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MOLLET COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES pàg 3 / 30 ANYS
D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS pàg 14 / ENTREVISTA amb MANEL NADAL pàg 8 /
REMODELACIÓ DEL CARRER DE FRANCESC MACIÀ pàg 11
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amb el I Pla d’igualtat de gènere.
Ara, més de dotze anys després,
hem presentat el II Pla, que
millora la capacitat d’impuls
d’aquesta igualtat partint d’una
legislació adaptada als temps i
dels recursos de la ciutat, com el
SIAD i el nou Centre
El camí, l’hem començat tota la
societat ja fa anys. A Mollet, portem d’informació i recursos per a
també una llarga trajectòria, amb un dels fets més emblemàtics com dones Joana Barcala.
és que la primera figura representant dels nous ajuntaments democràtics
va ser una dona, l’Anna Bosch, i després vam tenir dues dones més Tots tenim la responsabilitat que
aquest Pla pugui fer una gran
ostentant la màxima autoritat molletana. I això dóna a Mollet una
feina: homes i dones,
singularitat en la seva història democràtica.
administracions i societat
moletana. I és molt important que
A banda d’aquest fet tan important, l’Ajuntament ja va fer un gran
pas creant la regidoria de Dona i Igualtat, l’any 1995, amb la voluntat els homes comencin a actuar amb
d’impulsar amb ànim integrador i màxima eficiència el treball que aquesta perspectiva de gènere: no
ja havia anat fent anys abans, des del 1991, i que el 1996 va culminar només estem d’acord en la plena
La commemoració anual del Dia de
la Dona és una celebració
irrenunciable, ja que encara estem fent
el camí que ens ha de portar a la plena
igualtat jurídica i d’oportunitats real
entre homes i dones.

igualtat home-dona, sinó que
també ens hi involucrem
activament per fer-la possible: a
la feina, a casa, en tots els àmbits
en què ens movem. És el camí triat,
és l’únic camí possible.

Josep Monràs i Galindo
Alcalde

A l’abril, Sant Jordi
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A l’entorn de la diada de Sant Jordi, la
ciutat acollirà diverses activitats
organitzades per l’Ajuntament i les entitats.
El dia 23 d’abril, les rambles s’ompliran
de les tradicionals parades de roses i llibres.

La informació més a prop teu
Canal Mollet TV 36 UHF
Ràdio Mollet del Vallès 96.3 FM
www.molletvalles.cat
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8 de març, Dia Internacional de les Dones
Per què és important ser guapa o guapo? Cos, cultura, identitat i gènere. Aquest és el títol de la xerrada que es
farà al Joana Barcala, que promet ser interessant.
El món és de les guapes? El dimecres 25 de març a les 2/4 de 7 del vespre
en podrem parlar en una xerrada especialment interessant, ja que en
l’actual societat es dóna molta importància a l’aspecte físic de les persones.
La conferenciant serà la doctora en Sociologia de gènere Patrícia SoleyBertran. Al mateix espai, el divendres 27 de març, a les 7 del vespre,
l’Associació de Dones Àgora organitza el cinefòrum Aigües. Amb aquests
actes, Mollet commemora, un any més, el Dia Internacional de les Dones,
amb un programa d’actes organitzat per l’Ajuntament i diversos col·lectius.
Des de principis de mes s’han fet tallers de cuina, un programa especial
a Ràdio Mollet, xerrades, un sopar, obres de teatre i lectures de manifestos,
però encara hi ha activitats pendents, com l’obra de teatre Lara, que
representarà el grup GRO Teatraviesas el 20 de març al vespre a l’Espai
Jove La Nau i una àmplia oferta d’exposicions fetes per dones o sobre
la temàtica de la dona, que podeu visitar:

Centre Cultural La Marineta
Cabdells, Associació d’Artistes Plàstiques CREA

CIRD Joana Barcala
Heroïnes, fotografies al voltant de la mastectomia (fins al 18 de març)
Associació Espanyola Contra el Càncer
Imatge del programa del dia 8 de març

CIRD Joana Barcala
ABSTRACTOS, d’Alejandra Fabro, llicenciada en Belles Arts

Biblioteca Can Mulà
Bibliografia sobre la dona i la literatura

El nostre compromís amb la causa de la igualtat
• Desterrar la violència que tantes vegades posa en perill la vida de les dones
• Fer visibles les aportacions de les dones al conjunt de la societat
• Tenir en compte les necessitats específiques de les dones en l’àmbit de l’educació i la salut
• Gaudir de les mateixes oportunitats i condicions que els homes en la vida social, política i econòmica,
• Fer de les nostres ciutats i territoris, espais que garanteixin la seguretat, la convivència i la conciliació
• Que homes i dones siguin coresponsables en totes les esferes de la vida, i puguin gaudir-la en peu d’igualtat

PRIMAVERA
ESTIU 2009
0-12, dona i home
Rambla Balmes 7
Mollet del Vallès
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Mollet aprova el II Pla d’Igualtat per afavorir
la igualtat de gènere a la ciutat
L’Ajuntament de Mollet va aprovar el passat 23 de febrer el II Pla d’Igualtat, el principal instrument d’aplicació
de les polítiques públiques de gènere.
El Pla d’Igualtat de Mollet és l’eina a partir de la qual treballarà la
Regidoria de Dona i Igualtat i la resta de l’Ajuntament. Aquest Pla
preveu accions per aplicar entre els anys 2009 i el 2012, i s’anirà
adaptant dia a dia.

de gènere en el disseny de la ciutat i del territori i promoure la salut
de les dones. A partir d’aquí, el Pla desgrana tot un seguit d’accions
per aconseguir cada un d’aquests objectius. Algunes de les accions
ja s’estan duent a terme i la resta s’anirà fent.

L’objectiu és aconseguir que l’administració local reconegui a la
pràctica que la nostra societat està formada per dones i homes; per
tant, tot el que es decideixi ha de respondre a les necessitats i
expectatives dels dos sexes, i, alhora, tenir en compte que els canvis
necessaris per millorar la societat han d’afavorir-los.

