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Per aquest motiu hem volgut
recordar la ingent tasca que van
haver de fer els primers regidors
dels governs locals de l’any 1979,
també a Mollet. A Mollet, aquesta
tasca la va liderar l’alcaldessa
Anna Bosch, i per això
l’Ajuntament, amb motiu
d’aquest trentè aniversari, va voler
retre-li homenatge. I no només
perquè feia tres mesos que Anna
Mollet també ha estat una ciutat plenament dinàmica en aquets sentit Bosch havia mort, sinó també i
i ha aprofitat tots els recursos i totes les oportunitats que ha tingut a sobretot per la feina que va fer en
l’abast per transformar aquell Mollet herència del franquisme en un el seu primer mandat, pel coratge,
espai com mai no s’havia vist, equilibrat, ple de verd, amb serveis i la valentia i per les seves sòlides
equipaments públics, amb una història recuperada i un orgull ciutadà conviccions a l’hora de governar.
per ser qui és. Aquest mes d’abril hem signat el conveni amb el
conseller Nadal pel qual, i d’acord amb la Llei de barris, donarem un I pensem també en el futur.
pas definitiu per a la tranformació de Plana Lledó en un barri bonic, Aquests 30 anys de governs
adaptat als temps, amb equipaments i voreres amples... Si Plana Lledó democràtics, que són els anys
d’una generació que ha pogut
ha estat molts anys el símbol de la nefasta gestió franquista de les
ciutats, ara Plana Ledó esdevé el símbol que la democràcia, i només créixer amb plena normalitat
política, fa possible
la democràcia, és la que fa possible el progrés social.
Aquest mes d’abril commemorem els
30 anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. És indubtable
que el progrés social que ha experimentat
el nostre país ha estat possible, en una
gran part, gràcies a la sòlida gestió dels
governs locals, que han transformat unes
ciutats grises en uns espais moderns,
amb identitat pròpia i una qualitat de
vida reconeguda.

Aules d’estudi
A partir de l’11 de maig, s’obren de nou
les aules d’estudi als diferents equipaments
municipals. Així, entre l’11 de maig i el 9
de juliol, els centre cívics tindran una aula
d’estudi en horari habitual, mentre que
l’Ateneu Gran obrirà més estona: els vespres
de les 8 a les 2 de la matinada; els dissabtes,
de les 4 de la tarda a les 12 de la nit; i els
diumenges i festius, de 10 a dos quarts de
2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 12
de la nit.

esdeveniments com el que hem
pogut viure a l’Ajuntament, per
tercer any consecutiu, amb la
celebració del Consell dels Infants.
Un dels principals valors de la
democràcia és la participació
ciutadana ens els afers col·lectius.
I per participar, tothom ha d’estar
preparat: les institucions, però
també les persones, i per això
l’educació segueix tenint -com en
tots els aspectes de la vida d’una
persona-una importància
fonamental. Educant els infants
perquè se sentin responsables de
la societat on viuen és treballar per
al nostre futur i per al nostre
progrés.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde
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Descobert a Mollet el menhir més gran de
Catalunya
L’excavació de les obres del parc de les Pruneres ha deixat al descobert un menhir del neolític. Les seves grans
dimensions, cinc metres de llargada i unes sis tones de pes, fan que es tracti d’una troballa arqueològica
extraordinària, ja que no existeixen monuments megalítics d’aquestes mides a Catalunya.
Les obres que s’estan fent a les Pruneres per construir-hi un aparcament
soterrat i un parc, van topar, fa unes setmanes, amb una troballa del tot
inesperada: una enorme pedra de granit, de cinc metres de llargada, que
ha resultat ser un menhir de l’època neolítica (entre 3.000 i 4.000 aC).
Els experts i arqueòlegs que treballen en l’anàlisi i restauració de la
troballa, han confirmat que es tracta d’un menhir de l’època del
neolític que ha restat enterrat a 11 metres de profunditat durant més
de 5.000 anys. Aquest fet ha propiciat que els gravats i marques de
la pedra es conservin en bon estat, un element més de l’extraordinarietat
de la troballa. Ara s’estan estudiant els dibuixos que s’intueixen a la
superfície del menhir, i es compararan amb altres menhirs de l’època
descoberts en altres punts d’Europa. Tot apunta que en una cara de
la pedra hi ha dibuixada la forma d’un rostre (ulls, nas, cabells), cosa
no gaire habitual en un menhir; podria tractar-se, per tant, d'una de
les primeres representacions antropomòrfiques de la prehistòria, ja
que va ser durant el neolític on els humans van començar a representar
el cos humà.

Espai on s’ha trobat el menhir

Ara per ara, no s’ha trobat cap altra peça que pugui tenir valor
arqueològic o que estigui relacionada amb el menhir. De fet, els
arqueòlegs que faran un seguiment de totes les obres, creuen que es
tracta d’una troballa possiblement aïllada.
El menhir de Mollet és la troballa arqueològica més important que
s’ha fet en els darrers anys a Catalunya, segons va informar el
subdirector general de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de la
Generalitat, Josep Manuel Rueda.
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L’alcalde i el subdirector de Patrimoni, al costat del menhir
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Troballa inesperada
La pedra es va descobrir a l’excavació de l’obra de construcció de
l’aparcament i el parc al Pla de les Pruneres. Aquest espai no forma
part de la zona de la ciutat on el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
el POUM, determina que s’hi poden trobar restes arqueològiques. Tot
i això, des del primer moment que van començar les obres, l’Ajuntament
va demanar a l’empresa responsable que, si tenia cap dubte sobre
alguna troballa, aturés les obres i informés el consistori. “Si
l’Ajuntament no hagués promogut les obres a les Pruneres, no s’hauria
produït aquesta descoberta tan important per a la ciutat i, molt
probablement, a nivell estatal”, ha dit l’alcalde, Josep Monràs.
L’alcalde s’ha mostrat molt satisfet amb la importància de la troballa,
motiu d’orgull per a la ciutat. Des del moment en què es va trobar el
menhir, es va delimitar la zona i es va aturar l’excavació. Quan els
arqueòlegs ho creguin convenient, les obres continuaran sota la
supervisió d’un arqueòleg.
Ara, l’equip d’arqueòlegs haurà d’estudiar amb detall el menhir per
tal de conèixer-ne més detalls i emetre l’informe arqueològic
corresponent.

