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Programació de Ràdio Mollet del Vallès 2002-2003 (93.6 FM)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

8h
8.30 h
12.30 h

Parlem amb/
Parlem de

Natural

13 h

Dijous

La pubilla

10 h

En clau de sol

Musicalaix

11 h

Sota les
faldilles

11 h

Auditorium

12 h

Sabor
americano
El dia de
l’espectador

La nostra
gent gran

Sota les
faldilles

Fil directe amb
l’alcaldessa

11.30 h

Muntanya
a fons

12.30 h

Plaça de nou

13 h

13.30 h

Parlem amb/
Parlem de

14 h

Les notícies al migdia (COM Ràdio)

14.30 h

Ara esports (COM Ràdio)

15 h

Primers auxilis (COM Ràdio)

16 h

En clau de sol

16 h

Musicalaix

21 h

Connexió amb
COM Ràdio

17 h

Musicalaix

17.30 h

Festival
d’orquestres

18 h
19 h

20 h

La pubilla

Mollet al dia (notícies) **

19.30 h

Esports
Sabor
americano

Plaça de nou

La nostra
gent gran

Natural

Parlem amb/
Parlem de

Auditorium

Conozca
Extremadura

El dia de
l’espectador

Muntanya
a fons

Así es
Andalucía

Ràdio
Plàstic Mollet

Sota les faldilles

20.30 h

Sentir tocar
campanes

21 h

Galiza
no Vallès

Fí d’emissió, connexió amb COM Ràdio

22 h

Diumenge

10 h

Mollet al dia (notícies) *

14 h

Dissabte

Divendres

Primera hora

* Inclou l’entrevista amb els portaveus municipals

Connexió amb
COM Ràdio

ESPAIS RESERVATS PER A ENTITATS
La nostra gent gran
Casals d’avis de Mollet
Sota les faldilles
Colla gegantera de Mollet
Plaça de nou
Castellers de Mollet
Sentir tocar campanes
Joves de la parròquia
Sabor americano
Associació Llatinoamericana
de Mollet (ALAMO)
Galiza no Vallès
Irmandade a Nosa Galiza
Auditorium
7 plomes
Muntanya a fons
Club Muntanyenc
Conozca Extremadura
Centro Cultural Extremeño
Así es Andalucía
Centro Cultural Andaluz
El dia de l’espectador
Grup d’Activitats
Cinematogràfiques
Butlletins d’informació local:
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30 i 20.30 h i caps de
setmana
Butlletins generals, en connexió amb COM Ràdio:
10, 11, 12, 17 i 18 h

** Els dijous, inclou associacions de veïns

Programació de Canal Mollet Televisió Municipal 2002-2003 (36 UHF)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

20 h

Notícies
La pròrroga

Notícies
La pròrroga

Notícies
5 minuts més

Notícies
5 minuts més

La setmana

La malla

Parlem amb…

Escenaris

Notícies
L’opìnió
L’agenda
L’entrevista de
Joan Barril

Notícies (resum)

20.30 h

Notícies
L’opinió
L’agenda
Solidària
Senda

21 h

Notícies
La pròrroga

Notícies
La pròrroga

Notícies
5 minuts més

Notícies
5 minuts més

L’entrevista
de Joan Barril

Ciutadella

Assac

Notícies
L’opìnió
L’agenda
Solidària
Senda

Parlem amb…

Filmets

Notícies
L’opinió
L’agenda
Filmets

22 h

Notícies
La pròrroga

Notícies
La pròrroga

Notícies
5 minuts més

Notícies
5 minuts més

Ciutadella

Escenaris

Filmets

Parlem amb…

Notícies
L’opìnió
L’agenda
La malla

Assac
L’opinió

2230 h

Notícies
L’opinió
L’agenda
Assac

23 h

Notícies
La pròrroga

Notícies
La pròrroga

Notícies
5 minuts més

La setmana

Notícies
L’opinió
L’agenda
Escenaris

Notícies
L’opìnió
L’agenda
Filmets

Notícies (resum)

Assac

Notícies
5 minuts més
Solidària
Senda

Notícies
La pròrroga
Solidària
Senda

Notícies
La pròrroga

Notícies
5 minuts més

Notícies
5 minuts més

Assac

La malla

L’entrevista
de Joan Barril

Notícies
L’opinió
L’agenda
Parlem amb…

Notícies
L’opinió
L’agenda
Escenaris

Notícies (resum)
L’opinió
Solidària
Senda

21.30 h

23.30 h
00 h

00.30 h
1h

La malla

L’opinió
La malla

Filmets

Fi d’emissió
11 h a 17 h REPETICIÓ DE LA PROGRAMACIÓ, 17 h a 20 h TELESERVEI

TEMÀTICA DELS
ESPAIS DE
PRODUCCIÓ
PRÒPIA:

Notícies
La pròrroga
5 minuts més
Parlem amb…
Mollet a debat
L’opinió
L’agenda
Resum notícies
Mollet a debat

Informatiu sobre l’actualitat de la ciutat
Actualitat esportiva
El reportatge
L’entrevista
Debat d’actualitat local
La veu dels ciutadans
Activitats a la ciutat
Informatiu resum setmanal
Debat bimensual

TEMÀTICA DELS
ESPAIS PRODUÏTS
PEL CIRCUIT DE
TELEVISIONS
LOCALS:

La setmana
Filmets
Ciutadella
Assac
Solidària
Senda
LLa malla
L’entrevista de Joan Barril
Escenaris

Reportatges
Cinema
Informació parlamentària
Música jove
Solidaritat
Natura
Tecnologida d’informació i comunicació
Entrevista
Teatre
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Editorial

Pensem junts la ciutat del futur

D

e totes les normes
de les quals es pot
dotar un municipi,
el Pla d’ordenació
urbanística és la més important, ja que es tracta de definir el model urbà i territorial;
el sistema viari, de transports
i d’aparcaments; els espais que
cal preservar com a lliures i els
espais col·lectius, de tots.
Actualment, hi ha vigent el
Pla general d’ordenació urbanística que va aprovar l’any
1982 el primer govern democràtic de l’Ajuntament després de la dictadura. Ha estat
un magnífic instrument legal, que va definir les bases
sobre les quals hem pogut desenvolupar aquesta ciutat
emergent i equipada que tenim avui.
Sense cap mena de dubte, el nou Pla general ha d’aprofundir a generar més espais públics per a tota la ciutadania;
ha de fer la reserva de terreny per a aquells equipaments
que necessitarà la ciutat, no ara, però sí en les properes
dècades; ha de trobar la manera de donar seguretat jurídica a la protecció de l’espai de Gallecs i acabar amb la provisionalitat de tants i tants anys; ha de repensar algunes
parts de la ciutat on ha estat impossible desenvolupar el
que preveia el Pla del 82. Crec, però, que un del grans debats que cal potenciar i incorporar a les conclusions del Pla
general és quin espai productiu plantegem per a la ciutat.
Per tal que Mollet prosperi ha de ser capaç d’atraure
inversions, negocis que assegurin feina als joves i escolars d’avui. Una ciutat ha de ser agradable per viurehi, hi hem de trobar tots els serveis que necessitem en

