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Molins de Rei, una vila diferent 
al Baix Llobregat

PER UN MOLINS DE REI EN MOVIMENT

En aquests moments difícils de crisi econòmica, social i també nacional hi ha un 
grup de molinencs i molinenques que ens ajuntem sota les sigles històriques d’Es-
querra Republicana de Catalunya i d’Esquerra Nacionalista de Molins de Rei per 
crear la coalició electoral ESQUERRES PER MOLINS DE REI i dir-vos amb veu 
alta i clara que res ni ningú no pot aturar un poble unit, emprenedor i que encara 
el seu futur de manera positiva i constructiva. 
La gent de les Esquerres per Molins de Rei fem un pas endavant i presentem una 
candidatura a l’Ajuntament formada per una combinació de persones amb experi-
ència al govern de la vila i cares noves, i amb l’esperit que ens identifica: treballar 
molt per aconseguir un Molins de Rei socialment just, econòmicament pròsper i 
nacionalment lliure.

ESQUERRES PER MOLINS DE REI: PASSAT, PRESENT I FUTUR 
Esquerra Republicana de Catalunya forma part de la història de Molins de Rei. 
Des de la nostra fundació l’any 1931, aquest any celebrem els 80 anys, hem cami-
nat amb Molins de Rei conformant la vila que avui tenim i que tant ens agrada. 

L’Esquerra Nacionalista de Molins de Rei és una formació política local nascuda el 
1988, just després d’assolir la seva entrada a l’Ajuntament amb la candidatura 
d’ERC a les eleccions municipals de 1987. L’Esquerra Nacionalista de Molins de 
Rei ha format part del govern municipal des de 1991, és a dir 20 anys. En els dar-
rers 8 anys, la gent de les Esquerres per Molins de Rei hem compartit i col·laborat 
en el bon govern de la vila, tant des de l’Alcaldia com gestionant amb èxit les regi-
dories de Centre Vila, Esports, Cooperació, Serveis Socials, Infància, Emancipació 
Juvenil, Gent Gran, Nova Ciutadania, Educació i Cultura. I volem continuar tre-
ballant els propers anys per dur a terme les propostes que faran avançar Molins 
de Rei. 
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ESQUERRES PER MOLINS DE REI, EL MOTOR DEL CANVI

Les eleccions municipals de maig suposen la possibilitat d’un gran canvi a Molins 
de Rei. Després de més de 30 anys del primer Ajuntament democràtic es pot donar 
el  cas  que  les  circumstàncies  canviïn,  i  molt.  Tradicionalment,  la  política 
municipal de la vila ha girat a l’entorn de dos partits,  però els nous vents i el 
cansament  dels  molinencs  i  molinenques  d’unes  determinades  maneres  de  fer 
política distanciades del poble, poden fer que altres formacions polítiques tinguem 
un paper creixent i destacat a les properes eleccions. 
Ara que tot just comença la segona dècada del segle XXI,  és l'hora que un nou 
grup de molinencs i molinenques recollim el testimoni dels que ens han precedit, 
ens impliquem en la nostra comunitat i accedim a l’Ajuntament per fer avançar la 
vila  durant  els  propers  anys.  Un  avenç  ambiciós  en  tots  els  àmbits  i  sense 
renunciar a res,  que s’ha de fer sobre els  sòlids  fonaments del  catalanisme,  el 
civisme i la cohesió social, i posant-nos com a horitzó la vila que volem i que ens 
interessa pel 2015.

