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Editorial

Els barris i el centre

A

la portada d’aquest Quatre Cantons
podeu veure una
maqueta de la futura distribució d’espais al pla de
les Pruneres, el solar de l’antic
camp de futbol del Mollet que
sempre hem anomenat “la
zona verda del centre”.
L’execució de totes les obres
d’aquest magnífic espai públic
es farà en el decurs d’uns
quants anys ja que la dividirem
en tres fases: l’aparcament subterrani, la zona verda arbrada i
l’equipament cultural, el teatre i l’escola de música.
Amb aquesta decisió pública desmentim aquelles veus
que afirmaven —una vegada més sense motiu— que la
nostra intenció era fer-hi pisos. No és així, i aquesta
maqueta i aquestes paraules de la vostra alcaldessa ho
demostren ben clarament.
El pla de les Pruneres serà un pas més per fer possible una bona distribució de mitjans o grans espais verds
per tot el territori urbà de la nostra ciutat.
Us en relacionaré uns quants, no pas tots, per tal que
—imaginant globalment el plànol de la ciutat— pugueu
comprovar com la voluntat del Govern municipal és que
Mollet disposi cada vegada més d’espais públics de lleure
i de trobada que es converteixin, com us he dit tantes
vegades, en el balcó, la terrassa, el pati de tots aquells
ciutadans i ciutadanes que a casa seva no en poden disposar i, també, en els llocs de confluència de tots nosaltres amb motiu de festes o d’altres activitats ciutadanes o, senzillament, amb la voluntat de trobar-nos i

compartir allò que és de tots, l’espai públic de la ciutat.
D’entre aquests espais, podem destacar-ne els següents:
el parc de Can Mulà i la plaça de l’Estatut a l’Estació del
Nord; el parc de Can Borrell i les seves nombroses places
públiques a Can Borrell; el parc del Cementiri i el parc
dels Colors a la Plana Lledó; el parc Lluís Companys i les
places de Mauthausen, Josep Tarradellas i Miquel Martí i
Pol a Can Pantiquet; el mosaic de places públiques a la
Riera Seca; les places de la Constitució i de la República a

{

Els espais públics són el
balcó, la terrassa, el pati de
tota la ciutadania.

}

l’Estació de França; el jardí de la Farinera i el parc dels
Colors a Santa Rosa; la Rambla nova i la plaça Mercè Rodoreda als Col·legis Nous; el parc Rafael Alberti a Lourdes i,
en l’àmbit de tota la ciutat, el parc de la Creueta, el parc
dels Pinetons i, sobretot, l’espai rural de Gallecs, que es
correspon a la meitat del nostre municipi.
Com podeu veure, no estem parlant d’alguns centenars de metres quadrats destinats a espai de tots, a espai
públic, sinó que estem demostrant, amb aquests milers
de metres quadrats de zones verdes, que el Govern de la
ciutat ha sabut interpretar la voluntat dels nostres conciutadans i conciutadanes que sempre han volgut que
ens dotéssim del major nombre possible de metres quadrats d’espai comú, d’espai de tots, d’aquell espai que
ajuda a millorar la qualitat ambiental, la qualitat de vida,
la qualitat de la nostra ciutat. QC
Montserrat Tura i Camafreita
Alcaldessa
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Conservar l’ànima
de la ciutat

Vaga general

E

l govern del Partit Popular encara no
ha entès per què els sindicats li han
organitzat una vaga general. El senyor
Aznar i els seus col·legues conservadors,
reaccionaris i franquistes, no poden
entendre per què a ells els han muntat
una vaga general. Com pot ser que els
facin el mateix que van fer al govern
socialista de Felipe González? Com pot
ser que a ells —perfectes per definició—
els passi una cosa tan obrera, tan poc
estètica, tan pròpia de les democràcies?
No ho podran entendre mai. Milions
d’homes i de dones d’Espanya van errats,
són incapaços de valorar i d’agrair la
política laboral i social del govern del PP.
Millor dit: els homes i les dones d’Espanya, en realitat, no han sortit al carrer
a manifestar-se; tot ha estat un miratge,
un invent dels sindicats, dels socialistes,
dels rojos, per entendre’ns. L’única realitat possible per al PP és que no hi va
haver vaga general, i per això tots els seus
mitjans ho han proclamat amb una barra
digna de les millors manipulacions informatives del franquisme.
Mentre que el PP viu donant l’esquena a la realitat, els treballadors i les
treballadores prenem consciència del
que veritablement significa estar governats per un partit conservador: eliminació del patrimoni públic; derogació
de lleis, normes, serveis, prestacions i
beneficis laborals i socials; manipulació informativa i idiotització televisiva;
aprovació de lleis que afavoreixen els
interessos dels poderosos i que envien
els treballadors a la selva de la lluita fratricida per a la subsistència, etc.
Per això, el millor actiu de la vaga
general ha estat que els treballadors
—dispersos durant molt de temps—
hem tornat a estar junts. Aquesta és la
principal derrota del senyor Aznar: el
treball, la força del treball, la classe treballadora existeix, i som molts més dels
que ells volen i diuen.
És per això que a proposta del Grup
municipal Socialista i dels altres grups
d’esquerra de l’Ajuntament, el Ple de
la corporació del mes de maig va votar
a favor d’expressar públicament el seu
convenciment que la vaga estava plenament justificada per les repetides retallades d’aquest Govern central, en polítiques laborals i socials.
Grup Municipal Socialista

