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Una de les primeres notícies tot
just tornant del petit parèntesi de
la Setmana Santa ha estat la
presentació del projecte
arquitectònic de la futura seu de
la Tresoreria General de la Seguretat
Social de Mollet, una oficina que
aplegarà tots els serveis que ofereix
la Seguretat Social i donarà servei
a dotze municipis de l’àrea de Mollet.
Aquesta seu, ubicada al bell mig del centre històric de Mollet, al
carrer de Gaietà Ventalló cantonada amb el que coneixem per la
baixada de Can Rota, serà indubtablement un factor decisiu per
consolidar la dinamització d’aquest nucli. Carrers remodelats,
comerç i serveis al dia, servei supramunicipal per a la comarca
natural del Baix Vallès, tots els elements necessaris per consolidar
la capitalitat de Mollet del Vallès en aquest territori.
Com ja hem explicat, la nova oficina centralitzarà tots els tràmits
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social i de la Tresoreria
General que fins ara havíem de fer a altres ciutats: així donarà
servei una població de més de 150.000 habitants, 4.400 empreses,
50.700 treballadors i uns 23.000 pensionistes.
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Cal destacar que aquest és un
dels projectes definits en el
primer Pla estratègic de ciutat,
l’any 1993, i que han estat anys
de negociació i de treball
conjunt amb el ministeri de
Treball per fer possible la decisió
d’implantar la nova seu a Mollet.
Perquè no podem oblidar que
aquest és un nou projecte del
Govern de l’Estat a la nostra
ciutat, al qual, si hi sumem els
Plans Zapatero de l’any 2009 i
de l’actual, significa una inversió
de l’Estat de 30 milions d’euros
a Mollet en el període 20092012, una xifra que mai s’havia
donat abans. I aquí no hi
comptem ni les obres del pas
de l’AVE ni la futura gran obra
de soterrament de la via de tren
Vic-Puigcerdà.

Sens dubte, doncs, aquesta és
una gran notícia. Perquè creara
ocupació, ja que es dobla la
plantilla que fins ara tenim a les
oficines de Can Pantiquet; perquè
contribuirà decisivament al
dinamisme comercial del centre
històric de la ciutat, i perquè
indubtablement consolida la
capitalitat de Mollet en el Baix
Vallès. I ens n’alegrem, perquè
el progrés de Mollet és
indissociable del progrés de tota
aquesta àrea i del conjunt de la
ciutadania, tal com posen de
manifest el treball de cooperació
institucional fet a Gallecs, al futur
nou hospital i al nou canal de
TDT Vallès Visió, per posar
només uns exemples.

Josep Monràs i Galindo

Alcalde
La informació més a prop teu

Setmana de la gent gran
Una setmana dedicada a la gent gran,
plena d’activitats, com espectacles,
exposicions, tallers, jornades esportives...
Això és el Per molts anys!, que organitzen
la Regidoria i les entitats de Gent Gran
de la ciutat. Enguany el Per molts anys!
tindrà lloc del 17 al 23 de maig.
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Urgències
Emergències
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra
Bombers
Salut
Te l è f o n s d ' i n t e r è s
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
Recollida de mobles
RENFE
Ta x i s
Servei Local de Català
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Els infants demanen la celebració d’una festa per
la pau
Els gairebé 600 nois i noies que aquest any
estan a 6è de primària han format part del Consell
Municipal dels Infants. El Consell és un espai
creat perquè els joves, sovint poc escoltats,
puguin expressar la seva visió de la ciutat i
proposar al govern accions per millorar-la. Alhora,
els membres del Consell dels Infants aprenen
conceptes com “govern”, “democràcia”,
“ciutadania”; treballen els valors de la
convivència, la tolerància i la participació,
descobreixen com funciona un ajuntament i
què significa treballar per al bé públic.

Per treballar tots aquests aspectes, els membres del CIM han participat en diferents
sessions en les quals, a més a més, aquest any s’ha tractat en profunditat el tema
de la pau i la resolució dels conflictes. Aquest tema s’ha escollit perquè aquest
curs les escoles han participat en diferents activitats relacionades amb la celebració
de la Marxa Mundial per la Pau. Aquestes reflexions han servit per adonar-se de
la importància de la mediació en la solució de conflictes, ja siguin a l’escola, al
barri, a la ciutat, etc. Han conegut de prop la feina del Servei Local de Mediació,
del Servei de Mediació que ja funciona a l’Institut Vicenç Plantada, del Servei de
Mediació de la Policia Municipal i del Síndic Personer de Mollet.

fotos: Mar Cercós

El passat 21 de març es va
celebrar el Ple del Consell
Municipal dels Infants de
Mollet (CIM). Un dia perquè
els nens i nenes de la ciutat
puguin explicar quina és la
seva visió de la ciutat i
exposar les seves propostes
per a millorar-la.

En el Ple, culminació de la feina del CIM, els diferents representants de cadascuna
de les classes de 6è, van explicar les seves reflexions al voltant d’aquests temes i van proposar a l’Ajuntament la celebració anual
d’una festa de la pau. Els nens i nenes van demanar que la festa combinés el vessant lúdic, amb jocs d’arreu del món, circuits de
dificultat pel que fa a la mobilitat i la sensorialitat perquè la gent prengui consciència de les barreres arquitectòniques, tallers, etc; i
un altre vessant serien les diferents cultures, l’intercanvi d’aliments, balls i cuina típica d’arreu del món... L’alcalde es va comprometre
a estudiar aquesta proposta i fer-la realitat a partir de l’any vinent.