L’Ajuntament ja ha començat a treballar perquè el
menhir es quedi a la ciutat
Després del primer ensurt i la posterior il·lusió que va generar la
troballa del menhir molletà, s’ha engegat una feina de cabdal
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Detall dels gravats que hi ha al menhir

importància per a l’Ajuntament: aconseguir que la pedra no resti
exposada en un museu fora de la ciutat, sinó que pugui retornar a
Mollet del Vallès un cop acabin els treballs d’investigació i restauració
de la peça. Així ho ha demanat formalment l’alcalde al conseller de
Cultura de la Generalitat, departament responsable en aquesta qüestió,
i el ple de l’Ajuntament es va sumar per unanimitat a aquesta petició.
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Aparcament soterrat i urbanització de la plaça
Joan Miró
El divendres dia 15 a les 7 de la tarda es fa la festa d’inauguració
A l’extrem sud de la plaça hi ha una gran pèrgola paral·lela al carrer
de Cervantes, recolzada en tres punts; sobre la pèrgola i en l’extrem
Té tres plantes subterrànies i està organitzat en dos nivells a cada
més assolellat s’hi ha instal·lat 36 panells fotovoltaics per a la generació
costat. Per a l’accés dels vehicles s’ha previst una rampa de doble
d’energia elèctrica connectada a la xarxa; en la resta de la pèrgola hi
sentit que comunica l’aparcament amb el carrer Sant Joan.
ha uns panells de vidre laminar de diferents colors que es degraden
L’aparcament té 240 places de 4,5 metres, 3 places per a cotxes petits, de major a menor intensitat des dels panells fotovoltaics.
21 per a motos i 6 per a persones amb mobilitat reduïda.

L’aparcament

La plaça de Joan Miró
Alhora que es feia l’aparcament, s’ha aprofitat per fer-hi una nova
plaça, que s’estructura en tres zones lligades per una gran pèrgola.
En una zona se situa la rampa de doble carril per a l’accés rodat a
l’aparcament des del carrer Sant Joan, paral·lela a una mitgera dels
edificis adjacents i separada per una gran jardinera. En una altra zona
hi ha un espai per a jocs, festes i espectacles, separada de la rampa
per unes grades, que a més de tapar visualment l’accés dels vehicles,
forma una gran jardinera. En la part més assolellada se situa la zona
d’estada, plantada amb arbres (saboners de la Xina, de fulla caduca)
en quatre nivells delimitats per murets, que permeten el pas d’un
nivell a un altre.

Festa de la Primavera 2009
El diumenge 10 de maig al matí, l’Ajuntament organitza la Festa de la Primavera al parc de Can Borrell. Enguany, el motiu de la Festa és
la lluita contra el canvi climàtic. Per això s’han programat tallers, com un de construcció de joguines amb material reciclat, un de construcció
de barques solars, un de paper reciclat i un altre de molinets de vent amb paper reciclat, amb l’animació d’un grup de música infantil.
El canvi climàtic és un fenomen global cada vegada més evident a causa de l’efecte hivernacle, un fenomen que passa per culpa d’una sèrie
de gasos dolents provocats pels ésser humans. La conseqüència és un augment de les temperatures del planeta, el desgel dels casquets polars
i dels glacials, un augment del nivell del mar, la desertització en certes zones del planeta, pluges torrencials en d’altres, l’extinció d’espècies
vegetals i animals...

Nutrició i Dietètica

més

VISITESES
GRATUÏT

es

Lluitar contra el canvi climàtic és una necessitat que requereix esforços
tant globals com locals, especialment des dels governs, les
administracions i les empreses. Però tots des de casa nostra podem
fer-hi alguna cosa.

1700 c e
n tr

de

c/ Gaietà Vínzia, 14
Tel. 93 570 38 44 - Mollet
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l’espai dels grups municipals
L’ESTÀTUA-MENHIR DE LES
PRUNERES, UNA TROBALLA
EXCEPCIONAL

i d’altres que potser ni esperem, el menhir de Mollet, ens n’explicarà
moltes. Les nostres orelles estan ben disposades, perquè els molletans
i molletanes teníem ganes de trobar un signe d’identitat que ens fes
únics, ben genuïns,que ens despertés sentiment de pertinença, que
A mitjans d’aquest passat mes d’abril, la nostra ciutat apareixia als destapés orgull de ciutat. I ves per on, a més de deu metres de
profunditat, ens esperava aquesta “pedra” imponent, que ens omple
ulls de la història amb una imatge renovada, la que li conferia una
troballa, segons sembla, de les més destacades i singulars d’aquests d’un significat que va molt més enllà que la mateixa troballa.
darrers anys a Catalunya.: una estàtua-menhir de grans dimensions, És ara, doncs, el moment de deixar pas als estudiosos de la matèria
d’uns 4,90 metres i d’unes 6 tones de pes, que els experts daten del perquè acabin de precisar el valor arqueològic i el context històric en
què s’emmarca el nostre menhir, perquè el situïn en l’escenari que li
Neolític.
correspongui, llavors començarà per nosaltres un altre llarg camí i un
El fet va desencadenar un seguit de gestions, que a hores d’ara, ja
han significat notícies que han estat objecte de portada i articles en gran repte, en què s’ha de fer patent la nostra capacitat per saber-ho
diferents mitjans de comunicació que van de l’àmbit local a l’estatal. fer referent i reclam per a la ciutat.
Estem segurs que ho aconseguirem i que les coses es continuaran fent
El ressò és indiscutible i l’abast de la descoberta d’una magnitud
bé, com fins ara, i aquest futur parc de les Pruneres, a banda d’un
inimaginable.
Sempre és emocionant descobrir petits bocins dels nostres orígens, aparcament i un magnífic espai públic per al gaudi de la ciutadania
rastres difosos que ens parlen de la indumentària amb què es cobrien digne de la nostra ciutat, ens haurà regalat una peça única, de valor
els nostres avantpassats, les seves formes d’abillament, els símbols incalculable: el menhir de Mollet , que, tal i com ja hem manifestat,
que imperaven en aquell moment, els rituals... De coses com aquestes, no té altra ubicació possible que la ciutat que l’ha despertat.