E

l Ple de l’Ajuntament de Mollet va
decidir per unanimitat la revisió del
Pla general d’ordenació urbana. No és
aquest un tema purament tècnic, ni
d’importància política menor. En la definició que fem en el futur Pla ens hi juguem el model de ciutat que volem per
a Mollet, dit d’una altra manera, si no
ens agrada el caire que està agafant la
nostra ciutat en els darrers anys, ara ho
podem canviar.
Des de Convergència i Unió diem clarament que estem per un altre model
de ciutat, no simplement perquè estem
en contra dels edificis alts i de ciment,
per molt de disseny que siguin, sinó per
un argument molt més profund: aquest
tipus d’urbanisme no diu res de la nostra ciutat, no hi té res a veure, el podem
trobar igual a Montcada a Barcelona o...
a Toronto. Nosaltres no faríem el Teatre
al pla de les Pruneres, el faríem al Tabaran, tot i ser conscients de que la dificultat de fer-lo allà és molt superior.
Nosaltres també buscaríem un ús cívic
polivalent a l’antic Mercat Municipal,
per molt que, com diu l’alcaldessa despectivament, “és un porxo de teulada
d’uralita”. Nosaltres faríem tot això, perquè volem conservar l’ànima de la ciutat. Som conscients que no estem parlant d’edificis amb mèrit artístic, però
són quelcom més important, són els
nostres, els que permeten sortir a la gent
al carrer i dir “sóc a Mollet”.
Això, creiem que s’ha de fer també
en les alçades dels nous edificis, enlloc
hi ha d’haver planta més nou pisos,
com volen fer a La Vinyota, per singular que sigui l’edifici, els carrers han de
conservar la seva personalitat, encara
que no siguin carrers medievals.
Mollet té un repte important en els
propers anys amb el nou Pla general. Un
repte gairebé tant important com el del
primer Pla. Aleshores es tractava de salvar la ciutat de la suburbanització; ara es
tracta que Mollet continuï essent Mollet,
sense renunciar a ser ciutat, però no una
ciutat dormitori més o menys apanyada.
Grup Municipal de Convergència i Unió

Municipis: una nova
centralitat en educació

A

n el marc del darrer Fòrum Escola
i Ciutat que ha tingut lloc recentment a Barcelona, 56 municipis, entre
els que es trobava Mollet, ens uníem en
plataforma per reclamar més competències en matèria d’educació i per
encetar el debat sobre un nou model
educatiu que aposti per reconèixer els
beneficis de la proximitat al territori i
al medi que el sustenta.
Un nou model educatiu en què els
municipis han d’assumir un major protagonisme, més competències i recursos, per acabar amb la il·lògica situació
actual d’uns ajuntaments que es limiten a ser mers gestors de manteniment
de centres docents, amb escasses competències, que sovint han hagut d’ampliar unilateralment amb caràcter subsidiari i amb una escandalosa manca de
recursos, per donar resposta a les necessitats dels ciutadans.
Des de l’arribada de la democràcia,
la voracitat centralitzadora de les autonomies ha impedit una descentralització que ha condemnat l’administració
local a un grau de competències que
no satisfà el principi d’autonomia
municipal, per insuficient i poc eficient.
Perquè si el que es vol és més eficiència i major eficàcia, no és raonable
tenir a mig gas les grans potencialitats
educatives que tenen les administracions
locals. ICV apostem per una descentralització que reconegui la diversitat del
món municipal i l’heterogeneïtat característica quant a població, organització
i recursos de cada ajuntament.
ICV de Mollet reclamem la cessió
plena de la titularitat dels centres d’ensenyament secundari i l’assumpció de
noves funcions, com les relatives a la
creació, la construcció i el manteniment
de centres públics. Volem instaurar un
informe municipal preceptiu a l’establiment del règim de concerts als centres privats del municipi, i unes noves
competències que reclamen òbviament,
la dotació dels recursos econòmics
necessaris per afrontar els reptes actuals
que té l’educació i sense els quals les
polítiques educatives queden només en
una necessària, però insuficient, declaració de principis.
Grup Municipal d’IniciativaVerds
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Grups municipals

Gràcies, Mollet: la
vaga, un èxit

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
ALCALDESSA

Montserrat Tura

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
I PROMOCIÓ ECONÒMICA

E

l grup municipal d’Esquerra Unida
(EUiA) de Mollet qualifica d’èxit
rotund i sense pal·liatius la resposta dels
treballadors i de les treballadores de la
nostra ciutat amb motiu de la vaga
general del 20 de juny, que va ser
recolçada i secundada per més del 90
per cent de la classe treballadora de
Mollet.
Des de primera hora del matí es va
poder veure com l’aturada de l’activitat era massiva a la localitat, amb la tancada majoritària dels comerços i de les
empreses dels polígons industrials.
Només alguns petits locals i comerços
van obrir, però la majoria d’aquests
pocs va tancar gràcies a l’acció informativa dels piquets.
Algunes empreses van mantenir un
petit nivell d’activitat, gràcies als serveis mínims pactats amb els respectius
comitès d’empresa. Es va detectar també
un nombre important de treballadors
que van denunciar a les portes de les
seves fàbriques l’actitud de represàlies
per part dels seus patrons, però l’acció
dels piquets va aconseguir que els treballadors que no volien treballar i
havien estat obligats a anar a la feina, al
final poguessin optar per tornar a casa.
EUiA de Mollet felicitem els treballadors i les treballadores per la seva
exemplar victòria en aquest dia de vaga,
davant les polítiques reaccionàries del
Partit Popular, i donem la nostra felicitació també als sindicats de classe CCOO
i UGT, convocants d’aquesta jornada de
lluita i reivindicació. Agraïm també als
comerciants de Mollet la seva solidaritat i participació en aquesta vaga i el
civisme que hi va haver durant tota la
jornada.
Comminem, finalment, el Partit
Popular perquè deixi de mentir respecte
a les evidents dades que demostren el
gran èxit de la vaga i retiri el decret llei
aprovat pel seu govern, tant negatiu pels
interessos dels treballadors i que ha estat
clarament rebutjat en el dia de la vaga.
Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Coordinador, Oriol Fort
Oriol Fort
PARTICIPACIÓ CIUTADANA,
Dolores Heredia
COMUNICACIÓ, Oriol Fort
PAU I SOLIDARITAT,
Ezequiel Martín

ACCIÓ INSTITUCIONAL,

SEGURETAT CIUTADANA
I CONVIVÈNCIA,

Oriol Fort
Joaquim Aranyó
DISCIPLINA VIÀRIA,
Martí Turégano

Coordinador, Ezequiel Martín
ECONOMIA I HISENDA,
Ezequiel Martín
PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ
I OCUPACIÓ, Josep Monràs
INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA,
Alícia Domínguez
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS,
Ezequiel Martín
NOVES TECNOLOGIES, Josep Torrecillas

PROTECCIÓ CIVIL,

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

Coordinador, Josep Monràs
CULTURA, Oriol Fort
ENSENYAMENT,
Alícia Domínguez
ESPORTS, Josep Monràs
JOVENTUT, Margarida Traver
PROMOCIÓ CÍVICA I GENT GRAN,
Dolores Heredia
CIUTAT EDUCADORA,
Jesús Carrasco

