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LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL 2009 pàg 9/ FINALISTES DE LA NIT DE
L’ESPORT pàg 9/ ENTREVISTA amb JOAQUIM LAPASSET pàg 8/ ARRIBA LA FESTA
MAJOR DE SANT VICENÇ pàg 3

quatre
cantons
butlletí
d’informació
municipal de
Mollet del Vallès
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Primera dècada del segle XXI.L’any
2010, un any especial, ple
d’esdeveniments locals, però també
d’abast català, estatal i internacional
que, indubtablement, han d’influir en
la nostra vida col·lectiva i en les nostres
polítiques locals.
El que primer esperem del nou 10 és
que sigui l’any en què ja notem els indicis de recuperació econòmica
i que, sobretot, comencem a notar que l’atur ha tocat sostre. Perquè
volem i necessitem feina i creació de llocs de treball i que les xifres
de persones aturades a Mollet i al Baix Vallès comencin a decréixer.
Aquest és un dels principals reptes i, indutablement, tal com ja vam
explicar en la presentació dels pressupost i del Pla d’Actuació
Municipal, l’Ajuntament hi dedicarà els màxims recursos possibles.
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d’Estudis Molletans, la de l’esport
local, i amb tradicions i actes tan
arrelades com els gegants, les
sardanes, el concurs de
fotografies, la cursa de Sant
Vicenç, o l’Esbart Dansaire, que
enguany celebra els 15 anys i ho
fa amb l’estrena d’un nou
espectacle...

importants que sabem que ens
passaran com l’arribada del menhir
Aquest dies de festa i de
o la inauguració del l’hospital
celebració ens serveixen tanbé
per reprendre l’energia, la il·lusió l’estiu que ve.
i les forces que saps que necessites
Us desitjo una molt bona festa
per encarar un calendari ple de
major de Sant Vicenç: que serveixi
dies per estrenar. L’any creix a
per reforçar la nostra identitat
poc a poc, com també ho fa el
molletana i la il·lusió i l’optimisme
Com ja és habitual en aquest Quatre Cantons de gener, hem de parlar dia: que ho faci també, doncs,
pel nou any que encetem.
aquesta il·lusió pel treball
de la nostra festa major d’hivern, una festa íntima, perquè l’hivern
quotidià, pels reptes que tenim,
ja ho porta, en què aprofundim en el nostre molletanisme i en
Josep Monràs i Galindo
celebracions ja ben emblemàtiques com la de Ràdio Mollet, del Centre però també per coses tan
Alcalde

El rei Carnestoltes arriba el febrer

Edició: Mollet Comunicació SL
Redacció, coordinació:
Gabinet de Comunicació i Premsa
Disseny:
Marc Xicola
Preimpressió i Impressió:
Gráficas de Prensa Diaria, SA
Dipòsit Legal B-19268-89
Aquest butlletí té un tiratge de 19.000 exemplars
i es distribueix gratuïtament. Imprès en paper
ecològic i 100% lliure de clor.

El proper 7 de febrer, Mollet donarà la
benvinguda al més gran dels poca-soltes, el
rei Carnestoltes, amb el Ball del Barraló. A
partir d’aleshores, començarà una setmana
de festa i disbauxa amb la celebració de la
Rua de Carnaval, el diumenge 14 de febrer,
que finalitzarà amb l’enterrament de la sardina,
el Dimecres de Cendra.
La informació més a prop teu
Canal Mollet TV 36 UHF
Ràdio Mollet del Vallès 96.3 FM
www.molletvalles.cat
www.radiomollet.com
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Urgències
Emergències
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra
Bombers
Salut
Telèfons d'interès
Aigua (SOREA)
Fecsa-Endesa (avaries)
Gas Natural (avaries)
Correus
Registre Civil
Registre de la Propietat
Hospital de Mollet
CAP (Can Pantiquet)
CAP (Plana Lledó)
Seguretat Social
Deixalleria
Funerària Monserdà
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Mollet celebra la Festa Major d’hivern
El proper 22 de gener és el dia de Sant Vicenç, el patró de Mollet. I a l’entorn d’aquesta data, la ciutat celebra
la Festa Major d’hivern amb un seguit d’activitats populars, tradicionals i festives.

Com ja és habitual, el tret de sortida a la Festa Major d’hivern el marca
la inauguració de l’exposició del Concurs de Fotografia de Sant Vicenç,
el divendres 15 de gener, que enguany arriba a la quinzena edició. Es
tracta d’un certament plenament consolidat en el qual hi participen
fotògrafs professionals o amateurs de tota la comarca. L’acte, durant
el qual es lliuraran els premis del concurs, es farà al Centre Cultural
La Marineta, a les 7 de la tarda.

foto: Toni Torrillas

La Festa Major de Sant Vicenç és la més antiga de la ciutat, ja que
Sant Vicenç és el patró de la ciutat des de fa més de mil anys. A
diferència de la Festa Major d’estiu, aquesta se celebra en uns dies
curts i freds però, tot i això, el programa de la Festa Major està farcit
d’activitats organitzades per les entitats ciutadanes i l’Ajuntament.

Actes tradicionals

foto: Ferran Mateo

Alguns dels actes més esperats d’aquesta festa són, per exemple,
l’espectacle de l’Esbart Dansaire, que enguany està d’aniversari (llegiune més informació a la pàgina 4), la Cursa Popular de Sant Vicenç, en
la qual centenars de d’atletes i corredors desafien el fred amb un
recorregut de 10 quilòmetres, les sardanes, el Correfoc del Ball de
Diables o la Trobada de Gegants. Aquest any el Correfoc incorpora
com a novetat la participació del Moll Fer, la nova bèstia de foc de la
ciutat que la colla dels Torrats van presentar la passada Festa Major
d’agost amb la promesa de fer-la sortir del seu cau també per Sant
Vicenç.
En el programa de Festa Major tampoc no hi falta la música amb les

Els guanyadors del Concurs de Fotografía de l’any passat.

