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que volem cada dia més cívic,
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més format i més cohesionat.
Ara que hem conclòs el Pla Estratègic, amb una gran participació,
que ha donat lloc a la definició de les 4 grans línies estratègiques

D’aquí la potència d’aquesta

de futur, és el moment de començar a desplegar-lo. I aquesta és
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però potent, que ha de

futures.

simbolitzar la il·lusicó per un

www.molletvalles.cat

Mollet més a prop i amb més
futur.

Volem que Mollet, amb el seu territori natural del Baix Vallès, es
consolidi com a espai de trobada de persones emprenedores i
de professionals competents; de famílies que construiran el seu

Josep Monràs i Galindo

projecte de vida amb les oportunitats que trobaran mitjançant la

Alcalde

La informació més a prop teu

formació, l’educació, l’habitatge, l’ocupació, uns serveis públics
eficients i una ciutat de paisatge humà i solidari amb el medi
ambient i la sostenibilitat, ja que una de les grans apostes és

Ràdio Mollet del Vallès 96.3 FM

l’equilibri ciutat urbana, territori rural.

www.radiomollet.com

www.vallesvisio.cat
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Urgències
Emergències
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra
Bombers
Salut
Telèfons d'interès
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
Taxis
Servei Local de Català
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FIMO guanya en qualitat i valoració al nou espai al
parc de Ca l’Estrada
La setena edició de Firamollet (FIMO) s’ha celebrat els dies 1, 2 i 3 d’octubre amb un balanç molt positiu, tant pel que
fa a l’organització com al nou espai de la fira, el parc de Ca l’Estrada. En nombre de visitants, l’edició d’enguany ha
assolit les 68.000 persones.
El parc de Ca l’Estrada ha acollit la setena edició de FIMO, la fira
del comerç, la indústria i els serveis del Baix Vallès. La nova
ubicació ha resultat un encert, ja que ha permès ampliar els metres
quadrats dedicats a la fira (fins a 21.000) i ha rebut molt bona
valoració de visitants i expositors, que el qualifiquen com un espai
més amable i acollidor. A més a més, FIMO 2010 ha aconseguit
atreure el mateix nivell de visitants que en la darrera edició, ara
fa dos anys, tot i no ser un espai tan cèntric com el parc de les
Pruneres.
Pel que fa al nombre d’expositors, aquesta edició ha arribat als
157, un 20% més que en la darrera edició. A FIMO 2010 hi havia
una gran carpa multisectorial i una carpa dedicada a la salut en
un sentit ampli: empreses i serveis sanitaris relacionats amb la
promoció del benestar, l’alimentació saludable, l’esport i el relax.
En aquesta edició, el sector de l’automoció ha pres un paper
rellevant, tot convertint FIMO en la fira multisectorial més important
del Vallès Oriental i una de les primeres de la regió metropolitana
de Barcelona.

Per segona vegada, FIMO també ha estat el marc per a la celebració
de l’Agromercat, amb una vintena de parades dedicades a la
promoció i comercialització de productes agroalimentaris artesans
produïts a la nostra terra. Entre els productes que es podien trobar,
hi havia embotits i xarcuteria; làctics i formatges; pa, coques,
bunyols i xurros; vins, caves i cerveses; productes d’horta, llegums,
bolets i herbes; conserves, mel i melmelades; plats precuinats;
tots elaborats artesanalment.
En aquesta edició, FIMO també ha reservat un espai de convidats
dedicat a l’illa italiana de Sardenya (concretament, a la ciutat de
l’Alguer), una important ciutat portuària i turística que atreu cada
any major nombre de visitants catalans. A l’estand de FIMO, el
visitant podia informar-se dels atractius turístics, patrimonials i
gastronòmics de Sardenya i de l’Alguer.

Vista exterior del nou espai de FIMO al parc de Ca l’Estrada
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68.000 persones visiten FIMO 2010
Més de 68.000 persones han visitat FIMO en els tres dies d’obertura
al públic. Divendres a la tarda, a l’hora de la inauguració, es va
establir un rècord de visitants, amb més de 3.000 persones. Tot
i això, els moments de màxima afluència de públic van ser dissabte
i diumenge a la tarda. En aquesta edició s’ha detectat una gran
afluència de públic provinent de fora de Mollet, gràcies a la difusió
que s’ha fet des del canal públic de televisió Vallès Visió i els
mitjans de comunicació locals.

El sector de l’automoció a l’espai exterior del FIMO

foto: Toni Torrillas

La major superfície del nou espai firal, el parc de Ca l’Estrada,
també ha fet possible una major programació d’activitats a l’exterior
concebudes per dinamitzar la fira. S’han fet demostracions de
productes i serveis, concerts, activitats i tallers infantils, exhibicions
de ball... A banda de les activitats que s’han desenvolupat durant
el cap de setmana a l’espai firal, FIMO 2010 proposava un ampli
programa al llarg de tota la setmana en el qual han destacat les
xerrades dedicades al món de la salut i una sessió de treball en
xarxa (networking), organitzada per la Cambra Comerç, amb la
presència d’una quarantena d’empreses de la zona, pensada
perquè aquestes es coneguin i puguin establir futures
col·laboracions.
Un altre indicador de la bona acollida de la fira d’enguany, és la
mostra gastronòmica, un espai que aplega diferents empreses
de restauració i alimentació que han ofert una degustació dels
seus productes als visitants.

