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El futur sobre la base del passat
L’altre dia dèiem en l’acte
d’homenatge i record a les víctimes
del camp d’extermini de
Mauthausen que sense passat un
poble no té futur. Sense passat vol
dir sense ser conscient d’aquesta
història i sense declarar-se hereu
i deutor de la nostra història per tal d’enfortir el nostre patrimoni
col·lectiu, però també per aprendre dels errors del passat i no
tornar-hi a caure.
El futur se sustenta, doncs, en aquesta tradició, la reivindicació
dels nostres valors com a societat i dels nostres actius de persones
i entitats que, amb les seves accions, van establir moltes de les
bases del nostre progrés actual.
Un d’aquests actius, ho sabem bé, és Jordi Solé Tura, i per això
l’Ajuntament va creure just i oportú posar el seu nom a la futura
biblioteca central de la ciutat. Ningú no pot negar que els llibres
són un recurs fonamental per accedir a la formació i a la cultura.
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Aquesta és una visió sens dubte
molt parcial del que és la lectura,
els llibres, la literatura, l’art, la
paraula com a base fonamental
de la nostra comprensió del
món i del que ens ha permès
evolucionar en relació a les
altres espècies de la terra, però
segur que els llibres són el
símbol i l’expressió d’una
societat civilitzada i culta.
Per això, ampliar la cultura,
dotar-nos d’espais que han de
ser veritables motors de
dinamització cultural és una
aposta segura per millorar el
progrés social. I cal enllaçar
aquest futur amb els símbols
del passat que ens ha fet ser
com són. Amb Jordi Solé Tura,
una societat lliure i formada, ja

que va ell va ser un dels màxims
exponents d’una vida dedicada
a lluitar per la democràcia i pels
valors de l’educació i els estudis.
Projectes de futur que Mollet té
per continuar treballant amb la
il·lusió i l’empenta de millorar
encara més la nostra ciutat. Ara
cal continuar treballant, com
pertoca als responsables
municipals, per aconseguir els
recursos per fer possibles
aquests projectes de futur, per
tal que, en pocs anys,
esdevinguin part del nostre
present.

Josep Monràs i Galindo

Alcalde

La informació més a prop teu

Setmana de la gent gran
Una setmana dedicada a la gent gran,
plena d’activitats, com espectacles,
exposicions, tallers, jornades esportives...
Això és el Per molts anys!, que organitzen
la Regidoria i les entitats de Gent Gran
de la ciutat. Enguany el Per molts anys!
tindrà lloc del 17 al 23 de maig.
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Urgències
Emergències
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra
Bombers
Salut
Te l è f o n s d ' i n t e r è s
Aigua (SOREA)
Fecsa-Endesa (avaries)
Gas Natural (avaries)
Correus
Registre Civil
Registre de la Propietat
Hospital de Mollet
CAP (Can Pantiquet)
CAP (Plana Lledó)
Seguretat Social
Deixalleria
Funerària Monserdà
Recollida de mobles
RENFE
Ta x i s
Servei Local de Català
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La Biblioteca Jordi Solé Tura serà moderna, sostenible
i estarà equipada amb les darreres tecnologies
Les dimensions i el nombre de població de Mollet fan necessària la construcció d’una nova biblioteca
que, juntament amb l’actual equipament de Can Mulà, doni un servei de qualitat a tota la ciutat.
Aquesta nova biblioteca es començarà a construir en els propers anys a la nova plaça de Miquel
Martí i Pol, a Can Pantiquet, i formarà un nou espai cívic, juntament amb la nova comissaria de la
Policia Municipal.
L'edifici, dissenyat en tres plantes, està pensat per acollir els serveis bibliotecaris amb diferents
espais per a infants, joves i adults. Al soterrani de l’equipament s’hi traslladarà l’arxiu administratiu
del municipi; a la planta baixa hi haurà una cafeteria, l’espai de recepció, la zona de lectura de
premsa i una sala d’actes oberta a la ciutadania; la primera planta acollirà la zona infantil, la segona
planta, la d’adults i a la tercera planta hi haurà un espai especial per als joves i la zona de música.

La futura biblioteca central
de la ciutat, que es construirà
a la plaça de Miquel Martí i
Pol, portarà el nom de Jordi
Solé Tura, en homenatge al
polític i intel·lectual molletà
mort el passat mes de
desembre.
A banda del nom, ja s’ha
donat a conèixer el projecte
de l’obra, un espai de més de
3.000 metres quadrats, amb
3 plantes, 46 punts de
consulta en línia i 350 punts
de lectura.

Com tots els equipaments municipals de nova construcció, la biblioteca serà un edifici sostenible
que incorporarà sistemes d’eficiència energètica. Així, es construirà tot buscant la reducció del
consum energètic, amb una òptima situació respecte de la llum solar per aprofitar al màxim la calor
i la llum natural durant l’hivern i una bona ventilació, a l’estiu. A més, tindrà una instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques a la coberta. Tot plegat, per aconseguir estalviar un 51% d’energia i
reduir l’emissió anual de tones de CO2 a l’atmosfera.

Recreació de l’interior de la futura biblioteca

En la presentació pública del
projecte de la biblioteca, l’alcalde
de Mollet va afirmar que 'es
tracta d’un projecte de futur que
donarà acc s 900 m2 de l'actual
Biblioteca de Can Mulà als més
de 3.000 que tindrà la Biblioteca
Jordi Solé Tura.
L’elaboració del projecte
constructiu de la futura biblioteca
de Mollet ha estat possible
gràcies a la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, que ha
aportat 415.000 euros. El cost
total de l'obra és de més de 7
milions d’euros, motiu pel qual
no es començarà a construir de
manera imminent. L’alcalde de
Mollet va explicar que caldrà
trobar subvencions d’altres
administracions i això retardarà
la construcció de l’equipament
al proper mandat municipal.
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Homenatge a Jordi Solé Tura i al seu amor per la lectura
Jordi Solé Tura se sentiria satisfet que la biblioteca de la seva
ciutat natal portés el seu nom. Així ho va assegurar la seva vídua,
Teresa Eulàlia Calzada, que va explicar l’amor de Solé Tura per la
lectura, que li va fer de mestre en els primers anys de la seva vida
quan aquest no podia anar a estudi i el va “salvar” durant el
franquisme. La biblioteca acomplirà un dels objectius de Solé
Tura, que va ser designat ministre de Cultura l’any 1991: posar
la cultura a l’abast de tothom com una manera de fer una societat
més equitativa.

