
 
10 FEM DE MOLINS DE REI UNA 
VILA MÉS SOSTENIBLE 
Millorem l’eficiència ambiental i protegim el medi 
Les polítiques de respecte i recuperació dels nostres espais naturals no 
són un complement, un afegit estètic, sinó que de ben segur seran el 
pilar sobre el que es construirà una societat democràtica i que respecti 
els drets humans de la nostra generació i les que vindran. 

Apostar per canviar el nostre model energètic, la gestió dels residus i 
conservar els espais naturals és apostar per la possibilitat mateixa de 
construir societats democràtiques. 

Moltes de les problemàtiques ecològiques són de caire global  i neces-
siten respostes polítiques de sectors molt més amplis, però l’àmbit mu-
nicipal té marge de maniobra i capacitat per generar dinàmiques soste-
nibles i posar el seu granet de sorra en millorar les nostres condicions 
de vida. 

Pensem en global i actuem en local. Apostem per una recuperació inte-
gral dels aspectes fonamentals per construir societats justes, sostenibles 
i democràtiques.    

29 

 

1 Incentivar l’eficièn-
cia energètica 
Incentivar l’augment de l’efi-
ciència i l’estalvi energètic a 
famílies i petits comerços mit-
jançant crèdits a baix interès i 
assessorament.  

2 Millora de l’entorn 
natural 
Neteja de camins i manteni-
ment de boscos i els espais 
naturals de la vila. 

Iniciar un programa de recu-
peració de les fonts de Collse-
rola i de promoció dels camins 
i rutes de senderisme i BTT. 

 

 

3 Millorar la gestió de 
residus 
Recuperar la gestió pública 
de la deixalleria municipal i 
establir criteris socials i ambi-
entals de contractació i funci-
onament. 

Elaborar els estudis necessaris 
per a la implementació de la 
recollida «porta a porta».  

4 Defensa del trans-
port públic de quali-
tat 
Defensem l’accés al transport 
públic de qualitat i el dret a 
una mobilitat econòmicament 
accessible.
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Cal pressionar des de l’admi-
nistració local per incloure 
Molins de Rei en la zona 1. 

Cal estudiar també la modifi-
cació d’horaris i trajectes del 
MolinsBus per tal de assegurar 
una cobertura eficient.  

5 Educació ambiental 
Potenciar, juntament amb els 
centres educatius i les AMPA, 
programes d’educació ambi-
ental als centres educatius.   

6 Panells aïllants en 
zones amb contami-
nació acústica  
Col·locació de panells acústics 
a la B-23 per minimitzar so-
rolls al seu pas per la zona de 
La llave de oro i La Granja. 

7 Protegim Collserola   
Cal iniciar accions conjuntes 
amb les ciutats que limiten el 
Parc de Collserola per millorar 
la connectivitat biològica amb 
la resta d’espais d’interès na-
tural, millorar-ne l’accés amb 
transport públic i evitar-ne 
usos agressius amb el medi en 
les zones perifèriques. 

 

 

 

 

 

8 Promoure horts ur-
bans i periurbans  
Promoure la creació d’horts 
urbans i periurbans que alhora 
de crear ocupació generin ac-
tivitats educatives associant-
los a les escoles de Molins de 
Rei.  

9 Cuidar els nostres 
barris per igual   
Cal reequilibrar l’esforç de ne-
teja i jardineria per tal que tots 
els barris de Molins de Rei 
gaudeixin dels mateixos ba-
rems de neteja i cura de zones 
verdes i jardineria.     

10 Repensar la mobi-
litat a Molins de Rei   
Realització d’un estudi urbà 
per facilitar la circulació en 
carrils bici i a peu per l’entra-
mat urbà de la vila, especial-
ment en l’establiment de tra-
jectes segurs i per vianants a 
les escoles i instituts. 

 

 

 


