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Editorial

Guerra? No en nom nostre!

“D

iguem clarament al
món que si
la guerra es
fa, no serà en nom de Mollet”.
Centenars de milers de ciutadans de Catalunya, de ciutadans per la pau d’arreu del
món porten en el seu interior
un pensament ben senzill però
ben contundent: guerra?, no
pas en nom meu! I entre ells,
milers de molletans i de
molletanes es van aplegar a
Barcelona per viure una jornada històrica que ens va unir a quasi tots.
Per sobre de diferències culturals, ideològiques, de
classe, d’edat o de qualsevol altra significativa expressió
de la diversitat humana, estàvem units pel desig més
humà de tots: la defensa de la vida, la defensa de la pau,
el rebuig a la violència, el rebuig a la guerra.
Mai el perill d’un enfrontament armat havia generat tanta repulsa. Que fantàstic és quan els homes i les
dones ens unim per un objectiu comú! Que n’és de
bell viure unes hores on, percebent la diversitat, vivim
la unitat!
Quin governant es pot sostreure a un crit tan unànime!
No estem parlant de la disconformitat d’algunes entitats
i d’alguns crítics permanents; estem parlant d’una tercera
part de Catalunya que va manifestar activament a Barcelona, Girona Lleida i Tarragona el seu rebuig a la guerra
i, per tant, el seu rebuig a la posició del Govern central
espanyol i a la posició del govern més poderós del món.
Si havia gent jove, hi havia gent gran; si hi havia gent

adulta, hi havia infants vivint per primera vegada un acte
de civisme de caràcter comprensible per a una criatura de
més de sis o set anys. Cal ser sempre molt prudent amb
les criatures per no caure en el perill d’utilitzar-les. Els
infants tenien molt clar què anaven a fer a les manifestacions —val a dir que les escoles i pares i mares han tingut un paper pedagògic molt important en aquest cas.
Més de dos mil conciutadans de Mollet, convocats per
la plataforma molletana Aturem la guerra que encapçala

{

Mai el perill d’un
enfrontament armat havia
generat tanta repulsa.

}

Justícia i Pau, i convocats també per l’Ajuntament, es van
unir a uns altres centenars que per altres mitjans van arribar a Barcelona per assistir a la manifestació. Puc dir-vos
que l’alcaldessa, en nom de la ciutat, se’n sent orgullosa?
Però sobretot, us ho haig d’agrair. En aquesta època
on tantes circumstàncies ens volen portar a l’individualisme, a la desesperança i a la violència, els col·lectius
humans necessitem aquestes trobades amb la unitat,
aquestes reconciliacions amb el diàleg, aquestes abraçades amb l’esperança, necessitem aquestes accions unitàries per refermar les nostres actituds més humanes
Unitat, diàleg, esperança, actitud humana, és el que
necessitem per aconseguir les millor fites per a la ciutat.
Homes i dones, nens i nenes, ganes i voluntat no en
manquen: unim-los, per Mollet! QC
Montserrat Tura i Camafreita
Alcaldessa
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El 8 de març, dones lliures

Ara sí que s’han passat!

U

A

n home mata la seva companya metgessa. Una autoritat a Tarragona considera l’agressió com una conseqüència de
les desavinences de la parella. És a dir, dos
homes ben diferents no acaben d'adonarse que hi ha una altra dona morta per culpa
d’un comportament masclista, de menyspreu a la dona i de menyspreu a la vida.
Això succeeix en un país amb vint i cinc
anys de Constitució, que garanteix que
homes i dones siguin iguals davant la llei
i que no prevalgui cap discriminació per
raó de sexe.
Però això no és així en la realitat. Què
està garantint el dret de la dona a viure, quan
és l'ésser humà més agredit i més maltractat? Què cal fer, perquè tants homes deixin de considerar la dona com un objecte
sobre el qual posseeixen tots els drets? Com
cal educar per tal que alguns homes no
resolguin les seves frustracions, incapacitats,
limitacions o els seus vicis a costa de la vida
de la dona o a costa de la mort de la dona?
El tractament en els mitjans de comunicació i en la publicitat, les actituds familiars, els sistemes educatius, els comportaments de grup, són els més adients per a
educar en la igualtat, en el respecte, en la
llibertat (també dels altres)?
Creiem que sense una actitud positiva,
activa, constant, impedirem la reproducció de formes de comportament insolidari,
discriminatori i inhumà contra les dones?
El treball educatiu (a l’escola, a la família, a la societat) és l’únic camí per tal que
els nens i les nenes obtinguin unes pautes
de comportament perquè, quan siguin
adults, els puguin guiar en la vida i puguin
actuar en llibertat, en el respecte i en la igualtat. Però, seguiran en aquest camí si reben
contínuament un bombardeig d’imatges i
d’idees que els porten a fer acceptable el
comportament contrari: la superioritat del
mascle sobre la femella fins al sotmetiment?
La dona, el 50% de la humanitat, és un
grup de risc; res no canviarà si no unim
les forces totes i tots els que creiem que
és possible donar passos permanents per
la igualtat i pel respecte recíproc. Nosaltres ens ho creiem. El 8 de març, a més,
ho diem ben fort.
Grup Municipal Socialista