Un pas més cap a l’administració electrònica
Una de les novetats que l’Ajuntament ha presentat a FIMO és
una oficina virtual de tràmits amb l’administració. Aquesta eina
semblant a un caixer electrònic amb pantalla tàctil permet a la
ciutadania realitzar els principals tràmits amb l’administració
(certificats d’empadronament, demandes d’ús d’espais municipals,
renovació de DNI, certificats d’obres, etc) de manera virtual i
sense haver de desplaçar-se fins a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’Ajuntament. Per alguns d’aquests tràmits és
imprescindible disposar del nou DNI electrònic, o bé d’un certificat
digital (es poden demanar a l’OAC). A banda de poder realitzar
tràmits amb l’Ajuntament, aquestes oficines electròniques també
inclouen la possibilitat de realitzar tràmits online amb altres
administracions com la Generalitat de Catalunya, l‘Institut Català
de la Salut (permet, per exemple, demanar hora al metge a través
d’aquest sistema) i els diferents ministeris de l’estat.
En la primera etapa d’implantació d’aquesta nova eina, l’Ajuntament
distribuirà a diferents punts de la ciutat tres d’aquestes oficines
virtuals. Al mateix temps, s’implantarà aquest sistema al web
municipal perquè aquelles persones que ho desitgin puguin
realitzar aquests tràmits des de casa o des de qualsevol ordinador
connectat a Internet.
Es tracta d’un pas més que fa l’Ajuntament de Mollet en el seu
objectiu de facilitar les gestions a la ciutadania i implantar
l’anomenada administració electrònica. Fins ara, a través del web
municipal es podien realitzar només alguns d’aquests tràmits.

4
6

Composici n

Nens jugant al dominó de la ciutat, a l’estand de l’Ajuntament

Els visitants van poder provar la nova administració electrònica
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La ciutat de Mollet renova la seva imatge
FIMO 2010 ha estat el marc escollit per l’Ajuntament de Mollet per donar a conèixer a la ciutadania una nova imatge
de ciutat. Es tracta d’un logotip amb el qual l’Ajuntament vol representar amb contundència la força i el dinamisme de
Mollet, així com les grans possibilitats de futur de la nostra ciutat.
El nou logotip té com a element central la lletra ‘M’ que encapçala
la paraula Mollet. Una ‘M’ que es desplega sobre sí mateixa amb
multitud de colors sobreposats que representen les possibilitats
de desenvolupament i de futur de la ciutat. La nova marca de
ciutat ha sorgit del procés d’elaboració del nou Pla Estratègic de
Ciutat Mollet 2025, un document que defineix els eixos sobre els
quals la ciutat ha de treballar perquè en els propers 15 anys
esdevingui una ciutat de referència, tant a nivell d’arquitectura
ciutadana com social, empresarial, etc...

foto: Toni Torrillas

La nova marca de ciutat es va descobrir en la inauguració de
FIMO 2010 i durant tots els dies de la fira ha presidit l’entrada a
la carpa multisectorial, a l’estand de l’Ajuntament. Els milers de
visitants de FIMO van ser els primers en conèixer aquesta nova
marca, que a partir d’ara l’Ajuntament començarà a aplicar en les
diverses comunicacions adreçades a la ciutadania i a la promoció
exterior de Mollet.
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l’espai dels grups municipals
FUTUR D’ESQUERRES I PROGRESSISTA
Fa pocs dies que FIMO ha tancat les seves portes amb una gran afluència
de visitants i amb bona nota per part dels expositors i participants que es van
aplegar al parc de Ca l’Estrada.

comercial i de serveis. Equipaments com l’Hospital
o la futura seu de la tresoreria de la Seguretat Social
contribueixen a aquesta centralitat.

La Fira del comerç, els serveis i la indústria del Baix Vallès ha tornat a ser una
cita indispensable per veure el millor aparador comercial, la més gran mostra
d’automoció, els productors del nostre territori, les empreses que han contribuït
a tenir un dels millors hospitals de Catalunya, restaurants, animació i els
serveis municipals que contribueixen que tots els molletans i molletanes
tinguem l’administració ben propera. FIMO ha estat un exemple del que, en
època de crisi, s’ha de fer: apostar i mostrar que s’existeix i és per això, que
ha estat l’edició més gran i amb més participants.

Aquests últims anys, amb els governs progressistes
i d’esquerres a la Generalitat de Catalunya, Mollet
ha vist posar en funcionament molts equipaments
i serveis per a les persones. Perquè els Governs
Maragall i Montilla han apostat pels ajuntaments,
per les administracions més properes als ciutadans;
per dotar als municipis de recursos i serveis per
atendre als seus ciutadans i ciutadanes.

La nostra ciutat, tot i patir també la crisi, no s’atura i engega projectes per
tal de contribuir a augmentar l’activitat econòmica, el suport a nous
emprenedors, a la dinamització del comerç, a fer de la nostra ciutat un referent

Mai, els municipis havíem tingut tant suport per
part de la Generalitat de Catalunya i és per això que
caldrà seguir apostant per governs que hi creguin.

