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Editorial

L’Hospital: ho hem aconseguit

E

l títol d’aquest editorial vol reflectir, amb
tota la força, un fet
històric i excepcional: el Consell Executiu de la
Generalitat, el Govern de
Catalunya, va acordar, el passat dimarts 22 d’octubre,
aprovar els estatuts del Consorci Sanitari de Mollet del
Vallès, que haurà de construir
i gestionar el futur hospital
públic de Mollet, que s’edificarà al barri de Santa Rosa,
tocant a la ronda dels Pinetons, i ben a prop del barri de Can Borrell.
L’aprovació dels estatuts comporta l’aprovació de la
participació en l’esmentat Consorci, de la Generalitat,
a través del Servei Català de la Salut; així, l’òrgan de
govern del Consorci estarà format en un 60% pel Servei Català de la Salut, un 20% per la Fundació Hospital de Mollet (entitat titular i gestora de l’actual hospital) i un 20% per l’Ajuntament.
Si la Generalitat hi aporta la garantia política i econòmica del Govern del país, la Fundació hi aporta tot el
bagatge de coneixements sobre la realitat sanitària de
Mollet que li ha donat els més de setanta-cinc anys de
presència en el món sanitari de la nostra ciutat, i l’Ajuntament hi aporta, a més dels terrenys, la representació democràtica de tota la ciutat i la garantia de vetllar pel millor funcionament d’aquest nou equipament
sanitari, al servei de la nostra ciutadania.
Malgrat que alguns grups no ho considerin així (han
arribat a criticar fins a extrems increïbles la constitu-

ció d’aquest Consorci imprescindible), aconseguir que
la Generalitat s’impliqui en el projecte del nou hospital és la garantia que aquest hospital s’integra des del
seu inici en la xarxa d’hospitals públics i, per tant, que
gaudirà de tots els beneficis d’un hospital gratuït i de
qualitat.
El camí a partir d’ara no serà ni curt ni senzill:
finançament, projecte, construcció i posada en marxa
ens costaran uns anys que se’ns faran molt llargs, tenint

{

D’aquí 4 anys, tindrem un
hospital dels millors en
serveis i qualitat assistencial.

}

en compte les necessitats sanitàries de Mollet, que
sobrepassen les possibilitats actuals de l’antic hospital que regenta la Fundació Hospital de Mollet; però
hem obert la porta imprescindible i el camí ja no té
retorn: Mollet tindrà d’aquí uns quatre anys un esplèndid hospital a l’altura dels millors en serveis i qualitat assistencial.
Ens hem de felicitar i hem de demanar que a partir d’aquest moment tots —inclosos els que fins ara no
han considerat que aquest era el millor camí— ens
unim per fer plegats i ben ràpid el recorregut final que
ens portarà a poder rebre, ben a prop de casa, la millor
atenció sanitària per a nosaltres i per als nostre fills i
les nostres filles.
De nou: enhorabona, Mollet ho has aconseguit. QC
Montserrat Tura i Camafreita
Alcaldessa

Sumari
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Seguretat: parlem de vides

L’

assassinat el dia 18 d’octubre
d’Àngel de Mingo, vigilant al
supermercat Esclat, ens ha descobert
actituds que no ens esperàvem.
Us en parlarem, però abans
volem retre homenatge a una persona que, pràcticament desarmada,
va intentar evitar un atracament; evitar, cal no oblidar-ho, que els malfactors, a més de prendre diners,
fessin prendre mal als ciutadans que
compraven aquella trista tarda de
dissabte.
Per evitar el dolor dels altres va
perdre la vida en mans d’unes persones sense escrúpols i, probablement, sense ni ànima ni cervell.
Però, ara, criminals.
Calia estar allà, com hi vam ser
l’alcaldessa i tres regidors socialistes, pocs minuts després de l’assas-

sinat; calia ser allà fins que el jutge
va ordenar l’aixecament del cadàver
per sentir-se colpit fins a l’ànima del
terror de la tragèdia i del dolor dels
sentiments.
Calia ser al funeral el dimecres
següent com hi vam ser l’alcaldessa
i tres regidors del PSC, de CIU i del
PP per viure el dolor d’una dona
absurdament abandonada a la soledat de l’amor mort; d’un fill d’onze
anys que ja mai més tornarà a fer-se
home al costat del seu pare.
Calia ser al minut de silenci de
dissabte passat davant l’Esclat, com
hi vam ser, per copsar el dolor de
tots davant un fet criminal tan
incomprensible.
Per això, perquè ho hem viscut
minut a minut en contacte permanent amb la seva família, amb el
seus companys de feina, amb els
cossos de seguretat que han treba-

llat tan bé, sentim repugnància per
la utilització partidista que n’han fet
ICV, ERC i EUiA (l’Entesa), intentant
treure profit d’un assassinat que —
ells ho saben prou bé— va ser totalment inevitable i que podia haver
passat a qualsevol lloc de la nostra
terra.
I sentim llàstima per la manipulació mesquina de dades que ha fet
l’Associació de Veïns de Can Borrell
en una actitud de clara connivència
amb l’Entesa.
La seguretat no s’arregla amb falsedats i demagògies; la seguretat
demana, per damunt de tot, humanisme i professionalitat. Que nosaltres sapiguem, ni l’Entesa ni aquesta
associació de veïns són professionals
de la seguretat. Humanistes? Aquesta
vegada no ho han demostrat.
Grup Municipal Socialista

La feina feta i la feina per fer
ovint no es valora gaire la feina i la
funció que desenvolupa l’oposició en
el si de les institucions i molta gent pensa
que és pessimista, destructiva i negativa,
i que només cau en la crítica fàcil i els
estirabots. Potser és comprensiu: el govern
és qui té la iniciativa i qui aplica les polítiques que afecten la ciutadania i, en
canvi, l’oposició ho té magre per transmetre les seves propostes a tothom.
Ens vam presentar a les eleccions amb
vocació rotunda de canvi. Com que algunes actituds no han canviat, el Grup
Municipal de l’Entesa per Mollet no ha
pogut entrar a governar. Però això no vol
dir que evitem les nostres responsabilitats, perquè el compromís de canvi continua ben viu. Ja hem aconseguit una
cosa: canviar el paper de l’oposició. Si
abans era feble i amb poca capacitat, ara
es configura com una alternativa a l’ac-