Inauguració de la plaça de Josep Tarradellas, una proposta del CIM
L’any 2007, el primer Ple del Consell dels Infants va demanar a
l’Ajuntament poder dissenyar un espai fet a mida pels nens i
nenes. Un projecte s’ha fet realitat en la nova plaça de Josep
Tarradellas, entre els carrers d’Enric Morera i Pablo Picasso.

Com a record d’aquesta col·laboració, s’hi ha instal·lat una placa
amb les empremtes dels nens i nenes que han participat en el
disseny del parc. El dia de la inauguració, aquests van estampar
les seves mans sobre el ciment fresc per deixar-hi constància.

El procés va començar amb els dibuixos fets per l’alumnat de les
escoles Sant Vicenç i Princesa Sofia, les més properes a la nova
plaça, on proposaven com volien que fos l’espai. Amb les idees
recollides, una comissió de treball del CIM va construir la maqueta
que ha servit de base per a la construcció de la plaça, que inclou
zones verdes i d’esbarjo, tres taules de ping-pong, una zona de
jocs infantils amb dues àrees espais de joc, espais per seure i
descansar i un passeig que travessa la plaça en diagonal.
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El menhir es podrà visitar al parc de Can Mulà
En les properes setmanes, el
menhir retornarà a Mollet i
s’instal·larà al parc de Can
Mulà, perquè tothom pugui
visitar-lo i gaudir d’aquesta
important troballa
arqueològica. Més endavant,
el menhir ocuparà un espai
destacat dins de les masia
de Can Flequer que,
juntament amb la de Can
Pantiquet, es rehabilitarà per
acollir el centre de
documentació i estudis
locals.

Molt poques ciutats poden presumir d’haver conservat, enterrat sota deu metres de sorra, un
menhir de 6 tones de pes i més de 5.000 anys d’antiguitat. Mollet pot fer-ho i vol encomanar aquest
orgull a tota la ciutadania. Per això, l’Ajuntament ha decidit exposar el menhir a la vista de tothom
al parc de Can Mulà, en un espai especialment pensat per aquest motiu, al jardí de la Biblioteca.
En les properes setmanes, el menhir abandonarà el Centre de Restauració de la Generalitat, on
diferents experts l’han estudiat a fons, per tornar al seu lloc original, la ciutat de Mollet. Les obres
per condicionar l’espai de Can Mulà que acollirà la important troballa arqueològica ja han començat.
Primer s’arranjarà el paviment d’una zona d’aproximadament 800 metres quadrats al darrera de
l’edifici de la Biblioteca, s’hi instal·larà enllumenat i nou mobiliari urbà, així com diferents mesures
de seguretat per protegir el menhir, tant de les agressions meteorològiques de vent i pluja, com
de possibles agressions vandàliques.
A partir d’aleshores, el menhir quedarà exposat a tota la població, de Mollet i d’arreu, que podrà
veure’l de manera lliure i gratuïta en un dels parcs urbans més gran i més cèntric. Per a aquelles
persones que estiguin més interessades en conèixer els detalls històrics i geològics d’aquesta pedra
monumental, també s’organitzaran visites guiades on un expert n’explicarà tots els detalls.

Les masies de Can Flequer i Can
Pantiquet: destí final del menhir
El parc de Can Mulà, però,
només acollirà el menhir de
manera provisional, ja que la
intenció de l’equip de govern és
que aquest presideixi el futur
centre de documentació i estudis
locals que es construirà a les
masies de Can Pantiquet i Can
Flequer. Es tracta d’un projecte
a mitjà termini, ja que l’actual
conjuntura econòmica obliga
l’Ajuntament a buscar inversió
pública en altres administracions.
Tot i això, quan es faci realitat,
Recreació del projecte de rehabilitació de les masies de Can Flaquer i Can Pantiquet

el menhir neolític ocuparà el centre d’una sala, al capdamunt de
la qual hi haurà una cúpula de vidre que il·luminarà la peça amb
llum natural.
De moment, ja s’ha presentat el projecte de rehabilitació d’aquestes
dues masies, formades per tres edificis annexos, que es van
construir el segle XVI. Aquesta rehabilitació s’ha encarregat a
l’estudi d’arquitectes que ja va fer possible la reconversió de la
masia de Can Borrell en l’actual centre cívic.
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L’equip d’arquitectes Lloveras&Soler ha avançat que la rehabilitació
de les dues masies no serà una tasca fàcil, ja que l’interior es troba
molt malmès. La superfície construïda actual és de 1.100 metres
quadrats, però el projecte preveu afegir-hi dues noves construccions
que acolliran la sala pública de consultes i el dipòsit documental.
Així, la masia de Can Pantiquet, un edifici de dues plantes, acollirà
la sala d’actes i un espai per a exposicions, l’edifici central de Can
Flequer acollirà l’accés a l’equipament, despatxos i sales de reunions
i l’edifici secundari de Can Flequer, acollirà la sala museu del
menhir.
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El menhir de Mollet, únic precedent a Catalunya
El menhir descobert l’abril de 2009 a Mollet és una estàtua-menhir,
un tipus de monument megalític que a Catalunya només es
coneixia per la troballa feta a Ca l’Estrada, a Canovelles, l’any
2004. Es calcula que el monòlit de Mollet podria correspondre al
IV-III mil·lenni aC.
L’estàtua menhir que es va descobrir en les obres de l’aparcament
del pla de les Pruneres, és una de les mostres més antigues
d’escultura amb representació humana a Catalunya i el testimoni
d’un poblament prehistòric cada cop més complex socialment i
cultural. Aquesta troballa és, doncs, d’una gran singularitat,
especialment per haver conservat el rostre (perdut en l’exemplar

de Canovelles) i per les seves grans dimensions, que li donen un
caràcter monumental.
Després de ser descobert, el menhir es va transportar fins al
Centre de Restauració i Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya,
on ha estat estudiat en profunditat. En la presentació dels resultats
d’aquests estudis, el setembre passat, el conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras, va anunciar que la peça tornaria a la
seva ciutat per ser exposada al públic.