les diferents etapes de la nostra vida, però ha de garantir, també, la prosperitat econòmica dels seus ciutadans.
Engeguem, doncs, un procés apassionant en qualsevol ciutat, que és definir-ne el seu futur. Cal fer-ho amb
mentalitat oberta i amb visió col·lectiva; cal pensar que
no projectem el que passarà l’any vinent, sinó com serà
la ciutat d’aquí vint anys.
Caldria renunciar des d’ara a la retòrica i a la demagògia, principals enemics del debat serè i rigorós que cal

{

Cal pensar com viuran i es
guanyaran la vida els nostres
fills i filles l’any 2022.

}

en una revisió del projecte de futur de Mollet. Seria bo
escoltar aportacions d’abast i aprofundiment que ens
ajudessin a millorar la proposta que des de l’equip de
govern ens pertoca de formular. Seria bo que penséssim
en els nostres fills i en la manera com viuran i es guanyaran la vida l’any 2022.
Mollet del Vallès ha de ser una ciutat amb personalitat,
humana, solidària, convivencial, respectuosa amb el medi
ambient, amb serveis de tots tipus per a tots els sectors de
la població; una ciutat on es garanteixi la igualtat d’oportunitats; una ciutat que ens doni a tots l’oportunitat
de prosperar, d’assolir més i millors cotes de benestar, i
on algun dia es faci realitat que deixem de ser de les ciutats de renda per càpita més baixa de Catalunya i ens situem
entre les poblacions mes actives econòmicament.
Es feina de tots. Posem-nos-hi! QC
Montserrat Tura i Camafreita
Alcaldessa

Sumari
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Grups municipals

Oposició sense
alternativa

S

ovint, des de l’oposició es critica el
govern de la ciutat per manca de sensibilitat en relació amb les necessitats de la
ciutadania, com si l’alcaldessa i els regidors del govern visquéssim en un altre
món, no parléssim amb la ciutadania o no
sabéssim quins serveis poden ser els més
útils i necessaris per al conjunt d’homes
i de dones de Mollet.
Potser aquesta és la feina de l’oposició,
però no és pas la feina de qui vol ser l’alternativa. Quan s’assumeix el nom d’oposició, queda clar que el que es pretén és anar
en contra; quan s’assumeix el nom d’alternativa, de govern alternatiu, de partit
amb vocació de govern, s’expressa no pas
la voluntat única de criticar, sinó, sobretot, la voluntat ferma de crear, d’aportar.
Aquesta oposició sense alternativa haurà
de tancar els ulls quan ben aviat inaugurem dos nous casals d’avis, o iniciem les
obres de la primera escola bressol pública
de la ciutat —i més tard de la segona—;
haurà de tancar els ulls al suport de la Unió
Europea al treball que es fa des de l’Ajuntament per a salvaguardar Gallecs; haurà
de tancar els ulls a la nova avinguda Gaudí,
o a les millores del Camp Municipal de
Futbol Germans Gonzalvo; haurà de tancar els ulls a la bona entesa amb els Mossos per a millorar la seguretat ciutadana, o
a la bona entesa amb Sanitat per a la construcció del nou hospital, etc. Haurà de
tancar els ulls per negar la realitat.
Sortosament, la ciutadania de Mollet té
clar que el govern municipal està treballant
des de fa molts anys en dues direccions que
van quedar somortes durant el franquisme:
la qualitat de vida per a la ciutadania i la
personalitat per a la ciutat.
Una mostra ben clara: el centre de la
ciutat és un dels molts exemples de
millora de la qualitat de vida i de foment
de la personalitat. Un centre de la ciutat
cada vegada més ample i més modern,
però que continuarà al cor de la ciutat,
com fa mil anys.
Ho hem dit moltes vegades: mentre
uns critiquen, la majoria dels ciutadans i
el govern treballem.
Grup Municipal Socialista

Obssessió mediàtica,
irresponsabilitat
política

MdV 50.000 habitants

M

a uns quants mesos, la Sra. Tura,
aprofitant el desgraciat accident
laboral ocorregut a l’empresa Cray
Valley de la nostra ciutat, en el qual,
malauradament, van morir dues persones, no va dubtar a polititzar el desventurat accident i protagonitzar una
nova polèmica amb la Generalitat, amb
l’únic objectiu, un cop més, de fer electoralisme fàcil. Des de la pròpia direcció comarcal de CC.OO. es va desautoritzar aquesta actitud.
Va prendre, davant la premsa, atribucions d’autoritat laboral que no li
corresponen, i fins i tot va donar
lliçons de seguretat en el treball, quan
en la memòria de tots encara resten els
treballadors de l’equipament municipal de Can Lledó, del qual no parlarem
aquí i ara, perquè encara s’han d’aclarir els fets, i nosaltres sí que volem tenir
sentit de responsabilitat.
La setmana passada, però, la senyora
alcaldessa, tornant a fer ús de les millors
representacions i escenificacions, per
no perdre punt i per sortir a la foto,
va convocar a la premsa per mostrar-los
el nou edifici de l’Ajuntament que funcionarà a partir del proper mes de
novembre. Que prengui protagonisme
no ho critiquem, és lògic que ho faci; el
que no ens sembla lògic i considerem
d’una gran irresponsabilitat política és
que, després d’haver utilitzat un luctuós
accident laboral per donar lliçons de
seguretat en el treball, es “pengi” del
balcó del nou Ajuntament, amb les
cames penjant a l’exterior, portant el casc
que hauria de portar al cap, entre els
genolls, i sense cap arnès ni cap corda
visibles, que són les mínimes mesures
de seguretat que un treballador ha de
prendre per “penjar-se” d’un balcó, i
salvar el risc de precipitar-se al buit. Quin
exemple de donar per part de la màxima
autoritat municipal ! I encara més quan
aquesta imatge ha estat difosa pels mitjans de comunicació.
Senyora Tura, quan doni lliçons, sigui
conseqüent, altrament incorre en una
greu irresponsabilitat política cap els
ciutadans i ciutadanes de casa nostra.