I DESPRÉS DEL 28 DE NOVEMBRE, QUÈ?
El proper 28 de novembre estem cridats a les urnes per renovar
el Parlament i el govern de la Generalitat de Catalunya. Aquestes eleccions es
celebren en un context de crisi econòmica amb un alt índex d’atur que està afectant
a molts ciutadans i ciutadanes del nostre país. La crisi econòmica a la qual ens
han abocat els mercats, que són els únics responsables de la situació actual i no
pas els treballadors i treballadores; ara ens volen fer pagar amb mesures antisocials
perquè ells segueixin tenint beneficis a costa nostra. En aquestes eleccions està
en joc el futur de l’estat del benestar a Catalunya. El Govern catalanista i d’esquerres
ha incrementat en 106% el pressupost dedicat a l’atenció a les persones amb
discapacitat, s’ha ampliat els recursos a la protecció de la infància i l’adolescència.
S’ha aprovat i desplegat el Pacte Nacional per a l’Habitatge, s’ha augmentat la
plantilla de mestres i professorat i més beques i ajuts perquè la renda familiar no
condicioni l’accés a l’educació, s’ha incrementat el nombre de llars d’infància
municipals, s’ha impulsat una sanitat pública per a tothom i s’han implementat
mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la construcció
d’infraestructures de millora de la disponibilitat i qualitat de l’aigua, i s’han pres
mesures de lluita contra l’atur. En concret en aquests anys de govern catalanista
i d’esquerres la construcció social i nacional a Catalunya han avançat com mai.

Zapatero se ha declarado pro catalán. Pro nacionalista, quería
decir. El presidente del todo declara que quiere más a una parte. Todos estos
años de esfuerzo desde Cataluña han tenido recompensa. Siempre hemos
dicho que los catalanes no somos como los murcianos que, como ustedes
saben y para cabreo de Pablo Molina, es el ejemplo que los nacionalistas
catalanes ponen siempre para rechazar cualquier forma de igualdad; aunque
nuestro presidente sea de Córdoba y tengamos dos ministros catalanes de
origen almeriense y extremeño. El caso es que por fin han conseguido que
un presidente del español haya asumido ese discurso y que lo diga en público.
Es decir, el presidente acepta y apoya que los españoles ya no seamos iguales.
De todas formas, estas declaraciones no son como parecen o son menos de
lo que parecen. Les digo esto al hilo del descubrimiento arqueológico reciente
de que cuando Montilla era ministro consideraba inconstitucional gran parte
del contenido del estatuto, –los servicios jurídicos del Ministerio de Industria,
tampoco hay que pasarse–. Y eso pasa con muchas otras cuestiones. Por
ejemplo, con las multas lingüísticas, defendidas por todo el PSOE, pero que
la Abogacía del Estado del señor Caamaño considera ilegales.
6
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Ara, CIU es presenta com el canvi, però no volem les
receptes de la dreta: el copagament de la sanitat pública
però desgravació a les mútues, la reducció de les
prestacions públiques, la segregació de nens i nenes
a les escoles, entre d’altres. Aquestes eleccions són
per decidir si defensem drets, com així ho hem fet ICVEUiA en contra de la reforma laboral, o si els retallem,
com pretén CIU.
En aquests eleccions cal que tots els ciutadans i
ciutadanes d’esquerres es mobilitzin, podem canviar
el rumb de les polítiques reaccionàries, antigues i
neoliberals; no ens hem de resignar, hem de defensar
els nostres drets per aconseguir més benestar i cohesió
social.
En definitiva, s’enfronten les polítiques del passat, que
representa clarament la dreta, CiU i PP- però també
sovint el PSC quan defensa polítiques econòmiques
liberals i productivistes- i les polítiques de futur,
d’esquerres i ecologistes que representem ICV-EUA.

Pero es que estos días se ha conocido que el
Ministerio de Medio Ambiente está litigando contra
la Generalitat por la competencia sobre agua. Uno
de los síntomas que demuestran que en España
se han creado fronteras es que cualquier paleto se
enrosca la boina y dice que el río que pasa por su
pueblo es suyo, aunque recorra media España y
pase por seis comunidades diferentes. La cuestión
es que el nuevo estatuto considera a Cataluña en
esto un territorio independiente. Sucede que dos
de los ríos de mayor importancia, el Ebro y el Segre,
transcurren también por territorio aragonés y aquí
viene el problema. Según mis noticias la Abogacía
del Estado ha interpuesto no menos de treinta
demandas por considerar que la Agencia Catalana
del Agua se ha arrogado atribuciones de la "CHE"
–Confederación Hidrográfica del Ebro– sobre la
materia. Es decir, Zapatero acude a los tribunales
contra la dignidad hídrica de Cataluña.
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PROU ESCUDELLA BARREJADA
Just dos mesos abans de la data de les eleccions
les dades marquen un escenari en que CiU
capitalitza les ganes de canvi, ja sigui en l’eix
econòmic, com en un rebuig molt majoritari a
la fórmula de govern del tripartit, i en general,
de governs que l’opinió pública percep com
inestables. Això ha situa el debat, no en quin
partit obtindrà clarament més vots i molts més
diputats, sinó amb quin grau de llibertat d’acció
es mourà el proper Govern. La gent haurà
d’avaluar quin grau de fragmentació vol en el
proper Parlament i quin grau de dificultat hi haurà
per formar majories estables de govern. Amb
l’experiència del Tripartit, gat escaldat fuig de
l’aigua calenta.
Perquè hi ha gran insatisfacció amb el model
tripartit actual (escudella barrejada), hi ha un

