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Editorial

Un pla d’actuació per a les
persones i per a Mollet

F

a unes setmanes l’Ajuntament va aprovar
el pressupost per a
2005, que puja a
quasi 46 milions d’euros. La
nostra prioritat, clarament
explicada, són els serveis a les
persones, i per això hi destinem una mica més del 32%
del total del pressupost. L’equip de govern vol continuar
treballant per a una ciutat
equilibrada socialment, sostenible, cívica, neta, solidària,
amb oportunitats i llocs de treball, amb equipaments i serveis per a diferents col·lectius, i hem volgut que el nostre pressupost sigui un instrument apte per fer realitat, novament, aquests principis d’actuació.
Tenim un gran projecte urbanístic a la Vinyota, amb
un marcat accent social, ja que l’Ajuntament hi promou
la construcció de 304 habitatges públics, de venda i de
lloguer, per a gent jove i avis, dos col·lectius especialment necessitats d’ajudes en aquest camp. És un programa d’una gran envergadura, amb el qual hem de contribuir a millorar la vida de moltes persones i famílies
de la nostra ciutat.
El gran gruix del nostre pressupost són un conjunt
d’actuacions que, sumades, fan un gran programa d’actuació social. En aquest sentit, vull destacar-ne les més
importants: la posada en funcionament de dos nous equi-

paments, cívics i culturals, a Can Borrell i al Mercat Vell;
un programa d’oci nocturn adreçat als joves; un programa de treball dels valors educatius en l’esport, especialment escolar; l’increment dels serveis d’atenció domiciliària i d’ajudes familiars; el reforçament de la seguretat ciutadana, amb l’ampliació de la Policia Municipal
amb quatre nous agents; l’ampliació del servei de transport urbà; la millora del clavegueram de la ciutat; el
condicionament dels accessos a Gallecs per a vianants;
la continuació dels programes de reciclatge de residus i
de neteja; la consolidació dels serveis d’inspecció en
l’àmbit del civisme; la remodelació de la plaça de Joan
Miró i del pla de les Pruneres, la reforma del centre històric i l’augment de dotació per a la millora de les escoles municipals.
L’objectiu del govern municipal és millorar la qualitat de vida de les persones que viuen i treballen a Mollet
i, també, trobar i donar el màxim d’oportunitats possibles per a aquells col·lectius més desafavorits, per diverses circumstàncies. I alhora, tot això ho hem de fer construint, conjuntament amb tots els ciutadans, una societat
més justa, més culta, més educada, més solidària. Això
és, amb honestedat, el que busquem. Voldria -i ho dic
amb tota la modèstia possible- que aquests pressupostos
ajudin a fer una mica més feliços els molletans i les molletanes. I vull aprofitar que estem en aquestes diades nadalenques, unes festes una mica màgiques, per desitjar-vos
que les passeu molt bé i que, sobretot, l’any vinent us
sigui un any de pau, salut, feina i bones noves. QC
Josep Monràs i Galindo. Alcalde
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2004, un any amb
l’alcalde Monràs
a passat quasi un any des que el 22
de desembre de 2003, l’anterior alcaldessa, Montserrat Tura, era nomenada
consellera d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i des que, el 10 de gener d’enguany, el ple de la corporació escollia Josep
Monràs com a nou alcalde de la ciutat.
Acabava una etapa històrica de progrés
i de transformació de la ciutat —governada pels socialistes des de 1987, i
començava una nova etapa, en què tots
desitjàvem que fos tan fructífera per al
benestar dels nostres conciutadans com ho
havia estat l’anterior.
No era fàcil substituir una alcaldessa
amb la capacitat de treball, intel·ligència
i carisma de la Montserrat Tura; no era
fàcil mantenir el ritme de govern amb
noves propostes, nous serveis, noves ini-

H

Valoració de l’any
2004
ra que acabem l’any podem fer una
valoració d’allò que ha succeït en els
darrers dotze mesos. Políticament, a Mollet
hem viscut un any decebedor.
L’arribada del nou alcalde, Josep Monràs,
després de setze anys de govern omnipresent
de Montserrat Tura, semblava que portaria
nous aires al consistori, amb més opcions de
diàleg i cooperació amb l’oposició (ENTESA
PER MOLLET), i noves formes d’actuació i de
comunicació més properes als ciutadans, a les
entitats, a les associacions, etc.
Malauradament, però, hem pogut comprovar que això no ha estat així. En aquests
mesos, Mollet ha viscut uns debats cabdals
per al futur de la nostra ciutat. El debat i l’aprovació del POUM (Pla d’ordenació urbanística) n’és l’exemple més important. El Grup

A

Ajuntament de
Mollet del Vallès

ciatives per a la ciutat.
Ara, passat un any, podem dir que el
govern de la ciutat que presideix l’alcalde
Monràs ha superat perfectament aquest canvi
d’etapa. El treball i la feina feta ens indiquen
que els socialistes hem estat capaços de fer
el relleu sense frens ni traumes; tot el contrari, hem estat capaços de fer-lo amb èxits
polítics i socials certament notables.
De la relació de fets municipals de 2004
no se’n desprèn que hagi estat un any de
transició; ha estat un any de continuïtat en
el treball, en la dedicació, en els resultats,
però també un any en què s’ha pogut percebre una nova personalitat en la direcció
de la ciutat, una nova manera de fer, l’estil Monràs: discreció, diàleg i fets.
Si fem un repàs d’aquests fets, veurem
que el resultat és aclaparador i demostra
aquesta continuïtat sense parada:
El Pla director urbanístic de Gallecs, que
ens permet poder afirmar que “Hem salvat
Gallecs!”, la Taula de Mobilitat, que ens portarà a un millor ús dels carrers de la ciutat
per part de persones i vehicles; els centres

d’educació CEIP Can Besora, CEIP Cal Músic
i Escola Bressol La Filadora, que fan possible la plena escolarització i una millor compatibilitat casa/treball; el Consorci Sanitari de Mollet del Vallès, el Pla director del
nou hospital, que són la base real d’una
nova i molt millor situació dels nostres serveis de salut; el Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM), que planifica la ciutat per als propers vint anys; el protocol contra la violència contra les dones, que ens
posa en la primera línia de treball contra
aquesta xacra social; la recuperació del mercat vell; l’acord local per l’ocupació; l’obertura nocturna d’espais municipals per a
l’estudi; la participació institucional al
Fòrum 2004; FiraMollet; els pressupostos
participatius; les campanyes de serveis socials
com Avi, com estàs?; l’adhesió de la nostra Policia Municipal al Codi europeu d’ètica a la
Policia; la campanya de civisme; el creixement del benestar per a tots, que és el que
ens mou i ens mourà.
Que el 2005 ens porti a tots treball,
benestar i felicitat!