PSC

ICV-EUIA

PROPOSTES DAVANT
LA CRISI

L’atur augmenta dia a dia i a la nostra ciutat també. A finals de març
teníem registrats 4.707 aturats, una xifra de les més altes de la comarca
i sabem que més de 1.000 ciutadans i ciutadanes de Mollet no cobren
cap prestació o subsidi d’atur, un context angoixant per a qui es troba
en aquesta situació.
Davant d’això, el Grup Municipal d‘ICV-EUiA va presentar una moció
per demanar més cohesió social davant la crisi. Algunes de les mesures
no han estat acceptades: la creació d’un Pla d’ocupació urgent per crear
llocs de treball i reduir la taxa d’atur de la ciutat o dissenyar estratègies
amb els empresaris de la zona com ajuts a la conversió de contractes
temporals en definitius quan el treballador/a tingui alguna dificultat en
la seva inserció al mercat laboral. Tampoc s’ha acceptat que els membres
de tots els grups municipals estiguem a la taula de seguiment de la crisi
a la nostra ciutat.
Malgrat tot, sí que han tirat endavant la resta de propostes que es van fer:
Ampliació dels serveis que es poden oferir per tal de poder donar
feina a un col·lectiu més gran de persones i reforçar totes els programes

PP

ELECCIONS EUROPEES

municipals adreçats al foment de l'ocupació i l'activitat econòmica
Que s’agilitzin els projectes de construcció dels habitatges de
protecció oficial al barri de Can Borrell i continuar treballant en el
projecte de construcció de pisos protegits al barri de La Vinyota
Reeditar els acords amb els sindicats i l’Agrupació d’Industrials del
Baix Vallès per tal de treballar en el foment de l'ocupació i de l'activitat
econòmic i reforçar les polítiques de promoció econòmica i ocupació
Anar dotant el pressupost de Serveis Socials dels recursos
econòmics necessaris per fer front a les emergències socials
Demanar a l’Estat crear un Fons Local Anticrisi 2010 pels
ajuntaments, coparticipat pels governs de les Comunitats Autònomes
i els ajuntaments
Demanar al govern espanyol la reedició del Fons Estatal d’Inversió
Local augmentant de manera considerable la despesa social per donar
respostes a les necessitats socials de la nostra ciutat.
Això significa canviar les prioritats dels pressupostos municipals
perquè volem que l’ajuntament s’impliqui, sigui actiu, dinàmic,
ambiciós per fer front a la crisi i estigui al costat dels seus ciutadans
i ciutadanes.
Quan ens trobem davant d’una crisi sense precedents a Espanya, una
crisi que el PP ja va avisar mestre que el PSOE la negava, i al mateix
temps tenim un govern amb paràlisi, en estat de shock, incapaç de
prendre mesures necessàries i esperant que tot passi, és més necessari
que mai un Partit Popular fort en Europa per, des de la UE, poder
influenciar en les mesures que es deuen prendre perquè ens recuperem
quan més aviat millor d’aquesta situació.

El pròxim 7 de Juny, tots els que creiem en la UE, en la seva capacitat
de cohesió, en el seu exemple d’unió i solidaritat, i en els seus beneficis
per Espanya, tenim una cita amb les urnes. Però sense cap dubte, serà
un bon moment perquè tots els ciutadans s’expressin clarament sobre
com veuen Espanya en la UE, sobre el futur del nostre país, sobre la
influència d’Espanya en la UE i el nostre paper en el context
internacional, avui més devaluat que mai.
El Partit Popular sempre ha tingut una vocació europeista. Durant els
anys de Govern del PP, Espanya va ser un exemple, no solament de
Les eleccions Europees són les primeres eleccions a nivell nacional creixement econòmic, sinó de compromís amb la UE, i les seves
des de les Generals de 2008.I després d’un any, els ciutadans, amb polítiques, com va demostrar en el compliment del Pacte d’Estabilitat
el seu vot, a part d’escollir els seus representants en el Parlament
o l’ingrés en la zona euro.
Europeu, tenen la oportunitat d’expressar el que pensen sobre la
situació actual. Mai a la història de la nostre democràcia, en tan poc La llibertat, la dignitat de la persona, una economia social de mercat,
temps des d’unes eleccions Generals, havia tanta distància entre un l’aposta pel mèrit i la capacitat, l’estabilitat econòmica i la solidaritat,
Govern i els ciutadans.
son els principis que sempre han orientat al Partit Popular en el nostre
compromís amb Europa.

6
Composici n

maqueta QC-141 5/5/09 13:01 P gina 7
C

CIU

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Però com tots sabeu plou sobre mullat, fa pocs mesos varem trobar
al carrer Gaietà Ventalló dos cossos del segles X o XI, per tant
medievals, així com restes d’abillament, la guarda d’un punyal,
Pel que sembla Mollet (i el Vallès Oriental i Catalunya) tindrà el
menhir més gran de tot l'Estat Espanyol i un dels més grans del món monedes romanes ... Ha arribat doncs el moment de plantejar-se
seriosament definir un Model Museístic de Ciutat, que inclogui les
(5 metres i 6 tones), l'hem trobat a 11 metres de profunditat quan
excavaven el pàrking de les Pruneres, és un menhir de granit rosat, meravelles que tenim al Museu Abelló, però també un Museu Històric,
la qual cosa també és excepcional, la pedra està profusament decorada i exposició a l’exterior (com pot ser el propi menhir), no cal dir el pol
d’atracció que això pot significar per la nostra ciutat: una fira o mercat
amb formes antropomòrfiques (o sigui humanes).
neolític, un circuit artístic l’art molletà i català del neolític a
l’explosionisme d’Abelló ... passant per la Marineta, l’Ermita de
Mollet va dinamitar el dolmen que tenia als anys 60 (La Pedra
Gallecs etc, però també congressos científics, reunió de museus,
Salvadora) per fer la B-30, però sembla ser que sant Jordi i sant
esponsorització privada ... i un llarg etcètera. Estem en un Moment
Vicenç han estat generosos amb nosaltres una vegada més.
que la nostra ciutat no pot deixar passar de cap manera i menys amb
els temps que corren.
Tenir una peça única no és un tema menor, vol dir que escolars de
tot Catalunya vindran a veure-la, que els avis d’arreu hi faran
excursions, que Mollet figurarà, de manera destacada, a totes les guies Però deixeu-nos acabar recordant l'emoció que hem sentit, la que
aviat tots sentirem, al veure una creació de gent de fa 5000 anys que
turístiques, que vindrà gent que així coneixerà la nostra ciutat i hi
estaven al costat de casa nostra. Al final del final, potser el més valuós
farà despesa.
de tot plegat és això, l’orgull de Ciutat. Felicitats Mollet!