BAIXA AL CARRER I PARTICIPA
“No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d’un poble
unit, alegre i combatiu”.
Aquests versos del poeta valencià Vicent Andrés
i Estellés ens vénen al cap sovint a la gent
d’Esquerra de Mollet del Vallès. Una màxima que
tenim sempre ben present. Ara que arriba època
electoral, de nou Esquerra es veu assetjada per
totes bandes. Les enquestes, com sempre,
auguren menys suport per a la causa republicana,
d’esquerres i independentista. S’intenta que el
discurs econòmic, basat en l’esforç d’una societat
sencera que ha de treballar però ser tractada amb
justícia per poder sortir d’aquesta convulsa crisi

rebuig absolut a una possible reedició; així ho creu el 81,6% dels catalans majors
d’edat, mentre només el 15,1% desitja que després de les properes eleccions
es reediti l’actual fórmula de govern. El rebuig a un tercer tripartit es dóna de
forma molt majoritària per tots els grups d’edat, però també entre els votants
dels partits que el formen. Només el 28,6% dels votants del PSC de l’any 2006
(228.000 persones), el 24,7% d’IC-V (70.000 persones) i el 16,5% d’ERC (69.000
persones) voldrien que hi torni ha haver un govern conjunt entre els tres partits.
(Raccometre 27/iX/10).
I és que no és estrany: parlant només de Mollet: quart cinturó, B-500, tren
Mollet-Papiol, desdoblament de la línia de Vic, I un llarg etcètera d’obres
programades o pactades amb Madrid a l’època de Convergència i Unió i que
ells només han sabut endarrerir “sine die”. Per cert, l’única obra important que
s’ha fet, el nou Hospital, és un tema especialment sagnant, CiU els hi va deixar
la feina pràcticament feta: Consorci, Estatuts, primer projecte, gerència, nomes
havien d’aixecar maons, certament té “mèrit” haver trigat set anys en fer-lo,
l’han endarrerit quatre anys sobre el previst.
Catalunya no es pot permetre més escudella barrejada.
que ens afecta, no se senti. També es vol que s’escoltin amortides les propostes
d’Esquerra per al futur nacional del país. Però allò cert és que la societat ha
canviat amb 7 anys de govern d’esquerres a la Generalitat. S’ha legislat, i molt,
i s’han posat unes bases valentes i democràtiques, per tal que el futur de
Catalunya el decidim nosaltres. I ara els catalans se senten madurs
democràticament per tal de fer un referèndum a la propera legislatura. El dret
a decidir és la condició indispensable d’ERC per fer un govern a partir del 28
de novembre. La majoria de catalans així ho volen; la garantia d’aconseguirho és una Esquerra forta.
Gent valenta som la gent d’Esquerra. Gent que arrisca i que s’explica sense
por. També a Mollet, on som la garantia de canvi. També des de la ciutat hem
d’arriscar i anar més enllà en polítiques econòmiques. Hem de ser imaginatius
en idees en favor del comerç, de la indústria, dels emprenedors. I així crear
ocupació. Cal que desenvolupem la democràcia directa i ser conscients que
la major implicació en els afers públics de la ciutadania passa per ser més
flexibles i oberts en les polítiques de col·laboració ciutadana. Aquestes i altres
idees són les que estem treballant des de la secció local d’Esquerra de Mollet.
I aviat les explicarem.

A j u n t a m e n t

d e

M o l l e t

d e l

V a l l è s

Tel. 93 571 95 00

GRUPS MUNICIPALS
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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“Gaudeix més qui dóna que no pas qui rep”
Entrevista a Joan Singla, president de l’empresa FAINSA

Quan i com es va iniciar aquesta col·laboració amb el Taller Alborada?
Ara ja deu fer 10 anys que FAINSA col·labora amb l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet tot aportant diners
perquè el Taller Alborada adquireixi maquinària o material. Aquesta col·laboració va començar perquè alguns pares i mares d’usuaris
del taller que són de Martorelles com jo, me’n van parlar molt bé.

Perquè va decidir ajudar al Taller Alborada i no dedicar els diners a qualsevol altre entitat o ong?
Quan em van parlar de la tasca que es feia al taller vaig visitar-lo, ja que crec que és la millor manera de conèixer les coses. Vaig
quedar molt agradablement sorprès de veure com aquests xicots, a base d’esforç, voluntat i il·lusió aconsegueixen fer una vida
normal, amb un lloc de treball que els fa sentir-se útils, on poden desenvolupar habilitats socials i, alhora, descarregar les seves
famílies del pes que suposa fer-se càrrec d’una persona amb discapacitat intel·lectual.