VISIÓ  REPUBLICANA

La  tradició  republicana  introdueix  a  la  noció  de  ciutadania  un  element 
voluntarista, d'implicació i participació en la comunitat, on el fet de ser ciutadà no 
és una cosa que es dóna, sinó una pràctica que s'aprèn, amb drets però també amb 
deures  vers  la  comunitat.  És  per  això  que,  al  mateix  temps,  quan parlem de 
ciutadania ens referim també als valors republicans, que suposen anar a favor de 
la  ciutadania,  però  sobretot,  consisteixen  en l'exercici  efectiu  dels  valors  de  la 
llibertat i la igualtat.
El civisme, entès com a conjunt de valors i actituds que vinculen cadascun dels 
ciutadans  amb la  seva  comunitat,  es  postula  com un requeriment  de  primera 
magnitud avui més que mai a Molins de Rei. Una vila que, tot i el seu creixement, 
no vol perdre cohesió social ni els seus trets d’identitat. 
En una societat amb canvis ràpids i intensos, en què les persones participem i 
interactuem constantment, hem de saber identificar i promoure els elements que 
ajuden a cohesionar la vila i que ens permeten avançar col·lectivament. Elements 
de tot ordre, tangibles i intangibles, que fan que totes les persones que vivim a la 
vila  ens  sentim  compromeses  amb  la  vila  i  orgulloses  de  ser  molinencs  i 
molinenques.
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REVOLUCIÓ CÍVICA A LA VILA I A L’AJUNTAMENT

Per fonamentar els valors que fan possible que tots els que vivim a Molins de Rei 
formem un sol  poble  cal  impulsar,  diguem-ho  així,  una “revolució  cívica”,  que 
implica promoure entre els nostres convilatans les actituds i els comportaments de 
coneixement i respecte a les normes de convivència, les institucions del país, els 
símbols, la història, la cultura popular i tradicional, la llengua, l’entorn natural i 
els béns públics, comunitaris i individuals.  
Generacions  de  molinencs  i  molinenques  s'han  implicat,  i  molt,  en  la  seva 
comunitat i han lluitat per millorar el seu entorn vital més proper: el seu carrer, el 
seu barri, la seva vila, el seu país... tot per aconseguir un món millor, més just i 
més lliure.

PENSEM EN MOLINS DE REI

Els ajuntaments i els regidors i regidores són el govern del poble i l’administració 
més propera a la ciutadania. Són els primers a copsar el sentir de la societat i a 
percebre'n l'estat d'ànim, i  els primers també a rebre'n les queixes quan hi ha 
algun problema. L'Ajuntament ha de ser el primer en reaccionar, a treballar per al 
bé comú i per al benestar dels seus conciutadans i a intentar proporcionar eines 
per tal d’aconseguir totes aquestes fites. És per això que des de l'Ajuntament de la 
vila s'han d'impulsar polítiques i accions que promoguin el desenvolupament local, 
la  sensibilització cívica i  social,  el  foment del  teixit  associatiu,  el  suport  a  les 
entitats, el  voluntariat i  l'acció comunitària i  les actuacions de cohesió social i 
d'àmbit veïnal.  En definitiva,  enfortir la cohesió social  i  reforçar les capacitats 
col·lectives per afrontar les tensions i els grans reptes del moment actual. 
1. Ens preocupa  un model de creixement urbanístic de la vila que dificulti la 

integració dels nouvinguts. Aquest model ens portaria a no disposar d’uns 
serveis públics dimensionats a les necessitats i demandes de la ciutadania.

2. Ens preocupa la imatge de la vila, de l’espai públic i del paisatge urbà. Vo-
lem una vila cuidada, ordenada, amable i més fàcil per a tothom.

3. L’Ajuntament s’ha d’adaptar a  les noves tecnologies aplicades fonamental-
ment a la informació, comunicació i gestions de la ciutadania amb l'adminis-
tració.

4. Hem impulsat la reforma del centre vila. Continuar-la és del tot prioritari.
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5. Ens preocupa que la crisi perjudiqui la cohesió social i els serveis socials de 
la vila, i que hagin de pagar els seus efectes els de sempre: les classes popu-
lars i treballadores.

6. Volem millorar la mobilitat de les persones i vehicles, i també l’aparcament 
al centre vila i als barris.

7. Volem incidir en el model i les directrius de la policia local per avançar cap 
un model de major proximitat a la ciutadania.

8. Volem seguir posant al dia el model de festes populars i tradicionals, un mo-
del d’èxit i de referència, i garantir el nivell de qualitat de la Fira de la Can-
delera.

9. Volem augmentar el carril bici i promocionar l’accés al riu Llobregat i al parc 
natural de Collserola com a espais naturals i d’oci de qualitat.

