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novembre 2009. número 146

UN TREBALL SOBRE LA IMMIGRACIÓ FEMENINA GUANYA EL PREMI SOLÉ
TURA pàg 9 / EL 29 DE NOVEMBRE S’INAGURA EL LLEDONER pàg 13 / ENTREVISTA
amb DJAOUIDA MOUALHI pàg 8

quatre
cantons
butlletí
d’informació
municipal de
Mollet del Vallès

GALLECS S’INCORPORA AL PEIN pàg 3

Composici n
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Novembre és un mes molt especialment
de Mollet, ja que ara fa uns anys vam
instituir una celebració, fruit de la
investigació feta pels estudiosos del
Centre d'Estudis Molletans, la del Dia de
la Ciutat. I la commemoració d’aquesta
data, que ens diu que un 4 de novembre
de l’any 993, és a dir, del segle X, ja
sortia escrit en un text la paraula Moledo,
serveix per celebrar un acte que té per eix central el premi que porta
el nom del molletà Jordi Solé Tura.
Fa mil anys, Mollet ja feia molts anys que existia, ja que tenia
consciència plena de comunitat. Ara, al segle, XXI, la nostra comunitat,
hereva de ben segur d’aquells temps, però tan diferent, continua
mostrant els seus senyals d’identitat amb l’acció de la seva gent, creant
un premi i un àmbit, el Centre d'Estudis per la Democràcia, que té la
finalitat de voler tenir un lloc en el món per parlar de democràcia, dels
problemes que afecten la humanitat i vol, modestament, fer-hi la seva
contribució.
La història dels homes i les dones és també la història dels seus
testimonis: documents, creacions artístiques, pedres i menhirs, fotografia,
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invents, edificis, objectes... I hi
ha un testimoni que no l’hem
pogut crear, però que depèn de la
humanitat que romangui, que
canviï o que desaparegui: el
paisatge i tota la naturalesa que el
conforma. Si parlem de Mollet,
també parlem de Gallecs, com a
testimoni de milions d’anys d’un
paisatge i una manera de viure
que ens identifica, que volem
veure conservat i protegit per
sempre més. Per això, la principal
notícia d’aquest Quatre Cantons,
que la Generalitat ha incorporat
Gallecs al Pla d’Espais d’Interès
Natural, és una gran notícia, que
ens ha de permetre allunyar els
temors d’actuacions o projectes
que poguessin esquarterar el
territori.

Amb el fred de desembre, Mollet es vesteix
de Nadal. El proper 4 de desembre tindrà lloc
l’encesa de les llumetes de Nadal, alhora que
obriran les parades de la Fira de Santa Llúcia,
a l’avinguda de la Llibertat. A partir del 18
de desembre, a la rambla Nova, hi trobareu
la Fira de Nadal, amb regals per a tots els
gustos. Nadales, pessebres, pastorets, música...
completen la programació del Nadal a Mollet
que trobareu al proper número del Quatre
Cantons.
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La informació més a prop teu
Canal Mollet TV 36 UHF
Ràdio Mollet del Vallès 96.3 FM
www.molletvalles.cat
www.radiomollet.com
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Novembre

Farmàcia de guàrdia

Informació
Urgències
Emergències
Policia Municipal
Mossos d'Esquadra
Bombers
Salut
Telèfons d'interès
Aigua (SOREA)
Fecsa-Endesa (avaries)
Gas Natural (avaries)
Correus
Registre Civil
Registre de la Propietat
Hospital de Mollet
CAP (Can Pantiquet)
CAP (Plana Lledó)
Seguretat Social
Deixalleria
Funerària Monserdà
Recollida de mobles
RENFE
Ta x i s
Servei Local de Català
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Alcalde
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Nadal a Mollet

M

Coneixement del que som, cultura
i diàleg, homenatge a la nostra gent,
paisate, territori i les formes de
vida que comporten. Tot això és
patrimoni nostre, que hem de
cuidar, preservar i donar a conèixer.
Per això aquest és un novembre
ple de bones notícies.

e

i

s

Desembre

Amadó

Pl. Prat de la Riba, 17

24

Barbero

C. Gaietà Vínzia, 66

25

Climent

Rbla. Pompeu Fabra, 81-83

13, 26

Concepción

C. Gallecs, 73

14, 27

9, 22

Garnés-C

C. Miguel de Cervantes, 29

15, 28

10, 23

Lafargue

C. Can Flequer, 19

16, 29
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Martínez

C. Diputació, 9

17, 30

20
7
8, 21
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1, 13, 26

Morales

C. Francesc Ferrer i Guàrdia, 39

18

Rovirosa C.

C. Berenguer III, 66

19

2, 14, 27

Rovirosa S.

Av. Rivoli, 23

20

3, 15, 28

Sánchez

C. Sant Ramon, 55

21

4, 16, 29
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23

C a n t o n s

a

c a s a ,

p o d e u

t r u c a r

a l

9 3

19

5 7 1

9 5

0 5

maqueta QC-145 10/11/09 13:45 P gina 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Medi Ambient protegeix la singularitat natural
de Gallecs
Des del passat 20 d’octubre, l’espai natural que ocupa la meitat del terme municipal de Mollet, Gallecs, forma
part del Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Aquest pla estableix la xarxa d’espais naturals protegits a
Catalunya amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i
ben conservats del nostre país.
“s’esvaeixen tot els dubtes sobre la protecció de l’espai i s’aconsegueix
definitivament allò que llargament havíem reclamat, tant la població
com l’Ajuntament: garantir la protecció definitiva de l’espai central
de Gallecs”.
Les hectàrees que s’han inclòs dins el PEIN són 698,91, repartides
entre sis dels municipis amb superfície a Gallecs: Mollet, Parets,
Lliçà de Vall, Santa Perpètua, Palau-Solità i Plegamans i Montcada
i Reixac. De tots, Mollet és el municipi que conté major superfície
de Gallecs al PEIN amb 426,83 hectàrees.
fotos: Ferran Mateo

