ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
3 de desembre de 2006
12.05h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Oriol Bargalló i Marsal, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Josep Cot i Call, regidor
Ana Mª Díaz Aranda, regidora
Alicia Domínguez González, regidora
Rosa Maria Esteve Pérez, regidora
Xavier Fenosa Vilarroya, regidor
Oriol Fort i Marrugat, regidor
Núria Fortuny i Corominas, regidora
Fco. Javier García Belmonte, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Marco Antonio Gómez Escobar, regidor
Carme Guarro Fores, regidora
Feliu Guillaumes i Ràfols, regidor
Antonio López Rodríguez, regidor
Daniel Novo i Sánchez, regidor
Eva María Pazos Jiménez, regidora
Eva Rodríguez Pérez, regidora
Ester Safont Artal, regidora
Jorge Táboas Suárez, regidor
Alícia Puig Romagosa, secretària

Ordre del dia
1. Concessió de distincions cíviques ''Per Mollet''
1. Concessió de distincions cíviques "Per Mollet"
Atès el contingut dels articles 3, 4, 12, 13 i 14 del Reglament d’Honors, Símbols i
Distincions de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació el 30
d’octubre de 1997.

Atès que tots els grups polítics municipals, consideren que cal retre 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 tota la ciutadania i per al major
desenvolupament i promoció de la nostra ciutat.
Atès l’informe de l’àrea de Relacions Ciutadanes i Acció Institucional.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar la concessió de la distinció “Per Mollet” al conjunt de persones i entitats
que s’indiquen a continuació, en reconeixement a la seva valuosa tasca social,
cultural, esportiva, de recerca, de treball, política i cívica, per a benefici de la ciutat
de Mollet del Vallès i de tot el conjunt de la seva ciutadania.
Persones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMPA CEIP Federico García Lorca
AMPA CEIP Montseny
AMPA CEIP Sant Jordi
AMPA CEIP Sant Vicenç
AMPA Centre d’Estudis Mollet
AMPA Escola Sant Gervasi
AMPA IES Mollet
Associació Amical Mauthausen
Associació de Gent Gran L’Esplai
Associació Pro-memòria als immolats per a la llibertat a Catalunya
C.C.R. Aragonés de Mollet y Comarca
Ciutat de Rivoli (Città di Rivoli)
Club Ciclista Plana Lledó
Club de Jubilats del Barri de Lourdes
Club Patinatge Artístic Mollet
Mollet Hoquei Club
Sala Fiveller

2. Acordar que l’acte formal de lliurament de la distinció cívica es farà durant el
primer trimestre de l’any 2007 en un acte públic.
3. Traslladar aquest acord a totes les persones i entitats guardonades.

L’alcalde inicia la sessió del Ple extraordinari, agraeix a les persones del públic la seva
presència. Explica que aquest Ple de l’Ajuntament té un significat molt especial no
només per les persones que se’ls hi concedirà la distinció cívica anomenada “Per
Mollet” sinó també per totes aquelles que els hi ha donat recolzament, agraeix la
presència d’entitats i col·lectius que també acompanyen aquest Ple, així com al Síndic
Personer que també ha volgut estar aquí avui. Amb aquest Ple extraordinari es vol
reconèixer i distingir la tasca que algunes persones de Mollet, homes i dones que hi
viuen i hi treballen i que s’estimen Mollet, han fet per a la ciutat i per a la comunitat.
Segons el reglament d’Honors, Símbols i Distincions (aprovat pel Ple del 30 octubre
97), la distinció es donarà ”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”. Des del 1998, que va ser la primera, fins ara s’han donat 91
distincions, a 54 persones i a 37 entitats. Ara es concedeix a 26 persones més, a 16
entitats més i, per primera vegada, a una ciutat germana com és Rivoli. És just i
honorable reconèixer i agrair la feina i la dedicació de totes les persones i les entitats
que avui es fa homenatge. Totes elles han contribuït al progrés de la ciutat i a fer que
s’hi visqui millor i que es reforci la identitat. Els àmbits de treball i dedicació de les
distincions cíviques que concedeixen avui 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, es té avui persones i els llegats
d’una tasca responsable i tantes i tantes vegades altruista en el camp de l’educació, la
medicina, la cultura, la investigació, les arts, els agermanaments, l’associacionisme, la
defensa de la terra, l’esport, el sindicalisme..., i tenim 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 es té 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. Avui també es concedeixen distincions a 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. Es té, en definitiva, persones, nascudes arreu, a Mollet i dins i
fora de Catalunya, però totes, tenen en comú que comparteixen un espai que estimen i
per al qual han treballat i treballen. Ara es vol tornar, aquesta estimació, amb el
reconeixement institucional i ciutadà que és la distinció cívica Per Mollet.
El Sr. Fort presenta la proposta d’acord que unànimement els grups municipals del
Ajuntament han presentat al Ple per ser aprovada. Diu que és un plaer presentar aquesta
llista i poder-la presentar com una proposta de consens de tots els grups municipals.
Exposa que aquesta llista no exclou a ningú perquè temps n’hi ha per poder atorgar
aquestes distincions a altres persones. Recorda dos articles del reglament d’Honors,
Símbols i Distincions, l’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” i l’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.”. Tot seguit destaca els mèrits de les persones i de
les entitats per a la qual es proposa la distinció. Finalment, exposa que aquest any
s’atorga la distinció cívica “Per Mollet” a la ciutat Rivoli amb la que es celebra el 20è
aniversari d’agermanament.