El parc de les Pruneres, punt on es va descobrir el menhir, també tindrà la seva pròpia reproducció d’aquesta singular peça arqueològica.

L’alcalde de Mollet va participar en un acte
d’homenatge a Jordi Solé Tura al Congrés dels Diputats
Josep Monràs, en
representació de la ciutat, va
viatjar a Madrid per participar
en l’acte d’homenatge que el
Congrés dels Diputats va fer
el 17 de març en memòria
del polític i molletà il·lustre
Jordi Solé Tura, desaparegut
el passat mes de desembre.

El dia abans, el Senat havia homenatjat el polític català amb la concessió de la medalla d’or a títol
pòstum. Javier Rojo, president del Senat, va recordar que encara hi ha pendent la reforma de la
cambra alta, tal com deia sempre Solé Tura i va destacar la seva gran contribució al model territorial
de l’Estat, basat en la lleialtat institucional.
L’endemà va ser el Congrés dels Diputats qui homenatjà Solé Tura. L’acte es va celebrar a la Sala
dels Passos Perduts, que va quedar totalment desbordada pel gran nombre de diputats, representants
del govern català i de l’Ajuntament de Mollet, polítics històrics com Santiago Carrillo, familiars i
amics de Catalunya i de Madrid.
Va presidir la sessió d’homenatge i record el president del Congrés, José Bono, el president del
Senat, acompanyat de Javier Rojo; el president de la Generalitat, José Montilla, la vídua i el fill de
Jordi Solé Tura. La vídua, Teresa Eulàlia Calzada, va recordar que el seu marit era una persona vital
i tendre, amb sentit de l'humor i una certa timidesa, a qui li agradava descobrir nous camins.
Rebutjava protocols i privilegis i no li agradava sentir-se formar part de l’anomenada “classe
política”.

En el transcurs de l’acte també van intervenir els diferents ponents de la Constitució Espanyola,
dels quals Jordi Solé Tura en va formar part: Manuel Fraga-Iribarne, Miguel Herrero de Miñón,
Gregorio Peces-Barba Martínez, José Pedro Pérez-Llorca i Miquel Roca i Junyent. Aquest darrer,
va recordar que "només els valents tenen capacitat per pactar, perquè tan sols aquells que tenen
darrera una trajectòria democràtica exemplar tenen el coratge per saber assentar les bases que després permeten generar la
convivència en llibertat".
Durant l’acte es van distribuir exemplars dels dos volums editats pel Congrés en homenatge a Jordi Solé Tura, Estudios sobre la
Constitución Española. L’homenatge va acabar amb la interpretació de El Cant dels ocells de Pau Casals.

Jordi Solé Tura i Mollet
A partir de la voluntat expressada pel mateix Jordi Solé Tura de donar el seu arxiu personal a la ciutat, l’Ajuntament de Mollet va
aprovar l’any 2003 la creació del Centre d’Estudis per la Democràcia, que després de la seva mort ha passat a anomenar-se Centre
d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura. Des de fa dos anys, l’Ajuntament, a través d’aquest Centre, convoca el Premi Jordi
Solé Tura, amb el doble objectiu de retre-li homenatge i promoure la recerca dins dels àmbits del Dret Públic i la Ciència Política
entre els joves investigadors universitaris.

El proper 30 d’abril finalitza el termini de presentació de treballs de la tercera edició d’aquest premi.
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l’espai dels grups municipals

PSC UN PAÍS FORT, UNA ECONOMIA SÒLIDA I UNA SOCIETAT DE BENESTAR
Després de prop de 4 anys de govern del president Montilla, ha arribat el
moment de fer balanç de la feina feta.
Sense cap mena de dubte, el govern de Montilla ha estat molt profitós per a
la ciutat de Mollet: l’aplicació de la Llei de barris a Plana Lledó, el nou Hospital,
l’ampliació del parc de bombers, la nova residencia per a disminuïts psíquics,
etc. Però durant aquests 4 anys, no només s’han executat projectes llargament
reivindicats per tots nosaltres, sinó que també se n’han iniciat de nous per
millorar la nostra ciutat: els nous jutjats, la futura autovia de Mollet a Badalona,etc.
Perquè els socialistes, també a la de la Generalitat, no només hem intentat
donar solucions als problemes més immediats, sinó que tenim un projecte
de futur per a Catalunya i per a tots els seus ciutadans.
El nostre objectiu és clar: un país fort, una economia sòlida i una societat de
benestar. Perquè volem sortir de la crisi amb una economia més competitiva
i sense que ningú no quedi exclòs del progrés. Ajudant la societat catalana,

les empreses, els treballadors i les famílies a superar
la crisi. Hem reforçat les polítiques socials per ajudar
als treballadors i a les famílies més vulnerables
davant la crisi. La crisi no ha fet disminuir les ajudes
socials, si no que s’han reforçat. En especial amb
aquells que més pateixen els efectes de la crisi, com
els aturats.
Apostem pel diàleg social. Element estratègic clau
en la lluita contra la crisi. Tot i que la intenció és
abordar des del consens els canvis necessaris en
l’organització del treball, això no passarà per reformes
legislatives que abarateixin l’acomiadament o treguin
protecció als treballadors i treballadores.
Cal preparar el futur i avançar en la construcció de
la nova economia.

