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Febrer 2009. número 138

EL GOVERN CENTRAL APROVA ELS PROJECTES DEL FONS ESTATAL
D’INVERSIÓ LOCAL pàg 5 / FINS AL 25 DE FEBRER, MOLLET CELEBRA EL
CARNAVAL pàg 3 / ENTREVISTA amb FRANCISCO AMAYA pàg 8 / ELS MILLORS
ESPORTISTES DEL 2008 pàg 13
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Mollet és una ciutat pionera en la
promoció de l’esport de base i en el
foment dels valors educatius i
formatius que comporta una bona
pràctica esportiva. Tenim molt clar
que aquest esport és el millor
ensenyament per adquirir uns hàbits
i una afició que se segueixi mantenint
en l’edat adulta, i que això vol dir una
vida menys sedentària i moure’s i fer salut. Per això, la Nit de l’Esport,
que sempre celebrem en el marc de la Festa Major d’hivern, és la nit
en què escenifiquem el compromís social i institucional de Mollet
amb l'esport de base, aquell que sembla tan humil, però que no és
altra cosa que el planter del que després és l'esport de competició,
l'esport d'elit i els grans esportistes. I aquest és el tercer vessant pel
qual mai farem segurament prou per potenciar l’esport a les escoles.
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l'educació dels infants com a
persona i perquè ens proporciona
un índex destacable de la bona
salut de la nostra societat i ens
assegura el futur i la qualitat de
l'esport en general.
Els clubs i les entitats esportives
de la ciutat són els grans
protagonistes de l’esclat esportiu
molletà: ja sigui amb futbol,
futbol sala, atletisme, patinatge
artístic, bàsquet, hoquei, escacs,
muntanyisme..., que faciliten i
incentiven l’activitat esportiva en
general. Per això, Mollet és potent
en l’esport.

En la Nit de l’Esport, més enllà de les persones i les entitats que reben
Una societat equilibrada,
els guardons, hi surt guanyant, sobretot, la nostra ciutat, ja que
manifestem la renovació del compromís en els valors esportius i en cohesionada, és la que també és
l’esport. Perquè l'esport de base influeix de ple en la formació i

capaç d’oferir l’esport com una
recurs habitual i a l’abast de
tothom: l’esport socialitza, forma
en la disciplina i la capacitat de
superació i dóna oportunitats a
aquell que se les guanya amb
tenacitat. Gràcies a tothom,
persones i entitats, que feu possible
aquest gran nivell de l’esport
molletà.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde

8 de març, Dia de les Dones
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El mes de març és el mes de les dones a
Mollet. A l’entorn de la commemoració
del Dia Internacional de les Dones,
l’Ajuntament i les associacions de dones
de la ciutat programen un seguit d’activitats
informatives i de sensibilització envers el
paper de la dona a la nostra societat.
La informació més a prop teu
Canal Mollet TV 36 UHF
Ràdio Mollet del Vallès 96.3 FM
www.molletvalles.cat
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El diumenge 15 de febrer arriba el Carnestoltes
La companyia Carnamolles, formada per actors i actrius de la ciutat, és l’encarregada de recrear tota l’estada
del Carnestoltes a la ciutat, des del seu naixement fins al judici i condemna del rei de la gresca i la disbauxa.

fotos: Toni Torrillas

Una mica abans del Dijous Gras, el diumenge 15 de febrer, el rei
Carnestoltes arriba a Mollet, a la plaça de Prat de la Riba, on el rebran
l’Esbart Dansaire i la Mollet Jazz Band amb el Ball del Barraló, una
coreografia esbojarrada i colorista que pretén preparar tothom per
celebrar el Carnaval, l’època de l’any en què tot està permès. La
setmana següent, el Carnestoltes anirà visitant les escoles molletanes,
on confia que els nens i les nenes li hagin preparat regals i l’esperin
ben disfressats. El divendres dia 20, a partir de les 3 de la tarda, hi
haurà festes infantils al parc de Can Mulà, a la plaça Major, al parc
de Lluís Companys i al pati del Centre Cívic L’Era.
El dissabte 21 el Carnestoltes tindrà molta feina. A les 11 del matí
visitarà el Mercat Municipal. A les 12 el Casal Cultural organitza la
tradicional Escudella, a la tarda hi ha la festa dels esplais a la plaça
de Prat de la Riba; al vespre, les Colles de Morats i Torrats fan un
“Corre Mam-Teca” des de la plaça de Catalunya i a les 10 de la nit
es celebra la “Missa de la cabra” a la plaça de Prat de la Riba. Ja de
nit, dues opcions: l’organitzada per l’Associació de Balls de Saló al
Pavelló de Riera Seca i el Ball Jove al Mercat Vell, amb DJ’s
(discjòqueis).

La Rua canvia de recorregut
El diumenge al migdia hi ha ballaruca infantil i a la tarda es fa la gran
rua de Carnaval on participen més d'un miler de persones i desenes
de carrosses, la més important de la comarca. Enguany ha canviat
lleugerament el recorregut, que surt de l’avinguda Gaudí i passa per
Jaume I, Berenguer III i Llibertat fins a la plaça de Pau Casals, a
l’Ajuntament, on es fa el Judici al Carnestoltes i el lliurament de
premis a les comparses. Si plogués, aquests dos actes es farien el
diumenge següent, 1 de març.
Un cop mort el Carnestoltes, el Dimecres de Cendra, el 25 de febrer,
l’Ateneu Gran fa un taller de disfresses de sardines i s’afegeix a la
comitiva que enterra la sardina a la plaça de l’Artesania.

Premis de la rua
Premi Viena a la millor
comparsa local
(1.000 euros)

Les inscripcions per participar a la rua de Carnaval
i al concurs de comparses es fan a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament fins al 19 de febrer.

Primer premi a la millor
comparsa de fora de Mollet
(1.000 euros)
Segon premi

L’escenificació del Carnestoltes a Mollet

(600 euros)

L’any 1981, l'Ajuntament, a partir d’una proposta del Grup de Teatre
La Farinera, va encarregar a Fabià Puigserver, aleshores director del
Teatre Lliure de Barcelona, el disseny de creació d’un personatge
protagonista del Carnaval. En Fabià va fer un personatge arlequinat,
basat en la Comedia dell Arte, d’una gestualitat àmplia i expressiva,
que duu colors llampants al vestit, amb picarols i sense sexe. La
màscara, amb un nas molt llarg i especial, s’encarregà més tard a
l’artista molletà Cesc Bas, per tal de completar la imatge.

