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El Reglament d’Honors, Símbols i Distincions de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès va ser aprovat pel Ple municipal el 30 d’octubre de 1997. Els
articles que es refereixen a la distinció cívica Per Mollet són al capítol IV i
diuen, literalment:
«Article 12. La distinció cívica Per Mollet es concedirà com a reconeixement i agraïment de la ciutat envers persones, físiques o jurídiques, que
hagin destacat molt especialment en el treball envers l’associacionisme
ciutadà i les manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques
i socials.
Article 13. La distinció cívica Per Mollet consistirà en una placa on hi
constarà que es tracta d’aquesta distinció, el nom de la persona guardonada i la data d’atorgament.
Article 14. Els guardonats podran lluir una reproducció del motiu central
de la placa en la solapa o lloc similar. En cas que es tracti de persones
jurídiques, ho podran fer constar en el seu anagrama i en qualsevol eina
de difusió de les seves activitats.»
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Mollet se sent orgullosa de retre homenatge a persones i entitats que han
dut a terme una tasca molt important per a la nostra ciutat, que han dedicat el
seu esforç, el seu temps i la seva il·lusió a construir el nostre futur i han contribuït d’aquesta manera al progrés social, cívic i cultural i al reforç de la nostra
identitat molletana.
El Consell Plenari de la ciutat, en nom de tots els molletans i les molletanes,
va acordar per unanimitat donar la distinció cívica Per Mollet a tretze homes
i dones i deu entitats per agrair la feina feta en el camp de l’associacionisme
molletà, sigui de l’índole que sigui. Perquè és honorable i just que una comunitat
reconegui la feina i les aportacions de la seva gent, de la gent que destaca i té
un protagonisme indiscutible en el desenvolupament cultural i cívic de la ciutat.
Hem volgut distingir persones i entitats que encarnen els valors de solidaritat
i voluntat de servei a la comunitat. Som una ciutat cívica que creu en l’associacionisme, la cultura i l’art, l’esport, la divulgació de la nostra història, la promoció
econòmica i la participació en el desenvolupament econòmic, els serveis i el voluntariat, i tot això queda representat per aquestes persones, que han tingut la
generositat i l’esperit necessaris per dedicar el seu temps a construir una ciutat
més justa, més solidària i més cívica.
En aquestes pàgines llegireu en un format breu les biografies i trajectòries
dels guardonats, copsareu el llegat d’una tasca responsable, constructiva i imaginativa, que ha contribuït de manera ferma a la construcció diària, quotidiana,
del nostre Mollet. Un Mollet cívic, solidari i integrador, per al progrés del qual tots
treballem i tothom se n’ha de sentir responsable.
Responsables i partícips, però sobretot orgullosos. Si repassem la nostra
història, més passada i més recent, ens enorgulleix constatar que som un
poble actiu, treballador, constructiu, que hem sabut fer, dia rere dia, una ciutat
propera, per a les persones, amb oportunitats de progrés i de futur, i que hem
preservat i creat. I enmig d’uns anys de crisi molt dura hem situat, amb convicció, les necessitats socials en primera línia perquè la solidaritat i el suport als
veïns que ho necessiten és la prioritat. I ho hem fet, alhora, millorant la ciutat,
fent-la més bonica, donant tots els serveis que cal i més, i ho hem fet entre
tots, i també amb les persones i les entitats que ara homenatgem.
No hi ha altre camí per al progrés social que el camí del bé comú. És el camí
més sòlid i de més projecció cap al futur. I el més inclusiu, ja que tothom hi és
cridat a participar: cadascú a la seva manera, amb els seus recursos i sensibilitat, amb el seu esforç i l’exemple. Com ho han fet aquestes persones i entitats.
Com ho han fet tantes i tantes altres abans i com ho faran moltes més en els
propers anys. Per a Mollet.
Moltes felicitats a totes aquestes persones i entitats. Moltes felicitats a Mollet.
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Presentació

Josep Monràs i Galindo
Alcalde
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L’Alcaldia, d’acord amb tots els grups municipals, va creure
que calia retre un homenatge de reconeixement i agraïment
per la tasca social, cultural, esportiva, de recerca, promoció
econòmica i cívica, que han dut a terme, de manera llarga,
continuada i solvent, un conjunt de persones i entitats, en
benefici de la ciutadania i per al major desenvolupament i
promoció de la nostra ciutat. Per això, va elevar una proposta
d’acord al Ple municipal extraordinari, que es va celebrar el
dilluns 15 de desembre de 2014. La proposta de persones
i entitats nominades amb la distinció cívica Per Mollet, i els
seus mèrits, és la següent:
Bruno Borràs Llop (Pinell de Brai, 1933)

Neix a la comarca de la Terra Alta. Als onze anys deixa l’escola per anar
a treballar de pagès a Corbera. Als divuit anys arriba a Barcelona, en una
masia de Castellet i la Gornal, on continua treballant a la terra. Es casa
amb Blanca Rosa. El juliol de 1970 vénen a viure a Mollet amb les dues
filles, Rosa Maria i Montserrat. Treballa en la construcció i després entra a
la Derbi, on hi treballa vint-i-tres anys.
Al 1974 entra a la Coral El Clavell, de manera que ara és la persona,
dels socis actuals, que hi porta més anys.
El 1981, junt amb uns amics de la feina, formen el Club Petanca Mollet,
d’on n’ha estat president fins al 2011.
Segueix vivint a Mollet amb la seva dona i amb una família que ja ha
crescut, amb quatre néts i dues besnétes.

