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Editorial

Conèixer: per ser més lliures

F

a ben pocs dies, hem
tancat un recorregut de
somni que s’iniciava
l’any 1996 amb la
donació —extraordinària i
generosa— a la ciutat de bona
part de la col·lecció de Joan
Abelló; que continuava tres
anys després, amb la nit
màgica de la inauguració del
Museu Abelló; i, ara, transcorreguts també tres anys, culmina amb l’obertura de les
portes del santuari molletà de
l’art: la Casa Abelló.
Però tot això, que ha comportat i comporta enormes
esforços i preocupacions per part d’un gran equip de
professionals i una important inversió de diner públic,
per què?
I, en general, els tallers, els seminaris i les exposicions
als equipaments cívics i culturals; els concerts; les activitats de cultura tradicional; les biblioteques; el teatre;
la dansa, per què?
Creiem que la cultura és una base fonamental per a
l’exercici de la llibertat, de la llibertat inseparable del
coneixement i de la sensibilitat.
Creiem, fermament, que el nostre objectiu central en
el govern de la ciutat és promoure el benestar de tots els
molletans i de totes les molletanes, però també creiem
que forma part de la qualitat de vida, de la qualitat profunda de vida que fa que els ciutadans i les ciutadanes
de Mollet assoleixin els millors coneixements i desenvolupin la més profunda sensibilitat per poder, com a
éssers humans, pensar i decidir amb veritable llibertat.

L’adquisició o el perfeccionament de la sensibilitat a
través de tallers, exposicions i mostres d’arts plàstiques
o de dansa, mitjançant la lectura i el teatre; el coneixement d’altres maneres de pensar, d’altres maneres de
plasmar artísticament els sentiments o les emocions, són
camins que contribueixen al nostre desenvolupament
integral, són camins que contribueixen que tinguem el
màxim d’elements possibles, la màxima informació i
sensibilitats possibles, per decidir en llibertat.

{

La cultura és una base
fonamental per a l’exercici
de la llibertat.

}

Aquest és el sentit del nostre impuls a la cultura. Cultura per ser lliures individualment i col·lectiva, però
també cultura per fer de la nostra ciutat un símbol; un
símbol dels pobles que a través de la creació, del coneixement i de la sensibilitat, enforteixen la llibertat.
Així volem que sigui Mollet: en aquesta direcció treballem. I en aquest treball col·lectiu tots sou imprescindibles per fer junts el camí de la llibertat a través de
la cultura: vivint, gaudint del teatre, de la dansa, de la
lectura, de la música, de les arts plàstiques...
Si no és així, si no en fem ús, tindran aquest sentit
col·lectiu i de llibertat el museu, el teatre, la biblioteca
o la festa?, la cultura?
Tot està en les nostres mans, les mans de la ciutadania, les teves mans. QC
Montserrat Tura i Camafreita
Alcaldessa
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Polítiques socials

E

ls resultats de la primera volta de les
eleccions franceses ens obliguen a reflexionar sobre els motius que poden afavorir l’avenç de posicions polítiques de caràcter ultraconservador o feixista.
Contra aquestes posicions són especialment vàlides dues línies de treball: la participació política i social, i l’enfortiment de
programes i d’actuacions de caire social des
de les institucions. Polítiques que afavoreixin el treball, la formació, els serveis socials,
la solidaritat i la igualtat d’oportunitat.
Les posicions neofeixistes signifiquen,
sobretot, restriccions de la llibertat, no reconeixement de la diversitat i de la discrepància, manca de polítiques socials per
a tothom, polítiques fiscals que no accentuen les aportacions dels qui tenen més,
amb la qual cosa es fa difícil poder fer programes socials des de les administracions
i repartir la riquesa i el benestar, etc.
Amb l’argument d’una inseguretat que
sempre provoquen els “altres”, amb l’argument de “no et deixis prendre la terra
i el treball per l’estranger”, està renaixent
en molts països d’Europa el perill d’un
trencament social de conseqüències esfereïdores.
És un tema que sobrepassa la feina que
podem fer des de l’Ajuntament. No obstant això, creiem que des de la institució
municipal podem fer i fem molt per evitar
—poble a poble— aquelles situacions tan
dramàtiques. Llibertat, igualtat i fraternitat, les tres paraules republicanes nascudes
a la França ara sotragada, en són la clau.
Llibertat, enfortida amb la participació
ciutadana en els afers polítics i socials a través dels mecanismes de la democràcia.
Igualtat, practicada permanentment a través de polítiques socials i fiscals: repartint la riquesa i fent que qui més tingui més
aporti a la col·lectivitat. Fraternitat, que ara
vol dir solidaritat, tolerància, comprensió,
integració, acceptació de la diversitat i de
la diferència, acceptació que totes les cultures tenen molt de bo i que, de totes elles,
en podem aprendre molt.
El Grup Municipal Socialista al Govern
de la Ciutat, treballa i treballarà sempre en
aquesta direcció.
Grup Municipal Socialista

Estripar-se les
vestidures

D

arrerament molts grups del nostre Ajuntament sembla que s’hagin posat d’acord per iniciar una espiral demanant la “pacificació” de la vida
política molletana. Diuen que hi ha
hagut massa tensió, massa esquitx; que
no està bé xiular (d’acord), però (i
aquí ja no estem d’acord) tampoc està
bé esmentar segons quin tipus d’històries (com arreglar el local dels socialistes sense comunicació d’obres) o no
aplaudir a l’alcaldessa (parc dels
Colors).
Davant d’això ens interessaria fer
unes quantes puntualitzacions, ni que
siguin òbvies.
Hom no es pot queixar que CiU
senyali amb el dit als socialistes per l’exemple poc edificant de no comunicar les obres del seu local (fet que pot
constatar qualsevol ciutadà que es
molesti a consultar el registre municipal), mentre que els socialistes, en
l’àmbit nacional, no deixen d’esquitxar CiU al Parlament amb vagues acusacions de corrupció, sense aportar cap
prova i sense anar a denunciar-ho als
jutjats, que és el que cal fer en aquests
casos. I encara més, quan l’alcaldessa
de Mollet no és una socialista més, és
la portaveu adjunta dels socialistes al
Parlament. Com pot escoltar impavida
al seu escó, darrera de Maragall, la
col·lecció de despropòsits sense proves que diuen els seus companys al
Parlament, mentre acusa de “tensar”
la vida política a gent que fa afirmacions molt més modestes i que són
veritats com punys?
En aquest punt acabem al lloc de
sempre: això passa quan es creu estar
en possessió de la veritat, una veritat
que es creu donada pel fet de tenir
tretze regidors sobre vint-i-un. Nosaltres no creiem que amb el resultat de
fa tres anys els molletans i les molletanes van atorgar una patent de cors,
però això és quelcom que, en el seu
moment, hauran de dir ells i elles.
Grup Municipal de Convergència i Unió

