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L’Ajuntament de Martorell posarà el nom de l’entitat a l’espai que 
transformarà a la zona superior del calaix de pas del TGV a Torrent de 

Llops amb motiu de la commemoració del seu 75è aniversari

Conveni amb El Progrés 
per dinamitzar
la promoció cultural

PÀG. 7

CULTURA

En marxa la Secció
Institut a l’escola 
Montserrat

PÀG. 15

ENSENYAMENT

Amat: “Fem formació 
adaptada a
les persones” 
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ENTREVISTA

Passeig de
la Creu Roja

www.martorell.cat             @ AjuntaMartorell           Facebook/AjuntamentdeMartorell



M
A

R
TO

R
EL

L
O

CT
U

BR
E 

/ 
N

O
V

EM
BR

E 
20

14
  B

ut
lle

tí
 d

’In
fo

rm
ac

ió
 M

un
ic

ip
al

 - 
N

úm
. 1

95

2

URBANISME

Es construirà
un passeig
peatonal al
calaix del TGV
a Torrent de Llops

Arran de la construcció del calaix 
del pas del TGV es van crear uns 
terrenys de 3.500 m2 i que s’ubi-
quen al marge de l’espai de parc 
fluvial de Torrent de Llops. L’Ajun-
tament ha vist necessària l’ordena-
ció d’aquesta zona transformant-la 
en un passeig peatonal tenint en 
compte el paper estratègic que té a 
l’unir l’enllaç de l’estació de FGC i la 
plaça de Joan Serrats amb els barris 
de Torrent de Llops i Can Cases. 

El primer tinent d’alcalde i regidor 
de Planificació Urbanística i Serveis 
Urbans, Xavier Fonollosa explica 
que “volem construir un passeig 
per unir barris i persones. On avui 
hi ha una estructura que separa i di-
videix hi farem un passeig. Fem de 
la dificultat virtud”. El nou passeig 
facilitarà la connectivitat i la mobi-

litat a peu dels usuaris del Complex 
Esportiu Torrent de Llops i l’estació 
de Martorell-Enllaç (FGC).

Actualment la zona es troba encer-
clada amb tanques i sense cap ús. 
Fonollosa considera que “és una 
gran oportunitat per millorar la 
connectivitat, l’accessibilitat peato-
nal i en bicicleta. És un complement 
de les connexions transversals amb 
l’antiga N-II, ara reconvertida, i una 
nova connexió directa entre l’esta-
ció de FGC, el CE Torrent de Llops i 
els habitatges de Torrent de Llops i 
veïns de Can Cases”. L’Ajuntament 
ha obtingut l’autorització d’Adif 
per executar les obres del passeig 
sobre el calaix del TGV.

Les obres consistiran en la construc-
ció d’una plataforma única on s’hi 

col·locaran dues modalitats de pavi-
ment. També es col·locarà una pèr-
gola de 50 metres de longitud que 
crearà espais de sol i d’ombra du-
rant el recorregut. S’hi col·locaran 
parterres o jardineres en posició 
perimetral al llarg del passeig ge-
nerant un nou paisatge a base de 
seqüències vegetals transversals. La 
il·luminació del passeig serà amb 
columnes cilíndriques que la pèrgo-
la i s’integraran al terreny.

A la zona del carrer de Josep Vi-
lar, el passeig s’eixamplarà amb la 
creació d’una àrea de jocs infantils 
i una altra pèrgola de 15 metres 
de longitud. El projecte preveu la 
construcció d’una nova xarxa de la 
instal·lació de l’enllumenat públic i 
clavegueram.

El primer tinent d’alcalde, Xavier Fonollosa ha assegurat que “volem 
construir un passeig per unir barris i persones. On avui hi ha una
estructura que separa i divideix hi farem un passeig. Fem de la
dificultat virtud”
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La plaça de la Font de la Mina i l’avinguda 
de Vicenç Ros amb prioritat pels vianants

L’alcalde Salvador Esteve va inau-
gurar les obres de reconversió de 
la plaça Font de la Mina a prioritat 
invertida que han permès millo-
rar l’accessibilitat al nivell superior 
amb un sistema de rampes.