Tercer premi
(400 euros)
Quart premi
(300 euros)
Cinquè premi
(250 euros)
Premi a la millor carrossa
(300 euros)
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Uns anys més tard, el 2005, l’Ajuntament va encarregar als germans
Roda, Txell i Frederic, l’elaboració d’un nou projecte de teatralització
de l’estada del Carnestoltes a la ciutat, que incloïa nous personatges,
música i vestuari. Així, s’han creat un total de catorze personatges
que acompanyen el Carnestoltes. El seguici del rei de la disbauxa
està format pel Moll, que n’és el lacai i la veu (ja que el Carnestoltes
no parla), la Truja, la Mantis, el Gripau i l’Arlequí. Aquests personatges
representen la gresca, la disbauxa, la bogeria, els colors... Però també
es van crear els personatges dels Poders Fàctics: el religiós, encarnat
per la Papessa; el militar, encarnat pel General; i l’econòmic, encarnat
per l’Empresari usurer, i els acompanyants de cada un d’ells, que són
els enemics del Carnestoltes i volen enderrocar-lo perquè la vida a
la ciutat torni a la normalitat. Finalment, els Poders Fàctics jutgen el
Carnestoltes i el condemnen a morir fins l’any següent. La teatralització
del judici i la mort és molt vistosa i es fa a la plaça de Pau Casals,
amb un espectacle amb colors i foc. Tots els personatges estan
representats per un grup d’actors i actrius locals i el Carnamolles,
que canvia cada any.

Arribada del Carnestoltes i rua de Carnaval

Escenificació del judici i la mort del Carnestoltes, a la plaça de Pau Casals
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fotos: Toni Torrillas

C

Pregó del rei Carnestoltes a la plaça de Prat de la Riba
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L’Estat aprova els 33 projectes presentats per
l’Ajuntament de Mollet al Fons estatal d’inversió
local
El Ministeri d'Administracions Públiques ha aprovat la totalitat dels 33 projectes que l’Ajuntament de Mollet
del Vallès ha presentat al Fons estatal d’inversió local (FEIL). Al nostre municipi li pertoquen més de 9 milions
d’euros d’aquest fons extraordinari destinat a reactivar l’economia local i crear llocs de treball.
El passat 24 de gener, el Ministeri d’Administracions Públiques de
l’estat espanyol va comunicar a l’Ajuntament el vistiplau a la trentena
de projectes que es beneficiaran de l’anomenat ‘Pla Zapatero’. Es
tracta d’un finançament especial per als municipis que pretén -per
mitjà de l’obra pública- reactivar les economies locals i crear el màxim
de nous llocs de treball possible. Totes aquestes obres, que s’hauran
d’executar durant aquest any, han de servir per millorar l’espai urbà
i els equipaments públics.

Un cop aprovats els projectes, ara toca que l'Ajuntament en tramiti
les licitacions corresponents i puguin començar els treballs.
L’Ajuntament de Mollet executarà un total de 33 projectes amb els
9.091.002 d’euros del fons. A Mollet, es calcula que aquests projectes
donaran feina a unes 400 persones.

Llistat de projectes del FEIL a Mollet
1. Urbanització de la vorera de la ronda Pinetons, entre el carrers

16. Millores al Polígon Industrial de Can Prat (c. Bilbao)

Sabadell i Santa Perpètua

17. Rehabilitació dels vestidors del pavelló poliesportiu de Riera Seca

2. Substitució de la tanca, la zona arbrada i construcció d’un nou

18. Treballs de pintura al CEIP Montseny, CEIP Sant Vicenç i CEIP

accés pels Quatre Cantons al parc de Can Mulà

Salvat Papasseit

3. Soterrament dels contenidors d’escombraries als carrers Gaietà

19. Reforma de l’enllumenat públic al parc dels Colors i nova instal·lació

Vínzia, Antònia Canet, Berenguer III, Rafael Casanova i av. Llibertat d’enllumenat al Polígon Industrial Can Prat (c. Bilbao)
4. Adaptació de l’itinerari comprès entre l’estació de Santa Rosa i la 20. Substitució de la fusteria de l’edifici 2 del CEIP Sant Vicenç
plaça de Pau Casals i urbanització del c. Joan Maragall

21. Aprofitament del pou de l’Escorxador

5. Urbanització de l’entorn de la zona esportiva del Camp de Futbol 22. Instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica al CEIP Sant Jordi
Germans Gonzalvo (construcció d’un aparcament públic, unes pistes 23. Treballs de pintura als centres culturals, cívics, casals i esportius
de petanca,un local social i unes pistes d’streetpark)

24. Edificació d’una coberta tèxtil a la pista esportiva del parc Rafael

6. Reurbanització del c. la Pau (entre els carrers Barcelona i Anselm Alberti
Clavé) i el c. Anselm Clavé (entre rbla. Balmes i c. la Pau)

25. Neteja de grafits en espais públics i edificis municipals

7. Reurbanització de la rambla de la Unió

26. Treballs de pintura als CEIP Col·legis Nous i Can Besora

8. Obra d’infraestructura de telecomunicacions per a la creació d’una 27. Substitució de la tanca dels horts del Camp de Futbol Zona Sud
xarxa multiservei en règim d’autoprestació

28. Substitució de la tanca perimetral de l’Escola Can Vila

9. Substitució de la fusteria exterior del CEIP Princesa Sofia

29. Substitució de la fusteria exterior del parvulari del CEIP Sant

10. Adequació dels paviments del parc dels Colors

Jordi

11. Millora de l’enllumenat públic al barri de Col·legis Nous

30. Adequació dels espais per a oficines al Pavelló Municipal de Riera

12. Adequació de voreres per a la supressió de barreres arquitectòniques Seca
en diversos carrers de la ciutat

31. Substitució de la fusteria interior del CEIP Col·legis Nous

13. Reforma de voreres a l’av. Teixidores

32. Reforma de pavimentació del carrer la Llagosta

14. Reurbanització de la rotonda del Bosc i del seu entorn immediat

33. Reparació de les humitats existents a les façanes del Mercat Vell

15. Impermeabilització de la coberta del pavelló de bàsquet de Plana
Lledó
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l’espai dels grups municipals

PSC

OBRIM EL MUSEU

El passat 6 de febrer, el Museu ha inaugurat l’exposició “El Mollet
d’Abelló”, un sentit homenatge de la ciutat al nostre artista recentment
desaparegut.
Diferents indrets de Mollet: estacions, cases, carrers, moments de la
vida quotidiana i Gallecs han estat pintats per Abelló en la seva
productiva carrera artística.
Tenim una oportunitat única, fins el mes de maig, per gaudir de la
setantena d’obres que particulars, col·leccionistes i la mateixa família
han cedit per homenatjar Abelló i també, per commemorar el 10è
aniversari del Museu.