ICV per l’energia solar

A

Mollet ja hem començat a fer passos en la línia d’un canvi de model
energètic, tal com ho vam fer durant
l’anterior mandat amb les auditories
energètiques dels edificis municipals,
les campanyes informatives de promoció de sistemes de baix consum, les primeres Jornades sobre Energies Renovables o les primeres introduccions de
l’energia solar en projectes que ja són
una realitat, com el complex esportiu
de Ca n’Arimon o que ho seran properament com els habitatges del carrer de
l’Agricultura. A aquestes realitats s’han
incorporat enguany els nous parquímetres, i ho faran properament el nou
edifici municipal i la nova escola bressol municipal de Can Borrell.
També enguany, els impostos i les
taxes municipals s’han modificat, a
proposta d’ICV, per promoure la sostenibilitat ecològica i l’estalvi energètic, s’ha introduït la reducció del 95%
de la taxa de llicències urbanístiques
per als projectes que incorporin
implantació d’energies renovables,
reducció igualment aplicable a l’impost de construccions, i l’extensió de
la bonificació del 50% de la quota de
l’impost de vehicles a tots els vehicles
elèctrics i bimodals.
A ICV no ens conformem, però.
Creiem que cal donar un pas més endavant. És per això que presentarem una
proposta d’ordenança municipal que
reguli l’obligatorietat dels edificis nous
o de rehabilitació integral, tant de titularitat pública com privada, d’incorporar sistemes de captació i utilització d’energia solar per a la producció d’energia i d’aigua calenta sanitària. ICV
promourem que es faci una campanya
d’informació de totes les mesures de
benefici fiscal que referents a l’estalvi
energètic i a l’ús d’energies renovables,
i treballarem per a que s’elabori i s’aprovi l’ordenança solar, des del consens
i des de la convicció que ens cal per
avançar. Perquè és positiu per a Mollet
i el que és positiu per a Mollet, ho és
per a Iniciativa Verds.
Grup Municipal d’IniciativaVerds
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Més zones blaves
a Mollet, no!

La sanitat a Mollet
La xarxa sanitària és un servei que
reflecteix una societat de benestar, basada en la qualitat de vida. És
un dret de la ciutadania exigir una/es
institució/ions de sanitat amb la
màxima especialització i professionals adequats, tant en quantitat com
en qualitat.
Nosaltres volem un hospital que
aculli tant el servei mèdic com el servei de salut mental. És important no
discriminar el vessant psicològic en
la part de malaltia mèdica, perquè
sabem que el tractament de les angoixes i ansietats, repercuteix directament sobre el procés d’intervenció
quirúrgica i, per tant, és convenient
tractar l’ansietat preoperatòria per tal
que el resultat sigui més òptim. Amb
aquesta idea queda manifest el que
el Partit Popular català vol de la sanitat: la millora de la qualitat de vida,
i contribuir a la construcció d’una
societat de benestar.
El Centre de Salut Mental està portant a terme teràpies o tractaments
“placebo”, que no tenen cap efecte
mèdic, únicament revisen l’estat
momentani del/a pacient a través
d’una entrevista de 15 minuts. A partir d’aquí controlen la medicació
ingerida pel/a pacient, en la majoria dels casos excessiva, amb la intenció d’estalviar temps i diàleg terapèutic.
En definitiva, molta psicofarmacologia i molt poca psicoteràpia.
Sabem que la combinació equilibrada de psicofarmacs amb psicoteràpia és la clau de l’èxit per a la
millora de persones que pateixen una
pertorbació psicològica (trastorn psicològic).
A partir d’aquestes idees s’hauria
d’avaluar el pressupost per tal d’equilibrar la psicoteràpia amb la psiquiatria, ja que una excessiva administració de fàrmacs té conseqüències
d’instauració d’addiccions (automedicació), com en el cas dels fàrmacs
ansiolítics.

L

Grup Municipal del Partit Popular

L‘

equip de govern municipal (PSCICV) està decidit a omplir Mollet de
zones blaves de pagament amb l’ampliació de més de 200 places.
El grup municipal d’Esquerra Unida
(EUiA) ens hem oposat a aquesta ampliació per diferents motius: en primer lloc,
perquè potencia l’ús del cotxe privat i
provoca una major rotació dels vehicles;
en segon lloc, perquè aquesta mesura té
un afany de recaptació i beneficia als qui
més tenen.
El grup municipal d’EUiA és conscient
del gran problema d’aparcaments que
pateix la nostra ciutat, en tant que la
mancança de zones per aparcar. Per això
hem proposat habilitar zones d’aparcament gratuïtes i potenciar els desplaçaments a peu, a més de l’urgent posada
en servei d’un transport públic, tan
necessari, sobretot per als veïns i per a
les veïnes que viuen als barris més perifèrics, lluny de serveis públics, escoles,
ambulatori, etc.
Per altra banda es necessari construir
aparcaments subterranis públics de lloguer. Ens hem oposat al projecte d’aparcaments a la plaça de Pau Casals, perquè
l’equip de govern (PSC-IC-V), juntament
amb el vot de PP i CIU, han concedit la
gestió a una empresa privada (COPCISA),
amb unes condicions molt favorables per
a l’empresa: concessió per 50 anys,
subvenció anual de 15 milions a pagar
per part de l’Ajuntament, més una
pujada del 7% cada any; tarifes de preus
molt elevades (13.500 ptes./mes; i
200 ptes./hora).
Des d’EUiA no compartim, i rebutgem,
aquest model privatitzador de l’equip de
govern (PSC-IC-V), ja que hauria de ser
l’empresa municipal MercaMollet qui
gestionés aquest aparcament. Ara, l’Ajuntament ha projectat un nou aparcament d’aquest tipus al barri de Plana Lledó
i ha anunciat que serà del mateix tipus.
No més zones blaves a Mollet; Sí al
transport públic; Si a la bicicleta; Si a més
zones peatonals; Si a un Mollet més habitable; Un altre Mollet és possible.
Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
ALCALDESSA