Ara que coneix a fons la tasca del Taller Alborada, què
li sembla?
Em sembla una tasca molt lloable. Els nois i noies que hi treballen
tenen sort que hi hagi algú, com l’Ajuntament de Mollet, que
creu en aquest projecte i que hi destina grans professionals.
Perquè el Taller Alborada tiri endavant cal una feina compartida
entre els usuaris, els professionals, gent com nosaltres que
cregui en el projecte i l’ajudi... és una tasca que necessita la
col·laboració de tothom. En aquest sentit, no em puc estar
de reclamar més suport de la Generalitat i dels municipis propers
a Mollet, que també hi tenen usuaris.

Per la gent del Taller Alborada la seva donació és una
gran ajuda. Però, què significa per a vostè i per a
l’empresa?
FAINSA no és només una “empresa”. Està formada per
persones amb valors que lluitem per allò que creiem
que val la pena. Estem molt agraïts de poder
col·laborar amb el taller. Crec que sempre
gaudeix més qui pot donar i dóna, que
aquell que ha de demanar, per a qui
sempre suposa un major esforç.
El Centre Especial de Treball Taller Alborada
contracta persones amb discapacitat psíquica.
L’activitat principal són les arts gràfiques, en
les quals s’ofereix als clients diferents serveis
d’impremta, disseny gràfic, serigrafia,
tampografia, retolació, etc., i els manipulats
industrials.

En Joan Singla és l’actual
propietari i president de l’empresa
FAINSA. Situada a Martorelles,
aquesta empresa està
especialitzada en la fabricació de
seients per al transport (trens,
avions, autobusos...) que ven arreu
del món. Gràcies a la consciència
solidària del Joan Singla, des de
fa 10 anys Fainsa dedica una petita
part dels seus beneficis a
col·laborar amb el Taller Alborada
de Mollet.
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Mollet commemora el Dia de la Ciutat amb el
lliurament del Premi Jordi Solé Tura
Enguany el Premi Jordi Solé Tura per a una tesi doctoral sobre la democràcia arriba a la tercera edició. Com és habitual,
el premi es lliurarà en el marc de la commemoració del Dia de la Ciutat, el 4 de novembre.
Per commemorar el Dia de la Ciutat, Mollet comptarà amb la participació
del polític i advocat Miquel Roca i Junyent, que va ser company de
Jordi Solé Tura en els treballs de redacció de la Constitució espanyola,
a més d’amic personal. Precisament, el títol de la conferència que oferirà
a les 7 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament és “La Constitució
de Jordi Solé Tura”.
En acabar la conferència, es farà el lliurament del III Premi Jordi Solé
Tura, un certamen que convoca l’Ajuntament de Mollet a través del
Centre d’Estudis Jordi Solé Tura des de l’any 2008 i que s’adreça a joves
investigadors universitaris amb l’objectiu de promoure la recerca dins
dels àmbits del Dret Públic i la Ciència Política. Set són les tesis doctorals
que opten al premi d’enguany i els autors provenen tant d’universitats
catalanes com de la resta de l’estat i l’estranger. La dotació econòmica
del premi és de 6.000 euros.
El Centre d’Estudis Jordi Solé Tura també presentarà el número 2 de
la revista Textos, que recull les conferències a Mollet que va fer Montserrat
Tura en el lliurament del premi l’any passat i de la tesi guanyadora de
l’anterior edició, un treball sobre les dones immigrants magrebines a
Espanya i Itàlia, de la dra. Djaouida Moualhi.

Sobre el Dia de la Ciutat
El 4 de novembre de 993 és la data del primer document que fa referència
a la població molletana, Moledo. Per això, l’any 1993 la ciutat va celebrar
el mil·lenari i des d’aleshores es commemora el dia de la ciutat al voltant
del 4 de novembre.

FAINSA fa una donació a l’Institut
Municipal de Serveis als
Discapacitats
Un any més, l’empresa de Martorelles FAINSA ha col·laborat amb la tasca de
l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) de Mollet amb una
donació destinada al Taller Alborada.
FAINSA ha fet donació a l’IMSD d’una màquina de reprografiar per un import de
9.785 euros, destinada al Centre Especial de Treball Taller Alborada. D’aquesta manera,
l’empresa FAINSA expressa la seva sensibilitat envers la tasca de l’IMSD, amb qui
col·labora des de fa una desena d’anys. El president de FAINSA, Joan Singla, va
visitar el Taller Alborada acompanyat de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs la regidora
de Serveis Socials, Anna Díaz.
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L’Ajuntament presenta el
web ‘Molletnegocis.cat’
Es tracta d’una nova eina web que pretén facilitar la implantació
de nous establiments comercials a la ciutat.
El nou portal web ‘molletnegocis.cat’ inclou informació exhaustiva
de tots els comerços que hi ha a la ciutat, distribuïts per sectors
(alimentació, roba i complements, decoració...) i pels diferents eixos
comercials de la ciutat. També inclou informació actualitzada dels
locals comercials disponibles, de manera que pretén ser una bona
eina per a aquelles empreses o persones emprenedores que desitgin
instal·lar-se a Mollet. D’una banda, podran saber quants comerços semblants hi ha a la ciutat i on estan situats, una informació molt
útil a l’hora de valorar on instal·lar-se. De l’altra, els agents immobiliaris facilitaran, a través del portal web, informació dels diferents
locals comercials disponibles, cosa que també agilitzarà molt el tràmit.
El web també pot ser una eina útil per a consumidors, ja que inclou una guia del comerç a la ciutat que s’actualitzarà cada tres
mesos per mitjà d’un exhaustiu cens del teixit comercial. També inclou informació de transport públic, aparcaments disponibles i
altres informacions d’interès.
L’empresa Planol.info, per encàrrec de l’empresa municipal Mercamollet, ha realitzat aquest web dinàmic que anirà ampliant els
seus serveis amb la col·laboració dels comerciants de la ciutat.