quests dies tots heu rebut a casa vostra una "petita" revista, pagada per
l'Ajuntament (o sigui, per tots).
A nosaltres no ens sembla malament
que els polítics passin comptes; per això
tenim cada mes la revista que ara teniu
a les mans. Ara bé, d'això al "mamotreto" que ens han presentat i, que a
alguns, en mirar la bústia, ens fa dubtar
si s'ha obert una gran superfície a Mollet,
tipus IKEA o Continente i que passa els
seus catàlegs, hi ha un abisme; i aquest
abisme es fa més gran quan això va
acompanyat d'una ample exposició del
mateix estil. Tot, casualment, coincideix
amb les dates de presentació de la candidatura de la cap de llista del PSC-PSOE
per Mollet. A casa meva a fer això en
deien tenir poca vergonya.
L'interior no el comentarem; ho deixem a la intel·ligència de molletans i
molletanes. Lamentem, això sí, que ells
hagin insultat aquesta mateixa intel·ligència, donant a la revista una estètica de fullet
d'ofertes de supermercat (grans fotos i
coloraines). Creiem que ens mereixem
quelcom més seriós.
D'altra banda, dues petites matisacions.
El regidor de Comunicació va començar
afirmant que allò sortia al mateix preu
que un exemplar de diari; (si és així com
és que els diaris insisteixen en usar el
blanc i negre si pel mateix preu podrien
fer-ho tot en color?, Misteri). Darrerament el regidor ja ha matisat que es referia al dominical d'un diari. Aaaahhhh! Tot
i així, ens continua semblant massa barat,
llevat, és clar, que el senyor regidor tingui l'hàbit de comprar el dominical del
Wall Street Journal. En aquest cas, qui els
ha vist i qui els veu!
Finalment, la dada més important. S'obliden de dir que l'obra feta ha costat
26.654.000.000 de les antigues pessetes
en quatre anys, com és que se'ls hi escapa
aquesta dada? No ens passaven comptes?
Potser intueixen que amb aquesta quantitat la majoria dels lectors que ara llegeixen això es veurien en cor de fer el
mateix o potser encara fer-ho una mica
millor. Tenen raó.
Grup Municipal de Convergència i Unió

Escoles bressol

ICV

entén que l’escolarització
dels infants constitueix una
prioritat de la política educativa, tant
a la nostra ciutat com al conjunt de ciutats i pobles de Catalunya, ja que
aquesta ha estat una reivindicació del
conjunt de la ciutadania del nostre país.
Des d’aquesta sensibilització social,
el govern de la ciutat (PSC-ICV) va
portar al Ple, i va ser aprovada, la proposta de construcció de dues escoles
bressol de titularitat pública.
Ara, el mes de gener, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el model de gestió d’aquestes escoles bressol que gestionarà directament l’Ajuntament a través d’un Institut Municipal d’Educació.
Cal dir que estem satisfets d’aquesta
proposta, ja que ICV, a través de la nostra candidata a l’alcaldia Rosa M.
Esteve, havia manifestat la necessitat
que aquest servei nou que es donava
a la ciutadania fos directament gestionat per l’Ajuntament.
En l’àmbit econòmic cal seguir
reclamant al govern de Catalunya un
finançament a terços ja que la Generalitat de Catalunya està lluny d’arribar al 33%, mentre que l’Ajuntament
està a l’entorn del 40% i les futures
famílies usuàries del servei estan en
un 33%. També cal, a part, preveure
les ajudes socials corresponents. En
aquest sentit cal assenyalar que es
guarda un 10%, ampliat si escau, de
places per a nens i nenes de famílies
amb dificultats i problemàtiques
socials.
Amb aquest nou servei donem un
pas important en defensa dels nens i
nenes i de les seves famílies, ja que per
a ICV l’educació dels infants és responsabilitat de la família, però també
de la societat a través de les seves institucions democràtiques. Recordem
que l’estat de benestar té tres pilars
bàsics: la salut, les pensions i l’educació, i és justament l'educació el que té
un paper important per fer una societat basada en principis de llibertat i
democràcia.
Grup Municipal d’Iniciativa Verds
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Grups municipals

Vivienda para los
jóvenes

Mayoría absoluta,
nunca más

R

ecientemente el equipo de gobierno
municipal PSC-ICV ha presentado una
exposición de balance de cuatro años de
gobierno de forma pomposa y electoralista
como nos tiene acostumbrados, malgastando
el dinero público.
Desde el grupo municipal de Esquerra
Unida (EUiA)de Mollet hacemos un balance
altamente negativo por diferentes cuestiones: la subida de los salarios del equipo de
gobierno entorno al 30 %; la confrontación
con diferentes sectores sociales de nuestra
ciudad, la imposición de la caserna al lado
de un colegio; la construcción de un cementerio en Gallecs donde más de 65 entidades
se oponen; la no llegada del bus urbano al
barrio de Lourdes; el abandono de diferentes barrios como el de la Estación de Francia
y Estación del Norte así como la privatización de diferentes servicios públicos, más
propios de un gobierno de la derecha, nos
hacen creer que la mayoría absoluta que estamos padeciendo es muy negativa para el consenso y el diálogo en nuestra ciudad.
Nuestro grupo municipal ha trabajado
muchísimo en el compromiso que adquirimos con nuestra ciudad llevando los problemas de las entidades y las personas al
pleno municipal, haciendo una oposición
coherente y honesta defendiendo los intereses del pueblo en general y a los más desfavorecidos en particular. Guarderías públicas
para todos, bus urbano para todos los barrios,
casas de acogida para dones maltratadas, oposición a las zonas azules, propuestas en materia sanitaria, ambulatorios, salud mental, hospital público, más ambulancias, más becas
de comedor y una partida para becas de
libros escolares, así como nuestra aportación
por eliminar los malos olores y la contaminación de empresas contaminantes
La mayoría absoluta no deja avanzar otras
propuestas necesarias para nuestra ciudad y
perpetua un modelo de ciudad elitista y
masificada con gastos innecesarios como el
despilfarro en el Parc dels Colors, el Ayuntamiento nuevo y el futuro Arboretum,
hipotecando las políticas sociales dirigidas
a las personas.
Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa

C

ualquier dia y en cualquier ciudad
de España podemos hallar un grupo
de jóvenes hablando del problema de
acceder a una vivienda. La preocupación
que significa tener que encontrar un lugar
donde vivir es una de sus mayores preocupaciones. De hecho la trayectoria vital
de toda una generación de jóvenes está
viéndose condicionada por la dificultad
de tener, a un coste razonable, un lugar
adecuado en el que puedan desarrollar
sus relaciones de experiencia emancipadoras y su personalidad adulta.
Si para muchos jóvenes encontrar un
trabajo digno ya es difícil, resulta insoportable tener que dedicar la mayor parte
del salario a pagar unos alquileres o unas
hipotecas astronómicas.
El derecho a una vivienda exige un
pacto interinstitucional, pero teniendo
en cuenta que debe garantizarse desde las
políticas de proximidad, los planes de
vivienda sólo se pueden llevar a cabo con
eficacia desde unos ayuntamientos dotados de los mecanismos para ejecutarlos.
Un pacto que de prioridad al alquiler
a precios asequibles, dado que es un contrasentido que la propiedad sea una
opción menos mala que un alquiler. Un
pacto que promueva poner en el mercado
todos los pisos vacios.
Desde el Partido Popular incentivaremos a los propietarios a implicarse en la
adecuación para la venta o alquiler de las
propiedades desocupadas.
Afrontar el problema de la vivienda es
una de las primeras obligaciones de todas
las administraciones. La vivienda es un
derecho y su grado de garantia es también la expresión de un cierto nivel de
igualdad y cohesión. Desde el grupo
municipal del Partido Popular vamos a
proponer y apoyar en el estudio del Plan
de ordenación urbanística municipal la
construcción de viviendas de protección
oficial y de pisos de alquiler a precios
razonables. Creemos que el bienestar de
nuestros jóvenes son el futuro de nuestras próximas generaciones.
Grup Municipal del Partit Popular
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Montserrat Tura