ICV-EUIA LA REPÚBLICA I EL POETA
En el darrer ple municipal, el grup d’ICV-EUiA vam presentar una moció en
commemoració de la II República, que celebrarem el proper 14 d’abril, i en
homenatge al poeta Miguel Hernandez, una de les figures que van donar
renom a aquella etapa de la nostra història.
La II República, malgrat la brevetat de la seva vida, va desenvolupar una gran
tasca en molts camps: la reforma agrària, el sufragi femení, la separació de
poders, l'assistència sanitària, l'increment de l'activitat literària i sobre tot
l'educació mitjançant la construcció d'escoles, i de forma remarcada va ser
un impuls per la cultura. Cal destacar tres grans iniciatives: les Universitats
Populars, les missions pedagògiques i els teatres ambulants.
Miguel Hernandez va ser un dels protagonistes d’aquest somni que fou la
República, un home de la terra, humil però amb una gran categoria humana
i un gran poeta.
L’hem volgut recordar en l’any del centenari del seu naixement, i en aquest
sentit recolzar les activitats que es desenvolupin a Mollet, proposar que es
tingui en compte el seu nom per denominar algun espai públic de la nostra

ciutat, i sobretot, adherir-nos a la reclamació dels
familiars i amics del poeta i de la Fundacio Miguel
Hernàndez d'anul·lació de la sentència de mort
emesa en el Sumaríssim d'Urgència contra ell per
rebelión militar.
Precisament el dia 25 de març ha estat declarada
la nul·litat del judici sumaríssim a Lluís Companys,
una reivindació històrica, que per fi s’ha vist assolida,
fent honor aquelles eleccions de fa trenta anys i a
totes les persones que van lluitar per fer possible
la recuperació de les institucions democràtiques.
I és per això que cal continuar fent memòria, cal
recordar per conèixer d’on venim i per no oblidar
les injustícies comeses per les que encara cal seguir
lluitant.

PP ZAPATERO EMPOBRECE A LOS ESPAÑOLES
La incapacidad del Gobierno socialista frente a la crisis ha provocado que las
familias pierdan cada vez más poder adquisitivo y crezca el número de hogares
con grandes dificultades para llegar a fin de mes.
El 60% de las familias españolas manifiesta que tiene, al menos, alguna
dificultad para afrontar los gastos mensuales, mientras que el 14% asegura
que vive con grandes apuros económicos para llegar a fin de mes.
Uno de cada tres hogares reconoce no disponer de capacidad para asumir
gastos imprevistos. Sólo en un año, la cifra se ha disparado un 6%.
Más del 7% de familias obligado a retrasar pagos del alquiler, la hipoteca o
los recibos de servicios básicos: dos puntos más en los últimos cuatro años.
Más de un millón de familias tienen todos sus miembros activos en el paro.
Los expertos y los ciudadanos coinciden en que subir el IVA nos empobrecerá
aún más.Más de siete de cada diez ciudadanos están en contra de la subida
de la tasa, según una encuesta publicada hoy en La Razón.
Casi el 60% afirma que la subida del IVA reducirá su poder adquisitivo.
Más de la mitad considera que paga demasiados impuestos, que el Gobierno
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gasta demasiado y que lo mejor sería disminuir la
presión fiscal y aumentar la liquidez de los
consumidores.
Un estudio de economistas independientes afirma
que “la subida del IVA es “demasiado cara y
demasiado pronto”.
Los autores son economistas de la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada,
el IESE y el CEMFI, concluyen que:
o La mayor parte del aumento de la carga fiscal
recaerá sobre los pobres, los mayores y los
pensionistas, debido a que el consumo supone la
mayoría del gasto de esos colectivos.
o La subida del IVA nos va costar un decrecimiento
anual de 0,5 puntos del PIB y la pérdida de más
empleos.
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CRITS I INSULTS AL PLE

A la darrera sessió del ple de l’Ajuntament vam
aprovar una moció per la llibertat a Cuba. Aquests
dies el tema s'havia anat escalfant, el PP en va
presentar una altra i Iniciativa una altra (lògicament
filo-comunista), l’entitat filo-castrista Mollet amb
Cuba va demanar parlar al Ple conforme al
reglament municipal i un grup de dissidents
cubans de tot Catalunya també i varen assistir.
Finalment el PP va retirar la seva moció a favor
de la nostra, que havia aconseguit el consens
amb els socialistes i ERC.
Aquell dia a la sala l’ambient es podia tallar amb
un ganivet. Els de Mollet amb Cuba van fer una
intervenció parlant-nos del paradís comunista,
varem respondre de forma contundent (o més);
quan CiU estava a mitja intervenció van començar
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els crits i les amenaces (reconec que la intervenció era dura, ... però ells feien
cara d’estupefactes, sembla que ningú els havia dit mai a la cara el que van
sentir llavors).
L’alcalde va imposar ordre i vam poder acabar amb els aplaudiments dels cubans
i una part del públic. L’enganxada posterior amb els regidors comunistes d’ICVEUA va durar una hora i quart, amb simpàtics qualificatius cap al nostre portaveu
com ara “energumen”, l’alcalde els va obligar a disculpar-se.
Resultat final: 19 vots a favor de la nostra moció (PSC, PP i CiU), tres en contra
i una abstenció (els d’ERC que finalment es varen "atabalar" per l’ambient).
Després vam anar a parlar amb els dissidents cubans, que ens van felicitar. Un
havia vingut des de Vilanova i la Geltrú per veure com aquí hi havia gent que
també els defensa. Ens va dir “és com si aquí haguessin d’empassar-se que
Franco era bo, només perquè va crear la seguretat social i feia pantans, oblidantse de la dictadura, la repressió i els milers de persones empresonades i
executades”. Doncs sí, l’home tenia tota la raó.
Sembla mentida que a aquestes alçades encara s’hagi de passar per aquests
calvaris per defensar l'evidència, pocs plens han tingut una agressivitat similar...
i és que ser un demòcrata coherent és una tasca més difícil del que sembla,
fins i tot avui.

