENFE. Per altra banda continuarem
reivindicant a la Generalitat de Catalunya l’arribada del Trambaix a
Molins de Rei, en una primera fase fins al Parc de la Mariona i el
Canal, i en una segona fase fins a Quatre Camins.
Pel que fa al transport interurbà en bus és necessari un augment
de la velocitat mitjana, la gent que opta voluntàriament o per
obligació pel bus ha d’avançar més ràpid que la resta de vehicles
privats. La construcció d’un tercer carril a l’autopista B-23 entre
Molins de Rei i Barcelona reservada per a busos ha de millorar la
mobilitat, la velocitat mitjana i ha de permetre descongestionar
l’entrada a Barcelona per la Diagonal.
Esquerra també proposa ampliar l'horari nocturn del transport
públic. L'ampliació del metro a les nits del cap de setmana, per
cert, proposta impulsada per Esquerra en el pla juvenil de
Barcelona, ha quedat demostrat que si hi ha transport eficient la
gent jove l'utilitza, més de 20 mil persones ja en són usuàries.
34. Carril bici a la Vila
La bicicleta s'imposa, cada vega da més , com el mitjà de
transport de moltes persones a les principals ciutats europees. Els
holandesos fan una mitjana de 875Km l'any en bicicleta, més que
en ferrocarril. Molins de Rei n'és una excepció, ja que intentar
trobar un carril bici és una missió impossible.
La bicicleta és ràpida, fàcil d'aparcar i amb un cost de
manteniment pràcticament nul. La bicicleta és l'alternativa als

desplaçaments entre la llar i el lloc de treball als pobles, viles i
ciutats, i és un mitjà que permet conjugar “esport, economia i
estalvi energètic”.
Esquerra fa una clara aposta pels carrils bici incorporats a la
calçada, i per evitar els que estan traçats damunt la vorera, això
sí, s'ha de fer d'una manera segura.
D'altra banda, l'ús de la bicicleta necessita d'una intermodalitat
que permeti als ciclistes combinar la bicicleta amb el transport
públic amb total normalitat, així com l'ampliació de les vies
segures entre els municipis i els polígons industrials per poder
facilitar l'anada i la tornada de la feina en bicicleta.
El potencial de substituir el cotxe per la bicicleta és considerable.
La majoria dels trajectes realitzats en cotxe són inferiors a 5Km,
una distància que en bicicleta es pot cobrir en menys de 30
minuts. A més d'oblidar-se d'horaris, embussos, voltes per aparcar
i el preu de la benzina, la bicicleta és molt més ràpida que el cotxe
en distàncies urbanes curtes.
Sense parlar dels beneficis d'un dels esports més saludables que
existeix ni de la reducció dels nivells de contaminació ambiental i
acústic que comporten els desplaçaments en bicicleta.
35. Òrgans permanents de participació, el Consell de Vila
Els òrgans de participació són instruments que vehiculen i
organitzen la participació, són espais on es reuneixen
representants del teixit associatiu , persones a títol individual,
càrrecs electes i tècnics. Aquests òrgans són espais de debat,
deliberació, acompanyament i contrast de l'acció de govern.
Esquerra impulsarà la creació del Consell de Vila com a òrgan
permanent consultiu i de participació sobre aspectes de caràcter
general. El Consell també és un espai d'informació i un àmbit per
compartir el treball dels diferents òrgans específics de participació.

36. Programa d'activitats esportives de caràcter lliure,
Oficina d'Informació de l'Esport (InfoEsport)
Cada cop hi ha més persones que practiquen esport de forma
lliure, sense les obligacions dels horaris dels entrenaments i de les
competicions. Per aquesta raó Esquerra proposa la creació d'una
programació estable d'activitats esportives de caràcter lliure i lúdic
que serveixi de punt de trobada de les persones que volen fer
activitat física a la Vila.
La proposta d'Esquerra consisteix en sumar a les activitats de
caràcter lliure que ja es fan a la Vila, com per exemple la
Caminada, la Marxeta, l'Esportissim, la Bicicletada, la cursa de
Sant Miquel, les sortides naturals o les excursions en bicicleta del
CEM, d'altres activitats que s'organitzaran des de la Regidoria
d'Esports com per part d'entitats, associacions i col·lectius de la
Vila per tal de poder oferir de manera conjunta una programació
mensual o trimestral.
Una bona informació i comunicació de les activitats esportives de
caràcter lliure és fonamental per arribar a tota la ciutadania i
animar a la pràctica esportiva. La creació d'una agenda en format
paper i l'ús de les noves tecnologies com la pàgina web, els
butlletins digitals o els sms seran eines claus per al bon
funcionament d'aquesta proposta esportiva que es centralitzarà a
l'Oficina d'Informació de l'Esport del Poliesportiu Municipal
(InfoEsport).
37. Programació estable d'activitats infantils
L'Ajuntament, entitats i associacions de la Vila organitzen al llarg
de l'any una gran quantitat d'activitats de molta qualitat
adreçades a les famílies i als infants. Molts cops, però, per manca
d'informació, coincidències o desconeixement hi ha activitats de
qualitat que passen per alt i no tenen el ressò entre la ciutadania
que es mereixen.
Una bona informació i comunicació de les activitats infantils és
fonamental per arribar a tota la ciutadania i animar a les famílies a
participar. La creació d'una agenda en format paper i l'ús de les
noves tecnologies com la pàgina web, els butlletins digitals o els