Montserrat Tura

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Coordinador, Oriol Fort
ACCIÓ INSTITUCIONAL, Oriol Fort
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, Dolores Heredia
COMUNICACIÓ, Oriol Fort
PAU I SOLIDARITAT, Ezequiel Martín
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, Oriol Fort
PROTECCIÓ CIVIL, Joaquim Aranyó
DISCIPLINA VIÀRIA, Martí Turégano
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Coordinador, Josep Monràs
CULTURA, Oriol Fort
ENSENYAMENT, Alícia Domínguez
ESPORTS, Josep Monràs
JOVENTUT, Margarida Traver
PROMOCIÓ CÍVICA I GENT GRAN, Dolores Heredia
CIUTAT EDUCADORA, Àlvaro Blanco
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Coordinadora, Carme Guarro
CONSUM, Àlvaro Blanco
DONA I IGUALTAT, Dolores Celdrán
SALUT PÚBLICA, Carme Guarro
SERVEIS SOCIALS, Carme Guarro
ÀREA DE TERRITORI

Coordinador, Josep Gordi
TERRITORI I MEDI AMBIENT, Josep Gordi
OBRES, SERVEIS I TRANSPORTS, Josep Garzón
VIA PÚBLICA, Martí Turégano
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Coordinador, Ezequiel Martín
ECONOMIA I HISENDA, Ezequiel Martín
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ
I OCUPACIÓ, Josep Monràs
INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA,

Alícia Domínguez
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS,

Ezequiel Martín
Josep Torrecillas

NOVES TECNOLOGIES,

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Montserrat Tura, Josep Monràs,
Josep Gordi, Carme Guarro,
Ezequiel Martín, Joaquim Aranyó,
Josep Garzón, Oriol Fort,
Alícia Domínguez, Dolores Heredia,
Margarida Traver, Dolores Celdrán,
Martí Turégano
GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS

Josep Torrecillas, Álvaro Blanco
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Alfons Collado, Feliu Guillaumes,
Maria Dolors Mayol
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Susana Calvo, Miguel Jiménez
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

Antonio López
PER CONCERTAR VISITES CAL TRUCAR
AL 93 571 95 00 I DEMANAR
PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT

HORARI DELS ESPAIS DELS GRUPS
MUNICIPALS A RÀDIO MOLLET:

a les 13.30 h
PSC: dilluns, CiU: dimarts,
IC-V: dimecres,PP: dijous,
EUiA: divendres
Alcaldessa: divendres, a les 12.30 h
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Serveis Socials

Gent gran a estudi
L’Ajuntament ha impulsat un estudi sobre la situació de les persones majors de 80 anys
de la ciutat que viuen soles, amb la finalitat principal de detectar les necessitats d’aquestes persones i poder oferir-los assistència. En l’elaboració hi ha participat, també, l’Àrea
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, alumnes de l’IES Gallecs i el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia de Catalunya.
a salut, les condicions de l’habitatge, la manca d’autonomia,
l’economia, etc., són elements
que poden influir negativament
en la qualitat de vida de les persones
grans, un risc que s’accentua quan la
persona viu sola. Tot i que des de la Regidoria de Serveis Socials ja s’ofereix ajut
a algunes d’aquestes persones, es va
impulsar l’estudi per conèixer la totalitat dels casos que hi ha a la ciutat, en previsió que algunes persones, per la seva
situació personal, no coneguessin o no
sabessin accedir a l’ajut institucional.
L’estudi s’ha elaborat mitjançant
entrevistes personals a les 123 persones
majors de 80 anys que viuen soles a
Mollet (110 dones i 13 homes). Les
entrevistes les ha fet l’alumnat del mòdul
d’integració social de l’IES Gallecs i les
ha analitzat el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques
i Sociologia de Catalunya. Per elaborar
el treball s’han definit cinc indicadors
que permeten avaluar els dèficits que
pateix la persona i preveure els recursos
que li poden caldre per pal·liar la situació. Els principals resultats de l’estudi,
per indicadors, és el següent:

L

SUPORT FAMILIAR.

Hi ha 30 persones
que es poden considerar en situació de
risc, ja que no compten amb suport

familiar, tant des del punt de vista econòmic com afectiu. Les altres persones
tenen fills o filles, la qual cosa redueix
les possibilitats d’aïllament social i augmenta el suport afectiu, econòmic i vital.
HABITATGE. La majoria dels habitatges
de les persones enquestades es troben en
bon estat. Els problemes es troben al voltant de la llar; així, un 36% de les persones estudiades no disposen d’ascensor i
un 37% es queixa de la presència de
barreres arquitectòniques al voltant de
l’edifici on viu. Aquestes circumstancies
afecten l’autonomia personal i poden afavorir l’aïllament social.
SALUT I AUTONOMIA FUNCIONAL. Un
83% de les persones enquestades pateixen alguna malaltia crònica (reuma o
problemes sensorials), que és acceptada
com a pròpia de l’edat. La majoria de
les persones enquestades gaudeixen
d’autonomia suficient per fer tasques
domèstiques. La tasca per a la qual
necessiten més suport és la neteja de
la llar. Les persones que no la poden fer
per si soles reben ajuda de familiars.
SITUACIÓ ECONÒMICA. La mitjana dels
ingressos derivats exclusivament de les
pensions, majoritàriament de viduïtat i jubilació, és de 420,71 . Només

el 13% de les persones afectades admeten necessitar ajuda suplementària.
RELACIONS SOCIALS. De tots els casos
estudiats, en un 80% el temps d’oci s’ocupa majoritàriament a veure la televisió. També és elevat l’índex de persones
que surten a passejar, el 55%, fet que
promou la mobilitat i les relacions interpersonals. Les persones que assisteixen
a un casal de gent gran o altres entitats,
són una minoria.
Aquests indicadors han servit per
determinar el risc de cada cas estudiat,
segons el nombre d’indicadors valorats
negativament. Amb un indicador negatiu hi ha hagut 54 casos, dels quals 13
ja eren tractats per l’àrea de Serveis
Socials. En els altres 43 s’ha iniciat un
treball per determinar quin suport
poden i volen rebre. Amb dos o més
indicadors negatius, s’han detectat 15
casos, dels quals 6 ja eren coneguts. En
els 9 restants, s’ha iniciat la intervenció
corresponent.
L’Ajuntament té diversos serveis per
millorar la qualitat de vida d’aquestes
persones, com són l’ajut a domicili per
atendre les necessitats bàsiques, la teleassistència (alarmes), el menjar a domicili o l’ajut a la tramitació pertinent per
gaudir dels serveis d’un centre de dia o
d’una residència. QC
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Obres, Via Pública i Serveis

L’aigua, un bé escàs
La manca de pluges durant molts mesos i la consegüent disminució del cabal dels pantans catalans poden afectar el subministrament d’aigua potable d’aquest estiu. Tot i que a
Mollet la situació no és alarmant, cal que tothom prengui consciència que l’aigua és un
bé escàs i cal fer-ne un ús responsable. Des de l’Ajuntament es treballa en previsió de
situacions de sequera, utilitzant aigua no potable per al reg, ampliant els dipòsits d’abastament i impulsant campanyes de sensibilització ciutadana (veure pàgina 16).
mitjan de maig entrarà en
funcionament un nou dipòsit, situat en el bosc dels
Pinetons, per a l’emmagatzematge i subministrament d’aigua
potable. La construcció d’aquest nou
dipòsit, amb capacitat per a 5.000 m3,
ha tingut un cost aproximat de
406.000 i ha estat finançat per l’empresa Aigües Ter-Llobregat, l’Agència
Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de
Mollet. El nou dipòsit permetrà augmentar un 50% les reserves d’aigua de
la ciutat, ja que els tres dipòsits que hi
ha actualment en funcionament tenen
una capacitat global de 10.000 m3.
Els tràmits per a la construcció del nou
dipòsit es van iniciar fa uns dos anys, no
com una necessitat imperiosa, sinó com
a acció preventiva per poder garantir el
correcte subministrament d’aigua, tant
per l’augment de població que experimenta la ciutat, com per si es donés el
cas de sequera prolongada com, dissortadament, està passant ara.