Participació
Durant l’any 2007 es va fer un procés d’elaboració del pla anomenat
Diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats, on van participar unes
30 dones. També se’n van entrevistar 33 més, així com responsables
de les entitats de dones.

Lectura del manifest del 8 de març davant de la Casa de la Vila

Es tracta de planificar, executar i avaluar projectes a partir del concepte
d’igualtat, tot donant valor a les aportacions de les dones en la
construcció, el manteniment i la transformació de la societat. De tot
això en diem transversalitat.
Per aconseguir aquest objectiu, el II Pla d’Igualtat marca diferents
línies que ens porten a unes accions concretes. Són, per exemple,
lluitar contra la violència de gènere, fomentar la participació de les
dones en les activitats socials i culturals, promoure canvis en el
repartiment del treballs i usos del temps, fomentar la coeducació, la
formació i la producció cultural de les dones, incloure la perspectiva
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Des de l’aplicació del I Pla
d’Igualtat a Mollet s’han engegat
accions importants com la
inauguració del Centre Cívic Joana
Barcala que fa poc més d’un any
es va convertir en Centre
d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD Joana Barcala). A
més, a Mollet hi ha, des de l’any
1998, el Servei d’Informació i
Assessorament a les Dones
(SIAD), que es presta des dels
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès en coordinació
amb serveis sanitaris, jutjats,
Policia Municipal i Mossos
d’Esquadra. El SIAD ofereix
informació, assessorament, atenció
i suport jurídic i psicològic a les
dones que ho demanen.

Antecedents
Aquest II Pla no parteix de zero. L’any 1991 ja s’havia creat a
l’Ajuntament la Comissió Interàrees de Treball per la Igualtat i la
Promoció de la Dona. El 1995 es va aprovar la Regidoria de Dona i
Igualtat; l’any següent, el 1996, es va aprovar el I Pla d’Igualtat de
Gènere.

CIRD Joana Barcala: c/ Àngel Guimerà, núm. 15,
telèfon 93 570 77 47
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L’Ajuntament adjudica les primeres obres del
FEIL amb més contractació de la inicialment
prevista
Ja s’han adjudicat els primers contractes per a obres previstes en el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). D’un
total de 33, l’Ajuntament de Mollet n’ha adjudicat sis, que donaran feina a 58 persones.
L’objectiu de l’anomenat “Pla Zapatero” és la creació de llocs de
treball per tal d’actuar davant la situació de crisi econòmica a través
de la inversió pública. És per aquest motiu que les obres previstes en
el pla pretenen donar feina al màxim nombre de persones possible.

Més llocs de treball dels previstos
A Mollet, dels 33 projectes que rebran aquesta inversió especial,
l’Ajuntament ja ha adjudicat els sis primers. Per fer aquestes obres
s’havia previst la contractació d’un mínim de 36 persones però,
finalment, es crearan 58 llocs de treball.

Primeres obres adjudicades
Reparació d’humitats de la façana del Mercat Vell

Pavelló Municipal d’’Esports de Riera Seca

Aquestes obres, que costaran 16.000 euros, començaran a principis
del mes de juny i tenen una durada prevista d’un mes.

Pavimentació del carrer La Llagosta
Les obres començaran a mitjans d’aquest març i s’allargaran durant
un mes. El pressupost és de 34.300 euros.

Substitució de la fusteria del CEIP Col·legis Nous
Aquestes obres, amb un pressupost de 40.000 euros, es faran durant
el mes de juliol.

Substitució de la fusteria exterior del CEIP Sant
Jordi
Com en el cas anterior, les obres es faran al mes de juliol. El cost és
de 40.000 euros.

Adequació d’espais per a oficines al Pavelló
Municipal d’Esports de Riera Seca
Aquestes obres començaran al juny i duraran dos mesos. El pressupost
és de 43.200 euros.

Substitució de la tanca perimetral de l’Escola Can
Vila
Aquests treballs es faran durant els mesos de juliol i agost. El pressupost
és de 49.000 euros.

Façana del CEIP Sant Jordi

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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l’espai dels grups municipals

PSC

ACONSEGUIR LA IGUALTAT EN
TOTS ELS ÀMBITS

La igualtat legal i de drets està recollida i desenvolupada en les
diferents legislacions i normatives de tot l’Estat espanyol. La
Constitució insta les administracions a impulsar les accions necessàries
per fer que aquesta igualtat sigui real i efectiva.
L’Ajuntament de Mollet està treballant per assolir nous reptes en la
igualtat de gènere al municipi, enfortint la regidoria responsable de
les polítiques de les dones, implantant accions positives a fi i efecte
d’eliminar discriminacions per raó de sexe, i afavorint la participació
de les dones en les polítiques d’igualtat i en la presa de decisions
públiques.
Després de l’estudi dels antecedents, el 1991 el Ple de l’Ajuntament
va aprovar la creació de la Comissió Interàrees de Treball per la
Igualtat i la promoció de la Dona, el 1995 es va crear la Regidoria
de la Dona i Igualtat i el 1996 s’aprova el I Pla Municipal per la
Igualtat d’Oportunitats de les Dones, el projecte plantejat va ser

ICV-EUIA

l’Auditoria de Gènere a l’any 2007. Es va realitzar un taller participatiu
amb dones, una fase d’entrevistes tècniques i una fase participativa
d’entitats de Mollet. Un cop recollida la informació i la valoració ens
calia un pas més, que ha estat l’elaboració del II Pla d’Igualtat,
l’instrument d’aplicació de les polítiques públiques de gènere.
El procés d’elaboració del II Pla d’Igualtat ha implicat a diferents
àrees de l’Ajuntament , ja que per aconseguir la plena igualtat de
gènere cal treballa de manera transversal en tots els àmbits. Aquest
Pla permetrà l’increment del benestar i de la qualitat de vida de tota
la població en general, ja que no només les dones en seran les
destinatàries, sinó que, dels resultats que se’n derivin, es beneficiarà
tota la ciutadania.
El Govern de la ciutat té la voluntat ferma de desenvolupar el Pla de
manera efectiva, perquè el que volem és aconseguir la igualtat efectiva
entre dones i homes i aspirem a fer d’aquest objectiu una realitat
pràctica.