sms seran eines claus per al bon funcionament d'aquesta proposta
que cerca l'optimització dels esforços i recursos de tota la gent
que treballa pels infants de la Vila.
38. “Les Guardioles”, un nou barri neix a la Vila
La urbanització del sector de “les Guardioles” significarà la creació
d'un nou barri que relligarà definitivament la Vila. Servirà per unir
la Riera Bonet amb les Conserves, i fer Vila, doncs es construirà
un nou vial entre la Riera Bonet i l'Àngel, i s'ampliarà i urbanitzarà
el carrer de la Mancomunitat.
Per altra banda, com tot barri de nova construcció, les Guardioles
comptaran amb una zona d'equipaments per a una nova escola de
primària, el 50% de l'habitatge serà protegit, zones verdes,
comerç i aparcament.
39. Senyalització interna de la Vila
Molins de Rei disposa d'una senyalització molt antiga amb una
mancança per tots coneguda, la manca d'actualització. La
senyalització dels itineraris per arribar als barris, polígons
industrials, zones esportives, edificis públics de serveis o escoles,
etc... és defectuosa i en molts casos inexistent.
Esquerra proposa la creació d'un Pla de senyalització que en
quatre anys arribi a un alt nivell d'eficiència, i sigui clara, fàcil
d'entendre i de seguir per a qualsevol persona que no hagi estat
mai a la Vila. També, haurà de ser un element identificador i propi
de la Vila, que ens diferenciï en qualitat amb la resta de pobles i
ciutats de l'entorn.
40. Renovació de Sala Gòtica, arts escèniques i bucs
d'assaig
La inversió en l'adequació de la Sala Gòtica amb lavabos adaptats,
potència elèctrica, il·luminació, sortides d'emergència i magatzem
permetrà dignificar les condicions en que assagen i programen les
obres les entitats que es dediquen a les arts escèniques de la
dansa i el teatre. Però també, és un espai que es pot utilitzar com
a espai d'assaig dels grups musicals de la Vila.

Esquerra proposa que la Sala Gòtica també sigui un Buc d'Assaig
per als grups joves de la Vila, respectant les activitats de les
entitats que ja la utilitzen regularment. Els grups joves hauran
d'acordar unes condicions de funcionament i horaris, i també, el
material mínim necessari per poder dur a terme els assajos de
forma participativa i amb al suport del Pla de Joventut MOU!+.
41. Revisar i actualitzar el Pla d'eliminació de barreres
arquitectòniques, i senyalització d'itineraris sense barreres
En els darrers anys l'Ajuntament ha fet un gran tasca en
l'eliminació i supressió de barreres arquitectòniques. Aquestes
obres, però, no s'han incorporat al Pla d'Eliminació redactat fa més
de 5 anys, per aquesta raó cal actualitzar-lo.
La actualització permetrà senyalitzar sobre el plànol de la Vila els
itineraris sense barreres ja existents, i també, a la via pública amb
les senyals i indicadors corresponents per facilitar els
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda.
Per altra banda, Esquerra també proposa senyalitzar sobre el
plànol de la Vila els aparcaments reservats per vehicles de
persones amb mobilitat reduïda. No podem deixar de banda que la
vigilància i control per part de la Guàrdia Urbana del bon ús
d'aquests aparcaments reservats és una prioritat que no admet
oblits o relaxacions de cap mena, pels seus usuaris són del tot
necessaris.
42. Agermanaments amb Chinandenga i Emhereiz
Esquerra proposa aprofundir definitivament en l’agermanament
amb aquestes ciutats, i establir relacions entre els ajuntaments i
les entitats per promoure projectes que ajudin a millorar el seu
desenvolupament local.
Un agermanament és alguna cosa més que una estreta relació
entre ONGs del nord i del sud, és un comprimís d’ajuda,
col·laboració i intercanvi de coneixements i cultura entre la Vila de
Molins de Rei i aquestes dues ciutats.