La diputada de d'Infraestructures de la Diputació, Anna Hernández, l'alcalde de Mollet i la
vídua de Solé Tura, Teresa Eulàlia Calzada, en un moment de la presentació de la nova
biblioteca

Es constitueix el Grup d’Amics i Amigues de Jordi
Solé Tura
El Grup d’Amics i Amigues
de Jordi Solé Tura és una
iniciativa sorgida arran de la
gran quantitat de mostres de
suport que la família del
polític molletà va rebre
després de la seva mort.
Moltes persones del món
acadèmic, polític,
periodístic..., però també
persones anònimes que es
van oferir a treballar per
mantenir viva la memòria de
Solé Tura.

La constitució d’aquest Grup d’Amics i Amigues és una manera de formalitzar aquest compromís
de les persones que coneixien Solé Tura i de recordar aspectes ben diversos de la seva vida, des
de la seva obra política fins al vessant més personal.

Personalitats adherides
Ara per ara, el Grup d’Amics i Amigues té prop de 200 persones. Entre aquestes hi ha personalitats
com Pasqual Maragall, Felipe González, Jordi Hereu, Carme Chacón, Jordi Guillot, els rectors de
les universitats de Barcelona, Autònoma, Pompeu Fabra, Ramon Llull i Lleida, l’Associación de
Constitucionalistas, Manuel Jiménez de Parga, Miquel Roca i Junyent, Manuel Campo Vidal, Federico
Mayor Zaragoza, Júlia Otero, Josep Maria Pou, Joan Manuel Serrat o el dibuixant molletà Fer.

Acte de constitució el 25 de maig a Mollet del Vallès
El Grup d’Amics i Amigues de Jordi Solé Tura es constituirà formalment el proper 25 de maig, dos
dies després que Solé Tura hagués acomplert els 80 anys, en un acte públic que es farà al Teatre
Municipal de Can Gomà de Mollet del Vallès, amb la presència de moltes persones que ja s’han
adherit al Grup per recordar la personalitat de Jordi Solé Tura i posar
en comú anècdotes de la seva vida.
A partir d’aquest esdeveniment, el Grup s’obrirà a tota la ciutadania
perquè les persones anònimes també s’hi puguin adherir i donar-hi
el seu suport. La voluntat del Grup és reunir-se el mes de maig de
cada any, en un acte, a l’entorn de l’aniversari de Solé Tura.

Nou logotip del Centre
Jordi Solé Tura per a la
Democràcia amb
l’element central de la
firma del polític molletà

4

Composici n

El proper 25 de maig es llegiran alguns fragments del llibre Una
història optimista, de les memòries que va escriure el mateix Jordi
Solé Tura. També es podrà veure un petit documental que va elaborar
el seu fill, Albert Solé, i que es va presentar en l’acte de concessió
de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya. Quatre persones
explicaran alguna anècdota de la seva relació personal amb Jordi
Solé Tura i hi actuaran el Quartet de Cambra i el de Vent de l’Escola Municipal de Música de Mollet,
que va ser inaugurada per Jordi Solé Tura quan aquest era ministre de Cultura.
Alhora, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha fet una segona edició del llibre Jordi Solé Tura, Molletà
Il·lustre, que va sortir l’any 1998 amb motiu de la concessió de la Medalla de la Ciutat a Jordi Solé
Tura i que s’havia exhaurit. El proper novembre sortirà un segon volum d’aquesta biografia, que
recollirà els esdeveniments posteriors, des del 1998 fins a l’actualitat.
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S’acaba de constituir el Grup d’Amics i Amigues de Jordi Solé Tura.
Com a una de les persones que l’ha impulsat més directament, com
l’explicaries a algú que en vulgui formar part?
La personalitat i la manera de ser d’en Jordi va fer que fos una
persona molt estimada i que tingués una gran capacitat per fer
amics, en àmbits i territoris molt diversos. Això explica les més
de set mil persones que van passar en les poques hores que va
estar oberta la seva capella ardent al Saló de Sant Jordi de la
Generalitat i la gran quantitat de mostres de suport rebudes per
la família. Aquestes amigues i amics ara ens hem volgut aplegar
per a mantenir i donar a conèixer l’obra, el pensament i la
personalitat de Jordi Solé Tura.

S’han donat a conèixer els noms de personalitat destacades entre els
membres del Grup d’Amics i Amigues. Però, cal formar part del món
polític, catedràtic o periodístic per formar part d’aquest grup?
L’univers de les amigues i dels amics d’en Jordi Solé Tura és molt
ampli i variat. En pocs dies, més de 250 persones s’han adherit
a aquest projecte: hi ha persones del món polític com Felipe
Gonzalez, Pasqual Maragall o Miquel Roca; els rectors de les
universitats de Barcelona, Pompeu Fabra, de Lleida, Ramon Llull,
i del món de la cultura com Joan Manuel Serrat, Josep Maria Pou
o el dibuixant “Fer”. Però també hi ha amigues i amics que havien
estat alumnes seus, que eren lectors dels seus articles, o que el
coneixien d’algun dels actes que havia fet a Mollet. Ens agradaria

En Marcel Planellas és
professor i secretari general
d’ESADE. Fill de Mollet, forma
part del Consell Assessor del
Centre d’Estudis Jordi Solé
Tura i, com a tal, és un dels
impulsors del Grup d’Amics i
Amigues de Solé Tura. El seu
pare era cosí germà i gran amic
de Jordi Solé Tura; una amistat
i devoció que en Marcel va
heretar i continua exercint.
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que el Grup d’Amigues i Amics estigui obert a tota la ciutadania,
perquè s’hi puguin adherir lliurament les persones i les
associacions que desitgin col·laborar en mantenir i divulgar el
llegat de Jordi Solè Tura.

Un dels objectius del Grup és recordar la figura d’en Jordi. Més que
el seu vessant públic com a intel·lectual i polític, sobretot el vessant
més personal. Com ho penseu fer?
El Grup d’Amigues i d’Amics es constituirà en un acte públic
al Teatre de Can Gomà el 25 de maig, dos dies després que
Solé Tura hagués complert els 80 anys, i ens agradaria poder
fer una trobada cada any per aquestes dates. Una altra cosa
que volem fer és completar l’arxiu d’en Jordi amb altres
aportacions més personals fetes per les seves amistats: llibres
que tinguin a casa amb la seva dedicatòria, cartes escrites per
en Jordi, fotografies extretes dels àlbums familiars o d’altres
documents i materials. Qualsevol record guardat en els arxius
personals que puguin ajudar a completar i resseguir la rica
trajectòria personal d’en Solé Tura serà molt benvingut.