A

Estalviar aigua
La millor manera d’evitar la manca
d’aigua és estalviar-la, fer-ne un ús
correcte. La facilitat amb què accedim a
l’aigua potable fa que sovint s’oblidi que
aquest element, imprescindible per a

tiques habituals a totes les llars. Enguany,
amb la col·laboració de l’empresa concessionària de l’abastament d’aigua,
Sorea, s’ha fet una tramesa d’aquests
consells adjunta al rebut de l’aigua.
Amb la finalitat d’estalviar aigua,
l’Ajuntament va posar en marxa fa uns
la vida de les persones, és un bé escàs i,
anys un seguit de mesures per evitar utiper tant, cal usar-lo només quan és
litzar aigua potable en aquelles tasques
necessari. En aquest sentit des de l’Aque no van destinades al consum humà.
juntament s’impulsen campanyes de
L’aigua que es destina al reg d’espais
conscienciació ciutadana, en què es difoverds públics o que brolla de les fonts
nen consells bàsics per evitar el malbaornamentals dels parcs no s’extreu de la
ratament de l’aigua en activitats domèsxarxa d’aigua potable, sinó que es fa servir aigua de
pou no apta
per beure.
Amb la mateixa finalitat
s ’ ap l i c a u n
programa
d’eficiència
en el manteniment de la
xarxa de distribució d’aigua per corregir totes les
possibles pèrdues que es
poden proEn el reg dels parcs s’utilitza aigua no potable.
duir. QC

Pel bé de tots, només s’ha
d’utilitzar l’aigua que és
necessària.
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Fundació Municipal d’Art Joan Abelló

La Casa del
Pintor Abelló
El passat 27 d’abril es va inaugurar la Casa del Pintor Abelló, on es poden veure, per primera vegada, més de 5.000 peces de la col·lecció que l’artista va cedir a la ciutat.
La Casa i el Museu Abelló formen, conjuntament, l’equipament cultural més important
de la ciutat i un lloc de referència sobre l’art dels segles XIX i XX.
a inauguració de la Casa,
situada al número 90 del
carrer de Lluís Duran, es va fer
en el marc d’una festa popular que va comptar amb la participació
de les entitats locals Castellers, Colla
Gegantera i Banda de Joves Músics.
L’acte va ser presidit pel conseller de
Cultura, Jordi Vilajoana; el president de
la Diputació de Barcelona, Manel Royes,
i l’alcaldessa de la ciutat, Montserrat
Tura. La festa inaugural ha tingut continuació amb unes jornades de portes
obertes per tal que tots els ciutadans i
les ciutadanes puguin conèixer aquest
important patrimoni molletà.
La Casa del Pintor Abelló va ser
cedida a la ciutat, l’any 1996, juntament
amb la col·lecció esmentada. L’Ajuntament, a través de la Fundació Municipal d’Art Joan Abelló, ha fet unes importants obres de remodelació amb la fina-

CARLES LOZANO

L

Mollet té una de les
millors col·leccions d’art
dels darrers segles.
litat de poder mostrar públicament la
col·lecció. Les obres han tingut una
durada de tres anys i han costat, aproximadament, 900.000 , que han estat
finançats pel mateix consistori (2/3
parts) i la Unió Europea (1/3 part).
L’edifici, de tres plantes, és un conjunt d’antigues casetes comunicades
entre si, els espais de les quals s’han
convertit en sales i saletes plenes d’objectes d’art, on es mostra el Fons d’Art

CARLES LOZANO

Vistes de la façana i l’interior de la Casa del Pintor Abelló.
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Fundació Municipal d’Art Joan Abelló

Apunts biogràfics de Joan Abelló i Prat
Va néixer a Mollet del Vallès el 26 de
desembre de 1922, i de ben petit ja es va
aficionar a la pintura. Va tenir tres grans
mestres: Joaquim Mir, Pere Pruna i Carles Pellicer, dels quals va anar aprenent
diverses facetes que les va fer confluir en
el seu peculiar estil que l’ha fet famós
arreu del món. En la seva trajectòria s’hi
compten innombrables exposicions. Entre
els diversos museus que tenen obra seva
destaquen el Museu d’Art Contemporani
de Madrid, els museus d’Art Modern de
Barcelona i Bilbao, el Museu d’Europa de
Lausanne i el Museu del Vaticà.

Joan Abelló també ha fet incursions en
l’escultura. Una bona mostra la tenim a
la ciutat amb dues obres donades per l’artista, L’Arlequí, a la plaça Joan Abelló i La
Garriganga, al carrer del Mercat, que
reprodueix la imatge d’una marmanyera
de la Garriga que antigament venia a vendre al mercat de Mollet.
Ha tingut diverses distincions, entre les
quals destaca la Medalla de la Ciutat de
Mollet del Vallès l’any 1997, primer
molletà a rebre-la. Enguany a ingressat
a la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts Sant Jordi de Barcelona.

Dos moments de l’acte inaugural, el parlament de Joan Abelló i la visita institucional.