Amb la inclusió de Gallecs al PEIN, el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat reconeix la vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai
agrícola i protegeix el seu paisatge, que es considera com un dels
més característics de la plana vallesana. Gallecs posseeix una gran
diversitat biològica i riquesa natural, precisament pel manteniment
de l’activitat agrícola i la conservació de clapes de bosc i bosquina
d’alzinars litoral i boscos de ribera seguint els cursos fluvials. Aquesta
protecció també suposa que es garanteixi el manteniment de les
activitats agrícoles de la zona i que es preservi el patrimoni arquitectònic
de l’església de Santa Maria de Gallecs i les masies de l’entorn.

El procés per incloure Gallecs al PEIN va començar l’any 2005,
després de l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de Santa
Maria de Gallecs. Aquest document ja garantia la no urbanització de
la zona i preveia la incorporació de l’espai obert de Gallecs al PEIN.
Han calgut, doncs, quatre anys per completar aquest procés de
protecció, durant els quals l’Ajuntament de Mollet no ha deixat de
reclamar al Departament de Medi Ambient que n’agilitzés els tràmits.
Per l’alcalde, Josep Monràs, amb la incorporació de Gallecs al PEIN

dentalvalles

20 d’octubre: una data històrica per Gallecs
El Pla Director Urbanístic es va acordar el 20 d’octubre de 2004 en
una signatura pública entre la Generalitat i els alcaldes dels diferents
municipis amb territori a Gallecs. Cinc anys més tard, també el 20
d’octubre, el govern de la Generalitat ha acordat la inclusió de
l’espai natural al PEIN. Així doncs, el 20 d’octubre és una data
històrica en la llarga lluita per la protecció de Gallecs.

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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La lluita per preservar Gallecs
El conflicte es remunta a l’any 1970 quan el Ministerio de la Vivienda del govern franquista delimitava
un espai de 1.472 hectàrees al Vallès per construir-hi una nova ciutat amb capacitat per acollir 130.000
habitants. La reacció dels ajuntaments en contra d’aquest pla, anomenat ACTUR de Santa Maria de
Gallecs, no es van fer esperar, així com tampoc el clamor popular que va desembocar en un llarga lluita
per salvar l’espai rural.

L’any 1980 es copleta el traspàs de competències urbanístiques a la Generalitat i el territori de Gallecs
passa a ser propietat de l’Incasol i classificat com a “sòl urbanitzable no programat”. Els ajuntaments
de la zona, no conformes amb això, emprenen diferents accions destinades a preservar la zona rural i
a pressionar la Generalitat. L’any 1989 s’inicia la reivindicació ciutadana perquè Gallecs s’inclogui
al PEIN. L’any 2000, els ajuntaments de Mollet i Parets creen el primer Consorci de l'Espai Rural de
Gallecs amb la finalitat de mantenir i fomentar la ruralitat de la zona.
No és fins l’any 2004, quan el govern de la Generalitat va assolir l’acord necessari amb els ajuntaments
per aprovar el Pla director urbanístic de Gallecs i declarar la zona lliure d’urbanització. Fruit d’aquest
acord, també s’ha constituït el nou Consorci, del qual en formen part tots els ajuntaments que tenen
sòl a Gallecs i els departaments de Medi Ambient, Política Territorial i Agricultura del govern català.
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Mollet rebrà 5,6 milions del
nou Fons Estatal
L’Ajuntament de Mollet rebrà un
total de 5,6 milions d’euros del
nou Fons Estatal per l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local. El nou Fons
d’inversió local permetrà als
ajuntaments finançar projectes
municipals de desenvolupament
sostenible relacionats amb el
medi ambient, la innovació
econòmica i les iniciatives socials.
A més, com a novetat
d’enguany, els ajuntaments
podran destinar fins a un 20% del
fons a despesa corrent generada
per la prestació dels serveis
socials de competència
municipal, principalment en
educació i atenció a les persones
en situació de dependència.
Ara, l’Ajuntament està treballant
en l’elaboració dels projectes als
quals es destinaran aquests
diners.
Amb aquest nou pla, el govern
de l’estat pretén donar
continuïtat al FEIL 2009, el qual
ha generat més de 500 llocs de
treball a Mollet en l’execució
d’un total de 33 projectes. La
majoria d’aquests ja han
finalitzat, o bé les obres estan a
punt d’acabar.
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Activitat del II Pla Estratègic de Ciutat Mollet
2025
El proper dimecres, 18 de novembre, tindrà lloc una nova conferència emmarcada en el procés d’elaboració del
II Pla Estratègic de Ciutat Mollet 2025.
La planificació del territori i la importància de les infraestructures,
les estratègies d’ocupació i desenvolupament econòmic i la visió
global del territori han estat els temes tractats fins ara en aquest cicle
de conferències. La del proper dia 18, tractarà de l’esport com a
estratègia de desenvolupament i anirà a càrrec de Josep Maria
Casanovas, editor del diari Sport.
En les darreres setmanes, l’agenda d’activitat del II Pla Estratègic de
Ciutat ha estat especialment activa. S’han celebrat sessions de treball
del Consell plenari i de la Comissió permanent i una jornada comarcal
sobre planificació estratègica que ha acollit representants de diversos
municipis vallesans i barcelonins per intercanviar experiències a
l’hora de pensar en el seu futur. La Comissió permanent, la Comissió
tècnica i el Consell plenari han estat treballant per aprovar les línies
estratègiques del Pla i els seus objectius, on quedarà establert l’escenari
de futur cap a on s’orienta la ciutat. Les diferents línies estratègiques
amb els seus corresponents objectius ja sumen 43 projectes observats
en el primer esborrany del pla.