Els socialistes ens sentim orgullosos de tenir uns equipaments com el
Museu i la Casa-Museu Abelló -amb més de 9000 obres d’art-, perquè
ens fa ser referents en el món artístic a nivell de Catalunya. I això ha
estat gràcies a la voluntat d’Abelló, perquè la seva obra i la seva
col·lecció no es dispersés i restés a la seva ciutat; però també per
l’aposta dels diferents governs municipals de vetllar per tenir uns
espais on acollir-ho.
I ara, aprofitant que tots els caps de setmana seran gratuïts, acostem
molt més l’art als ciutadans –grans i petits-; convidem a amics i
familiars a visitar el nostre Museu -desconegut per molts de nosaltresi sentim-nos orgullosos de tenir una joia com la que tenim a Mollet.

Per celebrar aquesta efemèride i per tal d’acostar l’obra abelloniana
a grans i petits, el Govern de la ciutat ha decidit fer gratuïta l’entrada
al Museu, durant tots els caps de setmana. A més, el preu de les visites El Museu Abelló és un equipament que cal promocionar molt més,
guiades a la Casa-Museu es redueix a la meitat. I tots els menors de així ens ho marca el Pla estratègic. Els socialistes seguirem treballant
18 anys tindran accés gratuït durant tot l’any.
per fer-ho realitat i per promocionar, encara més, l’accés universal
a la cultura.

ICV-EUIA

REVISIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS
DAVANT LA SITUACIÓ
DE CRISI

La mitjana aprovada pels impostos de la nostra ciutat, sobre un 5%,
supera de manera important l’1,6% d’inflació comptabilitzada pel
2008. És una xifra que està molt per sobre dels augments salarials
que es negociaran en els convenis col·lectius d’enguany.
Són increments que augmenten considerablement la pressió fiscal
sobre els veïns i veïnes de Mollet en una conjuntura de crisi econòmica
i de creixement de la desocupació. Aquests increments erosionen la
capacitat adquisitiva i la qualitat de vida de la ciutadania, i especialment,
els sectors més empobrits i amb més risc d’exclusió social.
Per tot això, el grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de
Mollet del Vallès, va proposar al Ple l’adopció d’un acord, que tenia
el següent contingut::
Primerament, es demanava a l’equip de govern fer una revisió de les
ordenances fiscals per adaptar-les a l’IPC real de Catalunya, és a dir,
reajustar-les entre la pujada mitjana del 5% aproximat, i la inflació

PP

És evident que davant la greu situació de crisi que estem
vivint (3.400.000 desocupats), tant el Govern central com
la Generalitat estan desbordats i només són capaços de proposar
solucions insuficients i costoses.
El Fons Estatal d'Inversió Local apareix solament com una costosíssima
campanya electoral amb grans cartells de fins a 12 metres quadrats,
que només servirà per a crear una ocupació precària i sense continuïtat.
A Mollet, l'ajuntament ha presentat 33 projectes que costaran més de
9 milions d'euros i que s'espera puguin crear 400 llocs de treball per
un termini de temps d’alguns mesos. Això es defineix col·loquialment
com “pa per a avui i fam per a demà”.Aquesta forma d'afrontar la
crisi té marcada semblança amb les tristament famoses “peonadas”
que tant han donat de si en el conjunt de l’Espanya agrària. Al febrer
ja hauran començat a executar-se els primers projectes dels 30.000
que es pretén aprovar en tota Espanya, i tota Espanya començarà a
omplir-se de cartells.
I l’1 de març hi ha eleccions basques i gallegues. I al juny, per
imperatiu del decret, ja estarà en execució tot el gruix de les obres,
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real de l’1,6%. En cap cas hem proposat una rebaixa dels impostos,
com s’ha llegit a alguns mitjans de comunicació i declaracions mal
intencionades de l’equip de govern.
En segon lloc, la moció proposava que, en funció d’aquest reajustament
dels d’ingressos i les despeses, es pogués dotar de manera important
i prioritària els Serveis Socials per tal de fer front a l’increment de
demanda d’ajuts. D’això cap mitjà se n’ha fet ressò i per això cal
explicar-ho. La proposta és crear un fons que pugui fer front a la
situació excepcional que es preveu per enguany.
Tot plegat propostes que són només el resultat de la voluntat política
de voler-ho fer o no.
El nostre grup en cap cas ha fet ni demagògia, ni populisme, ni hem
actuat amb hipocresia, ni hem mentit als ciutadans, ni tampoc és una
moció irresponsable i poc seriosa. Ni molt menys hem acudit al Ple
pensant que estem en un ball de festa major. Aquests qualificatius els
vam escoltar del govern de la ciutat en acabar la nostra exposició.
El fet de tergiversar el que diu la nostra proposta i confondre de forma
deliberada a la ciutadania ens sembla una manca de responsabilitat i
de maduresa política per part del govern de la ciutat.
i tota Espanya estarà repleta de cartells. I el 7 de juny hi ha eleccions
europees. Mesos després de començar els primers projectes, els
treballadors contractats tornaran a les llistes de l'atur. Però al senyor
Zapatero no li importarà perquè hauran passat les convocatòries
electorals. Des del PP de Mollet encoratgem l'alcalde perquè no es
limiti a secundar aquesta forma inadequada d'actuar i la complementi
amb mesures de suport concret al petit comerç i al conjunt d'empresaris
per a evitar les reduccions de plantilla o fins i tot el tancament
d'empreses. El Govern demana als ajuntaments que col·laborin i
arrambin l’espatlla, i des del nostre partit volem proposar algunes
idees:
-Reduir la pressió fiscal a les empreses i als particulars en la part que
sigui de competència municipal
-Promoure cursos de formació professional per als molletans en atur
Estem segurs que el nostre ajuntament és capaç d'afegir nous
suggeriments per facilitar, en la mesura del possible, el trànsit dels
molletans a través d'aquesta dura crisi que pot allargar-se fins a l'any
2010, segons declaracions dels responsables de l'economia.
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MOLLET DE LA VALLA