S

Ajuntament de
Mollet del Vallès

tual manera de governar i a les idees
imperants a la nostra ciutat des de fa 16
anys. Hem fet feina i, malgrat les acusacions d’irresponsabilitat, d’aturar Mollet,
i d’altres foteses, tenim la ferma voluntat
de continuar fent la nostra feina.
Per això hem engegat més d’un centenar de gestions a l’administració municipal, una desena de mocions als plens,
reunions i més reunions amb la ciutadania i amb les comissions de treball de
l’Entesa, una campanya per l’habitatge de
promoció pública... Ara, l’oposició ja no
és passiva ni ho continuarà sent: ha passat a tenir la iniciativa en molts afers.
No renunciem ni renunciarem a la
crítica, a la discrepància, ni a la reivindicació ferma. Però ja no és la nostra única
manera d’actuar: dia a dia fem també
una tasca silenciosa des del nostre despatx que potser no es coneix prou perquè no és pròpia de titulars espectaculars ni s’inclou dins de grans campanyes

ALCALDESSA
Montserrat Tura
ÀREA D’INSTITUCIÓ,
DRETS CIVILS I SEGURETAT
Coordinador, Oriol Fort
ACCIÓ INSTITUCIONAL, DRETS CIVILS
I SEGURETAT Oriol Fort
COMUNICACIÓ I RECERCA, Eva Maria Pazos

institucionals pagades per l’Ajuntament.
Ara no només diem prou o no, també
fem propostes constructives sobre aquelles coses que més preocupen a la ciutadania: que les clavegueres estiguin en condicions, que les escoles públiques tinguin
prou recursos i no siguin agredides urbanísticament, que es pugui respirar millor,
que l’atenció sanitària sigui l’adequada,
que l’urbanisme es faci en funció de les
necessitats de la nostra ciutadania, que
l’habitatge sigui accessible pels nostres
joves i famílies necessitades... Des del
Grup Municipal de l’Entesa per Mollet,
creiem que estem complint allò que ens
vau encarregar a les urnes: començar a
canviar Mollet, des d’una visió totalment
d’esquerres i amb vocació de fer-hi participar tothom que ho vulgui. Els nostres
regidors i el nostre despatx estan a la vostra disposició: comptem amb vosaltres!

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Coordinadora, Carme Guarro
SERVEIS SOCIALS I SALUT PÚBLICA,
Carme Guarro
CULTURA I JOVENTUT, Daniel Novo
EDUCACIÓ I POLÍTIQUES D’IGUALTAT,
Alícia Domínguez
ESPORTS, Josep Monràs
I

Grup Municipal de l’Entesa per Mollet
ÀREA DE TERRITORI
Coordinador, Josep Maria Garzón
SERVEIS URBANÍSTICS I OBRA PÚBLICA,
Josep Maria Garzón
MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA,
Feliu Guillaumes
QUALITAT URBANA I AMBIENTAL,
Ester Safont
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Àdhuc a Can Besora quatre quarts
només fan un hora

A

quests han estat uns dies importants per a l’ensenyament a
Mollet: polèmica de l’Escola Montseny,
inauguració de l’Escola Bressol La
Xarranca i especulacions sobre la futura
escola de Can Besora.
No parlarem aquí del tema de l’escola Montseny. Això requeriria un
article sencer. Sí que volem parlar,
però, dels altres dos temes, i
començarem pel més polèmic: Can
Besora. Aquests dies hem arribat a
llegir que la Generalitat portava, en
aquesta obra, un retard de dos anys.
Això és rotundament fals. Les obres
ja han estat adjudicades i, com molts
lectors deuen saber per haver-ho vist
prop de casa, fer una escola costa
més o menys un any; per tant, parlaríem d’un retard de dos mesos,
que, en la pitjor hipòtesi poden aca-

El Calderí

D

esde el Grupo Municipal del
Partido Popular, hemos apostado siempre por la construcción de
viviendas sociales y de protección,
por eso, desde que se presentó el
Plan del Calderí, en el cual se construirán 900 viviendas de las cuales
aproximadamente un 25% son de
protección, creemos que con este
tipo de construcciones más las que
se construirán en el próximo proyecto de la Vinyota, significaran un
paso adelante en la edificación de
viviendas más asequibles para la
gente joven y con escasos medios
económicos.
No queremos que las nuevas zonas
de expansión (Vinyota, Calderí), se
conviertan en barrios dormitorios,

ÀREA D’ECONOMIA, HISENDA
I SERVEIS GENERALS
Coordinador, Josep Monràs
ECONOMIA, HISENDA I COMERÇ,
Josep Monràs
ORGANITZACIÓ I PERSONAL, Jordi
Tàboas. OCUPACIÓ, J. Tàboas
PROMOCIÓ INDUSTRIAL,
Núria Fortuny

bar sent quatre o cinc, segons quan
aixequin el primer maó. Quina ha
estat la solució de la Generalitat? Oferir fer una escola bressol de tres aules
al costat d’on ha d’anar el nou centre (la construcció d’una escola bressol pot ser molt més ràpida). D’aquesta manera, si no s’ha recuperat
el temps perdut, es podrà iniciar el
curs escolar com a escola bàsica en
aquestes aules. Després, aquest espai
es cediria com a escola bressol a l’Ajuntament. Sincerament, creiem que
és bona solució. Vostès mateixos
poden jutjar-ho.
Això enllaça amb el segon tema,
l’Escola Bressol La Xarranca (recordant aquell joc de salts que solien
jugar les nenes quan alguns de nosaltres érem petits). Aquesta és la primera escola bressol d’una sèrie de

tres (quatre amb la que hem indicat
de Can Besora). Això representa un
salt qualitatiu molt important en les
responsabilitats municipals. Ara, a
més del que es fa a l’Escola Municipal de Música i a l’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila,
serem administració actuant en l’ensenyament preescolar, amb una xarxa
d’escoles bressols gens menyspreable. I tot això, encara que a vegades
no es vulgui dir, gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
en la meitat del cost, col·laboració
escenificada en la signatura d’un
acord amb la Federació i l’Associació de Municipis sobre escoles bressol, que ens permetrà en el futur
condicions encara més avantatjoses.