ollet acaba de superar els 50.000
habitants. La superació d’aquesta
xifra planteja noves potencialitats i nous
reptes que la ciutat ha de saber afrontar.
Des del punt de vista legal, això
comporta alguna millora, quant a les
dotacions que la ciutat necessita per
funcionar, però implica també l’obligació legal d’adaptar-se al nou estatus,
en la prestació d’alguns serveis específics. En aquesta qüestió, l’equip de
govern de la ciutat (PSC-ICV) ja fa
temps que ha anat fent els deures, i
prova d’això és la creació del nou servei de bus urbà i el fet que la resta de
serveis preceptius, ja fa alguns anys que
estan en marxa. També implicarà alguns
canvis, però no de manera immediata,
perquè tot i que a les ciutats de més de
50.000 habitants els correspon un consistori de 25 regidors, el que surti de
les properes eleccions municipals tindrà
els 21 que té ara, perquè el reconeixement oficial d’aquesta xifra no tindrà
efectes abans del tancament del proper
cens electoral.
Per a ICV, el futur immediat de
Mollet dependrà més de com afrontem
els reptes de la seva sostenibilitat
ambiental, de l’eficiència funcional, del
desenvolupament econòmic i de la
cohesió social. Mollet ha de saber respondre al seu reconeixement com a ciutat mitjana emergent, i afrontar el seu
paper de nova centralitat al sud de la
comarca. Per a ICV això passa tant per
assumir el rol de centre de serveis, com
per posar l’accent en la millora qualitativa de la ciutat, la generació d’ocupació, la resolució de les mancances
actuals d’alguns serveis essencials, com
els sanitaris i la previsió de les necessitats futures.
Ara iniciarem el procés de revisió del
Pla d’ordenació Urbanística municipal.
És una bona oportunitat per definir
col·lectivament i fugint de perspectives
segmentades, un projecte global de ciutat. ICV apostem perquè aquest procés
generi la màxima il·lusió col·lectiva per
aconseguir la complicitat ciutadana i
perquè, de manera consensuada i participativa, definim entre tots com volem
que sigui el Mollet de demà.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Grup Municipal d’Iniciativa Verds

F
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Grups municipals

Mollet, ciudad
moderna

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

urante estos últimos veinte
años, Mollet ha presenciado
un importante proceso de modernización. Llegar a 50.000 habitantes, es más que superar una
barrera psicológica. El aumento
de habitantes, implica una serie
de mejoras en servicios e infraestructuras que, seamos realistas, se
consiguen despacio.
Consideramos que es bueno
buscar nuevas zonas de expansión; las ciudades del siglo XXI,
han de ser espacios vivos y en
constante evolución siendo el
objetivo principal, la cohesión
social. Esto requiere formas de
actuación y un gran espíritu
inconformista. Debemos tener las
ideas claras de cómo queremos
que sea nuestro Mollet.
No queremos que las nuevas
zonas de expansión (la Vinyota,
el Calderí, Sedunión, etc.) se conviertan en barrios-dormitorio,
nuestro objetivo es dotar a Mollet
de los servicios e infraestructuras
necesarios para que la población
se encuentre a gusto y no tenga
que desplazarse a otras localidades.
Desde el grupo municipal del
Partido Popular nos compremetemos a que en el próximo estudio del Plan General de Mollet, se
tengan en cuenta las necesidades
de una ciudad en crecimiento,
donde queremos mas zonas verdes entre edificios y una construcción sin barreras arquitectónicas y sin masificar e impulsar la
creación de guarderias, centros
educativos y nuevos equipamientos sanitarios. Este ha sido el objetivo prioritario de nuestro grupo
municipal, por el cual seguimos
luchando, por lo cual apoyaremos
cualquier iniciativa o medida que
beneficie a nuestra ciudad.

Coordinador, Oriol Fort
ACCIÓ INSTITUCIONAL, Oriol Fort
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, Dolores Heredia
COMUNICACIÓ, Oriol Fort
PAU I SOLIDARITAT, Ezequiel Martín
SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, Oriol Fort
PROTECCIÓ CIVIL, Joaquim Aranyó
DISCIPLINA VIÀRIA, Martí Turégano

Cal un gir més social

E

l nou cicle polític municipal per
als propers mesos està marcat per
les properes eleccions municipals,
que tindran lloc el 2003.
Per a alguns ara és moment de
posar-se al dia amb les seves promeses i la feina que no s’ha fet en els
darrers anys. Per als homes i per a les
dones d’Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA) fa tres anys que seguim
aquesta perspectiva de contribuir a la
millora de la ciutat i, el que és més
important per a nosaltres, el benestar de les persones. Per a nosaltres, la
campanya electoral no comença ara,
com per als altres. Nosaltres hem
defensat les nostres propostes amb la
mateixa intensitat i coherència aquests
tres darrers anys, i ho seguirem fent
ara.
Des d’EUiA creiem esgotat el procés de grans fastos i despeses sumptuoses que ha caracteritzat l’equip de
govern municipal (PSC-ICV) i, sobretot, la nostra alcaldessa, Montserrat
Tura. Mollet necessita un canvi que
giri entorn a dos grans eixos: la participació i l’atenció a les persones;
dos grans temes que aquest equip de
govern ha desatès.
És inadmissible la despesa en projectes desmesurats, com el Parc dels
Colors, l’alçada poc exemplar del nou
Ajuntament, el projecte de l’arboretum, etc, per posar només alguns
exemples, i pel contrari la manca d’ajuts socials, per a famílies amb recursos baixos, beques de llibres, etc.
Aquesta filosofia de participació i
d’oferir més atenció a les persones serà
per EUiA de Mollet l’eix bàsic per un
altre Mollet més solidari i més just.
Finalment, volem denunciar la
situació de la Sanitat a Mollet, ja que
la senyora alcaldessa està defensant
un consorci que preveu l’entrada de
fundacions privades a la gestió del
servei hospitalari de Mollet. EUiA
defensem un model de gestió i titularitat pública a Mollet, en la seva
totalitat.
Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa

ALCALDESSA

Montserrat Tura

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

D

Grup Municipal del Partit Popular

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
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
ÀREA DE TERRITORI

Coordinador, Josep Garzón
TERRITORI, OBRES, SERVEIS I TRANSPORTS,
Josep Garzón
MEDI AMBIENT, Josep Gordi
VIA PÚBLICA, Martí Turégano
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I PROMOCIÓ ECONÒMICA

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
Josep Torrecillas

NOVES TECNOLOGIES,

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
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

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

Susana Calvo, Miguel Jiménez
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

Antonio López
PER CONCERTAR VISITES CAL TRUCAR
AL 93 571 95 00 I DEMANAR

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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Mercamollet

Èxit de Firamollet
El primer cap de setmana d’octubre va tenir lloc la tercera edició de Firamollet, la mostra
multisectorial que reflecteix la vitalitat comercial, industrial i de serveis que té la ciutat. La
Fira va tenir una gran afluència de visitants i una consolidació d’expositors, dades que la
situen com un important punt de referència comercial.