ERC

UNA OPORTUNITAT HISTÒRICA

LA PRIMAVERA ARRIBA A
ESQUERRA

Esquerra Republicana de Catalunya és una organització política que
està sempre en contínua evolució. El seu ADN d’arrels profundament
republicanes, assembleàries i participatives fa que el canvi estigui
estretament associat a la raó de ser d’Esquerra. I aquesta primavera
s’han gestat tota una sèrie de canvis que tot seguit us detallem.
En primer lloc cal destacar que fa ben pocs dies ha aparegut altra
vegada El Peix Republicà, la revista a partir de la qual la secció local
explica als molletans què pensa fer i què ha fet Esquerra a Mollet.
Cada 3 mesos aquest butlletí aportarà reflexions i fotografies a través
d’articles, de reportatges, d’entrevistes (aquesta primera feta a Pere
Fortuny)… També fa ben poc hem engegat el projecte Esquerra
Mollet 2.0, una manera ràpida de comunicar a través de les noves
tecnologies. El bloc Mollet 2011, a l’adreça
www.mollet2011.blogspot.com, és un mitjà de reflexió sobre la ciutat
que pretén ser transversal i acollir els pensaments de tots aquells que
vulguin aportar el seu gra de sorra per millorar Mollet. Igualment
som presents al Facebook i al Flickr.

A j u n t a m e n t

d e

Sant Jordi va ser una ocasió especial per tal de posar en pràctica totes
aquestes idees de renovació. La parada d’Esquerra va fugir de
convencionalismes per regalar al ciutadà un espai de reflexió per tal
de somiar la ciutat del futur. Per l’escriptori d’Esquerra hi van escriure
més de 300 persones, més de 300 somnis que intentarem fer realitat.
La secció local també ha anunciat que el proper ple de 25 de maig
serà el darrer del regidor Xavier Fenosa, que plega per motius personals
després de 6 anys de regidor d’Esquerra a l’Ajuntament. Fenosa deixa
el lloc a l’Oriol López, número dos a les llistes del 2007 i que serà
el nou regidor d’Esquerra.
I recordar que un altre Oriol, en aquest cas l’Oriol Junqueras (que va
visitar la ciutat ara farà un mes), és el candidat d’Esquerra per a les
properes eleccions europees del 7 de juny. Esquerra -juntament amb
Aralar, el BNG, i altres opcions d’arreu de l’Estat- és la candidatura
independentista i d’esquerres per a l’Europa de les Nacions que hem
de construir, on Catalunya hi haurà de tenir cabuda un dia com a nou
estat membre.

M o l l e t

d e l

V a l l è s

Tel. 93 571 95 00

GRUPS MUNICIPALS

Assumpta Pastor Torres

Josep Monràs i Galindo

Alícia Domínguez González

Alcalde

Regidora d’Educació i de Comunicació

alcaldia@molletvalles.cat

adominguez@molletvalles.cat

apastor@molletvalles.cat

Josep Maria Garzón i Llavina

Ana María Díaz Aranda

Sergio García Muñoz

adiaz@molletvalles.cat

Regidor de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

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

jgarzon@molletvalles.cat

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

Regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat

sgarcia@molletvalles.cat

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

José Medina Díaz

afelices@molletvalles.cat

mdionisio@molletvalles.cat

jmedina@molletvalles.cat

Ester Safont i Artal

Carme Guarro i Forés

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Territorials

esafont@molletvalles.cat

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

dnovo@molletvalles.cat

Feliu Guillaumes i Ràfols
Regidor de Manteniment de la Via Pública

fguillaumes@molletvalles.cat

Regidor d’Accessibilitat

Ruth Pazos Jiménez

Regidora de Serveis Socials i de Salut Pública Regidora de Turisme

cguarro@molletvalles.cat

Rafel Cabanilla Casado
Regidor de Treball

rcabanilla@molletvalles.cat

Josep Estruch García
Regidor de Mobilitat i Transport

jestruch@molletvalles.cat

rpazos@molletvalles.cat

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

nfortuny@molletvalles.cat

Joan Daví Mayol
Regidor de Consum

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

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

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

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

pp@molletvalles.cat
Esquerra Republicana
Xavier Fenosa

erc@molletvalles.cat
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En temps de crisi caldria convertir el Museu Abelló en
una eina de promoció turística i cultural
Entrevista amb Oriol Fort
Entre els anys 87-88 l’alcaldessa Montserrat Tura En situació de crisi, el Museu és un luxe?
us encarrega iniciar la valoració del fons artístic i En temps de crisi el museu es pot convertir en una eina de promoció
la col·lecció Abelló. Quines van ser les primeres
turística i cultural. Hauríem de convertir-lo en un element de
sensacions?
dinamització econòmica a través de la cultura i del patrimoni. La crisi
Va ser una immensa sorpresa, per la quantitat i qualitat del que hi
hauria de ser una possibilitat de convertir el museu en una eina de
havia. Quan vam començar a negociar, la por permanent era que si promoció de la ciutat.
no érem molt hàbils o no corresponíem a la generositat d’Abelló,
podíem perdre una ocasió irrepetible, perquè tenia molts pretendents: La gent de Mollet, el coneix prou, el Museu?
Ruiz Mateos, Andorra, Japó...
Quan vam aconseguir el Museu per a Mollet, calia ser molt més
capaços de donar a conèixer que l’havíem aconseguit; ho vam fer,
Però Abelló sempre havia dit que volia donar-ho a però la cultura es ven poc. Mollet, per la seva història, mai ha pogut
Mollet...
tenir un patrimoni arquitectònic i artístic. Haver estat capaços en un
Ell va voler que la seva col·lecció, la seva obra, no es dispersés. Els moment determinat de dir: “ho fem!” és un fet històric determinant.
altres no ho garantien. Feia més de 30 anys que en parlava amb
Ara, aquest patrimoni és de tota la ciutat i només el disfrutarem i el
l’Ajuntament, fins que Montserrat Tura li diu que sí. Sense la voluntat farem disfrutar si en gaudim personalment i el fem gaudir, i això és
clara d’Abelló, no tindríem Museu.
un deure i una obligació que tenim. És com si París no promocionés
la torre Eiffel o Barcelona el museu Picasso.