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.
El derecho a una vivienda exige un
pacto entre todas las fuerzas políticas
de la ciudad, pero teniendo en cuenta
que debe garantizarse desde las políticas de proximidad. Los planes de
vivienda solo pueden llevarse a cabo
con eficacia desde unos ayuntamientos donde todos los grupos representados, aúnen esfuerzos en común
para realizar éstos proyectos, no podemos engañar a los ciudadanos por
afán electoralista, no explicándoles la
verdad sobre el Plan Urbanístico del
Calderí.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, apostamos por unos
espacios verdes para mantener la biodiversidad en nuestra ciudad,
aumentando las áreas naturales, tanto
dentro como en el entorno de las

zonas urbanas, creando anillos y cinturones para una mayor accesibilidad al municipio.
Desde nuestro grupo, éstos son
algunos de los argumentos por los
cuales votamos Sí al Calderí.
Desde el Partido Popular nos
comprometemos a seguir trabajando para las necesidades de nuestra ciudad siempre en constante crecimiento, donde queremos unas
zonas verdes entre edificios, evitando así una gran masificación; por
la eliminación de barreras arquitectónicas, e impulsaremos la creación de guarderías, centros educativos y nuevos equipamientos sanitarios y sociales. Este ha sido
nuestro objetivo, por el cual seguimos luchando, apoyando pues,
cualquier iniciativa o medida que
favorezca o beneficie a nuestra
población.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Montserrat Tura, Josep Monràs, Carme
Guarro, Daniel Novo, Alícia Domínguez,
Josep Maria Garzón, Ester Safont, Jordi
Tàboas, Eva Maria Pazos i Oriol Fort
GRUP MUNICIPAL DE L’ENTESA PER MOLLET
Josep Cot, Antonio López, Rosa Maria
Esteve, Xavier García, Xavier Fenosa,
Oriol Bargalló i Marco Gómez

Grup Municipal de Convergència i Unió

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Feliu Guillaumes i Núria Fortuny
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Susana Calvo i Miguel Jiménez
PER CONCERTAR VISITES CAL TRUCAR
AL 93 571 95 00 I DEMANAR
PEL DEPARTAMENT CORRESPONENT

Grup Municipal del Partit Popular

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

PSC: dilluns, EpM: dimarts,
CiU: dimecres, PP: dijous,
Alcaldessa: divendres,
a les 12.30 h
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Educació i Polítiques d’Igualtat

Primera escola
bressol pública
urant l’acte
inaugural,
que va comptar amb la
participació d’un grup
d’animació i va finalitzar
amb un refrigeri popular, molts pares i mares van aprofitar per
visitar l’escola i conèixer les instal·lacions. Els parlaments institucionals van
anar a càrrec de la regidora d’Educació
i Polítiques d’Igualtat, Alícia Domínguez; el director general de centres
docents, Emili Pons, en representació
de la Generalitat, i de l’alcaldessa de
Mollet, Montserrat Tura.
El nou centre ha iniciat el curs amb la
totalitat de les 81 places cobertes. Situat
al barri de Can Borrell, té una superfície
de més de 1.500 m2, 680 dels quals són
de pati, i sis aules per a nens i nenes de
4 mesos a 3 anys. L’escola té cuina i bugaderia pròpia i en la coberta s’hi han instal·lat plaques fotovoltaiques per produir
electricitat a partir d’energia solar. L’equip docent està format per un director,
6 responsables de grup, 4 educadors de
suport. A banda de la tasca pròpia com a
escola bressol, el nou centre també ofereix serveis adreçats a pares i mares de
l’alumnat: L’espai nadó, L’espai familiar i El Servei d’educació maternal.
La gestió de l’Escola serà pública, a través de l’Institut Municipal d’Educació.
L’Ajuntament va decidir construir dues
escoles bressol, ja que l’alt índex de natalitat de la ciutat fa preveure un augment
de demanda de places escolars fins a tres
anys. Tot i que la competència correspon
a la Generalitat, davant la seva manca de

D

El dilluns 6 d’octubre va iniciar el curs la Xarranca, la primera escola
bressol de gestió municipal que hi ha la ciutat. El dissabte abans va
tenir lloc l’acte d’inauguració, amb una jornada de portes obertes.
cia l’escolarització als tres anys, nombre que creix durant el curs amb l’arribada de noves persones a la ciutat.
Aquesta situació fa que Mollet tingui
una de les poblacions més joves de Catalunya i, també, que necessiti de més places escolars de P-3.
Nou curs escolar
Tot i que fa més de deu anys que
El nou curs s’ha iniciat a la nostra ciul’Ajuntament reclama la construcció de
tat amb la totalitat de les places de les
la nova escola de Can Besora, basant-se
escoles públiques i concertades coberen estudis que preveien aquest augment,
tes, fruit de l’augment demogràfic de la
la Generalitat encara no ha començat les
ciutat.
obres, tot i haver-se compromès que
Des de fa uns quants anys ve augestaria a punt per al curs vinent.
mentant el nombre d’alumnat que iniDavant d’aquesta situació, i en previsió que per al
proper curs hi
pugui haver manca de places de
preescolar (3 a 6
anys), l’Ajuntament ha exigit a la
Generalitat, que
en té les competències, la construcció dels parvularis corresponents a les futures
escoles Can Besora
(barri de Can Borrell) i Can Músic
(barri de Can Pantiquet). QC
Durant l’acte inaugural es van poder visitar les instal·lacions de la nova escola.