Jordi Solé Tura era molt reconegut políticament, sobretot per haver
estat un dels ‘pares’ de la Constitució. Però potser calien algunes
iniciatives per reivindicar-lo més a nivell local, perquè la gent de
Mollet se’l faci més seu i se’n senti orgullosa.
En Jordi sempre es va sentir molt orgullós de ser fill de Mollet
i ho reivindicava sempre que en tenia ocasió. Per als molletans,
ha de ser un honor haver tingut un conciutadà com en Solé
Tura, que forma part destacada de la història de la democràcia
al nostre país. Solé Tura és part del patrimoni de Mollet i això
és quelcom que ens distingeix i ens obliga. Les diferents
iniciatives promogudes per l’Ajuntament i per la família cerquen
que el seu arxiu estigui a Mollet i que serveixi per difondre la
seva obra i el seu pensament. Ara, el Grup d’Amigues i d’Amics
volen col·laborar en la reivindicació i divulgació del seu vessant
més humà. Que l’Ajuntament de Mollet per unanimitat hagi
decidit que la nova Biblioteca porti el nom d’en Solé Tura és un
reconeixement, que segurament li hauria fet molta il·lusió, ja
que va ser un gran lector, i que servirà per mantenir viu el seu
record entre les noves generacions de molletanes i molletans.

Com valores el paper que ha tingut i que ha de tenir el Centre d’Estudis
en la divulgació del llegat de Jordi Solé Tura?
El Centre d’Estudis per la Democràcia ha estat molt actiu en
aquest tres anys d’activitat, tant en la catalogació del llegat
documental de Solé Tura com en el foment dels estudis sobre
el desenvolupament de la democràcia. Cada any s’organitza
una conferència sobre la democràcia i es lliura el Premi Jordi
Solé Tura a la Millor tesi Doctoral sobre la democràcia, que ja
està en la seva tercera edició i que fins ara ha estat molt ben
acollit. Un dels valors principals del Centre és que compta amb
un Consell Assessor de gran prestigi on hi ha destacats
catedràtics, especialment de Ciència Política i de Dret
Constitucional, que tenen en comú el reconeixement del
mestratge que va exercir en ells Jordi Solé Tura.
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l’espai dels grups municipals
INVERSIONS A LA CIUTAT
La ciutat de Mollet del Vallès ha tingut aquests últims anys una forta inversió
per part de totes les administracions públiques, tant de l’estat central, mitjançant
els programes anomenats “Plans Zapatero”, com de la Generalitat (ampliació
del Parc de Bombers, el nou Hospital, l’ampliació de l’Escola Cal Músic, la
residència i centre de dia per a discapacitats de la Vinyota, etc), com del propi
Ajuntament que cada any inverteix, de manera directa, més de 3 milions
d’euros a la ciutat, a més a més de les inversions que l’Ajuntament fa a traves
de Promosol, societat 100% municipal, com és el cas del nou polígon industrial
de la Farinera o la urbanització de la Vinyota.
Totes aquestes inversions fan de Mollet un municipi amb més serveis i amb
més llocs de treball a la pròpia ciutat. Però aquestes inversions també serveixen
per implantar noves activitats econòmiques, una realitat ja en el cas de la
Vinyota.
Les administracions públiques i l’Ajuntament al capdavant, en moments de
crisis econòmica, hem de promoure la inversió pública per tal de mantenir i
incrementar, si és possible, l’activitat econòmica i lluitar d’aquesta manera

contra l’atur i facilitar la creació d’ocupació.
Per tot això, l’Ajuntament de Mollet no tan sols
inverteix en nous equipaments, sinó també en noves
infraestructures que facilitin la implantació de noves
activitats econòmiques. Infraestructures que no són
tan sols físiques, com el nou polígon de la Farinera,
sinó també tecnològiques com, per exemple, la
xarxa multiservei municipal que permetrà, entre
d’altres coses, implantar l’administració electrònica
al nostre Ajuntament.
Perquè el socialistes volem sortir d’aquesta crisi
econòmica amb un nou sistema productiu que ens
permeti seguir creixent i millorant la nostra ciutat,
però sense que disminueixin els drets dels
treballadors, les seves conquestes, i sense afeblir
la nostra xarxa de protecció social.

IMMIGRACIÓ: AFRONTAR REPTES, PERÒ NO A QUALSEVOL PREU
L'actual crisi econòmica ha portat, entre d'altres, l'aflorament d'actituds
xenòfobes basades en l'amenaça i temor a l'entorn de la immigració. Postures
que fins ara eren latents, només manifestades per grups i sectors extremistes,
avui s'han generalitzat a altres sectors i grups polítics, originant propostes
com la que ens plantejava el PP, el darrer ple d'abril. Proposaven que
l'Ajuntament, mitjançant les dades del padró "col·laborés" amb l'Estat en la
identificació dels residents il·legals. O el que és el mateix, es pretenia que
actués com a confident i que denunciés a la gent que no estigui en situació
de residència legal.
Sorprenent va ser el discurs de CIU, que va mostrar el seu suport al contingut
de la moció, considerant que cal establir aquesta col·laboració i que de ben
segur la votaria a favor en un altre municipi. Ara bé, aquí, a Mollet van decidir
votar en contra. La moció no va prosperar, ja que només va rebre els vots del
PP.
Deixem clars els conceptes. El padró no té aquesta funció; empadronar-se és
un dret i una obligació, esdevé un registre real de les persones que resideixen
al municipi, independentment d’on, com ho facin o de si són habitants amb
papers o sense. Els municipis no tenen competència en matèria de control

de la situació administrativa de residència legal, és
competència de l’Estat i és a l’Estat a qui hem de
reclamar que apliqui les mesures legals que tenen
al seu abast.
És cert que la immigració incideix en algunes
polítiques municipals, que hi ha persones sense
papers, que el tema no està resolt, però no hem de
barrejar conceptes ni crear l’opinió que l'immigrant
no té els mateixos drets en tant que ciutadà
empadronat. Parlem de drets humans, i mentre les
diferents administracions no resolguin com afrontar
el fenomen de la convivència, de l'augment de les
prestacions socials, etc, hem de garantir drets bàsics
i ajudar a crear un clima de bona convivència. I
propostes com la que hem esmentat vulneren els
drets de les persones. Aquest fenomen que ara
se’ns presenta no es pot resoldre retallant drets,
negant serveis, és a dir, no a qualsevol preu.

