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MOLLET CELEBRA LA FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ pàg 3 / L’AJUNTAMENT
PRESENTA ELS PROJECTES PEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL pàg 12 / MOR
EL MESTRE JOAN ABELLÓ pàg 14 / ENTREVISTA amb ANNA TARRÉS pàg 8 /
L’ANY 2008 EN NOTÍCIES pàg 10

quatre
cantons
butlletí
d’informació
municipal de
Mollet del Vallès
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Comencem l’any nou, com sempre a
Mollet, obrint pas a les festes de Sant
Vicenç, que arriben quan comença la
setmana dels barbuts, de tanta tradició
festiva a Catalunya. A Mollet també
la nostra festa major d’hivern té
identitat pròpia, com mostren els
programes que any rera any anem
preparant. D’entre els actes d’aquest
2009, en vull destacar dos, que són
els organitzats pels nostres centres d‘estudis.
Per una banda, en la ja habitual presentació de la revista Notes hi
trobem un dossier commemoratiu dels bombardejos a la nostra ciutat
el gener de 1938 i el gener de 1939. S’ha fet un treball a fons, amb
informació inèdita i hem donat la veu a testimonis directes d’aquells
fets vergonyants. És una contribució més que l’Ajuntament, mitjançant
el Centre d’Estudis Molletans, ha volgut fer en homenatge a les 16
víctimes molletanes d’aquells bombardejos feixistes que només tenien
per objectiu aniquilar població civil.
També el Centre d’Estudis per la Democràcia ha preparat una
conferència divulgativa del primer premi Jordi Solé Tura. Creiem
que és una bona oportunitat per conèixer el contingut d’una tesi que
té per objectiu saber com funcionen en democràcia els processos de
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formació d’opinió i de presa de
decisions. Us convido, doncs, a
celebrar Sant Vicenç fent ciutat,
fent història i parlant d’aspectes
de plena actualitat de la nostra
democràcia.
Vull destacar, igualment, el fet
que, tal com veureu en aquestes
pàgines, des de l’Ajuntament
continuem treballant a plena
dedicació per disposar dels
màxims recursos possibles per fer
front a un any que, tots ja ho
sabem, serà econòmicament
complicat. Ja hem aprovat els
projectes d’inversió pública en
obres per a espais i equipament
públics per tal de gaudir de l’ajut
del Fons estatal d’inversió local.
Aquest fet ha de suposar la
injecció de més de 9 milions
d’euros per al municipi, que

destinarem a la creació i el
manteniment de l’ocupació.
Per acabar, vull referir-me al Joan
Abelló i l’Anna Bosch. Tots dos ja
no són entre nosaltres: van morir
aquestes festes passades. Ambdós
tenen en comú haver estimat
Mollet, i molt, i haver-se dedicat,
cadascun des d’allò que els era
propi, la pintura i la política, l’art
i el compromís social, a Mollet.
Sempre recordarem el pintor més
universal de Mollet i la primera
alcaldessa de la represa de la
democràcia.
Josep Monràs i Galindo
Alcalde

Activitats, cursos i tallers als
centres cívics
Del 19 al 30 de gener, podeu inscriure-us
per participar a les diferents activitats,
cursos i tallers que s’organitzen als centres
cívics de la ciutat. Informeu-vos de totes
les possibilitats als mateixos centres o
consultant el web municipal
www.molletvalles.cat.
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22 de gener, Festa Major d’Hivern
Encara no hem acabat de pair els torrons, que ens trobem amb una nova celebració, la de Sant Vicenç, patró de
la ciutat i festa local a Mollet. El gruix del programa d’actes de la festa s’estén des del dia 16 fins al 30 de gener.
El dia de Sant Vicenç es presentarà la revista Notes amb un reportatge que ens descobreix noves informacions
dels bombardejos que va patir la ciutat durant la Guerra Civil, ara fa 70 anys.
Els clàssics de Sant Vicenç

fotos: Toni Torrillas

Com ja és tradicional, el tret de sortida al programa d’actes de la
Festa Major d’hivern el marca la inauguració de l’exposició i el
lliurament dels premis del Concurs de Fotografia Sant Vicenç, que
arriba ja a la XIVa edició. Serà el divendres 16 de gener, a partir de
les 8 del vespre al Centre Cultural La Marineta. És un altre clàssic
de Sant Vicenç l’espectacle de l’Esbart Dansaire a Can Gomà, que
podrem veure el dissabte 17. Enguany, l’Esbart de Mollet pretén, a
través de la dansa, mostrar l’evolució personal de cada un dels seus
membres. El Correfoc i la Trobada de Gegants, vesteixen de folklore
popular la Festa Major.
Un altre acte destacat, el mateix dia de Sant Vicenç, és la Festa de
Mollet Comunicació. Aquest 2009, Ràdio Mollet celebra 28 anys de
vida i Canal Mollet Televisió en fa 10. Per celebrar-ho, es farà una
festa al Mercat Vell a partir de les 6 de la tarda on, a banda de ràdio
en directe i concerts, es lliuraran els guardons Micròfon de l’Any, a
la persona que més hagi destacat informativament parlant durant el 2008,
i Notícia de l’Any, al fet més destacat que hagi passat a la ciutat .
L’audició de sardanes de Festa Major, a càrrec de la cobla Ciutat de
Cornellà, serà el diumenge 18 de gener. En el decurs de l’acte, l’entitat
sardanista de la ciutat, Tradicions i Costums, i l’Ajuntament de Mollet,
descobriran una placa commemorativa del centenari de la primera
ballada de sardanes que es va fer al municipi a la plaça de Catalunya.
A dalt, els participants a la Cursa popular de Sant Vicenç del 2008. A sota, trobada de
gegants a la plaça Prat de la Riba
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Música, concerts, festa
El divendres 23 de gener, el Casal La Gallineta portarà al Mercat
Vell la música del grup Sanjosex i l’Orquestra Mitjanit; un concert
per celebrar el vuitè aniversari de l’entitat. El dissabte 24, per aquells
que vulguin moure el cos, l’Associació de Balls de Saló organitza un
Ball de Festa Major amb exhibició, també al Mercat Vell. I un altre
estil musical, però que compta amb molts seguidors a la ciutat, és el
cant coral. Per gaudir-ne, la Capella de Música de Santa Maria oferirà
un concert a l’Església de Sant Vicenç, el diumenge 25 de gener.
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professionals i aficionats. La cursa fa un circuit en part urbà i també
a l’entorn de l’espai rural de Gallecs.
I el divendres dia 30, el Complex Esportiu Ca n’Arimon es vestirà de
gala per acollir la XVI Nit de l’Esport, un esdeveniment que reconeix
i premia el bo i millor de l’esport molletà.