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Montserrat Tura, Josep Monràs,
Josep Gordi, Carme Guarro,
Ezequiel Martín, Joaquim Aranyó,
Josep Garzón, Oriol Fort,
Alícia Domínguez,
Dolores Heredia,
Margarida Traver,
Dolores Celdrán,
Martí Turégano
GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA
PER CATALUNYA-VERDS
Josep Torrecillas, Jesús Carrasco

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Coordinadora, Carme Guarro
CONSUM, Jesús Carrasco
DONA I IGUALTAT,
Dolores Celdrán
SALUT PÚBLICA, Carme Guarro
SERVEIS SOCIALS, Carme Guarro

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Alfons Collado, Feliu Guillaumes,
Maria Dolors Mayol
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Susana Calvo, Miguel Jiménez

ÀREA DE TERRITORI

GRUP MUNICIPAL

Coordinador, Josep Gordi
TERRITORI I MEDI AMBIENT,
Josep Gordi
OBRES, SERVEIS I TRANSPORTS,
Josep Garzón
VIA PÚBLICA, Martí Turégano

D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

Antonio López
PER CONCERTAR VISITES CAL TRUCAR
AL

93 571 95 00 I DEMANAR

PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT

NOTA DE REDACCIÓ: L’espai reservat al grup municipal del Partit Popular
no ha estat editat perquè no s’ha rebut el corresponent article.

96.3 FM
HORARI DELS ESPAIS DELS GRUPS MUNICIPALS A RÀDIO
MOLLET: a les 13.30 h

PSC: dilluns, CiU: dimarts, IC-V: dimecres,
PP: dijous, EUiA: divendres
Alcaldessa: divendres, a les 12.30 h
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Planificació Urbanística

Trobada de
ciutats emergents
Els dies 24 i 25 de maig van tenir lloc, a Mollet i a Castelldefels, les primeres jornades
sobre Les ciutats emergents a l’àmbit metropolità de Barcelona, coorganitzades pels dos ajuntaments. La convocatòria de les jornades responia a un doble objectiu:
d’una banda fer una reflexió conjunta sobre els grans temes comuns que afecten aquestes
ciutats i, de l’altra, crear un marc permanent de debat.
er ciutats emergents cal entendre el conjunt de municipis
situats a la regió metropolitana
de Barcelona, que tenen al voltant de 50.000 habitants i que durant
aquests darrers vint anys estan experimentant profundes transformacions,
associades al desenvolupament territorial
i urbanístic i a l’augment i a la diversificació de l’activitat econòmica.
Són ciutats que gràcies al dinamisme
demogràfic, econòmic i de la gestió pública, han pogut superar la magra situació en què les va deixar el franquisme,
per encarar el futur amb una identitat
pròpia en diversos àmbits: productiu,
habitatge, cultural, etc. Són ciutats que
emergeixen amb llum i dinamisme
propi per reafirmar la seva identitat
davant de la forta centralitat històrica de
Barcelona.

P

ments de les noves activitats econòmiques i, en definitiva, tot el conjunt competencial que ha d’administrar i liderar
l’ajuntament. Les jornades es van organitzar amb la voluntat de ser un fòrum
de debat i treball en comú que permeti
als municipis afrontar els problemes que
se’ls presentin i seguir avançant en el camí
que s’han traçat. A banda de debatre
aspectes d’àmbits diversos: territori, serveis, espais lliures, canvis demogràfics,
etc., les jornades també van servir per fer
pública la Declaració de les ciutats emer-

Problemàtiques comunes
Aquestes ciutats tenen unes problemàtiques comunes i específiques que
afecten el model de municipi, els serveis
de caràcter urbà que han de prestar-se, la
qualitat urbana de l’espai públic, la gestió dels seus espais naturals, els requeri-

Les jornades van tenir lloc a l’Escola Universitària.

gents, que té com a finalitats principals
la creació d’un marc permanent de debat
que permeti tractar qüestions genèriques
o sectorials que afectin el conjunt de ciutats; estudiar la possibilitat de crear una
associació de ciutats emergents i impulsar una publicació semestral sobre l’evolució i els projectes plantejats pel conjunt
d’aquestes ciutats.
Les ciutats de la regió metropolitana
considerades emergents són les següents:
Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Mollet del
Vallès, Rubí, Sant
Cugat del Vallès,
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Viladecans, Vilafranca del
Penedès, i Vilanova
i la Geltrú, amb el
benentès que es
tracta d’un llistat
obert a altres municipis que hi vulguin
participar. QC
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Pau i Solidaritat

Agermanaments
L’Ajuntament de Mollet ha refermat els agermanaments que té establerts amb els municipis de Cinco Pinos (Nicaragua) i Rivoli (Itàlia). En el cas del municipi centreamericà es
mantindrà l’ajuda solidària per impulsar projectes de primera necessitat. En el cas de la ciutat europea, es potenciaran els intercanvis culturals i socials.
na representació municipal
tenir una reunió de treball per plantejar
tructures que s’han portat a terme amb
s’ha desplaçat recentment a
una futura col·laboració entre elles.
la col·laboració de serveis tècnics de la
Cinco Pinos per fer diverses
Durant les sessions de treball es va fer
Regidoria d’Obres, Serveis i Transports.
reunions de treball i conèiun balanç positiu sobre els programes
Un cop analitzada la crítica situació
xer de primera mà, quina és la situació
d’intercanvis entre ciutats que s’han anat
que viu Cinco Pinos, tot sembla indicar
que viu el municipi germà i quines són
fent. En el nostre cas, aquests intercanque l’ajut molletà d’enguany es destiles necessitats més urgents. Una de les
vis es produeixen, bàsicament, entre
narà a projectes per millorar la situació
reunions més importants va ser la que
entitats de Mollet i Rivoli, que particidels pous d’aigua potable i la reconses va mantenir amb l’alcalde conservapen en esdeveniments que tenen lloc en
trucció d’una escola, derruïda a causa
dor Jimmy Lainez, la primera des que
el municipi agermanat.
dels huracans, la qual cosa obliga als
va accedir a l’alcaldia. Fruit de la reunió
La voluntat dels representants muninens i nenes fer classes a l’aire lliure.
va ser la voluntat compartida de conticipalistes reunits és la de donar contiIntercanvis amb Rivoli
nuar la col·laboració solidària que Mollet
nuïtat i potenciar la política d’interRepresentants de l’Ajuntament de
manté amb la ciutadania de Cinco Pinos,
canvis culturals i socials entre aquestes
Rivoli i de les seves ciutats agermanaamb l’aportació d’uns 21.035 anuals
ciutats, per tal d’afavorir unions durades, Montelimar (França), Ravensburg
per col·laborar en diferents projectes
dores entre les ciutadanies de cada
(Alemanya) i Mollet del Vallès, van manimpulsats per l’Ajuntament o altres ONG
municipi. Aquests projectes es portai entitats locals.
ran a terme en base a
La delegació molletana
valors imprescindibles
va mantenir reunions de
com són: la dignitat
treball amb l’Asociación
humana, la llibertat, la
de Municipios del Norte
igualtat, la solidaritat i
de Chinandenga, l’ONG
la justícia. Com a resulComisión para el Desatat de la reunió es va
rrollo Local (CODER),
signar un document
una cooperativa forestal,
d’intencions on es desuna agrupació de pagesos
taca que els esforços
i ramaders, l’exalcalde
compartits segellen la
sandinista Henry Maravoluntat i la capacitat
diaga i representants de la
dels homes i de les
parròquia de Cinco Pinos.
dones d’Europa d’adTambé es van visitar uns
herir-se plenament al
ponts i les millores introprojecte comú que ens
RAÜL D. GONZÁLEZ
duïdes en l’abastament
associa en un únic país:
d’aigua potable, infraes- La delegació visita un pont construït a Cinco Pinos a partir d’un projecte dels serveis tècnics municipals de Mollet.
l’Europa Unida. QC
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Obres, Via Pública i Serveis