UNA SITUACIÓ QUE
REQUEREIX RESPOSTA

L’increment de la factura fiscal per a l’any 2009, l’equip de govern,
ha volgut que s’incrementi el 4,98 %, molt per sobre de l’IPC que
Mollet del Vallès, segons dades de l’INEM, està a prop dels 5.000
s’ha situat en l’1,4 %, i no han volgut fer cap mena de cas a la proposta
aturats, i en situació de permanent increment.
realitzada per ICV-EUiA, per dedicar part d’aquest increment d’excés
El Servei Català d’Ocupació, publica un informe relatiu a les persones a despesa social o partides que donin resposta a situacions d’emergència
inscrites a l’atur amb perfils vinculats a treballs que es contemplaven derivades de la crisi.
en el FEIL. Mollet, tenia 1.085 persones amb possibilitat de
contractació. L’equip de govern i el seu alcalde, en la presentació
Les sorprenents declaracions de l’alcalde van en la línia d’amortitzar
dels projectes del FEIL, indicaven que la mesura permetria donar
llocs de treball. I, en línia amb aquest criteri, després de constituir
feina a 400 persones aturades. Caldrà veure aquesta promesa on
una comissió del govern per analitzar la situació, el que han decidit
acaba, però si els aturats contractats arriben al centenar ja podrem
és incrementar les partides de serveis socials en 21.500 euros provinents
estar contents.
de l’amortització d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu.
Les dades de Càritas, indiquen una clara tendència a més sol·licituds
d’assistència: Increment de la demanda en el 40 %. Els lots alimentaris, Ens sembla que amb aquests recursos i amb aquestes idees, malament
van de 20 a 108 al mes; en roba, de 1.500 a 2.100 peticions, etc. Tot anirem. La situació econòmica és dolenta. L’atur és preocupant. Les
això amb un pressupost de 50.000 euros i el treball voluntari de molta necessitats socials i personals es fan visibles. Sr. Alcalde, calen
gent. Una altra dada significativa, és que entre demandants, la població respostes.
espanyola ha incrementat del 2 al 9 %.

PP

SOLUCIONS PER COMBATRE LA CRISI aconseguir el màxim impacte possible. Per això fem servir com a

La nostra presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, ha presentat el
document 100 solucions per combatre la crisi. Davant la greu situació
que estem patint, el document pretén ser l'alternativa del Partit Popular
de Catalunya davant la gestió que està duent a terme la Generalitat.
Aquesta alternativa es formula amb un sentit constructiu, amb la
voluntat d'oferir mesures concretes per combatre la crisi.
El nostre posicionament davant la gestió de la crisi ha estat molt
crític, i continuarà sent-ho quan entenguem que no s'adoptin les
mesures que necessita Catalunya o quan simplement no s'adoptin
mesures. Però la nostra actuació a l'oposició no seria completa si no
fóssim capaços de formular alternatives. I el document presentat és
precisament la formulació d’alternatives.
Des del PP de Catalunya no volem que la presentació d’aquest
document es quedi en una simple presentació. Per tal que arribi al
màxim nombre possible de gent, el document és la base d'una àmplia
campanya de comunicació. La campanya pretén ser singular per
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referent determinades afirmacions del president dels Estats Units,
Barak Obama, que ens permeten transmetre el nostre missatge de
realisme davant la crisi, acompanyat d'esperança i il·lusió, necessitat
de canvi en l'actual gestió de la crisi i que siguin els millors en política
per fer les millors propostes.
Però el paral·lelisme amb Obama no va més enllà. Les diferències
ideològiques entre el PP i Obama són més que evidents. Els models
de societat europea i americana són molt diferents. Hi ha aspectes
ideològics concrets que no compartim, com per exemple, la pena de
mort, l'ús d'armes, el sistema de salut, etc.
Deixant clar aquest aspecte fonamental, cometria també un greu error
si ens autoexigíssim no fer cap referència a Obama, permetent que el
Partit Socialista, com fins ara ha fet, s’apropiés qualsevol referència
a Obama.
De la mateixa manera, que el Partit Popular de Catalunya no és ni
pretén ser Obama, quant ideologia i valors, el Partit Socialista no és,
encara que pretengui vendre-ho, Barack Obama.
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MOLLET I EL FUTUR,
LLUMS I OMBRES

Fa pocs dies hem acabat la primera fase del Pla Estratègic de Mollet:
la diagnosi. El resultat, com no podia ser d’una altra manera, té llums
i ombres. Mollet ha fet un salt gegantí en els darrers anys ... però està
molt lluny de ser una ciutat puntera: el nostre atur està per sobre de
la mitja de Catalunya, la nostra renda és el 70% de la catalana, no
exercim efectivament la capitalitat del Baix Vallès, la nostra ciutat
no ofereix prou llocs de treball, la nostra renovació poblacional és
massa brusca .... i la gent que ens marxa ho fa per dalt de la piràmide
social.

exponencialment a partir del desdoblament d’una de les línies de tren,
l’obertura d’una altra (Mollet-Papiol) i l’inici de la construcció d’una
tercera (l’eix orbital), així com la futura autovia-tunel B-500 que ens
unirà amb Badalona, també la potencialitat del Baix Vallès (econòmica,
política, comunicativa..) hi és.