3
Composici n

maqueta QC-148 13/1/10 11:04 P gina 4
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

actuacions de les corals El Clavell i la Capella de Santa Maria, els
concerts que organitzen les colles de Torrats (el divendres 22 a la nit
a Can Pantiquet) i Morats (un concert de jazz esperat per al dissabte
30, a 2/4 de 9 del vespre, al Mercat Vell), o el tradicional Ball de
Festa major, organitzat per l’Associaicó de Ball de Saló, el dissabte
23, al Mercat Vell.
Per als més menuts, a banda de gaudir de les activitats populars,
també hi ha programat un espectacle de teatre infantil titulat Blau
marí, el diumenge 17 de gener, a les 6 de la tarda, a Can Gomà, a
càrrec de la companyia Roseland Musical.

El Museu Abelló durant la Festa Major de Sant Vicenç
El divendres 22 hi haurà una jornada de portes obertes d’11 del matí
a 2 del migdia. El dissabte 23 obrirà d’11 a 2 i de 4 a 7 i el diumenge
24, d’11 a 2 del migdia.
foto: Totni Torrillas

El 29 de gener, a 2/4 de 8 del vespre es presenta el quadre de Joan
Abelló Història tràgica de l’època que m’ha tocat viure i a continuació
s’explicarà el programa MURART a L’Aparador.
Més informació al telèfon 93 544 50 99 i a www.museuabello.cat

Cursa Popular de Sant Vicenç

L’Esbart Dansaire de Mollet fa 15 anys
I ho commemora amb un espectacle recopilatori on podrem veure mostres del millor que ha fet des del 14 de
gener de 1995. Així, en la primera part, l’Escola de Dansa farà 10 balls i cançons. D’aquesta Escola han sortit
els joves que ara ballen a l’Esbart Dansaire.
En la segona part, partint dels seus orígens, l’Esbart ens fa viatjar per
tot el Principat, el País Valencià, les Illes i la Catalunya Nord, a través
de peces com Valldemosa i Parada, les danses de Vilanova i les
cançons de Taverna. L’espectacle, dirigit per l’actual director, Toni
Gómez, finalitzarà amb Sempre hi ha vent, So de Pastera, Fandago
La Malaguenya i Noies Voramar. Les diferents parts estaran unides
per uns textos de Glòria Arimon llegits per Josep Maria Pou.

dentalvalles

foto: Esbart Dansaire

L’Esbart fa un balanç molt positiu d’aquests 15 anys. L’ànima i
l’impulsor de tot plegat té un nom: Joan Vallbona, que fins l’any
2008 va dirigir aquest cos de dansa. La dedicació d’una colla de gent
jove que hi ha esmerçat temps i esforç, i que ha sabut treballar en
equip, ha estat bàsic perquè arribessin a cotes de màxima qualitat,
com també, l’ajuda de molta gent, coneguda o anònima. Amb la
presentació d’aquest espectacle recopilatori, l’Esbart demostra que
amb la majoria dels balladors nous, continua amb nova empenta el
camí emprès un 14 de gener de 1995.

A LTA T E C N O L O G I A D E N TA L

Blanqueig en una hora - 190 €
Higiene bucal + fluorització - 29 €
Empastament i reconstruccions - 30 €
Rambla Pompeu Fabra, 43. 08100 Mollet del Vallès. Tel. 93 579 32 61
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Presentació del número 25 de NOTES
Divendres, 22 de gener, diada de Sant Vicenç, 2/4 d’1 de l migdia, es presenta al Mercat Vell el número 25 de
la revista del Centre d’Estudis Molletans (CEM).
Amb motiu d’aquest 25è número, el CEM ha decidit canviar alguns
aspectes, com per exemple el format, que serà una mica més gran i
l’interior, que anirà a doble columna i en color. Pel que fa al contingut,
el monogràfic recull les ponències i la taula rodona de les XII Jornades
sobre les religions dins de la comunitat molletana en relació amb la
convivència i la integració. La miscel·lània recull articles en record
de tres molletans que ens van deixar fa un any, Joan Abelló, Anna
Bosch i Josep Solà i també d’altres sobre els menhirs, el paisatge de
Gallecs, els bombardejos de Mollet i un molletà d’arrels senegaleses.
Notes acaba amb tres fitxes artístiques, aquest any totes dedicades al
mestre Joan Abelló.
El primer número de Notes va sortir el gener de 1987, editat per la
Sala Fiveller, amb l’objectiu de fer difusió de la recerca sobre temes
relacionats amb Mollet i el seu entorn

Portada del
número 25 de la
revista Notes

La Festa de la Ràdio se celebra a El Lledoner
Coincidint amb el dia de Sant Vicenç, Ràdio Mollet compleix anys i ho fa amb la celebració d’una festa on es
reconeixen les millors notícies de l’any anterior. Enguany, la festa es farà al nou equipament de El Lledoner, ja
que és on Ràdio Mollet té les seves noves instal·lacions.
La sala d’actes del nou Centre de Serveis El Lledoner
es converteix en un nou escenari de la Festa Major de
Sant Vicenç, ja que, a partir d’ara, acollirà la Festa de
la Ràdio. Aquesta festa commemora el naixement de
l’emissora municipal Ràdio Mollet, ara fa 29 anys i
serveix, alhora, per reconèixer les notícies més destacades
de l’any que deixem enrere.

foto: Toni Torrillas

Des del novembre passat, Ràdio Mollet emet des dels
nous estudis situats a la primera planta d’El Lledoner.
Per això, enguany la festa es farà a la sala d’actes d’aquest
equipament i es convidarà els assistents a conèixer els
estudis. La Festa de la Ràdio començarà a les 6 de la
tarda amb un espectacle de màgia a càrrec del jove mag
molletà Pau Sagalés, continuarà amb el lliurament dels
guardons Notícia i Micròfon de l’Any (adreçats a la
notícia i el personatge relacionats amb Mollet més
destacats del 2009) i acabarà amb un concert acústic.
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l’espai dels grups municipals