Per a la quitxalla

La companyia molletana de titelles Galiot Teatre estrenarà per Sant
Vicenç el seu nou espectacle Bernat Pescador. Serà el diumenge 18
Per als amants de l’esport
de gener, en dos passis a les 12 del migdia i les 6 de la tarda, al Mercat
El diumenge 18 a les 10 del matí, es farà de la X Cursa Popular Sant Vell. El diumenge següent, 25 de gener, el Teatre Can Gomà acollirà
Vicenç, que surt de la Pista d’Atletisme La Pedra Salvadora, organitzada la representació de l’obra Sherlock Holmes, un espectacle infantil a
pel Club Atlètic Mollet i que aplega, any rere any, molts corredors
càrrec de la companyia Lazzy Gags.

Els bombardejos de Mollet: 70 aniversari
Aquest mes es compleixen setanta anys dels bombardejos de l’any 1939 sobre el carrer Berenguer i la riera Seca.
Aquest aniversari centra els actes de Sant Vicenç que organitza el Centre d’Estudis Molletans.
El 25 de gener de 1939 una esquadrilla de cinc avions
italians Savoia-79 va sobrevolar Mollet amb l’objectiu de
bombardejar el nus de carreteres i la via fèrria. En un vol
des de 4.000 metres d’alçada van llançar un total de 60
bombes de 50 Kg cadascuna. Van morir 8 persones i en
van resultar ferides moltes més. Un any abans, el 8 de
gener de 1938, unes altres bombes als Quatre Cantons
havien matat 16 persones. Dos dies després del bombardeig
de la riera Seca, el 27 de gener de 1939, les tropes
franquistes, precedides pel Cos de Tropes Voluntàries
italians, entraven a Mollet.

Des de diferents espais, com la Biblioteca, l’Institut Municipal d’Educació, el
Centre d’Estudis Molletans i els centres cívics es preparen un seguit d’actes en
relació amb els temes de república, guerra civil i bombardejos, que culminaran
en un seminari a La Marineta, durant el mes d’abril.

Aquest any, doncs, la revista Notes del Centre d’Estudis
Molletans, dedica un apartat especial a parlar d’aquests
bombardejos a Mollet. El 22 de gener, diada de Sant
Vicenç, a dos quarts d’una del migdia, es presentarà al
Mercat Vell, i també es passarà un documental amb
informacions i testimonis dels fets. Un grup d’alumnes
de l’Escola Municipal de Música oferirà un petit concert
com a homenatge a les víctimes i als seus familiars.
El mateix número de Notes inclou una miscel·lània i un
monogràfic que recull el tema de les Jornades de Tardor
de 2008, Llibertat i seguretat, conceptes antagònics?
¨El bombardeig dels Quatre Cantons¨, de Joan Abelló

Consulteu el programa oficial de la Festa Major de Sant Vicenç 2009 a la contraportada.
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El Pla Estratègic de Mollet 2025 organitza la
primera jornada participativa oberta a tothom
Emmarcada en la primera fase del procés d’elaboració del II Pla Estratègic de Mollet, el proper dissabte 7 de
febrer s’organitza una jornada participativa en la qual es debatrà i reflexionarà sobre l’estat actual de la ciutat,
per tal de començar a treballar en les propostes i accions per conformar el Mollet del 2025.
Aquesta jornada està adreçada a tota la ciutadania, els agents econòmics
i socials i a les institucions. Per poder participar-hi cal inscriure’s
prèviament, fins el dia 4 de febrer, ja que el nombre de places és
limitat. Es pot formalitzar la inscripció, retallant i omplint la butlleta
que apareix al peu d’aquesta pàgina, i presentant-la als diferents
equipaments municipals (Ajuntament i centres cívics). També es pot
fer la inscripció a través del correu electrònic plaestrategic@molletvalles.cat,
fent-hi consta les dades personals (nom, cognoms, adreça, telèfon,
correu electrònic i entitat/empres/institució, en cas que vulgueu
participar-hi com a representant).

per avaluar la situació de partida d’aquest nou Pla Estratègic. La
diagnosi ha sorgit del treball que prèviament han fet el consell plenari
i la comissió del Pla Estratègic, i de les aportacions, a títol personal,
de les persones que s’han adreçat al web del II Pla Estratègic
(www.plaestrategic.molletvalles.cat)

En la jornada participativa es debatrà i reflexionarà sobre el document
de diagnosi de la ciutat que recopila tota la informació significativa

II Pla Estratègic Mollet 2025- Butlleta d’inscripció a la Jornada
participativa
La inscripció és gratuïta. El període per inscriure’s acaba el 4 de febrer de 2009.