Esteve Net i Carbonell (Mollet del Vallès, 1936)

Neix a la masia de Can Prat, de Mollet. Durant tota la seva vida ha tingut
una presència ben activa en diverses entitats molletanes.
En l’àmbit esportiu, ha estat jugador i entrenador del CF Mollet des del
1950 fins al 1985, i durant vuit anys també, del 1998 al 2006, ha estat
vocal de la Junta Directiva del Club Billar Mollet.
És membre del grup de monitors de formació prebaptismal a la parròquia de Sant Vicenç. En el camp educatiu, ha estat membre de les
associacions de pares i mares dels col·legis Longaron i Sant Jordi entre
els anys 1979 a 1987. En el camp associatiu, ha estat membre de la
Colla Gegantera des del 1996 fins al 2007, i n’ha estat president durant
tres anys.
Ha estat part activa de la lluita veïnal dins de l’Associació de Veïns
de la Zona Centre. Així, comença formant-ne part de la junta directiva el
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1979 i passa a ser-ne president dels anys 2003 al 2014. També és vicepresident de la Federació d’Associacions de Veïns de Mollet del Vallès
des de l’any 2012.

Andreu Llargués i Claverol (Mollet del Vallès, 1940)

Ha estat flequer durant quaranta-vuit anys i és la quarta generació de la
família que continua amb l’establiment que va fundar el seu besavi l’any
1878. Actualment, aquest és l’únic negoci d’aquella època que continua
en funcionament en la població.
Ha rebuts diversos reconeixements: el 2003, el Diploma d’Establiment
Centenari de mans del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat; el 2006, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca li
concedeix el títol de Mestre Artesà Alimentari. El 2011 rep de la Unió Internacional de la Flequeria i la Flequeria-Pastisseria (UIB), que engloba flequers de quatre continents, el premi Flequer Mundial. I també rep de mans
del President de la Generalitat la Medalla al Treball President Macià 2011.
Ostenta diversos càrrecs en el gremis de flequers: des del 1993, és
president del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona; des del
1997 i fins al 2011 és president de la Federació Catalana d’Associacions
de Gremis de Flequers i actualment és també president de la Confederación Española de Organizaciones de Panaderia. Des de 1996 forma part
de la Unió Internacional de la Flequeria i la Flequeria-Pastisseria.

Jaume Bosch i Sort (Barcelona, 1942)

De jove col·labora amb del moviment escolta de Catalunya i ben aviat hi
ocupa càrrecs de responsabilitat. Enginyer tècnic de professió, s’estableix
a Mollet per qüestions de feina. Ingressa a Tradicions i Costums el 1991,
i des de 1993 fins a l’actualitat ocupa el càrrec de president. És secretari
de la Comissió d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Barcelonines des
de 1997.
En el seu mandat a Tradicions i Costums, Mollet és nomenada Ciutat
Pubilla de la Sardana el 1992-93, edita un CD de sardanes dedicades a la
nostra població i un llibre recull de 600 fotografies, que apleguen els inicis
de l’entitat fins al 2009. És coautor del llibre La sardana a Mollet. Un segle
d’història, que edita el Centre d’Estudis Molletans. Amb motiu d’aquest
centenari, promou la col·locació d’una placa commemorativa a la plaça de
Catalunya.
Col·leccionista de vocació, recull xapes de cava, bitllets capicua de
tramvia, monedes, poesies... i té un arxiu amb unes 30.000 referències
de sardanes, algunes amb particel·les amb música, revesses, o en notes
de programes, etc. També té un recull d’unes 1.400 lletres de sardanes
cantades.
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José Peiró Villanueva ((Los Pertegaces) Olba Terol, 1942)

Com tanta gent, va haver d’emigrar de la seva terra i als anys seixanta
arriba a Mollet. Ha treballat a Manaut (Martorelles), a la Terlenka, i l’any
1972 entra a treballar al port de Barcelona com a estibador. Després de diversos càrrecs acaba com a controlador de les mercaderies que entraven
i sortien dels vaixells, fins que es jubila el 1998.
Un grup de persones que s’ajuntaven al bar Maño comencen a parlar de la
possibilitat de fundar un centre aragonès. Tots acorden de posar-hi uns diners
per tal de crear-lo. En conèixer aquesta intenció, s’ajunta a aquest grup, i l’any
1981 creen el Centro Cultural Recreativo Aragonés de Mollet y Comarca, del
qual és vocal i delegat de tots els grups (ball, cant, rondalles) durant vint-i-cinc
anys, a més de ser el responsable de temes d’infraestructures.
Se sent orgullós de totes les actuacions que han fet a diferents llocs, durant aquests anys, de les quals en vol destacar un primer premi a Cantonigròs, i un segon premi de danses internacionals a Llangollen (País de Gal·les).
El 2008 deixa el Centre Aragonès per donar pas a les generacions joves.
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La seva vida és la del voluntariat i gaudeix amb els amics i coneguts
mitjançant les diverses activitats que desenvolupa amb altres entitats de
la ciutat.