PSC

PER SUPERAR LA CRISI: FEINA I
PROJECTES ACOMPLERTS

la inclusió de Gallecs en el PEIN; l’ampliació del Parc dels Bombers;
el reinici de la construcció de la residència assistida i centre de dia
per a discapacitats psíquics; el proper acabament del nou hospital i
L’any 2009 ha estat un dels anys més difícils de la història econòmica de totes les obres d’urbanització del seu entorn; l’inici de la urbanització
d’Espanya i també de la nostra ciutat. Com a conseqüència de la crisi del polígon industrial de La Farinera; l’anomenat Pla Zapatero, que
econòmica, Mollet registra una important taxa d’atur i l’Ajuntament ha permès realitzar importants obres de millora a les escoles, carrers,
una important disminució d’ingressos i un increment de la despesa places i parcs de la ciutat, així com iniciar un important canvi tecnològic
al nostre Ajuntament; la realització del Pla Estratègic de la ciutat; i
social.
les polítiques de transport públic: el bus a l’Autònoma i el desdoblament,
L’ any 2009 ha estat un any dur i el proper 2010 no serà tampoc un ja iniciat, de la línia Mollet – Papiol, entre d’altres.
Aquests són els fets –alguns, no tots- més destacats de la política a
any fàcil.
curt i llarg termini que ha realitzat el Partit dels Socialistes de Catalunya
des del govern de la ciutat.
Però aquesta situació, no ens ha d’impedir veure que durant l’any
2009 hem avançat en molts àmbits, que hem complert o estem
complint, majoritàriament, els nostres objectius per aquest any i que Tots aquests fets s’emmarquen dins de la política d’un govern
davant de les crisis cal saber aprofitar les oportunitats i adaptar-se al progressista que, malgrat la situació de crisi econòmica, hem pogut
realitzar amb una política fiscal moderada, uns pressuposts ajustats,
nous temps i a les noves situacions.
però que permetran fer front a les demandes socials que es produeixin
De totes les actuacions de l’any 2009, voldria destacar les següents: com a conseqüència de la situació econòmica.

ICV-EUIA

2010, UN REPTE PER
ENDAVANT

La crisi afecta la nostra ciutat amb força. Tenim més de 5.000 aturats,
poca broma, dels quals més de 1.339 s’han fet en el darrer any.
Un model insostenible i expansionista de fa uns anys, pel que fa a
El passat 14 de desembre es va celebrar un ple extraordinari on es va construcció, ens ha dut a la situació d’avui que afecta, de forma molt
important, a l’economia de l’Ajuntament. La manca d’estalvi i la poca
fer balanç de l’estat de la ciutat. Creiem que cal renovar el format
d’aquest Ple perquè no sigui tan previsible i repetitiu i, sobre tot, perquè contenció que s’ha realitzat al llarg dels darrers anys ara contrasta
amb un escenari on cal retallar despesa.
sigui atractiu, interessant i arribi a la ciutat i als seus ciutadans.
Queden assignatures pendents com la mobilitat. En accessibilitat
Durant el Ple, després d’escoltar el que va dir l’alcalde, en un to
triomfalista, sense cap autocrítica, en una visió fantasiosa i exclusivista encara resta molt a fer. Mollet ha de ser 100x100 accessible i avui
del mèrit de fer coses, semblaria que no quedi lloc per a res més, però encara no ho és. Cal una clara voluntat de treballar en temes de
si mirem a fons la ciutat podrem observar que no tot és tan perfecte i sostenibilitat i estalvi energètic. El PAES, és un bon exemple per
que molts cops els ciutadans tenen una percepció diferent de la política veure fins on volem arribar.
Creiem que amb el tema de participació ens hi hem de posar. O s’ho
del govern municipal.
creuen o no, per a nosaltres no valen les mitges tintes. Els ciutadans
Que s’han fet coses? Només faltaria! Per això es governa, per això
han de prendre part dels grans temes de ciutat i en aquest sentit tenim
s’administra un pressupost de més de 70 milions d’euros i, en
pendent –des de fa temps- el Consell de Ciutat.
conseqüència és d’obligació fer-ho i millorar la vida dels ciutadans.
A part de cantar les coses que es fan, també cal fer un exercici en
profunditat d’autocrítica, d’escoltar les persones, de veure la realitat, En fi, moltes coses podríem afegir... però ens emplacem a finals d’any
la ciutat que tenim... i aquesta realitat avui és més crua que l’any passat. per fer balanç.

ESTAT DE LA CIUTAT, DES DEL NOSTRE
PP PUNT
DE VISTA
Des del Partit Popular, ens comencem a penedir d’haver demanat en
el seu moment la celebració d’un ple anual sobre l’estat de la ciutat.
Penedits pel desenvolupament que es dóna any rere any al mateix,
no perquè no creiem en la importància rellevant d’aquest, sinó, més
aviat, perquè s’ha convertit en un debat d’autocomplaença de l’equip
de govern.
La idea que teníem al demanar aquest ple era que, com a mínim un
cop l’any, tinguéssim entre tots l’oportunitat de poder dialogar sobre
l’estat de la nostra ciutat, sobretot de les necessitats i mancances
actuals, lluny de la idea d’un ple on el govern amb la seva majoria
absoluta anunciés el seu programa sobre el Pla d’ Actuació Municipal
de l’any sense donar-nos oportunitat realment de debatre. S’ha convertit
en un ple, doncs, sobre les seves virtuts i gestes, com si fos un cant
d’acció de gràcies sobre si mateixos, i no en un debat de l’estat real

6
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de la ciutat, que és la funció principal per la qual es va demanar.
El que ens estan presentant vostès és el treball habitual dels empleats
de l’ajuntament que, governant vostès o governant qualsevol altre
partit, es desenvoluparia exactament en les mateixes condicions i, en
canvi, ens ho presenten com una gestió innovadora i singular, obra
seva, però en realitat, no és res de nou.
No es pot dir “treballarem per l’atur”; s’han d’explicar les mesures
concretes a adoptar per combatre la situació. No es pot dir “donarem
suport al comerç”; s’han d’enumerar les accions que des del seu
govern faran per donar aquest suport. En definitiva, no es pot parlar
tant per no dir res, s’ha de fotografiar cada racó de la nostra ciutat i
veure realment com és i com hauria d’estar. Aquesta és la veritable
feina d’un bon equip de govern.

maqueta QC-148 13/1/10 11:04 P gina 7
C

CIU

Y

CM

MY

CY CMY

K

CONSTITUCIONAL?