Nom i cognoms:
Adreça postal:
Telèfon:
Correu electrònic:
Entitat/empresa/institució (si participa com a representant):
Vull rebre el document de Diagnosi de la ciutat del II Pla Estratègic Mollet 2025
en paper
per correu electrònic

Mollet 2025
II pla estratègic de ciutat

Cal dipositar aquesta butlleta a l’Ajuntament de Mollet o als centre cívics de Can Borrell, L’Era, Can Pantiquet o La Marineta.
També podeu fer la inscripció enviant un correu electrònic a plaestrategic@molletvalles.cat, indicant les vostres dades personals.
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l’espai dels grups municipals

PSC

“PLAN ZAPATERO”

L’any 2009 serà un any extremadament difícil
per a l’economia i, també, per als ciutadans europeus. Plenament
conscient d’aquesta situació, el Govern Zapatero va aprovar, el passat
2 de desembre, l’anomenat “Plan Zapatero” . L’objectiu d’aquest
pla és finançar la realització d’actuacions urgents en matèria
d’inversions especialment generadores d’ocupació a l’àmbit local.

Aquesta important inversió pública, a més a més de la prevista en el
pressupost municipal d’aquest any, ha de contribuir a fer que la crisi
econòmica que estem patint generi el menor nombre possible de
persones aturades a la nostra ciutat.

Veritablement, aquest any serà un any difícil per a tots. Davant
d’aquesta situació cal l’esforç conjunt de totes les administracions
El “Plan Zapatero” consisteix en un Fons estatal d’inversió local de públiques per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica i, al mateix
8.000 milions d’euros que es reparteix, proporcionalment al nombre temps, invertir en noves infraestructures i millorar les existents per
d’habitants de tots el pobles i ciutats d’Espanya. El “Plan Zapatero” tal de estar el millor preparats possible per la sortida la crisi.
suposarà per a la ciutat de Mollet unes inversions superiors als 9
milions d’euros.
Mollet ha estat sempre una ciutat treballadora que ha sabut enfrontarse a les dificultats. Ara cal fer front a la crisi econòmica i prepararL’Ajuntament de Mollet destinarà aquests 9 milions d’euros a realitzar nos per superar aquests repte amb il·lusió i eficiència i aprofitar totes
obres de rehabilitació i millora d’espais públics i equipaments
les oportunitats que aquesta situació ens proporcioni.
municipals, tan culturals, com esportius. També a la millora de les
escoles públiques i a la supressió de barreres arquitectòniques, entre
altres actuacions.

ICV-EUIA

AQUEST ANY VE DE GUST
UN CANVI
en els pressupostos participatius, en la manera d’entendre el paper de

I no només en la conjuntura econòmica que vivim, sinó un de global,
i un de local. Global perquè d’una vegada per totes fem un gir al
sistema econòmic que impera i que com ha quedat demostrat, penja
d’un fil que es pot trencar en qualsevol moment. Aquest canvi costarà,
i més, perquè l’han de fer els que manen, feina encara més difícil
perquè és a qui va bé mantenir l’estatus quo. Però hem de pressionar
a les altes esferes amb la reivindicació i els moviments socials, hem
de fer amb cada acció, per petita que sigui, demostrar que un altre
món és possible.
I també un canvi local, perquè a Mollet també ve de gust un canvi.
Aire nou per al dos mil nou. Si parlàvem d’un canvi en la manera de
fer al món, ara parlem d’un canvi en la manera de fer a la nostra
ciutat. Cal una nova manera de governar, que vol dir: escoltar, educar,
participar, interactuar, promoure, incentivar, i mil verbs més.
Ve de gust un canvi en la manera d’interactuar els grups municipals,
en l’oci pels joves, en l’oferta cultural, en les polítiques mediambientals,

la dona, en l’educació pública, en els centres cívics i culturals, entre
d’altres.
I ve de gust un canvi en allò que al sí del ple municipal discutim sense
arribar a gaire res, perquè ens quedem molts cops en la confrontació,
però no en la solució. I per a fer aquest canvi calen respostes, d’una
banda a les moltes propostes que hem fet el nostre grup municipal, i
a tots aquests assumptes: mobilitat, estat dels polígons, manteniment
de la via pública, efectes de la crisi, necessitats dels serveis socials,
demandes del jovent etc.
Aquest any ens trobem davant de reptes i d’oportunitats, d’una banda
la situació de crisi econòmics, de l’altra el Fons Estatal d’inversió
Local (els 8 mil milions d’euros a invertir al conjunt dels municipis)
on el nostre grup ha fet moltes propostes d’obres necessàries per a
Mollet, també l’elaboració del Pla estratègic.
Ve de gust fer política de debò: debatre, proposar, intercanviar idees,
compartir informació, complementar, cedir, oposar, escoltar, ... en
definitiva, treballar per a un Mollet... que ve molt de gust!

PP
L’article d’opinió del grup municipal del Partit Popular no s’ha pogut publicar perquè en el moment de tancament d’aquest
butlletí no havia estat lliurat.
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ADÉU JOSEP

Aquests dies ens ha deixat en Josep Rebull...gairebé no calia afegir
el cognom, pràcticament tothom sabia qui era, moltíssims el coneixien
personalment i a molts ens honorava amb la seva amistat.
Parlar de la figura del Josep és difícil. Com totes les persones de talla
tenia molts registres: el productor de televisió, l’empresari audiovisual,
el líder associatiu, el polític..., però sense oblidar mai que el Josep
era, sobretot, una bona persona, un bon company, un amic dels seus
amics.
En Josep va entrar en política de la mà de l’Alfons Collado, va ferho en un moment difícil: fer oposició amb majoria absoluta del govern
municipal. Ho va fer bé, tan bé que a les següents eleccions va ser
cap de llista, tan bé que va saber trencar la majoria absoluta, tan bé
que va treure un dels millors resultats de la història de CiU a Mollet
... però també: tan bé que tots els seus companys i adversaris d’aquella
època en guarden un bon record, tan bé que tots, sense excepció, van
reaccionar amb sincer sentiment quan van saber del seu traspàs.