Quan surti aquest article el Govern de Mollet ja haurà presentat les
seves sol·licituds al Pla Estatal d’Inversió Local, 33 projectes per un
valor de més de nou milions d’euros, (per fer una comparativa només
cal dir que el pressupost d’inversions del nostre ajuntament és de tres
milions d’euros), aquest Pla té moltes pegues i, per descomptat, no
pot substituir mai el dret dels ajuntaments a tenir un finançament just
però, dit això, la nostra obligació com a servidors públics és treure’n
el màxim profit per als ciutadans i ciutadanes i en això s’ha posat el
Govern de la Ciutat i més concretament la gent de CiU.

Can Prat, etc, fins a 33 obres). Però també hi ha un bon volum de
diners dedicats al soterrament de la recollida selectiva o al canvi del
mur de Can Mulà per un altre que doni visibilitat al parc, totes aquestes
mesures canviaran la fesomia de la nostra ciutat...la faran més polida,
més endreçada...més ciutat.

Certament, a vegades des de CiU ens repetim una mica, i el que direm
ara ho hem dit moltes vegades, però creiem que és important: aquesta
manera de fer ciutat, d’obra útil, al servei de la gent, sovint petita,
sense grans pretensions de disseny però amb voluntat de conservar
En primer lloc hem de dir que la meitat d’aquests diners aniran a
la fesomia de Mollet, és una de les marques de fàbrica de CiU en
millores de la via pública (voreres de Riera Seca, barreres
aquest Govern, cosa que fa que sigui un Govern diferent als anteriors,
arquitectòniques, carrers amb pendent de l’Estació del Nord, enllumenat on la gran obra de color gris era l’habitual. Creiem sincerament que
del barri dels Col·legis Nous, urbanització de carrers i rambles tan
la nostra és una bona manera de fer, demanem el vostre suport per
al Centre com a la Plana Lladó i Can Borrell, millores al polígon de continuar-ho fent.

ERC

VALORS DEMOCRÀTICS

A l'últim ple municipal de Mollet des d'Esquerra Republicana vam
presentar una moció on es pretenia que la institució que representa
els molletans instés el Parlament Espanyol a derogar el delicte d'injúries
a la monarquia que recull el codi penal. L'acollida de la proposta va
ser realment freda: tots els grups hi van votar en contra excepte
Iniciativa per Catalunya, que es va abstenir sense donar cap tipus
d'explicació, obligant el seu company de grup, el regidor d'Esquerra
Unida, a fer un vot particular i votar a favor de la proposta.
Un dels nostres objectius quan vam presentar la moció va ser donar
l'oportunitat als nostres conciutadans de constatar la percepció acrítica
que tenen la majoria dels grups municipals de Mollet envers la
monarquia. Som súbdits d'un estat on el Cap d'Estat no és elegit
democràticament, no està subjecte a cap control parlamentari i fins
i tot les partides econòmiques que percep la família reial no són de
domini públic.
Aquesta falta de sentit crític cap una incongruència tant greu del

A j u n t a m e n t

d e

nostre sistema democràtic per part del regidors que governen la ciutat
és només una prova més d'una percepció limitada de la democràcia
que arriba fins a la mateixa estructura d'aquests partits. Difícilment
persones acostumades a aquests funcionaments interns poden creure
en la participació ciutadana i fruit d'això són els fracassos dels diferents
consells municipals participatius i de la proposta dels pressupostos
participatius, que es van plantejar com propostes buides de contingut
i de poder de decisió real; no és, doncs, gens estrany que la ciutadania
hagi donat l'esquena a aquests mecanismes.
La participació de la ciutadania enriqueix i millora la democràcia,
però els ciutadans hem de saber que mecanismes per poder opinar i
decidir sobre els recursos i qüestions públiques ningú ens els portarà
a casa, i que assolir-los requereix una pressió sobre les institucions.
Amb més control i participació pública en les decisions col·lectives,
de ben segur podrem construir una ciutat millor per tots.

M o l l e t

d e l

V a l l è s

Tel. 93 571 95 00
Josep Monràs i Galindo

Alícia Domínguez González

GRUPS MUNICIPALS

Assumpta Pastor Torres
Regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat

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

Mireia Dionisio Calé

sgarcia@molletvalles.cat

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
Xavier Fenosa

erc@molletvalles.cat
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“El diàleg és la base de tot. Sense diàleg no
hi ha entesa”
Entrevista a Francisco Amaya, Síndic Personer fins al gener de 2009
Cinc anys escoltant els problemes dels altres són
moltes hores dedicades a escoltar. No és cansat,
escoltar tant?
No, potser una assistent social, que escolta problemes semblants...
no sé, però jo no, els temes eren molt variats i les persones molt
diferents. Escoltar sempre és un enriquiment. A més, la majoria de
la gent que venia a veure’m eren persones senzilles i això afavoria
que jo estigués predisposat a escoltar; és una mica visceral en mi,
el dir-me, he de fer les coses, no puc cansar-me...

La seva tasca de mediació no és gens fàcil. Quina
és la fórmula per solucionar els conflictes entre
l’administració i la ciutadania?
Jo crec que ha sabut dir les coses que havia de dir sense crear-me
enemics. He procurat sempre no convertir la meva feina en una
banalitat, que en tot moment hi hagués una base per a la queixa. De
vegades la gent que venia no tenia raó, llavors venia l’aspecte
d’educar, de dir que allò no podia ser, de raonar.
He intentat aplanar el camí entre el món de
l’associacionisme —les associacions de veïns— i
l’administració. El gran camí és el diàleg. Diàleg
amb les entitats, amb les persones afectades...
trobar-se i parlar. Per exemple, en temes de Salut,

jo vaig detectar dubtes en relació amb l’Hospital. Doncs vam quedar
un dia amb el responsable i les entitats i li van poder plantejar les
coses i aclarir-ho. El diàleg és la base de totes les enteses en tots els
àmbits de la vida, el públic i el privat, la família, la parella.

