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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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PRESENTACIÓ
Em plau encapçalar aquest llibretó que teniu a les mans, perquè és la
representació tangible de l’homenatge que volem retre a un grup de
persones i entitats amb la finalitat de reconèixer i distingir la tasca que
han fet per la nostra ciutat i per la nostra comunitat, tot contribuint al
seu progrés i reforçant la nostra identitat.
El Ple del passat 3 de desembre de 2006 va acordar concedir la distinció cívica Per Mollet a vint-i-sis persones i setze entitats, a més de la
nostra ciutat agermanada de Rivoli. Els àmbits de treball i dedicació
d’aquestes distincions cíviques abasten un camp ben extens, el de les
inquietuds i els afanys propis d’una comunitat que amb el seu dia a dia
vol teixir vincles d’identitat, de pertinença, de diàleg, de suport, de coneixement, d’ajuda i de solidaritat per esdevenir una comunitat educada, cívica, lliure i compromesa amb els valors de la democràcia i de la
igualtat d‘oportunitats.
Per això, en aquestes pàgines llegireu biografies de persones i copsareu els llegats d’una tasca responsable i tantes i tantes vegades altruista en els camps de l’educació, la medicina, la cultura, la investigació, les arts, els agermanaments, l’associacionisme, la defensa de la
terra, l’esport, el sindicalisme... Hi trobem homes i dones, cadascun
d’ells amb les seves professions, la seva manera de guanyar-se la vida
i amb la seva particular i elogiosa dedicació a Mollet. També tenim persones que van viure directament moments històrics transcendents com
la segona república, o fets històrics tràgics com la postguerra nostra
dels anys 40 o la depuració franquista, i persones que han volgut perpetuar el testimoni, perquè mai no mori, de les víctimes dels camps de
concentració nazis.
Veureu també una bona colla d’entitats, amb una història ja llarga, de
vint-i-cinc anys o algun més, amb una important i meritòria feina, perquè és la del dia a dia, la continuada, la que persevera, en el món de l’educació, de l’esport i de la cultura.
Tenim, en definitiva, persones, nascudes arreu, a Mollet i dins i fora
de Catalunya, però totes, totes tenen en comú que comparteixen un
espai que estimen i per al qual han treballat i treballen. I que molta part
d’aquesta feina l’han feta destinant-hi molt del seu temps lliure o el
temps que podrien dedicar a la família. Ara els volem tornar aquesta estimació i aquesta dedicació amb el reconeixement institucional i ciutadà que és la distinció cívica Per Mollet.
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Sortosament, el treball constant per fer cívic i enriquidor el nostre
dia a dia col·lectiu no és únicament a mans dels càrrecs electes. Els
ciutadans i les ciutadanes hi fan una aportació cabdal, imprescindible, sense la qual els càrrec públics ho tindríem molt més difícil i no assoliríem el progrés social de la manera que ho podem fer ara.
Avui homenatgem aquesta suma d’aportacions de persones i entitats que, a la seva manera, han estimat Mollet i han treballat per als
seus veïns i els seus conciutadans. Fent nostres el seu exemple i el seu
llegat, la nostra societat va endavant i té futur.
Moltes felicitats a totes aquestes persones i entitats.

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
històrica, política i cívica, que han dut a terme, de manera
llarga, continuada, solvent i rigorosa, 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, sota el Roure del Mil·lenari, el diumenge
18 d’abril de 1999. La proposta de persones i entitats nominades amb la distinció cívica Per Mollet, i els seus mèrits,
és la següent:

Alfons Falguera i Castells (Mollet del Vallès, 1908-1990)
Va ser un home polifacètic. L’any 1923 era secretari del Club de Futbol Mollet, on més endavant creà les seccions de bàsquet i d’atletisme.
En el terreny tècnic, va ser autor d’innovacions tecnològiques en el
camp tèxtil, a més d’introduir al mercat català els teixits de paracaigudes. També va ser comptable. Va ballar al Ball de Gitanes amb la
Colla Auxiliar Sedera i va ser regidor d’Economia amb el batlle Josep
Fortuny els anys 1937 i 1938. Després de la Guerra Civil, va ensenyar a
l’acadèmia del senyor Ninou.
Gran apassionat de l’atletisme i fundador de l’equip de beisbol de
Mollet, la seva dedicació a l’esport es va traduir en diversos reconeixements: la medalla d’or de la Federació Barcelonesa d’Atletisme (temporada 1961-1962), la placa a l’esportista de l’any de Ràdio Mollet
(1984)... L’últim i més important dels premis va ser el monument a les
Pistes Municipals d’Atletisme La Pedra Salvadora.

Maria Pi i Carrasco (Montcada i Reixac, 1915)
Estudia Magisteri a Barcelona i fa de mestra a la Mútua Escolar
Blanquerna del 1933 al 1935. L’any 1934 arriba a Mollet per casar-se amb
Joan Mayol Solé.
A la Guerra Civil treballa de mestra a La Cerveseria, un antic caféconcert del carrer Lluís Duran, adaptat com a escola. Quan acaba la
guerra és inhabilitada perquè es nega a manifestar-se de forma expressa com a addicta al règim franquista. Llavors es dedica a tasques
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socials d’ajuda a famílies necessitades i a l’acolliment d’immigrants.
La tardor del 1963 col·labora en l’acollida dels damnificats pels aiguats.
A finals dels anys setanta i principi dels vuitanta, com a membre
de l’Associació d’antics funcionaris de la Generalitat, treballa intensament i amb èxit, per tal que es restableixin les aspiracions dels
exfuncionaris de la Generalitat i dels antics Mossos d’Esquadra, expulsats de la seva feina amb l’entrada dels franquisme.