Antonio Navarro Carrasco (Pallares, Badajoz, 1944)

Arriba a Mollet el gener de 1968, amb vint-i-quatre anys. A la primera
entitat on s’afilia és l’Associació de Veïns de Can Pantiquet, de la qual és
president durant cinc anys.
No és fins als voltants del 1991 quan comença la seva vinculació amb
els grup de persones de procedència extremenya de Mollet. Així, es fa soci
del Centro Cultural Extremeño Virgen de Guadalupe, que havia fundat José
Palomero l’any 1981. L’any 2000 entra en la Junta Directiva de l’entitat, i
des del 2005 i fins l’actualitat és el president de l’associació.
Des de fa un parell d’anys també es soci del Centre Cultural Andalús de
Mollet i col·labora amb altres entitats del poble.
Fa cinc anys, quan en compleix seixanta-cinc, es jubila i s’apunta com
a voluntari a la Creu Roja de Mollet, on, a part de contribuir-hi monetàriament, col·labora repartint aliments a les persones de Mollet que ho necessiten, entre altres tasques.

M. Carme Macià Gràcia (Barcelona, 1948)

Ve a viure a Mollet l’any 1970 en casar-se i aviat s’integra a la ciutat relacionant-se amb persones amb inquietuds socials en uns anys de canvis
polítics i socials. El 1981 entra com a professora a l’Acadèmia Mollet, ara
Centre d’Estudis Mollet. El 1992 es llicencia en Geografia i Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona.

9

Distincions cíviques Per Mollet 2015

A partir del 1991 comença a col·laborar en la revista Notes, on al llarg
d’aquests anys, fins al número 30, hi ha editat sis articles, els dos últims
relacionats amb el tèxtil a la ciutat. Des de 2001 forma part del Consell
Directiu de Centre d’Estudis Molletans, i durant els anys 2003 a 2005 hi
exerceix de secretària. Segueix implicada activament com a col·laboradora
i membre del Consell Directiu del CEM.
El 1999 s’implica en la promoció a Mollet de l’Associació Catalunya Contra el Càncer, on ocupa el càrrec de presidenta de la Junta Local fins al 2008.
També ha estat compromesa en reivindicacions històriques del nostre
país. Així, el 2002 s’incorpora a la Comissió de la Dignitat de manera activa, viatjant a Salamanca i fent difusió d’aquesta entitat en l’àmbit local.

Joaquim Lapasset Prat (Mollet del Vallès, 1950)

Curiosament, el dia que neix estan ballant balls de gitanes davant de
l’església. La seva gran passió és el futbol i és un referent en totes les
categories del CF Mollet.
A través de les seves filles, que hi ballen, entra a formar part de la junta
del Ball de Gitanes el 1987, n’esdevé president el 1989 i en segueix sent
actualment.
El 15 de gener de 1995 es fa la primera ballada del nou grup Esbart
Dansaire de Mollet, que és el resultat d’una llarga feina de dos anys, amb
el director Joan Vallbona i la col·laboració d’Albert Sans. En el seu mandat,
l’Esbart ha representat la ciutat en diverses contrades i països com les
Balears, Ciudad Real, Madrid, Santander, Hongria, Txèquia, Itàlia o França.
Per la Festa Major d’aquest Sant Vicenç 2015, l’Esbart Dansaire ha
celebrat el vintè aniversari en una festa que s’ha volgut plantejar com un
homenatge a la gran quantitat de persones que en aquest llarg període hi
han dedicat molt temps de la seva vida, i, sobretot, al grup de balladors
que hi han passat.

Pelegrí Bernial Castells (Mollet del Vallès, 1953)
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Inicia els estudis musicals a Granollers amb els mestres Coll, Font i
Rue-ra i els acaba al Conservatori del Liceu, on obté els títols professionals en les especialitats de guitarra i piano. Molt aviat s’interessa pel
cant coral i així, al llarg dels anys, dirigeix diverses corals, amb les quals
ha portat el nom de la ciutat arreu: Àustria, Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya, França, Hongria, Txèquia, Polònia, Suïssa..., i també al Palau de la
Música Catalana.
El seu treball dins del cant coral i en altres àmbits relacionats amb la
música a Mollet ha estat el següent: de 1973 a 1975 ha estat director de la
Coral El Clavell. De 1983 a 1990, director i fundador de la Coral Sant Vicenç;
i, des de 1997, director i fundador de la Capella de Música Santa Maria.
És organista de la Parròquia Sant Vicenç, des de 1972. Com a compo-

Montserrat Cabarrocas Piñol (Barcelona, 1953)