Municipal de l’ENTESA PER MOLLET, des de
la responsabilitat i la importància que requeria el Pla general, vam engegar un procés
seriós i positiu per construir ponts de diàleg i obrir opcions al consens amb l’equip de
govern (PSC i CiU), tenint en compte que el
POUM és un Pla de futur, que per la seva aplicació en els pròxims anys requereix un consens molt majoritari. L’equip socialista, però,
amb el seus socis de govern de CiU, va decidir tancar el procés, i amb només 12 dels 21
vots del consistori, va aprovar un Pla general
nascut sense el consens majoritari aconsellable per a la seva viabilitat.
L’any començava també amb un nou
govern a Catalunya, després de vint-i-tres
anys de govern conservador de CiU. Allò que
vam fer possible a la Generalitat entre PSC,
ERC i ICV-EUiA, a Mollet no es va materialitzar, i com a resultat l’actual consellera del
tripartit, Montserrat Tura, ens deixava, de
llegat, un govern municipal de PSC i CiU,
amb una assessora d’alcaldia (remunerada)
del Partit Popular.
Tot i això, el nou govern de la Genera-

litat, format per les quatre forces d’esquerra, ha estat capaç, en pocs mesos, d’obrir
un futur més esperançador per al nostre espai
verd i agrícola de Gallecs. El pulmó verd de
la nostra ciutat, el millor tresor ecològic que
tenim, és ara més a prop de la seva conservació i protecció definitiva gràcies a aquest
govern tripartit d’esquerres i catalanista, i
gràcies a la mobilització i a les reivindicacions històriques de milers de molletans,
d’organitzacions, d’entitats, ecologistes i de
col·lectius que sempre han defensat des de
la mateixa posició la preservació de Gallecs.
Lluny de l’apropiació partidista del PSC
molletà (el mateix que volia construir un
cementiri a Gallecs), el gran mèrit i reconeixement va per tots aquells que han treballat i treballen en aquest sentit.
Mollet encara ha de fer moltes coses. Una
ciutat és un ésser viu, que es mou i reclama
necessitats. Encetem l’inici d’un nou any
2005 ple d’il·lusions i d’esperances. Els
homes i les dones de l’ENTESA PER MOLLET
continuem treballant per aquesta ciutat i la
seva gent. En positiu i amb alegria.

ALCALDE
Josep Monràs
ÀREA D’INSTITUCIÓ,
DRETS CIVILS I SEGURETAT
Coordinador, Oriol Fort
ACCIÓ INSTITUCIONAL, DRETS CIVILS
I SEGURETAT, Oriol Fort
COMUNICACIÓ I RECERCA, Eva María Pazos

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Coordinadora, Carme Guarro
SERVEIS SOCIALS I SALUT PÚBLICA,
Carme Guarro
CULTURA I JOVENTUT, Daniel Novo
EDUCACIÓ, Alícia Domínguez
DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, Ana M. Díaz
ESPORTS, depèn d’Alcaldia
I

ÀREA DE TERRITORI
Coordinador, Josep Maria Garzón
SERVEIS URBANÍSTICS I OBRA PÚBLICA,
Josep Maria Garzón
MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA,
Feliu Guillaumes
QUALITAT URBANA I AMBIENTAL,
Ester Safont
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Deures

É

s un bon moment per fer
repàs de legislatura. No fa
pas massa n’hem passat el primer any i tampoc fa gaire que
hem aprovat el Pla general
d’ordenació urbana, la constitució urbanística de la nostra
ciutat per a vint anys.
Els deures que ens deixa el
Pla general són prou clars i no
poden generar massa crítiques
serioses: una ciutat en creixement però sostingut, centrada
en la conservació del seu patrimoni tant pel que fa a la conservació dels seus espais més
emblemàtics: Tabaran, antic
Mercat Municipal com pel que
fa al seu propi aspecte: planta

més un pis o dos, tres pisos en
carrers amples, eixides al
darrere, façanes no gaire
amples — també s’advoca molt
clarament pel respecte vers les
zones industrials donant volumetria alta, ja que en tenim
certament poques.
Tot plegat ens dibuixa una
ciutat, tal com s’acostuma a dir
ara, “sostenible”, en què l’habitatge no es dispararà de preu,
hi haurà més empreses on
puguin treballar els nostres
joves, no es faran obres faraòniques que empobreixin les
arques municipals, es respectarà que Gallecs sigui una zona
no urbanitzada.
Però, tot això són els fonaments. Faríem la nostra feina
malament si deixéssim les
coses així. El futur ens marca
nou deures: final de la suspensió de llicències, construcció

de l’espai polivalent del Mercat Municipal i el teatre del
Tabaran, aplicar el Pla de
millora dels polígons industrials, fomentar el creixement
de les nostres empreses i atreure’n de noves. Sense oblidar
mai feines que no per menys
“noves” són igual de necessàries: rehabilitar el barri de
Lourdes, mantenir una fiscalitat baixa, fer una ciutat més
participativa.
Sí hi ha una cosa emprenyadora i engrescadora de l’activitat municipal és que quan
més feina fas més en surt. Bé,
per això hi som, i hi serem,
amb el vostre permís.
I és que mirant els paràgrafs
anteriors. Que n’és de gratificant poder parlar de la feina
feta i de la que es farà!, certament més que no pas passar
revista de la que han fet altres.