Fons d’Art de la
Fundació Municipal
Joan Abelló
Joan Abelló i Prat ha dedicat la seva vida
a la pintura i al col·leccionisme, assolint
reconeixement internacional. Fruit d’aquesta afició, és una col·lecció d’art dels
segles XIX i XX, d’incalculable valor. El
somni de Joan Abelló ha estat sempre
que aquesta col·lecció no sortís mai de
Mollet. Aquest desig es va fer realitat
l’any 1996, quan es va signar la donació
entre l’artista i l’Ajuntament. La donació incloïa la seva casa natal i més de
5.000 peces de la seva extensa col·lecció, que ara és el fons d’art de la Fundació Municipal Joan Abelló.
La col·lecció consta d’obres de tot tipus
d’expressió artística, pintura, escultura,
ceràmica, música, vestuari, etc. D’entre
l’extensa quantitat d’obres destaquen
firmes com les de Pantoja de la Cruz,
Boguerau, Millet, Pellicer, Fortuny, Sorolla, Mir, Nonell, Casas, Gimeno, Juan Gris,
Clavé, Cuixart, Picasso, Dalí, Miró, Saura,
Tapies, Brossa, Manolo Hugué, Marià
Benlliure, J. Clarà, Llaurador i Rebull. El
patrimoni cedit inclou també un gran
fons documental i biogràfic dels moviments pictòrics i dels artistes més importants dels darrers segles. La donació es
completa amb una important i representativa mostra de la trajectòria artística del pintor Abelló.

del Museu Abelló. En l’edifici també hi
ha el centre de documentació, amb
documents relacionats amb la vida i l’obra de Joan Abelló i altres artistes com
Dalí, Pellicer, Pruna, Hugué i Brossa, i
el taller de restauració i tractament de
les obres.
La Casa del Pintor Abelló, juntament
amb el Museu Municipal Joan Abelló,
inaugurat l’any 1999 i situat a pocs
metres, formen l’equipament cultural més important de la ciutat, i un lloc
de referència sobre l’art dels segles XIX
i XX.
Els dos edificis tindran una activitat
complementària, ja que el Museu disposa de sales per a exposicions temporals d’artistes diversos i sales destinades
a exposicions de llarga durada, on es
mostren peces del fons d’art i obres de
Joan Abelló. QC
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Mercamollet

Les zones blaves
El mes passat van entrar en funcionament 190 noves places d’estacionament limitat,
que s’han situat a prop dels nuclis comercials de la ciutat, amb els objectius prioritaris
de millorar la fluïdesa del trànsit al centre i facilitar la disponibilitat d’aparcament.
L’ampliació de les zones blaves és una de les 64 mesures que conté el Pla d’orientació
d’equipaments comercials (POEC) per millorar i potenciar l’activitat comercial i de
serveis de la ciutat.
l creixement que està experimentant la nostra ciutat en els
darrers anys ha comportat,
entre altres situacions, que
augmenti el nombre de vehicles. També,
el fet que Mollet sigui una centralitat
comercial i de serveis fa que rebi persones d’altres municipis, la qual cosa
incrementa encara més la quantitat de
vehicles que circulen pels carrers, especialment els del centre. Aquest augment
de vehicles genera un important problema de places d’aparcament, al qual
cal donar resposta.
Les zones blaves i els aparcaments
subterranis són dues propostes previstes en el POEC, el document que defineix quina evolució ha de seguir el sector comercial de la ciutat per no perdre

E

Les zones blaves aporten
fluïdesa al trànsit urbà
de vehicles.
competitivitat. Cal recordar que en l’elaboració del POEC hi van participar
associacions de comerciants i consumidors, empresaris comercials i centrals
sindicals, i va ser aprovat pel Ple sense
que cap grup municipal s’hi oposés.
Les zones blaves ofereixen diversos
avantatges: faciliten l’aparcament, ja
que permeten que un mateix espai sigui
utilitzat durant el dia per diversos cotxes. Altrament, aquests mateix espai
només hauria servit per un sol vehicle
que s’hi podria haver estat tota la jornada; eviten els embussos provocats
pels vehicles que circulen constantment
pels mateixos carrers buscant un lloc per

aparcar; redueixen l’agressió ambiental que provoquen aquests mateixos
vehicles (sorolls, fums, etc.); potencien
l’activitat i la qualitat comercial, ja
que, entre altres factors, depenen força
de la fluïdesa d’aparcament, com la que
garanteixen les zones blaves.
Per al Govern municipal les zones
blaves són, doncs, un element dinamit-

zador i no una font de recaptació, com
ho demostren tres factors: els indrets on
se situen, els preus i els horaris. Com es
pot apreciar en la gràfica adjunta, el
nombre de places és inferior al d’altres
poblacions, ja que s’ha optat per situarles, només, a prop dels nuclis comercials. També es pot veure que els preus
són baixos en comparació amb els d’altres pobles. Pel que fa als horaris, el de les zones blaves es
correspon amb l’horari comercial, per facilitar l’accés als establiments. Un cop finalitzat l’horari comercial, els aparcaments
són gratuïts ja que les principals destinatàries són les persones que viuen en aquell indret.
L’augment de zones blaves cal
emmarcar-lo en les accions que
s’estan portant a terme per
millorar la mobilitat en el
municipi: estudi d’implantació
d’un servei de transport col·lectiu urbà, construcció d’aparcaments soterrats (plaça de Pau
Casals i pla de les Pruneres), i
aplicació del Pla d’accessibilitat per facilitar els desplaçaments per la ciutat sense que
Els nous dispensadors funcionen amb energia solar. Permeten una millor ubicació i l’estalvi d’energia elèctrica.
calgui utilitzar el cotxe. QC

i

ZONES BLAVES (dades comparatives amb altres municipis)

MUNICIPI

Mollet
(sense Gallecs)
Granollers
Vic
Mataró
Sant Cugat
Sabadell

PLACES

PREU HORA (en ) Km2 MUNICIPI COXTES PER Km2

510

0,60

1.055
576
1.092
604
1430

0,80*
0,57*
0,66
0,80
1,00

11
6
15
31
22
48
38

* Mitjana dels diferents preus establerts en aquests municipis.

1.683
3.086
1.686
454
1.868
507
2.174
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Salut Pública

La tinença d’animals de
companyia, sobretot gats i
gossos, és un fet social en
constant augment. Si bé està
demostrat que tenir animals
a casa és un fet enriquidor,
una tinença irresponsable pot
comportar problemes de convivència ciutadana. Per evitar aquesta situació l’Ajuntament
disposa d’un programa integral d’animals de companyia, iniciat l’any 1994 i pioner en
l’àmbit municipal. Del programa en destaquen el foment del civisme, adreçat a les persones propietàries, i el servei de recollida d’animals.

Animals de
companyia

egons alguns estudis socioeconòmics, hi una relació entre
el nombre de famílies que
tenen animals de companyia i
la qualitat de vida i benestar social que
gaudeixen els habitants d’un país. En els
països nòrdics, per exemple, el 50% de
les famílies conviuen amb animals. A
França, la xifra se situa al voltant del
27% i a l’Estat espanyol sobre el 18%,
en augment constant des de fa uns anys.
També se sap que tenir animals de companyia és un fet enriquidor ja que, per
exemple, redueix l’estrès, potencia la
interacció familiar i ajuda a desenvolupar la personalitat dels infants.
L’augment esmentat ha comportat
que s’hagi anat canviant la legislació en
aquest tema, tant en l’àmbit estatal,
nacional com local, per tal de fer compatible la tinença d’animals amb la seguretat i la salut de les persones que hi
conviuen directament o indirecta, la
protecció dels mateixos animals, el respecte al medi ambient, etc.