43. Comerç i Just i Compra ètica
L’Ajuntament ha de fer un pas més en les seves polítiques de
solidaritat i cooperació i ha de tenir en compte la compra de
productes de comerç just i ètics en els seus proveïments.
L’administració local és una gran consumidora de productes i la
seva implicació pot ajudar a obrir mercats a aquets productes i
empreses.
44.Pla director de Joventut, MOU!+
Entre el 2002 i el 2004, es va dur a terme un procés de
participació amb els i les joves de Molins de Rei, amb l’ objectiu
d'elaborar l’ eina que havia d’ impulsar una nova política municipal
de joventut.
Aquest nou model, aposta per unes polítiques de joventut
integradores, que treballin tots els aspectes que han de facilitar als
joves poder desenvolupar lliurement el seu projecte vital. L’eina
fonamental de l’Ajuntament de Molins de Rei pel desenvolupament
de les polítiques adreçades a les i als joves de la ciutat, és el Pla
Director de Joventut. En aquest sentit es va proposar treballar tres
eixos per a desenvolupar la nova manera d’entendre aquesta
condició juvenil: l’emancipació, la participació i l’oci.
El 2007 s’ha aprovat la revisió del Pla, MOU!+, i des d’Esquerra
ens comprometem a seguir les seves directrius i assolir els
objectius que els i les joves de la Vila han determinat.

Un equip de gent de la Vila
preparats per governar, utilitza'ns!
Estem a punt per governar i presentem un equip compromès,
dinàmic i molt preparat. Persones del poble, amb experiència en la
gestió i procedents del catalanisme polític per a tirar endavant un
projecte pròxim, útil i atractiu. Persones de diferents edats, però a
qui els uneix una mateixa passió: Molins de Rei, la seva cultura
i identitat, i la seva gent.
Un equip humà, reflex del compromís de l’AM d’Esquerra amb
Molins de Rei, que té com a objectiu un govern eficaç, proper a la
ciutadania i que doni resposta a les seves inquietuds.
1.Víctor Puntas i Alvarado
35 anys, veí de la Carretera
Llicenciat en Geografia
Alcalde 2003-2005, 1r Tinent d’alcalde
2.Xavier Montserrat i Olivella
39 anys, veí de les Conserves
químic
Regidor de Serveis Socials, Gent Gran i Joventut
3.Aina Surià i Llopart
25 anys, veïna del C/ de l’esglesia
Llicenciada en Dret
Cap de Gabinet de la Secretaria General de Joventut
4.Ferran Portolà España
67 anys, veí del C/ Miquel Tort
quimic
aficionat a la muntanya i el teatre
5.Hortènsia Ràfols Raventos
34 anys, veïna del Canal
Treballa en un empresa distribuidora de cava
Regidora de Cooperació, i de Persones amb Discapacitats

6.Eliseu Badosa i Padilla
41 anys, veí del Bonavista
Llibreter
Aficionat a la cultura popular i la muntanya
7.Rossend Costa i Salvans
49 anys, veí de La Granja
enginyer de processos
fundador de l’AA.VV La Granja
8.Anna Mateos i Sánchez
28 anys, veïna de La Granja
treballa en una empresa arts gràfiques
Sòcia de diferents ONG’s de Cooperació
9.Aleix Anducas i Caus
27 anys, veí del C/ Esperanto
Llicenciat en Geografia
Aficionat a l’handbol i l’excursionisme
10.Elisabet Busquet Bernaus
36 anys, veïna de La Granja
mestre d’anglès
aficionada a la lectura i els viatges
11.Ivan Comas i Parra
27 anys, veí del C/ Verdaguer
Operador d’imatge i muntador
Aficionat a la natura i la geografia
12.Rosa Collado i Gimbert
25 anys, veïna de la Plaça de la Creu
Llicencida en Biologia
Aficionada al Voleibol
13.August Tarragò i Sàbat
37 anys, veí del C/ Sant Joan
Llicenciat en INEF

Aficionat a l’esport
14.Marta Benet i Caus
28 anys, veïna del Psg. del Terraplé
Graduada tributària i comptable
Aficionada la música el cant coral
15.Josep Surià Badia
50 anys, veí del C/ de l’Esglesia
industrial d’arts gràfiques
aficionat als viatges
16.Pere Cases i Barberan
48 anys, veï de la Rierada
periodista i expert en seguretat vial
aficionat al món del motor i la bicicleta de muntanya
17.Mireia Usart Rodríguez
29 anys, veïna del Camí Antic de Santa Creu
Llicencida en Física
Aficionada a la fotografia de natura
18.Jordi Capdevila Bertran
44 anys, veí de Les Conserves
Analista Informàtic
Aficionat a la història i a córrer maratons
19.Jordi Beumala Raventos
31 anys, veí del Bonavista
Educador i Treballador Social
Aficionat al Teatre
20.Laia Múrcia Carasusan
25 anys, veïna de La Carretera
Llicenciada en Periodisme
Aficionada a la Lectura