El Museu se situa en un barri obrer i una ciutat de
gent treballadora. Per a un ajuntament pobre, això
representava un gran esforç econòmic.

Es va debatre molt si Mollet es podia permetre el luxe de destinarhi recursos humans, tècnics i econòmics; es van sentir veus contràries
en alguns sectors de la societat molletana. En el propi govern, hi
havia gent que no ho tenia clar. Alguns argumentaven, no sense una
part de raó, que potser l’educació i els serveis socials eren més
importants, però a l’hora de la negociació la unanimitat era
imprescindible.

Mollet va tenir el suport d’altres institucions
nacionals o de l’estat?
La quantitat de persones que van venir a veure el fons i els elogis que
feien no es va correspondre després; podríem parlar d’un suport escàs
del govern de la Generalitat i de la Diputació. Perquè teníem
un museu per sobre de les nostres possibilitats
(que no per sobre dels nostres mèrits) i
necessitàvem una aportació econòmica que
no hi va haver. L’Ajuntament ha fet el
màxim que ha pogut mentre que altres
institucions, no. El percentatge ha
millorat els últims anys, però gairebé
la totalitat del que gastem en el
Museu, surt de les arques
municipals.

I l’any 2006 hi ha una
segona donació.
Qui dóna el tret de sortida a
aquesta segona donació és
l’actual alcalde, Josep Monràs,
que va ser més complexa que
la primera però que al final
va arribar a bon port.
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Oriol Fort i
Marrugat va
ser regidor de
Cultura de
l’Ajuntament
de Mollet des
de l’any 1991 al
2006. Va ser
l’encarregat de
dur a terme les
negociacions
amb la família
Abelló perquè
el patrimoni de
l’artista es
quedés a la
ciutat.
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El Museu Abelló celebra 10 anys
Aquest any el Museu Municipal Joan Abelló ha acomplert deu anys, un aniversari molt especial que, a més,
ha coincidit amb la mort del Mestre. Des que l’any 1999 va obrir el Museu Abelló a Mollet, aquest s’ha
convertit en una de les joies de la ciutat.
Deu anys de vida intensa: les exposicions permanents i
les temporals

Els pisos de dalt es destinen a exposició permanent d’obres d’artistes
dels segle XIX i XX. La col·lecció permanent du per títol L’art modern
a la col·lecció Abelló, segles XIX-XX, i dóna una visió cronològica
de l’evolució de l’art des de finals del segle XIX fins a l’època de
maduresa del mateix Abelló. Pretén que les persones que ho vegin
surtin d’aquesta exposició tenint una idea força aproximada del que
L’any 1996 Abelló fa donació a l’Ajuntament del Mollet del Vallès van ser les diferents tendències que s’han anat succeint dins l’art
del seu fons d’art i es crea la Fundació Municipal Joan Abelló. Tres occidental, vistes sobretot des de l’art català -que serveix de fil
anys després, s’inaugura el Museu, el 29 de març de 1999.
conductor– , però intercalant-hi també, exemples d’escoles forasteres.
A la segona planta, Llenguatges, presenta una selecció permanent de
L’espai on es va decidir l’obra d’Abelló. La planta de baix i el soterrani acullen exposicions
fer-hi el museu era
d’obra d’Abelló o d’altres exposicions.
l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, que s’hi
havia instal·lat a petició
de l’empresa Tenería
Moderna Franco
Española, per reprimir
les lluites obreres els
anys vint. A finals dels
anys vuitanta la
Guàrdia Civil es
trasllada a unes
dependències noves al
barri de Can Pantiquet
i l’Ajuntament compra
l’edifici, que remodela
i rehabilita per donar
cabuda al Museu.

El regal d’Abelló a Mollet
El dia 27 de març de 1999, el Mestre estava content. Després d’anys
d’incerteses, finalment s’havia realitzat el seu somni: que la seva obra
quedés a Mollet, la seva ciutat. L’artista infatigable i viatger va arribar
en un globus al pla de les Pruneres; era un dia fred però molta gent
l’esperava per veure’l aterrar. D’allà va anar en comitiva oficial fins
a l’Ajuntament en un cotxe d’època, un trajecte que representava el
camí que havia recorregut fins aleshores. A la plaça de Prat de la
Riba va ser rebut per les autoritats i després es van traslladar al carrer
de Berenguer III. L’edifici del Museu s’havia embolicat de dalt a
baix amb una tela blanca, com un grandiós paquet a punt de
desembolicar. El carrer era ple de gent encuriosida. Van estirar el
llaç, va caure la tela i el Museu va quedar al descobert. Es van obrir
les portes i la gent va començar a entrar. La ciutat, finament, tenia
Museu. Joan Abelló, cofoi, en prenia possessió acompanyat de la
seva gent, la gent de Mollet. El 2002 s’inaugura la Casa del Pintor.

A l’esquerra, l’arribada del mestre Abelló en globus. A la dreta, planta baixa del museu on
s’exhibeixen les exposicions temporals. A baix, el Museu Abelló embolicat,
a punt d’inaugurar-se, el 29 de març de 1999

9
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fotos: Arxiu Municipal

L’any 1922 neix a Mollet un nen a qui anomenaren Joan. De petit ja
tenia la mania de pintar; va anar creixent, però en lloc de dedicar-se
a altres coses considerades més útils per la majoria de la gent, va
continuar pintant i col·leccionant objectes. Amb els anys es va anar
fent gran i va ser un gran artista. Per sort, va donar gran part de la
seva obra i la col·lecció al seu poble estimat, Mollet. D’aquí va néixer
el seu Museu i la seva Casa.
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L’Aparador
És un espai de producció i difusió de les arts visuals, un punt d’obertura
dels artistes emergents. Situat en el lateral del Museu que dóna al
carrer d’Àngel Guimerà, l'Aparador és un espai allargat, amb uns
vidres com si fossin l’aparador d'una botiga.
Pretén relacionar l’artista i la seva obra amb la gent que passa pel
carrer.