Crisi, atur, pobresa, immigració... cap a on anem?
Està clar que ens trobem davant d’una nova situació, diferent de la
que havíem tingut fins ara i que haurem de saber-nos-hi adaptar. No
serà fàcil però hem de ser capaços de no enfonsar-nos, de continuar
lluitant i d’aprofitar aquesta situació per créixer.

Ara que plega, no me l’imagino al sofà de casa seva
davant del televisor...
Jo entenc aquests anys de Síndic com una etapa més de la meva vida.
Abans hi havia compromís i n’hi continuarà havent. Continuaré
empenyent per millorar les condicions de vida de la gent, intentaré
ser útil en aquesta direcció, que és la que sempre he cregut, la defensa
dels drets humans, a Mollet i arreu del món. I quan em jubili, que
tindré més temps, doncs a veure què podré fer!

Francisco Amaya viu a Mollet
des del 1966 i és enginyer
de disseny industrial. Des de
l’any 2005 ha estat el primer
Síndic Personer de Mollet
del Vallès en la nova etapa
de recuperació democràtica
d’aquesta figura defensora
dels drets de la ciutadania.
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El Síndic Personer, Francisco Amaya,
s’acomiada després de 5 anys
Francisco Amaya ha estat el Síndic Personer de Mollet des que es va tornar a instaurar aquesta figura, tradicional
del segle XVIII, l’any 2003. El passat 19 de gener, s’acomiadava d’aquesta tasca en un emotiu ple on va agrair
a l’Ajuntament l’oportunitat de ser el primer Síndic Personer de la ciutat, així com la col·laboració que ha obtingut
des dels diferents departaments de l’administració local.
fotos: Toni Torrillas

El Síndic Personer és la persona encarregada de defensar els drets
dels veïns i veïnes de Mollet davant l’administració local. Així, la
seva tasca és resoldre situacions que no s'hagin solucionat per la via
habitual en assumptes que són competència de l'Ajuntament. Francisco
Amaya ha exercit aquesta funció en els darrers cinc anys i ha aconseguit
que la institució es faci un lloc entre la ciutadania de Mollet, cada
vegada més conscient dels seus drets. Així ho va destacar Amaya en
el ple del seu comiat, on va explicar com va anar aprenent a fer de
síndic a partir de l’experiència i el dia a dia, fet que va agrair a la
Corporació municipal per haver-li donat l’oportunitat de ser el primer
defensor local de Mollet. Entre el 2003 i el 2008, el Síndic ha atès
més de 500 consultes i conflictes formulats per persones i entitats.

L’informe del Síndic al 2008
En el darrer ple del Síndic, aquest va fer un balanç del què ha estat
la seva gestió durant el darrer any, el 2008, en què ha gestionat un
total de 129 actuacions. D’aquestes, 45 han estat queixes i la resta,
82, consultes. Com és habitual per la seva complexitat i el nombre
de tramitacions que genera, l’urbanisme és l’àmbit que ha generat
més queixes, i han estat només 9. El consum, els serveis socials,
l’educació, les obres... són altres àmbits de competència municipal
que ocasionen queixes i consultes al Síndic. Tot i això, hi ha un
percentatge destacat d’actuacions que s’han derivat al Síndic de
Greuges, ja que és aquest qui té competències en l’àmbit autonòmic.
L’oficina del Síndic Personer es troba a l’edifici municipal de la plaça
de Prat de la Riba, en unes instal·lacions reformades i accessibles que
tenen l’entrada pel carrer de la Pau. La restauració de la institució
del Síndic a Mollet es va fer per la voluntat política del govern molletà
ja fa dos mandats. El qui ha ocupat aquest càrrec fins a dia d’avui,
Francisco Amaya, va demanar al govern actual i als futurs que vetllin
per potenciar la figura del Síndic i poder-la adaptar a les necessitats
ciutadanes.

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

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.

Composici n
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La família de mossèn Andreu Malgà dóna la
col·lecció familiar a l’Arxiu Municipal
La família de mossèn Andreu Malgà (1873-1919) ha donat a l’Arxiu Municipal de Mollet del Vallès la col·lecció
familiar que consta d’unes 600 unitats documentals, que tracten, bàsicament, d’història, literatura, botànica i
dret.
La col·lecció està formada majoritàriament per llibres editats entre
els anys 1781 i 1937, ja que la família va continuar alimentant la
col·lecció posteriorment a la mort de mossèn Malgà. Entre les peces
més destacades hi ha un herbari i diferents quaderns d’apunts i de
dibuix. Fins ara, la família guardava la col·lecció de documents a Can
Jornet, la masia familiar a Gallecs. Marina Duñach, filla de la neboda
de mossèn Malgà, va explicar com, arran d’una visita a l’Arxiu
Municipal, van decidir que era el lloc idoni per guardar i conservar
la col·lecció i, d’aquesta manera, apropar-la a la ciutadania i que
pugui ser consultada per tothom.
Andreu Malgà va néixer a Sant Andreu del Palomar l’any 1873. Fou
oncle matern de Magdalena Torras, la Magdalena de Can Jornet, tota
una institució a Gallecs i a Mollet. Malgà fou vicari de diferents
parròquies, entre elles la de Gallecs, entre els anys 1904 i 1919. En
aquests llocs va poder exercir la seva vocació de botànic com a
membre de diferents institucions, matèria en què va formar-se de
manera autodidacta mitjançant l’estudi i la lectura de publicacions
especialitzades, i per les seves observacions directes i els seus treballs
de camp, gràcies al fet de poder viure en parròquies rurals com Gallecs
i després Sant Pere de Ribes.
Les seves aportacions en el món de la botànica mereixen l’interès i
la consideració dels especialistes, tal com ho demostren els articles
que va publicar en butlletins especialitzats. A Mollet, des del Centre
d’Estudis Molletans, s’ha publicat un estudi d’etnobotànica de Gallecs,
en el qual els autors van utilitzar com a base de partida els estudis,
els herbaris i les aportacions d’Andreu Malgà.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs i els hereus de Magdalena Torras Malgà, neboda de mossèn
Malgà, signen el conveni de donació de la col·lecció a l’Arxiu Municipal.