Les obres han consistit amb la re-
pavimentació de la calçada i l’eli-

minació dels vorals de les voreres 
existents a la plaça a partir de la 
construcció d’un sistema de rampes i 
s’adequa l’accés a l’escola. El primer 
tinent d’alcalde i regidor de Plani-
ficació Urbanística i Serveis Urbans 
de l’Ajuntament, Xavier Fonollosa 
explica que “aquesta actuació s’ha 
inclòs en el projecte de reconversió 

dels carrers del casc antic de Mar-
torell a prioritat invertida donant 
prioritat als vianants. Amb aquesta 
actuació hem millorat les condici-
ons d’accessibilitat i mobilitat de les 
persones del barri i dels alumnes de 
l’escola Els Convents”.

Paral·lelament a les obres de remo-
delació de la plaça de la Font de 
la Mina es transforma l’avinguda 
de Vicenç Ros a prioritat invertida. 
El president de l’AAVV Font de la 
Mina, Xavier Zamarra, ha volgut 
“donar les gràcies per la predispo-
sició de l’Ajuntament ha escoltar 
les peticions dels veïns i deixar-nos 
dir la nostra en el projecte. Al barri 
li feia  molta falta i esperem gau-
dir-ho molts anys”.

Més d’una trentena de carrers i avingudes
de Martorell s’han asfaltat aprofitant l’estiu

Durant els mesos d’agost i setem-
bre s’han asfaltat una trentena de 
carrers més en diferents punts del 
municipi en una actuació que for-
ma part del programa de millora 
de la via pública que impulsa el 
departament de Planificació Urba-
nística de l’Ajuntament de Marto-
rell.

El fresat i asfaltat de carrers han 
estat a carrers d’Abrera, Gelida, 
Begues, Cervelló, Corbera de Llo-
bregat, Esparreguera, Sant An-
dreu de la Barca, Sant Esteve Sesro-
vires, Sant Llorenç d’Hortons, Pou 
del Merli, Torrelles de Llobregat, 
Vallirana, Castellví de Rosanes, 
Avingunda de Camí Fondo i la Pla-
ça Font d’en Clusà (Camí Fondo); 
Lluís de Recasens, Bonaventura 
Pedemonte i Tenor Palet i l’avin-
guda de Fèlix Duran i Cañameras 
(Buenos Aires); Sant Antoni Ma-

ria Claret, Lluís Gaya, Pep Ventura i 
Carretera de Piera (El Pla), Plaça de 
Frederic Duran (Torrent de Llops) i 
Revall, Salvador Espriu i Mestre Go-
mila i Reniu (L’Illa Santacana), a la 
Vila. També s’han asfaltat els trams 
de l’Avinguda de Pau Claris, entre 
la carretera de Piera i l’Avinguda de 
Francesc Massana, i de l’Avinguda 

de Compte de Llobregat, des de 
l’avinguda de Francesc Massana i 
la plaça de Joan Serrats
El primer tinent d’alcalde i regi-
dor de Planificació Urbanística i 
Serveis Urbans, Xavier Fonollosa 
explica que “fem aquestes obres 
a l’estiu per minimitzar l’impacte 
cap als ciutadans”.
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ENTREVISTA

El nou curs és un punt de 
partida en els planejaments 
a seguir per part del departa-
ment de Promoció Econòmi-
ca, que està tenint una gran 
transcendència en el desen-
volupament de Martorell. En 
un moment difícil per al con-
junt de treballadors, l’admi-
nistració municipal referma 
la voluntat de seguir fent de 
pont entre treballador i em-
presa.

D’això i de les propostes fu-
tures ens en parla el regidor 
de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell, 
Lluís Amat.

Quines són les línies a seguir en 
aquest nou curs des del Departa-
ment de Promoció Econòmica?
Volem continuar el treball fet abans 
de l’aturada d’estiu. És a dir, po-
tenciar les accions formatives que 
impartim al Molí Empresa, al Molí 
Fariner, encarant-les cap a les neces-
sitats de les nostres empreses. Tam-
bé volem seguir fent créixer el Molí, 
millorar-ne accessos, instal·lacions 
i serveis, i reafirmar-lo en el pol 
econòmic del Baix Llobregat Nord. 