S

pensable que aquestes persones siguin
responsables d’una tinença acurada dels
animals. En aquest sentit, periòdicament
es promouen campanyes ciutadanes de
sensibilització, per recordar la necessitat de censar l’animal, d’identificar-lo,
de prendre mesures de seguretat com

La tinença responsable és
indispensable per a la
convivència.
dur-lo lligat o amb morrió, de recollir
les defecacions, de disposar d’assegurances, etc. La tinença responsable d’animals està regulada per una ordenança
municipal que preveu sancions per a les
persones infractores.
Un altre aspecte destacat del pro-

grama és el que fa referència a l’abandonament d’animals. Dissortadament
encara és un fet molt freqüent abandonar un animal quan es fa gran, quan
passa la il·lusió de tenir-lo i es converteix en una nosa. A la nostra ciutat,
l’any 2000 es van recollir 237 gossos i
84 gats abandonats, i l’any 2001 165
gossos i 123 gats.
Actualment s’està treballant, conjuntament amb la Diputació, el Consell
Comarcal i altres ajuntaments, en la creació d’un centre d’acollida d’animals,
d’abast comarcal.
Per desenvolupar aquest programa,
l’Ajuntament té signat un conveni de
col·laboració amb l’entitat local Vallès
Natura. Aquesta entitat, formada per persones que treballen voluntàriament, fa
una important tasca de sensibilització per
evitar abandonaments, fomentar l’adopció i la tinença responsable, etc. QC

Tinença responsable
L’any 1994 l’Ajuntament de Mollet
va posar en marxa un programa sobre
la tinença d’animals de companyia per
tal de garantir la convivència ciutadana.
Cal tenir en compte els principals conflictes causats per aquests animals (defecacions al carrer, mossegades, lladrucs,
etc.), els quals acostumen a ser fruit
d’una tinença irresponsable per part dels
seus propietaris.
Un dels aspectes més destacats del
programa és el foment del civisme entre
les persones propietàries. Per tal d’evitar problemes de convivència, és indis-

Dur el gos lligat, un exemple de tinença responsable d’animals.
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Escola UniCONGRÉS
versitàr ia
Politècnica del
Medi Ambient de Mollet
del Vallès (EUPMA) va ser
la seu del XXVIII Congrés
de l’Asamblea Estatal de
Representantes de Alumnos de Ingenieria Técnica
Industrial (AERRAAITI),
que va tenir lloc de l‘11
al 14 d’abril.
Durant el congrés es
van debatre diversos
informes sobre el futur de
l’Enginyeria
Tècnica
Industrial, els Plans d’Estudi, la reforma dels esta-

L‘

ESTATAL A LA UNIVERSITAT

AJUNTAMENT

Sesssió inaugural del Congrés.

tuts de l’entitat, i
també es va escollir la
nova junta de l’AERRAAITI. En el congrés hi van
participar, aproximadament, 80 persones provinents de tot l’Estat. El
congrés es va fer a Mollet
ja que la candidatura presentada pel representant
de l’EUPMA va ser la més
valorada. Aquest acte de
nivell estatal suposa una
important projecció per a
la ciutat i una constatació
de la bona tasca que es
porta a terme a l’Escola
Universitària. QC

CONSELL CONSULTIU DE l’ESPAI RURAL DE GALLECS

E

l Consorci de l’Espai Rural
de Gallecs ha constituït el
seu Consell Consultiu.
Aquest nou òrgan es crea amb
l’objectiu principal que faci una
tasca d’assessorament al Consorci,
tant des del punt de vista de l’aportació d’idees i propostes, com
de la revisió de l’acció que porta
a terme. Amb aquesta finalitat, el
Consell s’ha format amb representants d’un ampli ventall d’entitats i associacions vinculades al
territori de Gallecs, per tal que hi

siguin representats diversos sectors: social, acadèmic, cultural,
professional, econòmic, etc. El
Consell Consultiu es reunirà un
mínim de dos cops l’any, i es preveu la creació de diferents grups
de treball.
D’altra banda, el Consorci disposa ja de dos mitjans propis de
comunicació per difondre la seva
tasca: El butlletí L’Espai informatiu
Gallecs, de freqüència trimestral i
la pàgina web www.espairuralgallecs.net. QC

 ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES I DE DEFENSA DE LA TERRA

Unió de Pagesos, Associació Sindical Agrària de Joves
Agricultors, Associació de Pagesos de Gallecs, Agrupació de Defensa Forestal de Gallecs.
 ENTITATS DE FORMACIÓ MEDIAMBIENTAL

Escola Universitària Politècnica de Medi Ambient, Centre d’Educació Ambiental de Gallecs.
 ENTITATS DE DEFENSA DE LA NATURA

Associació per la Defensa de la Natura de Catalunya,
Pinea.
 ENTITATS D’ÀMBIT CIENTÍFIC, UNIVERSITARI, SOCIOECONÒMIC VINCULADES AL TERRITORI

Centre Excursionista de Parets del Vallès, Centre de
Recerca i Aplicacions Forestals de Catalunya, Consorci
per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, Fundació
Territori i Paisatge, Institució Catalana d’Estudis Agraris, Institució Catalana d’Història Natural, Casal Cultural de Mollet, Centre d’Estudis Molletans, Fundació
Natura.
 ENTITATS REPRESENTATIVES D’HABITANTS I USUARIS DE GALLECS
Agrupament Escolta Sant Jaume, Associació Catalana
de Cetreria, Associació de Veïns i Veïnes de Gallecs,
Associació d’Hortolans de Gallecs.
 PERSONES, A TÍTOL INDIVIDUAL, DE SOLVÈNCIA ACADÈMICA O SOCIAL
RECONEGUDA