Viu els primers anys de la infantesa a diferents llocs com Martorell,
Mallorca, Granollers. Torna al que considera el seu poble, Mollet del Vallès, el 1980, amb el seu marit i els seus quatre fills, i s’instal·la al barri
de Santa Rosa. Aquí col·labora activament amb la primera associació de
veïns del barri.
A través de les escoles del seus fills, s’involucra amb les associacions
de pares del col·legi Joan Salvat Papasseit i de l’Institut Mollet, d’on n’és
la presidenta.
Junt amb uns quants amics pintors, s’involucra en l’inici de la Fira
d’Artesans, al carrer Portugal, on participa els tres primers anys. També des de fa setze anys és sòcia i col·laboradora de Creu Roja de Mollet-Baix Vallès.
El 1990, amb un grup d’amics col·leccionistes que es troben a Cal Marfà, decideixen començar el 1991, al carrer de Portugal, un mercadet cada
primer diumenge de mes. El 1993 es forma l’Associació de Col·leccionistes de Mollet del Vallès i Comarca, d’on és secretaria i responsable de
mercadets i fires durant vint-i-tres anys. Des de fa dos anys és presidenta
d’aquesta Associació, que des de sempre està vinculada a la cultura del
poble i col·labora, en general, amb totes les entitats que ho sol·liciten. Com
a representant de l’entitat, fa també regularment un programa a Ràdio
Mollet sobre col·leccionisme.
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sitor té escrites una trentena d’obres amb diversos premis obtinguts, algunes de les quals han estat estrenades per l’Orfeó Gracienc, el Cor Vivaldi,
la Coral Sant Jordi i, naturalment, la Capella de Música Santa Maria.
Actualment dirigeix l’Orquestra de Cambra Miquel Casas i Bell de Rubí, que
acompanya la Capella de Música Santa Maria en la majoria dels concerts.

Víctor Mas Ràfols (Mollet del Vallès, 1954)

Des de ben petit està lligat al bàsquet molletà a causa de la tradició
familiar en aquest esport. Juga en les categories infantil, juvenil i junior del
Club de Bàsquet Mollet, fins que als disset anys abandona la pràctica com
a jugador i es fa àrbitre de la Federació Catalana de Bàsquet.
Amb vint-i-dos anys puja a la Primera Divisió Nacional (actual ACB), on
està en actiu durant vint-i-dos anys, arbitrant un total aproximat de setcents partits, que inclouen copes del rei i play-offs finals. Als trenta anys
aconsegueix la llicència d’àrbitre internacional, on hi ha estat quinze anys,
i ha arbitrat més de dos-cents-cinquanta partits en tos els punts del món,
excepte el continent d’Oceania.
El 1999 decideix posar final a la seva etapa d’àrbitre i entra al departament tècnic arbitral de la Federació Española de Bàsquet (FEB). És nomenat director tècnic arbitral de la FEB i segueix en el càrrec des de llavors.

11

Distincions cíviques Per Mollet 2015

També és el responsable arbitral de les competicions masculines ADECCO
Or, Plata i de la Primera Divisió Femenina.
En l‘àmbit internacional, ostenta els càrrecs següents: membre de la
Comissió Tècnica de la FIBA des del 2010; vicepresident de la Comissió
Tècnica de la FIBA Europe, per al període 2014–2019; instructor de la
FIBA, i coach i comissari representant d’aquesta institució.

Joan Moretó i Reventós (Barcelona, 1955)

És enginyer industrial i tècnic en Molineria per la Swiss Milling School de
Sankt Gallen (Suïssa), amb Premi Dr. René Bühler al millor estudiant de la
promoció. També té un MBA per l’Institut Català de Tecnologia i ha ampliat
els seus estudis especialitzats en cereals a Estats Units i Canadà.
Ingressa a l’empresa familiar, Fills de Moretó, el 1979, on ha tingut diversos càrrecs fins a esdevenir director general de l’empresa el 1992. En
aquest àmbit empresarial ostenta els càrrecs següents: president de l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès des del 2009; membre de la Mesa Directiva de l’Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España; representant per la Península Ibèrica als European Flour Millers a Brussel·les;
membre de l’Asociación Cultural y Técnica de Molineros de España; membre de l’Asociación Española de Técnicos Cerealistas i membre de diverses
associacions internacionals relacionades amb la indústria dels cereals.
També forma part de diverses entitats culturals com el Centre d’Estudis
Molletans, Òmnium Cultural o l’Ateneu Barcelonès. En el camp esportiu, és
cinturó negre quart Dan de judo, esport en què, durant els anys setanta, va
ser membre de l’equip espanyol i campió d’Espanya en diverses categories.

Josep Roca Santafé (Mollet del Vallès, 1955)
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Entra al cos de la Policia Municipal de Mollet el 1981. L’any 1993 té un
accident de trànsit que el deixa en una cadira de rodes. L’any 2000 entra a
l’Associació de Disminuïts Físics i Sensorials de Mollet i Comarca, ADIMO,
on ocupa el càrrec de secretari i vicepresident des de l’any 2007. És des
d’aquesta entitat on comença una intensa activitat de conscienciació en
dues direccions: la seguretat en el trànsit i la conscienciació per trencar
barreres urbanes als carrers de la ciutat.
En l’àmbit de l’educació viària, col·labora amb la Policia Municipal i ha
transmès el seu missatge on explica les greus conseqüències dels accidents
de trànsit a prop de cinc mil alumnes, i també fa xerrades als instituts.
Ha col·laborat amb el Servei Català de Trànsit en les campanyes de sensibilització dels anys 2009, 2012 i 2013, i ha donat el seu testimoni a més
de cinc mil alumnes dels cursos de recuperació de punts del carnet.
Col·labora de manera activa amb l’Ajuntament informant i assessorant
sobre les barreres arquitectòniques al municipi, i igualment ho fa amb els
comerços, entitats i organismes locals. Manté una constant activitat de

Forn de Sant Vicenç (1914)