10. Volem continuar avançant en la millora de la cultura,  l’educació i  l’esport i 
en les seves corresponents instal·lacions i equipaments. 

Idees força de les Esquerres per Molins de Rei

− Esquerres, sumem per Molins de Rei
− Esquerres, Molins de Rei en positiu
− Esquerres, gent nova per renovar Molins de Rei
− Esquerres, farem més Molins de Rei
− Esquerres,un govern fort i amb capacitat de lideratge
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1. Un govern millor, de proximitat i més transpa-
rent.  Una governança amb més participació de la 
ciutadania.
1. L'Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei periòdicament retran comp-

tes a la ciutadania en actes públics a les Associacions de Veïns i Veïnes i altres 
equipaments municipals.

2. L'Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei sempre estarà en disposició 
d’atendre les demandes dels veïns i veïnes, i a més a més, establirà canals espe-
cífics d'atenció al ciutadà a través dels diferents mitjans i equipaments de titu-
laritat municipal.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei  publicarà els documents, informes i 
memòries necessàries per a ser una administració més transparent, complir 
amb el deure d’informació i poder facilitar el seguiment de l'acció de govern per 
part de la ciutadania.

4. L’Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei entrarà a la governança di-
gital i tindrà un espai a la xarxa on el regidors i regidores podran explicar les 
accions i punts de vista de les seves regidories.

5. L’Alcalde i el govern d’Esquerres per Molins de Rei farà un salt qualitatiu en la 
participació dels molinencs i molinenques en la presa de decisions públiques. 
Per això, enfortirem els canals de comunicació, impulsarem processos de parti-
cipació, i crearem òrgans permanents de participació efectiva tal com marca el 
Pla de Participació aprovat el 2007.

2.Un govern auster,  exigent  amb la  qualitat  dels 
serveis municipals i que defensarà la cohesió i l'es-
tat del benestar que tenim a la vila.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei aplicarà un pla de rigor i gestió eficient 

dels recursos aplicat a les activitats i serveis municipals com a mesura de con-
tenció de la despesa i estalvi econòmic per mantenir l'estat del benestar a la 
vila.
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2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei  no superarà el nivell d'endeutament 
per a inversions del 75% del pressupost, i l'amortització de capital més interes-
sos a retornar anualment als bancs i caixes tendirà a no superar el 10% del 
pressupost corrent.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei mantindrà el nivell impositiu de  l'IBI 
en  marges inferiors a la mitjana dels pobles i ciutats de l'entorn metropolità.

4. El govern d’Esquerres per Molins de Rei serà exigent amb la qualitat dels ser-
veis municipals, i molt especialment amb els adreçats als infants, la gent gran i 
les famílies.

5. El govern d’Esquerres  per  Molins  de Rei  defensarà  uns nivells  retributius i 
unes condicions laborals dignes pel conjunt dels treballadors de l’Ajuntament. 
No ens plantegem un increment de plantilla sobre el nombre de treballadors a 
31.12.2010. 

6. El govern d’Esquerres per Molins de Rei durà a terme una política de racionalit-
zació de la despesa, de contenció pressupostària i d’estabilitat de l'endeutament 
per fer possible que al 2014 les finances municipals i  l’Ajuntament en el seu 
conjunt puguin abordar, amb el necessari suport de les altres Administracions, 
les obres del Nou Centre Cultural amb la Biblioteca i l’Auditori a la plaça de la 
Llibertat.

3.Comunicació i noves tecnologies.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei farà un pas endavant en l’ús de les no-

ves tecnologies i de les xarxes social 2.0, i crearà una nova eina de comunicació 
local a la xarxa que integri tots els continguts web, ràdio, TV, xarxes socials, ac-
cessible des de totes les plataformes com l’ordinador, el telèfon mòbil i l'Ipad per 
informar i comunicar-se amb la ciutadania les 24h del dia i els 365 dies de l’any.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà la xarxa Guifi.net i col·labo-
rarà amb la Generalitat de Catalunya a estendre el projecte Xarxa Oberta de fi-
bra òptica en el municipi.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei ampliarà el projecte  Finestra Oberta 
per augmentar els tràmits i gestions municipals que es poden efectuar via tele-
màtica.
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4.Per un Molins de Rei socialment just i que té cura 
dels infants i de les persones grans i dependents.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei continuarà destinant molts recursos en 