Reglaments de Participació Ciutadana

L

a Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans, que Mollet va signar
el maig de l’any 2000 i que va ratificar
en el ple del mes de juny, reconeix el dret
que té tothom, és a dir, ciutadans i ciutadanes, a la participació. Afirma el dret
a la participació política, a l’associació,
a la reunió, a la manifestació; el dret a la
informació sense discriminació de cap
tipus. Un dret que configura igualment
l’eficàcia dels serveis públics municipals
i el principi de transparència, drets que
cal respectar i garantir.
El Reglament de participació ciutadana, no és res més que el compromís
per escrit de l’Ajuntament davant ciutadans i ciutadanes. Creiem que és un pas
més cap a la normalització democràtica
que nosaltres desitgem i que creiem que
és important, tant o més, que la creació
d’aquest Reglament, per la incentiva-

ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA
I SERVEIS GENERALS
Coordinador, Jordi Tàboas
ECONOMIA, HISENDA,
ORGANITZACIÓ I PERSONAL i
OCUPACIÓ, Jordi Tàboas
PROMOCIÓ INDUSTRIAL,
Núria Fortuny
COMERÇ I TURISME, Ester Safont

ció de ciutadans i ciutadanes que durant
molt temps han estat gent participativa,
però que les seves veus no han estat
escoltades. És bo, doncs, crear una reglamentació, però encara és més important
estar preparats i disposats a portar-la a
bon terme.
Des del Partit Popular, creiem que hi
ha dos punts bàsics, que ha de reflectir
el Reglament que s’aprovi (en els seus
articles).
1.- Defensarem el dret d’intervenció
en les sessions públiques municipals,
perquè les entitats ciutadanes i associacions, que vulguin o tinguin la necessitat d’intervenir en algun dels punts de
l’ordre del dia de les sessions plenàries
puguin fer-ho.
2.- Defensarem que hi hagi un punt
en tots els plens ordinaris perquè ciutadans i ciutadanes, de forma individual,
puguin preguntar al consistori allò que
els preocupa o inquieta.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Josep Monràs, Carme Guarro, Daniel
Novo, Alícia Domínguez, Josep Maria
Garzón, Ester Safont, Jordi Tàboas, Eva
María Pazos, Oriol Fort i Ana María Díaz
GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA PER MOLLET
Josep Cot, Antonio López, Rosa Maria
Esteve, Xavier García, Xavier Fenosa,
Oriol Bargalló i Marco Gómez

Emmarcats, doncs, en aquest estil de
democràcia real, sens dubte, trobem
necessari crear un consell de la ciutat, on
representats escollits per la ciutadania
puguin debatre amb responsables polítics
assumptes d’interès municipal de forma
periòdica i efectiva, i per aconseguir el
contacte més intens amb el poble, defensarem també la idea de crear els consells
de barri. Cada zona de Mollet té les seves
necessitats i urgències, els seus problemes
i malestars, que d’altra banda, no han de
ser els mateixos a tot arreu, i de fet no ho
són en tots els indrets de la ciutat. És per
això que estudiar de manera minimitzada
cada barri, amb les associacions i gent
implicada, representaria per l’Ajuntament
una ajuda inestimable per fer la política
correcta que tots esperem.
El Partit Popular de Mollet desitja que
aquest Reglament sigui el començament
no sols d’un nou any per Mollet, sinó
també d’una nova forma de fer.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Feliu Guillaumes i Núria Fortuny
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Susana Calvo i Miguel Jiménez
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, EpM: dimarts,
CiU: dimecres, PP: dijous,
Alcalde: divendres,
a les 12.30 h
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Economia i Hisenda

Pressupostos
municipals 2005
Per a l’any 2005 Mollet del Vallès té un pressupost municipal de 45.528.422 .
El capítol d’inversions augmenta un 14%. Aquest pressupost aposta principalment per les
següents polítiques d’actuació: els serveis a la persona, la millora de l’espai públic,
la seguretat ciutadana i la solidaritat. En aquest darrer àmbit l’Ajuntament
destina l’1% dels seus ingressos propis.
l pressupost dóna prioRESUM DE LES INVERSIONS MÉS DESTACADES DE L’EXERCICI 2005
i
ritat a les persones. Es
REFORMA, CONDICIONAMENT I MILLORA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
EUROS
destinen 14,7 milions
Ampliació del cementiri municipal
120.000
d’euros (32,27% del
51.000
total del pressupost). Les princi- Condicionament d’un local de petanca i serveis públics al parc de Can Mulà
Climatització del Teatre Can Gomà (anualitat 2005)
325.995,53
pals actuacions són: un nou ser13.200
vei per als infants i els joves amb Climatització sala d’actes del Centre Cultural L’Era
Climatització del Centre Cívic de Can Pantiquet, segona fase
16.900
dificultats d’adaptació social; l’inCondicionament camp entrenament, vestidors, tanca exterior camp G. Gonzalvo
350.000
crement del 47% del nombre
EUROS
d’hores d’ajuda a domicili (de VIA PÚBLICA I INFRAESTRUCTURES DE LA CIUTAT
Obres a la xarxa de clavegueram a diversos carrers
608.136
10.500 a 15.500 hores a l’any);
600.000
més fons per a la instal·lació d’as- Obres d’urbanització del polígon industrial de Can Prat, segona fase
Obres de reforma al nucli antic-centre històric (illa de vianants), primera fase
700.000
censors (de 40.000 a 80.000 ).
Reasfaltat de carrers
300.000
En d’altres àmbits, destaca l’ampliació de la Casa Museu del pin- Obres de supressió de barreres arquitectòniques i reforma del c/ Santa Bàrbara 210.000
35.000
tor Abelló i l’ampliació de la Obres d’adequació d’accessos a Gallecs per a vianants
Parc dels Pinetons
120.000
potència d’emissió de Canal
EUROS
Mollet, televisió municipal, i EQUIPAMENTS DELS SERVEIS MUNICIPALS
Equipament del Centre Cívic del Mercat Vell
50.000
l’augment d’hores d’emissió de
Equipament del Centre Cívic de Can Borrell
68.000
Ràdio Mollet del Vallès.
COM ES FINANÇA LA DESPESA MUNICIPAL?
Pel que fa a les actuacions en la millora
ministracions serà d’1.221.000 .
de la infraestructura de la ciutat, destaAquesta xifra significa que l’Ajuntament
quen els nous equipaments municipals
rebrà, l’any vinent, el doble de les subdel Centre Cívic del Mercat vell i el Cenvencions que ha rebut enguany.
tre Cívic de Can Borrell, el trasllat defiLes millores als espais de la ciutat suponitiu del Centre de Desenvolupament
sen una inversió d’uns 3.000.000 ; el
Infantil i Atenció Precoç, i el reforç del
projecte de zona de vianants del centre
servei de bus urbà.
històric és el més mencionat de l’àmbit,
56%
El pressupost municipal 2005 presenta
i l’increment de carrils bici, una de les
32,92%
una inversió de 4.916.000 , de la qual,
propostes més plantejades dels pressu7,40%
les subvencions del capital a càrrec d’adpostos participatius. QC
préstecs a
llarg termini