ERC

M

I és que el Josep era el que ara hom en diu una persona transversal:
d’unes conviccions molletanes fortíssimes, també era un vallesà
convençut ... quanta gent de tota la comarca era present en el seu
sepeli! Tradicional en moltes coses, també era un amic del jovent, de
qui a molts ha servit de model, una persona amant de la modernitat,
de la tecnologia, camp en el que va innovar les televisions locals,
oberta al món i al qual el món ens deia ... pel Josep les coses s’havien
de fer “amb pau i bé” i amb això parlem en la faceta més remarcable
del Josep: un home de diàleg, sempre trobant solucions quan hom no
n’hi veia cap, amb una paciència infinita, acabant un vídeo de campanya
sense mirar mai el rellotge, quan els candidats ja perdíem els nervis,
ell continuava tranquil fins que les coses no estaven perfectes, la una,
les dues, les tres de la matinada ... i és que les coses s’havien de fer
“amb pau i bé” ... i sempre amb un somriure als llavis, fins el punt
de que costa imaginar-lo d’una altra manera. Gràcies per tot Josep,
et trobarem a faltar, resta en Pau i Bé.

DUES REFLEXIONS DE CARA AL 2009 ordenada entitats i ciutadans? El món associatiu (agrupat per sectors:

Ens endinsem ja al 2009, i des d’Esquerra creiem convenient de fer
dues breus reflexions.
Per començar tenim ganes de parlar del Ple de l’Estat de la Ciutat,
que es va celebrar amb el resultat esperat. Es tracta d’un ple on, tant
des del govern com des de l’oposició, es posen de relleu els encerts
i les mancances de la tasca de govern municipal, i es debaten possibles
noves polítiques de cara al futur. Des d’Esquerra considerem que cal
variar-ne el funcionament, i sobretot la seva concepció. Allò que
hauria de ser un debat àgil i participatiu, s’acaba convertint en un
sempre avorrit discurs de la visió de la ciutat que tenen els diferents
grups representats al Consistori, a vegades repetitiu.

comercial, cultural, esportiu...), així com la Federació d’Associacions
de Veïns, haurien de poder exposar breument què pensen sobre el
present i el futur de la ciutat. Així acostaríem a la ciutadania el treball
del govern municipal i també el de l’oposició. Esperem que l’any
2009 es pugui portar a la pràctica.

Aquests dies de Nadal ens han deixat persones que han estat importants
per a Mollet. La segona reflexió és per parlar d’una d’elles: l’Anna
Bosch. Qui va ser la primera alcaldessa de Mollet en la nova etapa
democràtica entre els anys 1979 i 1983 mereix tot un reconeixement.
L’Anna Bosch va ser una persona íntegra, ferma, amb conviccions
nacionals, socials, ecologistes, pacifistes, feministes. Una dona que
va governar la ciutat quan era molt difícil fer-ho i quan estava tot per
fer. I una dona que representa una etapa, la dels primers ajuntaments
La participació directa i la proximitat s’han de posar a la pràctica
democràtics, que a la ciutat a nivell institucional sembla oblidada i
sobretot des de l’estrat administratiu en contacte més directe amb la que des d’Esquerra volem reivindicar. Esperem també que el 2009
ciutadania. Si l’Ajuntament és a prop del ciutadà, per què no aprofitar ens porti a recordar sense recances ni pors la tasca de gent que, com
el Debat sobre l’Estat de la Ciutat per deixar que parlin de manera
l’Anna Bosch, tant va fer per Mollet i pel país.

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

Assumpta Pastor Torres

Josep Monràs i Galindo

Alícia Domínguez González

Alcalde

Regidora d’Educació i de Comunicació

alcaldia@molletvalles.cat

adominguez@molletvalles.cat

apastor@molletvalles.cat

Josep Maria Garzón i Llavina

Ana María Díaz Aranda

Sergio García Muñoz

adiaz@molletvalles.cat

Regidor de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

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

jgarzon@molletvalles.cat

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

Regidora de Dona i Polítiques d’Igualtat

sgarcia@molletvalles.cat

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

José Medina Díaz

afelices@molletvalles.cat

mdionisio@molletvalles.cat

jmedina@molletvalles.cat

Ester Safont i Artal

Carme Guarro i Forés

Coordinadora de l’Àrea de Serveis Territorials

esafont@molletvalles.cat

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

dnovo@molletvalles.cat

Feliu Guillaumes i Ràfols
Regidor de Manteniment de la Via Pública

fguillaumes@molletvalles.cat

Regidor d’Accessibilitat

Ruth Pazos Jiménez

Regidora de Serveis Socials i de Salut Pública Regidora de Turisme

cguarro@molletvalles.cat

Rafel Cabanilla Casado
Regidor de Treball

rcabanilla@molletvalles.cat

Josep Estruch García
Regidor de Mobilitat i Transport

jestruch@molletvalles.cat

rpazos@molletvalles.cat

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

nfortuny@molletvalles.cat

Joan Daví Mayol
Regidor de Consum

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

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

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

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

pp@molletvalles.cat
Esquerra Republicana
Xavier Fenosa

erc@molletvalles.cat
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“El premi de la Nit de l’Esport és per a nosaltres un
reconeixement molt valuós”
Entrevista a Anna Tarrés, seleccionadora espanyola de natació sincronitzada