Conveni per afavorir les persones amb
discapacitat
L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Institut Municipal de Serveis
als Discapacitats, la Fundació Adecco i l’empresa Cray Valley han
signat un conveni de col·laboració que pretén impulsar l’activitat que
es desenvolupa a l’Institut envers les persones amb discapacitat
psíquica.
Gràcies a aquest conveni, l’empresa amb seu a Mollet, Cray Valley,
ha donat 14.936 euros per invertir en la compra d’una impressora
plòter que servirà per diversificar i millorar l’activitat d’impremta
que es desenvolupa al Taller Alborada. D’altra banda, la implementació
d’aquesta nova, eina servirà per crear un nou lloc de treball al taller
per a una persona amb discapacitat.
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L’alcalde, la regidora de Serveis Socials, el director general de Cray Valley, Miquel Amat, i
el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero,
signen el conveni al Taller Alborada.
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El Consorci Teledigital Mollet inaugura la
TDTeca!, el primer punt d’informació sobre
la TDT a Catalunya
Com una biblioteca o un arxiu temàtic, la TDTeca! recopila tot tipus d’informació sobre la televisió digital
terrestre. El seu objectiu és apropar la TDT a la ciutadania d’una manera simpàtica i senzilla, perquè ens hi
anem acostumant i la puguem veure com un element quotidià i proper.
La TDTeca! és una iniciativa del Consorci Teledigital Mollet i la
primer punt d’informació sobre la TDT que s’obre a Catalunya. A la
TDTeca! , tothom que hi estigui interessat, descobrirà informacions
molt útils sobre la TDT, des dels avantatges que ofereix aquest nou
concepte de televisió, fins al procediment que cal seguir perquè
poguem rebre-la a la nostra llar.

Per poder gaudir de tots els avantatges de la TDT cal seguir només
tres passos senzills: comprovar la cobertura de TDT (ho podeu fer
adreçant-vos al Consorci Teledigital Mollet); adaptar les nostres
instal·lacions (depèn del tipus d’habitatge. El millor és consultar una
empresa instal·ladora homologada per la Generalitat de Catalunya);
i disposar d’un receptor de TDT.

La TDTeca! està dividida en diferents punts on la gent podrà conèixer
què és i què ha de tenir en compte a l’hora d’adquirir i instal·lar els
equips necessaris per a la recepció, quines actuacions s’han de fer
per poder passar de la televisió analògica a la digital, etc. A més a
més, també hi ha un espai per experimentar la TDT interactiva. Al
final de la visita, es poden recollir tríptics i dossiers informatius per
ampliar la informació.

Preparats per la TDT
La Televisió Digital Terrestre (TDT) és una nova tecnologia de difusió
del senyal de televisió digital a través de la xarxa d’antenes terrestres
que aviat substituirà la televisió analògica convencional. Per tant, la
TDT reemplaçarà totalment l’actual sistema de televisió en un termini
que per llei no hauria d’excedir el 3 d’abril de 2010, data establerta
pel govern espanyol pel que s’anomena apagada analògica.
La nova tecnologia, basada en la transmissió digital, té molts avantatges
per a l’usuari com la possibilitat de veure un major nombre de canals
i de major qualitat i la de disposar de serveis interactius. La interactivitat
ens permetrà fer coses com participar en concursos, consultar els
llibres disponibles de biblioteques, demanar hora al metge de capçalera,
consultar el temps, la situació del trànsit, etc. En resum, amb la
interactivitat es podrà accedir a la societat de la informació des del
televisor de casa. Hem de tenir en compte, però, que per poder gaudir
d’aquests serveis interactius cal disposar d’un tipus de descodificador
TDT anomenat interactiu i disposar de línia telefònica o accés a
Internet.
A la TDTeca! trobareu informació més extensa i detallada sobre tot això.
La podeu visitar de dilluns a divendres, de 9 del matí a 3 de la tarda, a la masia de Can Lledó (c. Comte Urgell, 26).
Vingui visitar-nos
i li entregarem
gratuïtament
la targeta dental
plena
d’avantages.

visita
mes pressupost
gratuït

a la

1ª h
den igiene
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tot en ls
en ctam nta
e
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Adreça:

(Davant del centre comercial ESCLAT)

Adentis digui’m !

Tractaments avançats i d’última generació

nous temps
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Més de 150 persones debaten la diagnosi de la
ciutat, punt de partida per al Pla Estratègic 2025
El procés per elaborar el II Pla Estratègic de Mollet avança amb bon pas. La diagnosi de l’estat actual de la ciutat
ha estat debatuda en una jornada oberta en la qual hi han participat més de 150 persones. Un cop aprovada
la diagnosi, s'ha iniciat la segona fase del Pla, la de les propostes de futur, que es desenvoluparà en els propers
mesos.
El passat dissabte 7 de febrer, més
de 150 persones van aplegar-se a
les instal·lacions del Centre
Tecnològic GIRO per conèixer i
poder fer aportacions al II Pla
Estratègic Mollet 2025. L’objectiu
de la jornada era presentar a tots
els participants voluntaris la
diagnosi a partir de la qual es
treballarà el futur de la nostra
ciutat, i poder obrir un debat per
recollir aportacions.

La jornada va acabar amb la
presentació de les conclusions a
les quals van arribar els diferents
grups de treballs per part dels tres
ponents que havien dirigit els
debats. Amb aquesta jornada, es
va donar per finalitzada la
primera fase del II Pla Estratègic
Mollet 2025 i es va encetar la
segona fase: la de fer propostes.
Per tant, els treballs del Pla
s'adreçaran ara a recollir
propostes d'accions tangibles i de
projectes possibles que permetin
assolir els objectius fixats. Fins
al mes de juny, la feina es dividirà
en diferents comissions que
treballaran per fer propostes.
Després caldrà valorar-les i
analitzar-les, prioritzar les
propostes i la seva aplicació,
aprovar el Pla Estratègic (2010)
i poder començar a aplicar-lo.