En Pere Ros Sallent i Pia Chacon García arriben de Barcelona l’any 1914
i es fan càrrec d’un local situat davant de l’actual Forn de Sant Vicenç.
L’any 1918 es traslladen a l’actual establiment. El nom de la pastisseria
es deu al patró de la ciutat de Mollet i a l’àvia Pia, que era molt religiosa.
El fill, Pere, al costat de la seva muller, Mercè Giralt, continuen amb el
negoci, en plena postguerra, en uns moments en què s’havia de lluitar molt
per tirar endavant un negoci. En els anys seixanta, anys en què arriben a
Mollet tantes persones de la plena immigració, esdevé una botiga de referència per a moltes d’elles, i d’aquests temps en conserven força amistats.
Els fills d’aquest matrimoni, en Pere, la Mercè i en Joan, continuen portant el nom de Forn de Sant Vicenç amb orgull i fent poble, com a establiment centenari que és. El 12 de maig de 2014, amb motiu d’aquest centenari, el Gremi de Pastissers de Barcelona els atorga el guardó al mèrit
professional en la categoria d’or. També cal destacar el guardó al centenari
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, i la rebuda oficial de
l’alcalde de Mollet, amb una litografia del pintor Abelló, com a reconeixement a aquesta llarga trajectòria de servei als clients.
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xerrades informatives i de conscienciació sobre la discapacitat a patronals, associacions de comerciants, mútues, empreses i treballadors i en
organismes com el Mossos d’Esquadra i l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, i l’Institut Guttmann, entre d’altres.
Porta set temporades fent un programa divulgatiu a Ràdio Mollet titulat
“Barreres fora” i col·labora amb les entitats ciutadanes en totes les activitats de conscienciació.

Caritas Parroquial Mollet (principis anys 60)

Caritas Mollet és una entitat sense ànim de lucre de la comunitat cristiana de la Parròquia de Mollet que desenvolupa, des dels anys seixanta,
una acció social a la ciutat. Porta a terme activitats per tal de promoure el
desenvolupament integral de les persones i sensibilitzar la comunitat a favor d’una societat més justa i solidària. La principal tasca és acompanyar
les persones dels sectors socials més desafavorits i ajudar que aconsegueixin autonomia per a elles i les seves famílies.
Està formada per uns cent-dotze voluntaris i dos professionals, que
compten amb el suport de les Caritas diocesanes i desenvolupen diversos
projectes: l’acollida, el rober, les classes d’alfabetització, els espais de tertúlia quinzenals, el servei de dispensació d’aliments i el menjador social.
El menjador social té com a objectiu principal aportar una alimentació
bàsica a les persones que ho necessiten i treballar en l’acompanyament
i la relació, des d’on es pugui iniciar un procés cap a la recuperació de
l’autoestima i dels vincles relacionals i socials. L’objectiu és que sigui un
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reforç a tot el treball que, conjuntament amb els serveis socials municipals
i els serveis de salut, s’està fent per a les persones que participen en el
menjador social. Aquest 2014 han repartit aliments a 786 famílies i més
de 2.500 persones.
Caritas es coordina de forma continuada amb els serveis socials municipals i forma part de la Taula municipal d’inclusió social conjuntament
amb altres entitats. Col·labora activament en les jornades de voluntariat
de la nostra ciutat.

Associació de Veïns de la Fira d’Artesans (1983)

L’Associació de la Fira d’Artesans es crea l’any 1983. Els principis van
ser difícils: la Fira es muntava al carrer de Sant Oleguer, amb eines agrícoles a terra, i els actes es feien a la plaça Prat de la Riba. Posteriorment es
va anar concentrant als carrers del nucli antic de la ciutat.
La col·laboració de diverses persones del poble, entre elles el pintor
Joan Abelló, li ha anat conferint la personalitat que ara té. El Grup Tertúlia
s’encarrega de la Fira fins al 1986, i els veïns del carrer de Portugal n’agafen el relleu i així fins ara, que ja porten trenta-una edicions.
La Fira consta d’unes vuitanta parades que venen tot tipus d’objectes
d’artesania i algunes també productes alimentaris. Aquesta Fira està considerada de referència a Catalunya, ja que per participar-hi és imprescindible disposar de la Carta d’Artesà, fet que implica una selecció per la
qualitat del producte. Hi vénen artesans tant del país com foranis.
Una característica de la Fira, que expressa com és de participativa, és la
decoració de carrers, que durant aquests més de trenta anys ha estat del
tot variada i que amb el pas dels anys s’ha anat modernitzat.
La Fira segueix, any rere any, i els veïns (més d’un centenar de socis)
continuen la tradició, alhora que van preveient el relleu generacional que
en totes les entitats comporta el pas del temps.

Ball de Diables (1983)
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La colla molletana del Ball de Diables es constitueix l’any 1983. Està
adherida a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya. Fa activitats de
foc, sobretot correfocs, que tenen una destacada presència en les festes
majors d’hivern i d’estiu, en què cremen milers de peces de material pirotècnic i quilos de pólvora. L’espectacle de música i foc del Ball de Diables
ja ha esdevingut una part indestriable i identitària de les festes populars
de la ciutat. La primera bèstia de foc que es va crear a Mollet va ser dels
Diables: era La Cabra, i la va construir l’artista molletà Cesc Bas, un dels
membres fundadors de la colla, mort prematurament el 1994.
Ball de Diables també organitza cercaviles d’animació amb foc o sense
i, en ocasions, petits espectacles de carrer. Està formada, bàsicament, per
diables, tiradors i tabalers.