La Selecció Espanyola de Natació Sincronitzada Com és el vostre dia a dia quan us prepareu per a
està entre les millors de tot el món. Com a una competició important?
seleccionadora, gran part d’aquest mèrit et La veritat és que treballem basant-nos en un concepte que podríem
correspon. Quines creus que són la clau del vostre dir ‘d’empresa privada’. És a dir, que treballem per objectius. Així,
si cal entrenar diumenges o dies festius perquè les instal·lacions estan
èxit?
més tranquil·les i no tenim altres obligacions que ens despistin, ho

Per damunt de tot, els últims èxits són fruit de molts anys de feina.
fem. Normalment, l’entrenament consisteix en un mínim de sis hores
El nostre és un projecte en el qual fa molt temps que treballem.
a l’aigua i dues hores més de gimnàs o preparació tècnica i estratègica.
Destacaria com a moments clau per la consolidació de la selecció de
sincronitzada, la creació del Centre de Tecnificació l’any 92 i de
l’espai de concentració permanent del Centre d’Alt Rendiment, l’any La natació sincronitzada era un esport minoritari
però que, a poc a poc i gràcies als èxits aconseguits
1999. Per tant, és un projecte que ve de molt lluny i que s’ha anat
perfeccionant gràcies a la feina dura, la constància, l’esforç i la il·lusió per l’equip espanyol, s’ha fet molt conegut.
Els bons èxits de l’equip han contribuït a fer que aquest esport sigui
més conegut. En els moments de competició hem centrat l’atenció
mediàtica i això ha fet que comenci a ser un esport amb força demanda.
El més important és tenir confiança; confiança en l’equip i confiança Darrerament hi ha molt d’interès per part dels clubs de natació per
practicar aquest esport. Això és gràcies a l’excel·lent difusió que els
que podem assolir els objectius marcats. Jo agraeixo a les noies de
mitjans han fet dels nostres èxits.
l’equip de sincro que hagin confiant en mi, en el meu mètode
d’entrenament i preparació i que, davant les adversitats, com la
decepció dels Jocs d’Atenes l’any 2004, hagin continuat treballant i El jurat de la Nit de l’Esport ha decidit atorgar-te
creient que es podien aconseguir tots els objectius marcats. La veritat el Premi Internacional com a seleccionadora. A
és que tinc un equip amb un gran esperit de treball i és molt fàcil
banda de les medalles i els campionats, què significa
treballar amb elles.

Quines qualitats destacaries per ser una campiona
de natació sincronitzada?

un reconeixement com aquest?

Un dels avantatges d’aquest feina és el reconeixement social. Ens
enorgulleix veure com a través dels nostres èxits la societat s’enlluerna
amb valors com la solidaritat, el treball en equip, la superació la
tolerància... els valors de l’esport. I premis com aquest ens recorden
tot això. És un reconeixement molt valuós i infinitament apreciat!

Anna Tarrés
és la responsable de la Selecció
Espanyola de Natació Sincronitzada
des de l’any 1997. L’equip que
encapçala Tarrés, que compta amb
la nedadora Gemma Mengual com a
la cara més coneguda del grup, és el
responsable que la natació
sincronitzada hagi deixat de ser un
esport minoritari a l’estat per omplir
les portades de tots els mitjans de
comunicació. Entre els seus èxits més
recents hi ha les dues medalles
d’argent dels Jocs Olímpics de Pekín.

8
Composici n

maqueta QC-137 14/1/09 19:06 P gina 9
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Mollet premia els millors esportistes del 2008
El proper 30 de gener, el Complex Esportiu de Ca n’Arimon acollirà, un any més, la Nit de l’Esport. Un
esdeveniment festiu amb el qual Mollet vol reconèixer i premiar totes aquelles persones, equips o entitats que han
destacat durant l’any 2008 pels seus èxits esportius o per la promoció que han fet de l’esport.
foto: Toni Torrillas

La 16a edició de la Nit de l’Esport de Mollet del Vallès aplegarà a
Ca n’Arimon els assortides més destacats de l’any 2008 a Mollet,
així com les entitats i clubs de la ciutat. Com és habitual, la cita
començarà amb un sopar a les 9 del vespre i continuarà amb el
lliurament dels diferents premis, mencions i reconeixements.

Els finalistes d’aquesta edició per a les diferents
categories premiades són:
Millor esportista masculí
Lluís Solà (Club Muntanyenc)
Luis Rojas (Club Escacs Mollet)
Albert Raga (Club Atlètic Mollet)

Millor esportista femenina

Guanyadors de la Nit de l’Esport de l’any passat

Reconeixement a l’empresa

Paula Canut (Escola Can Vila)
Cristina Núñez (Club Atlètic Mollet)
Júlia Marco (Club Patinatge Mollet)

Recambios Gaudí
Cray Valley
Caja Granada

Millor equip de base

Premi Internacional

Juvenil A Unió Futbol Sala
Benjamí A del CF Mollet UE
Equip juvenil masculí de relleus 4x100 del Club Atlètic Mollet

Reconeixement al club o entitat
Club Patinatge Artístic Mollet
Club Bàsquet Mollet
CF Mollet UE

Reconeixement a l’escola
CEIP Montseny
CEIP Joan Salvat Papasseit
IES Vicenç Plantada

Aquest guardó s’atorga a algun equip, esportista o tècnic que ha
destacat pels èxits aconseguits en l’any 2008. El jurat de la Nit de
l’Esport ha decidit atorgar el guardó a Anna Tarrés, l’entrenadora
de l’equip de la Selecció espanyola de natació sincronitzada, que ha
aconseguit dues medalles de plata en els Jocs Olímpics de Pekín

Mencions especials
Enguany, les mencions s’atorgaran a Joan Castellón, corredor i soci
del Club Ciclista Plana Lladó, per la seva trajectòria, a Manuel
Arroyo, a títol pòstum, director de l’Escola Sant Gervasi; al Club
Petanca Altaveu, pel seu 25è aniversari; al Club Esportiu de Sords
de Mollet, per l’organització del Campionat de Catalunya de Sords;
i a Carles Ochoa, atleta molletà que ha aconseguit finalitzar el Deca
Ironman a Monterrey.