Campanya per millorar el comerç a la ciutat
Durant el mes d’octubre, la Federació de Comerç i l’Ajuntament han engegat una nova campanya per millorar la qualitat
del comerç a la ciutat. Es tracta d’una enquesta sobre els hàbits comercials dels consumidors que s’ha presentat en el
marc de FIMO 2010.
L’enquesta va adreçada a totes les persones que compren a la ciutat, ja siguin de Mollet o de municipis propers, i pregunta qüestions
com quins productes compra a Mollet, si ho fa en botigues o en centres comercials i com es valora l’atenció rebuda a partir de
conceptes com l’amabilitat, l’orientació, l’estètica dels comerços i els aparadors, etc.
Les conclusions d’aquest estudi permetran conèixer més
profundament què esperen les persones quan vénen a comprar
a la ciutat i detectar fortaleses i debilitats. L’enquesta és una eina
molt important per planificar estratègies comercials de futur i
convertir Mollet en un pol d’atracció comercial.
Mercat Municipal
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El president Montilla visita de nou la ciutat
Des que és president de la Generalitat, José
Montilla ha visitat Mollet en quatre
ocasions diferents. La darrera va ser el
passat mes de setembre, quan el president
va visitar l’Escola Sant Gervasi i
l’equipament municipal El Lledoner.

D'esquerra a dreta: l'alcalde, el president del grup Clade i director general de la cooperativa Abacus, Miquel Àngel
Oliva, el president de la Generalitat, el director de l'Escola Sant Gervasi, David Cos, i la delegada del govern visiten
una de les aules de l'escola.

El president català va venir a Mollet per participar
en una trobada del grup de cooperatives Clade
que es feia a les instal·lacions de l’Escola Sant
Gervasi, entitat que forma part d’aquest grup.
Acompanyat per l’alcalde de la ciutat, Montilla
també va conèixer el centre tecnològic
empresarial IUCT ubicat al costat de la mateixa
escola i que també forma part d’aquest grup
cooperatiu. Clade agrupa dotze empreses de
sectors d’activitat estratègics per a Catalunya,
com són l’educació, la cultura, l’agroalimentació,
l’alta tecnologia o el medi ambient.

Per la tarda, el president de la Generalitat va compartir una estona amb les persones usuàries del Centre de Serveis per a la Gent
Gran El Lledoner (plaça Cinco Pinos) i va ser entrevistat per la televisió pública digital Vallès Visió, que té els estudis al mateix
equipament. Abans de marxar, el president i l’alcalde van trobar-se amb representants d’entitats ciutadanes de diferents àmbits
(cultura, educació, empresaris, gent gran, joves, etc) que van compartir les seves experiències i neguits amb els dirigents.
José Montilla va venir a Mollet per primera vegada com a president de Catalunya el març de l’any 2007 per conèixer diferents
projectes que la ciutat tenia en marxa aleshores, com la construcció del barri de la Vinyota, les obres de l’Hospital i el soterrament
de la via del nord. La segona visita del president va ser el maig de 2009, quan va inaugurar la plaça de Joan Miró i les diferents
millores al barri de la Plana Lledó. Més recentment, el passat juliol, Montilla va tornar a Mollet en la inauguració del nou Hospital
de la ciutat.