SUBIR IMPUESTOS NO ES LA SOLUCIÓN
Alicia Sanchez Camacho,presidenta del Partido Popular de Cataluña, asegura
que es un insulto que se suba el IVA mientras el presidente Zapatero eleva
en 231 millones de euros los gastos de los altos cargos. La presidenta ha
hecho estas afirmaciones en el transcurso de la presentación de la nueva
campaña de nuestro partido.
Camacho, también se ha comprometido a bajar los impuestos, el primero de
ellos el IVA.
Nuestra presidenta ha dejado claro que CIU promete mucho pero que luego
sin duda alguna no bajara los impuestos y tampoco el de sucesiones, impuesto
que el Partido Popular ha pedido que sea retirado en muchas ocasiones.
Afirma que lo único que ha conseguido el gobierno del sr.Montilla es encarecer
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el nivel de vida de los catalanes. Camacho asegura
que actualmente lo único que parece preocupar al
resto de partidos es la famosa renovación del TC,
antes que preocuparse por lo que a los ciudadanos
de verdad les preocupa que es llegar a fin de mes
y la educación de sus hijos en los colegios. La
bajada de impuestos es la primera propuesta
concreta de nuestra campaña, ya que la subida del
IVA afectará al consumo y supondrá una reducción
del presupuesto familiar, generará 120.000 parados
más y retrasará la recuperación económica aun
más entre otras muchas cosas que lo único que
traerán son cosas negativas.
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A VOLTES DE VOLTES AMB LES PRUNERES
Per tercera vegada, i possiblement no serà la
darrera, tornem a agafar l’ordinador per parlar del
Parc de les Pruneres. En el darrer Ple vàrem aprovar
el Pla d’urbanització en tres fases: primera
arranjament (carrers, vies, soterrament d’electricitat,
renovació del clavegueram etc.) el preu és d’uns
tres milions d’euros.
Hi ha una segona fase que és la construcció del
Parc, pròpiament dita, aquesta és mes o menys
d’un milió quatre cents. Finalment el nou mobiliari
urbà (bancs, faroles, font, papereres, senyalització,
pot arribar a un màxim de 600.00 euros,
segurament menys. Aquestes xifres confirmen el
que des de CiU havíem dit des del primer dia:
L’equip de govern no està fent aquest Parc per
presumir i quedar bé, ho demostra que la part

d’obres més cara simplement no es veu, si actuéssim frívolament podríem deixar
les connexions elèctriques en torres (dues, la que ja hi ha i una nova que s’hauria
de construir), podríem no refer tot el clavegueram ... i el Parc, superficialment,
semblaria el mateix, i molt més barat.
Naturalment si féssim això cometríem una irresponsabilitat immensa: el Parc ha
de durar generacions, i en el futur seria pràcticament impossible (o en tot cas
molt més car) renovar tot el clavegueram i soterrar l’electricitat. No ens cansem
de repetir-ho: les Pruneres és una aposta generacional, El parc central de la nostra
ciutat, serà el que la gent coneixerà de Mollet, la seva imatge, potser durant cent
anys, no ens podem perdre per una visió de curta volada a dos o tres anys. El
màxim desig de CiU és que allà també s’hi ubiqués el nostre Museu d’Història
de la Ciutat amb el nostre Menhir i les altres troballes, en el lloc previst per un
Auditori que nosaltres només veiem al Tabaran. Per ser honestos no sembla que
de moment la cosa vagi per aquí, veurem què ens depara el futur. En tot cas,
com sempre, CiU es compromet a actuar amb idees, amplitud de mires i, sobretot,
sentit comú.

L’ INDEPENDENTISME ÉS LA SEGONA OPCIÓ POLÍTICA DE MOLLET
Diumenge 25 d’abril va ser un dia per a molts
inoblidable. La consulta fou valorada per Mollet
Decideix per la nit, amb tota raó, com un èxit.
Durant aquests pròxims dies els esforçats
conciutadans d’aquesta entitat rebran improperis
de les forces que s’oposaren a la realització de
les consultes amb els arguments, més o menys
desafortunats, que protegeix la llibertat d’expressió.
ERC vol donar-ne la seva visió, també protegida
per aquest dret inalienable. Volem manifestar el
nostre respecte per la seriositat, integritat, esperit
de sacrifici i honradesa de Mollet Decideix i la
valorem com un exemple pels que estimem la
llibertat.
La sociologia política de Mollet del Vallès té un
percentatge majoritari de conciutadans partidaris

d’opcions federalistes i un altre, minoritari, partidari d’un estat de concepció
nacionalista espanyola que ignora els drets de la nostra nació. El PSC de Mollet,
que suposadament representa des del govern de la ciutat aquesta opció
federalista, ha estat un cop més presoner d’un discurs maniqueista que l’ha
portat al menyspreu explícit cap als ciutadans que han organitzat la consulta i
a confondre els espais públics municipals amb espais de la seva propietat, on
les activitats que hi realitzen les entitats estan subjectes al seu vist i plau moral.
Corren temps d’individualisme i desafecció política, i és trist veure com un grup
de persones que, de forma altruista, dediquen el seu temps lliure i els seus
recursos a fer una consulta als seus conciutadans per tal que es puguin expressar
en llibertat, rebin aquest tracte per part dels seus governants. Pensem-hi quan
ens lamentem de la participació en les properes eleccions i alguns ens tornin
a envair de discursos tòpics i gastats sobre com fomentar-la.
Per Esquerra de Mollet la conclusió dels resultats és que l’independentisme
és la segona opció política de la ciutat, agradi o no.

A j u n t a m e n t
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Tel. 93 571 95 00