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Coordinador, Oriol Fort
ACCIÓ INSTITUCIONAL, Oriol Fort
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, Dolores Heredia
COMUNICACIÓ, Oriol Fort
PAU I SOLIDARITAT, Ezequiel Martín
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, Oriol Fort
PROTECCIÓ CIVIL, Joaquim Aranyó
DISCIPLINA VIÀRIA, Martí Turégano
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Coordinador, Josep Monràs
CULTURA, Oriol Fort
ENSENYAMENT, Alícia Domínguez
ESPORTS, Josep Monràs
JOVENTUT, Margarida Traver
PROMOCIÓ CÍVICA I GENT GRAN, Dolores Heredia
CIUTAT EDUCADORA, Jesús Carrasco
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Coordinadora, Carme Guarro
CONSUM, Jesús Carrasco
DONA I IGUALTAT, Dolores Celdrán
SALUT PÚBLICA, Carme Guarro
SERVEIS SOCIALS, Carme Guarro
ÀREA DE TERRITORI

Coordinador, Josep Garzón
TERRITORI, OBRES, SERVEIS I TRANSPORTS,
Josep Garzón
MEDI AMBIENT, Josep Gordi
VIA PÚBLICA, Martí Turégano
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Coordinador, Ezequiel Martín
ECONOMIA I HISENDA, Ezequiel Martín
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ
I OCUPACIÓ, Josep Monràs
INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA,

Alícia Domínguez
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS,

Ezequiel Martín
Josep Torrecillas

NOVES TECNOLOGIES,

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Montserrat Tura, Josep Monràs,
Josep Gordi, Carme Guarro,
Ezequiel Martín, Joaquim Aranyó,
Josep Garzón, Oriol Fort,
Alícia Domínguez, Dolores Heredia,
Margarida Traver, Dolores Celdrán,
Martí Turégano
GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS

Josep Torrecillas, Jesús Carrasco
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Alfons Collado, Feliu Guillaumes,
Maria Dolors Mayol
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Susana Calvo, Miguel Jiménez
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

Antonio López
PER CONCERTAR VISITES CAL TRUCAR
AL 93 571 95 00 I DEMANAR
PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT

96.3 FM
HORARI DELS ESPAIS DELS GRUPS
MUNICIPALS A RÀDIO MOLLET:

a les 13.30 h
PSC: dilluns, CiU: dimarts,
IC-V: dimecres,PP: dijous,
EUiA: divendres
Alcaldessa: divendres, a les 12.30 h
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Promoció Cívica i Gent Gran

Nous casals per a
gent gran
Aquest mes s'han inaugurat dos nous casals públics destinats a la gent gran,
L'Ateneu Gran i La Feixa Llarga, els quals neixen amb la voluntat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones grans.
ls dos nous centres s'han construït en edificis de propietat
municipal situats en barris que
tenien una mancança
d'aquests tipus d'equipaments,
el dels Col·legis Nous i el barri
de l'Estació de França. L'augment de centres per a gent gran
respon també a la necessitat d'adaptar aquests serveis a l'evolució de la població, ja que les
condicions de vida actual fan
que augmenti l'esperança de
vida i, en conseqüència, hi hagi
més persones de l'anomenada
tercera edat.
Els nous casals s'han creat
amb la finalitat que siguin un
espai de lleure per a la gent
gran, però alhora un lloc de formació que aporti millores a la
qualitat de vida d'aquest sector
de la població.

E

gran en matèria d'informàtica i tecnologies d'informació i comunicació, perquè no perdin el ritme evolutiu de la

La Feixa Llarga

L'Ateneu Gran
Situat al carrer de Gaietà Vínzia, 3, pren el seu nom dels
antics espais de lleure, anomenats ateneus, on hi havia espais
per a l'oci, la cultura i l'aprenentatge. L'Ateneu Gran neix
com un espai destinat, bàsicament, a la formació de la gent

societat. Està equipat amb 4 equips
informatics, cedits per la Diputació de
Barcelona, que estan a disposició de les
persones usuàries. També s'hi
faran altres activitats, com ara
tallers de ràdio, de literatura,
d'arts plàstiques, audicions
musicals, audiovisuals, etc.

A DALT: Sala d'informàtica de l'Ateneu Gran.
A BAIX: Acte inaugural del Casal de Gent Gran La Feixa Llarga.

Aquest casal es troba al carrer
de Francesc Macià, 70, i s'anomena així en record d'una zona
de conreu que hi havia en
aquest indret coneguda com la
feixa llarga. Aquest centre
també disposarà d'espais per al
lleure i per a la formació, i està
previst fer-hi activitats vinculades a la creativitat, a les manualitats, a les habilitats intel·lectuals, a la memòria, etc. Els dos
centres són de lliure accés i s'adrecen a les persones en situació de jubilació o prejubilació.
Amb aquests dos nous centres,
augmenta la xarxa ciutadana de
casals de gent gran, formada
pels de titularitat municipal
(Can Pantiquet, Lourdes, i els
dos esmentats), i els gestionats
per altres entitats (Sant Jordi,
L'Esplai i el Casal Cultural). QC
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IMFO