Jornada comarcal sobre planificació estratègica, a La Marineta

Nova imatge a l’entrada nord de la ciutat
La passarel·la per a vianants servirà per unir el petit nucli de la Casilla amb la resta del municipi. L’estètica d’aquesta
passarel·la renova, a més, la imatge de Mollet tot entrant a la ciutat des del nord, per la carretera C-17.

El procés de col·locació dels dos
arcs, que es va fer les nits del 8 i
9 d’octubre, va ser una operació
complicada i que s’havia de fer
en el menor temps possible. I és
que per poder posar els arcs al seu
lloc van caldre talls de circulació
a la C-17 i l’ús d’una grua de gran
tonatge per elevar els arcs.

foto: Toni Torrillas

Fa unes setmanes que es van
col·locar els dos arcs blancs que
creuen la carretera C-17 des del
nucli urbà, a l’alçada de la
Vinyota, fins a la Casilla. Gràcies
a aquesta nova infraestructura, els
habitants de la Casilla guanyaran
molt pel que fa accessibilitat a
l’hora de desplaçar-se a la resta
del municipi, ja que podran creuar
a peu la carretera C-17 sense haver
de patir pel trànsit de vehicles. A
més, la passarel·la ajuda a integrar
el nucli de la Casilla a la resta de
la ciutat.

La construcció d’aquesta passarel·la forma part del projecte d’urbanització de la Vinyota. Tot i això, la
construcció s’ha vist retardada per adaptar la passarel·la als nous requeriments de Carreteres de la
Generalitat, que han ampliat la calçada lateral de la C-17. Així, el projecte final de la passarel·la ha hagut
d’augmentar en set metres la llargada, cosa que ha obligat a refer els càlculs de l’estructura i la fonamentació.
L’import d’aquesta construcció ha estat d’1,1 milions d’euros.
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l’espai dels grups municipals
la Generalitat han tingut una baixada significativa. L’any 2010 aquesta
baixada serà superior, però l’ Ajuntament de Mollet del Vallès té la
intenció de mantenir tots els serveis que tenim en funcionament i fer
Les previsions d’increment de l‘IPC que fan el govern i altres entitats front a tota la despesa social que sigui necessària per als nostres
com, per exemple, els serveis d’estudis de “la Caixa”, les previsions ciutadans.
de Caixa Catalunya, de la Càmera de Comerç de Barcelona i de la
Certament, si volem fer el que no podem deixar de fer – és a dir:
FUNCAS ( Fundació de les Caixes d’Estalvi), condicionen les
mantenir la despesa social i tots els serveis en funcionament – hem
decisions que sobre aquesta variable ha de prendre la Corporació.
d’adequar les ordenances fiscals a les previsions de l’IPC per al proper
Basant-nos en aquest estudis, i per tal d’adequar els tributs municipals any.
a les previsions del IPC per al proper any, proposem un increment
de la factura fiscal del 1,84%. És a dir, que l’increment que haurà de Estem convençuts que les famílies de Mollet estan d’acord a contribuir
amb 1,24 euros mensuals més per tal de mantenir tots els serveis que
pagar una família de Mollet pels tributs que paga habitualment a
l’Ajuntament ( IBI, Impost de Vehicles, aigua i residus ) serà de poc avui disposem i ajudar a aquelles famílies que estan colpejades de
manera especialment dura per la crisis econòmica.
més d’1 euro al mes, exactament 1,24 € per família.
Des del Grup Municipal Socialista volem agrair l’abstenció dels grups
La situació de crisi econòmica que estem vivint comporta una important municipals de ICV–EUiA i ERC en el passat Ple municipal que va
aprovar les ordenances fiscals per l’any vinent. Creiem que és un acte
baixada d’ingressos a l’Ajuntament i una important pujada de la
de responsabilitat davant la difícil situació econòmica que estem vivint.
despesa social. Aquest any, els ingressos provinents de l’Estat i de

PSC

EQUILIBRI ENTRE IMPOSTOS I
SERVEIS MUNICIPALS

ICV-EUIA

UN VOT DE CONFIANÇ PER En segon lloc, perquè volem que aquest augment d’ impostos municipals,
de taxes i preus públics ha de servir per incrementar partides destinades
FER FRONT A LA CRISI

a fer front a la crisi, en concret les partides que fan referència a les
Com cada any, l’ajuntament i els seus representants debatrem i aprovarem polítiques socials amb l’objectiu d’assegurar la cohesió social de la
els tributs municipals 2010, que són els que marcaran una part important nostra ciutat i a la creació d’ocupació.
dels ingressos de l’ajuntament, i els pressupostos on es decidiran les
Aquest ha de ser l’objectiu i així li vam expressar a l’equip de govern.
despeses i les prioritats a realitzar durant l’exercici.
El nostre grup municipal no donarà el seu recolzament a qualsevol altre
prioritat. Vam plantejar la nostra disponibilitat a discutir amb l’equip
El Ple Municipal realitzat el 26 d’octubre va aprovar augmentar la
de govern la nostra proposta de Pla de mesures contra la crisi a Mollet
pressió fiscal en un 2% amb els vots de l’equip de govern del PSCdel Vallès amb la direcció de pal·liar els efectes de la crisi, en una ciutat
CIU. El Grup Municipal d’ICV-EUiA en tot moment ha defensat la
congelació de la pressió fiscal donat la conjuntura econòmica que està que ja té més de 5.000 persones aturades de les quals reben prestació
o subsidi un 65,07%.
afectant a moltes famílies de la nostra ciutat.
Malgrat això, ens vam abstenir a la votació per dos motius. Primerament
per responsabilitat, som conscients que la dràstica reducció d’ingressos
que està patint el nostre ajuntament crea problemes seriosos per intentar
quadrar els pressupostos del 2010.