La Casa Abelló
Situada al darrera del Museu, és la casa on Joan Abelló va néixer,
unida a les cases veïnes que el pintor va anar comprant posteriorment
per encabir les obres d’art i els objectes que adquiria. La Casa del
pintor Abelló és la casa d’un pintor col·leccionista: sales, escales,
planta baixa, soterrani, pisos… un laberint on les persones que el
visiten van descobrint la complexa, interessant i diversa col·lecció
de l'artista.

Els amics del Museu Abelló
Ser amic o amiga del Museu municipal Joan Abelló és participar en
el projecte d’aquesta institució i donar suport a les activitats que
organitzen. Poden ser amics o amigues del Museu persones a títol
individual, famílies i empreses. Per una mòdica quantitat anual, es
tenen una sèrie d’avantatges: entrada gratuïta per al titular del carnet,
visita guiada gratuïta programada per a cada exposició temporal, 10%
de descompte en les publicacions del Museu, 5% de descompte en
la resta de productes promocionals de la botiga i 15% de descompte
en les activitats no gratuïtes, com excursions i sortides per visitar
museus i exposicions de Catalunya, d’Espanya i de l’estranger.

Fins al 31 de maig, s’hi pot veure l’exposició El Mollet d’Abelló

Visita de nens i nenes a la Casa del Pintor

Horaris del Museu
De dimarts a dissabte: d’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre
Diumenges i festius: d’11 a 2 del migdia
Entrada gratuïta per a joves menors de 18 anys i tota la població els caps de setmana Visita guiada a la Casa del pintor a les 12 i a les 6 de la tarda
Dilluns tancat
Telèfon 93 544 50 90
www.museuabello.cat

Guardonades dues persones
vinculades al bàsquet molletà
La Fundació del Bàsquet Català ha reconegut,
a la Festa Social celebrada el passat mes d’abril,
la tasca del molletà Marcial Montón (president
del Club Bàsquet Mollet) i Guifré Gol
(exjugador i antic entrenador del club molletà).
A la fotografia els veiem amb l’alcalde de
Mollet, després de recollir el trofeu d’Històrics
del Bàsquet Català. La Festa Social de la
Fundació Bàsquet Català se celebra anualment
amb l’objectiu d’homenatjar i distingir persones
relacionades amb els diferents àmbits del
bàsquet a Catalunya que, amb la seva
trajectòria, han deixat una forta empremta.
Marcial Montón i Guifré Gol, acompanyats de l’alcalde
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VII Mostra d'Entitats els dies 22, 23 i 24 de
maig
fotos: Toni Torrillas

El divendres 22 de maig a les 7 de la tarda s’inaugura la Mostra d’Entitats de Mollet del Vallès
que enguany compleix la seva setena edició.
La Mostra vol ser un marc de promoció de les associacions de la
ciutat. Durant els tres dies que dura, les entitats que hi participen
donen a conèixer les seves activitats i qualsevol altra informació
d’interès; aprofitant la presència de molta gent, també fan nous
associats.
El diumenge al matí hi haurà la trobada d’Esbarts organitzada per
l’Esbart Dansaire, que en principi s’havia de fer el 17 de maig, però
que es va postposar. A la tarda, les entitats que participen a la Mostra
oferiran nombroses demostracions artístiques.
La Mostra estarà situada a l’Illa de Can Mulà i les carpes seran a
l’avinguda de la Llibertat i la plaça Major (Pau Casals). Hi haurà un
punt d’informació de l’Ajuntament i prop d’una quarentena d’espais
d’exposició. El divendres tancarà a les 9 del vespre. Els horaris de
dissabte i diumenge seran de 10 a 2 del migdia i de 2/4 de 5 a les 9
del vespre.
Aquesta vegada la Mostra canvia l’estructura, ja que estarà configurada
en carpes col·lectives dintre de les quals hi haurà uns plafons de 2
metres lineals per a cada entitat, on podran esposar el seu material
gràfic i promocional. El muntatge final no serà tant un conjunt
d’estands com una exposició d’entitats. Cada associació assumirà
una part del preu i la resta del cost d’infraestructura i d’organització
seran assumides per l’Ajuntament.

Festa de l’Esport
Mollet celebra la 17a edició de la Festa de l’Esport amb l’objectiu d’ocupar el carrer i aprofitar la Fira d’entitats
per convertir el matí del diumenge en unes hores de lleure vinculades a l’esport.
La Festa, organitzada per l’Ajuntament i entitats esportives, es farà
a l’avinguda de la Llibertat el diumenge 24 de maig. Començarà a
les 11 del matí i s’allargarà fins a les 2 del migdia. Es preveu una
participació de 800 nens i nenes. Tots els nens i nenes que facin un
mínim de cinc estacions tindran un obsequi.
La Festa de l’Esport està organitzada en diferents estacions com cada
any i també hi haurà la Policia Municipal, que hi col·labora en educació
viària.

Entitats col·laboradores
Club Tennis Mollet
Club 2002 Mollet de Tennis taula
Club Moto Mollet escuderia Isern
Club Patinatge Artístic Mollet
Mollet Hoquei Club
CC Plana Lladó
Club Atlètic Mollet
Club Escacs Mollet
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Les obres de l’Hospital de Mollet, enllestides
el 2010
Així ho va anunciar la consellera de Salut, Marina Geli, en una visita d’obres a l’equipament. L’Hospital, que
incrementarà la seva àrea d’influència fins als 150.000 habitants, serà pioner a tot l’estat en matèria de
sostenibilitat.
La consellera de Salut, Marina Geli, va acompanyar els alcaldes dels
vuit municipis als quals el futur Hospital donarà servei, en una visita
per comprovar l’avançat estat de construcció de l’equipament sanitari.
La consellera va dir que les obres marxen a bon ritme i l’Hospital
podrà començar a donar servei l’any vinent.

eficients convertidors d’energia i fer un ús intel·ligent dels sistemes.
El projecte inclou dues estratègies innovadores en climatització que
ajuden a l’estalvi energètic: les bombes de calor refrigerades per aigua
amb intercanvi geotèrmic i un sistema de sostre radiant.