Tot seguit, s’obre el torn de paraules dels grups municipals, en l’ordre de menor a major
representativitat. L’alcalde dóna la paraula al Grup Mixt i parla el Sr. Fenosa.
El Sr. Fenosa diu que les ciutats es construeixen cada dia, són l’expressió d’un esforç
col·lectiu, constant i dinàmic i sovint quasi imperceptible, però que sempre es manifesta
transformant l’espai i fixant la mirada entre el paisatge del carrer i de les places. Les
ciutats tenen els seus propis cicles biològics, són sensibles als ciutadans i exigents
sempre en les atencions. Existeix la percepció que aquests cicles evolutius són mesurats
en segles o des de la perspectiva que donen els decennis o fins i tot els anys, ERC creu
que la vida de la ciutats es mesura amb persones, les que les fan possibles cada dia des
del seu discret anonimat i aquelles que assumeixen un compromís de servei públic
apassionat i amb una gran dedicació. Potser allò més emocionant i gratificant d’aquest
acte institucional és l’homenatge que es tributa a persones i entitats que tenen aquestes

condicions. Se’ls distingeix per la feina ben feta, per ser un exemple amb les activitats
que desenvolupen, per la dedicació i l’efecte que ofereixen en tot moment, són persones
i entitats que han fet història a la Ciutat. Sent com són protagonistes, que han deixat
petjada, ens hem de fixar perquè marquen el camí per on ha d’anar una societat per
sentir-se orgullosa d’ella mateixa. Les persones i entitats que són objecte d’aquest
homenatge són una gran prova d’això, el seu esforç constant, la seva motivació i
conviccions conformen aquest imaginari de l’autoestima del que es forma part i que ens
fan sentir profundament i orgullosament el vincle de veïnatge que es té amb aquestes
persones; creu important i que anirà molt bé l’exemple donat per aquestes persones per
enfrontar els reptes d’aquesta ciutat. Agraeix aquest esforç i dedicació.
L’alcalde dóna la paraula a la portaveu del Grup municipal del Partit Popular, Sra.
Calvo.
La Sra. Calvo felicita a totes aquelles persones i entitats que rebran la distinció cívica
“Per Mollet” a ells i a tots els seus familiars dóna les gràcies per assistir aquest acte on
són els protagonistes. És una gran satisfacció celebrar aquest Ple de reconeixement a les
tasques que diferents persones han realitzat a la Ciutat, tasques de caire molt diferent,
des de l’acció social, ajudant a les persones més necessitades, fins al petit comerciant
que amb el seu treball i constància ha portat el nom de Mollet més enllà de tot
Catalunya adquirint la Ciutat un reconegut prestigi. Diu que no ha estat fàcil escollir les
persones per atorgar aquesta distinció de ben segur que tots coneixen persones que seria
just que estiguessin també aquí, però s’ha intentat fer un llistat el més extens possible,
sense ser abusiu, i arribar a la unanimitat de tots els presents. Explica que són moltes les
persones que han rebut aquesta distinció amb la qual no es pretén posar un punt i final a
una bona feina, sinó que hi hagi una continuïtat i que els encoratgi a seguir lluitant per
la Ciutat i per la gent. Des del PP es vol que aquest reconeixement es faci extensiu a
totes aquelles persones anònimes que amb el seu esforç i dedicació han aportat el seu
gra de sorra, per fer de l’antiga vila de Mollet la gran ciutat que és avui, una ciutat de
futur; persones que sense tenir un cognom, negoci o activitat destacada també han
treballat dia rera dia per construir una societat més digna i més pròspera. Vol aprofitar
per felicitar aquelles entitats que celebren enguany els seus aniversaris i encoratjar-les
perquè segueixin sent el motor de les activitats. No es vol allargar perquè considera que
és el dia de les persones i entitats distingides i els hi vol donar les gràcies i
l’enhorabona.
L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup municipal Convergència i Unió i parla el
Sr. Guillaumes.
El Sr. Guillaumes saluda a tots els presents i explica que intentarà parlar de persones i
entitats i a la vegada intentarà no mencionar a cap, és un Ple difícil perquè alguns són
amics i amigues de molts anys, i ells saben qui són, i en canvi li pertoca parlar en nom
de tota la ciutat, altra és gent de la qual es treu profit del seu voluntariat i alguns
personalment els està molt agraït, també intentarà no citar-los. Exposa que és un Ple
difícil perquè s’ha d’explicar que és la distinció cívica per Mollet, ha parlat amb un dels
distingits i entenia que és com la Medalla d’or de la ciutat però més petita, diu que no és
així, la Medalla d’or es dóna per fets puntuals com per exemple en el cas del Sr. Solé
Tura per haver participat en fer la Constitució, però la distinció cívica “Per Mollet” és