25 anys del Taller
Alborada
Aquest any es compleix el XXV aniversari de la creació del Taller Alborada, centre especial de treball de gestió municipal adreçat a persones amb disminució psíquica. El centre
combina l’activitat econòmica amb la social per millorar la qualitat de vida de les persones amb disminució psíquica.
l Taller Alborada va néixer
disminució; per això, l’activitat labol’any 1978, com un petit taller
ral de la plantilla té dos vessants imporper acollir les persones amb
tants i complementàries, l’activitat
disminució que havien finaeconòmica i l’activitat social.
litzat la seva etapa escolar. Avui és un
Aprendre a viure en societat
centre especialitzat de treball, que té
Pel que fa a l'activitat econòmica, se
com a principal finalitat garantir el dret
segueix el criteri de limitar l’automaal treball a les persones amb disminutització del taller per evitar que la feina
ció psíquica.
la facin les màquines i fomentar, així, la
El Taller, gestionat per l’Institut Muniparticipació i implicació dels treballacipal per a la Formació Ocupacional i l’Odors i treballadores en el procés de procupació (IMFO), desenvolupa la seva actiducció. El taller selecciona totes les feivitat econòmica en el sector de la manines que assumeix, per tal que s’adaptin
pulació industrial i les arts gràfiques, amb
a les capacitats de les persones empleauna oferta de serveis ben diversa: serigrafia, tampografia, retolació, impremta ràpida, etc.
Actualment té quaranta-quatre persones amb disminució contractades laboralment, que treballen amb el
suport de nou persones amb
especialització professional.
El Taller té una cartera de
clients fidels, i en creixement constant, de diferents
sectors socials: empreses,
associacions,
administracions, etc.
L’objectiu bàsic del Taller
és millorar la qualitat de
vida de les persones amb Vista general del Taller Alborada en plena activitat. Foto: Taller Alborada

E

des. D’aquesta manera, aprenen a comportar-se en un marc de relació laboral que els pot facilitar la incorporació
a altres empreses.
El programa social engloba un seguit
d’activitats de caràcter col·lectiu, amb
la finalitat de millorar la capacitat d’adaptació de les persones amb disminució a la vida en societat. Entre aquestes
activitats destaquen la formació escolar
bàsica, cursos de cuina i alimentació,
pràctica de l’esport, coneixement de la
natura, adaptació a l’euro, cursos d’habilitats de la llar, etc.
El taller forma part dels diferents serveis municipals adreçats a les
persones amb disminució
psíquica: L’Escola Can Vila,
que cobreix l’etapa escolar,
i el Centre Ocupacional del
Bosc, centre d'ocupació
terapèutica per a persones
adultes que no poden integrar-se al món laboral.
Enguany també s’ha impulsat un projecte per facilitar
l’accés a l'habitatge a aquestes persones (vegeu pàgina 13). Per a més informació sobre el Taller, podeu
consultar la pàgina web talleralborada.com. QC
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Presidència

Homenatge a
Josep Maria Pou
El passat 10 de gener, el Teatre de Can Gomà es va omplir de gom a gom per retre
homenatge a Josep Maria Pou i Serra. L’actor va rebre la Medalla de la Ciutat,
concedida per la seva intensa i important trajectòria, en un acte marcat per l’emotivitat
i la gratitud. Pou va estar envoltat de familiars, amics i amigues, i una nodrida
representació d’entitats de la ciutat.
es tres-centes persones que
omplien Can Gomà es van
posar dempeus i van fer esclatar un llarg aplaudiment quan
l’actor Josep Maria Pou i l’alcaldessa,
Montserrat Tura, van entrar a la sala. Va
molletanisme, d’homenatge a una
persona que tot i haver estat allunyada
de la ciutat, mai ha perdut les seves
arrels i sempre s’ha sentit, amb orgull,
molletà.
Al final, Josep Maria Pou s’adreçava
al públic, molt emocionat, per agrair la
gran mostra d’estima que havia rebut
per part del poble de Mollet, al qual va
dedicar el més preuat que té un actor,
la seva propera estrena teatral.

L

fa un repàs a la seva vida i es va projectar un vídeo amb imatges de la seva trajectòria personal i professional. L’actuació de l’Esbart Dansaire de Mollet,

que va oferir tres coreografies del seu
repertori, va ser un dels moments més
emotius de l’acte. L’homenatge va culminar amb el lliurament de la Medalla

L’homenatge va ser un
intens i emotiu acte de
molletanisme.
Entre aquests dos moments es va
desenvolupar un intens homenatge farcit de records i d’emocions. Durant
l’acte es va presentar el llibre Josep Maria
Pou i Serra, Molletà Il·lustre. Apunts per a una
biografia, escrit per Glòria Arimon, on es

Josep Maria Pou en el moment de rebre el llibre que descriu la seva trajectòria humana i artística
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de la Ciutat per part de l’alcaldessa,
Montserrat Tura.
Pou va estar acompanyat de les seves
germanes, Montserrat i Núria, i altres
familiars i amistats vinculades a la seva
carrera professional, com ara l’actriu
Assumpta Serna, el director de cinema
Ventura Pons, l’escriptor Javier Tomeo
i el crític Marcos Ordóñez. En la vessant
institucional, van ser-hi presents el
Director General de Promoció Cultural,
Vicenç Llorca, el regidor de Cultura,
Oriol Fort, que durant l’acte va glossar la trajectòria de l’actor, els portaveus
dels grups municipals i diversos regidors i regidores de l’Ajuntament i els
altres tres molletans il·lustres. A l’acte
s’hi van adherir 60 entitats ciutadanes.

Molletà Il·lustre
El Ple de l’Ajuntament va decidir per
unanimitat, en la sessió extraordinària del passat 17 de novembre de
2002, atorgar la màxima distinció
municipal a Josep Maria Pou per la
seva llarga, fecunda i meritòria trajectòria artística.
Pou és un dels actors amb més prestigi en el panorama escènic actual a l’estat, el qual, tot i que la seva carrera professional l’ha portat lluny de Mollet, mai
ha oblidat les seves arrels, i s'ha mostrat
sempre predisposat a col·laborar en activitats ciutadanes.
La concessió de la Medalla de la Ciutat inclou el tractament de Molletà Il·lustre, distinció que també tenen Joan Abe-

lló i Prat (1997), Jordi Solé-Tura
(1998), i Josep Solà i Sánchez (2001).
La Medalla és obra de l’artista joier
molletà Carles Codina. QC