resposta, l’Ajuntament va impulsar els
projectes per evitar problemes de places en els propers cursos. L’altra escola
bressol s’està construint al barri de Riera
Seca, s’anomenarà la Filadora i podria
entrar en servei el curs vinent.
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Presidència

El síndic personer
Francisco Amaya Moreno serà el Síndic Personer de Mollet durant els propers cinc anys,
després de ser nomenat per unanimitat de tots els regidors i les regidores. El Síndic Personer té la funció principal de defensar els drets i les llibertats públiques de la ciutadania
molletana en les seves relacions amb l’Ajuntament. Amb aquest nomenament es recupera
una figura històrica de la ciutat que es va crear al segle XVIII.
l 22 de setembre es va viure
un nou moment històric a la
ciutat. En el marc d’un Ple
extraordinari, es va nomenar
al senyor Francisco Amaya Moreno com
a Síndic Personer de la ciutat, la denominació històrica molletana del Síndic
de Greuges o Defensor del Poble. Per
primer cop en l’era moderna, Mollet es
dotava d’una institució pensada per
garantir les llibertats democràtiques de
la ciutadania molletana.
L’elecció de Francisco Amaya Moreno
es va fer per unanimitat de tots els grups
municipals, els quals van destacar les
seves qualitats humanes: la seva bonhomia, la seva integritat, la seva vocació de treballar per la societat, etc.,
característiques que fan que sigui una
persona propicia i de confiança per
desenvolupar aquest càrrec.
El càrrec de Síndic Personer està regulat pel Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en que es defineix la seva tasca.

E

No es tracta d’un càrrec per atendre
queixes de caràcter administratiu, sinó
d’una major importància, ja que la seva
funció principal és la de mediar amb
l’Ajuntament quan una persona li
reclami els seus serveis, si creu que s’han
vulnerat els seus drets o les llibertats
democràtiques.
Francisco Amaya Moreno, que exercirà el càrrec de manera voluntària i
sense cap remuneració durant els propers cinc anys, disposarà d’un despatx
a l’Antiga Casa de la Vila, no estarà
sotmès a cap mandat imperatiu, i desenvoluparà les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. Per poder
portar a terme la seva tasca, tindrà el
suport del personal municipal que calgui a cada moment. Tot i que les seves
resolucions no són, legalment, de compliment obligat, els advertiments o recomanacions que faci sí que tindran un
important pes moral per als representants municipals. QC

Francisco Amaya Moreno en el moment de prendre possessió del càrrec, el passat 22 d’octubre.

L’apunt històric
El càrrec de Síndic Personer s’instaurà la
primera meitat del segle XVIII, per tal de
controlar i fiscalitzar les activitats de
regidors i alcaldes, i defensar els interessos del veïnat. La seva creació va ser
fruit una rebel·lió popular contra les
reformes reaccionaries del Decret de
Nova Planta, per tal de modificar les
estrictes lleis municipals vinculades al
govern central, i introduir una figura de
representació popular.
El primer Síndic de Mollet va ser Bernat
Comadrán, membre d’una família que
encara existeix. Aquesta figura va desaparèixer al cap d’una seixantena d’anys,
quan les lleis municipals ja es van vincular a les constitucions democràtiques.
Ara, 200 anys després, es recupera una
figura que reneix amb un sentit molt
diferent del d’aleshores, el de refermar
la democràcia.

Nota biogràfica
Francisco Amaya Moreno va néixer el 29
de maig de 1948 a Màlaga, i des de l’any
1964 viu a Mollet del Vallès, on ha desenvolupat diverses tasques vinculades a
entitats de l’àmbit de l’ajut a persones
necessitades i de conscienciació ciutadana.
Professionalment és el responsable de
fabricació de prototipus d’una empresa
multinacional, tot i que anteriorment
va treballar a Derbi durant uns 30 anys.
Pel que fa a l’àmbit social, ha estat vinculat des de sempre a entitats que treballen per ajudar a les persones necessitades. Ha estat fundador del grup local
de Justícia i Pau i de l’ONG Mollet 100%
Camerun, dels quals n’és membre actiu.
També ha col·laborat en programes d’acollida a les persones immigrants.
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Serveis Urbanístics i Obra Pública

El nou barri del
Calderí
En el passat Ple de setembre es va aprovar provisionalment el Pla parcial d’ordenació
del barri del Calderí. Es tracta d’un fet de gran importància, ja que defineix el disseny
urbanístic que ha de tenir aquesta zona de la ciutat. El Pla s’emmarca en el projecte de
la Façana Sud de la ciutat, formada per les zones anomenades el Calderí,
la Vinyota i Can Fàbregues.
l barri del Calderí es troba
situat en l’extrem oest de la
ciutat, entre les avingudes de
Burgos i de Badalona, la carretera C-17 i el límit amb el terme de
Santa Perpètua de Mogoda. Un gran
espai d’unes 27 hectàrees, encara vacant
a la ciutat, que pren el nom de l’antic
tren de Mollet a Caldes de Montbui, el
qual passava per aquesta zona. El Pla s’ha
dissenyat amb el criteri de mantenir un
equilibri d’usos: equipaments públics,
espais verds, habitatge, serveis comercials, etc., que garanteixin la qualitat de
vida dels veïns i de les veïnes. El 82% de
la zona s’ha previst per a usos públics,
amb carrers, zones verdes i equipa-
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ments, i la resta es destinarà a sòl privat, per a habitatges i serveis.
El Pla s’estructura a l’entorn de quatre eixos bàsics: la vialitat, l’habitatge,
les zones verdes i els equipaments. Es
dóna gran importància a la vialitat, ja
que es troba entre dues avingudes de
gran densitat de trànsit de vehicles: d’una
banda la de Burgos, i de l’altra la de
Badalona, utilitzada com a enllaç amb la
C-17. La previsió és la construcció d’una
ronda perimetral que afavoreixi l’interconnexió entre els diferents extrems de
la ciutat i eviti que el trànsit de pas circuli pel nucli urbà. La construcció d’aquesta ronda permetrà transformar les

3
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Serveis Urbanístics i Obra Pública
avingudes de Badalona i de Burgos, que
passarien de ser carreteres d’entrada a
ser uns espais urbans més amables, amb
la màxima peatonalització, una superfície mínima de calçada, i amb carril bici.
Pel que fa a la construcció de nou
habitatge, s’ha reduït considerablement
el nombre que estipulava el Pla general
de 1982, de 1.600 a 900 habitatges.
Aquesta reducció s’ha aconseguit després de negociar fermament amb els
principals propietaris dels terrenys, el
Consorci de la Zona Franca i Amrey
construcciones immobiliarias, que en
el seu moment va presentar un Pla parcial ajustat a les directrius del Pla general de 1982.