MERCAMOLLET, SA

L’alcaldessa
Montserrat Tura i el
regidor de Promoció
Econòmica, Comerç
i Ocupació, Josep
Monràs, van donar
la benvinguda als
expositors, durant la
jornada inaugural
de la Fira.

MERCAMOLLET, SA

La mostra ha tingut
una gran afluència
de visitants, tant de
Mollet com d’altres
municipis, que van
omplir els diferents
espais, sobretot en
les hores punta.

Les activitats organitzades per expositors van tenir molta
acceptació entre el
públic. En la foto
podem veure un
moment de la desfilada Mollet és
moda de diumenge a la tarda.

MERCAMOLLET, SA

E

ls 12.000 m2 d’exposició
situats en el cèntric pla de les
Pruneres van ser el centre
neuràlgic de la ciutat durant
els dies que va tenir lloc Firamollet. La
gran afluència de visitants, entre els
quals s’hi compten moltes persones arribades d’altres municipis, situa aquesta
mostra com un referent del comerç, la
indústria i els serveis, tant per a la ciutat com per la seva zona d’influència, el
Baix Vallès. A banda de les bones xifres
de visitants i expositors, l’èxit de la Fira
cal trobar-lo en la satisfacció expressada
pels representants de les firmes expositores, els veritables protagonistes de la
mostra.
La Fira, organitzada per l’empresa
municipal Mercamollet, ha tingut
enguany 116 expositors, una xifra considerada com l’òptima i ajustada a les
possibilitats organitzatives per poder
oferir una Fira de qualitat. Un dels
aspectes més importants ha estat la
presència d’un 72% d’expositors que
ja havien participat en anteriors edicions. Aquesta fidelització demostra la
consolidació i importància del certamen com a punt de promoció. Un altre
fet destacat és la participació de firmes
de fora de la ciutat, que s’ha situat en
el 15%. Aquesta dada és de gran
importància ja que suposa que els
expositors forans veuen la ciutat com
un punt propici per estendre la seva
producció i la Fira com un referent
comercial.
Com és habitual, durant els dies de
la Fira ha tingut lloc un ampli programa
d’activitats d’entre les quals trobem la
mostra gastronòmica, la trobada de
motos antigues, el primer certamen
nacional de microcotxes i dues desfilades de moda. Cal ressaltar, també, la
participació de diverses entitats folklòriques i esportives de la ciutat. QC

octubre 2002

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Quatre Cantons

7

Pau i Solidaritat

Amb les ONG
Fa pocs dies ha tingut lloc la tercera edició de la Setmana de la Solidaritat, organitzada
amb la finalitat principal de fomentar la tasca que fan les entitats locals que treballen
en aquest àmbit. D’altra banda, han nascut dos mitjans de comunicació sobre les ONG,
la revista Mosaic i una secció temàtica en el web municipal.
es entitats solidàries són una part
molt important del teixit associatiu de la ciutat. La seva tasca,
dedicada a l’ajut a persones i
col·lectius necessitats, és encomiable.
Des de l’Ajuntament, s’intenta col·laborar tant com es pot, amb la feina que
fan, de manera altruista, els homes i les
dones amb vocació solidària que formen part d’aquestes entitats. La Setmana
de la Solidaritat, que enguany ha arribat a la tercera edició, es coorganitza
entre l’Ajuntament i les entitats de l’àmbit, per tal que la ciutadania conegui la
tasca que porten a terme. Enguany el fil
conductor del programa de la Setmana
ha estat el Magrib i la Mediterrània,
arran de l’adhesió municipal a la cam-

L

panya La Mediterrània, una cruïlla de pobles.
Municipis per la pau i la solidaritat.
Durant l’acte central de la Setmana es
va anar construint el Trencaclosques
Solidari de la campanya Mollet pel poble sahrauí. 1 per a aliments, organitzada per
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí
(ACAPS-Mollet), amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Mollet, les diferents
ONG locals i l’Associació de Botiguers
del carrer de Barcelona.
La campanya consistia en la venda
de peces del trencaclosques, al preu
d’un euro. Amb la recaptació es compraran aliments de primera necessitat
per a les persones que viuen en els
camps de refugiats del Sàhara que hi
ha a Algèria.

Mitjans de comunicació
Coincidint amb la Setmana han nascut dos mitjans de comunicació per tal
de difondre la tasca que porten a terme
i fomentar el contacte entre les ONG i
la ciutadania.
D’una banda la revista Mosaic, que
tindrà periodicitat anual i es distribuirà
gratuïtament a través de les ONG. Aquest
primer número, àmpliament ilustrat, serveix de presentació per conèixer cada una
de les entitats solidàries. De l’altra, el web
municipal ha estrenat una nova secció
informativa dedicada a les entitats solidàries. En cada pàgina es pot trobar la
trajectòria de l’entitat, les dades més
importants, la tasca que porten a terme,
projectes, fotografies, formes de col·laboració, etc. Per veure aquestes pàgines
cal entrar al web municipal www.molletvalles.net i accedir a l’apartat Entitats
solidàries de Mollet. QC

i

ENTITATS SOLIDÀRIES
DE MOLLET DEL VALLÈS

ACAPS-Mollet*, Associació Cinco Pinos
Poble Germà*, Caritas*, FISC-Lestonnac*,
Justícia i Pau*, Mestres per Bòsnia*,
Mollet 100% Camerun*, Fundació Rokpa*.
Coordinadora d’Associacions de Mares i
Pares d’Alumnes, Associació Llatinoamericana de Mollet, Associació Musulmana de Mollet i Comarca, Creu Roja.

En la Matinal de la Solidaritat, es van poder conèixer costums d’altres cultures.