GRUPS MUNICIPALS
Sergio García Muñoz

Josep Monràs i Galindo

Alícia Domínguez González

Alcalde

Regidora d’Educació, de Salut Pública
i de Comunicació

Regidor de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

adominguez@molletvalles.cat

sgarcia@molletvalles.cat

Coordinador de l’Àrea de Serveis Generals i Planificació

Ana María Díaz Aranda

José Medina Díaz

jgarzon@molletvalles.cat

Regidora de Serveis Socials i de Gent Gran

Regidor d’Accessibilitat

adiaz@molletvalles.cat

jmedina@molletvalles.cat

Mireia Dionisio Calé

Ruth Pazos Jiménez

Regidora de Gestió i Disciplina Urbanística
i d’Habitatge

Regidora de Turisme

alcaldia@molletvalles.cat

Josep Maria Garzón i Llavina

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

afelices@molletvalles.cat

rpazos@molletvalles.cat

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Territorials

Rafel Cabanilla Casado

esafont@molletvalles.cat

Regidor de Treball i d’Acció Veïnal

cguarro@molletvalles.cat

Núria Fortuny i Corominas

Partit Popular
Susana Calvo, i Roberto Carmany
pp@molletvalles.cat

Carme Guarro i Forés
Regidora

rcabanilla@molletvalles.cat

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

Josep Estruch García

dnovo@molletvalles.cat

jestruch@molletvalles.cat

nfortuny@molletvalles.cat

Feliu Guillaumes i Ràfols

Assumpta Pastor Torres

Joan Daví Mayol

Regidor de Manteniment de la Via Pública

Regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat

fguillaumes@molletvalles.cat

apastor@molletvalles.cat

Regidor de Mobilitat i Transport

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

mdionisio@molletvalles.cat

Ester Safont i Artal

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

Regidora delegada del barri dels Col·legis Nous

Regidor de Consum

jdavi@molletvalles.cat

Esquerra Republicana
Oriol López
erc@molletvalles.cat
Regidora no adscrita
Eva Rodríguez
evrodriguez@molletvalles.cat
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L’Ajuntament
renova l’arbrat
de Can Borrell

Canvis al govern municipal
Des d’aquest mes de maig, han canviat algunes de les delegacions d’Alcaldia envers els
regidors de l’Ajuntament de Mollet. La regidora Carme Guarro, que fins ara portava Serveis
Socials i Salut Pública, ha renunciat a aquestes regidories per motius personals i això ha
motivat una reestructuració de les responsabilitats de govern.
Alícia Domínguez és la nova regidora de Salut Pública, responsabilitat que suma a les regidories
d’Educació i Comunicació. Pel que fa a la Regidoria de Serveis Socials, aquesta ha estat assumida
per Anna Díaz, que passa a ser regidora de Gent Gran i Serveis Socials.
Aquesta reorganització de les responsabilitats de govern ha comportat també el canvi de la
Regidoria d’Acció Veïnal, que fins ara portava Anna Díaz, i ha passat a ser encapçalada per Rafael
Cabanilla, regidor de Treball i Acció Veïnal. En l’àmbit de les regidories delegades de barri, Cabanilla
també ha assumit la del barri del Calderí, juntament amb la que ja tenia del barri de la Plana Lledó.

L'alcalde acompanya Carme Guarro en el moment de fer públic la seva renúncia a les
regidories de Serveis Socials i Salut Pública

Rafael Cabanilla
Regidor de Treball i d'Acció Veïnal

Anna Díaz regidora de
Serveis Socials i Gent Gran

L’Ajuntament està renovant
bona part de l’arbrat dels carrers
de Can Borrell. Això es fa per
millorar la visibilitat, la seguretat
dels vianants i la funcionalitat de
l’enllumenat en aquells punts on
l’arbrat és massa frondós i, alhora,
per evitar els problemes
d’al·lèrgia que causen els arbres
plataners.
Les obres afectaran un total de
250 plataners que seran substituïts
per arbres d’altres espècies més
adequades a les característiques
dels carrers i que no provoquen
l’agreujament dels símptomes
d’al·lèrgies. Els arbres que es
treguin es trasplantaran a altres
zones on no provoquin aquestes
molèsties.

Durant la presentació d’aquesta
reorganització del govern
municipal, l’alcalde ha dirigit
paraules d’elogi per als tres
regidors als quals ha atorgat les
noves responsabilitats. Pel que
fa a l’Anna Díaz, Monràs ha lloat
Els carrers afectats per aquesta
la feina que aquesta ha fet al
actuació són el carrer de Gallecs,
capdavant de la Regidoria de
de Francesc Layret, l’avinguda
Gent Gran i com a coordinadora
de Caldes (només a les voreres;
d’Acció Veïnal. També ha
la rambla no està afectada) i el
destacat la qualificació i la
carrer de Jaume Coll. El
sensibilització d’Alícia
pressupost d’aquesta obra
Domínguez per liderar l’àmbit municipal és de 200.000 euros.
de Salut Pública el qual, en bona
part, fa referència a la promoció
de la salut i la sensibilització i
educació envers temes de salut pública, tasques en les quals
Domínguez ja participava com a regidora d’Educació. Pel que fa
a la nova delegació de Rafael Cabanilla, l’alcalde ha volgut destacar
que es tracta d’una persona molt pròxima als diferents barris de
la ciutat i que, per tant, està capacitat per desenvolupar
correctament la nova responsabilitat.
Carme Guarro, per la seva banda, ha renunciat a les regidories de
Serveis Socials i Salut Pública per motius personals, després
d’haver-les encapçalat durant els darrers 11 anys. Guarro no
abandona la seva acta com a regidora ja que continuarà al govern
municipal donant suport en tot allò que sigui necessari en els
àmbits de Serveis Socials i Salut Pública.

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
Alícia Domínguez
Regidora d'Educació, de
Salut Pública i de
Comunicació
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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III Jornada de Mediació Escolar
El proper divendres 28 de maig, el Centre Tecnològic GIRO
acollirà la III Jornada de Mediació Escolar de Mollet. Es
tracta d’una trobada adreçada a l’alumnat, el professorat,
les famílies i els professionals de l’àmbit educatiu per
intercanviar experiències de resolució de conflictes per
mitjà de la mediació.
La mediació proposa una manera diferent d’entendre les relacions
humanes i d’abordar els conflictes de convivència. La mediació
ofereix l’oportunitat de treballar per la prevenció del conflicte i la
utilització del diàleg com a manera d’intentar arribar a acords en
els moment en què es donen problemes de convivència dins els
centres educatius. Així, la mediació en l’àmbit escolar pretén
responsabilitzar l’alumnat de la seva actuació i educar per a la
resolució dels seus propis conflictes.
L’objectiu d’aquesta jornada és que sigui un punt de trobada per
a l’intercanvi d’experiències de mediació escolar que es fan a Mollet, explicades des dels propis
protagonistes, que són els alumnes mediadors. I alhora un punt de partida per a la creació d’un
treball transversal i coordinat per la promoció i difusió de la cultura de la mediació i el diàleg a la
ciutat.
El programa de la III Jornada de Mediació Escolar inclou la realització de tallers per a alumnes, a
càrrec d’exalumnes mediadors de batxillerat de l’Institut Vicenç Plantada i alumnes del mòdul
d’integració de l’Institut Gallecs, així com un taller a càrrec de les mediadores del Servei Municipal
de Mediació. En l’apartat de les conclusions, intervindrà el Consell dels Infants de Mollet, que
enguany ha treballat el tema de la pau i la mediació, i els participants als diferents tallers de
mediació també en trauran conclusions.
La jornada s’adreça a alumnat i professorat dels instituts de secundària de Mollet, famílies,
professionals de l’àmbit educatiu, policia mediadora i mediadors i mediadores comunitaris.
Les inscripcions són gratuïtes i ja es poden formalitzar emplenant la butlleta que
trobareu a www.molletvalles.cat