PP

Aquest va ser el nostre posicionament pensant en les persones que viuen
a Mollet, perquè avui la prioritat és donar solucions a totes les persones
que, en silenci, estan patint una situació personal i familiar difícil i els
responsables municipals, com a representants de la ciutadania, tenim
el deure moral de buscar solucions que ajudin a millorar les seves
condicions de vida.

CAL OBRIR LES FINESTRES
I AIXECAR LES CATIFES

En els darrers dies, Catalunya està patint diferents episodis relacionats
amb casos de corrupció. I nosaltres avui també volem, com fem
sempre en tots els casos, defensar la presumpció d’innocència i reiterar
el compromís del nostre partit en la transparència.

Haurien de convocar a tots els partits polítics i les entitats municipalistes
per treballar conjuntament en nous mecanismes de control dels recursos
públics que facin del tot impossible que algú s’aprofiti del seu càrrec
per desviar recursos per al seu partit o per a la seva butxaca.

La justícia ha d’actuar, però també és veritat, que des de la política
encara es poden fer més coses, o, com a mínim, podem fer coses que
fins ara no fem del tot bé. Es té la potestat de crear comissions
d’investigació.

Cal modificar les lleis que calgui per evitar que passi el que ha passat
al Palau de la Música. Cal tenir mecanismes que facin impossible,
per exemple, que l’alcalde de Santa Coloma nomenés a dit el seu
interventor i el seu tresorer sense complir els requisits legals per
ocupar la plaça.

I li he de confessar que no és edificant que el PSC, al PPC li negui
sistemàticament a endegar comissions parlamentàries d’investigació. Si volem recuperar, la confiança dels ciutadans, cal obrir les finestres
i aixecar les catifes.
No és edificant tampoc que alguns s’emboliquin amb la bandera
catalana per justificar actituds que potser no són il·legals però que
són clarament immorals.
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IMPOSTOS i TAXES: CONTENCIÓ I
ESTABILITAT

Aquest darrer Ple ha estat el més important de l’any, el Ple
d’Ordenances Fiscals.... per entendre’ns, quins impostos i taxes
municipals s’apugen i quan. Si el Ple de l’estat de la ciutat serveix
per discutir cap a on anem, aquest és el que ens diu d’on sortiran els
diners. Ja portàvem sis anys en els quals els impostos s’apujaven
pràcticament el creixement de la inflació, és a dir, en la pràctica
estaven congelats (no va ser així l’any passat per la caiguda de la
inflació degut a la crisi). Aquest any incrementem l’1,9 ( una mica
menys que la inflació prevista) i mantenim l’equilibri dins la factura
fiscal.
Altres anys encara que el resultat final era un augment total al voltant
de la inflació, sempre hi havia algun impost o taxa amb un increment
força més alt (normalment eren les escombraries o bé l’aigua) que
havia de ser compensat pels altres. Doncs ara, quasi tots s’apugen
igual ... excepte la grua que tendeix a cobrir el cost total del servei.Tot
això fa que ens trobem amb impostos equilibrats i de contenció.

ERC

M

L’equilibri és més just pel ciutadà perquè sempre hi ha qui usa més
d’un servei que d’un altre, si els increments són equilibrats per tots
els serveis, la factura fiscal quedarà igual per tothom. La contenció
és justa per empresaris botiguers i emprenedors (que són els que ens
han de treure de la crisi), perquè l’administració no els hi complica
encara més les coses.
Fa dos anys una Universitat espanyola va fer un estudi sobre les ciutats
amb impostos municipals més elevats, doncs bé Mollet va sortir com
una de les més barates (pràcticament la que més), dintre la seva franja
de població. Creiem que el model de Mollet del Vallès és un bon
model: Impostos baixos, que es tradueixen en pressupostos realistes,
prioritzant els serveis socials i les inversions (ambdues coses
imprescindibles en època de crisis) i l’obra sempre és d’utilitat
immediata, al servei de les persones concretes (places, voreres, bancs,
carrers ....).
És un model de Ciutat que ens ha donat resultat la passada legislatura
i que ho continua fent en aquesta, el model de CiU.

TREBALLAR PEL BE COMÚ

Trencar amb les dinàmiques establertes és el repte més gran al qual
ens afrontem les persones. En el cas dels polítics la qüestió és
exactament la mateixa però, en el nostre cas, aquesta innata resistència
humana als canvis es fa més palesa.
La nostra satisfacció és per això doble, ja que a les reunions prèvies
de preparació al Ple del més d’octubre vam poder trencar amb una
d’aquestes tendències burocràtiques. La presentació per part d’Esquerra
d’una moció per replantejar l’ús dels aparcaments de la ciutat va
generar una dinàmica de canvi molt positiva. El govern de la ciutat
i les altres forces de l’oposició van entendre, a instàncies de la nostra
moció, que era positiu pel bé comú estudiar en conjunt aquest aspecte
principal de la mobilitat que, sobretot des de l’inici de les obres del
Pla de les Pruneres, crea molts problemes a la ciutadania.