El senyor Zapatero ens diu que el Tribunal Constitucional és el “cor
del sistema democràtic espanyol”, i potser és així. El que a aquestes
alçades sí que podem garantir, és que el cervell no és.
Ens diuen que el TC està per jutjar l’adequació de les lleis a la
Constitució. Totes? Primer punt discutible!, destacats juristes ho han
posat en dubte quan es tracta d’una Llei Orgànica aprovada en
referèndum, ja que llavors la seva acció es contradiu clarament amb
el concepte de Sobirania Popular. Cito literalment:
“El Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de
Sevilla, Dr. Javier Pérez Royo, en un artículo publicado en El País
hace casi dos años afirmaba abiertamente que "el control de
constitucionalidad de los estatutos no tiene base constitucional", y
añadía: "el Tribunal Constitucional no debería dejarse arrastrar a un
terreno que no puede ser el terreno de la jurisdicción constitucional(...)
La definición de la estructura del Estado es el ámbito de la política
y no de la jurisdicción. Si esto se olvida, el resultado es el rosario de
la aurora en el interior del órgano jurisdiccional". (Francesc Homs i

ERC

M

Molist, Revista “Siglo”). Quina visió l’home!
Aquest argument no és simplement jurídic, és de pur sentit comú,
¿com pot un tribunal format per dotze persones derrogar la decisió
de tres càmeres parlamentàries (El Parlament de Catalunya, el Congrés
i el Senat Espanyol), triades per sufragi universal, que varen fer un
Pacte d’Estat, fruit d’una dura negociació, i varen aprovar un text
amb una majoria més que qualificada? Hi ha doncs una quarta càmera?,
aquesta pesa més que les tres anteriors juntes? Potser podria ser així
si parléssim d’una institució amb un enorme prestigi jurídic acumulat,
com és el cas del Tribunal Suprem dels Estats Units .... però aquí?
I una darrera pregunta. És el TC constitucional? Perquè, és clar, la
Constitució també diu que han de ser 12 magistrats i ara en són 11
per defunció d’un d’ells que el Senat no s’ha posat d’acord per renovarlo, també diu que exerceixen per 4 anys molts ja passen aquest període,
també diu que actuaran amb independència i .... Potser és, sí, el
moment d’una sentència històrica, però no la que es pensen: que el
TC es declari anticonstitucional a si mateix i dimiteixin tots en massa.

TRES PROPÒSITS PER AL 2010

SOLIDARITAT
Estrenem el nou any en una situació econòmica difícil, i el primer
propòsit ha de ser no oblidar-nos de les persones que ho passen pitjor:
amb menys d’un euro podem col·laborar amb el banc
d’aliments.
SUPERAR LA CRISI
Hem de treballar per superar la crisi, i no l’haurem superada de debò
fins que els aturats tornin a tenir feina. L’Ajuntament de Mollet ja
ha modificat els tràmits que cal fer per obrir nous negocis. Tant de
bo ara tot plegat resulti més senzill i econòmic, i això ajudi a crear
llocs de treball.

INDEPENDÈNCIA
Catalunya sent la crisi amb força: aquí la inflació és més alta, però
els sous i les pensions tan sols s’incrementen segons l’IPC estatal. A
més, el dèficit d’inversió en infraestructures i l’aportació exagerada
que seguim fent al fons comú espanyol ens treuen força per sortir de
la crisi.
No obstant, avui s’obre un horitzó d’esperança perquè la independència
de Catalunya és possible. Per aconseguir-ho només cal que els ciutadans
demostrem amb el nostre vot quina és la voluntat de la majoria. Això
farà que el Parlament de Catalunya tingui la força i la convicción
necessàries per fer el pas. No oblidem que els polítics han de respondre
davant dels seus votants. No podem esperar que es moguin sense tenir
clar quina és la posició majoritària.

La petita i mitjana empresa en genera molts, i el comerç dóna vida
als carrers de la ciutat; per tant cal defensar i potenciar ambdues
coses. També cal que els empresaris s’organitzin per oferir un millor Quan a Mollet fem la consulta popular, el 25 d’abril, voteu sí. Serà
servei. Competir amb les grans superfícies i les multinacionals no és el primer pas per construir una Catalunya més lliure i més pròspera,
amb veu pròpia a Europa i al món.
només responsabilitat de l’administració.

A j u n t a m e n t

d e

M o l l e t

d e l

V a l l è s

Tel. 93 571 95 00

GRUPS MUNICIPALS

Assumpta Pastor Torres

Josep Monràs i Galindo

Alícia Domínguez González

Alcalde

Regidora d’Educació i de Comunicació

alcaldia@molletvalles.cat

adominguez@molletvalles.cat

apastor@molletvalles.cat

Josep Maria Garzón i Llavina

Ana María Díaz Aranda

Sergio García Muñoz

adiaz@molletvalles.cat

Regidor de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

Coordinador de l’Àrea de Serveis Generals i Planificació Regidora d’Acció Veïnal i de Gent Gran

jgarzon@molletvalles.cat

Antonio Felices Pérez del Corral
Coordinador de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i
Participació

Regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat

sgarcia@molletvalles.cat

Mireia Dionisio Calé
Regidora de Gestió i Disciplina Urbanística i
d’Habitatge

José Medina Díaz

afelices@molletvalles.cat

mdionisio@molletvalles.cat

jmedina@molletvalles.cat

Ester Safont i Artal

Carme Guarro i Forés

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Territorials

esafont@molletvalles.cat

Daniel Novo i Sánchez
Coordinador de l’Àrea de Serveis Personals
Regidor de Comerç