Nutrició i Dietètica
de

1700 ce

VISITESES
GRATUÏT

re s

Així, en l'àmbit sociocultural es
va destacar com a fortalesa el
sentiment de pertinença a Mollet
i la diversitat de la població, però,
com a amenaça, les
infraestructures educatives actuals
i el risc que representen els
col·lectius que es troben en
exclusió social. En l'apartat
econòmic, els assistents van

destacar la importància de les persones com a capital humà de futur, la necessitat de donar un paper més
actiu a Gallecs i els límits físics de la ciutat. En l'apartat de l'àmbit territorial, es va debatre l'escàs lideratge
que té Mollet en el seu entorn i la necessitat de fer un grup de pressió amb la resta de municipis del Baix
Vallès.

nt

En cada una de les tres comissions
de treball es van debatre, de
manera especial, les debilitats i
les fortaleses que té la ciutat. A
més de confirmar la validesa de
les conclusions que recull el
document de diagnosi, els
assistents van fer noves
aportacions.

La sala d’actes del GIRO es va omplir a primera hora del matí per la presentació de la jornada. Després els participants es van dividir en
diferents grups per debatre la diagnosi de la ciutat.

més

Els assistents a la jornada van
comentar i valorar l'informe resum
de la diagnosi de la ciutat en tres
àmbits: sociocultural, econòmic i
territorial. El document de la
diagnosi recopila tota la
informació significativa per
avaluar la situació de partida de
Mollet al moment actual. És fruït
del treball dels diferents òrgans
del Pla (consell plenari i comissió
permanent), de les aportacions de
la ciutadania i dels estudis que
s'han fet.

c/ Berenguer III, 118
Tel. 93 544 56 75 - Mollet
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c/ Gaietà Vínzia, 14
Tel. 93 570 38 44 - Mollet
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Júlia Marco i Luís Rojas, millors esportistes
del 2008
El passat 30 de gener es va celebrar la XVI edició de la Nit de l’Esport de Mollet al Complex Esportiu Municipal
de Ca n’Arimon. Aquesta festa serveix per premiar els millors esportistes, equips i entitats del 2008, així com fer
un reconeixement a aquelles persones que destaquen per la seva dedicació a la promoció de l’esport.

Altres guanyadors de la XVI Nit de l’Esport

fotos: Toni Torrillas

Luís Rojas i Júlia Marco van ser els millors esportistes de l’any.
Durant l’any 2008, Rojas, del Club Escacs Mollet, ha estat el primer
classificat en el Torneig Internacional d’Escacs de Poble Nou i de
Sabadell, segon al Torneig d’Staufer, a Alemanya i, entre d’altres
fites, ha estat tercer al Torneig Internacional de Mollet. Júlia Marco,
del Club Patinatge Artístic Mollet, ha aconseguit diverses fites durant
l’any passat, Entre les classificacions més destacades, ha estat primera
en figures obligatòries al Campionat d’Espanya, segona en la mateixa
categoria als Campionats de Catalunya i Barcelona, setena a la Copa
Alemanya i novena al Campionat Europeu.

Julia Marco i Luís Rojas, millors esportistes de l’any

-Millor equip de base: Equip Juvenil A Unió Futbol Sala Mollet
-Reconeixement al club o entitat: Club Bàsquet Mollet
-Reconeixement a l’escola: CEIP Joan Salvat i Papasseït
-Reconeixement a l’empresa: Recambios Gaudí
-Premi Internacional: Anna Tarrés, seleccionadora espanyola
de natació sincronitzada
-Premi a l’esportivitat Jocs Escolars: CEIP Montseny
-Premi al gest esportiu: Club Muntanyenc Mollet
-Premi a la comunicació: Canal Mollet Televisió
-Mencions Especials: Manuel Arroyo, 25è aniversari Club Petanca
Altaveu, Club Esportiu Sords Mollet, Carles Ochoa i Joan Castellón

Anna Tarrés recull el premi de mans de l’alcalde

El soterrament de la via, Notícia de l’Any 2008
El passat 22 de gener, dia de Sant Vicenç, Mollet Comunicació va lliurar els Premis de la Comunicació de l’any
2008 en la tradicional festa d’aniversari de les emissores municipals de ràdio i televisió.
Ràdio Mollet del Vallès ha acomplert 28 anys d’existència, mentre
que Canal Mollet Televisió n’ha fet 10. Aquest aniversari se celebra
cada any el dia de Sant Vicenç amb una festa al Mercat Vell durant
la qual es premien els fets més destacats de l’any. Així, el guardó
Notícia de l’Any va ser per a l’anunci de l’acord al qual l’Ajuntament
de Mollet, la Generalitat i el govern de l’Estat han arribat per soterrar
la línia del nord.
L’altre guardó destacat és el Micròfon de l’Any que es va lliurar al
periodista Albert Solé, fill del polític molletà Jordi Solé Tura, que
l’any passat va estrenar el documental Bucarest. La memòria perduda..
El film ha estat recentment guardonat amb el Goya i el Premi Gaudí
al millor documental.
També es van lliurar reconeixements especials a: Pere Fortuny,
president de l’Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat
a Catalunya; el compositor de sardanes Vicenç Coromines; al periodista
Goyo Martínez i al Club Bàsquet Mollet.

Els guanyadors d'esquerra a dreta: Vicenç Coromines, Josep Fortuny, el president del CB
Bàsquet Mollet, el delegat d’actuacions ferroviàries de l’àmbit metropolità, la subdelegada
del Govern a Barcelona, Goyo Martínez, el regidor de Planificació Urbanística i Ibon
Olaskoaga, realitzador de 'Bucarest' que va recollir el guardó en nom d'Albert Solé.
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Activitats al voltant del 70è
aniversari dels bombardejos del
38 i 39 a Mollet

Durant l’any 2008, un total de
1.128 persones s’han beneficiat
de la bonificació de la taxa
d’escombraries per haver utilitzat
la deixalleria municipal un mínim
de cinc vegades. En total,
l’Ajuntament ha destinat 14.269
euros a aquestes bonificacions.