Associació de Mares i Pares del CEIP Joan Abelló (1989)

Aquesta Associació es funda l’any 1989, un any després de la posada
en marxa de l’escola Joan Abelló. Sempre ha format part de la comunitat
educativa i hi ha participat activament. Els seus objectius són organitzar
les activitats extraescolars, col·laborar en les festes i activitats de l’escola,
facilitar la integració de pares i mares en el centre escolar i treballar en
general per a les famílies i els infants. També col·labora i participa activament en la Coordinadora d’AMPA de Mollet.
L’AMPA, aquests últims cursos, ha ampliat les activitats extraescolars
amb noves ofertes, de manera que pràcticament la meitat dels alumnes
de l’escola hi participen. Per dur-les a terme, treballen amb monitors en
pràctiques dels instituts i centres de la ciutat que fan formació de 2n grau,
alguns dels quals van ser alumnes de l’escola, de manera que fomenten
la cohesió de la comunitat educativa.
En els Jocs Escolars formen part de totes les categories i el curs passat,
en bàsquet, van guanyar el premi a l’esportivitat. Juntament amb altres
escoles han promogut una nova categoria en aquests Jocs Escolars.
S’impliquen de manera activa en campanyes com la recollida de roba
i joguines per a la mateixa escola i Caritas, per tal de contribuir a un món
millor per a tots els infants.
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La colla organitza cursos de formació especialitzada amb motiu de la
nova normativa europea que des de l’any 2012 obliga les colles de diables i correfocs a presentar acreditacions formatives per part dels seus
integrants.

Associació Musical Pau Casals (1989)

Aquesta entitat ha complert ja vint-i-sis anys. Neix l’any 1989 com a
fruit de l’interès d’un grup de persones de donar a la població de Mollet
una institució musical activa i proporcionar als joves la possibilitat d’accedir a una formació musical independentment de les seves característiques socioeconòmiques. Aquest esperit de posar la música a l’abast
de tothom s’ha mantingut al llarg de la vida de l’Associació Musical Pau
Casals.
L’Associació s’involucra activament en el moviment cultural i associatiu
de Mollet durant tot l’any oferint actes organitzats per la pròpia entitat,
com els concerts d’aniversari, Santa Cecília i Cap d’Any, o en altres actes
on es convida bandes de Catalunya i d’Espanya per tal d’apropar als molletans la tradició de música de bandes. També participa en actes organitzats per l’Ajuntament o per altres entitats ciutadanes.
Fora de Mollet, ha participat en la cerimònia d’inauguració dels XXV
Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i ha actuat a Rivoli i en el Festival de
Música Europea per a Joves, que es fa a Neerpelt (Bèlgica).

15
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Una altra fita interessant de l’Associació ha estat la participació en
l’enregistrament de dues bandes sonores de pel·lícules, en la producció
catalana Monturiol i en la franco-catalana El millor negoci del món. Més
recentment també ha participat en la l’òpera collage L’Home del Paraigua.
En la celebració del XXV aniversari, la finalitat de l’Associació segueix
sent l’ensenyament musical, fer música i fer banda.

Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental – Mollet (1998)

La delegació de l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental a
Mollet la va crear Domingo Creus fa setze anys, i sorgeix de la Hermandad
de Donantes de Sangre. És una associació sense ànim de lucre que té per
missió inventar o proposar llocs per fer recapte de sang i esdevenir autosuficients en les necessitats de sang a la ciutat.
D’aquí ha sorgit la idea de fer les captes de Festa Major, aprofitant l’embranzida que donen els Morats i Torrats a les festes i la col·laboració de
l’Ajuntament. D’aquesta manera es crea el punt solidari de Festa Major.
Aquesta capta ha estat exportada a quinze pobles del Vallès Oriental i està
donant uns beneficis indubtables a les donacions de sang, sobretot en
l’aspecte d’aconseguir nous donants i sobretot joves.
L’Associació també ha promogut les donacions de sang a l’Hospital de
Mollet i ha posat en marxa els APS (Aprenentatge per Serveis) que es fan a
moltes escoles de Catalunya. Cal dir que la capta de sang de determinades
escoles de la ciutat superen a moltes altres tant en nombres absoluts com
percentuals.

Associació de Pagesos de Gallecs (2001)
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L’Associació neix al 2001 per defensar els interessos dels pagesos que
conreen terres a Gallecs i representar-los davant les administracions per
tal d’unificar criteris per aplicar al territori de Gallecs. Aquesta col·laboració
es va iniciar amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès i l’incipient Consorci de
Gallecs, el qual, en els últims anys, s’ha reconvertit en el nou Consorci del
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Gallecs.
Fruit d’aquesta col·laboració, principalment formativa, sorgeix l’Associació Agroecològica de Gallecs, que té l’objectiu principal d’assolir el desenvolupament rural i local sostenible per mitjà de l’agricultura ecològica i
garantir el relleu generacional. Tot això es fa mitjançant l’aplicació d’un
model de gestió agrícola respectuós amb el medi ambient, destinat a l’alimentació humana (com els menjadors escolars ecològics, per exemple).
Aquest model afavoreix la biodiversitat, la protecció i millora de la qualitat
del sòl i la recuperació de les varietats tradicionals i locals; garanteix la
qualitat dels aliments i el comerç de proximitat; contribueix a la mitigació
del canvi climàtic, i fomenta l’ús de les energies renovables i l’associacionisme agrari, dins del marc de l’agricultura periurbana.