Nutrició i Dietètica

VISITESES
GRATUÏT

es

més

17 0 0 c e
n tr

de

c/ Berenguer III, 118
Tel. 93 544 56 75 - Mollet

c/ Gaietà Vínzia, 14
Tel. 93 570 38 44 - Mollet
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Estrena a Mollet del documental Bucarest. La memòria perduda, sobre la vida del
polític molletà Jordi Solé Tura. Es tracta d’un documental realitzat pel periodista
Albert Solé, fill de Solé Tura, amb la voluntat que no es perdi la memòria del seu
pare, que pateix alzheimer.

Febrer
L’Ajuntament posa en marxa un nou servei de tràmits en línia, l’e-TRAM, que
permet realitzar algunes gestions a través d’Internet i evitar-se desplaçaments i
cues. Per tal de garantir la seguretat i confidencialitat d’aquests tràmits, també es
llença una campanya de difusió del certificat digital idCAT.

Febrer

Gener

Gener

Les notícies de l’any 2008

L'Ajuntament i l’Obra Social "la Caixa" lliuren les claus dels 100 pisos de lloguer
assequible per a joves i gent gran de la nova zona de La Vinyota. Aquesta promoció
està formada per tres blocs de pisos situats als carrers d'Enric Morera, passeig
Victòria Garcés i avinguda de les Teixidores.

Març

Març

S’arriba a un acord històric entre l’Ajuntament, el Ministeri de Foment i la
Generalitat per soterrar la via del nord al seu pas per la ciutat. Pel govern municipal
el soterrament era una condició indispensable i innegociable per poder fer el
desdoblament d’aquesta via ferroviària i aconseguir eliminar la barrera que divideix
la ciutat en dues parts.

Abril

Abril

S’inaugura el 25 de maig la plaça d’Andalusia i, amb ella, el nou espai de La
Vinyota, situat entre els barris de Can Pantiquet i la Riera Seca. Tots els habitatges
que s’hi construeixen són de protecció oficial.

Maig

Maig

Juny

Juny

Se celebra el primer Consell Plenari del Pla Estratègic de Mollet. El 2008, Mollet
ha engegat el procés per elaborar un nou Pla Estratègic que indiqui com ha de ser
la ciutat que volem l’any 2025.
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Mollet celebra una nova Festa Major que supera les expectatives de participació,
tot i coincidir amb el pont del 15 d’agost. L’envelat i els focs artificials canvien
d’ubicació per poder arribar a més públic. Com sempre, el pregó, a càrrec de
Carlos Latre, és l’acte amb major assistència de públic.

Setembre
S’inauguren les obres d’ampliació i millora de l’Escola Municipal de Música i la
nova Sala de Dansa a l’espai de Can Gomà. Aquests treballs han servit per ampliar
i millorar les instal·lacions de l’escola, creant aules noves, ampliant les zones
comunes, rehabilitant els espais i suprimint barreres arquitectòniques.

Setembre

Agost

Agost

El Mercat Municipal estrena climatització. L’equipament es va inaugurar fa 12
anys a la plaça Major i necessitava un sistema de climatització que permeti a
paradistes i clients gaudir d’aire calent a l'hivern i fred a l’estiu per fer més
agradable la compra al Mercat Municipal.

Mollet celebra una nova edició de FiraMollet (Fimo) amb un gran èxit de participants
i una assistència de públic, a l’entorn de les 70.000 persones. La sisena edició de
Fimo ha estat plena de novetats. Destaca la incorporació per primera vegada de
l’Agromercat i del Mercat del Vehicle d’Ocasió dins la Fira.

Octubre

Octubre

El Centre d’Estudis per la Democràcia lliura el I Premi Jordi Solé Tura per a una
tesi doctoral sobre la democràcia a Laia Jorba. El lliurament del premi es fa a
l’entorn de la celebració del Dia de la Ciutat, el 4 de novembre.

Novembre

Novembre

L’Ajuntament i les associacions de comerciants llencen una campanya de Nadal
plena de novetats per dinamitzar el comerç de la ciutat. Entre els reclams hi ha
el sorteig de 6.000 euros en vals de compra i el regal de targetes de bus per
desplaçar-se per la ciutat en transport públic.

Desembre

Desembre
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L’estat inverteix 9 milions d’euros en la millora
de la ciutat i la creació de llocs de treball
Mollet rebrà més de 9 milions d’euros del govern de l’Estat per invertir en obra pública provinent de l’anomenat
Fons estatal d’inversió local. Aquesta mesura pretén dinamitzar la contractació de personal a l’atur i actuar
davant la situació de crisi econòmica a través de la inversió pública.
L’Ajuntament de Mollet ha presentat al govern de l’Estat una trentena de projectes perquè puguin beneficiar-se d’aquest fons d’inversió
especial que destina 9.091.002 euros a Mollet. Aquesta mesura extraordinària que el govern estatal ha aprovat per contribuir a superar la
situació de crisi econòmica als municipis, estableix que, per poder beneficiar-se dels diners, els projectes han de ser realitzats en el termini
d’un any, han de ser projectes nous, és a dir, que no estiguessin pressupostats per l’Ajuntament abans que s’anunciés aquest fons, i han de
servir per crear i mantenir el màxim nombre de llocs de treball possible. A Mollet, es calcula que amb tots aquests projectes s’ocuparan a
l’entorn de 400 llocs de treball.
El total de 33 projectes presentats per l’Ajuntament de Mollet van ser aprovats per una Junta de govern local convocada el passat 15 de
gener. Ara, cal que el Ministeri d’Administracions Públiques doni el vist-i-plau a tots els projectes perquè aquests puguin començar a ferse realitat.
Els projectes que l’Ajuntament ha presentat al Fons estatal d’inversió
local es divideixen en diferents àrees d’actuació:

Rehabilitació i millora dels espais públics

D’entre la trentena de projectes que, quan s’executin, milloraran en
gran mesura la fesomia dels carrers i espais de la ciutat oferint més
i millors serveis per a la ciutadania, el govern municipal en destaca
alguns pel seu impacte o importància:

(urbanització de carrers i nous espais, adequació de paviments,
rotondes, voreres, neteja de grafits...). 4 milions i mig d’euros.