En termes menys pragmàtics, sinó més simbòlics, també hem presentat
amb èxit una moció que posiciona l’Ajuntament en la demanda
d’anul·lació dels judicis sumaríssims contra el President Companys
i la resta de demòcrates represaliats pel règim franquista. Aquesta
moció dóna suport a l’acord del Govern de Catalunya, del dia 15
d’octubre de 2009, que instava a la Fiscalia General de l’Estat en
actuar en aquesta direcció.
La nostra satisfacció és molt gran perquè propiciarem el que hauria
de ser sempre la política municipal. L’objectiu dels que ens presentem
a unes eleccions és treballar pel benefici de tots els ciutadans i no
només pels que ens fan confiança a uns o als altres. Esperem que el
fet d’haver instaurat aquesta nova dinàmica no sigui flor d’un dia.

Per tant la moció va ser aprovada al Ple, com a primer pas per la
creació d’una comissió d’estudi per, entre tots, treballar pel be comú.

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
Oriol López

erc@molletvalles.cat
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“Els ajuntaments poden fer molt per
les dones immigrants. Cal estimularles perquè vegin què hi poden guanyar”
Entrevista amb Djaouida Moualhi, guanyadora del II Premi Jordi Solé Tura
per a una tesi doctoral sobre la democràcia
D’on li ve l’interès pels problemes de les dones?
Durant la colonització, al poble hi havia una mestra que es deia així, una dona molt interessant i l’àvia va voler que em digués com ella;
de l’àvia vaig aprendre la força i l’autonomia. Del pare, també. Em deia que estudiés, que havia de separar la religió de la tradició. Si jo
estudiava, no dependria del marit.

Vostè parla de tòpics sobre l’islam, de la visió que ens donen còmics com els de Tintin, El Cortó Maltés
o pel·lícules com No sin mi hija...
Sota els vels, hi ha situacions que mai ens imaginaríem. A Algèria, jo treballava en un institut. En una situació de crisi es va dir que les
mestres tornessin a la llar. Aleshores, les professores que portaven vel, van ser les primeres de dir que no, que allò era el seu lloc de treball
i que no volien tornar. L’hàbit no fa el monjo.

Parlant de monjos, la religió, ajuda o entorpeix?

foto: Mar Cercós

Les religions són utilitzades com a instruments, tant pels polítics com per les religions.
Un alimenta l’altre. La víctima sempre és la dona. Cal saber separar.

Per fer la seva tesi, ha entrevistat un centenar de dones procedents
del Marroc i d’Algèria, 48 de Catalunya. Per què emigren les
dones del Magreb?
Perquè volen canviar. La primera raó és econòmica, però sempre n’hi ha d’altres:
la llibertat, la independència... No podem generalitzar, no són un conglomerat igual.
És diferent venir del camp que de la ciutat.

Per què vénen a Espanya o Itàlia?
Per la proximitat geogràfica, les possibilitats de treballar (al seu país, l’atur les
afecta més que als homes)...

Un cop arriben aquí, viuen en cercles tancats.
Arriben a societats que no són homogènies, sinó canviants; és un procés
d’integració mútua. El problema de les totes les dones té la mateixa arrel
i cal donar instruments per canviar les situacions. L’associacionisme és
la via, però moltes treballen al servei domèstic, a hotels... no tenen
temps per a res. Tenen problemes per aconseguir habitatge, i els
més barats solen ser en zones degradades. Els ajuntaments hi poden
fer molt. Cal estimular les dones perquè vegin què hi poden
guanyar. L’autoestima és molt important.

Nascuda a Blida (nord d’Algèria) i nacionalitzada espanyola,
és doctora en Ciències Polítiques i Socials per l’Institut
de la Unió Europea de Florència. El 5 de novembre
passat l’Ajuntament de Mollet li va atorgar el
II Premi Jordi Solé Tura per a una tesi doctoral
sobre la democràcia pel treball “Les immigrants
magrebines a Espanya i Itàlia”.
Treballa en temes relacionats amb la immigració
de les dones i els seus drets.
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Un treball sobre la immigració de les dones
musulmanes guanya el Premi Solé Tura
Mollet atorga aquest premi amb el doble objectiu de retre homenatge al polític Jordi Solé Tura, un dels pares de
la Constitució espanyola, i promoure la recerca dins dels àmbits del Dret Públic i la Ciència Política entre els
joves investigadors universitaris. El premi està dotat amb 6.000 euros i es va lliurar en el marc de la celebració
del Dia de la Ciutat.
Dones, immigrants i musulmanes, per tant, triplement discriminades.
Aquest és el punt de partida que pren la doctora Djaouida Moualhi
en l’estudi de la situació de les dones magrebines a Espanya i
Itàlia. Moualhi, d’origen algerià, ha estat la guanyadora del II
Premi Jordi Solé Tura per la seva tesi “Les immigrants magrebines
a Espanya i Itàlia” on analitza les raons per les quals aquestes
dones emigren i ho fa tot trencant molts dels tòpics que giren a
l’entorn de la religió i la tradició. En les conclusions, Moualhni
afirma que cada vegada més, l’autodeterminació femenina, la
llibertat i la independència se sumen a les raons econòmiques, que
són la causa principal perquè els seus companys homes emigrin
als nostres països. Un cop aquí, el fet de ser dones els suposa un
motiu més de discriminació en les societats d’acollida, ja que per
a una dona és més difícil trobar feina, que sigui reconeguda i
adaptada a les seves habilitats i, a més, s’han d’encarregar de la
llar i de la família i han d’aprendre els costums i la llengua del
nou país.
El treball guanyador del II Premi Solé Tura pot ser una eina molt
útil per a la nostra societat, ja que aporta un alt coneixement de
la realitat d’aquestes dones (estudis, situació familiar, aspiracions...)
i pot ajudar en el disseny de polítiques d’immigració més eficaces.
L’autora posa com a exemple una anècdota sorgida d’un grup de