convenis
i subvencions

Impostos
i taxes

E
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Serveis urbanístics

Uns 300 pisos de
protecció oficial a
la Vinyota
L’Ajuntament de Mollet del Valles, CCOO, UGT i la Caixa acorden construir tres-cents
habitatges de protecció oficial al nou barri de la Vinyota. Aquesta promoció d’habitatges
és la més important que s’ha fet mai a la ciutat, la més destacada al Vallès Oriental i
una de les més importants de Catalunya, dins d’àmbit local.
s tracta d’un acord per construir
nous projectes de vida i benestar. La promoció de pisos de
protecció oficial tindrà d’escenari la Vinyota i ha estat possible amb la
signatura de tres convenis entre l’Ajuntament de Mollet del Vallès, CCOO, UGT
i la Caixa, respectivament. D’una banda,
es construiran 203 habitatges destinats a
la venda (conveni sindicats i Ajuntament
de Mollet) i de l’altra 101 habitatges en
règim de lloguer (conveni la Caixa i
Ajuntament de Mollet). Tots els pisos
seran de qualitat i s’adaptaran als criteris
de sostenibilitat energètica. La construcció s’iniciarà a mitjan de 2005 i possiblement finalitzarà el 2006.
L’acte de signatura dels convenis s’ha
segellat a Mollet del Vallès amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Josep Monràs;
el secretari general de CCOO al Vallès
Oriental, José Cachinero; el secretari
general d’UGT de Catalunya, Josep Maria
Àlvarez, i Antoni Massanell, director
general adjunt executiu de la Caixa.

E

Els habitatges de venda
S’edificaran 203 habitatges distribuïts
en edificis de planta baixa i tres pisos.
Tindran una superfície mitjana útil de
70 m2, amb un aparcament i un traster
vinculats. Els habitatges seran de protecció oficial i la construcció es gestionarà
en règim cooperatiu. Per accedir-hi, s’han
d’acomplir les condicions següents:
u Ser major de 18 anys i menor de 35,
o ser més gran de 65, el dia 1 de gener
de 2005.

u Estar empadronat a Mollet del Vallès
en data anterior a l’1 de juliol de 2004.
u No ser propietari de cap habitatge
de protecció pública ni tenir tampoc cap
altre habitatge a Mollet el valor del qual
superi el 40% del preu màxim del que
es vol adquirir ara a la Vinyota.
u No haver tingut, anteriorment, cap
tipus d’ajuda d’algun pla d’habitatge.
u Disposar d’uns ingressos, personals
o familiars, que no superin 5,5 vegades
el salari mínim interprofessional (aproximadament 43.428 ) i que siguin
superiors als 15.000 (aproximadament
una dècima part del preu de venda d’un
habitatge de 70 m2).

Requisits de participació
Les persones que faci més anys que
estan empadronades a Mollet tindran preferència a escollir habitatge (1 punt per
any, fins a un màxim de 25 punts). En
cas de coincidència de punts, es farà un
sorteig per establir l’ordre definitiu. Si és
necessari, es farà una llista d’espera per
cobrir les possibles baixes, seguint el
mateix ordre. Els adjudicataris s’hauran
de fer socis d’alguna de les cooperatives
que farà la promoció dels pisos i
començar a pagar des d’aquell moment.
El pis haurà de ser la residència habitual de la persona adjudicatària*.
En cas que la persona propietària vulgui vendre el pis, haurà de demanar autorització a la Generalitat, cancel·lar-ne el
préstec i tornar els ajuts, amb els interessos corresponents. El preu màxim de
venda no podrà superar el preu que

correspon a un habitatge de protecció
oficial en el mateix any que es fa la
venda*. L’Ajuntament tindrà el dret d’adquisició preferent, que podrà transmetre
a altres persones sol·licitants que compleixin el perfil i les condicions*.
(*Segons la normativa del Pla català d’habitatge, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i de la Generalitat de Catalunya, aquest requisit està sotmès a modificacions).