dnovo@molletvalles.cat

Feliu Guillaumes i Ràfols
Regidor de Manteniment de la Via Pública

fguillaumes@molletvalles.cat

Regidor d’Accessibilitat

Ruth Pazos Jiménez

Regidora de Serveis Socials i de Salut Pública Regidora de Turisme

cguarro@molletvalles.cat

Rafel Cabanilla Casado
Regidor de Treball

rcabanilla@molletvalles.cat

Josep Estruch García
Regidor de Mobilitat i Transport

jestruch@molletvalles.cat

rpazos@molletvalles.cat

Núria Fortuny i Corominas
Regidora delegada del barri dels Col·legis Nous

nfortuny@molletvalles.cat

Joan Daví Mayol
Regidor de Consum

jdavi@molletvalles.cat
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Partit Socialista de Catalunya
Josep Monràs, Josep Garzón, Antonio
Felices, Ester Safont, Dani Novo, Alícia
Domínguez, Ana Díaz, Mireia Dionisio,
Carme Guarro, Rafael Cabanilla, Josep
Estruch, Assumpta Pastor, Sergio
García, José Medina i Ruth Pazos

psc@molletvalles.cat
Convergència i Unió
Feliu Guillaumes, Núria Fortuny i Joan
Daví

ciu@molletvalles.cat
Iniciativa per Catalunya – Esquerra
Unida i Alternativa
Noemí Fernández, Antonio López i
Marina Escribano

icv-euia@molletvalles.cat
Partit Popular
Susana Calvo, Eva Rodríguez i Roberto
Carmany

pp@molletvalles.cat
Esquerra Republicana
Oriol López

erc@molletvalles.cat
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“Ara estem en un etapa en què hi ha molt amor propi, allò
de pensar: nosaltres podem”
Entrevista amb Joaquim Lapasset, president de l’Esbart Dansaire de Mollet del Vallès
Per què neix l’Esbart Dansaire?

Fa un parell d’anys vau viure una situació de crisi

Perquè els balladors del Ball de Gitanes no tenien altres alternatives El maig de 2008 en Joan Vallbona va plegar i 14 dels 18 balladors,
per ballar. El Joan Vallbona planteja crear un esbart i entre el 1992 també. Aleshores, el Toni Gómez, amb l’ajuda de la Laura, pren les
i 1993 comencem a treballar dur.
regnes de direcció i, amb una capacitat de treball impressionant, agafen
joves de l’Esbart infantil i preparen l’espectacle que es veurà aquest
... i el gener de 1995 ja esteu a punt
mes de gener de 2010 per celebrar els 15 anys d’Esbart Dansaire.
El 14 de gener fem la presentació a Can Gomà. Recordo que va venir
el president Pujol, a qui havíem convidat, i tota l’estona em repetia: Tinc entès que l’Escola de Dansa té molts alumnes
“però així és la primera vegada que ballen?” Al baixar el teló, estàvem Sí, ara hi ha molta quitxalla. Penseu que hi ha nens i nenes a partir
plorant tots, vam fer una descàrrega emocional forta, pensar allò de: de 4 anys. Quatre balladors de l’Esbart són monitors. Això és important
ha valgut la pena tot el sacrifici.
perquè és el treball amb la base, d’on poden sortir els futurs balladors
de l’Esbart.

En 15 anys heu fet quatre espectacles diferents
Sí, tots suposen molta feina. Penseu que darrera la gent que balla a Durant 15 anys de ballar, deveu ser com una gran
família
l’escenari hi ha molta altra gent que no es veu, la gent de vestuari,
Per mi, els balladors són com uns segons fills. Penseu que són molts
la d’atrezzo, la junta... que fan una tasca invisible, impagable. Són
anys de viatges, de convivències, d’esforços, de problemes... Els
moltes hores i ningú cobra res. I també hem tingut la sort de tenir
col·laboracions molt importants, com l’assessorament d’Albert Sans, exballadors són amics entre ells, es continuen veient i fan coses plegats.
exdirector de l’Esbart de Rubí, i molts altres.

Què preveieu per al futur pròxim?
L’objectiu és ser autosuficients com a entitat, però la situació de crisi
econòmica ha afectat les actuacions i s’han anul·lat algunes que teníem
previstes. Un altre aspecte és que ara, al Ball de Gitanes no hi ha
veterans i llavors els petits, en molt poc temps, prepararan el ball, que
no ho han fet mai.

Com veus l’actuació que fareu ara a Can Gomà?
Alguns es pensaven que després dels canvis, seria difícil sortir-nosen. La majoria dels balladors són nous. Hi ha hagut menys temps de
preparació, però això s’ha suplert amb unes ganes immenses. Hi pot
haver una explosió.

L’Esbart fa 15 anys i té corda
per a molts més!

Joaquim Lapasset és
president de l’Esbart
Dansaire-Ball de Gitanes des
de l’any 1997 i va ser-ho
també del 1988 al 1995. Va
canviar la seva activitat
esportiva (jugava al futbol de
Mollet i més endavant a
Montcada, on va arribar a
jugar a 3a divisió) perquè les
filles van entrar a ballar. Això
li va canviar la vida.
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Mollet premia els millors esportistes del 2009
El proper 29 de gener se celebrarà la Nit de l’Esport, un esdeveniment de trobada de les diferents entitats i
esportistes de la ciutat en el qual es reconeixen i premien totes aquelles persones, equips o entitats que han destacat
durant l’any 2009 pels seus èxits o per la promoció que fan de l’esport.
La d’enguany serà la 17a edició de la Nit de l’Esport i canviarà el seu format tradicional de sopar i premis per un acte més senzill, on es
prioritzarà l’entrega de premis i reconeixements i la voluntat de convertir-se en un esdeveniment on totes les persones dedicades a l’esport
puguin trobar-se i intercanviar experiències. Per això, el lliurament de premis de la Nit de l’Esport 2009 es farà al Teatre Can Gomà a partir
de les 8 del vespre.