També cal destacar que un mínim de
242 d’aquests 900 habitatges, un 27%,
s’hauran de construir amb algun tipus
de protecció oficial. Aquest requisit
s’emmarca en la voluntat del govern
municipal que es construeixin habitatges protegits, per tal de facilitar l’accés a la vivenda de la gent jove.
La construcció d’aquests nous habitatges només representa la ocupació de
la meitat de l’espai qualificat com a sòl
privat edificable, un total de 157.000
m2, ja que la meitat restant s’ha reservat per serveis que siguin generadors
de llocs de treball, com podrien ser
edificis hotelers, oficines, serveis
comercials, serveis d’oci, etc.

Façana Sud

1
3
7

4

2

5

6

AV. BADALONA

RBLA. BALMES

1

DEIXALLERIA

2

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL

3

CENTRE CULTURAL

4

ESCOLA PÚBLICA (CEIP)

5

ESCOLA BRESSOL

6

CEIP MONTSENY

7

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

8

ESCOLA BRESSOL LA FILADORA

9

EQUIPAMENT

10 CEIP SANT VICENÇ

RB
LA
.P
M
O
PE

AV. T
EIXID
ORES

8

11

COMISSARIA MOSSOS D’ESQUADRA

12

EQUIPAMENT ASSISTENCIAL

13

INSTITUT DE SECUNDÀRIA (IES)

14

CEIP CAL MÚSIC
ESPAI LLIURE PÚBLIC (PLACES)

U

PARCS

B
FA

9

RA
10

11

12

13

14
T

Façana Sud de la ciutat.

El Pla també preveu la reserva d’espais per a equipaments públics en previsió del creixement d’habitants de la
ciutat. Com a previsions més destacades
podem esmentar l’ampliació de l’Escola
Montseny en 6.000 m2 , una altra escola
pública, un centre d’atenció primària,
un complex esportiu municipal amb un
camp de futbol, un poliesportiu i una
piscina coberta, una nova escola bressol, un centre cultural i la segona deixalleria de la ciutat. El Pla també preveu
la reserva d’espai per a la construcció
d’un parc i d’espais verds en diferents
places i carrers, amb una superfície total
de 83.000 m2 de zona verda, un 31 %
del total del Pla.

OFICINA DE PLANEJAMENT I PLÀNOL DE LA CIUTAT

El Pla parcial del Calderí s’emmarca
en un projecte urbanístic d’abast territorial més ampli, el de la Façana Sud de
la ciutat, una peça fonamental per al
desenvolupament de Mollet, format per
tres sectors: el de la Vinyota, el de Can
Fàbregas i el del Calderí.
La voluntat del govern municipal ha
estat la de treballar cadascun dels plans
d’aquests sectors amb una visió general
de ciutat.
Per esmentarar uns quants exemples,
en l’aspecte de la vialitat, s’ha previst
donar continuïtat a la ronda perimetral
de la ciutat, que fins ara enllaçava la
rotonda del Calderí amb la rotonda de la
Vinyota. La culminació d’aquesta ronda
permetrà una racionalització del trànsit
interior en els barris de Riera Seca i Estació de França. Pel que fa als habitatges,
s’ha previst que el 30% d’habitatges d’aquests sectors estiguin sotmesos a algun
tipus de protecció pública. Finalment, cal
destacar el projecte de creació d’una xarxa
d’espais lliures, passeigs i equipaments,
tancant l’anella verda perimetral entre
l’espai rural de Gallecs i els rius Tenes i
Besòs. Fonamentalment aquesta xarxa es
basa en tres recorreguts per a vianants
entre Gallecs i els rius, que són els dos
camins de carena (de Sant Valerià i de la
Creu dels Bandolers), i el camí per la vall
sobre la superfície urbanitzada de la riera,
una vegada estigui completada la seva
canalització. La xarxa es completa amb
un recorregut transversal aprofitant
l’av. Badalona, l’av. Llibertat, el pla de
les Pruneres i el parc lineal de Riera Seca.
Tres noves passarel·les sobre la carretera
C-17 facilitaran la connexió amb els rius
Besòs i Tenes. QC
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Economia, Hisenda i Comerç

1r Agromercat
transfronterer
La nostra ciutat va ser la seu del 1r Agromercat
Transfronterer, que va aplegar productors artesans del
Vallès i de la població francesa d’Elna. L’Agromercat
s’emmarca en un projecte europeu que té com a objectius principals crear una xarxa de ciutats petites i
mitjanes d’ambdós costats dels Pirineus per fomentar
les microeconomies locals.