Els habitatges de lloguer
Es construiran 101 habitatges. Tindran
una superfície aproximada de 50 m2 útils.
El preu serà aproximadament de 210
mensuals. Podran accedir-hi joves d’entre 18 i 30 anys i persones majors de 65
anys amb un mínim d’antiguitat en l’empadronament al municipi, segons criteris de l’Ajuntament. Les persones sol·licitants hauran de tenir uns ingressos d’entre 2 i 4,5 vegades el salari mínim
interprofessional. QC
PERÍODE D’INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Del 17 de gener al 28 de febrer
Les persones interessades en la compra
dels pisos poden trucar al 93 571 95 10,
per demanar dia i hora per inscriure’s a
les llistes de sol·licitud dels pisos.
Abans del 17 de gener NO s’atendrà cap
trucada.
De l’1 de febrer al 15 d’abril de 2005
Període reservat únicament per a les
persones amb cita prèvia, que s’han inscrit per sol·licitar informació.
Oficina d’informació i inscripcions
Lloc: Sala de consulta de l’Arxiu Històric, a l’Ajuntament de Mollet del Vallès
Horari: de 8 a 20 hores
L’ordre d’inscripció no dóna cap preferència en l’adjudicació dels habitatges.
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Nadal a Mollet
Mollet viu la il·lusió del Nadal. La ciutat es transforma per acollir aquestes dates tan
assenyalades del calendari. Activitats per a tots els públics, però sobretot adreçades als
més petits de casa, els autèntics protagonistes de les festes. La cavalcada dels Reis Mags,
pessebres vivents, música, fires de Nadal i campanyes comercials són els ingredients
bàsics per celebrar el Nadal a Mollet.
encesa de la il·luminació dels
carrers marca l’inici de la
campanya de Nadal: les associacions comercials de la ciutat fan un gran esforç per tenir aparadors
i carrers engalanats. El concurs d’aparadors comercials és una mostra més de
l’empenta del comerç de casa, un comerç
proper i que aposta per la qualitat.
Els establiments comercials, durant
aquests dies, reparteixen fanalets als
infants per donar la benvinguda als Reis
Mags de l’Orient, que han confirmat un
any més la seva arribada a Mollet, amb
tren, a les 18.14 h a l’Estació de França,
el dia 5 de gener.

L’

A l’escenari de la plaça de Prat de la
Riba, el Rei Melcior s’adreçarà a tota la
ciutadania i abans de reprendre la cavalcada, l’alcalde, Josep Monràs, els lliurarà les claus de totes les cases de
Mollet, perquè cap llar es quedi sense
els regals i la il·lusió d’aquestes festes.
Melcior, Gaspar i Baltasar ja han
demanat la col·laboració de la Creu Roja
per preparar la recollida de regals. Els
ciutadans poden participar-hi aportant
joguines noves, usades en bon estat,
però que no siguin jocs bèl·lics, fins al
30 de desembre, a l’oficina de Creu
Roja Joventut (c/Gaietà Ventalló, 60) i
als centres cívics en els seus horaris
habituals.

Les activitats de Nadal
La música té un paper destacat en el
programa d’activitats de Nadal. Des del
18 de desembre i fins al 2 de gener, cinc
propostes musicals a càrrec de la Banda
de Joves Músics, les corals, Tradicions i
Costums i el concert d’Any Nou.
Enguany, i de manera excepcional, el primer concert de l’any tindrà d’escenari
l’església de Sant Vicenç, ja que el teatre
municipal de Can Gomà es troba en
obres. Les invitacions per assistir al Concert d’Any Nou, a càrrec de l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat (diumenge, 2 de
gener, a les 17. 30 h), es poden recollir
del 20 al 31 de desembre, de 17 a 21 h,
al Centre Cultural La Marineta.

La Cavalcada de Reis 2005
La cavalcada està encapçalada per la
carrossa de l’Estel, que fa de guia a Ses
Majestats mostrant-los el camí a seguir
per tal d’arribar a totes les llars.
Els Reis Mags tornen, enguany, a estrenar carrosses. En aquesta ocasió, i per no
desvetllar massa sorpreses, Melcior lluirà
una carrossa ambientada al pol Nord;
Gaspar tindrà a la seva disposició una
carrossa amb motius d’astres i estels i,
per últim, a Baltasar se li ofereix una
carrossa que simbolitza el desert.
Els Reis arribaran amb tren i a l’altura
de la plaça de Catalunya faran el recorregut a peu fins a la plaça de Prat de la Riba,
on tothom podrà aprofitar per saludar
Ses Majestats i els tocatardans podran lliurar-los la carta en mà.

El pessebre de figures enguany s’instal·la al vestíbul de la Casa de la Vila.

TONI TORRILLAS

desembre 2004

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Quatre Cantons

9

Cultura

Un altre vessant musical són les propostes, més esbojarrades, per acomiadar el 2004 i donar la benvinguda al
2005. Entre les diferents festes, cal destacar les revetlles del pavelló de Plana
Lledó a càrrec de l’associació Balls de
Saló de Mollet, i la que tindrà lloc al
pavelló de Riera Seca de la mà dels
Morats i Torrats. I és que les colles que
engresquen la Festa Major també organitzen, des de fa anys, la revetlla de Cap
d’Any. Els Morats i Torrats preparen, el
dia 31 de desembre a la plaça de Prat
de la Riba, la tradicional visita de
l’home dels nassos, a les 12 del migdia, i les Campanades de Cap d’Any, a
les 12 de la nit.
Els autèntics protagonistes del Nadal
són els més petits de casa, per això l’Ajuntament i les entitats disposen un
ampli ventall d’activitats a mida dels

menuts: cagatió, Pessebre Vivent i tallers
de Nadal (al Centre Cultural La Marineta,
les tardes del 27 al 30 de desembre).
Per als joves, del 13 al 30 de desembre, La Nau acull un any més l’Intrajove:
noves tecnologies, últimes novetats en
play station, jocs d’ordinador...
I no podem concebre un Nadal sense
pessebre. Aquest any són els alumnes de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats que s’encarreguen de fer el Pessebre de Figures, instal·lat, per primera
vegada al vestíbul de la Casa de la Vila.