Aquest diagnòstic és clar, però ¿què hi pot fer l’Ajuntament i més en
concret CiU?, en una paraula TOT: altres poden fer eixos de
comunicació, però de nosaltres dependrà que siguin llocs de passada
o que el destí final sigui Mollet. Mollet ha de ser capaç de tenir la
generositat que requereix ser la capital del Baix Vallès, l’urbanisme
Al costat d’això, Mollet és una terra d’oportunitats: la seva fesomia municipal, els serveis, la cultura, han d’anar orientats a fer de Mollet
urbana s’ha normalitzat i, si més no urbanísticament, ja no som una una ciutat cada dia més còmode on el nostre jovent no marxi ... ni ells
ciutat dormitori i menys ho serem després del soterrament de la línia ni ningú. Tot plegat, si se’ns permet dir-ho, és fer les coses a l’estil
del Nord, ens hem convertit en un dels principals eixos de
convergent: fomentar l’economia, però també el benestar de les persones.
comunicacions de Catalunya i això està a punt de créixer
Hi ha molta feina, i nosaltres serem al peu del canó per fer-la.

ERC

EXPRESSAR LA IGUALTAT

Hem trobat un altre exemple a la premsa d’aquests dies: un diari deia
que només el 35% dels homes aturats “ajuden” a les tasques
El Ple municipal ha aprovat un Pla d’Igualtat, el text del qual reconeix domèstiques. A part de la lamentable constatació que la igualtat entre
que tots hem crescut en una societat masclista i som, per tant, part
sexes encara és cosa del futur, és tot un símptoma que al periodista
del problema. Més endavant ho demostra perquè se li escapa algun no se li hagi acudit dir que no comparteixen o assumeixen les tasques.
enfocament poc encertat.
En el fons, tothom veu encara la cura de la llar com a feina femenina.
Sembla que moltes ho fan tot perquè no saben com aconseguir que
Des d’Esquerra hem constatat, per exemple, que fa servir el concepte el seu home s’hi impliqui, però la crua realitat és que encara senten
“perspectiva de gènere” com una nova manera d’estudiar l’urbanisme com a seva la responsabilitat del bon funcionament casolà.
i la mobilitat, o quan es tracta d’instal·lar canviadors per a nadons.
Canviar bolquers ho pot fer qualsevol adult, per tant hauríem de parlar El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Potser
d’una perspectiva familiar, no de gènere. I l’urbanisme i la mobilitat convindria canviar-lo pel Dia Internacional per a la Igualtat, perquè
cal estudiar-los tenint en compte tothom: qui porta els fills a l’escola, fixar-se massa en el mot “dona” comença a ser una rèmora. Encara
qui va a comprar, a treballar o a divertir-se; sigui home o dona, jove que el llenguatge no influeix en la realitat tant com algunes persones
o vell, ric o pobre. No es tracta de perspectiva de gènere, sinó de la creuen, té la seva importància.
voluntat de tenir en compte totes les activitats que fem els ciutadans. Esquerra Republicana de Catalunya celebrarà una taula rodona sobre
Aquí més aviat es tractaria d’una perspectiva holística.
aquest tema. L’acte tindrà lloc al local d’Esquerra, al carrer Gaietà
Ventalló, 104; el dijous, 26 de març a les 9 de la nit. Us convidem a
És evident que la visió masclista del món es detecta en el llenguatge. picar alguna cosa i a parlar de llenguatge i igualtat.

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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“Les obres de soterrament de la línia del nord
començaran entre el 2011 i el 2015”
Entrevista al secretari per a la Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal
El soterrament de la via del nord al seu pas per Mollet
serà la gran obra de la nostra ciutat en les properes
dècades. El Ministeri de Foment encara ha d’aprovar
definitivament el projecte de desdoblament de Montcada
a Vic, atenent les al·legacions que han presentat alguns
municipis. Quins processos vindran abans que comencin
les obres?

dels trens de mercaderies i deixarà via lliure a la creació d’una nova
línia de passatgers, que unirà el Baix Llobregat amb el Vallès, sense
passar per Barcelona. Aquestes obres ja s’estan fent i m’atreveixo a
avançar que estaran finalitzades el 2010.

tant, fins al 2011 no començarem a parlar d’inicis d’obra, sense
oblidar, però, que estem parlant de tot el tram de Montcada a Vic, i
que encara no sabem per on començaran a treballar les màquines. El
que és segur, però, és que a Mollet començaran abans del 2015, data
que marca el Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies (20082015).

El Pla de Mobilitat de Bellaterra preveu la construcció d’una nova
estació de transport públic, un hub, a la universitat per millorar les
connexions amb el seu entorn. Tot i que això no serà efectiu fins l’any
2011, la creació d’una línia d’autobús entre la UAB i Mollet és
prioritària i es farà efectiva a finals d’aquest any o principis del vinent.

A finals de l’any passat, va anunciar que aviat es posaria
en funcionament una línia de bus entre Mollet i la
Un cop aprovat el projecte, el Ministeri de Medi Ambient ha de fer Universitat Autònoma per pal·liar el dèficit de transport
la declaració d’impacte ambiental. Això pot durar 6 mesos i, per tant, públic que hi ha entre aquests dos punts. Quan començarà
el projecte de construcció podria elaborar-se al llarg del 2010. Per
a funcionar aquesta nova línia?

Quines millores suposarà la construcció
de l’AVE per als usuaris de la xarxa
ferroviària de Mollet?
Les obres de l’AVE, a Mollet,
suposaran una millora de les
connexions ferroviàries de la
ciutat per l’estació de França.
Hi ha previst el
desdoblament de la línia
de tren de Mollet-El
Papiol (tram entre Mollet
i Castellbisbal) perquè
pugui transportar viatgers.
Això serà possible gràcies
a la construcció d’una
tercera via d’ample europeu
(AVE) que permetrà el pas

Una altra qüestió relacionada amb el transport públic
és la millora de les connexions entre Mollet i els municipis
del voltant quan es posi en marxa el nou Hospital.
El Pla Mobilitat de l’Hospital de Mollet preveu una millora de les
línies d’autobús públiques ja existents. D’una banda, s’augmentarà
la freqüència de pas de la línia que uneix Caldes amb Mollet, passant
per Palau, i es revisarà el seu recorregut per millorar-lo. De l’altra,
es millorarà també la línia entre Mollet i Santa Perpètua. Segurament,
durant aquest any, s’haurà de començar amb alguna d’aquestes
millores, però no serà fins l’any 2010 que l’Hospital comenci la
seva activitat i es desplegui tot el Pla de Mobilitat.