a plaça Prat de la Riba va ser
l’escenari triat per fer aquest
Agromercat, que va tenir lloc
els dies 10, 11 i 12 d’octubre.
Un nombrós públic va poder degustar i
adquirir productes agroalimentaris artesans de 25 empreses de diversos pobles
del Vallès i de la ciutat d’Elna, elaborats
amb criteris de sostenibilitat i d’acord
amb els codis de bones pràctiques agràries i ramaderes de la Unió Europea.
Entre la diversitat de productes s’hi
podien trobar formatges i derivats làcanys (2003, 2004 i 2005) un cost de
tics, vins, productes de l’horta, fruita
446.546,23 , i està subvencionat en
seca, llegums, mel, herbes, etc. Com a
un 50% per la Unió Europea a través
complement a l’Agromercat també van
dels Fons Feder.
tenir lloc actes festius i trobades de proEs tracta d’un projecte que té com a
fessionals.
objectius crear una xarxa de ciutats petiEl 1r Agromercat Transfronterer és la
tes i mitjanes d’ambdós costats dels Pirisegona acció que es porta a terme dins
neus, per fomentar les microeconomies
del projecte De Itinere, en què particilocals, potenciar la producció local agropen el Consell Comarcal del Vallès
alimentària i artesana, sempre des d’un
Oriental, l’Ajuntament d’Elna, l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, el Consorci
de Turisme del Vallés
Oriental, el Consorci
de l’Espai Rural de
Gallecs i l’Ecomuseu
La Farinera de Castelló d’Empúries.
Aquest és un projecte aprovat dins del
programa de la Iniciativa Comunitària
Interreg III A Espanya-França, que té
una durada de tres L’Agromercat va tenir un ambient festiu. En la foto, un moment de la visita dels gegants de Mollet.

L

punt de vista de la creació de productes
de qualitat, i establir vies de comercialització i de promoció conjuntes per als
productes dels tres territoris. A més dels
agromercats transfronterers, que se celebraran cada any, altres accions previstes
són la creació d’una xarxa d’agrobotigues, l’edició d’una guia conjunta d’artesans d’art i d’agroalimentària, la creació d’una pàgina web, i la creació de
paquets turístics. QC

L’apunt
Declaració de Principis
En el marc de l’Agromercat es va signar
una Declaració de Principis sobre els criteris de comercialització dels productes
que es podran trobar a la xarxa d’agrobotigues i als agromercats. La Declaració
va ser signada per representants de les
institucions públiques i dels productors
participants en el projecte, amb la finalitat principal de garantir el compliment
dels criteris de qualitat, de rigor en el sistema de producció, de transformació i
d’elaboració artesana dels productes.
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Records de l’estiu
Durant l’estiu, la ciutat viu tres esdeveniments tradicionals del calendari festiu, la Festa
Major, la Diada Nacional i la Fira d’Artesans. En tots tres hi ha una notable participació
de ciutadans i ciutadanes, fet que any rere any ha anat consolidant les tres festes. Ara que
som a la tardor, i les temperatures comencen a davallar, potser és un bon moment per
recordar aquests esdeveniments de l’estiu.

El pregoner d’enguany va ser el molletà Frank Blanco, locutor musical de prestigi reconegut a la
cadena SER i al Canal +. En el seu pregó no van faltar les referències als seus inicis a Ràdio Mollet
i les seves vivències a Mollet. La cerimònia inaugural es va fer en el lloc tradicional, davant l’Antiga Casa de la Vila.

L’acte institucional i popular d’homenatge a Rafael Casanova amb motiu de l’11 de setembre, ha
comptat enguany amb la participació d’una seixantena d’entitats. Com a novetat cal destacar el
ball dels Gegants de Catalunya, amb motiu de ser Mollet Ciutat Gegantera 2003.

Diverses entitats locals volen ser presents a la Festa Major. Enguany han estat una vintena les que hi
ha participat activament. Des de l’Ajuntament s’agraeix i es fomenta la participació de les entitats,
ja sigui amb l’organització d’un acte concret o amb una major implicació en el disseny de la festa,
com és el cas de les colles de Morats i Torrats. La foto la dediquem al Ball de Diables de Mollet, que
commemora el seu vintè aniversari.

La Fira d’Artesans va assolir enguany la vintena edició. Durant tot aquest temps s’ha anat consolidant com la fira d’artesania més destacada del Vallès i una de les més importants de Catalunya. Els
carrers més antics de la ciutat són un immillorable marc per a una fira que cada any assoleix un gran
nombre de visitants, tant de Mollet com de pobles del voltant.
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TERCER ANIVERSARI DE CA N’ARIMON

A

mb una festa popular que va
participació respecte l’estiu passat, en
reunir més de 600 persones,
cada una de les diferents activitats
el Complex Esportiu Municiofertades.
pal Ca n’Arimon va celebrar, el dia 5
Pel que fa al Campus d’Estiu, 1.089
d’octubre, el tercer aniversari de la seva
nens i nenes han participat en aquest
inauguració. La festa va
incloure diverses activitats com una caminada a Gallecs, sessions
de body pump, d’aeròbic i d’aeròbic amb
bicicleta (Spinning), de
gimnàstica aquàtica
(Aguagym), i un espectacle folklòric i jocs inflables per als menuts.
Coincidint amb l’aniversari, s’han donat
a conèixer les dades
d’ús referents al període estival, que ha finalitzat amb un important increment de Un moment de la sessió de gimnàstica aquàtica, durant la festa d’aniversari.

REFORMES A CAN GOMÀ

programa que incloïa diverses activitats lúdiques vinculades a l’esport. En
les competicions de futbol sala, s’ha
comptat amb un global de 34 equips
participants en les tres modalitats organitzades: lliga d’entre setmana, lliga de
cap de setmana, i campionat de 24
hores. Els cursets de
natació intensius
adreçats a nens i nenes, han tingut una
participació propera
a les 400 persones.
Finalment, la piscina
exterior ha tingut
més de 70.000 usos
entre juny i setembre.
La Regidoria d’Esports valora molt positivament aquestes
dades, ja que són un
indicador de la bona
acceptació que té Ca
n’Arimon entre la
CA N’ARIMON
ciutadania. QC