La plaça de
Joan Miró
La plaça de Joan Miró, al barri de Plana Lledó, millorarà
el seu aspecte. L’avantprojecte de remodelació, signat pels
arquitectes Meritxell Manresa i David Pareras, inclou la
reestructuració de la plaça i la construcció d’un
aparcament subterrani que podrien iniciar-se a principis
de l’any vinent.
a remodelació de la plaça de
Joan Miró és conseqüència de
l’evolució que va experimentant la societat, la qual genera
noves necessitats. La Plana Lledó, un
barri densament poblat, ha vist com ha
anat augmentant el nombre de cotxes
en el veïnat; un fet positiu, ja que és senyal de benestar, però que comporta un
problema de manca d’espais d’aparcament, ja que les mides dels carrers no
es poden canviar.
Aquesta situació va ser el punt de partida del concurs públic d’idees per a la
remodelació, convocat amb la finalitat
principal de reurbanitzar la plaça i construir un aparcament subterrani per resoldre el problema. De la vintena d’avantprojectes presentats, el jurat va escollir el
treball de dos joves arquitectes, Meritxell
Manresa i David Pareras, per la funcionalitat i la integració dels dos espais.

L

Una plaça amb diversos espais
Pel que fa a la plaça, el projecte preveu un conjunt de tres espais diferenciats, els quals, tot i el desnivell del
terreny, no tindran cap barrera arquitectònica. Una zona ve marcada per un
terra dur, apropiat per a la celebració
d’activitats ciutadanes, festives, esportives, culturals, etc., amb unes grade-

El projecte servirà per
pal·liar la manca
d’aparcaments

L’apunt
L A PLAÇA DE J OAN M IRÓ va ser el primer
espai de la ciutat que es va qualificar
com a zona verda. Aquest fet va tenir
lloc durant la primera legislatura dels
actuals ajuntaments democràtics
(1979-1983).
On ara hi ha la plaça, hi havia hagut
antigament l’era on els pagesos anaven
a batre. En recordança d’aquest lloc tan
important en una època en què Mollet
era un poble bàsicament agrícola, l’equipament cultural que hi ha al davant
s’anomena Centre Cultural L’Era.

que a l’hivern, com que seran arbres
de fulla caduca, sigui solejat.
La tercera zona de la plaça està destinada als accessos als aparcaments, tant
per als vehicles situat al costat de la paret
mitgera, com per als vianants, amb una
pèrgola situada en paral·lel al carrer de
Cervantes. Aquesta pèrgola farà d’aixopluc en el moment d’entrar o sortir de
l’aparcament i permetrà la instal·lació
de mobiliari urbà com cabines telefòniques o quioscos.
S’està estudiant la possibilitat d’instal·lar, en el sostre, plaques fotovoltaiques de producció d’electricitat mitjançant energia solar, seguint la voluntat del Govern municipal de fomentar
l’ús d’energies no contaminants, com
a mesura de protecció del medi
ambient.

Un aparcament funcional
ries per al públic. Una segona zona serà
destinada al passeig i al repòs, definida
per una espessa arbreda; aquest sostre vegetal permetrà que a l’estiu sigui
un espai fresc i amb molta ombra, i

En aquesta imatge virtual del projecte es pot apreciar en primer terme la pèrgola.

L’entrada i sortida de vehicles estarà
situada al carrer de Sant Joan. Tindrà tres
plantes, amb una capacitat per a 225
cotxes. L’estructuració de l’espai s’ha fet
pensant en una fàcil maniobrabilitat dels
vehicles i l’accés
MERITXELL MANRESA i DAVID PARERAS
de vianants a l’exterior es podrà fer
amb ascensor.
En aquests moments s’està treballant en la recerca
de fórmules de
finançament que
permetin a la
futura empresa
concessionàr ia
oferir places d’aparcament a un
preu similar al que
tenen ara les places de lloguer. QC
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Planificació Urbanística