Manel Nadal és el secretari per a
la Mobilitat del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat. En aquesta
entrevista ens explica totes les
millores relacionades amb el
transport públic en les quals s’està
treballant i que s’han de fer realitat
en els propers anys. Així, parlem
del soterrament de la línia del nord,
de l’AVE i de la millora de les
connexions de la ciutat amb la resta
del territori amb autobús.
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Manel Nadal parla de mobilitat al Vallès
Oriental en una trobada de la Cambra de
Comerç
El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, va participar en un dinar amb empresaris del Vallès Oriental
organitzat per la Cambra de Comerç a través de l’Antena Local de Mollet del Vallès.
El dinar-ponència va comptar amb la participació d’un centenar de
persones, la majoria empresaris de la comarca i alguns representants
del món local, com l’alcalde de Mollet, Josep Monràs. La Cambra
de Comerç va convidar el secretari per a la Mobilitat per tal que
expliqués la situació de les diferents infraestructures que s’han de
construir en els propers anys per millorar la mobilitat a la comarca.
Nadal va destacar la voluntat de l’administració per mostrar que,
malgrat la situació de dificultats econòmiques, continua treballant
per millorar les infraestructures viàries, ferroviàries i de transport
públic.

Mollet millorarà les seves connexions per carretera
en els propers anys

el trànsit per vies urbanes de la nostra ciutat. Nadal ha explicat que
ja s’està redactant el projecte de construcció, tot buscant el consens
amb el territori. Enguany es traurà el projecte a informació pública i
l’any vinent es podrà aprovar el projecte constructiu. Les obres
començaran a finals del 2010 o principis del 2011.
L’altra infraestructura que suposarà una gran millora per Mollet és
la construcció d’un nou ramal que connectarà directament l’autopista
C-33 amb la carretera C-17. Segons Nadal, és una obra petita però
que comportarà grans avantatges. La problemàtica ha estat encaixar
aquest nous ramal en un punt pel qual també està planificat que passin
les obres de l’AVE i la nova B-500. El secretari per a la Mobilitat ha
afirmat que aquestes obres començaran entre aquest any i el vinent.
foto: Toni Torrillas

El secretari per a la Mobilitat ha explicat l’estat de dues infraestructures
viàries que, quan es posin en funcionament, suposaran una gran
millora per a la ciutat: la nova carretera B-500 entre Mollet i Badalona,
i la construcció d’un ramal que connectarà la C-17 amb l’autopista
C-33.
La carretera B-500 és la via que uneix el Baix Vallès amb el Barcelonès
nord i el Maresme. Actualment, la carretera discorre per la serralada
de la Conreria, amb les dificultats que això suposa per al trànsit. El
nou traçat preveu que la carretera travessi la Conreria a través d’un
túnel i que enllaci, a l’alçada de Mollet, amb les carreteres de Caldes
(C-59), la C-17, la ronda del Vallès i la C-33. Aquesta nova carretera,
amb un pressupost de 300 milions d’euros, serà una gran millora per
a les connexions entre el Baix Vallès i el Maresme i, alhora, alleugerirà

La linia del Nord al seu pas pel barri de Santa Rosa

Imatge de la carretera de la C-17 al seu pas per la ciutat
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La ciutat guanya un nou espai per a vianants
al barri de l’Estació de França
El proper diumenge, 22 de març, s’inaugurarà un nou espai per a vianants a la nostra ciutat: el carrer de Francesc
Macià.
El carrer de Francesc Macià, entre l’avinguda de Calderó i la ronda
d’Orient, ha estat remodelat per convertir-lo en un nou espai per als
vianants. L’actuació, que també ha afectat el tram del carrer de Jacint
Verdaguer que va fins a Pau Claris, ha servit per eliminar totes les
barreres arquitectòniques, pavimentar l’espai amb llambordes, renovar
les xarxes de clavegueram i aigua, i soterrar totes les línies elèctriques.
També s’ha renovat el mobiliari urbà i l’arbrat, s’han instal·lat nous
fanals i s’han soterrat els contenidors del carrer d’Itàlia. El carrer
s’ha convertit en un espai urbà més amable on els vianants tenen
prioritat en totes les cruïlles, amb passos adaptats. El pressupost
d’aquestes obres ha estat d‘un milió i mig d’euros.

Inauguració: diumenge, 22 de març
El diumenge 22 de març, s’inaugurarà el nou carrer amb un acte on
participarà el Museu Municipal Joan Abelló, l’equipament més
emblemàtic d’aquest barri, que celebra el seu desè aniversari. L’acte
d’inauguració començarà a les 11 del matí amb una activitat adreçada
a la quitxalla a càrrec del Museu. Sota el títol Vine a fer un mòbil de
les escultures de l’Abelló, els menuts podran aprendre coses sobre
l’artista molletà tot jugant. A partir de dos quarts de 12 del migdia,
hi haurà l’actuació d’un grup d’animació i a les 12 es farà l’acte
inaugural de la remodelació del carrer.