polítiques socials per a no retrocedir en la cohesió i estat del benestar de la vila. 
2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei posarà en marxa des de la participació 

el Pla d’Infància i Adolescència, que  ha de permetre crear la Xarxa d'Infància 
per enfortir el treball de tots els agents i entitats que treballen pels infants i les 
famílies, i buscar solucions per donar suport als adolescents.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei exigirà el compliment del conveni amb 
la Generalitat per a la construcció de la nova Llar d'Avis a La Granja, i serà exi-
gent davant de qualsevol endarreriment. I també, treballarem per tal d’aug-
mentar a curt termini el número de places de residència per a gent gran concer-
tades en el municipi.

4.  El  govern  d’Esquerres  per  Molins  de  Rei transformarà  la  llar  d'avis  Josep 
Mestres en un espai de serveis i activitats per a la gent gran de la vila, alhora 
que garantirem les polítiques d’atenció i cura a la gent gran i als dependents. I 
també, treballarà per donar suport als les entitats socials i casals d’avis, com 
per exemple,  a  trobar nous espais on el  Casal d’Avis 1r de Maig, El Canal, 
pugui fer amb més qualitat les seves activitats.

5.  El govern d’Esquerres per Molins de Rei exigirà millorar els serveis de salut de 
la vila, augmentant les prestacions que el nou CAP de La Granja ofereix.

6. El govern d’Esquerres per Molins de Rei exigirà que el  servei de ginecologia, 
que es  troba  a  l’antic  CAP,  millori  les  seves  instal·lacions  i  l’atenció  a les 
dones i que es redueixi el temps d’espera per  visitar-se.

7. El  govern  d’Esquerres  per  Molins  de  Rei  continuarà  impulsant  el  Pla 
Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, i avançar així 
cap a la plena igualtat en tots els àmbits de la vida social de la vila. També, 
seguirà  amb el  Servei  d’Informació  i  Atenció  a  les  Dones que  necessiten 
d’assessorament jurídic i psicològic per superar les situacions de violència.

8. El govern d’Esquerres per Molins de Rei aprovarà i seguirà les directrius del 
Pla Director de Cooperació i Relacions Internacionals per garantir una major 
implicació de l’Ajuntament, i fer una cooperació més eficaç i de major impacte 
sobre els països receptors d’ajuts al desenvolupament.
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5.Per un Molins de Rei amb centres educatius de 
qualitat i  que  garanteixin  l’èxit  escolar  dels 
nostres infants i adolescents.

1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà les obres de construcció del 
nou Institut Lluís de Requesens al Canal i d’ampliació de l’Institut Bernat el 
Ferrer, i serà exigent amb la Generalitat davant de qualsevol endarreriment.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei continuarà treballant amb la col·labo-
ració dels centres educatius per a garantir l’èxit escolar del 100% dels nens i ne-
nes, utilitzant els programes educatius que ja existeixen a la vila.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà exigint que la Generalitat du-
gui a terme les inversions als centres educatius per a la seva adequació i millo-
ra constant, i molt especialment a l’Escola Estel per a la supressió de les barre-
res arquitectòniques.

6.Per un Molins de Rei que es mou per l’esport.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei  acordarà amb la Generalitat construir 

un espai per a la pràctica de l'atletisme al nou institut Lluís de Requesens d’El 
Canal.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei  construirà els vestidors i graderia del 
camp de futbol Ricard Ginebreda.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei construirà una sala per a la pràctica de 
la gimnàstica i el tennis-taula al barri del Canal.

4. El govern d’Esquerres per Molins de Rei treballarà per a disposar d’un circuit 
de bicicros i de Skate per a promocionar la pràctica d’aquest esport entre els 
nens i nenes de la vila.
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7.Per un Molins de Rei on la Cultura és l’ADN de la 
vila.
1.  El govern d’Esquerres per Molins de Rei posarà en marxa la Federació Obrera 

l'últim trimestre de 2011. Serà l’espai de l’associacionisme de la vila, i el seu 
punt de trobada i a on es faran les activitats de creació i de dinamització de l’ac-
tivitat cultural i de participació de la nostra vila. També acollirà l’Espai de Me-
mòria vinculat al memorial Democràtic de Catalunya.