Antoni Mas i Martí (Barcelona, 1929 -2005)
Als 12 anys va començar a treballar a la Ferreteria Mora, on va
estar durant 28 anys. Després va crear el seu propi negoci, una botiga
de cortines i d’articles per a la llar, la primera de l’especialitat que
s’obria a Mollet.
De petit va ser jugador de futbol i de bàsquet; després va fer d’entrenador dels infantils i juvenils del Club de Bàsquet Mollet i fou membre de la junta directiva. En l’àmbit musical, va formar part de la Coral
El Clavell amb el mestre Suñé; va pertànyer a la colla sardanista Montserratina i va ser ballador del Ball de Gitanes.
En el món de l’esport, va ser president de la Penya Barcelonista durant cinc anys i soci del Club de Tennis El Calderí, on es va encarregar
de la secció de petanca. Quan va morir, encara tenia el carnet de soci
número 1 del Club Futbol Mollet.
Va ser membre de la junta directiva de L’Esplai de la Caixa, i membre
fundador i president del Banc del Temps.

Josep Maria Vizcarra Novales (Mollet del Vallès, 1930)
Fill de pares humils i treballadors, va heretar la responsabilitat i l’orgull de complir i aconseguir uns propòsits.
Des de l’any 1944 fins al 1970 és responsable i propietari d’una barberia. De formació autodidacta, el 1971 instal·la un negoci dedicat a la
fotografia comercial, que manté fins a la jubilació, l’any 1995.
L’afecció a la fotografia li arriba de ben petit, que a poc a poc es
converteix en obsessió i passió per exercir-la. Els seus models són la
família, la natura, i sobretot, l’observació de la llum, l’eina més important perquè la fotografia tingui un llenguatge propi. És pioner en revelar i positivar la fotografia en color, aleshores no comercialitzada, a
Mollet.
És membre de la junta directiva del Club de Bàsquet Mollet i de l’Associació de Botiguers de la Zona Centre.
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Josep Manzanares Morales (Barcelona, 1932)
L’any 1997 inicia, amb el psiquiatra Diego Palao, la redacció d’uns
estatuts per fundar una associació de familiars de malalts mentals,
que prestés servei no només a Mollet sinó també al Baix Vallès. Així,
amb un grup de familiars del Centre de Salut Mental, creen la primera
junta de l’Associació, amb el suport de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès.
Tenen a prop d’un centenar d’associats, dels quals una quarantena
són usuaris del Club Social. Fan activitats molt diverses que tenen
gran acceptació: tallers, sortides de cap de setmana, sortides de vacances, celebració de festes i aniversaris, confecció de pintures, ceràmica, costura i revistes trimestrals de les activitats del club, concursos
de poesia, fotografia, i taller de teatre...

Joan Folch i Alech (Tortosa, 1934)
Estudia electrònica a Barcelona i després del servei militar s’incorpora a l’empresa SEAT, on treballa fins a la jubilació.
Paral·lelament a la seva tasca professional, porta a terme diferents
aficions com la radioafició i l’observació meteorològica. Ha sistematitzat les dades climatològiques de la nostra vila des dels anys setanta i ha donat a conèixer les dades locals a tota la comarca a través de la
ràdio, premsa escrita i televisió. Als anys noranta va ser nomenat observador meteorològic local pel Servicio Meteorológico Nacional.
Després de la jubilació, la seva tasca ha estat encaminada a divulgar la meteorologia a les escoles de primària i instituts de secundària,
així com als esplais de gent gran. És un dels promotors de la Setmana
Meteorològica al Casal Cultural, amb la participació d’importants físics i divulgadors de la meteorologia i del medi ambient.

Rafael Gómez i Forrellad (Barcelona, 1934)
Va passar la Guerra Civil a Mollet, a casa el seu avi, a la Torre del
Sot. Les seves activitats a Mollet s’inicien en el Centre Parroquial, on
va fer teatre al llarg de molts anys. A la dècada dels anys seixanta participa a la primera junta de l’Agrupación Folklórica Molletense, amb
Jaume Oliveras de president, en els Homenatges a la Vellesa, la cavalcada de Reis, etc.
L’any 1961 va instal·lar la coneguda fàbrica Daga de les “esterilles”,
–és perit industria– on va fer de director tècnic i de producció al llarg
de més de trenta anys, fins que es va retirar. Per les seves naus han
passat moltíssimes noies de Mollet i creu que pot dir amb orgull que

distincions 2006

8

14/2/07

15:26

Página 10

DISTINCIONS CÍVIQUES PER MOLLET

sota el seu mandat s’ha treballat com en família, amb respecte mutu.
El 1965 ingressa a la Creu Roja i durant els quinze anys de dedicació aconsegueix un local digne, es forma la banda de cornetes i tambors, es fan cursets de socorrisme i, el més important, s’instauren per
primera vegada a Mollet de les donacions de sang. Va formar part del
Casal Cultural l’any 1967 i durant set anys va ser codirector i professor
de l’Escola de Formació Professional.
Actualment fa costat a diferents entitats: Tradicions i Costums, Càritas, Omnium Cultural, Museu Abelló, etc.

Josep Galobardes i Pocurull (Mollet del Vallès, 1935)
Estudia a l’acadèmia Ninou i més tard als Col·legis Nous. Als 14
anys comença a treballar en una ebenisteria, ofici que exerceix fins a
la jubilació.
Aficionat a l’esport, després de passar per diferents clubs i categories juga al Club de Futbol Mollet fins als 26 anys.
A partir de 1976 s’incorpora a l’Associació Amical Mauthausen i
participa en múltiples activitats; durant més de quinze anys a estat a
la junta directiva. A hores d’ara, encara dedica el seu temps a anar a
les escoles i centres cívics per explicar què va ser la deportació i les
seves conseqüències.
També es dedica a la seva gran passió, que és la sardana, música
que el fascina. Des de fa 13 anys, fa el programa setmanal La Pubilla, a Ràdio Mollet.