‘Per Nadal, regala art’
El Museu Municipal Joan Abelló ofereix dos programes ambientats en el
Nadal. D’una banda, la campanya Per
Nadal, regala art i L’art és un joc, que és una
activitat adreçada al públic familiar i,
especialment, als infants. Consisteix en

quatre sessions per endinsar-se en l’art
i conèixer el pintor Joan Abelló. Les sessions són al Museu, els diumenges a les
12 del migdia: “La volta al món amb
Joan Abelló” (12 de desembre) “ Les
mil i una màscares” (16 de gener) “El
pinzell màgic” (13 de febrer) i “El laberint del pintor” (13 de març). De la mà
de l’arlequí, una monitora, els nens i les
nenes de 6 a 12 anys coneixeran el món
del paisatge, el del retrat, el de l’abstracció i el del col·leccionisme. També
es fa el taller del “Misteri del quadre
repetit” (dies 29 de desembre i 23 de
març, a les 17.30 h).
La segona campanya, Per Nadal, regala
art és una iniciativa pionera que el
Museu posa en marxa aquestes festes
cedint un espai a disset artistes que
posen a la venda les seves produccions
artístiques. QC

10

Quatre Cantons

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

desembre 2004

Planificació Urbanística

El centre històric
per als vianants
El 2005 serà l’any en que s’iniciarà el projecte de zona de vianants dels carrers del nucli
històric de la ciutat. Una aposta que prioritza l’espai ciutadà, disminueix la contaminació acústica i millora la qualitat ambiental i paisatgística. Els carrers més antics del
municipi esdevindran d’ús preferent per als vianants. Aquest projecte té un pressupost de
700.000 en la seva primera fase d’execució.
ctualment, el nucli antic del
centre històric de Mollet, que
data del segle XIV, pateix una
degradació progressiva de l’edificació a causa de l’elevat nombre d’edificis en estat ruïnós, a més de mancances d’equipaments, d’aparcament públic,
de zones de vianants i de zones de lleure
i esbarjo. Per aquest motiu, l’Ajuntament
de Mollet impulsa una millora de la qualitat urbana del centre històric que passa
per un projecte d’intervenció integral.
L’objectiu és fomentar el centre de la ciu-

A

Carrer de Can Pacià.

tat, millorar l’espai públic, dotar-lo d’espais verds i suprimir les barreres arquitectòniques. L’Ajuntament de Mollet treballa en el projecte de zona de vianants
del centre. La participació ciutadana té
un pes important, i és que es recull l’opinió de les persones que són les principals beneficiaries de la millora del centre històric molletà. Unes millores que
també passen per soterrar les línies del
subministrament elèctric i telefònic, la
senyalització viària, el clavegueram, l’enllumenat i la xarxa d’aigua potable.

AJUNTAMENT

El nou centre històric, pas a pas
u Prioritat als vianants: Es diferencien dues zones, la de prioritat de vianants en els carrers amb gran flux de vianants (com ara Gaietà Ventalló o Ramon
Casas) i la zona exclusiva per a vianants
als carrers estrets (carrer de la Pau, Can
Pacià, Portugal, Bartomeu Robert).
u Espais d’aparcament soterrat d’uns
5.100 m2 al Pla de les Pruneres. Adaptació d’aparcaments de zona blava. En
la mateixa línia es fomentarà l’ús del
transport públic, amb la previsió d’itineraris del bus urbà al voltant d’aquesta
zona de la ciutat.
u Creació de nous eixos cívics i
culturals: El centre de Mollet guanyarà
l’any 2005 un nou equipament; el
Mercat Vell es convertirà en sala polivalent destinada a activitats culturals.
També s’està finalitzant el Projecte d’Execució que preveu realitzar la remodelació de l’edifici de Jaume I, 32 com
a seu de la Policia Municipal, Serveis
d’atenció Primària i Mollet Comunicació (ràdio i televisió).
El centre històric disposarà, també,
d’equipaments i serveis de màxima
prioritat, com són la seu de la Policia
Municipal i la seu de la Tresoreria de la
Seguretat Social. QC
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Serveis Socials

Primer protocol en
violència de gènere
Mollet presenta el primer protocol de Catalunya que treballa de manera transversal amb
tots els àmbits implicats en els casos de violència de gènere: serveis sanitaris, socials,
policials i de justícia. El conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, qualifica la iniciativa
d’exemplar i valora el protocol com un model nascut des de la comunitat local, fruit de la
coordinació entre institucions.
Ajuntament de Mollet del
fa uns quants mesos i vetlla perquè les
veis socials, dels serveis sanitaris i dels
Vallès és pioner en el treball
víctimes se sentin segures, protegides i
serveis judicials.
en xarxa per tractar casos de
assistides. És un protocol que dóna les
Al marge d’aquest protocol d’actuaviolència de gènere a través
pautes d’actuació, sensibilització i preció en casos de violència de gènere, des
d’un protocol d’actuació, un document
venció en els casos de violència de
de fa sis anys, funciona a Mollet el SIAD
que s’ha presentat a la ciutat amb la
gènere.
(Servei d’Informació i Assessorament a
presència del conseller de Justícia, Josep
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha
les Dones). El SIAD és un servei que es
Maria Vallès, acompanyat de l’alcalde,
manifestat que “és un protocol espepresta des dels Serveis Socials de l’AJosep Monràs i la responsable de l’Àrea
rançador per a les persones que viuen
juntament de Mollet del Vallès en coorde Benestar Social de la Diputació de
en situació de risc”.
dinació amb serveis sanitaris, els jutBarcelona, Núria Carrera.
El protocol d’actuació en casos de
jats, la Policia Municipal i els Mossos
Durant dos anys, professionals impliviolència de gènere presentat a Mollet
d’Esquadra. El principal objectiu del
cats en els àmbits judicials, sanitaris,
té la peculiaritat de ser el primer de tot
SIAD és donar informació, assessorapolicials i els Serveis Socials de l’AjunCatalunya que s’ha elaborat de manera
ment, atenció i suport jurídic i psitament de Mollet, amb el suport de l’Àtransversal, amb la participació dels sercològic a les dones amb necessitats psirea de Benestar de la Diputació
cològiques i jurídiques. Les
de Barcelona, han treballat condones són ateses per diversos
juntament per elaborar el promotius: situacions derivades
tocol. L’objectiu del document
dels rols de la dona en la conés integrar i coordinar totes les
vivència en parella; fills/filles,
institucions i les persones impliangoixa, ansietat, depressions,
cades per tal que la persona
estrès, separació, maltractaafectada tingui al seu abast els
ments, relacions familiars i
recursos disponibles. El protolaborals... També s’atenen les
col exposa les intervencions i
dones que necessiten orientales actuacions que cal dur a
ció legal o assessorament sobre
terme amb la coordinació dels
drets de família. El Servei d’Indiferents àmbits.
formació i Assessorament a les
El protocol d’actuació en
Dones es troba al Centre Cívic
AJUNTAMENT
casos de violència de gènere s’a- Les autoritats locals, el conseller de Justícia, Joserp Maria Vallès i la diputada de l’Àrea de Benestar Joana Barcala (c/Àngel Guiplica a Mollet del Vallès des de Social, Núria Carrera, després de la presentació del protocol.
merà, 15). QC