Joaquim Brustenga, Salvi Safont, Marcel Armadans,
Ramon Terricabres
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Miscel.lània informativa
l passat 15 de
missió en espais públics.
DIA MUNDIAL DEL CONSUM
març es va comAl Mercat Municipal es va
memorar el Dia
instal·lar l’exposició El
Internacional del ConsuConsum i els Consumidors,
midor. Amb motiu d’acedida per la Diputació de
questa data, es va orgaBarcelona, en que s’innitzar el programa Quinformava dels drets, de les
zena del consumidor,
vies de reclamació, de l’eamb diverses activitats
tiquetatge de productes
informatives i divulgatialimentaris envasats, i del
ves orientades a sensibiSistema Arbitral de Conlitzar la ciutadania sobre
sum.
el consum responsable
L’Ajuntament disposa
i els drets en l’àmbit del
d’un servei municipal, el
consum.
Servei d’Atenció al ConEl programa es basa en
sumidor (SAC), el qual
la idea que només és
ofereix informació a la
Exposició informativa, a l’entrada del Mercat Municipal.
positiu un consum resciutadania en matèria de
ponsable, és a dir, consuconsum, a través de l’Omir segons una necessitat i no només pel simple fet de comficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), així
prar. Perquè això sigui possible són bàsiques la formació i la
com assessorament jurídic a aquelles persones que ho sol·liciinformació adequades que permetin escollir i decidir sobre
ten. Tot i que en els darrers anys han augmentat el nomallò que s’adquireix, amb plena garantia pels interessos de les
bre de consultes i reclamacions tramitades, des de l’OMIC
persones consumidores. Durant la Quinzena es van fer dues
s’ha pogut constatar que hi ha ciutadans i ciutadanes que
xerrades sobre temes d’actualitat en l’àmbit del consum, com
desconeixen els seus drets com a persones que consumeisón els problemes dels habitatges de compra i el dret d’adxen. L’OMIC es troba a l’edifici de Can Lledó. QC

E

PLAÇA DE L’ESTATUT
l passat 26 d’abril es va inaugurar un nou espai verd
a la ciutat, la plaça de l’Estatut, situada al barri de l’Estació del Nord, davant l’escola Sant Jordi. La urbanització de la plaça suposarà una millora important per als
ciutadans i les ciutadanes d’aquest barri, ja que podran disposar d’una zona per al lleure i l’esplai.
La nova plaça, amb una superfície de 1.000m2, té tres
espais diferenciats: una zona d’estança, destinada al lleure i
dotada de jocs infantils; una zona de pas, per enllaçar a peu
l’avinguda de Burgos i la plaça de Sant Isidre; i una zona de
protecció i separació del pas de vehicles, feta mitjançant un
talús verd amb arbres de fullatge espès, perquè proporcionin ombra a la zona d’estança.
D’altra banda, també s’han millorat els accessos a l’escola
Sant Jordi. La part superior de la plaça de l’Estatut s’ha adequat perquè actuï com a zona d’estança i punt de reunió en
els moments d’entrada i sortida d’escola. També s’ha remodelat el tram de vorera del carrer de Joan Maragall més proper a l’escola, amb la construcció d’una zona enjardinada
lineal, que actua de separació de la calçada i evita l’aparca-

E

Zona de jocs, a la nova plaça.

ment de vehicles sobre la vorera. La línia telefònica que passa
per aquest indret s’ha soterrat per deixar la vorera lliure
d’obstacles.
En el projecte d’urbanització hi han participat l’AV de l’Estació del Nord i la direcció i l’AMPA del CEIP Sant Jordi. QC
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SENYALITZACIÓ COMERCIAL
quest mes s’han instal·lat
quatre punts de senyalització, amb la finalitat
principal de potenciar la ciutat com a
capital comercial del Baix Vallès. Els
monòlits consten de dues cares on hi
ha, respectivament, el plànol de la ciutat i el plànol dels eixos comercials.
Els senyals s’han instal·lat en les
cantonades següents: c. Berenguer III
amb Ronda d’Orient; c. Francesc Layret amb c. Ferrer i Guàrdia; av. Antoni
Gaudí amb c. Bosc; i av. Llibertat amb
av. Badalona. Els senyals s’han situat
en els principals accessos a la ciutat,
ja que s’adrecen, bàsicament, a les
persones de fora que arriben a Mollet.

A

Les persones que consultin aquesta
senyalització, tindran informació del
lloc on es troben, en el marc ampli de
la ciutat, i del nombre de comerços
i serveis que hi ha a la ciutat.
La instal·lació d’aquests monòlits
informatius és una de les accions previstes en el Programa d’Orientació
d’Equipaments Comercials (POEC),
elaborat amb la finalitat de potenciar
i dinamitzar el sector del comerç a la
ciutat.
D’altra banda, s’han organitzat dos
cursos, de tècniques de venda i d’ús
d’Internet, adreçats a persones que treballen en el comerç, per facilitar l’adaptació a l’evolució del sector. QC

Punt de senyalització, al barri de Can Borrell.

questa prique fa als bars i
CONTROLS SANITARIS EN MENJADORS Pel
mavera es
restaurants del
portarà a terme de nou la campanya de control
municipi, la campanya la porten a terme conjuntament el
higiènicosanitari en menjadors d’àmbit social i restaurants
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat
de la ciutat. La campanya es fa anualment amb l’objectiu
i l’Ajuntament de Mollet. La campanya incideix, bàsicaprincipal de garantir la seguretat alimentària i minimitzar
ment, en les condicions higiènicosanitàries de les
els riscos d’intoxicació per consum d’aliments.
instal·lacions i les condicions dels establiments per a la
Pel que fa als menjadors socials (escoles, residències de
manipulació d’aliments. Durant la campanya, el Gremi
gent gran i hospitals), els controls els portaran a terme tècComarcal d’Hoteleria i Turisme del Vallès Oriental prenics del laboratori municipal. Durant la inspecció es revisa
sentarà a les persones responsables dels establiments, els
la higiene dels locals, de les instal·lacions i dels estris, així
serveis d’assessorament que ofereixen per tal de modercom la higiene personal i la manipulació dels aliments.
nitzar el sector de la restauració i complir amb les normaTambé es fan controls del grau de desinfecció de les supertives vigents. En aquest sentit, es farà arribar als establifícies de treball, de presència d’insectes i rosegadors, i dels
ments un fullet que recull la normativa i les recomanacions
olis de fregir.
sanitàries en restauració. QC

A

quest mes
CURSOS
s’ha iniciat l’edició d’enguany del Pla
de formació d’entitats, que s’organitza
amb la finalitat principal d’oferir a les
entitats i associacions locals els recursos
necessaris per modernitzar la seva gestió i la seva organització. El Pla té bona
acollida entre les entitats, com s’ha
demostrat en edicions anteriors, ja que
d’aquesta manera poden adquirir coneixements que els permetran millorar la
seva tasca. Enguany s’ofereixen quatre