Andreu Garrido i Valdoriola (Barcelona, 1935 - 2002)
Com a ràdio aficionat va ser president dels Ràdio Aficionats del
Vallès Oriental, fundador dels Ràdio Aficionats de Mollet del Vallès i
aficionat a URE Ràdio Aficionats.
Com a voluntari de la Creu Roja de Barcelona i de Mollet del Vallès,
va participar en activitats com el repartiment de joguines.
Va fundar Protecció Civil de Mollet del Vallès i va participar en
les activitats locals: Festa Major, cavalcada dels Reis, etc. Va ser
voluntari Olímpic i Paralímpic al Camp de Tir Olímpic de Mollet
l’any 1992. Aficionat a la Volta Ciclista de Catalunya, hi va participar com a voluntari de protecció civil i va aconseguir que la Volta
passés per Mollet.
Era un gran enamorat de les motos, en concret, de les Goldgings i
va participa en totes les trobades que va poder.
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Luis Patilla Gastón (Bodonal de la Sierra, Badajoz, 1939)
Va arribar a Catalunya l’any 1962; va viure a Montmeló i a Montornès,
on va fundar una associació de caps de família, que era una fórmula
perquè sindicats i partits clandestins poguessin treballar des d’una
plataforma legal. Va venir a Mollet l’any 1977, a Can Pantiquet on encara viu i, on va participar en la creació de l’Associació de Veïns del Barri.
Com a militant del PSUC va donar suport a les primeres eleccions
de l’Ajuntament democràtic, però ell sempre va treballar des de l’Associació de Veïns i després, des de la Federació d’Associacions de
Veïns. Luis continua reivindicant millores per al barri i per tot Mollet,
perquè creu que encara hi ha molts problemes.

Domingo Miguel Para (Madrid, 1940)
Fill de militar republicà i mare de militància comunista, ambdós comdemnats a mort pel règim franquista, va néixer a la Maternitat de Maria
Cristina, on van portar la mare per parir i després va retornar a la presó,
on Domingo va passar el primer any de la seva existència. Posteriorment, el règim franquista els va commutar les penes de mort i els va
desterrar a Catalunya.
Arriba a Mollet l’any 1962 i participa en la lluita antifranquista com a
militant del PSUC i amb el sindicat de CCOO, des dels primers anys de
la militància clandestina. És un dels impulsors del moviment associatiu que dóna origen a l’Associació de Veïns de Rosaleda-Can Gomà i
també organitza la primera associació de petits comerciants de Mollet.
Va ser regidor pel PSUC al primer consistori democràtic de Mollet
presidit per Anna Bosch i ha continuat vinculat a diferents associacions ciutadanes de Mollet.

Rosario Martínez Rodríguez (Orce, Granada, 1940)
Coneguda com la Rosario de Can Gomà, va arribar a Mollet i a Can
Gomà l’any 1970. No coneixia ningú, però des del principi va començar
a treballar de la millor manera possible, conscient que si no ho aconseguia sempre, si més no, ho havia intentat.
Al llarg d’aquests quaranta anys han tinguts moltes i variades vivències, gairebé sempre positives. La seva feina li ha permès conèixer
molta gent, moltes associacions, treballar amb totes i intentar adaptarse a les diferents situacions i particularitats de cadascuna. Ha arribat
a establir vincles que superen molt l’estricta relació professional. Ha
compartit, amb moltes d’aquestes persones, problemes i alegries; en
molts casos, han passat a ser amics i amigues que ara, després de la
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seva jubilació, manté. El seu petit habitatge s’ha fet gran per acollir, sovint, persones que necessitaven un suport, una pausa, una urgència.
La Rosario està orgullosa de ser molletana i sentir-se estimada per
la seva gent, per la seva ciutat, per Mollet.

Mercè Bastida i Martínez (Mollet del Vallès, 1942)
Va treballar primer a la fàbrica tèxtil de Can Fàbregas i després, durant 30 anys, d’auxiliar d’un metge, tot compaginant-ho amb el monitoratge de menjador i lleure.
Sempre ha col·laborat en els consells escolars de les escoles on han
estudiat els seus fills.
Als 40 anys comença a fer teatre amb el Grup Fiveller i quan aquest
grup es desfà, continua fent teatre i monòlegs pel seu compte, com per
exemple la col·laboració amb l’Associació Actua Mollet, de suport als
afectats pel VIH. Actualment fa teatre amb l’Associació Amics de l’Art.
És vocal de l’Associació 7 Plomes i capdavantera de la Xarxa Poètica.
Col·labora amb activitats per a la gent gran i escriu poemes i articles a les revistes Contrapunt i a Mollet a mà.

Vicenç Sallent i Mulà (Mollet del Vallès, 1942)
Nascut en una família dedicada a la fusta –cal Medir– des de l’any
1890. Dels 10 als 14 anys és escolà de la Parròquia de Sant Vicenç de
Mollet i de més gran ajuda el mossèn a recollir ampolles amb el tricicle
per als més desfavorits; col·labora en cavalcades de Reis, celebracions
de Sant Cristòfol i revetlles de Tradicions i Costums. Porta avis que no
poden caminar a l’església i a les festes.
La seva gran passió ha estat sempre el món del motor, afecció que el
porta l’any 1974 a ser un dels fundadors del Moto Club Mollet i el 1991
funda el Club de Fanàtics de Motos Històriques. També ha aconseguit
que en quatre ocasions, el Ralli de cotxes pogués fer la sortida des de
Mollet.
Sempre ha col·laborat amb tot tipus d’entitats i comerços molletans.