Nota biogràfica
Josep M. Pou i Serra va néixer a Mollet,
l’any 1944. De jove participà en programes de Ràdio Mollet, emissora parroquial, i també formà part activa del teatre d’aficionats del Centre Parroquial.
L’any 1966 fa el servei militar a Madrid,
ciutat on s’estableix. Ingressa a l’Escola
d’Art Dramàtic de Madrid on alterna els
estudis amb incursions en el món del
teatre. Quan acaba, entra a la Companyia del Teatre Guerrero. El 1974 debuta
a televisió i el 1985 a Ràdio Nacional,
amb un programa de difusió de musicals, Calle 42, que va durar catorze anys.
El 1987 fa la seva primera obra de teatre
en català, al Teatre Romea: És així, si us
ho sembla, de Pirandello. Més endavant
participa en l’equip inicial del Teatre
Nacional de Catalunya, amb Josep M.
Flotats. A televisió, va participar en una
coneguda sèrie de TV3, Estació d’enllaç
i ara ho està fent en la sèrie Policías. Ha
traduït i adaptat nombrosos textos teatrals d’autors britànics i nord-americans,
sobretot. Entre d’altres feines, ha participat en més de quaranta obres de teatre i una trentena de pel·lícules.
Ha rebut nombrosos premis. Des del primer, l’any 1985, de l’Ajuntament de
Madrid, fins al darrer, per Carles, príncep de Viana, al Festival Internacional
de Televisió de Venècia, hi ha un llarg
recorregut de reconeixements en la seva
tasca a la televisió, la ràdio, el cinema i
el teatre. Pou no ha perdut mai les arrels
molletanes. Sempre que pot, retorna a
la ciutat on va néixer per estar-se amb
la família i col·laborar amb qualsevol
entitat o grup de persones que li ho
demanin. Va ser pregoner a la Festa
Major de 1996 i ha col·laborat recentment amb l’Esbart Dansaire i l’Escola
Municipal de Música.

L’apunt

A DALT: A l'acte hi van assistir companys i companyes de professió, a la foto, saludant Ventura Pons i Assumpta Serna.
A BAIX: L'actuació de l'Esbart Dansaire de Mollet, a la foto en el moment de saludar, va emocionar Josep Maria Pou.

Josep Maria Pou està representant actualment l’obra Celobert, al Teatre Romea de
Barcelona. Aquest muntatge es podrà
veure a Can Gomà, el proper 15 de juny,
en el que serà la primera actuació de Pou
a Mollet com actor professional.
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X Nit de l’Esport
l moment culminant de la
festa, que va tenir lloc a Can
Gomà el 24 de gener, va ser el
lliurament dels premis a les
persones i entitats més destacades en el
món de l’esport local durant l’any 2002.
Enguany, i amb motiu de la commemoració de la desena edició, hi havia
dues novetats en el llistat habitual de
guardons: el premi al millor mitjà de
comunicació en la difusió de l’esport, i
un reconeixement públic a les persones
o als equips que han aconseguit un títol
en la seva categoria o un campionat
nacional o de categoria superior (vegeu
quadre adjunt).
La Nit de l’Esport està coorganitzada
per una Comissió d’entitats esportives
de la ciutat, que també actua de jurat, i
la Regidoria d’Esports.

La Nit de l’Esport, ha complert deu anys. Durant
aquests temps, aquesta festa anual ha servit per
reconèixer públicament la tasca de moltes persones
que treballen per l’esport a la ciutat.

E

Una dècada de Nit de l’Esport

ció en aquest àmbit. Una bona prova la
trobem en el gran nombre de persones
que el practiquen a través d’entitats i
clubs, fruit de la tasca que porten a
terme, amb molta dedicació i esforç.
A aquesta evolució hi ha contribuït,
de ben segur, la millora progressiva que
han anat experimentant moltes de les
instal·lacions esportives municipals, com
per exemple les remodelacions de la
coberta i el paviment del pavelló municipal de Riera Seca, dels vestidors i espais
complementaris al camp de futbol
municipal de Can Vila, del camp de futbol de Germans Gonzalvo, amb instal·lació de gespa artificial, dels vesti-

La Nit de l’Esport va néixer amb la
finalitat de ser la festa anual de l’esport,
una cita on s’hi
poguessin aplegar
esportistes de totes les especialitats i on es pogués reconèixer
públicament el
treball i els èxits
de persones i
d'entitats. Durant
aquest temps, no
només s’ha consolidat la Nit de
l’Esport, sinó que
la ciutat ha experimentat una
important evolu- Conjunt de les persones premiades a la X Nit de l’Esport.

i

PREMIS

Millor esportista masculí ...................................... Michael Palomares, bike trial
Millor esportista femenina................................. Míriam Pastor, Club Patinatge Artístic Mollet
Millor entitat esportiva........................................... Club Muntanyenc Mollet
Millor escola ........................................................................ Escola Sant Gervasi
Millor equip de base ................................................... Escola del Club Atlètic Mollet
Millor patrocinador esportiu ............................ Servial
Premi esportivitat Jocs Escolars .................... CEIP Nicolás Longaron
Millor mitjà de comunicació ............................. Mollet Comunicació
Premi Internacional..................................................... Secció d’hoquei del F.C. Barcelona

MENCIONS ESPECIALS
Juan Bocanegra ................................................................ president UD Lourdes
José Membrive .................................................................. president UD Miami
Francisco Fernàndez ................................................... president Club Escacs Mollet
Isidro Chacón ...................................................................... del Club Aris-CB Mollet

dors del pavelló de la Plana Lledó, de
l’accés al camp de futbol de la Zona Sud,
etc., amb l’objectiu de millorar la qualitat en la pràctica de l’esport.
Cal destacar, la importància que ha
tingut la creació del Complex Esportiu
Ca n’Arimon, una de les instal·lacions
públiques més modernes i més ben
equipades de Catalunya. Ca n’Arimon
ha apropat a la pràctica de l’esport molts
ciutadans i ciutadanes que hi ha trobat
un espai per fer activitat física en la
mesura de les possibilitats individuals.
D’altra banda, també ha servit perquè clubs federats tinguin una bona
seu per a les seves competicions, i ha
suposat una millora qualitativa per als
nens i nenes que participen en els Jocs
Escolars.
De mica en mica s’ha anat millorant,
però queda molt per fer. Des de l’Ajuntament s’aniran impulsant projectes,
amb la col·laboració de les entitats, perquè la ciutadania pugui gaudir d’un
esport de qualitat. QC