premia tota una vida al servei dels conciutadans i conciutadanes, al servei d’una ciutat.
Si Mollet fos un plat cuinat llavors l’homenatge seria aquella gent que seria la sal i el
pebre, que dóna la gràcia a la Ciutat, que fa que tingui un gust especial i diferent dels
altres. Un pensador del segle XIX, possiblement exageradament, diu: la història és la
volta que dóna la natura per arribar a unes quantes grans persones, és mentalitat de fa
200 anys, però sí que és cert que si Mollet és el seu territori i és la seva gent, i es pot
entendre com un gran arbre que va creixent i que dóna troncs i dóna fruites, la fruita
més dolça que dóna aquest arbre de Mollet segur que és la que avui s’està premiant.
Dóna les gràcies pel servei que donen a tothom.
L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup municipal Entesa per Mollet i parla el Sr.
García.
El Sr. García dóna el bon dia a tots els presents i explica que es celebra un Ple
extraordinari per aprovar la concessió de les distincions cíviques “Per Mollet” i entre
tots els grups municipals s’han posat d’acord a distingir un llistat de ciutadans i entitats
pel seu compromís cívic amb la ciutat, per la seva tasca professional que honora la
ciutat, i pel seu treball a favor dels altres el qual presenta un bon exemple per tothom.
La proposta que surt avui és una proposta de consens, a l’alcalde li correspon fer la
intervenció més institucional, creu que és important que apareguin elements
diferenciadors, que no pas crítics. Exposa que és molt difícil arribar a una llista de
consens i s’ha de valorar que s’hagi arribat a l’acord, l’EpM ha participat, col·laborat i
lluitat per aquest consens, i han fet una aportació positiva fent que aquesta proposta
sigui el màxim de plural. Ha de reconèixer que això ha estat possible perquè per part del
grup Socialista hi ha hagut una postura oberta a incorporar i recollir les propostes
raonables i positives que s’han fet des de l’EpM. Extreu com a conclusió que si aquest
tipus de consens, en un tema que té molt significat però que no duu a una millora
substancial de les condicions de vida dels ciutadans de Mollet, s’hagués aplicat a
d’altres propostes que s’han realitzat a Mollet, segurament els ciutadans i ciutadanes
gaudirien de millors decisions per part de la Corporació. Diu que en aquesta llista no
sobra ningú, en tot cas i falta gent, explica que no parla de persones concretes sinó que
potser no es té la sensibilitat suficient vers certs temes, és evident que el sector de la
dona està insuficientment representat, si es mira la llista es veu que no hi ha hagut la
capacitat de posar al costat de la Sra. Mercè Bastida, la Sra. Marina Duñach, la Sra.
Carme Escar, la Sra. Rosario Martínez, la Sra. Maria Pi o la Sra. Marta Pons un conjunt
de dones que segur que han fet una tasca molt important però que no és reconeguda
perquè la forma d’analitzar la realitat dels homes no permet recollir aquest fet. Explica
que és una autocrítica cap a tots els grups municipals que ha de fer reflexionar per
reconèixer el paper de les dones. Diu que aquest any és un moment històric molt
important, és el 75è aniversari de la Segona República Espanyola, sap que la gran
majoria de persones que se’ls concedeix aquesta distinció els hi ha tocat créixer en un
moment històric on hi havia una total absència de llibertats, això és un fet que honora
aquestes persones per la seva capacitat de sobreposar-se a aquest ambient i tenir una
actitud cívica que honora a la població i que ens ajuda a tots. Finalment felicita a totes
aquelles persones i entitats que reben aquesta distinció i reitera que no falta cap, però
que caldria fer una reflexió sobre com es veu la realitat en termes de sexe. No vol que es
prenguin les seves paraules com una infravaloració de totes aquelles persones que es
proposen, però vol donar les gràcies a la pedagoga Maria Pi que va dedicar els millors