Els finalistes d’aquesta edició per a les diferents categories premiades són:
Millor esportista masculí

Reconeixement al club o entitat

Ricard Alcántara (CF Mollet UE)
Adrià Burriel (Club Atlètic Mollet)
Albert Raga (Club Atlètic Mollet)

Club Bàsquet Mollet
Club d’Escacs Mollet
Club Atlètic Mollet

Millor esportista femenina

Reconeixement a l’escola

Marta Mestre Mendoza (Club Tennis Mollet)
Júlia Marco (Club Patinatge Mollet)
Sonia Rodriguez (atleta paralímpica)

Escola Montseny
Col·legi Lestonnac
Escola Sant Gervasi

Millor equip de base

Reconeixement a l’empresa

Club Patinatge Artístic Mollet
Cadet C del CF Molet UE
Equip de relleus de 4x100, categoria cadet masculí, del Club Atlètic Mollet

Antonio Regalado Seguridad y Servicios
Industrias Químicas del Vallès
Cray Valley

Premi Internacional

Premi als valors i l’esportivitat:

Aquest guardó s’atorga a algun equip, esportista o tècnic que ha
destacat pels èxits aconseguits en l’any 2009 a nivell internacional.
El jurat de la Nit de l’Esport ha decidit atorgar el guardó a l’equip
de la selecció espanyola de tennis que va guanyar la Copa Davis per
equips, després d’una final contra la República Txeca en la qual
l’equip espanyol va obtenir una victòria memorable, per 5-0.

Club Ciclista Mollet (pel treball d’integració en la organització del
Critèrium Internacional i el Campionat de Catalunya de cadets, totes
dues curses amb la participació de persones invidents).

Mencions especials

El jurat de la Nit de l’Esport atorga mencions especials a diferents
persones i entitats que s’han distingit per la pràctica de l’esport o per
Premi a l’esportivitat en els Jocs Esportius Escolars: la seva trajectòria professional. Enguany, aquestes s’atorgaran a Lucas
El jurat de la Nit de l’Esport ha decidit atorgar aquest premi amb un Moratel, que amb 68 anys, és un dels socis més antics del Club Tennis
empat a l’ Escola Joan Salvat i Papasseit i a l’Escola Princesa Sofia. Mollet i una persona entusiasta, alegre i entregada, mirall de grans i
petits; a Alèxia Putellas, de 15 anys, que actualment juga amb l’equip
Premi comunicació:
femení de l’Espanyol a la lliga de Primera Divisió Nacional i forma
Canal Mollet Televisió Municipal
part de la selecció catalana femenina de futbol; i a Josep Pi, muntanyenc
de l’any 1936, que estima la muntanya i la natura i porta més de 55
anys vinculat al Club Muntanyenc Mollet, dedicant-hi gran part del
seu temps.

foto: Toni Torrillas

Els guanyadors de la Nit de l’Esport de l’any passat

9
Composici n

maqueta QC-148 13/1/10 11:04 P gina 10
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Els centres d’estudis de Mollet convoquen els
premis per al 2010
L’Ajuntament de Mollet, a través dels seus centres d’estudi, ha convocat les bases per a la IX Beca de Recerca i
l’XI Premi Juvenil Vicenç Plantada, així com les bases de la tercera convocatòria del Premi Jordi Solé Tura
per a una tesi doctoral sobre la democràcia.
III Premi Jordi Solé Tura

XI Premi Juvenil Vicenç Plantada

La convocatòria s’adreça a investigadors universitaris amb l’objectiu
de promoure la recerca dins dels àmbits del dret públic i la ciència
política. Té una dotació econòmica de 6.000 euros i el termini per
presentar-s’hi acaba el 30 d’abril de 2010.Aquest premi homenatja
Jordi Solé Tura, que jugà un paper destacat en la restauració de la
democràcia a Espanya i fou un dels pares de la Constitució Espanyola.
L’any 2008 l’Ajuntament molletà decidí convocar-lo per primera
vegada a través del Centre d’Estudis per la Democràcia, un servei
municipal sorgit l’any 2003 amb l’objectiu bàsic d’aprofundir els
estudis i el coneixement de la democràcia i la figura del polític molletà.

Aquest premi, també convocat pel CEM, es convoca cada any i va
adreçat als treballs d’investigació que fa l’alumnat de batxillerat. La
temàtica ha de ser obligatòriament sobre l’àmbit de Mollet o els
municipis del Baix Vallès. El termini de presentació finalitza el 7
d’abril de 2010 i el CEM premia el treball presentat amb la quantitat
de 350 euros i la publicació d’un article sobre el treball a la revista
Notes.

Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura

El darrer Ple municipal va aprovar per unanimitat canviar el nom del
Centre d’Estudis per la Democràcia per tal d’incloure el nom de Jordi
Solé Tura, figura que va inspirar la creació d’aquest centre d’estudis
IX Beca de Recerca Vicenç Plantada
municipal amb la finalitat fonamental d’aprofundir els estudis i el
El Centre d’Estudis Molletans (CEM) convoca aquest premi cada dos
anys, amb l’objectiu de fomentar projectes d’investigació sobre qualsevol coneixement sobre la democràcia i la figura de Solé Tura. Així, el
àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, centre ha passat a dir-se Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi
Solé Tura.
etc) amb una relació directa amb Mollet del Vallès i el seu entorn.
L’import de la subvenció en forma de beca per desenvolupar el projecte
de recerca és de 3.800 euros i es poden presentar fins al 7 d’abril de 2010.

La futura biblioteca central de Mollet portarà
el nom de Jordi Solé Tura

La futura biblioteca central de Mollet del Vallès es construirà a la
plaça de Miquel Martí i Pol, tot completant un nou eix cívic i de
serveis de la ciutat en el qual hi haurà també la nova comissaria de
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foto: Toni Torrillas