2.  El govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà amb el pla d’ubicació del nou 
Museu Municipal a Ca n'Ametller, perquè entri en funcionament el 2015 i es 
converteixi en un espai de dinamització cultural i de coneixement a partir dels 
dos eixos definits en el Projecte Museològic,  Camins i comunicació i Patrimoni 
Artístic i ens ajudi a entendre el territori, la història i el paper de Molins de Rei 
en el nostre país a través de les seves excel·lents col·leccions i les noves tecnolo-
gies.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei consolidarà i adaptarà als nous temps 
el  cicle de festes populars i tradicionals de la vila. I també seguirà impulsant, 
conjuntament amb les entitats de la vila, les arts plàstiques, la música, el tea-
tre, la dansa i el cinema per fer-los arribar al gran públic.

4. El govern d’Esquerres per Molins de Rei treballarà per fer realitat la construc-
ció del nou Centre Cultural amb la Biblioteca i l’Auditori a la Plaça. de la Lli-
bertat. 

5. El govern d’Esquerres per Molins de Rei elaborarà el projecte arquitectònic de 
rehabilitació del Palau de Requesens com a espai de creació artística i el de res-
tauració de la capella del Palau.

6. El govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà treballant per la defensa i la 
recuperació del Patrimoni, la seva catalogació i la redacció del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni de Molins de Rei.

7. El govern d’Esquerres per Molins de Rei  elaborarà una guia cultural i social de 
Molins de Rei que reculli totes l’oferta que des de l’Ajuntament, les entitats, i 
altres administracions es facin a la vila
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8.Per un Molins de Rei de referència i més atractiu 
culturalment.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei continuarà apostant per la Fira de la 

Candelera com l’element identificador més important de la vila i un dels esdeve-
niments més coneguts arreu del país. També el cicle festiu: Reis, Tres Tombs, 
Carnestoltes i Festa Major com un valor d’atractivitat en si mateix.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei promocionarà els valors naturals, pai-
satgístics i culturals de la vila a través del nou Museu Municipal de Ca n’Amet-
ller. Posant en valor la cruïlla de camins entre el Parc Agrari, el camí de Sant 
Jaume, el camí del Parc Natural  del  Collserola i  el camí cap a la Federació 
Obrera, que serà un referent històric de l’associacionisme i obrerisme.

3.  El  govern d’Esquerres treballarà per convertir  a  la  Federació Obrera en un 
equipament cultural de referència a la comarca del Baix Llobregat.

4.  El govern d’Esquerres per Molins de Rei treballarà per aprofitar les oportuni-
tats turístiques que ofereixen els hotels del municipi editant guies sobre la vila i 
el nostre comerç i restauració i webs de promoció de la vila com a mínim en an-
glès. 

9.Per un Molins de Rei al costat del comerç, els 
emprenedors, l’ocupació i els treballadors de la vila.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei donarà les màximes facilitats als em-

prenedors de la vila perquè puguin obrir els seus negocis amb els mínims entre-
bancs burocràtics per part de l’Ajuntament.

2.  El  govern  d’Esquerres  per  Molins  de  Rei,  a  través  del  Centre  d’Ocupació  i 
Desenvolupament Joan N. Garcia-Nieto renovarà i actualitzarà els cursos d’ori-
entació laboral, d’emprenedoria, d’ocupació i formació per millorar les compe-
tències en la recerca de feina i per emprendre un negoci a la vila.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà impulsant de la mà del sector 
comercial el  Mercat Municipal i el  Centre Comercial de la vila per atraure el 
públic dels nostres municipis veïns i fidelitzar el propi.
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4. El govern d’Esquerres vetllarà pel manteniment i la creació d’ocupació  a través 
dels seus propis serveis i a través de la interlocució, diàleg i col·laboració amb 
els industrials i empreses de Molins de Rei. En aquest sentit vetllarà pel bon 
funcionament dels polígons industrials i dels seus serveis.