Hospital de referència
Més de 700 professionals compromesos atendran anualment:
Més de 12.500 altes hospitalàries
Més de 165.000 consultes
Més de 120.000 urgències
6.000 cirurgies menors ambulatòries, a més d’altres unitats
especialitzades de referència al Vallès Oriental, com la nefrologia.
Especial relleu prendrà l’atenció maternoinfantil, que atendrà més
de mil parts anuals i es crearà un Institut Pediàtric del territori del
Baix Vallès.
fotos: Mar Cercòs

El futur Hospital té una superfície de més de 26.000 metres quadrats,
repartits en quatre plantes, que permetran ampliar el nombre de serveis
que ofereix actualment l’Hospital de la ciutat, així com el nombre de
persones que hi seran ateses. L’emplaçament del nou Hospital, davant
del parc dels Pinetons, amb vistes magnífiques a l’espai rural de
Gallecs, va inspirar els arquitectes per integrar aquest edifici en el
seu entorn, cosa que dóna a l’Hospital un doble caràcter terapèutic
segons paraules de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs: pels serveis
sanitaris d’alta qualitat que s’hi donaran i per les vistes, relaxants i
inspiradores.

La sostenibilitat ha estat tinguda en compte en molts aspectes del
projecte, i l’Hospital de Mollet en serà pioner dins del sector sanitari
espanyol. Així, les solucions de construcció de l’edifici que s’han
plantejat giren al voltant d’una línia mestra que respecta els criteris
lògics d’un bon disseny: reduir la demanda tot evitant pèrdues
d’energia; aportar energies i recursos naturals; seleccionar equips

dentalvalles

A l’esquerra, la consellera i acompanyants visitant les obres de l’Hospital. A la dreta,
la consellera amb representants del Consorci Sanitari del Baix Vallès i els alcaldes
dels municipis als quals l’Hospital donarà servei.

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

Blanqueig en una hora - 190 €
Higiene bucal + fluorització - 29 €
Empastament i reconstruccions - 30 €
Rambla Pompeu Fabra, 43. 08100 Mollet del Vallès. Tel. 93 579 32 61
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Odontologia general
Odonto pediatria
Radiologia
Ortodòncia
Implants
Periodoncia

maqueta QC-141 5/5/09 13:01 P gina 13
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

La Generalitat es compromet a aportar més
ajudes al GIRO
El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha visitat Mollet del Vallès per conèixer
de primera mà l’activitat que s’està duent a terme al Centre Tecnològic de Gestió Integral de Residus Orgànics
(GIRO CT).
El conseller, que visitava la ciutat per primera vegada, va ser rebut per
l’alcalde, Josep Monràs i la regidora de Medi Ambient, Ester Safont,
a la Casa de la Vila, on va signar el Llibre d’Honor de la ciutat. El
principal motiu de la visita del conseller era conèixer de primera mà
la feina que s’està fent al GIRO CT. Aquest centre, impulsat per
l’Ajuntament de Mollet, la Universitat Politècnica de Catalunya i
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la
Generalitat de Catalunya es va constituir fa tres anys i mig, durant els
quals s’ha consolidat com a centre de referència en la gestió integral
dels residus orgànics.
El conseller d’Agricultura ha destacat la importància dels estudis i els
projectes de recerca sobre el tractament de residus orgànics que es
desenvolupen al GIRO, no només per a Catalunya, sinó per a tot el
món. Per aquest motiu, la voluntat del seu departament és “alleugerir
la càrrega que suposa el GIRO per a l’Ajuntament”, tot aportant més
ajudes de finançament. En aquest sentit, el conseller va lloar la feina
que ha fet el consistori molletà, juntament amb l’IRTA, tirant endavant
un centre d’aquestes característiques. El conseller es va comprometre
a estudiar la fórmula perquè la Generalitat s’impliqui més fermament
en el centre.

El conseller Llenas a la dreta de la imatge, acompanyat per l’alcalde i el director del GIRO

El 17 de maig acaba la recollida de propostes
per al pressupost municipal 2010
La campanya de pressupostos participatius La teva proposta compta! es va engegar l’any 2004.
Sovint es diu que caldria que les administracions públiques escoltessin
més la veu de la ciutadania, que la democràcia no només s’exerceix
a les urnes, votant, sinó de moltes altres maneres. Són diverses les
maneres de participar en les decisions d’una ciutat. Una d’aquestes
maneres és la possibilitat de fer propostes perquè l’equip de govern
les tingui en compte a l’hora d’elaborar els pressupostos per a l’any
vinent.
Des de l’any 2004, tots els molletans i les molletanes majors de 16
anys poden proposar temes perquè el govern municipal inclogui al
Pla d’Accions Municipals (PAM) de l’any següent. És la campanya
La teva proposta compta! Una vegada recollides totes les propostes,
es divideixen per àmbits d'actuació municipal. Els consells municipals
reben les propostes del seu àmbit i en prioritzen tres, que són les que
es proposaran introduir al PAM. N’hi ha, però, que tot i no ser
prioritzades, l'Ajuntament les considera molt importants i també les
hi inclou.
Fins ara, l'àmbit que més propostes ha recollit és la Taula de Mobilitat,
amb un 30%, seguida de Medi Ambient, amb un 13%.

Com hi podeu participar
Si encara no ho heu fet, es pot emplenar la butlleta que trobareu als
centres cívics de Can Borrell, Can Pantiquet, Joana Barcala, la
República, Lourdes, l'Era, la Marineta, Espai Jove la Nau, l'Ateneu
Gran, la Biblioteca, Ca n'Arimon, EMFO i l'Ajuntament. Hi ha
paperetes, a més, a l’oficina del Síndic Personer, al Centre de Serveis
Can Lledó, a Sorea, a la Policia Municipal, a l’Escola de Música, al
Servei Local de Català i al Casal d'avis de Lourdes. També podeu
proposar-ho per correu electrònic pressupost2010@molletvalles.cat
o des del web municipal www.molletvalles.cat. Es poden proposar
fins a cinc qüestions i cal que siguin de competència municipal.
Un cop s’hagin rebut totes, es treballaran als consells municipals de
participació, que escolliran les que siguin més interessants per al
conjunt de la ciutadania. En la campanya de l’any passat, es van
recollir un total de 925 propostes. El 84% de les propostes prioritzades
i més del 33 % de les propostes presentades no prioritzades es van
incorporar al Pla d’Accions Municipals (PAM) 2009.
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Al juny finalitza la fase més participativa i
jove del Pla Estratègic
Durant el primer semestre de 2009 s’ha treballat en les comissions estratègiques ciutadanes i els tallers de
propostes als batxillerats de la ciutat. 