ERC EL DRET A DECIDIR: EL DRET DE TOTS ELS CIUTADANS
El proper 25 d’abril els molletans i molletanes
empadronats i majors de 16 anys podran votar a
la consulta que organitza Mollet Decideix. També
a 175 poblacions de tot el país. Més d’1.200.000
persones podran dir què pensen sobre la
independència de Catalunya.
A Mollet la feina ha estat dura i els organitzadors
es mereixen tots els nostres elogis. A la majoria
de poblacions on se celebra la consulta, els
ajuntaments cedeixen espais municipals, en el
cas de Mollet l’ajuntament els ha negat als
organitzadors. És una situació anòmala que, o
reflecteix una por absurda a què la ciutadania es
manifesti, o indica que la democràcia participativa
que tant es pregona a vegades des d’instàncies
oficials és pura façana.

No deixar espais municipals sense una justa justificació és un mal precedent i
una vulneració de drets elementals de ciutadans i entitats. Un acte democràtic
i transparent d’aquestes característiques és un acte de participació i de llibertat.
S’ha d’estar a favor del sistema i recolzar sense dogmatismes el mètode
democràtic. El sistema en el que hem decidit organitzar-nos es la democràcia
i les consultes en són el moll de l’os. Pots creure que les preguntes que es fan
a la ciutadania són importants o no i interpretar que serveixen per poc o per
molt. La seva importància es que formen part del joc democràtic i que són un
valor en si mateixes.
Tot i la postura del grup municipal del PSC i del PP, la societat civil molletana
s’ha organitzat i el proper 25 d’abril els molletans i les molletanes esteu cridats
a participar. Des d’ Esquerra Republicana de Catalunya donem ple suport als
organitzadors, demòcrates i gent de pensament lliure. I demanem a la ciutadania
que vagi a votar i que participi, pensin el que pensin, sigui quin sigui el sentit
del seu vot.

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

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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“Els titelles no són només per a infants, també són
per als joves i la gent gran”
Entrevista a Jordi Monserdà, de Galiot Teatre, director de la IV Mostra de Titelles de Mollet del Vallès

El tercer cap de setmana d’abril s’inaugura la Mostra. Quines novetats Els titelles són només per a infants?
No! Nosaltres ens adrecem a un públic familiar. Ve una companyia
més importants veurem?
Al Mercat Vell hi haurà Cal Titella, un espai lúdic de creació de
titelles per a infants. La Marineta serà un espai nou per als més
petits; s’hi farà un espectacle musical d’un grup francès i, finalment,
per primera vegada, hi haurà un espectacle itinerant pels carrers
de Mollet amb vehicle de motor.

Com va sorgir la idea de fer una mostra de titelles a Mollet?
L’estiu del 2006 veníem de Vigo. Hi ha 1.400 km de distància i
ens vam aturar a Burgos; allà ens vam plantejar que si fèiem
produccions fora de Catalunya, Mollet es mereixia tenir una
Mostra. Ho vam plantejar a l’Ajuntament i el 2007 vam celebrar
la primera Mostra.

gallega amb un espectacle especial per a joves i el Toni Zafra fa
un espectacle poètic i visual per a adults, el dissabte. És el gran
repte, arribar a la gent gran.

La crisi econòmica afectarà la Mostra d’aquest any?
No, al contrari. En general, les programacions culturals i els festivals
han quedat afectades, però com que viatgem molt, hem vist
espectacles de qualitat i hem negociat preus. Hi haurà més
espectacles i més qualitat. Vindran, per exemple, els històrics
Marduix Titelles i els Titelles Vergés, una companyia centenària
que ja són la tercera generació. I també tenim patrocinis: la
Diputació, el Mercat Municipal, l’hotel Sidorme...

Fotografia: Toni Torrillas

Un capítol a part són les escoles...
Ensenyem valors, amb temes com el respecte al Medi Ambient,
per exemple. Participem en campanyes escolars i arribem a les
escoles bressol; a aquestes edats és difícil que vagin al teatre i
nosaltres els portem els titelles a l’escola. Durant una setmana
anirem a 10 escoles de Mollet.

Et ve de fa temps l’amor als titelles?
Quan tenia 17 anys era amic d’un noi de la mateixa edat, el fill del
Cesc Bas. Anàvem a prop de can Calet, a Sant Fost, al taller on
el Cesc treballava; ell ens va ensenyar a fer motlles de fang i guix
per fer els primers putxinel·lis. L’any 2001 vaig trobar el Quimet
i el seu tricicle, un titella que havia fet en Cesc. Ara forma part
dels meus éssers vivents.
La cara del Jordi es transforma quan parla de titelles. Obre els
ulls, gesticula i somriu recordant les cares de la quitxalla quan
miren els espectacles. “Un titella és un objecte que es pot moure
i agafa vida. Darrera hi ha una persona amagada que el fa moure”,
diu. Com ell i com la Meritxell, que l’acompanya, per dur il·lusió,
joia i somriures als petits i també als més grans.