Parc de Can Mulà

Equipaments i infraestructures de serveis bàsics

Substitució de tota la tanca que envolta el parc per una de nova que
provoqui un menor impacte visual i serveixi per integrar, d’una
manera més natural i estètica, el parc amb el teixit urbà. A més, es
crearà una nova entrada al parc als Quatre Cantons i s’adaptaran i
milloraran tots els accessos actuals.

(soterrament de contenidors de recollida selectiva, instal·lació d’una
xarxa de comunicacions multiservei ...). Un milió i mig d’euros

Carrer Onze de setembre i plaça Joan Maragall
Rehabilitació i millora d’equipaments culturals,
educatius i esportius
(millores a les escoles de la ciutat, als pavellons esportius municipals
i als centres culturals). Més d’un milió i mig milions d’euros.

Protecció del medi ambient, estalvi i eficiència
energètica
(enllumenat públic de baix consum, plaques fotovoltaiques, millora
de l’arbrat...). A l’entorn de 800.000 euros.

Supressió de barreres arquitectòniques
(millorar l’accessibilitat de nombrosos espais de la ciutat, passos de
vianants, etc). Un milió d’euros.

(barri de l’Estació del Nord)
S’actuarà en tot el carrer Onze de setembre per eliminar totes les
barreres arquitectòniques en passos de vianants, voreres, escocells...
D’aquesta manera es crearà un itinerari accessible que connectarà la
plaça de Pau Casals amb l’estació de tren. A més, es crearà una nova
zona verda a la plaça Joan Maragall (davant l’estació de Santa Rosa).

Zona esportiva del Camp de Futbol Germans
Gonzalvo
L’entorn del camp municipal serà urbanitzat amb la creació d’un
aparcament públic amb capacitat per a unes 200 places. A més, es
traslladaran les pistes de petanca, actualment al parc de la Plana
Lledó, a aquesta zona esportiva i es crearà un circuit d’street park,
pioner a Catalunya, per poder practica l’skate, anar en bicicleta, etc.

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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Odontologia general
Odonto pediatria
Radiologia
Ortodòncia
Implants
Periodoncia
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Parc de Rafael Alberti
(barri de Lourdes)
Es col·locarà una coberta tèxtil a
les pistes esportives del parc, que
són també utilitzades com a zona
d’esbarjo pel CEIP Garcia Lorca.

Millorar l’accessibilitat
en nombrosos punts de la ciutat.
Cal tenir en compte, a més a més,
que en tota nova urbanització ja
es construeix en base a fer una
ciutat accessible per a tothom.

Instal·lació de
contenidors soterrats
Es crearan 10 noves àrees de
recollida selectiva amb
contenidors soterrats, al llarg del
carrer Vínzia (on les
característiques de la via fan difícil
la recollida de les escombraries),
L'alcalde, la regidora d'obres i el primer tinent d'alcalde, presenten els projectes del Fons estatal a la premsa.
davant la renovada entrada al parc
de Can Mulà pel carrer de Rafael
Casanova, al carrer de Berenguer
paviment i l’enllumenat dels carrers Bilbao i La Llagosta (zona de Can Prat); treballs de millora a escoles
III i l’avinguda de la Llibertat.
i centres educatius (renovació de fusteria, pintura, substitució de tanques exteriors...) per valor de més
Altres projectes destacats són la d’un milió d’euros; i la instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica al CEIP Sant Jordi.
reurbanització i millora de la
rambla de la Unió per a connectar- Cal tenir en compte que alguns dels grans projectes que la ciutat té en marxa, com la construcció de la
quarta escola bressol municipal, la nova comissaria, el futur edifici judicial, etc, no poden beneficiar-se
la amb el parc dels Colors; la
urbanització de l’entorn del nou d’aquest fons especial ja que són projectes complexos que necessiten més temps per poder redactar-se
correctament i són obres que necessitaran més d’un any per executar-se. Per aquest motiu, tots aquests
Hospital; la renovació de tot
l’enllumenat públic al barri dels projectes seguiran el seu curs normal, ja que formen part de l’acció de govern municipal i compten amb
Col·legis Nous; la Renovació del pressupost, ja sigui de l’Ajuntament o d’altres administracions.