* ONG amb pàgina al web municipal
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Planificació Urbanística

Pla d’Ordenació
Urbanística
Municipal
Aquest mes s’ha iniciat la fase d’exposició de l’avanç del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM). Es tracta d’un fet molt important, ja que suposa establir la base
teòrica sobre la qual evolucionarà la ciutat en les dues properes dècades. Per aquesta
raó, s’ha posat en marxa un procés de participació ciutadana amb la finalitat que tots
els homes i totes les dones de Mollet puguem aportar opinions i suggeriments.
l Pla d’ordenació urbanística
municipal és la norma més
important de les quals es pot
dotar un municipi per regular-ne el funcionament, ja que defineix
el model de ciutat per al futur pròxim.
El POUM ha de definir a què es destinaran, en els propers anys, diferents
espais de la ciutat: on hi haurà equipaments públics, com ara escoles, centres cívics, centres sanitaris, pistes
esportives, etc.; on es podran construir
habitatges, en quins llocs es podran
instal·lar comerços o indústries, on
s’hauran d’obrir carrers, on hi haurà
parcs i espais verds, etc.
El Pla recull les propostes urbanístiques tant pel que fa a la ciutat existent,
com per a les zones de nou creixement.
En definitiva, el POUM ha de ser
l’instrument legal que defineixi el
model territorial del Mollet d’aquest
principi de segle.

Després de vint anys, però, aquest
Pla ja ha complert la seva missió. Per
aquest motiu, ens en cal un altre que
perfeccioni el model anterior i introdueixi elements nous necessaris per
adaptar-se a la nova realitat i a les noves
necessitats socials d’aquest inici de
segle XXI.
El Pla és una opció de futur, ja que
no recull el que volem que passi l’any

E

vinent, sinó que és la definició de la
ciutat que volem en les dues properes
dècades. Dissenyar una ciutat agradable per viure-hi és una tasca apassionant, que no ha de ser només exclusiva dels grups polítics municipals, sinó
que tots els ciutadans i totes les ciutadanes han de tenir l’oportunitat d’opinar i suggerir com volen que evolucioni Mollet.

El Pla que actualment hi ha vigent
data de 1982, va ser elaborat pel primer ajuntament democràtic de la ciutat. El pas del temps ha demostrat que
era un pla encertat, ja que va aturar el
creixement desorbitat d’habitatges que
es va produir durant el franquisme, i
va definir la base adequada per poder
fer la ciutat amb equipaments, serveis
i espais públics que avui tenim.

PILAR PEIRE

Per què un nou Pla ?

Presentació del Projecte, en el marc de la inauguració de l'exposició informativa.
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JORDI JIMÉNEZ

El Govern municipal vol explicar a
bastament la seva proposta, així com
obrir-la als suggeriments, a les aportacions i opinions dels ciutadans i de les
ciutadanes que ho desitgin, en el marc
d’un debat serè i responsable.
Amb aquesta finalitat s’ha organitzat una exposició on hi haurà informació diversa sobre la proposta municipal i sobre el procés participatiu, a
través de plafons informatius, maquetes i fotografies. D’aquesta exposició
s’en farà una versió reduïda itinerant,
que anirà a diferents llocs de la ciutat. Aquesta exposició es complementarà amb xerrades temàtiques a càrrec
de tècnics especialitzats en urbanisme
(a la pàgina 16 hi trobareu informació
dels llocs i les dates).
Com ja s’ha dit anteriorment, la
voluntat del Govern municipal és que
els ciutadans i les ciutadanes participin activament en l’elaboració d’aquest
nou Pla.
Per consultar i conèixer el projecte,
a banda de l’exposició esmentada, s’ha
posat a la venda un CD Rom on s’hi
pot trobar tota la informació escrita i
gràfica sobre la proposta municipal.
Aquesta informació també es pot trobar en el web municipal (www.molletvalles.net), en unes pàgines especials
dedicades temàticament al POUM.
Per tal de facilitar la tasca de fer
aportacions i suggeriments, s’ha creat
un model d’instància que es pot trobar
a l’exposició, en el CD Rom esmentat
i també en les pàgines del web municipal. QC

JORDI JIMÉNEZ

Campanya informativa

A DALT: En l'exposició es poden veure maquetes dels projectes de futur de diferents indrets de la ciutat.
A BAIX: L'exposició està basada en elements molt gràfics, per facilitar la informació sobre projecte.

Elements per a una proposta del POUM
La proposta del Govern municipal
té la voluntat de perfeccionar el model
del Pla vigent i donar un salt de qualitat introduint nous elements derivats
de la realitat social del moment, d’entre els quals podem destacar-ne els
següents:
 Mollet del Vallès exerceix la capitalitat d’una zona que anomenem Baix
Vallès, i alhora és un dels municipis
emergents de la regió metropolitana
de Barcelona.
 El desenvolupament urbanístic
sostenible que permeti combinar les
necessitats de creixement i dinamisme

econòmic amb la cohesió social, la preservació dels recursos naturals, històrics i culturals i el respecte al mediambient, per garantir la qualitat de vida
de les generacions futures.
 Aprofundir en el model de ciutat compacta, que permeti deixar una
gran quantitat de territori per a altres
usos (agrícoles, forestals, etc.) produintse en el seu conjunt un interessant
equilibri entre el buit i el ple, el que anomenen —“meitat urbà, meitat rural”.
En conseqüència, cal mantenir la proposta que Gallecs sigui per sempre un
espai rural.
 La creixent preocupació pels efec-

tes de la mobilitat sobre la qualitat de
vida de les ciutats fa necessari establir
un nou model que tingui en compte
propostes sobre la vialitat, el transport
públic i privat, l’estacionament, i les
reserves de places d’ aparcament en
l’espai públic i privat.
 Millorar Mollet com a ciutat de
serveis, per garantir els serveis públics
que la ciutadania necessita
 Un replantejament del paper de
l’espai productiu per adaptar-se als
nous comportaments de la societat
envers el comerç i l’oci, i afavorir el procés actual d’esdevenir una ciutat de serveis.
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Relacions Ciutadanes i Acció Institucional

Distincions cíviques
En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l’Onze de Setembre,
va tenir lloc un Ple extraordinari per tal d’aprovar la concessió de les distincions cíviques
Per Mollet, a diverses entitats i persones que s’han destacat en la vida associativa
i col·lectiva de la nostra ciutat. El Ple es va fer al peu de l’emblemàtic
Roure del Mil·lenari, situat al parc de Can Mulà.
l Ple es va fer amb tota solemnitat, en una data i un lloc
molt significatius: la Diada
Nacional de Catalunya i el
Roure del Mil·lenari, el monument
natural que simbolitza la història de
Mollet.
L’únic punt del dia va ser l’aprovació de la concessió de les distincions
cíviques Per Mollet, les quals es concedeixen, segons el Reglament d’honors,