Marta Pons i Boltañà (Badalona, 1943)
L’any 1971 funda el Centre de Dansa Marta Pons, la primera i única
escola de dansa a Mollet durant 28 anys. En aquest període, introdueix
la dansa clàssica, el jazz i la dansa contemporània i duu a terme un
gran nombre d’activitats artístiques i pedagògiques: festivals en benefici dels disminuïts mentals, homenatges a la vellesa, homenatges
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a la tercera edat, actuacions al Club de Tennis El Calderí, al Centro
Cultural Andaluz, al Centro Cultural Recreativo Aragonés, a la Fira
d’Artesans... També participa en festes nadalenques al Teatre Municipal Can Gomà. El 1988 presenta la Jove Companyia de Ballet de Mollet. L’any 1992 participa en la celebració de Mollet, Ciutat Pubilla de
la Sardana i en la inauguració dels Jocs Olímpics i Paralímpics de
Barcelona’92. També ha participat en nombroses trobades i recitals de
jazz.
L’any 1997 obre la botiga “Núvies Roma”, amb models exclusius fets
a Mollet; durant algunes edicions han estan presents a les Fires de Mollet i Granollers “Exponuvis”, a l’Hotel Ciutat de Mollet, la discoteca Teatre, i la festa del carrer Jaume I, entre d’altres esdeveniments.

Àngel Rodríguez González (Valdelacasa, Salamanca, 1943)
Arriba a Mollet l’any 1966 i comença a treballar en una empresa de
Martorelles, fins que l’any 1971 el despatxen per la seva militància sindicalista.
L’any 1975 entra a treballar a Teneria Moderna Franco-Española, SA,
on l’any següent és triat com a enllaç per la llista de Comissions Obreres. L’any 1990 el nomenen president del comitè d’empresa i membre
del consell d’administració. L’any 2003 es jubila de l’empresa.
A les primeres eleccions democràtiques, l’any 1979, va ser regidor
pel PSUC a l’Ajuntament de Mollet, càrrec que renovà l’any 1983 fins
al 1987. Ha estat secretari local de CCOO des de l’any 1989 fins al
2000.

Jaume Codina i Torrents (Mollet del Vallès, 1944)
Joan Codina i Torrents (Mollet del Vallès, 1949)
Tots dos germans estudien a l’Acadèmia Mollet fins acabar el batxillerat. El Jaume, que cantava a l’escolania parroquial, ajudava el pare a
engalanar el campanar per la Festa Major. Participa en les activitats del
Centre Parroquial i les tardes de diumenge posa música clàssica i sardanes a la botiga.
El Joan, a partir dels 14 anys, treballa a la botiga i al taller de la família. Participa en activitats juvenils a la semiclandestinitat, canta l’himne dels Segadors quan encara estava prohibit, col·labora en un concert de Raimon a la pista del Centre Parroquial, etc.
A l’entorn de la botiga, ambdós viuen un clima de suport a les entitats culturals de Mollet, i col·laboren amb associacions de tarannà ben

distincions 2006

12

14/2/07

15:26

Página 14

DISTINCIONS CÍVIQUES PER MOLLET

diferent: el Club Bàsquet, el Club Futbol, la Parròquia, el Casal Cultural, L’Esplai, Tradicions i Costums, Club Ciclista, Penya Barcelonista,
Associació Veïns del Centre, Associació Pro-memòria als Immolats
per Catalunya, Col·legi Lestonnac, Unió de Botiguers, Castellers, Geganters, Coral El Clavell, Ball de Gitanes i Esbart Dansaire i moltes
més entitats.
Actualment, el Joan es vicepresident del Ball de Gitanes i de l’Esbart Dansaire de Mollet.

Joan Ferrando i Oriol (Mollet del Vallès, 1944 - 2002)
Nascut en el si d’una família de classe treballadora, de petit va adquirir els valors democràtics del seu pare, que havia estat carrabiner
durant la II República.
Funda l’Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i
Refrigeració (ACTECIR), per tal d’independitzar-se de l’associació a
nivell estatal i cobrir millor les necessitats dels professionals catalans
d’aquest sector. N’és president des del 1997 fins al 1999.
A mitjans de la dècada dels setanta, amb altres pares i mestres
funda la Cooperativa de BUP i COU Sant Jordi, per cobrir el buit que hi
havia a la ciutat. Esdevé regidor de CiU de l’Ajuntament de Mollet a la
primera legislatura democràtica entre els anys 1979 i 1983 i president
del Comitè Local de CDC des del 1992 fins a l’any 2000. Participa en entitats com Òmnium Cultural i l’Associació de Veïns de la Zona Centre
de Mollet del Vallès. Va morir prematurament als 57 anys, amb molts
projectes per acabar.

Marina Duñach Torras (Gallecs, 1945)
Filla de la Magdalena i el Jaume de Can Jornet. Des de l’any 1970,
any de l’expropiació de Gallecs, va treballar i lluitar per mantenir Gallecs verd i agrícola.
Estudia Magisteri i quan acaba treballa en escoles privades i públiques, gairebé sempre a Mollet, fins que acaba la docència a Granadilla
(Tenerife).
L’any 1984 obre el restaurant La Marieta, que adquireix renom, tant
per la seva qualitat gastronòmica com per les activitats culturals que
es desenvolupen al seu voltant. Traspassa el restaurant l’any 2001, després de 17 anys d’activitat.
Ara combina els dos oficis, l’ensenyament i la cuina: ensenya cuina
a nois i noies i assessora restaurants, sobretot en l’especialitat de
cuina tradicional catalana.
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Maria Carme Escar Monaj (Cuarte, Osca, 1945)
Estudia Magisteri a Osca. Guanya les oposicions el mes de maig de
1968 i comença a ensenyar en una escola a Fuendecampo (Osca).
L’any 1973 arriba a Mollet del Vallès i comença a exercir al Col·legi
Divino Maestro, avui Col·legis Nous. El setembre de 1975 és destinada
a l’Escola Princesa Sofia, on exerceix de mestra d’ensenyament primari i de parvulari. Des del mes de setembre de 1977 a l’agost de 1979, és
directora del Centre i ho torna a ser des del setembre de 1983 fins a l’agost de 2000.
El 31 d’agost de 2006 es jubila.