El futur Pla de les
Pruneres
En la sessió plenària del passat mes d’abril es va aprovar el Pla especial d’ordenació del
pla de les Pruneres. En el futur, aquest gran solar del centre de la ciutat acollirà una zona
verda, un espai per a activitats firals, un teatre-auditori i un aparcament subterrani.
l Pla especial ha estat redactat
carrer de la Pau, (entre el carrer d’Ans’inclou un teatre-auditori, la seu de
per l’equip d’arquitectura
selm Clavé i el carrer de les Monges).
l’Escola Municipal de Música i un espai
Serra-Vives-Cartagena, que va
Estarà formada per una espessa massa
per a representacions i concerts a l’aire
guanyar el concurs públic d’id’arbres, que actuarà com un veritable
lliure. El nou edifici prendrà el relleu
dees convocat amb aquesta finalitat. El
pulmó verd al bell mig de la ciutat.
dels actuals Teatre Municipal i Escola
Pla, sense calendari definit, s’anirà fent
L’espai per a activitats firals es trobarà
de Música, a Can Gomà, que han tinrealitat en els propers anys.
just a l’altre cantó, al costat del carrer de
gut un important paper en la promoEl camí per a la transformació d’aquest
Ramon Casas (entre el carrer d’Anselm
ció i el desenvolupament de l’activisolar en un espai urbanitzat es va iniciar
Clavé i la rambla de Pompeu Fabra) i a
tat teatral i musical de la ciutat. El nou
fa uns anys, quan l’Ajuntament va posar
equipament es trobarà al costat de la
en marxa un procés per adquirir totes les
rambla de Pompeu Fabra; tot i que la
parcel·les que conformen aquest gran
seva situació en paral·lel a la rambla
terreny de quasi 20.000 m2. Era el pas
farà que actuï com a tancament del
ineludible per poder donar un ús públic
perímetre del pla de les Pruneres, la
al pla de les Pruneres, un lloc excepcioseva construcció elevada permetrà el
nal situat al costat del nucli històric de la
pas de vianants, serà com una “porta”
ciutat. Per tenir una idea de la magnitud
d’accés al pla.
de l’espai, cal tenir en compte que la seva
sobre de l’aparcament soterrat. Es tracta
L’aparcament subterrani, amb 400
extensió és equiparable a la de dues illes
d’una gran plaça per acollir activitats
places ampliables, pal·liarà el problema
de l’eixample barceloní.
diverses, i que també serà el recinte de
de la manca d’espai d’aparcament que
La voluntat del Govern municipal ha
Firamollet.
té la ciutat, fruit de l’augment del nomestat que aquest espai combinés difeEl futur edifici cultural tindrà difebre de vehicles. L’aparcament no serà
rents elements de servei a la ciutadania:
rents espais destinats a les arts escènigratuït, ja que el Govern municipal
una zona verda, un espai per a activitats
ques i musicals, ja que en el projecte
considera que el diner públic ha de
firals, un aparcament subrevertir principalment
terrani i un teatre auditori.
en projectes de caire
Amb aquesta premissa es
més social com escoles
va convocar un concurs
bressol, pisos de propúblic d’idees que va
tecció o transport
guanyar l’equip Serrapúblic col·lectiu, abans
Vives-Cartagena, amb un
que en un espai excluprojecte que destaca per la
siu per a cotxes. Tot i
funcionalitat en la conjunaixò es buscaran vies de
ció dels diferents elements.
finançament que perCal recordar que aquest
metin uns preus asseequip també va portar a
quibles.
terme la remodelació de
El Pla també inclou la
l’Illa de Can Mulà, projecte
reordenació dels carrers
guanyador de diversos preadjacents al pla de les
mis d’urbanisme.
Pruneres per donar
La zona verda tindrà
coherència al conjunt
JOSEP ALIÓ
una forma longitudinal i
d’aquesta part central de
Fotografia de la maqueta del Pla. En primer terme es pot apreciar l’edifici cultural
i en segon pla la zona verda i l’espai d’activitats.
s’estendrà paral·lela al
la ciutat. QC

E

L’espai combina diferents
elements de servei a la
ciutadania.
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Salut Pública/Serveis Socials/Joventut

L’oci en la joventut
El sector jove de la població mereix una especial atenció al Govern Municipal. L’any
1999 s’aprovava el primer Pla municipal per a la joventut, com a document base per
impulsar accions adreçades a aquest sector. Actualment s’està portant a terme un intens
treball sobre els interessos i les necessitats que té la joventut en l’àmbit del temps lliure,
per tal de poder oferir propostes atractives que fomentin un oci saludable.
a joventut és un sector important de la població, ja que el
formen les persones que han
de protagonitzar el futur de la
ciutat i, per tant, són un element actiu
en la seva transformació i evolució.
Un dels principals riscos al qual actualment s’enfronta la joventut és el consum
de drogues, que pot generar, entre altres,
situacions conflictives que derivin en
actes de violència. Per evitar-ho, una possibilitat és posar a l’abast de les persones

L

Cal fomentar activitats
saludables per al temps
lliure.
joves una oferta d’activitats per al temps de
lleure, que sigui prou
atractiva i interessant, que
fomenti l’oci saludable en
detriment d’activitats que
poden ser perjudicials
tant per a les mateixes
persones que les experimenten, com per a la
col·lectivitat en general.
Perquè això sigui possible, cal conèixer bé quines són les necessitats i
els interessos de la joventut i com van evolucionant.
Amb aquesta finalitat
i després de l’aprovació
l’any 1999 del primer Pla
municipal per a la joventut, l’any 2000 es va
posar en marxa un estudi
per conèixer en profunditat les necessitats i els

interessos de la joventut en l’àmbit de
l’oci i el temps lliure. Aquest estudi permetria dissenyar a mida les actuacions i
polítiques locals destinades als joves. A
finals del 2001, es posà en marxa un pla
de treball, amb la col·laboració de l’ONG
Fundació Salut i Comunitat. Aquest pla
de treball, en què hi participen diferents
àrees municipals, es basa en quatre eixos.
UN SISTEMA D’INDICADORS. Aquests
indicadors ofereixen periòdicament
informació fiable i propera sobre situacions de risc entre la joventut, en relació amb el consum de drogues i a la
violència. Aquests indicadors es troben
en diferents àmbits d’acció dels joves,
per recollir informació propera i real,
com poden ser alguns locals d’oci de
la ciutat o els Espais Joves municipals.
També actuen d’indicadors la Policia

Municipal i la mateixa joventut de
Mollet del Vallès.
PUNT D’INFORMACIÓ D&S. Es tracta
d’un servei proper, informal i confidencial, per assessorar les persones joves
sobre drogues i sexualitat, d’aquí el nom
D&S, i prevenir-los de les situacions de
risc que se’n poden derivar. Aquest punt
d’informació es troba a La Nau
(av. del Parc, 15,17) i obre els dilluns
de 18.30 h a 20.30 h.
TREBALL DIRECTE AMB LA JOVENTUT. La
Fundació Salut i Comunitat conjuntament
amb tècnics municipals, estan portant a
terme un treball directe amb persones
joves que ja viuen situacions de risc per
causes familiars, laborals o personals.
Aquest treball intenta despertar inquietuds i canalitzar els interessos lúdics d’aquestes persones, envers activitats participatives, que siguin una
alternativa a la passivitat
habitual d’aquests casos,
i també oferir informació i orientació sobre
temes relacionats amb el
consum de drogues, i
mediació en resolució
de conflictes.
FORMACIÓ A PROFESSIONALS. En el treball que