E

símbols i distincions de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès, que data de 1997,
“com a reconeixement i agraïment de
la ciutat envers persones físiques o jurídiques que hagin destacat molt especialment en el treball envers l’associacionisme ciutadà i les manifestacions
culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials”.
L’aprovació es va fer per unanimitat, ja que la proposta havia estat con-

sensuada per tots els grups amb representació municipal.
Amb aquesta distinció, l’Ajuntament
vol honorar un conjunt de persones i
entitats que amb el seu esforç altruista,
en diferents camps de la societat, han
col·laborat en el desenvolupament de la
ciutat. La tasca d’aquestes persones,
sovint anònima, ha estat una important
aportació al creixement i a l’enriquiment cívic de Mollet.
Aquesta ha estat la tercera vegada que
s’ha aprovat la concessió d’aquestes distincions, el lliurament de les quals tindrà
lloc durant la propera primavera, en un
acte institucional. QC

L’apunt
EL ROURE DEL MIL·LENARI és un monument
natural que es troba al parc de Can Mulà
i que recorda els inicis de la vida municipal. Als segles XVI i XVII el consell
municipal, constituït amb representants
de Parets, Mollet i Gallecs, es reunia sota
un arbre en l’indret conegut com els
Roures d’en Manent. Va ser inaugurat
el 3 de novembre de 1993, en el marc
dels actes commemoratius del Mil·lenari de Mollet.

El Ple es va fer amb solemnitat, al peu del Roure del Mil·lenari.

Persones guardonades
Josep Moretó i Puigdomenech
Jaume Prades i Canadell
Martí Moretó i Puigdomènech
Àngel Castellón i Martínez
Maria Asunción Puig i Peiro
Encarnación Albero i Martínez
Joan Planellas i Tura
Jaume Boix i Pujol
Narcís Gallego i Tibau
Julio Gallardo i Muñoz del Pozo
Enric Mogas i Roura
Josep Garriga i Vila

Pere Fortuny i Velázquez
Jaume Español i Viñas
Antonio Mendoza i Bermejo
Joaquim Brustenga i Miquel
Jordi Mas i Gómez
Arcadi Viñas i Quixalós
Pilar Molins i Cid
Josep Isern i Martí
Teresa Giralt i Martín
Assumpció Royo i Torrebadella
Bernabé Soto i Marín

Entitats guardonades
AMPA CEIP Nicolás Longarón
Esplai Tuareg
Esplai Xivarri
Club Petanca Mollet
Penya Blanc Blava Mollet
AMPA Col·Legi Lestonac Companyia De Maria
AMPA CEIP Joan Salvat Papasseit
AMPA IES Vicenç Plantada
Centre Juvenil d’Esplai Lledó
Associació de Veïns de Can Pantiquet
AMPA CEIP Col·legis Nous
AMPA CEIP Princesa Sofia
Associació de Veïns del Barri de Lourdes
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Cultura

Àlbum d’estiu
Durant la segona meitat de l’estiu, la ciutat viu tres esdeveniments de gran ressò: la
Festa Major, la Diada Nacional i la Fira d’Artesans. Enguany les tres festes han tornat
a tenir una important participació de ciutadans i ciutadanes, que són els veritables
protagonistes, sense els quals no es podria parlar de l’èxit de les tres cites. En aquesta
pàgina, un cop arribada la tardor, volem recordar alguns moments destacats dels tres
grans esdeveniments estiuencs.

El pregoner d’enguany va ser el polifacètic i popular Pere Tapies, que va seguir la tradició de fer del
pregó un acte divertit que convida la ciutadania a engrescar-se amb la festa. En la foto el podem
veure acompanyat de l’alcaldessa i dels representants de les colles de Morats i Torrats, veritables protagonistes de la Festa Major.

La Festa Major és la celebració més important del calendari festiu de la ciutat. Durant aquests dies,
els carrers s’omplen de molletans i de molletanes, i també de ciutadans i ciutadanes d’altres localitats, desitjosos de gaudir d’una programació molt participativa i popular. En la foto, un moment
del ball de la plaça de Prat de la Riba.

La Diada Nacional de Catalunya, l’Onze de Setembre, se celebra amb una ofrena floral al monument a Rafael Casanova, un acte fet amb la màxima solemnitat. Enguany hi han participat una
seixantena d’entitats.

Com és habitual, la Fira d’Artesans va tenir una gran assistència de públic. Un cop més els veïns
i les veïnes van sorprendre els assistents amb una singular decoració, en aquest cas a base de molinets de vent fets, òbviament, de manera artesanal.
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PISOS TUTELATS PER A PERSONES AMB MALALTIES MENTALS
questa tardor entren en funcionament els dos pisos que
l’Ajuntament ha cedit per a
ús terapèutic de persones amb malalties mentals. Els pisos es troben situats
al barri de l’estació de França, i estan
capacitats per acollir vuit persones.
La finalitat principal d’aquests pisos
és fomentar la vida autònoma de persones amb malalties mentals. Les persones que se’n beneficiïn faran una vida
normal, portant a terme totes les tasques habituals de cada llar, amb la
tutela de personal especialitzat que els
ajudarà a adquirir els hàbits domèstics,

A

i de convivència i relació amb el barri.
Les persones que es beneficiaran d’aquest nou servei seran seleccionades
d’entre les que reben tractament al CAP
de Salut Mental Jaume Vilaseca, i que
tenen un cert grau d’autonomia, però
problemes de manca de família, d’un
habitatge adient, etc.
Els pisos són fruït d’una col·laboració entre l’Ajuntament, que cedeix l’espai, la Fundació Malalts Mentals, que
gestionarà i tutelarà el servei, i la Generalitat, que assumeix el cost del manteniment dels pisos.
La cessió d’aquests habitatges s’em-

marca en les accions que porta a terme
l’Ajuntament en matèria d’ajut a les persones amb malalties mentals, d’entre les
que cal destacar la cessió d’espais per al
CAP de Salut Mental i per a l’Associació
de familiars de malalts mentals La Llum,
la cessió de dos horts de Gallecs per a
programes terapèutics i la posada en
marxa, a través d’EMFO, de l’Oficina Terapèutica Laboral per a la inserció laboral de persones amb malalties mentals.
D’altra banda, l’Ajuntament també
està treballant en un projecte de pisos
tutelats per a persones amb disminució psíquica. QC

n el marc
M a l av e l l a . E l
PREMIS DEL CERTAMEN DE COMPOSICIÓ
de la Serepremi de comnata Vuitcentista de
posició de música per a
la Festa Major va tenir lloc
cobla, dotat amb 1.202 ,
l’acte de lliurament de preva quedar desert. Durant
mis del IX Certamen Ciutat
l’acte, organitzat per Trade Mollet de Sardanes i
dicions i Costums, es va
Música per a Cobla. El jurat,
estrenar la sardana guanformat per persones de
yadora.
reconegut prestigi en
El Certamen, un dels pocs
aquest àmbit musical, va
concursos que hi ha de
decidir per unanimitat atorl’àmbit sardanista, data de
gar el premi de composició
l’any 1993, fruit del comde sardanes, dotat amb
promís adquirit per l’A601 , a la sardana Nous
juntament de col·laborar
sons, del compositor barceen el foment de la sardana
loní Albert Carbonell.
i de la música per a cobla,
També es van concedir dos El lliurament dels premis va tenir lloc durant la serenata de Festa Major.
mitjançant l’estímul cap als
accèssits, dotats amb 300
joves creadors, arrel de la
cada un, a les sardanes següents: Idil·li,
Montcada i Reixac i En Xavi “Merla”, del
nominació de Mollet com a Ciutat
del compositor Francesc Teixidó de
compositor Marc Bas de Caldes de
Pubilla de la Sardana 1992. QC