dones musulmanes que participava en un curs de català per a
immigrants. La majoria d’elles va abandonar el curs al cap de poc
temps, i va ser un fracàs per a l’administració que l’impartia. La
causa, un cop preguntades les dones, era que se sentien tractades
com a analfabetes, quan bona part d’elles tenia estudis superiors.
Això demostra el desconeixement que tenen les administracions
de la qüestió que han d’afrontar i per això, Djaouida Moualhi
demana que la seva tesi s’apliqui a nivell social.
Com a portaveu del jurat del II Premi Jordi Solé Tura, el catedràtic
Eliso Aja, va destacar la gran qualitat del treball de Moualhi, que
ha estat dos anys entrevistant un centenar de dones marroquines
i algerianes de Catalunya i Llombardia, així com el caràcter
innovador i l’interès general i social del tema que estudia. Els
beneficis que pot tenir l’aplicació de l’estudi a nivell social també
han estat valorats pel jurat del premi que atorga el Centre d’Estudis
per la Democràcia de Mollet.

Justícia, democràcia i Jordi Solé Tura
El polític molletà Jordi Solé Tura és l’eix central al voltant del
qual aquest centre d’estudis vol esdevenir un fòrum de debat entorn
la democràcia i la participació ciutadana, així com un espai de

D'esquerra a dreta: els catedràtics Joan Subirats i Marcel Planellas; el director del Memorial Democràtic, Miquel Caminal, el diputat de Cooperació de la Diputació, Jordi Labòria; la
guanyadora del premi; l'alcalde de Mollet, Josep Monràs; el fill de Jordi Solé Tura, el periodista Albert Solé; la consellera de Justícia, Montserrat Tura; el catedràtic i president del jurat,
Eliseo Aja; i el catedràtic Joan Vintró.
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descoberta i promoció de joves
valors de la investigació
acadèmica. Solé Tura va ser
diputat pel PSUC en les primeres
eleccions legislatives i com a tal
va participar en la redacció de la
Constitució. Gràcies a les seves
conviccions socialistes i a la seva
capacitat de convèncer, la
Constitució de 1978 ja reconeix
un estat de dret, social i
democràtic, el dret d’autonomia
de les diferents nacionalitats i els
drets inviolables de tota persona
segons la Declaració Universal
dels Drets Humans. Drets, tots ells,
molt revolucionaris per l’època,
just sortint d’una llarga dictadura.
Tot això, és el que va destacar la
consellera de Justícia i neboda de
Solé Tura, Montserrat Tura, en la
conferència que va impartir en
l’acte de commemoració del Dia
de la Ciutat.
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La guanyadora amb l’alcalde de Mollet, moments després de rebre el Premi

El president del Parlament de Catalunya visita
Mollet
El president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, ha visitat la nostra ciutat per primera vegada. En la
seva estada, Benach va reunir-se amb l’alcalde i altres membres del consistori a l’Ajuntament.
Ernest Benach va visitar Mollet el passat 13 d’octubre. El president
del Parlament català va ser rebut a l’Ajuntament per l’alcalde, Josep
Monràs, i va signar en el Llibre d’Honor de la Ciutat. Tot seguit,
l’alcalde i el president van mantenir una breu reunió en la qual
Benach es va comprometre a tornar visitar la ciutat per poder veure
la gran transformació que ha viscut en els darrers anys. Benach va
explicar que una de les responsabilitats que té el seu càrrec és conèixer
el territori i que per aquest motiu dedica una part important del seu
temps a visitar els municipis catalans.
Abans de marxar, el president del Parlament es va reunir amb diferents
membres del Consistori a la Sala de Govern.

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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Contenció en la revisió anual de taxes i
impostos municipals
El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat la modificació dels impostos i taxes de competència municipal per
a l’any 2010. Davant la situació econòmica actual, la revisió s’ha fet de manera continguda, amb una pujada
mitjana de només el 2%, la pujada prevista per a l’IPC.
Per a l’any 2010, l’Ajuntament ha aprovat la mínima pujada possible
dels impostos que depenen del municipi. Així, prenent com a referència
l’IPC, l’indicador econòmic que millor mesura la pujada del cost de
la vida, s’aplicarà un augment del 2% en la majoria dels impostos i
taxes municipals.
Pel que fa als impostos que paguen la gran majoria de les famílies
molletanes, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre
Vehicles i la taxa d’aigua i escombraries, la pujada prevista serà
encara més baixa, un 1,84%. Això, traduït en diners, és un increment
d’1,24 euros al mes.
Si tenim en compte que la recaptació d’impostos i taxes suposa el
60% del pressupost de què disposa l’Ajuntament per poder oferir els
diferents serveis municipals, invertir en la millora de la ciutat, oferir
ajudes i serveis socials, etc, cal destacar l’esforç de contenció que fa
l’equip de govern amb aquesta pujada mínima del 2%. Més encara
si tenim en compte que, en temps de dificultats econòmiques, hi ha
més famílies que necessiten acudir a alguns serveis i ajudes públiques
per afrontar el seu dia a dia. Així ho va destacar l’alcalde de la ciutat,
Josep Monràs, que es mostrava satisfet pel fet que només el PP hagi
votat en contra de la proposta (ICV-EUiA i ERC es van abstenir).
L’aprovació dels impostos i taxes municipals és el pas previ a
l’aprovació del pressupost. Aquest es votarà el proper 19 de desembre
en un Ple extraordinari. L’equip de govern ja ha avançat, però, que
el pressupost municipal per a l’any 2010 tornarà a ser auster, però
reflectint de manera clara l’augment de les polítiques socials adreçades
a ajudar la població en temps difícils.