Durant el mes de febrer, la
Biblioteca Can Mulà acull una
petita exposició sobre els
bombardejos, acompanyada d’una
exposició de llibres sobre aquesta
temàtica (novel·les, biografies,
còmics, novel·la juvenil, llibres
infantils, història, etc.) i una guia
de lectura que inclou recursos
web. També, durant aquest mes,
es pot veure al Centre Cultural La
Marinera l’exposició Educació,
municipis i República i a l’Ateneu
Gran, el dilluns 23 de febrer, a
2/4 de 6 de la tarda, es passarà el
documental Els bombardejos del
38 i 39 a Mollet, amb col·loqui
posterior.
Els actes en relació amb el 70è
aniversari dels bombardejos i la
fi de la República continuaran
amb una exposició de fotografies
de Pere Montsant, Els camps de
concentració: una doble mirada,
que estarà dinamitzada per
l’associació Amical Mathausen i
es podrà veure des del 9 de març
fins al 3 d’abril al Centre Cívic
de Can Borrell. Des de l’Institut
Municipal d’Educació s’hi
organitzaran visites concertades
de l’alumnat dels instituts de
secundària, dins del programa de
recuperació de la memòria
democràtica. D’altra banda, el 28
de març es podrà veure una obra
de teatre de petit format al Centre
Cívic L’Era, amb el títol La
memòria inquietant.
Durant el mes d’abril, just després
de Setmana Santa, el Centre
d’Estudis Molletans ha organitzat
un seminari al Centre Cultural la
Marineta dividit en tres sessions,
que es faran els dimarts 14, 21 i
28 d’abril, de 7 a 8.30 del vespre,
a càrrec de Joan Garriga, M.
Àngels Suárez,Glòria Arimon i
Xavier Domènech.

L’any 2008 l’Ajuntament de
Mollet va posar en marxa una
iniciativa per incentivar l’ús de la
deixalleria i, per tant, continuar
treballant per fomentar el
reciclatge: la bonificació d’un
10% de la taxa anual de residus
a aquelles persones que utilitzin
la deixalleria municipal un mínim
de 5 vegades l’any.

Quatre Cantons. Homenatge a les víctimes dels bombardejos. Octubre de 2002.

Campana de l'església derruïda de Mollet. L'ABANS

El documental Els bombardejos del 38 i del 39 a Mollet
es podrà veure a Canal Mollet Televisió el dissabte 21
de febrer a les 10 de la nit i el diumenge 22 de febrer a
les 12 del migdia i a 2/4 de quatre de la tarda.
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Més d’un miler de persones
es beneficien de la
bonificació de la taxa
d’escombraries per l’ús
continuat de la deixalleria

La bona acollida que ha tingut
aquesta iniciativa ha fet que,
durant l’any 2009, es torni a posar
en marxa. Per beneficiar-nos
d’aquesta mesura cal emplenar
la fitxa d’ús de la deixalleria cada
vegada que hi anem. Un cop
omplerta la fitxa, tan sols cal
presentar-la a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament abans del dia 10
de gener de 2010 per tal que es
tramiti la subvenció del 10% de
la quota de la taxa de la
recollida de residus. L’Ajuntament
ha enviat a les llars de Mollet la
fitxa corresponent a l’any 2009,
juntament amb el calendari
fiscal. En cas que no la rebeu
correctament, també podeu
adreçar-vos a l’OAC (plaça
Major, 1), a la Parada Verda
(cada dimarts de 9 a 14h al
Mercat Municipal) o a la mateixa
Deixalleria de Mollet del Vallès.
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Mollet a través dels ulls del mestre Abelló
Joan Abelló era de Mollet. I fent un repàs a la seva obra, aquest fet queda ben palès. Durant les diverses etapes
de la seva vida, el mestre Abelló va pintar els carrers, les cases, la gent, Gallecs i els racons emblemàtics de la
seva ciutat. Ara, el Museu Abelló mostra aquestes pintures en una exposició que és alhora un homenatge al
mestre i la celebració del desè aniversari d l’equipament.
El Museu Abelló estava treballant des de feia temps
en el muntatge de l’exposició El Mollet d’Abelló. La
intenció del Museu i del mateix Joan Abelló, que va
col·laborar en la tria i recopilació de les obres, era
inaugurar aquesta mostra coincidint amb el desè
aniversari de l’obertura del Museu. Però la vida i la
mort no respecten calendaris, i el pintor de Mollet,
Joan Abelló, va morir el passat 25 de desembre, poques
setmanes abans de la inauguració. La trista notícia va
capgirar els plans del Museu que va decidir retardar
la inauguració d’aquesta mostra per convertir-la en
un homenatge pòstum a Abelló. Es va modificar el
catàleg i els textos de l’exposició i s’hi van afegir
alguns elements més personals del mestre, com la
projecció de diferents fotografies de la seva vida i
l’exposició de les eines amb què pintava: el caballet
amb la tela, els pinzells, els colors....
El Mollet d’Abelló ens proposa un recorregut per la
ciutat del genial pintor, la ciutat on va néixer i que va
veure canviar al llarg dels anys. Les 76 obres estan
organitzades segons la temàtica, i no per èpoques.
Així, podem veure totes les pintures de paisatges de
Gallecs juntes, tot apreciant al mateix temps l’evolució
del lloc i l’evolució pictòrica d’Abelló. Els quadres
estan agrupats segons si són vistes de la ciutat, punts
d’arribada a Mollet, racons, espais socials i fets
històrics, els rodals i l’espai natural de Gallecs.
L’abundant obra del pintor molletà ha comportat una
gran feina per triar les pintures i recopilar-les. Els
quadres provenen del fons del Museu, de l’Ajuntament,
de col·leccionistes i galeristes, però, principalment de
particulars que han cedit els quadres per a aquesta
exposició, tot donant una magnífica oportunitat al
Museu per catalogar l’obra d’Abelló sobre la nostra
ciutat.

Contrallum, paisatge on es veu Ca l'Estrada, de l'any 1955

El dia de la inauguració el Museu es va omplir de gom a gom

L’exposició està instal·lada a la planta baixa i al
soterrani del Museu i es pot visitar fins al dia 10 de
maig. Després viatjarà a Rivoli (Itàlia), a la ciutat
agermanada amb Mollet, com era desig exprés
d’Abelló. Al voltant de l’exposició es farà una
conferència sobre el pintor, una taula rodona sobre
l’art de col·leccionar obres d’Abelló, visites comentades
i activitats familiars (www.museuabello.cat).
Durant l’any 2009, per celebrar els 10 anys del Museu
i apropar l’obra de Joan Abelló a la ciutat, l’entrada
al Museu serà gratuïta tots els dies per als menors
d’edat, i per a tothom, durant els caps de setmana.
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Alumnes de l'Escola de Música, el dia de la inauguració
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