Vicenç Vilà i Armadans (Mollet del Vallès, 1946)
Enginyer Tècnic Químic Industrial, professor numerari de Física i
Química i diplomat en Ecologia i Medi Ambient. Des dels anys seixanta, ha treballat en diferents empreses. Com a professor, dóna classes
des de 1976 al 2006 a l’IES Mollet i des de 2004, al CIDET de Manresa.
Ha participat en nombroses activitats no lucratives: el grup de teatre del Centre Parroquial, la Comissió Municipal de Festes durant dotze
anys; la Cavalcada de Reis durant vint-i-vuit anys. Va jugar al Club Bàsquet Mollet, del 1956 al 1968, i va ser membre fundador de la Sala Fiveller de la revista Notes. En el terreny musical, és impulsor i fundador de
la Coral Sant Vicenç i de la Capella de Música Santa Maria. En l’àmbit
de la salut, va ser secretari de la Junta Directiva de la Societat de Socors Mutus, membre del patronat de la Fundació Privada Hospital de
Mollet, secretari de la Junta Directiva de l’Associació Molletana d’Ajuda als Discapacitats (AMAD), i de la Residència Santa Rosa.
Col·laborador de l’equip de litúrgia de la parròquia de Sant Vicenç,
ha donat cursos prematrimonials i prebaptismals. Ha estat presentador
dels concerts de Nadal de Tradicions i Costums durant vint-i-cinc anys.
També ha fet presentacions de llibres i publicacions diverses, i conferències de Medi Ambient en diferents àmbits.

Manuel Arroyo Porras (Alcaudete, Jaén, 1946)
Pedagog. Arriba a Mollet l’any 1969 i el setembre de 1970 inicia les activitats l’Escola Sant Gervasi al barri de la Plana Lledó, fundada per ell,
de la qual n’és director. Del 1973 al 1977 és regidor a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. El 1974 crea el Centre Lingüístic del Vallès. El 1986 funda
Pinetons i Vil·la, cooperatives d’habitatges per a pares i professors. Del
1987 al 1995 és president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya i del 1996 fins ara és membre del Consell d’Administració
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dels Fons Laietana. El 2006 forma part del Consell d’Administració de
CLADE, primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya.
En nom de Sant Gervasi ha impulsat iniciatives com: IUCT, Centre
Tecnològic i de formació superior. Fundació Sant Gervasi, per fomentar les tecnologies aplicades a l’educació. Fundació Tr@ms, amb el mateix objectiu, per a les escoles d’arreu de Catalunya. Catworld, Global
SS i Eimitec, empreses de serveis tecnològics.
L’Escola Sant Gervasi ha estat i és el centre de la seva vida.

Martí Fabré i Pocurull (Mollet del Vallés, 1947)
Cansalader per tradició familiar. Vinculat a associacions juvenils del
poble, l’any 1962 es posa en contacte amb l’entorn de la parròquia i amb
un grup de joves organitzen colònies, recitals de musica, cine fòrum,
teatre i activitats excursionistes. Uns anys després participa amb l’Associació de Veïns de la Zona Centre en diferents activitats, com la retolació dels carrers en català, la recuperació de les festes del Carnestoltes, les primeres revetlles populars, la recuperació de la Font de
la plaça... És regidor de l’Ajuntament de Mollet entre els anys 1987 i
1991 per CiU. Forma part de la junta de Mercamollet, on es desenvolupa el projecte del nou Mercat Municipal.
En un altre àmbit, participa a la junta de la Societat de Socors
Mutus, entitat que s’acaba transformant en la Fundació Privada Hospital de Mollet i n’és elegit president l’any 2000; amb la resta de la junta
inicien una nova etapa, modernitzen la institució i finalment impulsen i
participen en el projecte de construcció del nou Hospital.

Joan Vilaseca i Bellsolà (Mollet del Vallès, 1948)
Va néixer en una família amb una vocació molt clara, la medicina. El
seu pare va ser metge del poble molts anys i, de quatre germans, dos
van seguir les seves passes i van fer la carrera de medicina.
De jove participa en accions vinculades al poble: monitor de colònies, teatre, cine-fòrum. Estudia medicina i s’especialitza en Pneumologia i Cardiologia. L’any 1975 comença a treballar a Mollet com a metge
de capçalera i a la Societat de Socors Mutus de Mollet, on viu les diferents etapes de la Fundació Privada Hospital de Mollet i n’és director mèdic durant 15 anys. Actualment és cap d’Àrea de Medicina, president de la Junta Comarcal del Vallès Oriental del Col·legi de Metges
i responsable del Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi del
territori de Mollet. La formació científica sempre ha estat una de les
seves fites; per això ha participat activament en nombrosos cursos i
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congressos i és membre de diferents societats científiques de l’estat i
d’Europa.
Els esports, la lectura i la música són les seves afeccions principals.
Ha col·laborat com a metge amb els clubs de Bàsquet, Hoquei i Tennis
i va ser membre fundador del Club d’Esquí Mollet.