L’

QC
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L’ANY EN IMATGES

D

eixem enrera el 2004, un any
ple de novetats a Mollet del
Vallès. El gener, la ciutat estrenava alcalde: Josep Monràs, rebia la vara
el 10 de gener, després de la renúncia a
l’alcaldia de Montserrat Tura per incompatibilitat amb el càrrec de consellera
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Enguany s’ha donat llum verda a
dos grans projectes de ciutat amb la
signatura del Consorci sanitari de
Mollet del Vallès i el Pla director urbanístic de Gallecs, que protegeix definitivament l’espai central de Gallecs.
La inauguració de la segona escola
bressol municipal, La Filadora, i la
posada en marxa de dues noves escoles, Cal Músic i Can Besora han aug-

mentat notablement l’oferta educativa
de la ciutat. L’èxit de la quarta edició de Firamollet i les multitudinàries

TONI TORRILLAS

Gener: Josep Monràs, nou alcalde

Juliol: inauguració de la segona escola bressol la Filadora

Agost: Mollet al Fòrum de les Cultures.

festes ciutadanes, com la Festa Major,
la Fira d’Artesans i la cloenda de les
activitats de Mollet Ciutat Gegantera
han marcat un any ple d’activitat i
projectes de futur. QC

TONI TORRILLAS

AJUNTAMENT

Març: signatura del Consorci sanitari de Mollet del Vallès

AJUNTAMENT

Festa Major: els Mojinos actuen al parc de Can Mulà.

TONI TORRILLAS

Octubre: signatura Pla director urbanístic de Gallecs.

TONI TORRILLAS
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ELS PRÍNCEPS FAN PARADA A MOLLET

F

elip de Borbó i
Letízia Ortiz
van fer parada a
Mollet el passat mes
de novembre, en el
decurs del seu viatge
a Catalunya. La visita
reial responia a la invitació feta per la direcció de Ficosa Internacional, amb motiu de
la inauguració de les
instal·lacions del centre tecnològic de més
AJUNTAMENT
alt nivell.
Felip de Borbó i Letízia Ortiz inauguren el nou centre tecnològic de Ficosa.
Actualment Ficosa
és una empresa de prestigi internaciomes de comandament i control electrònal dins el sector de l’automoció, que
nic, components de plàstic i sistemes
dissenya i produeix retrovisors, sistede seguretat i tancament basats en

TORNA L’ÈPOCA D’ESTUDI

D

el 20 al 30 de desembre, del 3 al 31 de gener i de l’u
al 10 de febrer, la xarxa d’equipaments municipals de
la ciutat es convertirà en aules d’estudi. La regidoria
de Joventut torna a facilitar l’estudi als joves que es troben en
època d’exàmens. Coincidint amb el període d’avaluacions a
les universitats, els estudiants, degudament acreditats, trobaran tots els centres cívics i la Biblioteca de Can Mulà habilitats en aules d’estudi en els horaris habituals. L’Ateneu Gran
és l’equipament que ofereix un horari més ampli com a espai
per estudiar. Estarà obert de dilluns a divendres, fins a les dues
de la matinada i els caps de setmana fins a mitjanit (vegeu
l’horari annex). QC

estrictes criteris de qualitat i de respecte
al medi ambient. Ficosa produeix per
a les marques d’automòbils, camions
i autobusos més prestigioses del món.
Els prínceps d’Astúries i de Girona
van ser rebuts pels fundadors i directius de Ficosa Internacional; pel conseller d’Indústria, Josep M. Rañé; per
la consellera d’Interior, Montserrat
Tura; per l’alcalde de Mollet, Josep
Monràs; pel segon tinent d’alcaldia,
Josep Garzón, i per la regidora de Promoció Industrial, Núria Fortuny.
Els prínceps, acompanyats pels directius de Ficosa Internacional i les autoritats, van visitar les instal·lacions del nou
centre tecnològic de Mollet, situat al
Polígon de Can Magarola, i es van interessar per les noves tecnologies que s’investiguen i es desenvolupen, i que s’incorporaran als vehicles del futur. QC
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PEL GENER, FESTA MA JOR DE SANT VICENÇ

L

a Festa Major d’hivern és la més
antiga de la ciutat i
se celebra pels volts del 22
de gener, festa de Sant
Vicenç, patró de Mollet.
Des del 14 i fins al 30 de
gener es prepara un programa d’actes festius en
commemoració a la Festa
Major de Sant Vicenç, un
programa que organitza
l’Ajuntament, conjuntament amb més d’una
quinzena d’entitats de la
ciutat que no es perden
l’oportunitat de participar
en la Festa.
Trobada de Gegants Sant Vicenç 2004.
Cada any s’incorporen
novetats i es fa coincidir la Festa Major
en aquesta ocasió el número 20 (disd’hivern amb presentacions literàries.
sabte, 22 de gener, a les 12.30 hores).
En aquesta ocasió, hi haurà dues preSant Vicenç és una festa que barreja
sentacions que tindran el Centre Cultuactes culturals amb d’altres de festius,
ral La Marineta d’escenari: una la precom és el cas dels correfocs amb el Ball
sentació del llibre dels quinze anys
de Diables de Mollet i la trobada gegand’agermanament amb Cinco Pinos
tera amb la Colla Gegantera de Mollet,
(divendres, 21 de gener, a les 19.30
que celebra deu anys. La Festa Major de
hores); i l’altra a càrrec del Centre d’EsSant Vincenç 2005 tindrà novament uns
tudis Molletans, que tradicionalment
convidats d’honor, de mida gegant i
edita un nou número de la revista Notes,
molt coneguts a la ciutat: els gegants de