escènica, de manera que hi hagi més
boca i alçada d’escenari, i millorar la
quest mes s’han iniciat unes
llorar la qualitat dels espectacles, tant
climatització de la sala. Amb aquesta
obres a l’històric i emblemàper als artistes com per al públic. Per a
reforma es podran programar espectatic edifici de Can Gomà, per
l’any vinent es preveu reformar la caixa
cles que ara no poden venir per les
rehabilitar algunes zolimitacions de l’escenari.
nes de l’estructura malLes obres que es faran
meses pel pas del temps
enguany han obligat a
i pels efectes de la hususpendre el primer trimitat, per, d’aquesta
mestre de la Temporada
manera garantir-ne la
d’Espectacles i a reubicar
seva seguretat. Les prinen altres indrets les acticipals accions es portavitats ja programades per
ran a terme al porxo
entitats.
d’entrada, a la tina cenL’edifici es va construir a
tral i a la zona on actualmeitat del segle XX, i va
m e n t h i h a e l b a r.
acollir el celler i les caves
Aquestes obres, que es
de l’empresa Xampany
preveu que s’acabin a
Gomà. Actualment és seu
final d’any, són només
del Teatre Municipal, de
la primera fase d’un
l’Escola Municipal de
projecte de reforma de L’escenari de Can Gomà ha acollit companyies i actors de prestigi, com és el cas del Molletà Música i d’algunes entil’edifici, destinat a mi- Il·lustre Josep Maria Pou, que el juny passat va protagonitzar l’obra Celobert.
tats culturals. QC

A
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QUINZENA DE LA SOLIDARITAT
el 24 de setembre al 10 d’octubre ha tingut lloc la IV Quinzena
de la Solidaritat, coorganitzada
per la Comissió d’Entitats Solidàries i
l’Ajuntament de Mollet. Durant aquests
dies s’han portat a terme una desena
d’actes, en els quals s’ha tractat de
manera molt àmplia el fet solidari: la
cooperació, la globalització, la guerra
de l’Iraq, la pobresa, etc.
Els actes han tingut un caràcter ben
divers; hi ha hagut conferències, exposicions, passis de video, un campionat
de futbol amb equips de sudamericans,
de musulmans i de membres d’ONG,
etc. Cal destacar la presentació del
número dos de la revista Mosaic, amb
reportatges de brigadistes molletans
que han treballat arreu del món.
La Quinzena s’organitza amb les
finalitats principals de donar a conèixer la tasca que fan les diferents entitats
locals que treballen en aquest àmbit, i
fomentar el valor de la solidaritat entre
la ciutadania. A Mollet, sortosament, hi
ha diverses entitats amb homes i dones
que voluntàriament dediquen bona part
del seu temps de lleure a aquesta tasca:

D

Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí, Associació Cinco Pinos Poble
Germà, Associació de la Comunitat
Musulmana de Mollet del Vallès, Associació Llatinoamericana de Mollet del
Vallès (ALAMO), Càritas Parroquial,
Coordinadora d’AMPA d’Ensenyament
Públic, Creu Roja Vallès Sud, Fundació

En la Matinal solidària hi van haver-hi tallers infantils, exposicions sobre projectes d’ONG
i degustacions de menjars del món.

ACTIVITATS PER A TOTS ELS SECTORS
quest mes s’han iniciat les
diferents activitats programades per la Regidoria de
Cultura i Joventut, adreçades a tots els
sectors de la població, amb una
important oferta de propostes culturals, esportives, formatives i lúdiques
per al temps de lleure dels ciutadans
i les ciutadanes.
Pel que fa a les activitats dels centres
cívics i culturals, durant el primer tram
del curs estaran dedicades al Carnaval,
una de les festes més populars de la
ciutat. Amb el títol Temps de Carnaval,
s’han programat diverses activitats de
caràcter divers per conèixer més a fons

A

Rokpa, Fundació Internacional Companyia de Maria Lestonnac, Justícia i
Pau, Mollet 100% Camerun, i Mestres
per Bòsnia.
Fins a l’edició passada, aquest programa és coneixia com la Setmana de
la Solidaritat, però el fet que any rera
any anés augmentant el nombre d’actes proposats, ha motivat el canvi de
denominació. QC

aquesta festa, com ara xerrades, tallers
de carrosses i disfresses, exposicions,
espectacles, etc.
La Guia d’activitats, cursos i tallers
per a la gent gran aplega les diverses
activitats adreçades a aquest sector concret de la població, la gent gran. Hi ha
propostes ben diverses vinculades a les
arts plàstiques, les noves tecnologies,
psico-motricitat, etc.
Són activitats programades perquè
la gent gran pugui adquirir nous
coneixements, gaudir del temps de
lleure, i compartir estones amb amics
i amigues.
Pel que fa al jovent, cal destacar l’e-

dició de l’agenda Moumollet, amb la
finalitat que sigui una eina de dinamització del sector jove de la ciutat. La
nova publicació recollirà els actes programats a la ciutat, i tindrà espais per
difondre la tasca de les entitats juvenils.
Finalment, la Regidoria d’Esports ha
posat en marxa el programa esportiu
Mou-te, amb oferta diferenciada per a
nens i jovent, per a adults, per a gent
gran i per a persones amb discapacitats. El programa s’organitza amb la
finalitat de fomentar i facilitar la pràctica de l’esport.
Per tenir més informació de totes
aquestes activitats, us podeu adreçar
a l’Oficina d’Informació Ciutadana, a
la Casa de la Vila. QC
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CONVOCAT EL CONCURS MOLLET, CIUTAT EMPRENEDORA

L

a Regidoria d’Ocupació ha convocat la sisena edició del concurs
Mollet del Vallès, ciutat emprenedora, que
té l’objectiu principal d’estimular la cultura empresarial per tal que es consolidin noves empreses a la ciutat i, conseqüentment, es creïn més llocs de treball.
El concurs té en compte la problemàtica laboral que hi ha avui a la
societat, per la qual cosa i tal com es
recull en les bases, es prioritzaran
aquells projectes emmarcats en l’economia social, el foment de la contractació de dones, el respecte al medi
ambient i l’adequació a la demanda

del mercat de treball de la ciutat.
El concurs, que fins ara es coneixia
amb el nom d’Iniciatives Empresarials,
s’ha remodelat per tal d’ampliar les
possibilitats de participació i adaptarse als nous reptes i requeriments que
exigeix el perfil emprenedor de la ciutat. La renovació és fruit d’un treball
conjunt dels agents que formen l’Acord
per a l’Ocupació a Mollet del Vallès: els
sindicats UGT i CCOO, l’Agrupació
d’Industrials del Baix Vallès i l’Ajuntament de Mollet.
El concurs té tres modalitats de participació: Nova Empresa, per a empre-

ses de constitució recent, amb un premi
únic de 3.000 ; Millor Pla d’Empresa,
per a projectes, amb dos premis de
1.000 cada un, i Empresa Solidària,
amb un premi únic de 1.000 . Amb
aquest premi de nova creació, es vol fer
un reconeixement a les empreses ja
constituïdes que aporten un valor social
amb incidència a la ciutat. Els guanyadors també tindran altres premis cedits
per empreses i entitats col·laboradores.
El període de presentació de pronjectes
està obert fins al 31 de desembre, i les
bases es poden consultar al web municipal (molletvalles.net). QC