21. Marga Montserrat i Olivella
36 anys, veïna de Les Conserves
Dissenyadora Gràfica
Aficionada a l’Art i a la Muntanya
22. Marta Gil i Riera
31 anys, veïna de La Carretera
Empresaria del Comerç
Col·labora amb Entitats Infantils
23.Oscar Navarro i Pons
36 anys, veí del C/ Miquel Tort
Mestre
Exregidor 2003-2005
24.Jordi Tarrago i Sàbat
42 anys, veï del C/ Santiago Russinyol
Director de Recursos Humans
Exregidor 1991-1995
25.Francesca Riera i Forns
55 anys, veïna de La Carretera
empresaria
Exregidora 1987-1991
26.Francesc Rimblas i Balaguer
81 anys, veí de La Carretera
jubilat
Exregidor 1979-1983

I amb el suport de molts molinencs i molinenques que confien en
en Víctor Puntas i l’equip de l’Acord Municipal d’Esquerra per fer
avançar més la Vila.
MIQUEL CASANOVAS, PAGÉS
MONTSE PERALS, SOCIOLOGA
FERRAN MASSANA, VEÍ DEL BONAVISTA
TONI DE LA FLOR, VEÍ DEL VERDAGUER
MARISOL FELIP, ECOLOGA
SULI LEMKADEM, EMPRESARI
MONTSE BRUCART, MESTRE D’EDUCACIÓ FÍSICA
CARLES VIVES, VEÍ DEL CANAL
ESTER MOLINS, MESTRE I LOGOPEDA
SERGI GERVILLA, LAMPISTA
NÚRIA RUBIÓ, MESTRESSA DE CASA
ALBERT FISAS, ENGINYER INDUSTRIAL
MARTA BEL, ADVOCADA
DAVID LOPEZ, VETERINARI
MARIA ROSA PADILLA, BOTIGUERA
ALBERT VIÑAS, MESTRE
ROSA MONTSERRAT, FARMACEÚTICA
JORDI PITARQUE, INFORMÀTIC
SILVIA VENDRELL, TÈCNICA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
JAUME PRAT, DISSENYADOR GRÀFIC
MONTSERRAT SERRA, FUNCIONÀRIA
FRANCESC MUÑOZ, TÈCNIC DE MANTENIMENT
AIDA ROMERO, UNIVERSITÀRIA
MARC PÈREZ, ENGINYER
FINA DE LA FLOR, MESTRESSA DE CASA
JAUME BEL, JUBILAT
ENRIQUETA ARAGONES, ECONOMISTA
JULI MIQUEL MONTABES, ECONOMISTA
CRISTINA FERRE, VEÏNA DE LA GRANJA
ROC NUBIOLA, EDUCADOR SOCIAL
ROSALIA , VEÏNA DEL CARRER VERDAGUER
ALFRED PUNTAS, MECÀNIC
NURIA GRAU, VEÏNA DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS
ALEIX MATEO, TÈCNIC DE LOGÍSTICA
JAUME BEL, JUBILAT
RAMON CANAL, VEÍ DEL CANAL
FINA BUSQUET, VEÏNA DEL MIQUEL TORT
SERGI GRAS, VEI DEL CARRER JOAN MARAGALL
MONTSERRAT FIGUERAS, VEÏNA DE LA CARRETERA
MARIA CARME MALLEN, ENGINYERA ELECTRÒNICA
JORDI ESPARRACH, LLICENCIAT EN EDUCACIO FISICA
FRANCISCO FERNADEZ, FUNDADOR AA.VV DE L'ÀNGEL

Persones de la Vila que creuen que NO tots som iguals.
Que tenim una manera diferent de fer les coses,
tenim un model de Vila ambiciós i de qualitat,
creiem en la gent de Molins de Rei,
no ens resignem a seguir essent un municipi mal equipat i
sense aspiracions,
tenim idees,
tenim il·lusió i ganes,
tenim un equip molt preparat per a governar la Vila,
i som, a més, el relleu,
l’opció realment útil.
A tots els que han deixat alguna cosa d’ells mateixos en aquest
programa electoral i de Govern,

Moltes gràcies!
La gent de l’AM d’Esquerra

Compara,
Esquerra som
el relleu