Catalunya, el Treball i la
Cultura, tornaran a Mollet
amb motiu del seu vintè
aniversari que celebren visitant totes les ciutats que
tenen el títol de Ciutat
Gegantera de Catalunya. Per
tant, en el marc de la Festa
Major d’hivern el Treball i
la Cultura ballaran a la plaça
de Prat de la Riba, el diumenge, 23 de gener, a les
13 hores. Aquesta trobada
es complementarà amb
l’organització d’activitats
diverses, com una exposició fotogràfica de la Colla i
TONI TORRILLAS
la presentació de les rèpliques dels gegants Mir i
Guillema en format miniatura i que s’inclouen a la col·lecció Gegants de Catalunya que edita l’Agrupació de Colles
de Geganters de Catalunya.
La Festa Major d’hivern també celebra els deu anys del Concurs de Fotografia Sant Vicenç. La inauguració de
l’exposició fotogràfica i el lliurament
de premis del Concurs tindrà lloc el
divendres, 14 de gener, a les 20 hores,
al Centre Cultural La Marineta. QC

EL CARNAVAL ARRIBA EL 30 DE GENER
l calendari lunar ha provocat aquest cop una
coincidència: el dia que
acaba la Festa Major d’hivern, el
30 de gener, és també el dia que
comença el Carnaval i a Mollet
arriba Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Comença l’època de la
disbauxa desenfrenada i una de
les festes més arrelades i participatives del calendari molletà.
El rei Carnestoltes arriba a
les 12 del migdia a la plaça de
Prat de la Riba i serà rebut per

E

El rei dels poca-soltes animarà a petits i grans.

TONI TORRILLAS

l’Esbart Dansaire amb El ball
del Barraló, una dansa recuperada l’any passat. El més
gran dels poca-soltes visitarà
les escoles i encomanarà la
seva rauxa a grans i petits fins
al 6 de febrer, quan Sa Majestat presidirà la Rua, i posteriorment serà jutjat i condemnant a la plaça de Prat de la
Riba. La fi del seu regnat
acaba, com és costum, amb
l’enterrament de la sardina,
que serà el 9 de febrer. QC
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AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Quatre Cantons
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XII NIT DE L’ESPORT

E

l proper 21 de gener al Complex
Esportiu Municipal de Ca n’Arimon tindrà lloc la celebració de
la dotzena edició de la Nit de l’esport,
un esdeveniment que té com a objectiu
fer un reconeixement públic als esportistes i a les entitats de la ciutat per la
seva tasca de promoció esportiva i pels
èxits assolits durant la temporada.
Hi ha diversos premis i els nominats
a rebre’ls són les següents:

MILLOR ESPORTISTA FEMENINA



Núria Pimpinela Oliver. Club Atlètic
Mollet
 Júlia Marco Romero. Club Patinatge
Artístic Mollet
 Marta Serra Busquets. Club Tennis
Mollet

RECONEIXEMENT A L’EMPRESA



MILLOR EQUIP DE BASE
Equip Infantil Masculí.
Unió Futbol Sala Mollet
 Escola de patinatge del CP Artístic
Mollet. Club Patinatge Artístic Mollet
 Equip Juvenil “B”. CF Mollet UE


MILLOR ESPORTISTA MASCULÍ

RECONEIXEMENT AL CLUB O ENTITAT

José Ángel Quintanal. Club Atlètic
Mollet
 Daniel Navarré Lizandra. Club Bàsquet Mollet
 José Luís Ragel Domínguez. CF
Mollet UE





Club Futbol Mollet Unió Esportiva
Club Bàsquet Mollet
 Club Muntanyenc Mollet


RECONEIXEMENT A L’ESCOLA

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

CALENDARI FISCAL
Entre l’1 de febrer i el 2 d’abril es
podran pagar l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica i la taxa d’entrada de
vehicles a través de les voreres.
A diferència d’anys anteriors, les plaques que identifiquen els guals tenen
validesa permanent i no cal afegir-hi cap
adhesiu de l’any en curs.
ARBRES DE NADAL
Quan s’acabin les festes, els arbres de
Nadal no es poden llençar als contenidors d’escombraries, sinó que s’han de
reciclar. Cal, per tant, portar-los a la Dei-

Opel Molletauto
Luxafruits Mollet
 Bacardí España, SA



MENCIONS ESPECIALS
A n t o n i Vi l a d o m i u M a r t o re l l .
CB Mollet
 Josep Colomé i Claverol. Club Muntanyenc
 Ezequiel Martín i Pérez. Club Escacs
Mollet
 Mollet Hoquei Club, 50è aniversari
 UD Molletense, 30è aniversari
 Club Muntanyenc Mollet, 60è aniversari


MENCION ESPECIAL INTERNACIONAL


CEIP Joan Abelló
 Col·legi Lestonnac


IES Mollet

Miquel Luque. Medalla d’or als Jocs
Paralímpics d’Atenes en 50 metres
braça 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

xalleria (av. Tir Olímpic, 2) o a la Brigada
de Jardineria (c. Francesc Ferrer i Guàrdia, 2).
L’ús d’arbres de plàstic, reutilitzables
durant anys, és l’opció més idònia i respectuosa amb el medi ambient.
MODIFICACIONS HORÀRIES PER NADAL
Amb motiu de les festes nadalenques,
l’horari d’alguns serveis municipals es
redueix:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Oberta només fins a les tres de la tarda
del 24 de desembre al 7 de gener. Tancada
el dissabte 8 de gener

Centre Cívic de Can Pantiquet
Tancat els matins del 27 al 30 de desembre i tot el dia el 24 i 31 de desembre i els
festius
Centre Cívic de Lourdes
Tancat del 24 al 31 de desembre
Centre Cívic Joana Barcala
Tancat del 24 al 31 de desembre
Centre Cultural L’Era
Tancat del 23 al 31 de desembre
Centre Cultural La Marineta
Tancat els matins del 27 al 30 de desembre i les tardes del 3 al 7 de gener
Biblioteca Can Mulà
Tancada del 24 al 31 de desembre