A

DE FORMACIÓ PER A ENTITATS
cursos, la temàtica dels quals respon a
les necessitats expressades per les mateixes entitats. Els temes que es tractaran
són els següents: les relacions amb els
associats i els ciutadans; el disseny de
publicacions i presentacions; les bases
de dades; i la navegació per Internet.
El Pla de formació s’emmarca en les
diferents accions de col·laboració que
el Govern municipal manté amb les entitats, com ara la cessió de locals i d’in-

fraestructura, les
subvencions econòmiques, la promoció a través de la Mostra d’Entitats, etc. En aquest marc,
enguany es posarà en marxa al Centre
Cultural L’Era el Ciberespai d’@ssociacions. En aquest espai els responsables
de les entitats disposaran d’ordinadors
per fer les tasques vinculades a la gestió
de l’associació. Els ordinadors tindran
accés a Internet, tant per cercar informació com per treballar amb correu
electrònic. QC

abril 2002

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Quatre Cantons

1513

Miscel.lània informativa

SANT JORDI
a diada de Sant Jordi,
com és habitual, va
ser molt celebrada a
la ciutat. Tot i ser un dia feiner, molts ciutadans i ciutadanes van omplir la rambla
de la ciutat per participar de
la tradició de comprar llibres
i roses. Com és costum des
de fa uns anys, el programa
d’activitats al voltant d’aquesta data tan assenyalada
no es redueix només al dia
del patró de Catalunya, sinó
que s’amplia als caps de setmana anterior i posterior.
D’aquesta manera es poden

L

Les roses i els llibres, protagonistes d’una tradicional diada.

oferir més activitats, ja
que es tracta d’una data
assenyalada per a diverses entitats que hi volen
ser presents amb els seus
actes.
Enguany, hi han participat les entitats següents: Associació Cultural 7 Plomes, Associació de Balls de Saló, Ball
de Gitanes de Mollet,
Castellers de Mollet, Tradicions i Costums, Coral
El Clavell, Coral Sant Vicenç, Escola Municipal
de Música, la Sala de
Lectura L’Era i la Biblioteca de Can Mulà. QC

l butlletí d’inpàgines a quaNOVA IMATGE DEL QUATRE CANTONS quatre
formació mutre tintes, es va editar
nicipal Quatre Cantons estrena, en
seva freqüència d’edició. Quatre Cantons
l’abril del 1989. Durant tots aquests
aquest número, nou disseny. La nova
seguirà arribant cada dos mesos a totes
anys ha canviat diverses vegades de forimatge suposa una evolució de la
les llars molletanes, amb la voluntat
mat i disseny, per tal d’anar-se adaptant
revista, que d’aquesta manera s’adapta
d’informar la ciutadania dels temes
a les necessitats de cada moment. El
a les tendències més actuals del disseny
més destacats de la tasca que porta a
format actual, amb setze pàgines a tot
en premsa, per tal de fer més amena la
terme el Govern municipal i d’excolor, data de l’any 1996. En tots els
lectura dels seus continguts.
pressar l’opinió de tots els grups
casos, el disseny ha estat creat per Laia
El canvi no comporta cap alteració
municipals.
Bosch, del Servei Municipal d’Arts Gràni de les seccions habituals ni de la
El número 1 del Quatre Cantons, amb
fiques. QC

E

AjuntaCONCURS
ment de
Mollet, amb la col·laboració
de l’entitat Tradicions i Costums, ha
convocat el IX Certamen Ciutat de
Mollet de Sardanes i Música per a
Cobla. Es tracta d’un concurs amb la
finalitat principal de promocionar la
sardana i la música per a cobla mitjançant l’estímul de les persones
joves que es dediquen a la composició musical.

L‘

DE COMPOSICIÓ DE SARDANES
Aquest és un dels pocs concursos
d’aquest àmbit temàtic que hi ha
actualment a Catalunya. El Certamen
va néixer l’any 1992, amb la nominació de Mollet Ciutat Pubilla de la
Sardana, un esdeveniment del qual
enguany es compleixen 10 anys.
Arran d’aquesta distinció de la ciutat, l’Ajuntament va adquirir el compromís de mantenir una estreta

Pl. Prat de la Riba, 4 - Tel. 93 571 95 00 / 05
Fax: 93 571 95 04 - 08100 Mollet del Vallès
ce: ajuntament@molletvalles.net
De DILLUNS a DIVENDRES de 9 a 20 h - DISSABTES de 9 a 14 h

L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
L'impost de béns immobles, l'antiga
contribució urbana, es podrà pagar fins a
l'1 de juliol en qualsevol de les oficines
bancàries col·laboradores amb l'avís de
pagament. En cas de no rebre la notificació de pagament i no tenir-lo domiciliat, s'ha de demanar una còpia personalment o per telèfon a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, ja que l'avís s'envia amb

col·laboració
amb el món sardanista mitjançant la convocatòria
anual del concurs.
El termini d’admissió de composicions finalitza el proper 31 de
maig. Pel que fa als premis, el de
composició de música per a cobla té
una dotació de 1.202 i el de composició de sardanes de 601 . En cas
que es concedís algun accèssit, la
dotació seria de 300 . QC

INFORMACIONS D’INTERÈS
O f i c i n a d ’A t e n c i ó C i u t a d a n a

caràcter informatiu i no eximeix de l'obligació de pagament. Els rebuts domiciliats es cobraran en dues vegades, els dies
1 de juny i 1 d'octubre.
S'AMPLIA EL TERMINI PER ADAPTAR ELS
GUALS
S'ha ampliat el termini per adaptar els
guals fins al 31 de desembre per tal que els
titulars tinguin temps suficient per fer les

obres d'anivellació de la vorera i substitució de les pedres de la vorada. La sol·licitud d'adaptació a la normativa actual s'ha
de fer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on
també es calcularà el dipòsit de garantia
per la restitució o pel manteniment de la
vorera. En cas que el titular del gual no faci
les obres dins el termini o que aquestes
siguin deficients, l'Ajuntament li carregarà
l'import i les farà subsidiàriament.

●

Fem servir la rentadora i el
només quan estiguin plenrentavaixelles
s. La

rentadora
consumeix 170 litres d’aigu
a; el rentavaixelles, 50.

●

Vigilem que les aixetes
no degotin.
Una aix
al dia.

eta que goteja pot perdre 50

litres d’aigua

●

El WC no és un cendrer. To

●

Reguem les plantes am
b moderació.
2
Rega

ts sabem per a
què serveix. Cada cop qu
e buidem la cisterna
es llencen 15 litres d’aigua
. Si la cisterna perd
ai gu a, es ga st en 25 0
lit re s en un di a.

r 100 m de gespa repres
enta gastar 400
litres d’aigua.

●

Millor dutxar-se que bany

●

Tanquem l’aixeta quan en
ens rentem les dents, s ensabonem,
freguem els plats… Una aixens afaitem,
eta oberta gasta

ar-se. En una
dutxa es poden gastar 10
0 litres d’aigua. En un
bany, 300.

de 12 a 20 litres d’aigua pe
r minut.

MdV