E

HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS

A

nualment s’organitza un acte
d’homenatge i record al president de la Generalitat, Lluís
Companys, i a tots els homes i a totes
les dones que van morir per defensar
la democràcia.
L’acte commemora l’afusellament

de Lluís Companys per part de l’exèrcit franquista, que va tenir lloc el 15
d’octubre de 1940, i està coorganitzat
per l’Ajuntament de Mollet i l’Associació Pro-memòria als Immolats per
la Llibertat a Catalunya.
L’ofrena floral al monument es fa

amb la voluntat que sigui un compromís de la ciutat amb els valors de llibertat, pau i catalanitat, que el president
Companys va defensar fins a la mort.
El Monument a Lluís Companys i als
immolats per la llibertat a Catalunya és
obra de l’escultor Artur Aldomà. Està
fet en bronze i va ser inaugurat el 25
de gener de 1992. QC
QC

Ofrena floral al monument a Llluís Companys.
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urant tot aquest
relleus, el mateix recorreX ANIVERSARI JOCS OLÍMPICS
mes es podrà
gut que va fer la torxa
veure a la Biblioolímpica en el nostre
teca de Can Mulà una
municipi ara fa deu anys.
exposició commemoraEl Moto Club Mollet
tiva del desè aniversari
també s’ha sumat a la
dels Jocs Olímpics Barcecelebració, organitzant la
lona 92.
travessa en moto Sevilla L’exposició vol remeMollet, per rememorar la
morar aquell gran esdeque va organitzar el 1992
veniment, un dels més
amb motiu de la celebraimportants en la història
ció dels Jocs Olímpics i de
de la ciutat. Els Jocs Olíml’Exposició Universal de
pics van suposar un gran
la capital andalusa.
impuls per a Mollet, ja
La competició de tir va
que va ser protagonista
tenir
lloc
a
les
com a Subseu de Tir
instal·lacions de tir que
Olímpic.
hi ha a l’actual Escola de
L’exposició
recull
Policia de Catalunya.
Els nois i les noies que van néixer l’any 1992
diversos objectes com ara
Aquestes instal·lacions
la torxa olímpica i paraencara són unes de les
límpica, el pebeter paralímpic, la làmla subseu molletana. La inauguració de
més modernes de l’especialitat, i acupada de seguretat que custodiava la
l’exposició va anar precedida d’un
llen regularment campionats nacioflama, la col·lecció de segells commeemotiu acte, en el qual el protagonisme
nals, estatals i internacionals, entre els
morativa, elements de la cerimònia
va ser per a 250 nois i noies nascuts
quals destaca el Campionat del Món
inaugural i un recull de fotografies de
l’any 1992, que van tornar a fer, amb
de 1993. QC

D

50.000 HABITANTS

A

PILAR PEIRE

quest estiu Mollet ha arribat
a la xifra de 50.000 habibitants no ha estat un objectiu del
tants. És tracta d’una xifra que, a banda
Govern municipal, de fa uns quants
del seu simbolisme, tindrà una gran
anys, Mollet està en un procés de creiimportància per a la ciutat, ja que
xement a causa de tres factors princiimplica diversos canvis des del punt
pals: el desplaçament de ciutadans de
de vista administratiu. L’Ajuntament haurà d’oferir i administrar més serveis, com és el
cas del transport col·lectiu urbà;
també tindrà més recursos
econòmics provinents de l’Estat, i augmentarà el nombre de
membres del consistori, passant
de 21 a 25. Ara bé, aquests canvis no seran immediats, ja que
el reconeixement oficial no es
farà fins a mitjan 2003 i es
començaran a fer efectius pels
volts del 2004.
Tot i que el creixement d’ha- La petita Claudia va centrar l’atenció en l’acte commemoratiu.

Barcelona cap a municipis propers però
més allunyats de la capital, l’actual
corrent migratori provinent d’altres
països i el creixement de famílies establertes a la ciutat. Les estimacions
municipals situen el sostre d’habitants
de la ciutat en els 65.000 habitants, mantenint la meitat del
terme urbà, i l’altra meitat rural
(Gallecs).
La sort ha volgut que fos una
nena la ciutadana 50.000. La
petita Claudia Abadia Valiente va
néixer a la nostra ciutat el passat
mes d’agost i és filla d’una parella molletana del barri del Centre. El passat 26 de setembre va
ser rebuda per l’alcaldessa i
representants dels diferents
grups municipals, en el marc
d’un acte commemoratiu. QC
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NOVETATS A RÀDIO MOLLET I CANAL MOLLET TV
es emissores municipals Ràdio Mollet i Canal Mollet
TV han iniciat aquesta nova temporada presentant
diverses novetats en les seves respectives emissions,
les quals milloren la seva programació. Des de la voluntat
de servei públic, els dos mitjans aposten fermament per programes d’informació ciutadana i de divulgació social.

L

Ràdio Mollet (96.3 FM)
L’emissora municipal recupera les emissions en cap
de setmana i incorpora nous programes en col·laboració
amb entitats ciutadanes, on destaca l’espai presentat per
l’Associació Llatinoamericana de Mollet, dirigit al nombrós col·lectiu de persones llatinoamericanes residents a
la ciutat. Ràdio Mollet també aposta pels joves amb l’emissió de Ràdio Plàstic Mollet, i per la música especialitzada
com la clàssica En clau de sol i les sardanes La Pubilla. L’emis-

sora municipal també emetrà l’àudio del programa d’entrevistes de Canal Mollet TV Parlem amb…, i un nou espai
d’informació i debat Parlem de…

Canal Mollet TV (36 UHF)
La televisió municipal incorpora nous programes i, a partir del mes de gener, amplia la freqüència d’emissió de Mollet
a debat, que passa a ser mensual.
La televisió municipal manté l’espai Notícies, que es repeteix cada hora, el programa d’esports La pròrroga, l’entrevista
quinzenal Parlem amb… i els programes de la Xarxa de Televisions Locals de solidaritat Solidària, d’informàtica La Malla,
cinema Filmets, d’informació parlamentaria Ciutadella, de teatre Escenaris, reportatges La setmana, de música jove Assac, de
natura Senda i de cuina ètnica Nyam-nyam. QC
(Més informació a la pàgina 2.)