Obra Social El Bon Pastor (2009)

L’Obra Social El Bon Pastor, de l’Església Evangèlica de la ciutat, és una
entitat que des de fa cinc anys treballa de manera coordinada amb els serveis socials municipals i les altres entitats que formen la Taula municipal
d’inclusió social, per tal de donar cobertura a tota la població molletana
afectada per la crisi.
La principal tasca és la del servei d’aliments, que fan cada divendres al
seu local, per al qual compten amb dotze voluntaris. En aquest 2014 han
atès de manera regular sis-centes famílies i quasi dues mil persones.
Un altre objectiu important és la col·laboració activa en la captació d’aliments en les grans campanyes de recollida. També col·laboren en les jornades voluntariat que es fan regularment a la nostra ciutat.
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El resultat és la producció, sota el segell de Producte de Gallecs, ecològic i de proximitat, certificat pel CCPAE, de diferents aliments com blats
antics i hortalisses fresques i de temporada.

Creu Roja Mollet - Baix Vallès (2010)

L’assemblea autònoma de la Creu Roja a Mollet es gesta entre els anys
2008-2009, empesa per la situació de crisi econòmica que es viu a la ciutat i amb la voluntat de col·laborar amb altres entitats amb el mateix compromís de solidaritat social, i queda constituïda el març de 2010. Abasta
les poblacions de l’entorn del Baix Vallès: Martorelles, Martorelles de Dalt,
Parets del Vallès, la Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Fost de
Campsentelles.
Arran d’aquesta constitució, l’entitat entra en un gestió més professionalitzada per donar el màxim d’eficiència al servei de voluntaris que la
conformen. Un primer pas, en aquest sentit, va ser aconseguir, mitjançant
l’Ajuntament, un nou local on atendre els usuaris i un espai per a magatzem d’aliments.
Una de les activitats més importants de l’entitat en aquests anys és la
del servei d’aliments, que ofereixen de manera coordinada, dins la Taula
municipal d’inclusió social, amb els serveis socials municipals i amb les altres dues entitats molletanes que també el porten a terme, Caritas Mollet
i l’Obra Social El Bon Pastor. Creu Roja ha donat aquest 2014 aliments a
més de cinc-centes famílies, que signifiquen més de mil cinc-centes persones. També col·labora activament en les accions conjuntes de sensibilització com són les campanyes de recollida d’aliments, així com en el servei
de preventius, en conveni amb l’Ajuntament, per a les activitats culturals i
esportives que es fan a la ciutat.
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Distincions cíviques a persones
1997

2002

Codina, Emili

Albero Martínez, Encarnación
Boix i Pujol, Jaume
Brustenga i Miquel, Joaquim
Castellón i Martínez, Àngel
Español i Viñas, Jaume
Fortuny i Velázquez, Pere
Gallardo Muñoz del Pozo, Julio
Gàllego i Tubau, Narcís
Garriga i Vila, Josep
Giralt i Martín, Teresa
Isern i Martí, Josep
Mas i Gómez, Jordi
Mendoza Bermejo, Antonio
Mogas i Roura, Enric
Molins i Cid, Pilar
Moretó Puigdomènech, Josep
Moretó Puigdomènech, Martí
Planellas i Tura, Joan
Prades i Canadell, Jaume
Puig i Peiró, Maria Asunción
Royo i Torrebadella, Assumpció
Soto Marín, Bernabé
Viñas i Quixalós, Arcadi

1999
Aliguer i Veguer, Joan
Amadó i Gual, Joan
Aran Roca, Ramon
Bas i Orodea, Francesc
Castells i Moretó, Joan
Colomer i Ferrer, Maria
Conejo González, Rafael
Coromines i Pi, Vicenç
Feliu Jubany, Josep
Fernández Iglesias, Manuel
Fernández Pachón, Esteban
Fortuny i Roig, Antoni
Garcia i Campos, Pere
Garriga i Miquel, Jacint
Gonzalvo Falcón, Marià
Gonzalvo Falcon, Juli
Manils i Molins, Conxita
Mayolas i Bret, Jaume
Montferrer i Trias, Salvador
Montón Navarro, Valeriano
Oliveras i Santacreu, Andreu
Puigvendrelló i Domínguez, Maria
Sánchez Garcia, Julián
Sandoval i Gil, Josep
Santillana del Valles, M. Asunción
Solé Tura, Joan
Tiffon i Ramonet, Maria
Tiffon i Ramonet, Úrsula
Torras i Malgà, Magdalena
Vilardell i Soteras, Plàcid