5. El govern d’Esquerres vetllarà pel desenvolupament del Pla Parcial de Les Lico-
relles que ha de permetre a la vila disposar de nou sòl industrial per afavorir 
l’oferta de diferents tipologies de naus industrials i fomentar l’ocupació.

6. El govern d’Esquerres promourà la creació del Consell Econòmic i Social de Mo-
lins de Rei, com a organisme consultiu i de participació per al debat i planteja-
ment de propostes per afavorir la recuperació econòmica i l’ocupació a la nostra 
vila.

10.Per un Molins de Rei amb més Habitatge 
     assequible.

1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà l’aprovació del Pla Lo-
cal de l’Habitatge i la construcció dels pisos de promoció pública del sector 
del Molí.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei farà el seguiment del procés de la 
urbanització de les Guardioles que la crisi ha paralitzat.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei donarà suport als molinencs que 
vulguin constituir-se en cooperatives per a la construcció dels seus propis 
habitatges.

4. El govern d'Esquerres per Molins de Rei seguirà impulsant la construcció 
dels pisos de protecció del carrer Sant Pere de Romaní, Riera Bonet. 

5. El govern d'Esquerres per Molins de Rei treballarà per a que el Patronat 
Local de l’Habitatge transfereixi totes les seves funcions i recursos a l’A-
juntament i actuï com a un gestor públic de l’habitatge.
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11.Per un Molins de Rei en defensa del Medi,  
l’estalvi energètic i la reducció d’emissions i soroll.
1. El govern  d’Esquerres per Molins de Rei continuarà reclamant la  millora 

del riu Llobregat i dels seus espais agrícoles i naturals.
2. El govern d’Esquerres vetllarà pel corredor biològic de la Riera de Vallvidre-

ra i col·laborarà amb el Consorci del Parc Natural de Collserola en tot 
allò que afecti a la gestió i millora del terme municipal inclòs en aquest 
Parc Natural.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà millorant l’eficiència ener-
gètica dels edificis i enllumenat públic, i apostant per la introducció d’e-
nergies  alternatives  seguint  les  directrius  del  Pla  d’Estalvi  Energètic 
2020 aprovat per l’Ajuntament.

4. El govern d’Esquerres per Molins de Rei continuarà amb la política de re-
ducció de residus, amb el model Residu Mínim i amb la promoció de la 
Deixalleria Municipal.

5. El govern d’Esquerres per Molins de Rei continuarà exigint al Ministeri de 
Foment la construcció de les barreres sòniques a l’autopista AP-2 al seu 
pas pel municipi.

6. El Govern d’Esquerres per Molins de Rei  redactarà i aprovarà una Orde-
nança d’Edificació Sostenible per a garantir que les noves construccions 
son eficients en l’ús de l’energia.

12.Per un Molins de Rei al costat dels joves.
1. El govern  d’Esquerres per Molins de Rei continuarà impulsant les Políti-

ques d’Emancipació Juvenil i de participació dels Joves a través del  Pla 
Local de Joventut (MOU) i donant suport a les entitats de joves de la vila 

2. El govern  d’Esquerres  per Molins de Rei seguirà impulsant  l’Espai Jove 
(antic Casal de Joves) i el Punt d’Informació Juvenil com el centre muni-
cipal d’informació, associació i activitat dels joves que es mouen a la vila.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà apostant per la Borsa Jove 
d’Habitatge per facilitar l’emancipació de joves a preus assequibles.
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4. El govern d’Esquerres per Molins de Rei buscarà recursos i alternatives per 
a la creació de un espai polivalent cobert per la realització d’activitats de 
mitjà i gran format.

13.Per  un  Molins  de  Rei  que  continua  millorant 
l'espai públic, els carres i les places, i la mobilitat

El Govern d’Esquerres per Molins de Rei seguirà invertint en l’espai públic per mi-
llorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de la vila. 

1. Rehabilitació del  Pati del Palau de Requesens i transformació en el parc 
verd amb jocs infantils que necessita el Centre Vila.