Entitats nominades
Mollet Hoquei Club, 1955
Neix d’un grup d’afeccionats que crea el Club Patí Mollet i arriba al
seu màxim esplendor la temporada 1978-1979 quan aconsegueix l’ascens a la Divisió d’Honor, màxima categoria a nivell estatal, en la qual
es manté fins a la temporada 1989-1990, data que es transforma en l’actual entitat Mollet Hoquei Club.
La temporada 1999-2000 recupera la categoria de Primera Nacional
Espanyola. Actualment es troba a la màxima categoria autonòmica Primera Nacional Catalana. Entre els grans èxits històrics assolits figura un
campionat d’Espanya l’any 1973 a Sevilla, un subcampionat d’Espanya categoria juvenil l’any 1982 i un campionat d’Espanya juvenil l’any 1983. El
fet més destacat és la participació en la competició europea l’any 1989.
Té un total de més de cent esportistes federats en diferents categories i l’escola d’Hoquei per a nenes i nenes de 4 a 6 anys.

Associació Amical Mauthausen, 1978
L’Amical Mauthausen va néixer en la clandestinitat, l’any 1962, quan
un grup d’exdeportats va entrar de forma furtiva a Catalunya per explicar el que havia estat el seu destí als camps de la mort. Els exdeportats
havien fet el jurament de fer conèixer el seu patiment al món.
La trajectòria de l’Amical ha estat una lluita de treball i d’esforç constant. Entre altres coses, el jurament diu que tornaran lliures als seus països, alliberats del feixisme, per mantenir l’esperit de solidaritat i unió per
continuar la lluita contra l’imperialisme i el fanatisme nacional.
Només la pau i la llibertat són garantia de la felicitat dels pobles.

AMPA CEIP Sant Vicenç, 1979
Constituïda l’any 1979, l’associació ha tingut un paper clau en els
grans projectes de l’escola i en la dinamització de la participació de les
famílies.
Dels primers anys cal destacar la tenaç lluita per aconseguir la
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construcció de l’edifici actual, la creació d‘un sistema cooperatiu per
resoldre les despeses escolars de les famílies i el suport a l’ensenyament en català.
Recentment s’han consolidat activitats i serveis dirigits a l’alumnat
i les famílies: esport, música, la revista anual, les sortides de cap de
setmana i les trobades de gegants.
L’AMPA de l’escola Sant Vicenç continua oberta a afrontar col·lectivament nous reptes.

AMPA Centre d’Estudis Mollet, 1979
Com a objectius generals tenen poder garantir l’èxit dels alumnes
amb la implicació de les famílies a l’escola i la participació activa al
centre, amb la creació d’una veritable comunitat educativa. Procuren
ampliar el teixit de pares i mares que no solen participar en la dinàmica del centre educatiu per tal de millorar la qualitat en l’educació dels
seus fills. Elaboren un pla de treball d’activitats i accions concretes dirigides a les famílies i faciliten espai-temps per a trobades del professorat i les famílies.
Es proposen desenvolupar el sentiment de pertinença. L’activitat
principal és assessorar mares i pares d’alumnes, així com organitzar i
fomentar activitats extraescolars.
L’activitat anual més destacada és la Milla Urbana de Mollet, pels
carrers de la ciutat, oberta a tots els ciutadans.

AMPA Escola Sant Gervasi, 1979
Nascuda el 1979, després d’uns anys d’inactivitat, l’AMPA Sant Gervasi ressorgeix amb una renovada energia el desembre de 1999. La primera tasca va ser actualitzar els estatuts de l’associació, que havien
quedat obsolets, fixar quins havien de ser els seus objectius i quina
havia de ser la seva missió dins de la comunitat escolar. Des d’aleshores i fins a l’actualitat, l’associació ha anat realitzant una sèrie d’intervencions encaminades a assolir els objectius proposats en els diferents àmbits d’actuació.
Les activitats han estat centrades en projectes educatius, esports,
oci i cultura, sanitat, organització i comunicació, activitats adreçades
als pares i mares.

AMPA IES Mollet, 1979
L’associació de pares i mares d’alumnes, des que va començar com

distincions 2006

14/2/07

15:26

Página 19

DISTINCIONS CÍVIQUES PER MOLLET

17

una escola de Formació Professional i més endavant es convertí en un
institut d’ensenyament secundari, ha col·laborat en la dotació d’eines,
infraestructures, subvencions, ajuts, etc.
S’han fet moltes activitats per dinamitzar el col·lectiu de pares,
mares i alumnat, sempre intentant integrar les famílies al centre. S’han
organitzat sortides i s’han potenciat les sortides dels alumnes.
L’AMPA és una associació oberta i col·laboradora amb la resta dels
membres de la comunitat: la direcció, els mestres, el personal no docent, personal de neteja, professorat de pràctiques, monitors, etc.

AMPA CEIP Federico García Lorca, 1980
Es va constituir com una associació de pares i mares, sense ànim
de lucre. Entre les seves activitats anuals destaquen la sortida al
Brull a recollir castanyes, la col·laboració amb l’escola en les festes
de Carnestoltes, fi de curs, castanyada i Nadal (el Pare Noël porta regals als alumnes de l’escola). Organitzen un casal d’estiu per als
alumnes de l’escola i altres infants del barri. També distribueixen llibres i xandalls perquè els socis puguin gaudir d’un preu més assequible.
L’AMPA ha col·laborat en la celebració del 25è aniversari de l’escola, tot recordant els inicis, quan van haver de lluitar perquè els infants
tinguessin l’ensenyament al barri.