Jordi Monserdà és el director de la companyia molletana
Galiot Teatre. El 1988 va començar a treballar en teatre
de carrer. Ha fet de xanquer, ha acompanyat gegants i
ha participat en espectacles de Comediants, la Fura dels
Baus, etc. El 1994 crea l’associació Galiot Contes i el 2001
es constitueixen com a empresa. La companyia es
consolida, fa produccions fora de Catalunya i participa
en festivals internacionals. Al seu taller tenen uns 200
titelles, han creat 10 produccions diferents i han fet 300
actuacions de l’espectacle Animalets.
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IV Mostra de Titelles a Mollet del Vallès
El 16, 17 i 18 d’abril arriba la
IV Mostra de Titelles, que
vindrà precedida per les
activitats a les escoles de la
ciutat (la setmana del 12 al
16).

La majoria d’actes i
d’espectacles es faran a
l’exterior. Hi haurà tres espais
escènics: a la plaça de Prat de
la Riba, on es farà la inauguració
i la cloenda i també serà
l’escenari dels espectacles grans
i de públic familiar. El segon
espai serà a la plaça de
Catalunya i acollirà els
espectacles infantils de format
mitjà. La tercera plaça, la
d’Europa, rebrà les instal·lacions
de gran format i itinerants.

Al carrer de Sant Vicenç, durant tot el cap de setmana hi haurà
les parades d’artesania sobre el món del titella; al Mercat Vell
s’hi representarà l’espectacle d’adults de dissabte al vespre i
també hi haurà el nou espai lúdic i de creació per a infants Cal
Titella. Com a novetat d’enguany, a la Sala Fiveller es representarà
l’espectacle patrocinat pel grup Xarxa i a l’interior del Centre
Cultural La Marineta es farà un espectacle de titelles musicals
destinat als infants més petits.
El públic podrà visualitzar de prop l’espectacle L’Aigua que haurà
visitat durant tota la setmana les escoles de Mollet, i els tricicles
itinerants antics conduïts per a l’emblemàtic personatge de la
Mostra de Titelles, en Mollet Mullat.

Tot el que es podrà veure a la
Mostra de Titelles
- Espectacle itinerant inaugural
- Espai lúdic i de creació per a
infants: Cal Titella
- Parades d’artesania sobre el
món del titella
- Taller de maquillatge
- 12 espectacles infantils
- 1 espectacle d’adults
- 1 instal·lació de gran format
durant tot el cap de setmana
- Taller de construcció de titelles
de guant i fil amb tija
- 1 espectacle itinerant
- Espectacle de cloenda

Més informació a la contraportada
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Rècord de visitants al Bus dels Campions del FCB
Més de 1.500 persones fent
cua per veure de prop les 6
copes del Barça, han
convertit Mollet en la ciutat
que ha aplegat més visitants
a l’exposició itinerant El Bus
dels Campions 2009.

El bus va fer parada a la ciutat el dijous 18 de març, just el dia després que el Barça golegés amb
un 4 a 0 l’Sttutgart alemany i passés a la fase de quarts de finals de la Copa d’Europa. Aquest èxit
futbolístic va animar l’afició blaugrana a sortir al carrer per poder fotografiar-se amb les sis copes
que l’equip va aconseguir la temporada anterior. Una bona estona abans de les 10 del matí,
l’avinguda de la Llibertat ja començava a omplir-se de seguidors i seguidores que, pacientment,
feien cua per poder visitar l’exposició.
El Bus dels Campions 2009 està fent un recorregut per 110 municipis de Catalunya per rememorar
els 110 anys d’història del club blaugrana i compartir els èxits recents de l’equip amb l’afició, tot
exposant les sis copes de la temporada 2009.

L’alcalde amb el president i diferents membres de la Penya Barcelonista de Mollet

El programa de Ràdio Mollet L’edat del pavo, premiat
per Ràdio Associació
El programa de Ràdio Mollet
L’edat del pavo, elaborat i
conduït per nois i noies del
Centre d’Estudis Mollet, ha
estat premiat amb una
menció de qualitat al Premi
Ràdio Associació al Millor
Programa de Ràdio Local.

L’edat del pavo és un magazine
de 25 minuts que, cada
divendres a la tarda, s’emet en
directe per Ràdio Mollet (96.3
FM). En aquesta gairebé mitja
hora, els joves d’entre 14 i 16
anys tracten temes d’interès
juvenil, donen la seva visió de
l’actualitat i entrevisten alguna
persona relacionada amb la seva
escola, amb el món educatiu o
amb la seva ciutat.
El programa va néixer fruit d’un
projecte educatiu del Centre
d’Estudis Mollet amb la finalitat
de formar els joves estudiants
d’ESO en l’era de les tecnologies
de la informació i la
comunicació. El projecte
practica valors com el treball en
equip, l’organització, la
participació o la integració de
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Els nois i noies que fan el programa van entrevistar l’alcalde el mes passat

l’alumnat i qüestions importants per a la formació com l’ús de la
llengua, oral i escrita, la utilització dels mitjans audiovisuals o el
coneixement de l’entorn.
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Es presenta el projecte de l’oficina
integral de la Tresoreria de la Seguretat
Social
Mollet tindrà la seu comarcal
de la Seguretat Social, una
oficina que aplegarà tots els
serveis de recaptació i
tramitació de prestacions, de
dotze municipis de l’entorn
de la ciutat. L’edifici aportarà
un canvi substancial en la
fesomia del nucli històric de
la ciutat.