L’empresa FAINSA aporta 9.500 € a l’Institut
Municipal de Serveis als Discapacitats
L’empresa FAINSA, amb seu a Martorelles, ha donat la quantitat de
9.500 euros a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD)
de Mollet del Vallès. Amb aquests diners, s’ha comprat una nova
màquina de brodar per al Centre Especial de Treball Taller Alborada
que amplia, així, el ventall de serveis que ofereix.
A més, l’empresa FAINSA, que es dedica a la fabricació de seients
per a vehicles industrials i de transport, també dóna feina al Taller
Alborada, ja que els treballadors i treballadores del taller participen
en l’elaboració dels seients per a l’AVE.
El Taller Alborada té contractades 50 persones amb discapacitat
psíquica; les activitats principals són les arts gràfiques (servei
d’impremta, disseny gràfic, serigrafia, tampografia, retolació...) i els
manipulats industrials.
L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, i el president de FAINSA, Joan Singla,
visiten el Taller Alborada.
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Comencen les obres d’ampliació
de l’escola Cal Músic
El Departament d’Educació de la Generalitat ha començat les obres d’ampliació
de l’escola Cal Músic, situada al barri de Can Pantiquet. Cal Músic, que va entrar
en funcionament el curs 2004-05, té actualment instal·lacions d’educació infantil.
Les obres impliquen la construcció d’un nou edifici, a tocar de les instal·lacions actuals, perquè Cal
Músic pugui acollir, en el futur, tots els cursos d’educació infantil i primària d’una escola de dues
línies. A més, el nou edifici tindrà les sales de menjador, biblioteca, aules especialitzades, gimnàs,
pati...
L’Ajuntament de Mollet està satisfet que finalment comencin aquestes obres d’ampliació que han
estat molt reclamades pel consistori i per les famílies, que acumulaven un cert retard.
El pressupost de les obres és de més de 4 milions d’euros i es preveu que el nou edifici estigui enllestit
en el termini de 18 mesos i, per tant, pugui entrar en funcionament el setembre de 2010.

Període de preinscripció
per al curs 2009-2010
El Departament d’Educació de
la Generalitat ja ha publicat el
calendari amb les dates oficials
de preinscripció a les escoles en
les diferents etapes educatives,
obligatòries i no obligatòries.
Per al segon cicle d’educació
infantil (de 3 a 5 anys), educació
primària i educació secundària,
la preinscripció es farà del 23 de
març al 4 d’abril. L’imprès per
formalitzar la preinscripció es pot
recollir directament als centres
educatius o a l’Oficina
Municipal d’Escolarització (OME)
de l’Ajuntament, i s’ha de lliurar
al centre escollit en primera
opció o a l’OME del 23 de març
al 4 d’abril. El 25 de maig es
faran públiques les llistes de nens
i nenes que s’han admès. El
període de matriculació serà
del 8 al 12 de juny.
Per a les escoles bressol
municipals, el període de
preinscripció és del 4 al 15 de
maig. La preinscripció només es
pot fer a l’OME i cal demanar
cita prèvia trucant per telèfon.
L’ordre en què les famílies facin
la preinscripció no dóna
preferència a l’hora
d’aconseguir plaça. Les llistes es
publicaran el 22 de maig, i la
llista de nens i nenes admesos,
el 2 de juny.

Es presenta a Mollet Mestres, una docusèrie
que ens mostra que tots podem fer de mestres
Tots nosaltres en algun moment de la nostra vida juguem el paper de mestres; és a dir, que influïm en l’educació
d’altres persones. Aquest és el punt de partida de Mestres, una docusèrie en la qual hi ha participat la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de Mollet i on apareixen diferents protagonistes de la ciutat.
Mestres és un projecte innovador que s’ha produït amb l'assessorament Rural de Gallecs, l’Escola d’Educació Especial Can Vila, el CEIP
i finançament de l'Àrea d'Educació de la Diputació, i hi han participat Can Besora, el Casal Cultural, i diverses persones de la ciutat.
els ajuntaments de Mollet, Granollers, Cardedeu i Santa Eulàlia de
Canal Mollet emetrà la sèrie Mestres
Ronçana
La sèrie és el resultat de més de dos anys de treball i el capítol
pilot es va presentar l'any 2006 al Mercat de l’Audiovisual de
Mestres és una sèrie que mostra el potencial educatiu dels mitjans de
Catalunya. Canal Mollet Televisió emetrà aquesta sèrie
comunicació de proximitat i del municipi. A través dels diferents
setmanalment, els divendres a les 20.20 h i els dissabtes a les
capítols de la docusèrie, se’ns presenten personatges i la seva evolució.
11.20 h.
Pel que fa a Mollet, hi apareixen espais com el Consorci de l’Espai
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El Pla estratègic comença a treballar en les
propostes de futur
Ja s’ha elaborat el document que fa una diagnosi del Mollet actual. Ara es començarà a treballar en propostes
de futur concretes per a la ciutat.

2 0 2 5

El passat mes de febrer es va celebrar amb èxit la primera jornada
participativa del Pla Estratègic de ciutat Mollet2025 en la qual més
de 150 persones van opinar sobre l’estat de la ciutat. Ara, un cop s’ha
tancat el document de la diagnosi, s’engega la segona fase del Pla
que ha de servir per traçar les línies estratègiques a partir de les quals
es dissenyarà la ciutat que volem per al futur.

La segona fase és molt important ja que s’obre un moment d'aportació
i de discussió de propostes de futur per desenvolupar l'objectiu central
del Pla i les diferents línies estratègiques. Durant aquesta segona fase,
que s'allargarà ben bé fins a la tardor vinent, es treballarà en comissions
per àmbits sectorials de la ciutat. Tothom qui vulgui participar en les
diferents comissions pot inscriure’s omplint la butlleta que trobarà al
peu de pàgina.

Objectiu central del Pla Estratègic de ciutat Mollet
2025
Les quatre Comissions de propostes són:
Mollet del Vallès s’ha de convertir en capital del Baix Vallès a partir 1. La ciutat dinàmica, socialment transformadora
de la creació d’un model de ciutat renovat, que es basi en una major 2. Baix Vallès, porta nord de Barcelona
activitat econòmica, en una població més consolidada, qualificada i 3. La ciutat qualificada, espais rurals i urbans renovats
vertebrada, i en un marc urbà de qualitat i atractiu. D’aquesta manera,
4. La ciutat productiva, motor de creixement
la ciutat ha d’aconseguir major reconeixement i projecció en el marc
metropolità i comarcal.