En el marc de la tasca preventiva sobre drogodependències, l’any 2000 es va presentar l’exposició A tota pastilla,
en què s’informava sobre les drogues de síntesi.

s’està desenvolupant hi
participen diferents
àrees municipals com
ara Joventut, Serveis
Socials, Policia Municipal i Ensenyament. Part
del personal tècnicd’aquestes àrees està rebent
una formació específica
sobre aquesta temàtica,
per poder desenvolupar
millor la seva tasca, de
manera coordinada i
eficaç. QC
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Cultura

Premis de recerca
A finals de maig va tenir lloc l’acte de lliurament dels premis de recerca que convoca el Centre d’Estudis Molletans. L’edició d’enguany han estat valorada molt positivament pel jurat,
per la qualitat dels treballs presentats. Els premis s’anomenen Vicenç Plantada, en record de
qui va ser una figura cabdal de la cultura, la ciència i la política local.
a guanyadora de la V Beca de
Recerca Vicenç Plantada ha
estat la biòloga granollerina
Olga Alcaide i Ardanaz, amb
el treball Arbres d’interès local. La Norma
Granada: exemples d’aplicació a Mollet del Vallès.
La finalitat principal d’aquest treball
d’investigació és aconseguir un cens
exhaustiu de totes les espècies d’arbres
que hi ha a la ciutat, que l’autora xifra
en, aproximadament, 40 varietats. El
treball també permetrà conèixer quins
exemplars mereixen una protecció
especial pel seu interès ciutadà. La beca,
que es convoca cada dos anys està
dotada amb 3.700 , i el treball guan-

L

vasi; Història de les botigues més antigues de
Mollet del Vallès, de Diego Castro Cantador
de l’IES Gallecs; El franquisme i la repressió
cultural a Mollet del Vallès, de Marc Santos
i Canals i Oriol Barberà i Masats de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Santa Eulàlia de Barcelona. Aquests premis es convoquen amb la finalitat d’estimular la
producció de treballs que contribueixin

al coneixement de la realitat actual i
històrica tant de la ciutat com del seu
entorn.
En l’acte de lliurament de premis
també es va presentar el treball guanyador de la IV Beca, Santa Maria de
Gallecs. Dades històriques, estudi de materials
constructius i estat de conservació, obra de Joan
Carles Ortiz. QC

Els premis de recerca
fomenten el coneixement
històric de la ciutat.
yador es publica en la Col·lecció Vicenç
Plantada del CEM. El jurat també va
decidir donar un accèssit al treball Les
plantes i els seus usos a Mollet i el seu voltant.
Estudi etnobotànic del Baix Vallès, presentat
per Maria Àngels Bonet i Galobart, Joan
Vallès i Xirau i Caterina Aragón i Bermúdez.
El III Premi Juvenil Vicenç Plantada,
adreçat a l’alumnat de batxillerat i dotat
amb 200 , ha estat guanyat per les
alumnes de l’Escola Sant Gervasi, Mireia
Trujillo i Soley i Eva Villalobos i Sánchez amb el treball La situació de la
dona a Mollet durant un segle, que serà
publicat en la revista Notes. El jurat
també va atorgar tres accèssits als treballs següents:
La sida: coneixements sobre la malaltia i actituds de prevenció entre el jovent de Mollet del Vallès,
presentat per Amèlia Santalices i López,
Jordi Xavier Gómez i Sánchez i Albert
San José i Marquino de l’Escola Sant Ger-

Les guanyadores del Premi Juvenil, en el moment de rebre el guardó.

La guanyadora de la Beca de Recerca, dirigint-se al públic assistent a l’acte.
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ACTIVITAT DELS CENTRES PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS
Escola d’Educació Especial Can
Vila i el Centre Ocupacional
del Bosc, dependents de l’Institut Municipal de Serveis als Disminuïts Psíquics, han portat a terme dues
activitats de caràcter festiu, habituals ja
en el seu calendari.
El dia 16 de maig van fer
la Fira de Sant Ponç en que,
com és habitual, s’hi van
poder trobar productes típics
de la diada, com melmelades, mel, vinagre, herbes
remeieres, espècies, pastissos, etc., elaborats per l’alumnat dels dos centres. Des
del punt de vista educatiu, la
Fira és una bona oportunitat, perquè els nois i les noies
dels dos centres participin
activament en un esdeveniment d’abast ciutadà, i
potenciïn així la seva relació

L’

social. Un aspecte important és l’elaboració dels productes, que es fa d’una
manera molt acurada. Així, aprenen el
procés de cuinar, manipular i envasar
productes, amb especial atenció a l’aspecte higiènic.
D’altra banda, el dia 22 de maig es

Durant la Jornada es van fer diverses proves atlètiques.

van fer la VI Jornada Esportiva Can Vila,
amb diferents proves com ara curses,
llançament de pes, salt de llargada, gimcana de psicomotricitat, etc. La jornada
s’organitza com a festa de cloenda de
les activitats esportives que es fan setmanalment, i com a premi a l’esforç
que fa l’alumnat en aquestes
activitats. En les proves
també hi participa una altra
escola de la ciutat, amb la
finalitat que l’alumnat convisqui amb les persones amb
disminució durant la jornada. Enguany s’ha convidat
el CEIP Joan Abelló. La jornada es va fer per primera
vegada a la Pista Municipal
d’Atletisme La Pedra Salvadora, la qual cosa va suposar
un important al·licient per a
IMSDP
l’alumnat dels dos centres
d’educació especial. QC

PREMI URBANÍSTIC A CA N’ARIMON
l complex esportiu Ca n’Arimon ha rebut el Premi Catalunya 2002, en l’apartat d’arquitectura esportiva, com a millor instal·lació pública. Els Premis Catalunya
a la Gestió en l’Esport, que enguany
arriben a la quarta edició, els organitza
l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb la finalitat de

E

L’

destacar les millors iniciatives que es
porten a terme en l’àmbit esportiu.
Entre d’altres aspectes, com ara el
disseny, el jurat ha valorat molt positivament les plaques solars i la reconducció de l’aigua de les piscines, com
elements que afavoreixen el mediambient i l’estalvi d’energia.
El premi es va lliurar el 13 de juny

a Reus, en el marc del II Congrés de
Gestió Esportiva, i va ser recollit per
l’arquitecte Moisès Gallego, responsable de la construcció de l’equipament
i el regidor d’Esports, Josep Monràs.
Aquest premi reconeix l’important
equipament esportiu públic com un
dels més avançats que hi ha en aquests
moments a Catalunya. QC