Arroyo Porras, Manuel
Bastida Martínez, Mercè
Codina Torrents, Joan
Codina Torrents, Jaume
Duñach Torras, Marina
Escar Monaj, Carme
Fabré Pocurull, Martí
Falguera Castells, Alfons
Ferrando Oriol, Joan
Folch Alech, Joan
Galobardes Pocurull, Josep
Garrido Valldeoriola, Andreu
Gómez Forrellad, Rafael
Manzanares Morales, Josep
Martínez Rodríguez, Rosario
Mas Martí, Antoni
Miguel Para, Domingo
Patilla Gastón, Luís
Pi Carrasco, María
Pons Boltañà, Marta
Rodríguez González, Àngel
Sallent Mula, Vicenç
Vila Armadans, Vicenç
Vilaseca Bellsolà, Joan
Vizcarra Novales, Josep Maria

2011
Abril Pascual, Montserrat
Alemany Cot, Pascual
Amaya Moreno, Francisco
Andrés Sánchez, Dolors
Bertran Mañosa, Pere
Caamiña Varela, José Manuel

Carbonero Vela, Antoni
Dote Gómez, Juan
García-Moreno Marchan, Consol
Garreta Montoliu, Joan
Gómez Forrellad, Josep Maria
Llavina Veguer, Maria Teresa
Manils de Andrés, Isidre
Martínez Camps, Lluís
Montoya Soler, Gabriel
Olària Artés, Francesca
Palau Ravell, Maria Àngela
Pi Morral, Josep
Securún Fuster, Rosa Maria
Soler Gallardo, Jesús
Vega Vílchez, José
Viñas Quixalós, Enric
Xicola Cluet, Jaume
Xicola Gascón, Jaume
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2006

2014
Bernial Castells, Pelegrí
Borràs Llop, Bruno
Bosch i Sort, Jaume
Cabarrocas Piñol, Montserrat
Lapasset Prat, Joaquim
Llargués Claverol, Andreu
Macià Gràcia, M. Carme
Mas Ràfols, Víctor
Moretó Reventós, Joan
Navarro Carrasco, Antonio
Net Carbonell, Esteve
Peiró Villanueva, José
Roca Santafé, Josep
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Distincions cíviques a entitats
1999

Atlético Zona Sur Mollet - 1969
AV de la Plana Lledó - 1974
AV de la Zona Centre - 1978
AV de l’Estació de França - 1978
AV de l’Estació del Nord - 1977
Ball de Gitanes de Mollet - 1979
Casal Cultural de Mollet - 1964
Centro Cultural Andaluz - 1979
Club Atlètic Mollet - 1931
Club Bàsquet Mollet - 1943
Club Billar Mollet - 1943
Club Ciclista Mollet - 1932
Club Futbol Mollet - 1919
Club de Tennis Mollet 1973
Club d’Escacs Mollet - 1932
Club Muntanyenc Mollet - 1933
Irmandade a Nosa Galizia - 1979
Moto Club Mollet - 1974
Penya Barcelonista Mollet - 1971
Societat Coral i Cívica El Clavell - 1913
Societat de Socors Mutus de Mollet - 1933
Tradicions i Costums - 1984
Unión Deportiva Lourdes - 1977
Unión Deportiva Molletense - 1974

2002

AMPA CEIP Nicolás Longaron - 1970
AMPA CEIP Col·legis Nous - 1970
AMPA CEIP Joan Salvat Papasseit - 1976
AMPA CEIP Princesa Sofía - 1977
AMPA IES Vicenç Plantada - 1976
APA Col·legi Lestonnac - Companyia Maria - 1975
Associació de Veïns Barri de Lourdes - 1978
Associació de Veïns de Can Pantiquet - 1977
Centre Juvenil d’Esplai Lledó - 1976
Club Petanca Mollet -1974
Esplai Tuareg - 1972
Esplai Xivarri - 1973
Penya Blanc Blava Mollet - 1975
20

AMPA Centre d’Estudis Mollet -1979
AMPA CEIP Federico Garcia Lorca - 1979
AMPA CEIP Montseny - 1982
AMPA CEIP Sant Jordi - 1981
AMPA CEIP Sant Vicenç - 1979
AMPA Escola Sant Gervasi - 1979
AMPA IES Mollet - 1979
Associació Amical Mauthausen -1978
Associació Gent Gran l’Esplai - 1981
Associació Pro-memòria als immolats per a la llibertat a Catalunya - 1980
CCR Aragonés de Mollet y comarca - 1981
Ciutat de Rívoli (Città di Rívoli)
Club Ciclista Plana Lledó - 1981
Club de Jubilats del barri de Lourdes - 1982
Club Patinatge Artístic Mollet - 1981
Mollet Hoquei Club - 1955
Sala Fiveller -AMP 1981
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2006

2011

Associació de Persones Sordes de Mollet - 1985
Estoc de Veus - Coral Sant Vicenç - 1983
Fundació Casa Asil Parroquial de la Immaculada - 1978
MIJAC - 1987

2014

Associació de Donants de Sang del VO - Mollet - 1999
Associació de Mares i Pares del CEIP Joan Abelló - 1989
Associació Musical Pau Casals - 1989
Associació de Pagesos de Gallecs - 2001
Associació de Veïns de la Fira d’Artesans - 1983
Ball de Diables - 1983
Caritas Parroquial Mollet - principis anys 60
Creu Roja Mollet - Baix Vallès - 2010
Forn de Sant Vicenç - 1914
Obra Social El Bon Pastor - 2009
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