Mollet comerç

Comprant a través
de la targeta, obtindràs
diversos regals

La Jornada de Mediació
Escolar es fa des de l’any
2008

Aules d’estudi als
equipaments
municipals
Arriba l’època d’exàmens als
instituts i universitats i, una vegada
més, diversos equipaments
municipals posen aules d’estudi
a disposició dels nois i noies que
estudien.
Així, entre el 10 de maig i el 8 de
juliol, excepte el 23 de juny, els
centres cívics i l’Espai Jove La
Nau tindran aules d’estudi en el
seu horari habitual. Per a totes
aquelles persones que necessitin
un horari més ampli per estudiar,
la Biblioteca Can Mulà ampliarà
l’obertura de la seva aula
d’estudi, que s’obrirà de dilluns
a divendres de 8 del vespre a 2
de la matinada; els dissabtes, de
4 de la tarda a 12 de la nit i els
diumenges i festius de 10 del matí
a 2/4 de 2 del migdia i de 4 de
la tarda a 12 de la nit.
Els equipaments amb aula
d’estudis són els centres cívics de
Can Pantiquet, L’Era, Can Borrell,
Lourdes, el Centre d’Informació
i Recursos per a Dones Joana
Barcala i l’Espai Jove La Nau.
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EMFO lluita contra la crisi i la desocupació
L’Empresa Municipal per
l’Ocupació i la Formació
Ocupacional (EMFO) ha
presentat la memòria de l’any
2009. Tot i la difícil situació
econòmica, l’empresa ha
augmentat la seva activitat,
ja que ha fet un gran esforç
per donar resposta a les
persones que s’hi han adreçat
des dels diferents serveis
d’informació, formació,
assessorament, suport en la
recerca de feina i suport en
la creació d’empreses.

Aquest esforç es veu reflectit en els resultats i les activitats que ha desenvolupat EMFO durant
l’any passat, entre els quals cal destacar la realització de 3.868 hores lectives per a 488 participants
que, juntament amb els cursos per a persones que treballen fan un total de 3.918 hores de formació
i 522 participants. Així, EMFO va fer un tasca molt important en l’apartat de formació, augmentant
en un 300% el nombre d’alumnes aturats, respecte del 2008. Una altra xifra important és l’atenció
a 439 emprenedors (155% més que l’any anterior) i la participació en la creació de 64 noves
empreses, un 36% més que en el 2008.

Noves tecnologies al servei de la formació i l’ocupació
Pel que fa al nombre de persones que han trobat feina gràcies a EMFO, l’any 2009 van ser 360
persones, una xifra molt positiva tenint en compte la crisi i la situació del mercat laboral. En aquest
sentit, i davant l’augment de persones que s’acosten a EMFO per buscar feina, s’ha engegat una
nova línia de treball que consisteix en donar eines telemàtiques per cercar feina per Internet. Així,
es recomanen cercadors de feina i altres instruments d’utilitat a les persones que en busquen
mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.
El nombre de persones ateses personalment a EMFO, ha crescut un 12% durant el 2009, però
aquesta xifra s’ha de complementar amb la gran quantitat de persones que han fet una sol·licitud
de feina o d’entrevista a través de la xarxa. Aquesta nova possibilitat d’atenció s’ha posat en marxa
aquest 2010 i encara no es tenen dades definitives, tot i que l’empresa calcula que el nombre de
persones ateses per aquest mitjà pot afegir un 80% a l’increment presencial del 12%.
En els darrers dos anys, el perfil de la persona que s’adreça a EMFO ha canviat força, a causa de
la crisi econòmica (augment de l’atur, tancament d’empreses, EROS o dificultat per trobar la primera
feina). Actualment, el volum més elevat d’usuaris són persones amb una bona formació que s’han
quedat a l’atur recentment. Per això, l’atenció a través de la xarxa ha tingut tant d’èxit i EMFO
continua millorant les comunicacions amb els usuaris per mitjà de les noves tecnologies.

Símptomes de millora per al 2010
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha afirmat que, de cara al 2010, es mostra “moderadament
optimista”. Durant el primer trimestre del 2010, EMFO ha ajudat a constituir 20 noves empreses,
que han generat 48 llocs de treball. Això, sumat a les 48 persones que s’han inserit directament
des d’EMFO, fan un total de 96 inserides en 3 mesos. L’alcalde també ha recordat altres actuacions
que es duran a terme enguany, com els plans d’ocupació de la Generalitat, el FEOSL o els llocs
de treball per al nou Hospital de Mollet.

Per a EMFO i per totes les persones que hi treballen, la crisi actual
esdevé una oportunitat de donar cada dia més i millor servei als
ciutadans i ciutadanes que necessiten un suport professional en
la recerca de feina, ja sigui millorant les seves competències
professionals a través de la formació, desenvolupant noves
estratègies de recerca de feina o rebent suport en la creació d’un
nou negoci.

EMFO gestiona més de 6.000 sol·licituds per treballar al futur Hospital
El procés de rebuda de sol·licituds per a la selecció de personal
per al nou Hospital de Mollet s’ha tancat amb un total de 6.602
sol·licituds per a 60 places que es demanaven, de diferents perfils.
EMFO col·labora amb empreses i entitats, com és el cas del
Consorci Sanitari de Mollet, en la selecció de personal; el punt
d’informació sobre l’estat de les sol·licituds és www.emfo.com

Curs sobre l’ús de les
noves tecnologies en la
recerca de feina
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Acords per impulsar l’ocupació a la ciutat
L’Ajuntament ha signat
diferents convenis amb els
sindicats i l’Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès
amb l’objectiu de treballar
plegats per impulsar
l’ocupació i l’economia a la
ciutat tot col·laborant amb
qüestions com la formació i
l’articulació de polítiques
d’ocupació i promoció
econòmica.
Es tracta de dos convenis
diferents. D’una banda,
l’Ajuntament, el sindicat CCOO
i el sindicat UGT han renovat
l’Acord Local per l’Ocupació i la
Cohesió Social, un conveni que
ja existia però s’ha adaptat a les
noves necessitats del context
actual de crisi econòmica. De
l’altra banda, l’Ajuntament
també ha signat un conveni amb

l’Agrupació d’Industrials del
Baix Vallès que recull la voluntat
de col·laborar amb temes com
la formació, la mobilitat i millora
dels espais industrials, la
inserció laboral de persones
amb discapacitat o el foment
del diàleg en totes aquelles
qüestions municipals en les
quals intervingui el teixit
industrial.
Acord dels sindicats UGT i CCOO amb l'Ajuntament

En tots dos casos, l’objectiu és
treballar coordinadament,
sumant esforços i col·laborant
per lluitar contra la destrucció
de llocs de treball i pel futur
econòmic de la ciutat.