L’apunt
Mollet Comunicació va ser guardonada amb el premi al millor mitjà de
comunicació en el foment i la difusió de
l’esport. El premi és un reconeixement
a les persones que fan possible els espais
informatius esportius de Ràdio Mollet i
Canal Mollet TV, que s’emeten els dilluns
per oferir el més destacat de la jornada
anterior.
A Ràdio Mollet, el programa El Trident
està conduït per Dani Martínez, amb la
col·laboració de Víctor Duaso i Jordi Fandiño, i amb en Daniel Padilla al control
de so.
A Canal Mollet TV, el programa La
Prorroga el dirigeix Dani Martínez, amb
la col·laboració de l’operadora de càmera
Núria López.
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Dia de la dona
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. Per commemorar aquesta data
s'han programat un seguit d'activitats amb un objectiu bàsic: conscienciar la ciutadania que la discriminació de les dones és un problema de tota la societat, no només de
les afectades.
a discriminació de les dones
continua sent un fet lamentablement actual que es dóna
en diferents àmbits: social,
laboral, familiar, etc. El progrés social
no ha superat la desigualtat entre sexes
i se segueix repetint comportaments
i fets del passat que consideren l'home
superior a la dona per naturalesa. No
costa gaire trobar casos en els mitjans
de comunicació: violència conjugal,
discriminació laboral, explotació
sexual, etc.
Des de la Regidoria de Dona i Igualtat es treballa constantment contra
aquesta problemàtica, des d'un doble
vessant: per un costat, oferint ajut a les
víctimes, i per l'altre, impulsant accions
de sensibilització social, partint de la
base que ens trobem davant un fet que
implica tota la societat i no només les
dones afectades.
La commemoració del 8 de març vol

L

incidir fermament en aquest aspecte: la
discriminació de la dona només se superarà si el conjunt de la societat, és a dir,
homes i dones, es consciencien que
estem davant un problema comú. Per
arribar a aquest canvi social, però, cal
que tothom, individualment, actuï en
conseqüència.

Guia de recursos
La programació commemorativa del
Dia de la Dona inclou actes ben diversos, informatius, lúdics, artístics, etc.
Destaquen els diferents debats que es
porten a terme, en els quals s'ha previst la participació d'homes, per tal que

la problemàtica es pugui analitzar des
dels dos punts de vista.
Un dels fets destacats serà la presentació de la Guia de recursos per a les dones de
Mollet, sobre maltractaments a les dones.
Es tracta d'una publicació informativa
en la qual hi podem trobar diferents
aspectes: que es considera maltractament, com s'ha d'actuar si coneixem
casos, conceptes jurídics, llocs d'assistència, etc.
Seguint la línia exposada anteriorment, l'edició d'aquesta guia s'adreça a
tots els ciutadans i les ciutadanes, i no
només a les persones que han patit
algun fet d'aquest tipus. QC

L’apunt
Serveis i associacions
Associació de Dones Àgora; Associació
de Dones Per Nosaltres Mateixes; Associació de Dones Més Enllà de Casa; Grup
de Dones Gènesi; Grup Crea; Servei d'Informació i assessorament a la Dona
(SIAD); Regidoria de Dona i Igualtat.
Per a més informació, cal adreçar-vos a
l'Oficina d'Informació Ciutadana, a la
Casa de la Vila (Tel. 93 571 95 00).

El programa commemoratiu fomenta l'aspecte participatiu, com en aquest acte d'anys anteriors.
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A PUNT PER SER CIUTAT GEGANTERA
oincidint amb la Diada de Sant
Vicenç, patró de la ciutat, es va
fer públic el cartell dibuixat per
Joan Abelló i el programa d'actes de
Mollet Ciutat Gegantera 2003. S'encetava així el compte enrere cap aquest
important esdeveniment que viurem,
tal com es reflecteix visualment en el
"marcador" situat a la plaça de Prat de
la Riba. El programa previst compta
amb més de 40 actes diferents: exposicions, concerts, balls, teatre i, lògicament, actuacions de gegants i capgrossos. Els actes centrals tindran lloc
el diumenge 4 de maig, amb la proclamació de Mollet com a Ciutat
Gegantera d'enguany.
La nominació va arribar a finals de
l'any 2001. Durant tots aquests mesos,
la Colla Gegantera de Mollet, amb la
col·laboració de l'Ajuntament, han

C

portat a terme una intensa tasca per
donar a l'esdeveniment la solemnitat
que es mereix, i que farà de Mollet del
Vallès el referent del fet geganter
durant un any.
L'intens programa d'actes i el fet
que a la ciutat es poden aplegar més
de 7.500 persones i 500 gegants,
suposa un important repte organitzatiu. Bona part de les tasques aniran a
càrrec de persones voluntàries. En
aquests moments el nombre d'inscrits
voreja els 300, però es preveu que
pugui augmentar en les properes setmanes. Des de l'Oficina de la Ciutat
Gegantera (Centre Cultural l'Era), es
fa una crida a totes aquelles persones
que vulguin col·laborar, perquè s'inscriguin com a voluntariat d'aquest
esdeveniment. Més informació a
molletvalles.net/ciutatgegantera. QC

MOLLET AMB GALÍCIA
ollet es va solidaritzar amb
el poble gallec, mitjançant
una expedició de 42 persones voluntàries que es va desplaçar a
Galícia per participar en les tasques de
neteja de les platges, brutes de fuel pel
cas Prestige.
El voluntariat molletà va treballar a
la platja de Xiprón, a la Costa da
Morte, on la tasca va consistir a recollir de la sorra les anomenades "galetes de txapapote". Durant les dues jornades del cap de setmana del 23 de
febrer, es van recollir uns 800 quilograms de fuel.
L'expedició es va allotjar al pavelló
municipal de Carnota, habilitat per l'Ajuntament gallec per acollir voluntariat; els àpats els va oferir la Confraria de pescadors d'aquesta localitat. A
Carnota l'expedició va conviure amb
altres 460 persones voluntàries, arribades de diferents punts de l'Estat.