Bonificacions per a les famílies amb menys recursos
L’aprovació dels impostos municipals sempre va acompanyada
de tot un seguit de bonificacions per ajudar les famílies amb
menys recursos o situacions específiques. Una de les bonificacions
més populars és la de la taxa d’aigua i recollida d’escombraries,
que durant l’any 2009 ha modificat les condicions d’accés per
tal de poder arribar a més casos.
Així, un total de 95 famílies es beneficiaran enguany de la
reducció del 95% de l’import de la factura de subministrament
d’aigua i l’aplicació d’una tarifa reduïda de 2,52 € anuals per a
la recollida d’escombraries. A més, una de les novetats que
l’Ajuntament va aprovar aquest any per tal d’ajudar les persones
amb menys recursos, ha estat allargar automàticament aquesta
bonificació per als propers 4 anys a les persones jubilades que
hagin obtingut la bonificació. Així, s’ha atorgat la bonificació
d’aquesta taxa fins a l’any 2013 a un total de 26 persones.
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La Deixalleria Mòbil permet millorar el
reciclatge domèstic
Des de principis de mes, Mollet disposa d’un nou servei adreçat a millorar encara més el reciclatge a les llars
molletanes. La Deixalleria Mòbil és un vehicle que recull la brossa més difícil de reciclar i la porta a la Deixalleria
Municipal, tot estalviant-nos el desplaçament.
A partir d’ara, reciclar productes que normalment necessiten un
tractament especial, com restes de poda, ferralla, bombetes, petits
electrodomèstics, etc, és encara més fàcil. Només cal que us informeu
de quin dia la Deixalleria Mòbil visita el vostre barri. Allà hi podreu
portar tots els residus que, per les seves característiques, s’han d’anar
a dipositar a la deixalleria per ser tractats i reciclats correctament. La
Deixalleria Mòbil els recollirà i els hi durà per nosaltres.
La Deixalleria Mòbil és un camió que conté en el seu interior diferents
contenidors per a roba i sabates, runa, ferralla, restes de poda, olis
vegetals o de motor, pintures, dissolvents, aerosols, piles i bombetes,
petits electrodomèstics... La Deixalleria Mòbil, per tant, s’apropa als
ciutadans per facilitar-los el reciclatge mentre que, alhora, ens informa
de la necessitat de reciclar tots aquests residus que, d’altra manera,
acaben al rebuig.

La 1a i 3a setmana de cada mes
Ubicació
Horari

Dimarts

Dimecres

Dijous

Mercat setmanal
Al costat de la Parada Verda
(rbla. Fiveller / c. Barcelona)
matí

Can Pantiquet
Av. Antoni Gaudí

Estació de França
Pl. Antoni Suñé

Col.legis Nous
Rambla Nova

tarda

tarda

tarda

matí

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Plana Lledó
Pl. Joan Miró

Can Borrell
Parc de Can Borrell

tarda

matí

Divendres

Dissabte
Can Borrell
Parc de Can Borrell

La 2a i 4a setmana de cada mes
Dimarts
Ubicació Mercat setmanal
Horari

Al costat de la Parada Verda
(rbla. Fiveller / c. Barcelona)
matí

Rbla. Pompeu Fabra Av. Llibertat
Pl. Major
Pl. Andalusia
tarda

tarda

L’Oficina Local d’Habitatge compleix un any
La tardor de 2008 s’inaugurava l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Mollet; un nou servei situat a la planta
baixa de l’Ajuntament que centralitza totes les gestions relacionades amb l’habitatge, com la tramitació d’ajudes
al lloguer, rehabilitacions, cèdules d’habitabilitat, etc.
En el primer any de funcionament, l’Oficina ha atès més de 6.000
persones, de les quals la majoria han estat consultes o demandes
d’informació i sol·licituds per tramitar les ajudes al lloguer que ofereixen
la Generalitat i el Ministeri de la Vivenda. En aquest sentit, en la
convocatòria d’ajuts de la Generalitat d’enguany, l’Oficina va tramitar
un total de 495 sol·licituds, mentre que l’any passat se n’havien tramitat
393. Pel que fa als ajuts del Ministeri, se n’han tramitat 167 en el que
portem d’any.

Pel que fa al perfil dels usuaris atesos per l’OLH, la majoria són persones
majors de 35 anys. Abans de l’obertura i centralització de tràmits per
l’Oficina Local d’Habitatge, la majoria de persones que eren ateses per
la Borsa d’Habitatge de Lloguer eren joves de fins a 35 anys. Aquesta
tendència, doncs, ha canviat en el darrer any, ja que l’OLH ofereix un
ampli ventall de tràmits relacionats amb l’habitatge.

La política d’habitatge és una matèria transversal que es treballa des
de diverses administracions i diferents departaments. Per aquest motiu
l’OLH és una aposta per facilitar a les persones tots els tràmits relacionats
Pel que fa a la Borsa d’Habitatges de Lloguer, l’any 2009 l’OLH ha
tramitat un total de 291 sol·licituds d’inscripció, de les quals 198 han amb l’habitatge (llicències, cèdul·les d’habitabilitat, ajuts al lloguer i
la compra, política d’habitatge protegit, ajuts per a la rehabilitació, etc).
estat acceptades i 61 s’han resolt amb un lloguer. En aquest apartat,
també cal destacar que el preu mitjà del lloguer es trobava, al mes de L’horari d’atenció al públic de l’OLH de Mollet és de dilluns a divendres
setembre, en 577 euros al mes. Aquesta xifra ha davallat en els darrers de 9 del matí a 2 del migdia i les tardes de dimarts i dijous, de 4 a 6.
mesos, ja que al mes de setembre de l’any 2008, el preu mitjà era de
727,2.
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Entra en funcionament el nou equipament
d’El Lledoner
El proper 29 de novembre s’ inaugurarà el nou equipament municipal El Lledoner que acull el Centre de Serveis
per a la Gent Gran, els nous estudis de Ràdio Mollet i el canal de TDT Vallès Visió.
L’equipament El Lledoner, a la plaça de Cinco Pinos, és ja a punt d’obrir. Es tracta d’un edifici modern i funcional format per dos grans
cubs de formigó, que es comuniquen entre ells. La construcció de l’equipament ha anat acompanyada per la renovació de la plaça que porta
el nom del municipi nicaragüenc agermanat amb Mollet.