la Policia Municipal. Aquest nou equipament cultural exercirà la
Aquesta decisió respon a la voluntat del consistori de retre un
centralitat dels serveis bibliotecaris de la nostra ciutat. Durant l’any
homenatge al polític i molletà il·lustre Jordi Solé Tura, recordat i
reconegut per ser un dels pares de la Constitució espanyola, però que 2010 es redactarà el projecte, que tindrà uns 5.000 metres quadrats.
en el camp de la cultura també va fer una gran tasca. Intel·lectual
reconegut, gran amant de la cultura, traductor i autor de diversos
estudis, Solé Tura va ser ministre de Cultura entre els anys 1991 i
1993, període en el qual es va remodelar la Biblioteca Nacional. Per
tots aquests motius, l’Ajuntament de Mollet ha decidit que la futura
biblioteca central de la ciutat porti el nom de Jordi Solé Tura.
Solé Tura el
dia en què se
li va lliurar la
Medalla de la
Ciutat, l'any
1998
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Augmenta la recollida selectiva de residus a
Mollet
Des de 2005 l’Ajuntament de Mollet ha iniciat diversos projectes per tal de millorar la gestió de les diferents
fraccions dels residus municipals. Gràcies a les diverses millores, a les campanyes de sensibilització i a l’esforç
i conscienciació de la ciutadania, la recollida selectiva ha augmentat de mitjana un 80% en els darrers 3 anys.
Des del 2005 i fins al 2009, i si es compara el període de gener a
novembre, a Mollet ha augmentat un 36,52% la recollida de la fracció
orgànica dels residus (orgànica + fracció verda de jardineria), un
43,66% la recollida de paper i cartró, un 163,53% la recollida d’envasos
i un 95,71 la de vidre. Aquest augment de la recollida selectiva de
les diferents fraccions ha comportat una disminució de la generació
del rebuig d’un 13,71%. També s’han recollit més de 400 tones anuals
de fusta, ferralla, electrodomèstics, etc, procedents del desballestament
de mobles i trastos vells (servei iniciat l’any 2007) que s’han pogut
reciclar.
Si fem aquesta comparació en el període entre gener i novembre de
2008 i 2009, les dades obtingudes també són molt positives, amb un
augment del 6,92% de la recollida de l’orgànica, del 3,20% de paper
i cartró i un augment del 23% tant de la fracció envasos com de la
fracció de vidre. Així mateix, el rebuig també ha disminuït en un
7,8%.
Entre les actuacions que l’Ajuntament ha fet al llarg del 2009 en
aquest àmbit, destaquen la instal·lació de nous contenidors de rebuig
proveïts amb un sistema d’obertura de palanca manual per facilitar
l’obertura del contenidor, l’increment del nombre de punts de recollida
selectiva, l’inici de la recollida de la fracció orgànica de grans
productors, la distribució de cubells d’orgànica de 10 litres per a la
separació domèstica des de la “Parada Verda”, el repartiment de
carmanyoles entre els escolars de la ciutat per evitar la generació de
residus innecessaris, o la posada en funcionament del nou servei de
Deixalleria Mòbil, que permet desfer-se dels residus més difícils de
reciclar sense haver de desplaçar-se a la Deixalleria de Can Ros.

Nou dipòsit a les
minideixalleries per
recollir els residus dels
aparells elèctrics

Podeu trobar la Deixalleria Mòbil tots els dimarts al costat de la “Parada Verda” i els dissabtes
a la plaça de Can Borrell. Dimecres, dijous i divendres a la tarda, anirà itinerant per diferents
espais de la ciutat.

Des de fa unes setmanes, les
minideixalleries inclouen un nou
dipòsit per als residus d’aparells
elèctrics i electrònics anomenats
RAEE, que són els residus
d’aquells materials, components,
consumibles, subconjunts, etc,
que componen els aparells
elèctrics i electrònics que s’han
de llençar. L’aparell elèctric i
electrònic és el que funciona amb
corrent elèctric o camps
electromagnètics i els aparells
necessaris per generar, transmetre
i mesurar aquestes corrents.
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L’any 2009 en notícies
Gener
Es compleixen 70 anys dels bombardejos que va patir Mollet al final
de la guerra civil. Per commemorar-ho, la revista Notes del Centre
d’Estudis Molletans inclou un reportatge especial amb noves
descobertes a l’entorn d’aquests fets tan dramàtics. Podeu consultar
tots els números de Notes a:www.molletvalles.cat/index.php?id=507

Febrer
El govern espanyol dóna llum verda als 33 projectes presentats per
l’Ajuntament de Mollet al Fons Estatal d’Inversió Local. Durant tot
l’any, a Mollet s’han fet obres de millora de l’espai urbà, els
equipaments i les infraestructures per valor de 9 milions d’euros, que
han donat feina a més de 500 persones.

Març
L’Ajuntament de Mollet celebra els 30 anys d’ajuntaments democràtics.
Polítics del primer ajuntament de 1979 expliquen les experiències
d’aquells primers anys en un acte que serveix d’homenatge a la
primera alcaldessa democràtica de la ciutat, Anna Bosch, morta el
mes de gener.

Abril
L’excavació de les obres del parc de les Pruneres deixa al descobert
un menhir del neolític. Les seves grans dimensions, cinc metres de
llargada i unes sis tones de pes, i la figura gravada d’una cara humana
fan que es tracti de la troballa arqueològica més important de Catalunya.

Maig
El president de la Generalitat, José Montilla, visita Mollet per inaugurar
la renovada plaça de Joan Miró, al barri de la Plana Lledó. Montilla
aprofita la visita per recórrer els carrers d’aquest barri, que es
beneficiaran d’una inversió de prop de 3 milions d’euros de
l’anomenada Llei de barris.

Juny
Es presenta el projecte del futur parc de les Pruneres que s’ha de
convertir en el parc central de la ciutat. El nou parc serà una gran
zona verda, de superfície ondulada i amb elements que li donaran
singularitat, amb escultures interactives, fonts i un espai un exposar
una rèplica exacte del menhir trobat en aquest espai.
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Juliol
Es presenta el projecte de la futura nova comissaria de la Policia
Municipal. Es tracta d’un equipament sostenible i modern que se
situarà en una nova plaça, al barri de Can Pantiquet. Aquesta comissaria
és necessària perquè es pugui construir el tercer ambulatori de Mollet
a les instal·lacions que actualment ocupa la policia, a l’avinguda de
Jaume I.

Agost
Mollet celebra la Festa Major del Vot del Poble, amb un gran èxit de
participació. El cartell de la Festa Major es compon d’un dibuix del
desaparegut mestre Joan Abelló. El Mag Lari és l’encarregat d’animar
la festa amb el tradicional pregó i un espectacle de màgia per a tots
els públics.

Setembre
Continua el cicle de conferències del II Pla Estratègic de Ciutat Mollet
2025. Aquest cicle de xerrades, pel qual han passat polítics com Jordi
Hereu i Joaquim Nadal i personalitats destacades d’altres àmbits,
pretén facilitar elements que afavoreixin la reflexió estratègica a
tothom qui està interessat en participar en el disseny del Mollet del
futur.