L'alcalde i el president de
l'Agrupació d'Industrials
del Baix Vallès, Joan
Moretó, signen el conveni

La consellera de Treball, amb les persones
emprenedores
La consellera de Treball, Mar
Serna, va visitar Mollet per donar
suport a l’Associació de Dones
i Homes Emprenedors de
Catalunya Segle XXI, que es va
constituir a Mollet el passat mes
d’abril. L’acte formal de
presentació va tenir lloc a la sala
d’actes d’El Lledoner i va
comptar amb nombroses
persones expertes en economia,
empreses i treball autònom. La
consellera de Treball, que va
cloure la jornada juntament amb
l’alcalde de la ciutat, va afirmar
que l’emprenedoria és una bona
manera d’impulsar l’economia
i és una forma d’igualtat entre
homes i dones. L’Associació de
Dones i Emprenedors, amb seu
al Centre de Serveis Can Lledó,
té ja més d’un centenar
d’associats, la majoria de la
nostra ciutat.

La consellera i l’alcalde, en la cloenda de l’acte
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El 40% de la població de Mollet practica esport
Aquest percentatge es tradueix
en la xifra aproximada de
20.000 molletans i molletanes
que practiquen esport amb
regularitat. La dada es desprèn
tot sumant les xifres de
pràctica esportiva a les
escoles, als clubs i entitats
esportives, al Complex Esportiu
Municipal Ca n’Arimon i a la
resta de programes municipals
per promoure l’esport entre la
població.

Que el 40% de la població practiqui l’esport de manera habitual
és una notícia molt positiva, ja que indica que els molletans i les
molletanes són persones actives i saludables. Aquesta xifra ha
augmentat de manera important des del 2003, quan se situava
en el 22% de la població. L’augment es deu, sobretot, als canvis
socials, però també a la promoció que en els darrers anys
l’Ajuntament està fent de l’esport, amb l’inici de nous programes
esportius i la promoció de la pràctica saludable de l’activitat física.
Si ens fixem en la quantitat de nois i noies en edat escolar que
fan esport, el percentatge augmenta fins a situar-se en el 76%.
Aquest percentatge sorgeix fruit d’una enquesta realitzada pel
departament d’Esports de Mollet a una mostra de 3.000 nois i
noies de primària i secundària de Mollet.

ser una ciutat pionera, o els Jocs
Esportius Escolars.
Pel que fa al 24% de nois i noies
que no practiquen cap esport, la
majoria no ho fa per manca de
temps (46%), fet que s’agreuja
més durant l’etapa de la
secundària, quan han de suportar
una major pressió pel que fa als
estudis. L’enquesta s’ha fet a una
mostra de 3.221 alumnes de
primària i secundària de les
escoles i instituts de Mollet.

Pel que fa als esports, els que més es practiquen són el futbol
(32%), el bàsquet (22%), la natació (17%) i el tennis (8%). També
hi apareixen altres esports, com l’atletisme o els relacionats amb
coreografies de grup (gimnàstica, dansa, patinatge...). L’enquesta
també mostra que la majoria dels joves que practiquen esport
ho fan en algun dels clubs o entitats esportives de la ciutat (29%),
al Complex Esportiu de Ca n’Arimon (22%) o a la mateixa escola
(18%). A partir d’aquesta dada, queda palesa la importància dels
programes de foment de l’activitat esportiva que es desenvolupen
a les escoles com el Pla de l’esport a l’escola, del qual Mollet va

L’equip femení del Mollet Hoquei Club ascendeix a
1a Nacional Catalana
El passat 11 d’abril, l’equip femení del Mollet Hoquei Club va
aconseguir l’ascens a la categoria 1a Nacional Catalana en guanyar,
a casa, el Sant Cugat. Es tracta d’un equip molt jove, format ara
fa només un any, que en la primera temporada competida ja ha
aconseguit l’ascens a la categoria més important d’aquesta
modalitat.
Tal com és costum amb tots aquells equips de la ciutat que
ascendeixen, l’alcalde ha rebut oficialment les jugadores del Mollet
Hoquei Club i el seu entrenador per felicitar-los. Les jugadores
han convidat l’alcalde a participar en un entrenament amb l’estic
d’hoquei que van lliurar-li com a record de la jornada.
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La setmana de la gent gran
La gent gran de Mollet, un any més,vol mostrar que és activa, que es mou i que en té encara per molts anys. Aquest és l’objectiu
del programa Per molts anys! que, durant la setmana del 17 al 23 de maig, programa exposicions, conferències, espectacles, activitats
esportives i un berenar de germanor per a tota la gent gran que hi vulgui participar.

Dilluns, 17 de maig
17.30 h Inauguració del Per molts anys! (La Marineta)
18.15 h Actuació del grup Diàspora i rom cremat (Mercat Vell)

Dimarts, 18 de maig
10.30 h Mostra d’activitats físiques (Gimnàs d’El Lledoner)
17.30 h Espectacle de playback Marcando estilo (Mercat Vell)

Dimecres, 19 de maig
10 h
Jornada Esportiva per a gent gran (Pista Municipal d’Atletisme)
12.30 h Programa de Ràdio Mollet La Nostra Gent Gran (El Lledoner)
17.30 h Espectacle de teatre Però, això què és? (Mercat Vell)

Dijous, 20 de maig
10 h

Classe pràctica d’activitat física a l’àrea d’exercicis per
a gent gran (parc de Can Mulà)
11 h
Activitat artística a l’aire lliure (El Lledoner)
17.30 h Espectacle de teatre Pot ser el teu veí (Mercat Vell)
18.30 h Espectacle de playback Mamá, quiero ser artista

Divendres, 21 de maig

Jornada espotiva per a la gent gran , a les pistes d’atletisme

16.30 h Berenar de germanor i ball (Mercat Vell)

Diumenge, 23 de maig
Dissabte, 22 de maig
19 h

Espectacle Visca la Sarsuela (El Lledoner)

19 h
21 h

Actuació de la Coral del Casal Cultural (El Lledoner)
Cinema a l’aire lliure: La vida en rosa (El Lledoner)

Finalitza l’exposició de la història del Servei de
Català a Mollet
Inaugurada el 12 d’abril per Bernat Joan, secretari de Política
Lingüística i president del Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL), l’exposició Història del Servei Local de Català i dels 20
anys del Consorci per a la Normalització Lingüística ha estat visitada
de forma massiva durant tres setmanes al Centre Cultural La
Marineta.
L’exposició feia un recorregut des de l’any 1987, quan es va
inaugurar el Servei de Català a Mollet, fins a l’actualitat, a través
de les classes, l’assessorament i la dinamització que s’han fet
durant aquests més de 20 anys. L’alumnat hi va participar
activament, escrivint frases curtes que es van penjar del sostre
amb cartrons, on explicaven què es pot fer si s’aprèn català: “Si
aprenc català podré explicar contes al meu fill en català”, “podré
trobar feina” o “podré ser presidenta de la Generalitat”.