II Pla Estratègic Mollet2025- Butlleta d’inscripció a les Comissions de propostes
La inscripció és gratuïta. El període per inscriure’s acaba el 31 de març de 2009.
Cada Comissió es reunirà en dues sessions de treball, que es faran de 19.30 h a 21 h a l’edifici GIRO (rambla Pompeu Fabra, 1).

Comissions (marqueu amb una x la comissió en la qual voleu participar):
1 (1 d’abril i 1 de juny)
2 (2 d’abril i 3 de juny)
3 (20 d’abril i 8 de juny)
4 (22 d’abril i 8 de juny)
Nom i cognoms:
Adreça postal:
Telèfon:
Correu electrònic:
Entitat/empresa/institució (si participeu com a representant):
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 , indicant les vostres
dades personals.

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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L’Ajuntament augmenta el pressupost destinat
als Serveis Socials
Davant la difícil situació econòmica i social en la qual ens trobem immersos, l’Ajuntament de Mollet ha creat
un Grup de treball transversal que impulsarà mesures destinades a donar facilitats a la ciutadania per superar
aquest període, sempre dins les competències municipals.
El Grup de treball de seguiment de la situació econòmica i social
local està presidit per l’alcalde i format per responsables dels
departaments de Serveis Socials, Economia, Promoció Econòmica,
Obres i Serveis, Relacions Ciutadanes i l’Empresa Municipal per la
Formació Ocupacional i l’Ocupació. L’objectiu és reunir-se
periòdicament per analitzar la situació i buscar, des de l’experiència
i els recursos de cada àmbit, què pot fer l’Ajuntament per donar
facilitats a la ciutadania. De la primera trobada d’aquest grup, n’han
sortit un seguit de mesures que ja s’estan aplicant.

d’aquesta ajuda, pot sol·licitar-la més endavant si la seva situació
empitjora. A més, les persones jubilades o pensionistes que obtinguin
aquesta subvenció, la rebran automàticament per al període dels quatre
anys següents sense haver de tornar a presentar papers.
A banda d’això, l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional
i l’Ocupació (EMFO) ha engegat un seguit de mesures adreçades a
fomentar l’ocupació:

Nous espais per millorar i ampliar l’atenció al públic,
Les primeres mesures, aprovades en el Ple municipal de febrer han
estat:

de manera que actualment s’hi poden atendre fins a vuit persones a
la vegada (fins ara, només hi havia 4 punts d’atenció al públic).

Incrementar el pressupost de l’Ajuntament destinat als Més espais de formació i atenció especialitzada.
EMFO ha fet una redistribució de les instal·lacions, situades al carrer
Serveis Socials en 21.540 euros.
En un context de crisi econòmica, la prioritat del govern municipal
són les polítiques socials i s’ha incrementat la partida per a ajudes
socials.

de la Riera Seca, 7-13, per tal de guanyar noves aules destinades a la
formació i a l’atenció personalitzada.

Ampliació de serveis del PIVEM.

Donar més facilitats per accedir a les subvencions de les S’està treballant per ampliar el ventall de serveis que ofereix el PIVEM
taxes d’aigua i recollida d’escombraries.
(Projecte d’inserció per via econòmica de Mollet) per tal de consolidar
Les persones que necessitin aquesta subvenció (que és del 95% de aquest servei i poder donar feina a més persones.
la taxa) poden demanar-la en qualsevol moment de l’any. D’aquesta
Increment del treball transversal d’EMFO amb la resta
manera, una família que a principis d’any no pogués beneficiar-se

de departaments i empreses municipals

El nou calendari fiscal permet fraccionar els
pagaments
El calendari fiscal és aquell que ens recorda en quins
terminis hem de fer el pagament dels següents tributs:
l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost de
vehicles i guals, la taxa pel subministrament d’aigua
i recollida de residus i l’impost sobre activitats
econòmiques.
A partir de l’any 2009, totes les persones que
domiciliïn aquests tributs, és a dir, que els tinguin
directament assignats a un compte bancari, faran el
pagament fraccionat en diferents terminis. Aquesta
mesura forma part de les diverses accions que està
impulsant l’Ajuntament per alleugir en tot allò que
pugui l’economia de les famílies molletanes. El
pagament fraccionat té diversos avantatges ja que no
cal estar pendent dels terminis d’ingrés, ni desplaçarnos a l’entitat bancària, i a més ens evita
desembutxacar de cop una gran quantitat de diners.
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30 anys d’ajuntaments democràtics
L’Ajuntament de Mollet commemora aquest aniversari amb un acte que recordarà els primers anys de democràcia
a la ciutat i que vol ser un reconeixement a la figura d’Anna Bosch.

El 3 d’abril de 1979 tots els
municipis d’Espanya votaven els
seus representants als ajuntaments.
Eren les primeres eleccions
municipals democràtiques després
de la mort del dictador Franco. A
Mollet, va votar un 62,34% de les
persones que hi tenien dret. Va
resultar vencedor el PSUC amb
5.183 vots, seguit de CiU amb
3.504 vots, PSC amb 3.424 i CUII,
amb 985. L’alcaldessa va ser Anna
Bosch, del PSUC, que va governar
des del 19 d’aquell mes d’abril
fins al 1983.

foto: Arxiu Històric Municipal

L’alcaldessa feia aquest balanç
en el butlletí municipal del final
de legislatura, l’any 1983: “En
aquesta etapa, l’Ajuntament i el
poble, junts, hem aconseguit que
Mollet del Vallès sigui una ciutat
agradable amb rostre més humà.
Si hem millorat molt en serveis i
equipaments, encara més hem
avançat en la consciència de poble
i el clima de convivència
ciutadana. Avui, tots els ciutadans
de Mollet ens sentim molletans,
estimem el nostre poble i anem
configurant una nova cultura
recuperant els orígens i
incorporant els elements més
positius i dinàmics de la realitat
actual. El nivell de consciència
assolit a la nostra població en la
defensa de la llibertat, el respecte
a totes les opinions que es
manifesten, per discrepants que

Constitució del primer ajuntament democràtic el 19 d’abril de 1979

siguin, han creat un clima de convivència que ha de fer possible
eliminar qualsevol tipus de discriminació.”
En els anys que han continuat, la democràcia municipal s’ha enfortit,
l’administració local ha posat a l’abast de la ciutadania més recursos
i ha facilitat una relació més àgil en les tramitacions. Els pobles i
ciutats han canviat la fesomia, s’ha millorat la qualitat dels serveis
culturals, escolars, esportius, socials, urbanístics... i es continua
treballant perquè tots els molletans i les molletanes tinguin una vida
digna i plena.