Cavalcada de Reis 2009

Cada any sis nens i nenes de la ciutat són els encarregats de lliurar les claus de la ciutat
als Reis Mags, durant la cavalcada del 5 de gener

l’Escola Can Vila elabora el pessebre
de la Casa de la Vila

Els joves de l’Escola d’Educació Especial Can Vila han fet el
pessebre de la Casa de la Vila.
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Ens deixa el mestre Joan Abelló
El pintor Joan Abelló va morir a Barcelona el passat 25 de desembre, dia de Nadal, un dia abans de complir
els 86 anys d'edat. Abelló era una de les figures més destacades de la nostra ciutat, per la seva genialitat artística.
Fou el primer molletà reconegut com a fill il·lustre amb la Medalla de la Ciutat i l’any 2002 va ser guardonat
amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
La notícia de la mort de Joan Abelló
va sacsejar la nostra ciutat enmig
de festes. El pintor molletà ens
deixava un dia abans de complir
els 86 anys, un dia fred de Nadal.
El 27 de desembre, un funeral
multitudinari a l’Església de Sant
Vicenç acomiadava el mestre
Abelló amb la presència de
nombroses persones del món de
l’art i la cultura catalanes i de la
societat política i civil molletana,
entre els quals l’alcalde i el regidor
de Cultura. El Museu Joan Abelló
va restar obert el cap de setmana
per acollir el llibre de condols
perquè tots els molletans i
molletanes poguessin expressar els sentiments per la pèrdua d’aquesta
figura emblemàtica de Mollet. Per exprés desig del pintor, les seves
restes descansaran en un panteó del cementiri de la Plana Lledó.

a través de les obres que Joaquim Mir havia realitzat a Mollet. Com
molts artistes del segle XX, Abelló va fer estades a Londres, Bèlgica,
l’Illa de Man, París... En els anys seixanta va retornar a Mollet –on
es va interessar de nou pels paisatges del Vallès i del Mediterrani–,
però no va abandonar els grans viatges per Europa, Àfrica, Costa
d’Ivori, Marroc o Brasil.
En paral·lel al seu vessant artístic, Abelló va desenvolupar la passió
pel col·leccionisme que va iniciar, segurament, influït per l’atmosfera
de Can Pellicer i del taller de Miracle, on va aprendre restauració,
així com per les visites a l’estudi de Manolo Hugué. De mica en mica,
Joan Abelló va engrandir la seva col·lecció, embrió del futur museu.

El llegat d’Abelló a la seva ciutat

L’any 1996, Joan Abelló va fer donació a l’Ajuntament del seu fons
d’art i es va crear la Fundació Municipal Joan Abelló, seguint amb
la voluntat del mestre que el gruix del seu fons d’art no marxi de la
ciutat on va néixer. La primera donació es va produir l’any 1996, i
estava formada per unes 5.800 peces i obres d’art. Després d’aquest
esdeveniment històric, es va crear la Fundació Municipal Joan Abelló,
i seguidament, el Museu, que es va ubicar en una remodelada caserna
militar. Uns anys més tard, el 2006, Abelló va fer una segona donació
Joan Abelló, pintor de Mollet
a la ciutat del seu fons d’art: més de 4.000 peces de pintura i escultura,
Joan Abelló i Prat va néixer a Mollet del Vallès l’any 1922 i es va
documents musicals, històrics, correspondència, llibre i revistes. Més
iniciar des de molt jove en el món de la pintura. Del seu període formatiu de 9.000 objectes que han estat inventariats pels tècnics i responsables
cal destacar el mestratge de Pere Pruna i de Carles Pellicer i la influència del Museu Abelló.
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L’alcalde i Joan Abelló signaven l’any 2006 la segona donació del mestre a la ciutat

Interior de la Casa del Pintor
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Mor Anna Bosch, la primera
alcaldessa de Mollet

Anna Bosch i Pareras va néixer el 1950 al municipi vallesà del Figaró.
L’any 1972 va venir a viure a Mollet on va començar a militar al
PSUC, ocupant càrrecs d’importància. L’any de les primeres eleccions
municipals democràtiques, el 1979, va desestimar la seva candidatura
al Parlament espanyol per encapçalar la llista del PSUC a Mollet.
Amb només 28 anys fou elegida alcaldessa de la ciutat i esdevenir
l’alcaldessa al capdavant d’un municipi més gran de tot l’estat
espanyol. El primer govern de la reestrenada democràcia a Mollet
fou una coalició del PSUC, el PSC i CDC. Del seu mandat destaca
l'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbana (1981), que va rebre
exaequo el Premi Nacional d'Urbanisme, i la negociació amb l'Institut
Català del Sòl per aconseguir l'abandonament del projecte d'una
"ciutat satèl·lit" a l'entorn de Gallecs i la seva preservació com a espai
agrícola.
Carme Bosch no va tornar a presentar-se en les següents eleccions
municipals i va decidir continuar el seu compromís social a través
d'altres vies, com l’activisme sindical, el moviment ecologista i
feminista. Entre altres activitats, l’any 2004 va participar en l’edició
del llibre col·lectiu Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y
trabajos.
A mort a l’edat de 58 anys, després de patir una llarga malaltia
degenerativa. El comiat, que es va celebrar al Figaró el 7 de gener,
va aplegar molta gent de Mollet, entre els quals es trobaven l’actual
alcalde de la ciutat, Josep Monràs, l’exalcaldessa Montserrat Tura,
antics companys de partit, persones que havien compartit la política
amb ella i molts membres d’entitats ciutadanes.

foto: Arxiu Municipal

La primera alcaldessa de Mollet en la represa de la democràcia, Anna Bosch, moria la nit de Reis al Figaró, el
poble on havia nascut i on residia actualment. Bosch va ser alcaldessa de la ciutat entre els anys 1979 i 1983,
pel Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).

Anna Bosch, amb un membre del Teatre Nacional de Titelles de Stara-Zagora
(Bulgària), l'any 1982

Adéu a Josep Rebull
Durant les passades festes de Nadal, concretament el dia 25 de
desembre, també va desaparèixer l’exregidor i cap de llista de per
Convergència i Unió entre els anys 1991 i 99, Josep Rebull. Rebull
va ser l’impulsor de la primera televisió local de la ciutat, Televisió
de Mollet, que més endavant va esdevenir Tele Besòs.

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

ASSEGURANCES
ESTEM MOLT PROP DE VOSTÈ . . . . .
Abans de contractar o renovar la seva assegurança
consulteu els nostres preus i les nostres garanties.
Servei i tracte personal

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