Ofrena floral en homenatge a Lluís Companys
El proper 15 d’octubre se celebra el 70 aniversari de la mort del president de la Generalitat Lluís Companys, que fou
afusellat pel franquisme. Com fan cada any, l’Ajuntament de la ciutat i l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la
Llibertat a Catalunya organitzen una ofrena floral en homenatge al president màrtir.
Aquest acte d’homenatge es fa al parc de Lluís Companys, davant
el monument a Lluís Companys i als immolats per la llibertat a
Catalunya, i vol ser un record a tots els homes i les dones que
van morir per defensar la democràcia.
Lluís Companys va ser president de la Generalitat de Catalunya
entre el 1934 i el 1940, durant la Segona República Espanyola.
El 6 d’octubre de 1934, proclamà l' dins de la des del balcó de
la Generalitat. Arran d’aquests fets, fou empresonat fins a la
victòria electoral del al febrer de . Durant tota la Guerra Civil,
Companys va encapçalar el fins que es va haver d’exiliar a Perpinyà
quan les forces estaven a punt d'entrar a . El de va ser detingut
per la i traslladat al , on un consell de guerra sumaríssim el va
condemnar a mort i fou afusellat el 15 d’octubre de 1940.
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S’inicien les obres del futur edifici judicial de Mollet
El futur edifici judicial, amb una inversió d’11 milions d’euros, estarà situat a la ronda dels Pinetons al costat del nou
Hospital i acollirà cinc jutjats.
El futur edifici judicial de Mollet allotjarà cinc jutjats de primera
instància i instrucció i constarà de planta baixa i dues plantes, a
més de dues plantes en soterrani. Des de fa unes setmanes, el
nou equipament ja s’està construint al xamfrà de la ronda dels
Pinetons amb el carrer de Santa Perpètua i es preveu que l’obra
estigui enllestida d’aquí a dos anys.
El disseny de les futures instal·lacions, que diferencia clarament
els circuits i zones accessibles segons estiguin destinades al
públic, als funcionaris i jutges o als detinguts, també persegueix
un acostament dels serveis de l’administració de Justícia als
usuaris, ja que comptarà amb un espai d’atenció al ciutadà.
L’equipament inclourà, a més a més, el Registre Civil, actualment
a l’edifici municipal de Prat de la Riba, i les dependències per a
la fiscalia, metges forenses, advocats, tècnics, procuradors,
detinguts i arxiu.
El futur edifici judicial donarà servei a una població de 106.897
habitants, que és la suma dels habitants de Mollet i dels altres
sis municipis que integren el partit judicial (la Llagosta, Martorelles,
Montmeló, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa
Maria de Martorelles). El partit judicial de Mollet pertany a la
Fiscalia d’Àrea de Granollers.
Ja fa anys que Mollet demana aquest nou equipament ja que
l’actual ubicació dels jutjats, al carrer d’Anselm Clavé, s’ha quedat
petita pel volum d’activitat que rep diàriament. Aquest projecte
respon a la voluntat de millorar l’atenció a les persones que
s’adrecen a l’administració de Justícia i dotar el servei
d’instal·lacions dignes i equipades amb les darreres tecnologies.

Imatge virtual del futur equipament.
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L’alcalde de Mollet, Josep Monràs i la consellera de Justícia, Montserrat Tura, comproven
l’inici de la primera fase de construcció del futur edifici judicial.
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Connecta’t a la informació local amb Ràdio Mollet
Ràdio Mollet acaba d’encetar temporada amb l’objectiu de fer-se un raconet al dial de totes les llars de la ciutat. Per
això, ha engegat un nou espai de magazín diari, en directe, amb el qual Ràdio Mollet vol colar-se cada matí a casa teva.
La principal novetat de la temporada a Ràdio Mollet és el magazín
Posa’t les piles que s’emet en directe des dels estudis de la ràdio
a El Lledoner, de 9 a 2/4 d’11 del matí. L’espai està conduit per
Emma Balea i compta també amb la feina dels periodistes Xavi
Gàlvez i Nofre Pasqual, i combina l’actualitat del municipi amb
espais més lúdics i participatius. El magazín comença després
dels titulars de la jornada, amb una entrevista d’actualitat i l’opinió
dels ciutadans sobre el tema del dia. A partir de 2/4 de 10, el
magazín busca l’interès de tots els públics: des dels esports de
dilluns, receptes de cuina dels restaurants de la ciutat, una visita
setmanal al mercat, un espai dedicat a l’espai rural de Gallecs,
un espai dedicat a la recerca de feina i als emprenedors, o El món
dels menuts, on els infants agafen la paraula per comentar
l’actualitat a la seva manera.
Dels nous programes informatius també cal destacar La tertúlia,
que s’emet els dimarts a les sis de la tarda i on els partits polítics
amb representació municipal debaten l’actualitat de la ciutat i del
món. En l’apartat de la informació esportiva, s’incorpora a la
graella el programa El Coliseu, el divendres a les vuit del vespre,
amb notícies, comentaris i tertúlia sobre l’esport molletà i català.
Aquest espai està produït per un grup de joves col·laboradors de
l’emissora.
Una altra de les novetats a la graella de Ràdio Mollet és el programa
El combat dels poetes. Encara que aquest espai va tenir una versió
aquest estiu, la nova edició posa més èmfasi en el coneixement
i difusió dels poetes i poetesses molletanes i en la seva obra. En
aquest programa de difusió cultural tenen cabuda el munt
d’aficionats a la poesia que hi ha a la ciutat. Mercè Bastida presenta
aquesta proposta cultural.
Altres programes que continuen en antena són Panorama musical,
que dirigeix des de fa 25 anys Santi Valldeoriola; La Pubilla, on
Josep Galobardes comenta l’actualitat sardanista; Sona aquí, que
promou i difon els músics emergents; Don't fear the beat, que
des de fa cinc anys permet escoltar el més actual de la música
electrònica; Entre amigos, que ens apropa a la copla i la música
andalusa; El cafè de la Queta, amb propostes i música del nostre
país; L’edat del pavo, premiat als X Premis de Ràdio Associació
de Catalunya; i els programes que cada setmana fan les entitats
ciutadanes. El programa Barreres fora, que promou l’associació
ADIMO, s’amplia a una hora de durada per l’interès que ha
despertat entre el col·lectiu de persones amb discapacitat.