anys de la seva vida, els anys de la República, a lluitar per una educació dels nens i
nenes d’aquell temps i que posteriorment va ser represaliada; també vol donar les
gràcies a un nen que va viure un any a la presó, no se sap si va ser una condemna a la
seva futura activitat, per tenir pares que van lluitar per la República, i que posteriorment
va donar un exemple de lluita cívica en uns moments molt complicats; la lluita de molta
gent fa que avui s’estigui aquí i es gaudeixi de llibertats. Respecte les entitats diu que
totes elles es mereixen la distinció i que sense associacions no hi hauria una democràcia
real, i que darrera d’aquestes associacions hi ha molta gent que amb el seu sacrifici
enriqueixen la societat, donen més oportunitats a les persones i ajuden a que es sigui
una mica més feliços.
L’alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup municipal Partit Socialista de Catalunya,
Sr. Garzón.
El Sr. Garzón manifesta el suport a aquest acord de Ple de l’Ajuntament i felicita a totes
les persones i entitats a les quals atorga avui aquesta distinció. Explica que aquest és un
reconeixement que fa la ciutat la Mollet del Vallès mitjançant els seus representants
polítics a totes aquelles persones i entitats que al llarg dels anys s’han distingit per la
seva tasca envers l’associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, cíviques,
econòmiques i socials. La distinció cívica “Per Mollet” pretén fer un reconeixement
públic no només a persones concretes sinó també aquelles persones anònimes que dia a
dia dediquen part del seu temps a diferents entitats de la ciutat, i que sense cap mena de
dubte contribueixen a millorar la vida de tots. Finalment, reitera la felicitació a totes les
persones i entitats a les que avui es fa aquest reconeixement.
L’alcalde demana que es faci la votació a mà alçada per tal de donar-li un significat
institucional en aquest Ple.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents que
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
L’alcalde agraeix als grups municipals per presentar aquesta proposta de consens, on no
falta ningú, aquestes distincions s’atorguen cada tres, quatre anys al conjunt de persones
i entitats de la ciutat que el plenari creu mereixedores de les mateixes. De ben segur que
hi hauran altres persones que s’afegiran a la llista de persones distingides, persones que
són anònimes i que si no és pel dia d’avui probablement continuarien en l’anonimat
d’aquesta ciutat, però sense aquestes mateixes persones no es tindria la ciutat que es té.
Per acabar, realitza dues petites reflexions. La primera: s’ha distingit de manera singular
unes persones i unes entitats, però totes elles han treballat i treballen amb molta altra
gent al costat. Família, col·laboradors, amics, companys, que també de manera altruista
els han ajudat i els han donat suport en aquesta tasca. I és just també reconèixer i donarlos les gràcies, perquè en la feina del dia a dia, en la feina callada i discreta i anònima,
hi ha un gran valor i una gran generositat, que no sempre es veu i s’agraeix. La segona:
recorda el llegat de la primera persona que va rebre la distinció cívica Per Mollet, Emili
Codina, que fa ben poc va morir. Un dia que va poder parlar amb ell amb tranquil·litat,
aquest estiu passat, li va impressionar amb una afirmació seva, contundent, que estimar
havia estat el principi pel qual s’havia guiat tota la vida. Estimar és el motor de la vida,
és el motor d’algunes grans gestes de la humanitat i és, de ben segur, el motor de les

persones que avui s’homenatgen i de les persones que les han acompanyat i els han
donat suport incondicional, estimar a la ciutat on han vingut a treballar, a viure, o on
han nascut. Que continuïn estimant la ciutat i que de ben segur que entre tots es
construirà una millor ciutat en benefici no només per la gent d’ara sinó també per
aquells que han de venir d’hereus de la nostra continuïtat. Per acabar, demana posar-se
en peu per escoltar l’himne de la ciutat que clourà l’acte.

L'alcalde aixeca la sessió a les 13:15h, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