Associació Pro-memòria als Immolats per a la Llibertat a
Catalunya, 1980
L’entitat neix l’any 1976, però no es legalitza fins l’any 1980. L’objectiu és honorar les persones assassinades pel franquisme. Una de
les primeres accions va ser aconseguir que al Fossar de la Pedrera no
s’hi enterrés ningú més i que s’agencés dignament. L’any 1981 l’escultor Ferran Ventura fa un Monument als Immolats, de pedra, que
s’instal·la al pati de la Biblioteca del Parlament; una còpia es col·loca
al Fossar de la Pedrera, per honorar totes les persones enterrades
allà i d’altres que reposen en llocs semblants, represaliades per les
forces franquistes. Queda pendent aconseguir que el Govern Central
anul·li els judicis sumaríssims militars a què foren sotmesos tots
aquells republicans. Actualment han creat una coordinadora formada
per la majoria de les associacions d’arreu d’Espanya per la recuperació de la memòria històrica, que va aprovar un manifest en contra
del projecte de llei del govern.
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AMPA CEIP Sant Jordi, 1981
L’AMPA és l’associació voluntària dels pares i mares de l’escola per
fomentar la participació en la vida escolar, gestionar serveis i activitats
extraescolars i organitzar activitats culturals i formatives.
Es reuneixen aproximadament cada mes en sessions on estableixen
criteris generals, s’aproven projectes i es debaten els diversos assumptes que sorgeixen durant el curs.
L’AMPA organitza serveis d’interès general i activitats extraescolars, com iniciació esportiva, piscina, dansa lliure, manualitats, aeròbic,
anglès, ludoteca, coral de pares i mestres... També organitzen la festa
de fi de curs.

Associació de Gent Gran L’Esplai, 1981
L’Esplai té prop de nou-cents socis de més de 65 anys.
A l’Esplai es pot jugar a cartes, dòmino, escacs, billar i petanca...
Fan cursos de cosir, gimnàstica, memòria, informàtica, català, ball i
prenen la pressió arterial. El mes de juny celebren la festa intergeneracional per a totes les edats; als petits se’ls fan sessions de titelles.
També celebren la revetlla de Sant Joan.
Durant l’any organitzen sortides culturals a diferents punts de Catalunya. A l’octubre celebren la seva festa gran, amb una durada de sis
dies, durant els quals hi ha moltes activitats: concert de piano i cant,
missa per als difunts, ball, teatre i excursió.

Centro Cultural Recreativo Aragonés de Mollet y Comarca,
1981
L’entitat neix amb l’ànim d’acollir els aragonesos desplaçats a Mollet els anys seixanta i setanta, amb l’objectiu de promoure i practicar
els costums, festes i el folklore d’Aragó. El cos de ball té un grup
folklòric de més de cent persones que, a la vegada, consta de tres seccions, cant, ball, rondalla; a més, hi ha una escola infantil d’una quarantena de nens i nenes. Aquest grup folklòric ha guanyat diferents
premis, entre ells el 1r premi de dansa folklòrica del Festival Internacional de Cantonigròs (Osona) l’any 1994.
L’any 1982 s’inicia la celebració de la Festa del Pilar. L’any 1983 ofereixen la seu i el grup folklòric a l’Ajuntament i a la ciutadania en general, amb diferents activitats, ball de saló, etc.
Entre les festes que celebren hi ha la Setmana Cultural del Pilar i
de Sant Jordi, festa del pernil de Terol, matança del porc, Carnaval,
etc. L’any 1993 l’entitat promou el I Certamen de ball folklòric de Mo-
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llet bianual, que ja celebrat vuit edicions, amb l’assistència de grups
de totes les autonomies i d’una qualitat remarcable.

Club Ciclista Plana Lladó, 1981
Una de les primeres activitats que va organitzar fa anys va ser la
prova ciclista de la Setmana Cultural de la Plana Lledó, que es continua fent; des de fa divuit anys també organitzen la Marxa Cicloturista
Memorial Pelegrí Pi, com a homenatge al corredor molletà que va arribar a ser campió del món de veterans tres vegades, prova categoria xallange dins el calendari de la Federació Catalana de Ciclisme. També
organitzen l’Open BBT infantil del Vallès. Aquest any han realitzat una
prova de ciclisme en carretera per a veterans “Gran Premi Ciutat de
Mollet” en commemoració del 25è aniversari de l’entitat.
La principal activitat és organitzar sortides cicloturistes per la comarca durant el cap de setmana. Col·laboren molt activament en tots
els esdeveniments esportius de la ciutat relacionats amb el ciclisme,
com la passejada amb bicicleta de la Festa Major i la bicicletada del
supermercat Esclat, així com en diferents actes que organitza la Federació Catalana de Ciclisme.

Club Patinatge Artístic Mollet, 1981
L’activitat principal és l’ensenyament de patinatge artístic sobre
rodes, amb la preparació de nens i nenes petits per a la competició d’aquest esport, en totes les modalitats.
Organitza diferents actes durant la temporada, com campionats de
Barcelona, de Catalunya i Espanya, atorgats per la Federació Catalana de Patinatge o la Real Federación Española de Patinaje.
Entre els actes organitzats de caràcter anual, destaquen el Trofeu
Ciutat de Mollet, en el qual competeixen patinadors d’iniciació; instaurat des de fa cinc anys, ja és un referent en l’àmbit català, per la
gran acceptació entre el diferents clubs de Barcelona. També organitza cada any el Festival de Nadal, amb la participació d’altres clubs de
Catalunya com a convidats, així com patinadors i patinadores de
renom mundial.
Els patinadors del club han aconseguit títols de campionats de Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa, diversos primers llocs a Catalunya i Espanya i pòdiums a nivell europeu. Han estat nomenats en moltes edicions a La Nit de l’Esport i han guanyat el guardó de millor esportista femení diverses vegades.
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Sala Fiveller, 1981
Nascuda a la dècada dels anys vuitanta, quan la Parròquia de Sant
Vicenç té l’oportunitat de poder obtenir la Sala Fiveller sufragada per
“Viviendas del Congreso Eucarístico”, arran de la remodelació de l’antic Centre Parroquial i la construcció de pisos. En aquella època hi
havia una gran manca de sales o espais per desenvolupar activitats
culturals i d’aquesta forma la parròquia de Sant Vicenç podia portar a
terme aquelles activitats culturals i pastorals programades, així com
deixar les instal·lacions a grups o entitats perquè poguessin fer-hi activitats.
La Sala Fiveller s’inaugura el 22 de gener de 1981, festivitat de Sant
Vicenç.
Les activitats que actualment s’hi fan són, entre d’altres, exposicions d’art al vestíbul, conferències, grups de teatre, grup d’havaneres Fiveller, representacions de teatre escolar, grup de música KOH, cinema, actes de grups polítics, llibre religiós per Sant Jordi, IntermónOxfam, donacions de sang, i sopars-tertúlia amb periodicitat mensual.
La Sala Fiveller edita els deu primers números de la revista Notes i
és cofundadora del Centre d’Estudis Molletans.