UN TERCER AMBULATORI PER A LA CIUTAT

Ajuntament ha iniciat els treballs per a la futura construcció d’un tercer centre d’atenció
primària (CAP) per a la ciutat, que es
preveu que s’instal·li al barri del Calderí. L’alcaldessa, Montserrat Tura,
s’ha adreçat per carta al conseller de
Sanitat, Eduard Rius, sol·licitant que
el Departament de Sanitat iniciï els tre-

balls del projecte de la futura construcció d’aquest nou CAP, ja que
aquests equipaments depenen de la
Generalitat de Catalunya. Per a la construcció del CAP, l’Ajuntament cedirà
a la Generalitat una parcel·la de propietat municipal.
Aquesta petició es basa en la previsió feta pel Govern municipal sobre

les necessitats d’equipaments sanitaris que tindrà la ciutadania en un
futur, tenint en compte el creixement
de població que està experimentant la
ciutat. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una modificació del planejament
urbanístic del barri del Calderí, on es
preveu una important reserva d’espais
destinats a equipaments públics. QC
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S’HA EDITAT UN LLIBRE SOBRE JOAN AMBRÓS I LLOREDA

E

l Centre d’Estudis Molletans
(CEM) va presentar el setè llibre
de la Col·lecció Vicenç Plantada,
Joan Ambròs i Lloreda. Per Catalunya i la llibertat. El llibre, escrit per la historiadora
Consol García-Moreno i Marchan i
l’historiador Joan Corbalán i Gil, recull

l’obra de Joan Ambròs i Lloreda composta d’articles periodístics, cartes i
poemes, la seva biografia i una descripció històrica sobre el Mollet del primer terç del segle XX.
Gràcies a aquest llibre, és podrà
conèixer la passió que Ambròs sentia

per Mollet del Vallès i per la seva terra.
La presentació del llibre va anar a
càrrec del professor d’història de la
Universitat Autònoma de Barcelona
Francesc Vilanova i Vila d’Abadal.
A l’acte hi van assistir el fill i la filla
de Joan Ambròs i Lloreda, Marcel i
Sisqueta, la qual va glossar la figura
del seu pare.
Arran d’aquesta edició, la Companyia Toc Dart ha creat l’espectacle
Ambròs Lloreda: la veu de la memòria. QC
JOAN AMBRÒS I LLOREDA

JOAN AMBRÒS I LLOREDA (1906-1992) va
ser poeta, cantaire, escriptor i polític. Va ser conseller de Cultura i
Finances de l’Ajuntament republicà
amb els alcaldes Feliu Tura i Josep
Fortuny i fundador d’Estat Català.
Després de la guerra civil es va exiliar a Abbeville (França). Una composició poètica seva escrita l’any
1980 i titulada Himne a Mollet va ser
declarada per l’Ajuntament com a
Himne Oficial de Mollet del Vallès,
l’any 1994.
Un moment de l’acte de presentació del llibre.

PRIMERA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA
er primera vegada hi haurà a la
ciutat una escola bressol de
titularitat pública. La previsió
municipal és que les obres comencin
aquest estiu, perquè pugui entrar en
funcionament el curs 2003-2004. El
nou centre s’emplaçarà al barri de Can
Borrell, amb accessos pel carrer d’Arcadi Viñas i el passeig de Cesc Bas. La
nova escola tindrà una superfície de
més de 1.500 m2, 680 dels quals seran
de pati, i una capacitat de 94 places,
repartides en sis aules, per a nens i
nenes de 4 mesos a 3 anys.

P

Un dels aspectes importants del
nou centre serà la dotació de serveis
adreçats a pares i mares de l’alumnat.
L’espai nadó està destinat als pares i a
les mares dels més menuts, amb la
finalitat que puguin intercanviar experiències. L’espai familiar s’adreça a les
famílies, com a primeres educadores
dels seus fills i filles.
Finalment, hi haurà el servei d’Educació maternal, on un equip de
professionals ofereix la preparació
física, sanitària i emocional durant
l’embaràs i el postpart.

L’escola tindrà cuina i bugaderia
pròpia i un sistema de calefacció instal·lat sota terra, que permet mantenir una temperatura uniforme i prescindir de radiadors, que podrien ser
un element de risc per a la mainada.
En la coberta de l’edifici s’instal·laran
plaques fotovoltaiques per produir
electricitat a partir d’energia solar.
El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals, els quals ja
estan treballant en una segona escola
bressol, que en un futur es construirà
al barri de la Riera Seca. QC
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Ajuntapersones vinculades
HISTÒRIA GRÀFICA DE LA CIUTAT
ment de
als àmbits associatiu,
Mollet i l’editorial Efadós han
en què es va generalitzar la fotografia
històric i científic de la ciutat. La majosignat un conveni de col·laboració amb
en color. L’edició del llibre està coorria de fotografies que es reproduiran
la finalitat d’editar un llibre que condinada per l’editorial Efadós, que té el
en el llibre són cedides per veïns i veïtingui la història gràfica de la ciutat. El
suport d’un consell assessor format per
nes de Mollet als quals s’ha demanat la
llibre, titulat L’Abans. Recull
seva col·laboració. La
Família Galobardes-Molins
gràfic de Mollet del Vallès, serà
coordinació del llibre es fa
una obra fonamental per
des del Centre Cultural La
conèixer i recordar la
Marineta, lloc on es poden
història de la nostra ciutat.
dirigir les persones que
L’ a m b i c i ó s p r o j e c t e
vulguin col·laborar en el
editorial tindrà al voltant
projecte.
de 650 pàgines amb més
El llibre s’editarà en 52
de 1.000 documents gràfascicles setmanals, que es
fics de la ciutat.
començaran a distribuir a
El llibre recollirà la
principi d’octubre. El prihistòria gràfica de la ciumer fascicle i les cobertes
tat, des de la data de la
es distribuiran gratuïtafotografia més antiga que
ment, i els restants es venes trobi fins al 1965, any La plaça de l’Església. L’antic Hostal La Marinette, és actualment un Centre Cultural.
dran al preu d’1,95 . QC

L’