NOUS VEHICLES PER A LA POLICIA MUNICIPAL

L

a Policia Municipal
ha estrenat aquest
estiu tres nous cotxes patrulla, amb la finalitat de millorar el parc
mòbil. Les tres noves unitats substitueixen tres cotxes que ja havien complert
els tres anys d’antiguitat,
data habitual de canvis en
els vehicles policials.
La renovació s’ha fet
per mantenir el bon funcionament del cos de
seguretat, ja que a banda
de les actuacions policials,
porta a terme una impor- Els menuts van poder veure com funcionen els nous cotxes de la Policia.
tant tasca d’assistència i
servei a la ciutadania. Els nous vehiEl parc mòbil està format per quacles, Opel Astra model Caravan
tre cotxes patrulla, un cotxe sense dis2000cc, tenen un complert equipatintius, un cotxe adaptat per fer conment policial amb aparells de transtrols d’alcoholèmia, una furgoneta
missions d’altes prestacions, equips
auxiliar, quatre motos patrulla, cinc
d’emergències de llum i so, mesures
motos de Policia Comunitària, un
de protecció per al trasllat de persocotxe de Protecció Civil i diversos
nes detingudes, equips d’intervenció
vehicles (ciclomotors, karts i bicicleimmediata en casos d’incendis i fums,
tes) per al Programa d’educació viàsenyalització de seguretat, etc.
ria a les escoles.

Nova prefectura
Els serveis tècnics municipals d’urbanisme treballen
en el projecte de construcció d’una nova prefectura
de la Policia Municipal. Les
noves dependències es
construiran en el solar
comprès entre els carrers
de Gaietà Ventalló, Ramon
Casas i Sant Oleguer, i
seran més grans i funcionals que les actuals, la qual
cosa permetrà unes millors
condicions de treball i una
millor assistència a la ciutadania. Les obres s’iniciaran el proper any.
D’altra banda, amb motiu de la
diada patronal s’ha organitzat una festa
del Parc Infantil de Trànsit, amb la
finalitat d’apropar a la ciutadania la
tasca que porta a terme la Policia
Municipal. El públic assistent al Parc
de Can Mulà pot veure com són i com
funcionen els vehicles policials i els
més joves, fer pràctiques d’educació
viària. QC

Fil directe amb l’alcaldessa
93 570 68 66

Feu la vostra pregunta o suggeriment trucant als telèfons:
i 93 593 35 58 (contestador) o enviant un correu electrònic a:

informatius.molletcom@molletvalles.net

(directe)

La resposta la trobareu tots els divendres, a les 12.30 h a Ràdio Mollet (96.3 FM)
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VISITA DE L’ALCALDE DE CINCO PINOS dint en temes d’esalcalde de
pecial interès per al
Cinco Pinos,
municipi nicaragüenc,
Jimmy Lainez, ha visitat
com són el desenvolupaper primera vegada la
ment econòmic, la saninostra ciutat. L’alcalde
tat i l’educació.
nicaragüenc s’ha desplaD’altra banda, Mollet va
çat amb un doble objecser l’escenari de la sessió
tiu, d’una banda manteinaugural de les I Jornades
nir diferents reunions de
de Cooperació Chinandega
treball al voltant de l’aNorte-Vallès Oriental, orgagermanament entre Cinnitzades pels ajuntaments
co Pinos i Mollet del Vavallesans que tenen agerllès, i, de l’altra, particimanaments amb pobles
par en les I Jornades de
nicaragüencs de la regió
Cooperació Chinandega
de Chinandega Norte. La
Norte-Vallès Oriental.
finalitat principal de les
Pel que fa a l’agenda Jimmy Lainez va ser rebut en un acte institucional, el passat 17 d’octubre.
jornades ha estat la de
molletana, s’han portat a
construir una línia de
terme diverses reunions, tant a nivell
la finalitat de continuar treballant en el
cooperació supramunicipal tant a nivell
institucional com a nivell social, amb
marc de l’agermanament, tot aprofuninstitucional com civil. QC
PILAR PEIRE

L’

RECORD A LES VÍCTIMES DELS BOMBARDEIGS

U

na placa commemorativa dels
bombardeigs que va patir la
ciutat durant la Guerra Civil,
ha estat instal·lada per homenatjar les
víctimes que van morir a causa dels atacs
de l’exèrcit franquista. La placa s’ha instal·lat als Quatre Cantons, al centre de la
ciutat, un dels llocs on van caure les
bombes. Mollet va patir dos atacs aeris
durant la Guerra Civil, el 8 de gener de
1938 i el 25 de gener de 1939, que van
causar 23 víctimes mortals.
Aquest homenatge s’ha fet a petició
d’un grup de ciutadans i de ciutadanes,
al qual l’Ajuntament ha donat suport
des del primer moment atenent la finalitat humanitària de la proposta. QC

Moment de l’acte inaugural de la placa commemorativa.

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

ELECCIONS MUNICIPALS 2003.
CENS ELECTORAL DE PERSONES
ESTRANGERES COMUNITÀRIES
Les persones amb nacionalitat d’algun
altre país de la Unió Europea i de
Noruega que figurin inscrits en el padró
d’habitants de Mollet del Vallès, rebran
una comunicació de l’Oficina del Cens
Electoral abans que acabi l’any. En
aquesta comunicació es demanarà si
volen formar part del cens electoral per
participar en les eleccions municipals
previstes per al 2003. Les persones inte-

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

ressades hauran de retornar la butlleta
degudament signada a l’Oficina del
Cens Electoral. Per a qualsevol informació es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

pia de la documentació del vehicle. L’únic
requisit és el d’estar al corrent en el pagament de l’impost i no tenir cap deute pendent. La bonificació té efectes a partir de
l’any següent en què se sol·licita.

VEHICLES VELLS

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Els propietaris de vehicles fabricats fa
més de 25 anys poden sol·licitar l’exempció de l’impost que els grava (IVTM). Per
fer-ho només han de presentar una
instància normalitzada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i adjuntar una fotocò-

L’impost d’activitats econòmiques d’aquest any es podrà pagar en període
voluntari fins al 30 de novembre. Els
rebuts amb domiciliació bancària es
cobraran en dues vegades.