M

En l'expedició hi van participar,
també com a voluntaris, el president
de l'Irmandade a Nosa Galiza, Ovidio
Aria, i el regidor d'Acció Institucional,
Oriol Fort, que van ser rebuts per l'alcalde de Carnota.

L'expedició molletana a la platja de Xiprón.

Reproducció del cartell creat per Joan Abelló.

Les mostres de solidaritat continuaran el dia 15 de març, amb una gala
que tindrà lloc a Can Gomà i en la qual
hi participaran l'Irmanadade a Nosa
Galiza, el Centro Cultural Andaluz, el
Centro Cultural Aragonés, l'Escola
Municipal de Música i el Grup de rock
Imperiales. QC

FOTO: RAÜL D. GONZÁLEZ
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PREMIAT UN PROJECTE DE LA BIBLIOTECA
la Biblioteca rep aquest premi.
àrea infantil de la Biblioteca
El projecte guanyador s’ha pogut porde Can Mulà ha estat pretar a terme un cop finalitzades les obres
miada pel seu projecte de
de remodelació de la Biblioteca, que han
dinamització lectora infantil. El premi
permès augmentar l’espai destinat al
ha estat concedit per la Comissió Mixta
del Pla de Foment
de la Lectura (Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports;
Federació Espanyola
de Municipis i Províncies; Fundació
Coca-Cola Espanya).
El premi és un reconeixement a la tasca
que porta a terme la
Biblioteca per fomentar l’hàbit de la
lectura entre la gent
més jove. Aquesta és
la segona vegada que Taller del Club Oficial de Buscadors de Contes.

NO A LA GUERRA!
l Govern Municipal s'ha posicionat contra l'ofensiva militar que el govern dels Estats
Units vol desplegar a Iraq, amb el
suport de diversos governs, com ara
l'espanyol. En la sessió ordinària de la
Comissió de Govern del 7 de febrer,
es va aprovar una resolució en la qual

E

es manifesta una posició ferma i decidida en contra de la guerra, i a favor
de la resolució pacífica de tots els conflictes; una posició que en els darrers
anys hem manifestat en diverses ocasions.
En la moció també es mostra la preocupació per la situació que viu la ciutadania iraquiana, castigada per una
dictadura i els efectes de l’embarga-

FOTO: BIBLIOTECA CAN MULÀ

L’

públic infantil. El programa dinamitzador es basa en la interrelació dels nois i
de les noies que assisteixen a la Biblioteca, amb els pares i les mares des d’una
vessant d’educació en el temps de lleure.
Actualment hi ha en marxa dos programes. El Club Oficial de Buscadors de
Contes s’adreça a nois i noies de fins a
13 anys i inclou un seguit d’activitats
lúdiques vinculades a la difusió de la lectura: L’Hora del Conte, taller de manualitats, exposicions, jocs de recerca i el
club de lectura Penya I3.
El Racó de pares, cerca la participació de pares i mares, als quals facilita un espai d’interrelació, exposicions de llibres, tertúlies sobre lectures, etc., amb la finalitat que participin
activament i s’eviti el concepte de
biblioteca com a “guarderia d’infants”. De cara als propers mesos està
prevista l’ampliació d’activitats en els
dos programes. QC
ment, i s'expressa el recolzament als
sectors democràtics del país, apostant
per un Iraq lliure, democràtic i pacífic.
L'Ajuntament també va fer una crida
al poble de Mollet a assistir a la manifestació unitària “Aturem la guerra contra Iraq” que va tenir lloc el dia 15 de
febrer a Barcelona, i que ha estat considerada com la més nombrosa que hi
ha hagut mai a Catalunya. QC

PISOS TUTELATS PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ
a Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, l’Institut Català
del Sol, l’Associació Alb-Bosc
(pares i mares de l’alumnat del Taller
Alborada i del Centre Ocupacional del
Bosc) i l’Ajuntament de Mollet, han
arribat a un acord perquè dos pisos dels
habitatges de protecció oficial que es
construiran al carrer de Ferrocarril es
destinin a habitatge tutelat per a persones amb disminució psíquica. Es
tracta d’un fet sense precedents, que té

L

l'objectiu principal de facilitar la integració a una vida tan normalitzada com
es pugui a les persones amb disminució, les quals tenen problemes afegits
per accedir a un habitatge.
Els dos pisos que adquirirà l’Associació Alb-Bosc estan situats a la planta
baixa de l’immoble, amb pati inclòs, i
podran acollir 16 persones a més dels
monitors especialitzats. Els pisos es dissenyaran de manera que puguin fer una
vida autònoma confortable.

La resta de l’habitatge el formen 18
pisos construïts en règim de protecció
oficial, destinats a persones joves amb
renda limitada, les quals tenen dificultats per accedir a un habitatge en el
mercat lliure. En aquest àmbit, cal
assenyalar que aquest mes també s’acaba la construcció de 176 habitatges
de protecció pública a l’avinguda de
Rivoli, alçats en un solar facilitat per
l'empresa municipal Promosol mitjançant concurs. QC
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PREMIS MOLLET COMUNICACIÓ
l passat 26 de gener va
tenir lloc l’acte de lliurament dels premis Mollet
Comunicació, l’empresa municipal que gestiona els mitjans
públics locals Ràdio Mollet, Canal
Mollet TV i Quatre Cantons. Els
premis són un reconeixement a
persones i entitats vinculades als
principals esdeveniments que van
succeir a la ciutat l’any 2002.
El premi Notícia de l’any, al fet
més destacat, va recaure en la
nova Casa de la Vila pel seu disseny arquitectònic, modern i funcional, que inclou elemnts culturals, i pel seu simbolisme com
a seu de la representació popular
escollida democràticament. El
premi el van recollir l’alcaldessa
Montserrat Tura, i l’equip d’arquitectes Serra-Vives-Cartagena,
autors del projecte.
El premi Micròfon de l’any s’atorga a una persona o entitat que

E

per la seva activitat ha portat el
nom de Mollet més enllà de la
ciutat. En aquesta ocasió va
recaure en Ester Safont, guanyadora del Campionat Provincial
d’Arada i primera dona que participa en un campionat estatal.
També es van lliurar altres premis: a la iniciativa ciutadana
d’homenatjar les víctimes dels
bombardeigs de la guerra civil; a
l’editorial Efadós per la col·lecció L’Abans, de recuperació
d’història gràfica de la ciutat; a
les iniciatives empresarials Restaurant Can Prat i discoteca
Bocaccio; i a la nova Comissaria
dels Mossos d’Esquadra, símbol
de l’arribada d’aquest cos de
seguretat a la ciutat.
Finalment es va fer lliurament
a la Irmandade a Nosa Galiza
d’un taló de 300 , com aportació solidària destinada als afectats
pel Prestige.