Nombroses persones es van acostar a la inauguració de l’exposició
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El Centre d’Estudis Molletans fa públic el veredicte
del Premi Juvenil i de la Beca de Recerca
El dijous 6 de maig es va fer públic al Centre Cultural La Marineta
el veredicte del XI Premi Juvenil Vicenç Plantada, que s’atorga
cada any i el de la IX Beca de Recerca Vicenç Plantada, que
s’atorga cada dos anys.
Dels sis treballs que havien presentat nois i noies del Baix Vallès,
el jurat va atorgar el premi al treball de Lluís Puig, titulat Anàlisi
de l’impacte del circuit de Catalunya al poble de Montmeló. El
premi està dotat amb 350 euros i la publicació de l’article a la
revista NOTES.
Dels quatre projectes de treballs presentats a la Beca, el jurat va
declarar el premi desert.
Els participants al Premi Juvenil Vicenç Plantada

Els nens i nenes de l’Escola Garcia Lorca, solidaris
amb Haití
Els nens i nenes de tercer curs de l’Escola Federico García Lorca,
del barri de Lourdes, s’han sumat a les moltes iniciatives en
solidaritat amb el poble d’Haití, que va patir un terratrèmol
devastador el passat mes de gener. Per poder recollir diners per
enviar-los a Haití, els alumnes van decidir muntar una botiga
solidària i vendre joguines i altres estris nous que cadascú va
portar de casa. Abans, van fer cartells per anunciar la botiga
solidària entre les famílies i denunciar la situació d’Haití.
L’Escola García Lorca, a més a més, també es va sumar a la
iniciativa “1 euro per Haití”, impulsada per les entitats solidàries
de la ciutat. Entre les dues activitats, es van recollir prop de 200
euros que es van fer arribar als damnificats del terratrèmol a
través de projectes de cooperació.
Amb l’objectiu de felicitar-los per la seva iniciativa, l’alcalde de
Mollet va rebre els alumnes de tercer de l’escola que li van explicar
detalladament la seva iniciativa.

dentalvalles

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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Procés de la teva proposta compta!
Quan una proposta arriba es classifica segons el Consell
Municipal al que pertany (Comerç, Cultura, Dona,
Escolar, Esports, Gent Gran, Joventut, Benestar i Salut,
Solidaritat i Cooperació, Mobilitat i Seguretat Ciutadana
i Convivència i Altres). Després, cada Consell Municipal
Del procés La teva proposta compta! de l’any passat, prioritza les propostes del seu àmbit. Les que no
pertanyen a cap consell, però són de competència
es van rebre 361 propostes per a ser incloses al
programa d’actuació municipal. El 22 % es referien municipal, es deriven al departament corresponent
al tema de la Mobilitat, el 14 % a Medi Ambient, l’11 per a que les tingui en compte a l’hora d’elaborar el
% a aspectes relacionats amb la convivència. De totes pla d’actuació municipal.
les propostes rebudes, més del 75 % de les propostes
prioritzades i el 34% de les no prioritzades pels Consells
Municipals han estat incloses al pressupost municipal
d’enguany.
El pressupost participatiu La teva proposta compta!
és un espai de participació per recollir les propostes
de la ciutadania, que es podrien transformar en accions,
inversions i programes municipals de l’any 2011 a la
nostra ciutat.

BUTLLETA PARTICIPATIVA
Nom i cognoms*
DNI o NIE*

Any de naixement*
Correu electrònic*

Telèfon

Adreça postal*

(És obligatori emplenar totes les dades marcades amb *)
Propostes:

Dipositeu aquesta butlleta abans del 17 de juny de 2010
D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades en un
fitxer automatitzat amb la finalitat de tenir-lo informat d’aquest procés així com, també per a la tramesa d’informació d’altres activitats participatives organitzades per l’Ajuntament,
que puguin ser el seu interès. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podrà exercir mitjançant un escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament
de Mollet (pl. Major, 1).
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PROPOSTES CIUTADANES
D’ACCIÓ MUNICIPAL
PER AL 2011
Per sisè any consecutiu, l’Ajuntament de Mollet inicia el
procés participatiu La teva proposta compta!. Aquest
procés pretén que el conjunt de la ciutadania de Mollet
pugui fer propostes sobre projectes o actuacions a la
ciutat, per tal que l’equip de govern inclogui en els
pressupostos municipals aquelles iniciatives que siguin
d’interès per al conjunt general de la ciutat. La teva
proposta compta! parteix del nostre convenciment que
les aportacions ciutadanes, ja siguin particulars o
d’entitats, ens ajudaran a millorar la ciutat.

Qui hi pot participar
Tots els molletans i totes les molletanes, a partir de setze anys,
així com les entitats i les associacions de la ciutat.

Fins quan es pot participar
Fins al 16 de juny de 2010

Un any més, us demanem la vostra participació
proposant-nos actuacions o programes, de caràcter Com es pot participar
anual i de competència municipal, que voldríeu que Fent-nos arribar les vostres propostes, sobre programes o activitats
tinguéssim en compte per incorporar-los en els de competència municipal, a través de qualsevol d’aquestes vies:
pressupostos del proper 2011 i que han de millorar la
qualitat de la ciutat en què vivim.
Emplenant la bulleta d’aquest document i
Us agraeixo a l’avançada la vostra col·laboració, perquè
tots plegats podem construir una ciutat més participativa,
millor, més plural, ja que

dipositant-la a les bústies que trobareu als
centres municipals.
Per correu electrònic:
pressupost2011@molletvalles.cat
Mitjançant la pàgina web municipal:

La teva proposta compta!
Josep Monràs i Galindo
Alcalde
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