2. Reforma del Pati de la Federació Obrera
3. Reforma de la Plaça de la Bàscula.
4. Reforma del carrer Rafael de Casanovas.
5. Reforma del carrer Francesc Samaranch.
6. Reforma del Passeig de la Pau.
7. Reforma de les voreres de l'Avda. Barcelona i València.
8. Aprovar un pla d’inversions a la Rierada i Vallpineda per a garantir el man-

teniment mínim dels carrers, vials, i enllumenat.
9. Redacció i aprovació de l’Ordenança de Paisatge Urbà del Centre vila per a 

regular els elements que perjudiquen la qualitat del paisatge urbà.
10. Connectar el pas soterrat sota les vies de RENFE amb l’Avda. de Barcelona 

a  través  del  nou  espai  d’aparcament  sorgit  de  l’enderroc  de  “Mobles 
Elefant”.

11. Aprovar el Pla de Mobilitat que marcarà les directrius i accions a seguir per 
a millorar la mobilitat de les persones, vehicles i transport públic en el mu-
nicipi.

12. Estudiar a  quins acords es pot arribar amb els propietaris de solars buits 
per tal de que aquests s’utilitzin temporalment com a zones d’aparcament.

13. Reforma de l’espai reservat als vianants de la Plaça Merce Rodoreda.
14. Continuar amb la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública i 

voreres per a fer una vila més fàcil i amable per a totes les persones.
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14.Per un Molins de Rei amb un desenvolupament 
urbanístic equilibrat i sostenible.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà el desenvolupament del 

Pla Parcial de les Guardioles com a element de vertebració urbana entre els 
Barris de les Conserves i de la Riera Bonet. Volem un barri en el que els ha-
bitatges protegits garanteixin l’accés a l’habitatge especialment als joves de 
la vila, i també, que serveixi per millorar l’accés i les comunicacions als bar-
ris de l’Àngel, Can Graner i Bonavista.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà  els Plans d’Adequació 
de La Rierada i Vallpineda seguint les directrius de la Comissió d’Urbanis-
me de Barcelona, de la Llei d’Urbanitzacions i del Consorci del Parc Natural 
de Collserola.

15.Per un Molins de Rei on la convivència i la segu-
retat continuïn sent excel·lents. 
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà un model de guàrdia ur-

bana de proximitat on la figura del guàrdia de barri sigui l’eix de funciona-
ment de la nostra policia local.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei treballarà per enfortir la coordina-
ció policial amb els Mossos d’Esquadra.  La Junta Local de Seguretat serà 
l’organisme de referència a l’hora de fixar les polítiques concretes en matè-
ria de seguretat.

3. El govern d’Esquerres per Molins de Rei impulsarà l’actualització dels pro-
tocols dels diferents Plans de Seguretat i Protecció Civil pels casos d’emer-
gències.

4. El govern d’Esquerres per Molins de Rei augmentarà la coordinació entre el 
Jutjat de Pau del municipi i la Policia Local i els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment.

5. El govern d’Esquerres per Molins de Rei redactarà i aprovarà una nova Or-
denança de Convivència Vilatana per tal d’actualitzar i posar al dia l’actual 
que és de l’any 1997.
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16. Per un Molins de Rei arrelat al país, a la seva 
llengua i cultura i en defensa del dret a l’autodeter-
minació i a la plena sobirania nacional.
1. El govern d’Esquerres per Molins de Rei s'implicarà en les activitats que es 

duguin a terme a la vila a l'entorn del 14 d'abril (dia de la República), el 
24 de juny (Sant Joan), i l'11 de setembre (diada Nacional de Catalunya), 
i molt especialment en els  actes  i celebracions de l'11 de setembre de 
2014.

2. El govern d’Esquerres per Molins de Rei donarà suport a les iniciatives en-
caminades a assolir un Estat sobirà dins de la Unió  Europea.

3. El govern  d’Esquerres  per Molins de Rei continuarà defensant la nostra 
llengua i  la  catalanització  de la  vida qüotidiana.  El català continuarà 
sent la llengua vehicular de l’Administració en totes les seves comunica-
cions i accions.
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