Lliurament dels premis Notícia de l'any i Micròfon de l'any.

PAGAMENT PER INTERNET

A

quest mes ha entrat en funcionament un sistema de
pagament d'impostos, taxes
i preus públics a través de la xarxa
Internet, mitjançant la pàgina web de
l'Ajuntament (www.molletvalles.net).
A aquest nou sistema hi poden
accedir totes aquelles persones que no
tenen els rebuts domiciliats a través
d’una entitat financera, i, per tant,

reben l'avís de pagament a casa seva.
El procediment és força senzill, un
cop s'ha accedit a la web municipal
s'ha d'anar a l'opció tràmits i gestions.
Per fer la operació només cal tenir en
compte tres dades que apareixen a la
capçalera de la notificació de pagament: la referència, la identificació i
l'import. El pagament es fa a través
d'un aplicatiu de la Caixa d'Estalvis i

Pensions de Barcelona, però es pot utilitzar qualsevol targeta de crèdit sigui
de l'entitat que sigui.
Aquest nou servei s'emmarca en la
voluntat de facilitar a la ciutadania les
gestions municipals. En aquest mateix
àmbit, a finals de l'any passat va entrar
en servei un nou sistema de recaptació per tal d'ampliar el nombre d'entitats financeres col·laboradores, de
manera que es puguin pagar els rebuts
a qualsevol entitat. QC
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FINALITZA LA FASE D’EXPOSICIÓ DE L’AVANÇ DEL POUM
a fase d'exposició de l'avanç del
Pla d'ordenació urbanística
municipal (POUM), ha finalitzat amb una important participació ciutadana. Més de 1.500 persones han pres part d'aquest procés, que
ha suposat que la proposta municipal
hagi rebut 145 instàncies,
entre suggeriments, opinions i aportacions.
Tots els documents fan
referència a aspectes concrets i puntuals, sense que
n'hi hagi cap que qüestioni
ni es posicioni en contra, de
manera general, del model
de Pla proposat pel Govern
municipal. Aquest model es
basa en tres eixos: la protecció de Gallecs, perquè
esdevingui definitivament
un espai agrícola i rural; la
delimitació de la franja resi-

L

dencial per la carretera C-17 i l'autopista A-7, i la incentivació de la franja
productiva des del respecte al medi
ambient, en la zona dels polígons
industrials.
Totes les aportacions presentades s'estan estudiant per determinar si és via-

La ciutadania ha pogut conèixer diversos projectes.

Plaça Major, 1 - Tel. 93 571 95 00 / 05
Fax: 93 571 95 04 - 08100 Mollet del Vallès
ajuntament@molletvalles.net
De DILLUNS a DIVENDRES de 9 a 20 h - DISSABTES de 9 a 14 h

ELS VEHICLES I ELS GUALS
L'impost sobre els vehicles de tracció
mecànica —l'antic impost de circulació—
i la taxa que grava els guals es podran
pagar fins al 4 d’abril en metàl·lic a qualsevol de les oficines bancàries de la ciutat
amb l'avís de pagament. En cas de no rebre
l’avís i no tenir-ho domiciliat, s'ha de demanar una còpia personalment o per telèfon
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ja que l'avís s'envia amb caràcter informatiu i la no
recepció del mateix no eximeix de l'obligació de pagament. Els rebuts domiciliats
es cobraran el 3 de març.
ELS PAPERS DEL COTXE, A PUNT
Modificar la documentació del vehicle quan hi ha un canvi de domicili és un

ble incorporar-les a la proposta. Un cop
fet aquest estudi, s'elaborarà un nou
document que es portarà a debat en el
Ple per a la seva aprovació inicial, i posteriorment s'exposarà públicament, i
s'obrirà un període d'al·legacions.
La proposta de revisió del Pla d'ordenació urbanística s'ha
obert a la participació ciutadana des d'un primer
moment.
Amb aquesta finalitat es
va organitzar una exposició informativa itinerant,
i es van promoure debats
a diferents barris de la
ciutat.
Tota la informació
escrita i gràfica sobre la
proposta es pot consultar
a la pàgina web municipal i en un CD ROM que
s'ha editat a l'efecte. QC

INFORMACIONS D’INTERÈS
O f i c i n a d ’A t e n c i ó C i u t a d a n a

tràmit obligatori que s’ha de fer a la Prefectura de Trànsit, però que es pot gestionar a la nostra ciutat. L’Oficina d'Atenció Ciutadana tramita gratuïtament
els canvis d’adreça del permís de circulació dels vehicles i del carnet de conduir. Igualment tramita les baixes dels
vehicles i la seva retirada de la via pública
per desballestar.
CARNET D’ACCÉS AL CAMP DE TIR
Tots els veïns de Mollet poden sol·licitar la llicència de la Federació Catalana
de Tir per accedir gratuïtament al camp
de tir olímpic de la ciutat per tal de practicar tir al plat o tir de precisió. La sol·licitud es tramita a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

X CERTAMEN CIUTAT DE MOLLET DE SARDANES I MÚSICA PER A COBLA
La Regidoria de Cultura, amb la
col·laboració de l'entitat local Tradicions
i Costums, ha convocat el X Certamen
Ciutat de Mollet de Sardanes i Música
per a Cobla, adreçat a músics menors de
40 anys. El concurs es convoca amb la
finalitat de col·laborar amb la sardana i
la música per a cobla en general, mitjançant l'estímul a les joves persones
compositores. El premi de composició de
música per a cobla té una dotació de
1.202 ¤; el de composició de sardanes de
601 ¤; en cas de concedir-se algun accèssit, la dotació d'aquest seria de 300 ¤. El
termini d'admissió d'obres finalitza el
proper 30 de maig.