96.3 fm

en el dial
,
o en internet
des de qualsevol lloc
del món.
www.molletvalles.cat
www.radiomollet.com
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10 anys amb Ca n’Arimon
Ca n’Arimon celebra aquest mes d’octubre el seu desè aniversari. En 10 anys, s’ha convertit en l’equipament esportiu
de referència a la ciutat amb més de 6.500 abonats i uns 40.000 usuaris l’any.
Ca n’Arimon entoma els seus primers deu anys d’existència amb
una renovació d’imatge i de nom. En la passada edició de
Firamollet, es va presentar el nou logotip d’aquest equipament
municipal que, a banda de modernitzar-ne la imatge, renova
també el nom del centre: a partir d’ara, Complex Municipal
de Salut i Esport Ca n’Arimon. El nou nom evoca les noves
funcionalitats dels equipaments esportius moderns, ja que les
persones usuàries del centre no només volen fer esport, sinó que
busquen amb això, fer salut.
Per celebrar els 10 anys de Ca n’Arimon s’han preparat un seguit
d’activitats que començaran el cap de setmana del 23 i 24
d’octubre i s’allargaran durant tot l’any. El primer acte del desè
aniversari serà un reconeixement als socis d’honor del centre,
aquelles persones que són sòcies des del primer dia. L’acte es
farà el dissabte 23 d’octubre al pavelló esportiu de l’equipament.
El diumenge 24, es farà una jornada de portes obertes durant tot
el matí amb nombroses activitats de caire festiu, com una
xocolatada popular i tallers infantils, i altres activitats per mostrar
l’activitat del centre.
L’Ajuntament de Mollet va inaugurar el Complex Esportiu Municipal
de Ca n’Arimon a l’octubre de l’any 2000 en el lloc on abans hi
havia les piscines municipals que duien el mateix nom. Aquest
equipament es va construir per dotar la ciutat d’un equipament
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esportiu públic que reunís en un únic espai totes les necessitats
esportives de la població: sales on realitzar tot tipus d’activitats
dirigides, com fitness, aeròbic, pilates, etc; una gran sala de
màquines; una piscina on fer natació, ja sigui per lliure o en cursets;
un pavelló interior; diverses pistes esportives exteriors i dues
piscines d’estiu, una per a infants i una per a adults.

Ca n’Arimon en xifres (dades del 2009)
-Persones abonades: 6.502
-47% d’homes i 53% de dones
-8 sobre 10 és la nota dels usuaris en l’enquesta anual de satisfacció
-155.286 usos a l’any (s’inclouen els usos dels abonats i d’altres
activitats que es fan al centre)
-623 participants als cursos de natació per a totes les edats
-1.032 participants al programa de natació escolar
-1.841 participants als programes d’iniciació esportiva, campus i
lligues esportives
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El Club Billar Mollet estrena local
El Club Billar Mollet compta amb una nova seu, un local de 90 m2 a l’interior del pavelló
de Riera Seca.
Durant l’estiu s’han fet obres de millora per habilitar un espai del pavelló com a zona de billar i
seu del club, on fins ara s’ubicava el bar de la instal·lació, i per traslladar el bar, que ara està a nivell
de la pista de joc i permet un accés sense barreres arquitectòniques. Aquesta actuació s’ha finançat
amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local i ha comportat una inversió propera
als 60 mil euros.
L’alcalde i regidor d’Esports, Josep Monràs, ha lliurat les claus de la nova seu del Club Billar Mollet
al president del club, Pere Feliu. La inversió en les obres d’adequació del local, que està situat al
baixos del pavelló municipal d’esports de Riera Seca, ha superat els 40.000 euros i la resta del
pressupost s’ha destinat a l’adequació de la zona de bar del pavelló.
El Club Billar Mollet disposa a la nova seu de dues taules de billar on es podran entrenar la
cinquantena de socis, de l’entitat, dels quals la meitat es dedica a la competició esportiva del billar
a tres bandes. El club és un dels més antics de la ciutat, ja que el proper 2012 complirà cinquanta
anys d’història. Entre els projectes més immediats del club es troba la difusió del billar entre el
jovent i mantenir la bona classificació dels equips en el campionat i subcampionat de Catalunya
de billar a tres bandes la temporada passada.

Inici dels cursos
del programa
esportiu Mou-te!
Aquest mes han començat els
cursos d’activitat física del
programa esportiu Mou-te!, que
organitza l’Ajuntament. Per
aquesta temporada s’hi ha inscrit
un total de 200 persones als
diferents grups que es
desenvolupen al Pavelló
Municipal de Riera Seca i al
Pavelló Municipal de Plana Lledó.
El programa Mou-te! inclou grups
de matí i grups de tarda i s’adreça
als col·lectius de gent gran (
persones majors de 60 anys ) i
adults ( majors de 16 anys ).

Aquesta temporada també
continuen els dos grups del
programa de sobrepès, que
organitzen conjuntament els
departaments d’Esports i Salut
Pública de l’Ajuntament, que es
porten a terme al pavelló de Riera
Seca.

ASSEGURANCES
ESTEM MOLT PROP DE VOSTØ . . . . .

Abans de contractar o renovar la seva asseguran a
consulteu els nostres preus i les nostres garanties.
Servei i tracte personal

MHC-Corredor d’Assegurances inscrit en el registre especial de mediadors d’assegurances nº F-1869. Concertat Assegurança de Responsabilitat
Civil i Caució de conformitat amb la Llei establerta el 26/2006.
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