La nova oficina integral de la Tresoreria de la Seguretat Social es construirà al centre històric de Mollet,
al carrer de Gaietà Ventalló. Amb aquesta nova oficina, que centralitzarà tots els tràmits de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social i de la Tresoreria General, es busca la proximitat amb l’usuari, l’agilització
de tràmits i la reducció del temps d’espera.
Quan entri en marxa, Mollet comptarà amb un servei més de capitalitat a la seva àrea d’influència.
La nova oficina integral donarà servei a 12 municipis*, una població de més de 150.000 habitants,
4.400 empreses, 50.700 treballadors i uns 23.000 pensionistes.
A la mateixa oficina de Mollet, la ciutadania hi podrà fer tots els tràmits relacionats amb la Seguretat
Social: inscripció d’empreses, afiliació de treballadors, gestió i control de cotitzacions, recaptació de
quotes, etc. Actualment, aquests tràmits s’han de fer a les oficines que la Tresoreria té a Granollers
o a Cerdanyola.

L’any 2004 es van iniciar els tràmits perquè Mollet pugui tenir una seu de la Seguretat Social. Actualment, el projecte ja té concedida
la llicència d’obres i ara caldrà fer-ne la licitació i adjudicació per poder adjudicar les obres al llarg d’aquest 2010. Un cop comencin,
es preveu una durada de dos anys, amb un pressupost de 13,8 milions d’euros.

Per aconseguir que aquesta oficina es faci a Mollet, l’Ajuntament
ha treballat amb molta insistència amb el Ministeri de Treball, que
l’ha considerat un projecte prioritari que comença a ser una realitat,
tot i la situació econòmica actual. En aquest sentit, l’oficina integral
de Mollet serà la cinquena d’aquestes característiques que es
posarà en funcionament a la província, de les 25 que hi ha
projectades.

Característiques de l’edifici
Es tracta d’un edifici de planta baixa, 3 plantes superiors i 2 plantes
subterrànies (per a arxius i garatges) que es construirà en un solar
de 780 metres quadrats i tindrà una superfície total construïda de
3.700 metres quadrats (dels quals, 2.400 es destinaran a l’atenció
i servei al públic). A la planta baixa, amb entrada des del carrer de
Gaietà Ventalló, s’instal·larà l’Institut Nacional de la Seguretat Social,
on es gestionaran pensions i pagaments d’incapacitats temporals;
a la primera planta, a la qual s’accedirà des de la plaça de l’Església,
hi haurà la tresoreria, i a la planta superior s’emplaçarà la Unitat de
Recaptació.

L’originalitat del projecte rau en la construcció d’un jardí vertical en
la façana que dóna a la baixada de Can Rota; un espai verd que
ajudarà a integrar l’edifici en el seu entorn i, alhora, conferirà un
aspecte modern i atractiu al carrer. També hi haurà un jardí a la part
superior de l’edifici, equipat amb sistemes d’eficiència energètica.
En la presentació del projecte, l’alcalde de la ciutat, ha recordat
que la necessitat d’aquest servei a Mollet ja apareixia en el I Pla
Estratègic de Mollet, elaborat l’any 1993, com a un element més
de la capitalitat de Mollet en el Baix Vallès. D’altra banda, també
va destacar que en els darrers 4 anys la inversió directa del govern
de l’estat a Mollet (sense comptar amb la infraestructura de l’AVE)
ha estat d’aproximadament 30 milions d’euros, una xifra que no
s’havia donat mai abans.
*Municipis als quals donarà servei l’oficina integral: Mollet, Parets, la Llagosta,
Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost, Montmeló, Montornès,
Vilanova, Vallromanes, Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall.
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Ja podeu seguir l’actualitat de la ciutat a través de
Vallès Visió
El nou canal de televisió local
Vallès Visió ja funciona a ple
rendiment. En la seva
programació, destaca
l’emissió de dos informatius
en directe cada dia, al migdia
i al vespre, perquè ens
informem de tot el que passa
a Mollet i als municipis del
voltant.

L’equip de Vallès Visió està
format per un equip de
professionals, la majoria de la
comarca. L’equip està
encapçalat pel director, Jordi
Seguer, sis periodistes que
cobriran la informació de dilluns
a divendres, tres periodistes que
treballaran els caps de setmana,
una productora i una productora
executiva, un realitzador i tres
tècnics.
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L’inici de les emissions regulars del nou canal es va materialitzar el passat 25 de març amb un
programa especial de dues hores de durada, conduït pel periodista molletà i assessor del Consorci
Teledigital Mollet, Feliu Tura, i en el qual van intervenir tots els alcaldes dels municipis que formen
Vallès Visió. El programa es va emetre en directe des del nou plató del canal, tant per la TDT, com
per la pàgina web www.vallesvisio.cat.
L’inici d’emissions de Vallès Visió també es va poder seguir en directe des de la sala d’actes de
l’edifici El Lledoner, on es troben els estudis de la televisió. Allà s’hi van aplegar personalitats
destacades de la comarca, com la consellera de Justícia Montserrat Tura i regidors dels diferents
municipis, així com altres persones amb responsabilitats directes en l’engegada de la TDT, com
la directora general de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat, Patrícia Remiro, el director d’Impuls
a la TDT, Daniel Condeminas i el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Ramon
Font.
Vallès Visió ha estat emetent en proves durant un mes i ara ja funciona a ple rendiment. La informació
i la proximitat són les dues màximes del canal que dóna cobertura als municipis de Mollet, Parets,
la Llagosta, Martorelles, Sant Fost, Montornès, Montmeló, Vallromanes i Vilanova. Per això, podeu
seguir les notícies que més us afecten cada migdia, a Vallès Visió Notícies Migdia, informatiu conduït
per Laura Maestro, i a 2/4 de 9 del vespre, a Vallès Visió Notícies, amb Sara Escriu i Albert Maspons.
La programació es completa amb un espai setmanal d’esdeveniment culturals; un espai dedicat
a la quitxalla; dos programes esportius i l’emissió d’un partit durant el cap de setmana; i dos espais
setmanals d’entrevistes a polítics i a personatges de la comarca. Cada dijous, el programa de debat
Visions ens explicarà els diferents punts de vista de l’actualitat.
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Mollet és la seu del Festival Internacional de Teatre
Jove en l’àmbit escolar
Ja fa deu anys que va néixer
aquest festival impulsat per
l’Institut Vicenç Plantada.
Edició rere edició, ha anat
creixent fins a aplegar més
de 300 nois i noies de 16
instituts de 8 països
europeus.