Nutrició i Dietètica
de

1700 ce
nt

VISITESES
GRATUÏT

re s

Moltes eren les mancances que hi
havia en els terrenys urbanístics,
escolar, sanitari i cultural. Res no
va ser fàcil, però es van assolir
importants reptes, com el de
millorar el funcionament de la
pròpia administració municipal,
aprovar un Pla general
d’Urbanisme que volia controlar
el creixement i dir com s’havia
de fer, encarrilar el tema de
Gallecs, construir noves escoles,
solucionar els problemes d’aigua,
de neteja, implantar la llengua
catalana progressivament,

reformar la Policia Municipal, i,
sobretot, fer del carrer el lloc on
trobar-nos i celebrar les festes
recuperades. Entremig, l’intent
frustrat de retornar al passat de la
por, el 23 de febrer de 1981.

més

Per recordar aquests inicis,
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
celebrarà el dia 3 d’abril proper
una jornada commemorativa a la
Sala de Plens de la Casa de la
Vila, amb la participació de
regidors dels principals partits que
formaven el Consistori l’any 1979,
PSUC, CiU i PSC. Tot seguit, s’ha
convidat les dues exalcadesses
molletanes, Carme Bosch i
Montserrat Tura, a participar en
una segona taula rodona, on també
hi haurà l’actual alcalde, Josep
Monràs. Per acabar, tenint en
compte la recent mort d’Anna
Bosch, la primera alcaldessa de
la democràcia, es recordarà la seva
feina i la seva persona.

c/ Gaietà Vínzia, 14
Tel. 93 570 38 44 - Mollet
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El pressupost participatiu La teva proposta compta! és un
espai de participació per recollir les propostes
de la ciutadania, que es poden transformar en accions,
inversions i programes municipals de l’any 2010 a
la nostra ciutat.

Qui hi pot participar
Tots els molletans i totes les molletanes, a partir de setze
anys, així com les entitats, les associacions i
els clubs de la ciutat, fent propostes sobre temes de
competència municipal.

Procés de La teva proposta compta!
Quan una proposta arriba es classifica segons el Consell
Municipal al que pertany (Comerç, Cultura, Dona i Igualtat,
Escolar, Esports, Gent Gran, Joventut, Salut, Solidaritat i
Cooperació, Mobilitat i Seguretat Ciutadana i Convivència).
Després cada Consell Municipal prioritza les propostes del
seu àmbit.

Com es pot participar
Fent-nos arribar les vostres propostes a través de qualsevol
d’aquestes vies:

Del procés La teva proposta compta! de l’any passat, més
del 84% de les propostes prioritzades i el 33% de les no
prioritzades pels Consells Municipals han estat incloses al
pressupost municipal d’enguany.

Emplenant la bulleta d’aquest document i dipositant-la a les bústies que
trobareu als centres municipals.
Per correu electrònic: pressupost2010@molletvalles.cat
Mitjançant la pàgina web municipal: www.molletvalles.cat
Fins quan es pot participar
Fins al 17 de maig de 2009.

BUTLLETA PARTICIPATIVA
Nom i cognoms *
DNI o NIE *

Any de naixement *
Correu electrònic *

Telèfon

Adreça postal *

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

Dipositeu aquesta butlleta abans del 17 de maig de 2009
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).Si no voleu ser inclosos en el fitxer esmentat marqueu la casella següent.
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PROPOSTES CIUTADANES D’ACCIÓ MUNICIPAL PER AL 2010
Amb La teva proposta compta, l’Ajuntament va posar fa uns anys els recursos necessaris amb la voluntat
d’impulsar un procés participatiu en què la ciutadania molletana pogués mostrar la seva opinió en matèria
d’aplicació del pressupost municipal: es tracta de fer propostes sobre en què gastar els diners de l’Ajuntament,
sempre que siguin serveis o matèries de competència municipal. Des del pressupost del 2005, doncs, i partir
de les aportacions ciutadanes, ja siguin particulars, d’entitats o des dels consells municipals de participació,
l’Ajuntament rep una inestimable col·laboració que li permet incorporar i prioritzar una sèrie d’iniciatives d’interès
per al conjunt general de la ciutat.
Enguany, aquest procés també el posem en marxa amb el mateix convenciment de sempre, i amb l’experiència
dels processos anteriors, que ens permet millorar els resultats de participació. Tanmateix, en aquest cas tampoc
podrem deixar de tenir molt present el context econòmic mundial, i específicament el del nostre país, que ha
obligat els ajuntaments a fer una gran contenció de despeses generals per destinar tots els recursos possibles
a partides d’ajuts socials i foment de la inversió pública i de l’ocupació.
Una any més, us continuem demanant la vostra participació proposant-nos actuacions o programes,
de competència municipal, que voldríeu que tinguéssim en compte per incorporar en els pressupostos del proper
2010 i que han de millorar la nostra ciutat i la qualitat de tots els que hi vivim.
Us agraeixo a l’avançada la vostra col·laboració, perquè tots plegats podem construir una ciutat més participativa,
millor, més plural, ja que
La teva proposta compta!
Josep Monràs i Galindo
Alcalde
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