Les reunions de les comissions, que van començar l’abril i acabaran
el juny, serveixen perquè es puguin debatre les propostes aportades
pels ciutadans i el teixit associatiu i productiu de la ciutat, al voltant
de quatre eixos. La ciutat dinàmica, socialment transformadora; el
Baix Vallès, porta nord de Barcelona; la ciutat qualificada, espais
rurals i urbans renovats i la ciutat productiva, motor de creixement.

També, més de 200 estudiants de primer dels quatre batxillerats de
la ciutat -IES Gallecs, IES-SEP Mollet, IES Vicenç Plantada i Escola
Sant Gervasi- han estat col·laborant amb el Pla Estratègic a través de
la participació en tallers de propostes estratègiques fets als seus centres.
Finalment, continuen les conferències estratègiques, iniciades amb la
coordinadora general del Pla Estratègic de Saragossa l’any 2008, amb
les conferències del conseller de la Generalitat i exalcalde de Girona,
Hi participen més de 400 persones amb l’aportació de propostes i el Joaquim Nadal i la del president del consell econòmic i social de
debat de les 440 propostes aportades per entitats, institucions, joves Catalunya i exconseller de Treball de la Generalitat de Catalunya,
estudiants i altres persones a títol individual (empreses que tenen el Josep Maria Rañé, que es faran abans de l’estiu. Aquestes conferències
seu àmbit de negoci al Baix Vallès, regidors i exregidores de Mollet, tenen la funció d’oferir elements d’anàlisi i de coneixements estratègics
personal tècnic del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona, a tota la ciutadania interessada i qualificar la participació activa
etc).
d’aquest pla estratègic.
Més informació al web www.plaestrategic.molletvalles.cat i contacte al correu electrònic plaestrategic@molletvalles.cat

XII Jornades d’Estudi del Centre d'Estudis
Molletans
El Centre d’Estudis Molletans passa al mes de juny les habituals
jornades que tradicionalment feia el mes d’octubre. Les jornades es
celebraran el 12 i 13 de juny proper, amb el títol Les religions dins
de la comunitat molletana: integració i convivència. Coorganitzades
també pel Centre d’Estudis per la Democràcia (CED), l’objectiu
d’enguany és analitzar com les diferents religions que es practiquen
a la nostra ciutat poden ajudar a ser factors d’integració i de convivència.
Podreu trobar més informació, properament, al web municipal
www.molletvalles.cat.

Inauguració de les Jornades del CEM de l'any passat
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EMFO presenta la memòria del 2008

Destaca l’augment d’un 50% del total de persones que han estat ateses o assessorades per EMFO i la inserció
en el mercat de treball d’un total de 420 persones.
L’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació,
EMFO, ha presentat la memòria de la seva activitat durant l’any 2008.
El nombre de persones que han estat ateses o assessorades per EMFO
ha estat de 16.968, un 50% més respecte l’any 2007, fet que es deu
a l’augment de la demanda dels serveis d’EMFO en moments de
dificultats econòmiques. Les persones que han estat inserides en el
mercat de treball han estat 420, i d’aquestes 29 han estat directament
contractades per EMFO per participar en els pans d’ocupació del
PIVEM (Projecte d’inserció per via econòmica de Mollet) . En aquest
sentit, durant aquest 2009 l’Ajuntament està apostant fort per ampliar
els serveis que ofereix el PIVEM, així com per estendre el seu àmbit
d’actuació al Baix Vallès.
També destaca el nombre de nous emprenedors que s’han adreçat a
l’empresa municipal tot buscant assessorament per tal d’obrir un nou

negoci. Han estat 283 persones i, finalment, s’han creat 47 empreses
i 68 llocs de treball. EMFO està notant encara més durant aquest
2009, l’interès de moltes persones joves per muntar la seva pròpia
empresa. Així, en els darrers mesos, les persones emprenedores que
han demanat consell a EMFO han augmentat en un 88% i les empreses
creades, en un 68%.
En aquests moments de crisi econòmica, el govern municipal està
treballant per reforçar els servei d’EMFO. Entre les mesures engegades
està el reforçament del PIVEM, l’ampliació dels espais i les persones
que fan atenció personalitzada i la coordinació d’EMFO amb la resta
de serveis municipals. Així, per exemple, les contractacions que
generarà el Pla Estatal d’Inversió Local es faran des d’EMFO, sempre
que les persones compleixin els perfils requerits.

Agenda d’activitats
Del 8 de maig al 14 de juny
Per a més informació, consulteu www.molletvalles.cat
9 de maig

17 de maig

24 de maig

12 h L’hora del conte
Biblioteca Can Mulà
22,30 h Ball de nit de l’Ass. Balls de Saló
Mercat Vell

10 h Itineraris per la llera del
Besòs
18 h Teatre infantil: En Peret
Pintor (La Xarxa)
Teatre Can Gomà

Matí Festa de l’Esport al carrer
Av. Llibertat

10 de maig
10 h 21 Milla Urbana (Centre d’Estudis Mollet)
Av. Llibertat
11 h Festa de la Primavera
Parc de Can Borrell

Del 18 al 22 de maig

14 de maig

22,30 h Concert de Klaudia i
Once a Week
Can Pantiquet

Programa d’activitats per la
gent gran Per Molts Anys

22 de maig

Matí Fira de Sant Ponç (IMSD)
Rambles
19 h Parlem de salut: Les drogues
La Marineta

22, 23 i 24 de maig

15 de maig

VII Mostra d’Entitats
Av. Llibertat i plaça Major

18 h Inauguració de la plaça de Joan Miró

23 de maig

16 de maig

21 h Teatre: Els homes de
Shakespeare
Teatre Can Gomà

18 h Concurs de pastissos Abelló i la seva obra
Museu Abelló

SEGUROS
ESTAMOS MUY CERCA DE USTED . . . . .
Antes de contratar o renovar su seguro consúlte
nuestros precios y nuestras garantías.
Servicio y trato personal

28 de maig
19 h Lliurament del X Premi
Juvenil Vicenç Plantada (Centre
d’Estudis Molletans) La Marineta

Del 29 de maig al 20 de
juny
Exposició Encontres
La Marineta

31 de maig
9 h Campionat de hip hop Ciutat
de Mollet
Pavelló de Riera Seca
* Aquesta agenda ha estat elaborada
el dia 4 de maig. Les activitats
podrien patir algun canvi o
cancel·lació

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.
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