Octubre
La Generalitat aprova la inclusió de Gallecs al Pla d’espais d’interès
natural (PEIN). Aquest pla estableix la xarxa d’espais naturals protegits
a Catalunya amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els
hàbitats i els ecosistemes més representatius i ben conservats del
nostre país.

Novembre
Es lliuren dos premis que homenatgen molletans il·lustres. D’una
banda, la Societat General d’Autors (SGAE) dedica el Premi de
Sardanes al compositor Josep Solà, mort el passat mes de març. De
l’altra, l’Ajuntament lliura el segon Premi Jordi Solé Tura a Djaouida
Moualhi, per una tesi sobre les immigrants magrebines a Espanya i
Itàlia.

Desembre
El 4 de desembre mor Jordi Solé Tura, un dels pares de la Constitució
i una de les figures més importants que ha donat la ciutat de Mollet
a la història. Per aquest motiu, l’any 1998, l’Ajuntament li va atorgar
la Medalla de la Ciutat, i l’any 2003 es va crear el Centre d’Estudis
per la Democràcia amb l’objectiu de difondre el pensament i la tasca
de Solé Tura i aprofundir en l’estudi de la democràcia i el dret
constitucional.
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Segon quadrimestre dels cursos i tallers als
centres cívics
Del 2 al 12 de febrer s’obre el període d’inscripcions per participar en els diferents cursos i tallers que es fan als
centres cívics i culturals de la ciutat. Les inscripcions es faran a cada un dels centres i es preveuen descomptes
del 10% per a les persones que tenen el carnet jove, el carnet de pensionista o el carnet de la Biblioteca.
La majoria dels cursos i tallers que van començar al setembre continuen
durant el segon quadrimestre de l’any, però és necessari renovar la
inscripció al mateix centre on s’imparteix el curs. Les inscripcions
es poden fer del 2 al 12 de febrer, en l’horari d’obertura de cada
centre, i els cursos s’iniciaran a partir del 15 de febrer.
Així, continuen la majoria de cursos i tallers de manualitat, pintura
dibuix, informàtica, ioga, tai-txí, cuina, dansa del ventre, malabars,
teatre, ball, etc. També comencen cursos nous com, per exemple, tot
un seguit de cursos relacionats amb la informàtica, la imatge i el
disseny gràfic, que s’impartiran al Centre Cívic de Can Borrell, i
destaca un curs de japonès, a la Marineta, on una monitora voluntària
iniciarà els participants a la llengua, la cultura i les tradicions del
Japó.
Els equipaments municipals que participen en el programa de cursos
i tallers són el CC La Marineta, el CC Cab Borrell, el CC Can
Pantiquet, el CC L’Era, el CC de Lourdes i la Biblioteca de Can
Mulà.

Podeu consultar tota l’oferta de cursos i tallers al
web municipal www.molletvalles.cat

La Biblioteca Can Mulà amplia el seu horari
d’obertura setmanal
La Biblioteca Can Mulà comença l’any 2010 amb una ampliació del seu horari. A partir d’ara, l’equipament
obrirà tots els matins de dimarts a dissabte, quan fins ara només obria dos matins a la setmana, a banda de
l’habitual obertura per les tardes, de dilluns a divendres.
Aquest increment de l’horari de la biblioteca municipal respon a la Així doncs, la Biblioteca Can Mulà estarà oberta de dimarts a dissabte,
voluntat de satisfer la demanada ciutadana, que cada vegada utilitza de 10 del matí a 2 del migdia, i de dilluns a divendres, de 4 de la tarda
més els diferents serveis de l’equipament, des de la consulta i el
a 2/4 de 9 del vespre.
préstec de llibres o documents, fins a la connexió a Internet o la
participació a les diverses activitats i tallers.
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Joguines per a tots els nens i nenes
L’Ajuntament i Ràdio Mollet han col·laborat un any més en la campanya de recollida de joguines que organitza
Creu Roja amb l’objectiu que cap nen o nena es quedi sense regal de Reis.
Ja fa anys que Creu Roja organitza una campanya de recollida de
Gràcies a la solidaritat de la gent de Mollet, durant aquests dies de
joguines per als infants de les famílies més desafavorides de la ciutat. Nadal, els voluntaris de Creu Roja han fet arribar totes les joguines
Per tal d’ajudar l’entitat solidària a complir aquest propòsit, Ràdio
a cadascun dels nens i nenes de la campanya.
Mollet va col·laborar en la campanya d’enguany tot fent una marató
radiofònica en directe des de la plaça de Cinco Pinos. D’aquesta
manera, s’ajudava als voluntaris de Creu Roja a ser més visibles, a
atreure donacions i s’animava oients i participants a portar joguines
noves.
Aquest va ser el cas de l’alcalde de la ciutat que, en nom de tot
l’Ajuntament, va participar a la Marató radiofònica i va lliurar un
bon nombre de pilotes de futbol i bàsquet, proporcionades per l’empresa
Decathlon. Gràcies a la marató de Ràdio Mollet, la campanya va
aconseguir recollir força jocs i joguines en un sol dia, però encara en
van faltar un centenar per poder arribar a totes les famílies de la ciutat
que es troben en situació de manca de recursos econòmics o problemes
socials. Per això l’Ajuntament va decidir assumir el cost de les
joguines que encara feien falta, amb la col·laboració de la cooperativa
Abacus.

Imatges del Nadal a Mollet

Juguem al Mercat!, jocs i tallers per a infants (del 28 de desembre al 5 de gener)

Cavalcada de Reis 2010 (5 de gener)

ASSEGURANCES
ESTEM MOLT PROP DE VOSTÈ . . . . .

Abans de contractar o renovar la seva assegurança
consulteu els nostres preus i les nostres garanties.
Servei i tracte personal

Llums de Nadal als carrers de la ciutat

MHC-Corredor d’Assegurances inscrit en el registre especial de mediadors d’assegurances nº F-1869. Concertat Assegurança de Responsabilitat
Civil i Caució de conformitat amb la Llei establerta el 26/2006.
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