AMPA CEIP Montseny, 1982
Els objectius són abaratir costos, estalviar despeses a les famílies,
socialització de recursos i objectius; afavorir la solidaritat i el respecte, a més de disposar de serveis i materials puntualment, que serien
gairebé impossibles o molt costosos d’organitzar i obtenir de forma individual. Possibilitar la participació de les mares i els pares en el procés educatiu dels fills, amb l’organització de serveis i tasques de suport com recuperació de llibres, manteniment de la granja i jardí, activitats extraescolars, gestió econòmica de la cooperativa, suport i
cobertura per a la formalització d’altres serveis i activitats.
Aquesta participació facilita les relacions entre les famílies, mestres i alumnat i els fa sentir que tots formen part de la comunitat educativa: l’escola.

Club de Jubilats del barri de Lourdes, 1982
Nascut de la reivindicació del veïns del barri, el casal va ser dirigit
els primers anys per una junta gestora. Els estatuts es van aprovar el 17
de desembre de 1987 i el 4 de febrer de 1988 es va fer la primera assemblea general de socis.
L’activitat principal del Club és fer possible un lloc de trobada i reu-

distincions 2006

14/2/07

15:26

Página 23

DISTINCIONS CÍVIQUES PER MOLLET

21

nió per a la gent gran del barri. Al local, i organitzat pels mateixos
socis, destaquen la celebració del calendari tradicional festiu, l’organització de jocs de taula, tant per a homes com per a dones, i, puntualment, sortides culturals a diferents punts de la geografia catalana.
El nombre actual de socis passa del centenar.

Ciutat de Rivoli
El protocol d’agermanament es signa a la ciutat italiana el 27 de setembre de 1986 i a Mollet el 28 de febrer de 1987. Clou, així, un procés de
relacions i d’intercanvis que van iniciar-se el 1981, en el marc d’una assemblea del Consell de les Ciutats Unides d’Europa.
Els 20 anys d’agermanament entre les ciutats de Rivoli i Mollet ha
tingut dues fases: la primera, quan es van impulsar intercanvis escolars
entre centres educatius i clubs esportius; la segona, els darrers anys de
l’agermanament, que ha posat l’accent en la cultura i les joves.
La ciutat de Rivoli ha estat un gran motor de l’europeisme, amb els
agermanaments amb Montelimar (França), Ravensburg (Alemanya),
Kranj (Eslovènia) i la nostra ciutat. La promoció de la pau ha estat clau
en el treball d’aquesta ciutat piamontesa en l’àmbit de l’agermanament,
que cada any organitza la Manifestació per la pau i contra el feixisme al
Colle de Lys. Finalment, la voluntat de fer dels joves el principal agent
actiu de l’agermanament ha motivat l’organització del Camp de treball per la pau, Europa i el Medi ambient.
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1988
Codina i Pou, Emili
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 Falcón, Juli
Manils i Molins, Conxita
Mayolas i Bret, Jaume
Monferrer i Trias, Salvador
Montón Navarro, Valeriano
Oliveras i Santacreu, Andreu
Puigvendrelló i Domínguez, Maria
Sánchez García, 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
2002
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
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Moretó Puigdomènech, Josep
Moretó Puigdomènech, Martí
Planellas i Tura, Joan
Prades i Canadell, Jaume
Puig i Peiró, María Asunción
Royo i Torrebadella, Assumpció
Soto Marín, Bernabé
Viñas i Quixalós, Arcadi
1999
Atlético Zona Sur Mollet
AV de la Plana Lledó
AV de la Zona Centre
AV de l'Estació de França
AV de l'Estació del Nord
Ball de Gitanes de Mollet
Casal Cultural de Mollet
Centro Cultural Andaluz
Club Atlètic Mollet
Club Bàsquet Mollet
Club Billar Mollet
Club Ciclista Mollet
Club Futbol Mollet
Club de Tennis Mollet
Club d'Escacs Mollet
Club Muntanyenc Mollet
Irmandade a Nosa Galiza
Moto Club Mollet
Penya Barcelonista Mollet del Vallès
Societat Coral i Cívica El Clavell
Societat de Socors Mutus de Mollet
Tradicions i Costums
Unión Deportiva Lourdes
Unión Deportiva Molletense

1969
1974
1978
1978
1977
1979
1964
1979
1931
1943
1943
1932
1919
1973
1932
1933
1979
1974
1971
1913
1933
1984
1977
1974

2002
AMPA CEIP Nicolás Longarón
AMPA CEIP Col·legis Nous
AMPA CEIP Joan Salvat Papasseit
AMPA CEIP Princesa Sofia
AMPA IES Vicenç Plantada
APA Col·legi Lestonnac Companyia Maria
Associació de Veïns Barri de Lourdes
Associació de Veïns de Can Pantiquet
Centre Juvenil d'Esplai Lledó
Club Petanca Mollet
Esplai Tuareg
Esplai Xivarri
Penya Blanc Blava Mollet
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