JORNADA EUROPEA D’ESPORT POPULAR
ollet va participar en la I Jornada de Portes
Obertes a l’Esport per a
Tothom, que va tenir lloc
el passat dia 9 de juny a les
províncies de Barcelona,
Torí (Itàlia) i Atenes (Grècia). La Jornada tenia la
finalitat de fomentar la
pràctica de l’esport d’una
manera festiva, i contribuir
a la difusió de l’esport
com a dret ciutadà. Els
ajuntaments adherits, més
de cent a les comarques
barcelonines, van facilitar
l’accés a instal·lacions
esportives municipals i van
programar activitats populars. A Mollet es van orga-

M

JAUME SOLER/DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Presentació de la Jornada. (D’esquerra a dreta) Representant de la província de Torí; el
diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, Albert Batlle; el regidor d’Esport de l’Ajuntament de Mollet i president de l’Agrupació Territorial de Consells Esportius de Barcelona, Josep Monràs.

urant aquest estiu es portaran
a terme, diferents obres de
reparació i manteniment en
els centres escolars públics de la ciutat. Aquest tipus d’intervencions es
porten a terme cada any durant el
període de vacances, aprofitant que
no hi ha activitat docent, amb la finalitat que les escoles estiguin en les
millors condicions possibles a l’inici
del proper curs.
L’Ajuntament també pinta algunes
escoles, de manera rotatòria, per man-

D

OBRES A LES ESCOLES
tenir els edificis en bones condicions.
Enguany es repintaran les escoles Montseny i Federico García Lorca.

I NTERVENCIONS FINANÇADES PER L’AJUNTAMENT DE MOLLET
CEIP Nicolás Longarón. Canvi de la
fusteria d’un dels edificis. Canvi de
l’enllumenat interior d’un edifici i adequació elèctrica de l’enllumenat de les
pistes esportives.

nitzar sessions d’aquagym,
i una marató d’aeròbic a
Ca n’Arimon i una caminada popular per Gallecs.
La Jornada va comptar amb
la presència de Jesús Maria
Canga, diputat-adjunt de
l’Àrea d’Esports de la
Diputació.
La Jornada es va celebrar en
el marc de la X Festa de
l’Esport al Carrer, que s’organitza amb la finalitat
principal de fomentar la
pràctica de l’esport en un
marc de convivència. Els
prop de 700 assistents van
participar en diverses activitats lúdiques i esportives
i, com a cloenda, en una
festa de l’escuma. QC

CEIP Joan Salvat Papasseit. Millora de
l’enllumenat exterior del parvulari.
CEIP Federico García Lorca. Millora
de l’enllumenat exterior.

I NTERVENCIONS FINANÇADES
GENERALITAT DE CATALUNYA

PER LA

CEIP Joan Salvat Papasseit. Projecte
d’arranjament i condicionament del
pati. Instal·lació de nous lavabos a l’edifici de cicle inicial.
CEIP Nicolás Longarón. Canvi de l’enllumenat interior d’un edifici. QC
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Quatre Cantons
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Miscel.lània informativa
l president de la Diputació de
Barcelona, Manuel Royes, va
visitar el passat dia 7 de juny la
nostra ciutat, per conèixer sobre el
terreny la transformació que està experimentant Mollet en els darrers anys.
Manuel Royes va visitar, entre altres
llocs, el Museu Abelló, les obres del
nou Ajuntament, Ca n’Arimon, els
barris de Plana Lledó i Can Borrell, el
parc dels Colors, l’avinguda Gaudí i el
Camp Municipal de Futbol Germans
Gonzalvo. El president de la Diputació,
en una trobada amb els mitjans de
comunicació, va valorar molt positivament l’evolució que està experimentant la ciutat i va refermar la voluntat
de la Diputació de seguir col·laborant
en nous projectes molletans. QC

E

VISITA DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ

Visitant la biblioteca, darrerament remodelada gràcies a l’aportació econòmica de la Diputació.

L’

Ajuntament de Mollet del
Vallès, a través de la Regidoria de Serveis Socials i l’Institut Municipal de Serveis als Disminuïts Psíquics, va participar en la IV
Fira de Serveis de Benestar Social,
organitzada per la Diputació de Barcelona. En l’estand municipal es va
informar de la tasca que es porta a
terme en el Centre Ocupacional del
Bosc i en el Taller Alborada, amb
demostracions fetes per l’alumnat
d’ambdós centres; de pastisseria artesana i del taller d’impremta i serigrafia, respectivament.
Un dels aspectes més destacats de
la presència molletana a la Fira va ser
en l’apartat d’experiències, on es va
presentar el programa municipal Servei d’Atenció Domiciliària.
La ponència va ser seguida amb
interès per diversos representants d’altres institucions, que van voler conèi-

FIRA DE SERVEIS SOCIALS

IMSDP
L’estand municipal en el moment de la inauguració de la Fira.

xer aquest servei, impulsat per ajudar
a les persones que tenen manca d’autonomia per fer les feines habituals de

Pl. Prat de la Riba, 4 - Tel. 93 571 95 00 / 05
Fax: 93 571 95 04 - 08100 Mollet del Vallès
ce: ajuntament@molletvalles.net
De DILLUNS a DIVENDRES de 9 a 20 h - DISSABTES de 9 a 14 h

HORARI D’ESTIU DE L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA
Durant els mesos de juliol i agost,
l’OAC modificarà l’horari d’atenció
al públic. L’horari d’estiu serà el
següent: De dilluns a divendres, de
8h a 15h.
CONCURS D’ESCULTURES CIUTAT
GEGANTERA 2003
L’Ajuntament de Mollet i la Colla

la llar. La Fira va tenir lloc el dia 9 de
maig, a l’espai La Farga de l’Hospitalet de Llobregat. QC

INFORMACIONS D’INTERÈS
O f i c i n a d ’A t e n c i ó C i u t a d a n a

Gegantera de la ciutat han convocat
un concurs d’escultures en el marc
de la celebració Mollet del Vallès Ciutat Gegantera 2003. El concurs es
convoca amb la finalitat d’incorporar a la ciutat una escultura commemorativa de l’important esdeveniment que es viurà l’any que ve.
El concurs està obert a qualsevol
tendència artística, mentre el
projecte faci referència al món

geganter. El termini d’admissió de
projectes finalitzarà el 15 de
novembre d’enguany. La persona
guanyadora del concurs tindrà una
subvenció de 3.000
per a la
realització del projecte. Per a més
informació, Oficina de la Ciutat
Gegantera, Centre Cultural L'Era,
c/ Miguel de Cervantes, 19-23,
Mollet del Vallès, o al web municipal
molletvalles.net/ciutatgegantera.