Centre de Serveis per a la Gent Gran
El Lledoner acull en el seu interior el Centre de Serveis per a la Gent Gran que estarà obert a la població més gran de 55 anys, no només
dels barris propers, sinó de tota la ciutat, amb la idea de ser un centre de referència que reculli les reflexions i els eixos de treball de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l’envelliment actiu: participació social, salut i seguretat.
El Lledoner serà un punt d’informació i assessorament per a la gent gran sobre temes com la jubilació, ajuts, llei de dependència... S’hi
podran trobar un munt d’activitats relacionades amb la salut i el benestar, com tallers de memòria, ioga, tai-txi, relaxació, reflexologia,
remeis casolans, cuina gimnàstica dolça, conferències sobre hàbits alimentaris, relacions socials i de parella, recursos per acceptar i gaudir
de la solitud, sortides de caràcter divulgatiu, cursos de música, horticultura, botànica, història contemporània, art, escriptura creativa,
fotografia, història del cinema, civilitzacions
antigues... tallers de pintura, marqueteria, cant coral,
balls de saló, ball country, dansa africana, bijuteria,
tapissos, puntes de coixí, celebracions del calendari
festiu, espectacles musicals, esportius, etc. També
hi haurà la possibilitat de formar-se en noves
tecnologies, com informàtica o Internet.
Al Centre de Serveis per a la Gent Gran El Lledoner
hi haurà espais per facilitar converses, tertúlies de
petits grups, lectura de premsa, fer un cafè, jocs de
taula i recollir iniciatives que puguin sorgir de la
gent, tant individuals com de grup. La intenció és
editar una revista i l’agenda mensual d’activitats.
Un altre objectiu és que des d’allà es promogui el
voluntariat, pensat perquè les persones grans
transmetin la seva experiència amb intercanvis de
coneixements, donant suport a la gestió i amb la
promoció de xarxes d’ajuda mútua.

Façana de l’edifici d’El Lledoner

Finalment, es preveu que algunes activitats es puguin
coordinar amb les àrees bàsiques de salut de la
ciutat perquè els professionals hi ofereixin xerrades,
tallers, exposicions i altres serveis específics.

Nova seu de la ràdio i la TDT
A l’edifici del Lledoner també hi ha els estudis de
Ràdio Mollet i els del Consorci Teledigital Mollet.
Ràdio Mollet s’ha traslladat a un espai més modern
i lluminós que les antigues dependències de Jaume I,
amb dos estudis de gravació, espais de treball,
reunió, etc. Per la seva banda, el Consorci Teledigital
tindrà a El Lledoner els estudis centrals del nou
canal de TDT Vallès Visió que començarà a emetre
a partir de l’abril de l’any vinent.

Estudi de gravació de Ràdio Mollet

13
Composici n

Interior de l’eqipament

maqueta QC-145 10/11/09 13:45 P gina 14
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Millores al Pavelló Municipal de Riera Seca
El Pavelló Municipal de Riera Seca s’ha beneficiat de dos projectes del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL)
amb una inversió a l’entorn de 250.000 euros. Així, s’han fet millores als vestidors i s’han adequat nous espais
d’oficines per a les entitats que utilitzen l’equipament habitualment.
El Pavelló Municipal de Riera
Seca té vuit vestidors per als
jugadors i quatre per als àrbitres
o monitors, situats a sota de la
pista central. Gràcies al
finançament extraordinari del
FEIL, s’hi ha instal·lat
climatització i aigua calenta
sanitària provinent del gas natural,
així com nou polsadors per a
l’aigua calenta a la zona de les
dutxes, de manera que se’n regula
l’ús de manera automàtica, tot
promovent l’estalvi sostenible.
També s’ha pogut dur a terme una
millora que fa anys que el govern
municipal perseguia. S’ha tancat
i adequat l’espai situat al damunt
de les quatre torres a l’interior del
pavelló de manera que s’han
convertit en quatre noves oficines.
D’aquestes dues s’han cedit al
Club Patinatge Artístic Mollet i
al Mollet Hoquei Club, ja que són

les entitats residents al pavelló, perquè siguin la seva seu. Un altre espai, serà compartit per la Federació
Catalana de Patinatge i la resta d’entitats que ho sol·licitin. En el quart espai hi ha la zona de la megafonia
del recinte. Les obres han consistit en el tancament, la pavimentació, els revestiments i la instal·lació
elèctrica dels quatre nous espais, així com la climatització i el mobiliari.

En record a Juan Bocanegra
El club de futbol molletà Unión
Deportiva Lourdes ha volgut retre
un homenatge a Juan Bocanegra,
un dels membres fundadors de
l’entitat. Bocanegra, que va morir
el passat estiu, va formar part de
l’AV de Lourdes durant anys, però
el projecte en què més hores
dedicava sempre va ser la UD
Lourdes.
L’acte per recordar i homenatjar
Bocanegra es va fer el passat 18
d’octubre durant la presentació
dels diferents equips de la UD
Lourdes, al camp de futbol de Can
Vila.
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