Mollet ha acollit la desena edició
d’aquest festival que va néixer
arran d’un projecte de teatre en
francès a l’Institut Vicenç
Plantada. La iniciativa, que té el
suport de l’Ajuntament i del
Departament d’Educació, va
anar creixent fins a esdevenir
un festival plurilingüe que aplega
més de 300 nois i noies d’arreu d’Europa, que mostren les seves
habilitats en l’expressió teatral i lingüística.
Des de les darreres edicions, el Festival forma part del projecte
de l'associació Comenius Regio "Fem teatre per travessar fronteres,
interpretem", que fomenta la dimensió europea de l'educació amb
la promoció d’activitats de cooperació en l'àmbit del teatre entre
el Servei de Llengües del Departament d'Educació i l'Ajuntament
de Toulouse, representat per l'Académie Midi-Pyrénées.
En l’edició d’enguany, que s’ha celebrat entre el 22 i el 25 de març, hi han participat 16 grups de diferents ciutats i països europeus:
Mollet (Institut Vicenç Plantada), Alella, Salt, Terrassa, Arenys de Munt, Tolouse (França), Calvisson (França), La Roche sur Yon
(França), Renne (França), Roma (Itàlia), Brolo (Itàlia), Luxemburg, Targu Carbunesti (Romania), Marche en Fammene (Bèlgica), Agadir
(Marroc) i Ankara (Turquia).
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Per Sant Jordi, llibres, roses i més activitats
A l’entorn del 23 d’abril, diada
de Sant Jordi, l’Ajuntament i
nombroses entitats de la
ciutat elaboren un programa
ple d’activitats. Hi destaquen
les de caire cultural i literari,
com marca la tradició, però
també hi trobarem música,
tallers infantils, castells i
sardanes.

El dia de Sant Jordi és festa sonada a Catalunya i també a Mollet. Els carrers s’omplen de parades
amb roses i llibres i la gent surt a gaudir de l’arribada de la primavera. A Mollet les rambles acolliran
les parades de llibreters, floristes i entitats, així com un bon grapat d’activitats lúdiques i culturals.
Cal destacar que, un any més, la Biblioteca de Can Mulà, el Servei de Català i el Centre d’Estudis
Molletans (CEM) s’aplegaran a la plaça de Catalunya. Allà hi podreu llegir la premsa, utilitzar l’habitual
servei de préstec bibliotecari, conèixer les activitats de la Biblioteca i el Servei Local de Català o fullejar
i adquirir algun dels llibres que han estat editat pel CEM sobre diferents aspectes de Mollet i els seus
voltants.
A banda de passejar per les rambles, encuriosir-se amb les darreres novetats editorials o deixar-se
seduir pels colors de les roses, també podreu conèixer els autors locals i les seves propostes literàries.
Per tercer any consecutiu, aquests signaran llibres a l’Espai de les Lletres Molletanes.
El mateix dia de Sant Jordi a la tarda, es podrà participar en el Concurs de Petons que organitza el
Casal Cultural, o descobrir qui ha guanyat el Concurs de Punts de Llibre que ha organitzat la Biblioteca
i que cada any aplega més participació entre la canalla de la ciutat. Un clàssic que tampoc pot faltar
per Sant Jordi són les sardanes, amb la Cobla Mediterrània, que actuarà a 2/4 de 7 de la tarda, a la
plaça de Catalunya.
Al voltant de la celebració de Sant Jordi, s’organitzen més activitats que es faran en els dies anteriors
o posteriors a la diada. Per exemple, nombrosos tallers infantils que la Biblioteca ha organitzat entre
els dies 19 i 22 d’abril, a la tarda, basats en la llegenda de Sant Jordi i el drac, o el lliurament de premis
del Certamen de Prosa i Poesia que es farà el dissabte 24, a la Marineta. També podreu gaudir d’un
concert de Sant Jordi que oferirà l’Escola Municipal de Música i les corals molletanes AMPA Canta
i Estoc de Veus, acompanyades per l’Orquestra i Cor de l’Escola Municipal de Música de Lezo (País
Basc). El diumenge hi haurà diada castellera amb els Castellers de Mollet, els Nyerros de la Plana i
els Castellers de Badalona.

El cantant Antonio Orozco visita l’IMSD
El cantant barceloní Antonio Orozco ha fet una visita a l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats. Ha estat una visita privada
durant la qual el cantant s’ha dirigit directament als nois i noies
de l’Escola Especial de Can Vila, el Centre Ocupacional El Bosc
i el Taller Alborada. No han mancat els aplaudiments i les abraçades
per part del públic, ni tampoc l’afecte i les cançons, per part
d’Orozco.
Antonio Orozco participa activament amb l’ONG Voces, que
treballa pels drets de la infància i lluita contra la pobresa i l’exclusió
social. El cantant ha explicat que la visita a l’IMSD li servirà per
conèixer una bona experiència en l’educació i integració de nois
i noies amb discapacitat i poder treballar en diferents projectes
de futur.

Vingui visitar-nos
i li entregarem
gratuïtament
la targeta dental
plena
d’avantages.
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Adreça:

(Davant del centre comercial ESCLAT)

Adentis digui’m !

Tractaments avançats i d’última generació
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