NOVETATS A RÀDIO MOLLET I CANAL MOLLET TV
es emissores municipals Ràdio
Mollet i Canal Mollet TV han iniciat una nova temporada amb
diverses novetats en les seves programacions. Des de la voluntat de servei
públic, els dos mitjans aposten fermament per programes d’infomació local
i de caire social.

L

Ràdio Mollet (96,3 FM)
L’emissora municipal segueix
basant la seva programació en tres
eixos: la informació local, la participació ciutadana i l’entreteniment. Destaca la franja del migdia, amb l’espai

Mollet al dia, que inclou un ampli recull
de les notícies més destacades que han
succeït a la ciutat, i altres continguts
d’interès social, com l’espai dedicat
als grups municipals, on cada dia hi
participa el portaveu d’un grup. Els
divendres a les 12.30 h s’emet l’espai
de participació Fil directe amb l’alcaldessa,
en què aten preguntes, queixes i suggeriments.
Pel que fa a la resta de la graella
destaca la nova tertúlia Punt de trobada,
realitzada per joves i adreçada principalment a aquest sector de la població.
En la franja de vespre dedicada a les
entitats locals, destaca la incorporació
de l’Associació Gastronòmica El Cullerot i la recuperació del programa de
les entitats solidàries Mollet 0,7.

Canal Mollet (36 UHF)
La televisió municipal segueix prioritzant la informació local en la seva programació. A partir de gener farà un salt
qualitatiu important en aquest aspecte,
ja que passarà a tenir un informatiu local
diari de dilluns a divendres. L’aspecte
informatiu es complementa amb La prórroga, dedicat a l’esport local i l’espai
Infonit, un noticiari dedicat a la informació d’àmbit general, produït per la
Xarxa de Televisions Locals.
Pel que fa a la resta de la programació, destaca el debat mensual i l’espai
d’entrevistes, Parlem amb…, de freqüència quinzenal. QC
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AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

Quatre Cantons

1513

Miscel.lània informativa

ESCOLA TALLER PARC DE GALLECS

d’espais de Gallecs i la riera Merdans,
la conservació d’itineraris i boscos,
etc. També rebran formació bàsica
d’informàtica, de català, de sensibilització ambiental, de prevenció de
riscos, etc., i rebran assessorament per
conèixer el mercat laboral. QC

Empresa Municipal per a la
El projecte té una durada prevista
Formació Ocupacional i l’Ode 18 mesos, durant els quals l’alumcupació (EMFO) està portant
nat portarà a terme diverses tasques,
a terme el projecte Escola Taller Parc
com ara la instal·lació de plaques fotode Gallecs. El grup humà d’aquesta
voltaiques, el manteniment i la millora
escola taller està format per
un alumnat de 16 persones
(d’entre 16 i 25 anys i veïnes
de Mollet), i l’equip responsable format per 4 persones:
una directora, una administrativa, i dues persones
docents.
Les escoles taller són programes públics de treball i formació, amb la finalitat d’inserir joves desocupats en el
món laboral mitjançant l’aprenentatge remunerat d’un
ofici. Aquest projecte està
cofinançat pel Fons Social
Europeu i l’Ajuntament de
Mollet, i compta amb una
subvenció de la Generalitat.
Durant els primers sis mesos,
les persones participants reben
una beca del Departament de
Treball, mentre que l’any
següent són contractades laboDurant el projecte es porten a terme diverses tasques, com ara el manteniment i la millora d'espais de Gallecs.
ralment per EMFO.

L’

Plaça Major, 1 - Tel. 93 571 95 00 / 05
Fax: 93 571 95 04 - 08100 Mollet del Vallès
ajuntament@molletvalles.net
De DILLUNS a DIVENDRES de 9 a 20 h - DISSABTES de 9 a 14 h

L’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
El Servei d’Atenció al Consumidor s’ha
traslladat a la nova Casa de la Vila, ja que
la masia de Can Lledó s’ha tancat per ferhi obres de remodelació, i s’incorpora ara
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Entre les tasques que aquest Servei
ofereix als veïns i a les veïnes de la ciutat hi ha principalment la informació
sobre els drets que tenen els consumidors i usuaris davant del comerç i de les
empreses, així com sobre la defensa dels

EMFO

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

seus drets, en la mesura que sigui competència municipal. Igualment assessora
sobre legislació vigent i sobre els mitjans que tenen els ciutadans per fer valdre els seus drets en matèria de consum
davant la Justícia o d’altres administracions públiques.
L’horari de consulta és provisionalment
de dilluns a divendres, de 9h a 14 h. El telèfon directe del servei és el 935719515
(extensió 9639). Per fer una consulta sobre
consum fora d’aquest horari sempre es

pot utilitzar el telèfon d’informació de la
Generalitat, trucant al número 012.
CITA TELEFÒNICA PER RENOVAR EL DNI
L’expedició del DNI per primera
vegada o la renovació, es pot fer a la ciutat tots els dijous al matí, excepte els
mesos d’estiu. Per reservar hora cal trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (telèfon 935 719 505), entre les 8 del matí i les
8 del vespre (el dissabte, de 9 del matí a
2 de la tarda).
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