Un altre objectiu és el de fer pos-
sible la necessària aplicació de les 
noves tecnologies i l’administració 
digital, quelcom imprescindible en 
els temps actuals.

Una de les activitats principals que 
tenen lloc al Molí són les accions 
formatives i cursos. La formació 
s’ha convertit en una eina impres-
cindible?

Lluís Amat,
regidor de Promoció Econòmica

Durant aquest 2014 acabarem fent 
una vintena. El que tenim clar és 
que volem que aquests cursos vagin 
encaminats a les necessitats de les 
empreses i de les persones. Des del 
departament de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament visitem les 
empreses de Martorell perquè ens 
diguin què necessiten i què podem 
fer per ells des de l’administració 
local.

Això suposa una major especialit-
zació dels cursos?
Significa intentar fer un vestit a 
mida per a les empreses. Un cop 
recollides les necessitats de les més 
de 400 empreses visitades, anem 
cap a l’administració pública i bus-
quem quins cursos o accions forma-
tives s’ajusten a les seves demandes. 
És a dir: és absurd que fem cur-
sos d’anglès o de comptabilitat o 
d’informàtica si les nostres empre-

“Al Molí fem
formació adaptada 
a les persones i a 
les empreses”
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ses no ho necessiten. De vegades 
passa que els cal gent que sàpiga 
fer pàgines web, que parli xinès o 
que promocioni vendes, i cap aquí 
anem. El nostre objectiu i obliga-
ció és dur a terme des de promoció 
econòmica totes aquelles accions 
de les quals en surtin beneficiades 
les tres bandes: l’administració local 
-pel sentiment que les accions que 
impulsa tenen sentit i serveixen-, 
la persona que busca feina -perquè 

“Millorem 
l’accessibilitat al 
Molí amb un nova 
recepció,
renovant l’accés
a peu des de
Buenos Aires i 
construint un 
aparcament
gratuït darrere 
l’Hospital” 

té la possibilitat de trobar feina si 
la formació que segueix va lligada 
a les necessitats empresarials-, i la 
pròpia empresa, que tindrà un mer-
cat de treballadors formats o mig 
formats en allò que necessita. És 
copiar el model d’Alemanya, on les 
accions formatives les decideixen les 
empreses i els sindicats, i són ells qui 
marquen a l’administració pública 
quins són els cursos i les accions que 
han de fer els següents tres anys. 
Aquí a Martorell intentem copiar 
aquesta idea, que creiem que és 
molt indicada.

Hem parlat d’empreses, però què 
me’n diu dels emprenedors que co-
mencen? Hi tenen cabuda també en 
les línies a seguir del departament?
Sí, i tant. Per això fa poc vam inau-
gurar el Viver d’Empreses, i és una 
de les coses de les quals més satis-
fet n’estic. Actualment el tenim ple 

i hi ha llista d’espera per entrar-hi. 
S’ha generat activitat al seu voltant 
i entre els mateixos viveristes han 
anat generant activitat comercial 
des d’allà. És un projecte petit, però 
molt engrescador i satisfactori. I 
evidentment, moltes de les forma-
cions que fem, com ara tècniques 
de venda, màrqueting o assessora-
ment fiscal, compten amb l’opinió 
d’aquests emprenedors a través de 
les reunions periòdiques amb els 
tècnics.  

Aquest estiu s’ha posat en marxa el 
Punt d’Atenció a l’Emprenedor.
És un servei que permet centralitzar 
des del Molí totes les gestions que 
precisa una persona per donar-se 
d’alta d’autònom i constituir una 
empresa entre quinze i trenta mi-
nuts. Això vol dir que s’estalvien els 
tràmits i cues a la seu de la Segu-
retat Social i a d’altres administra-
cions.

Des d’aquí podrà fer-ho absoluta-
ment tot: demanar nom al registre, 
donar-se d’alta, i fer els tràmits da-
vant l’agència tributària. És un bé i 
una facilitat més per a tota la gent 
de Martorell.

Què cal millorar del funcionament 
del Molí Fariner?
Sempre cal millorar i personalment 
no estic mai satisfet amb la feina 
perquè sempre en volem més. El 
tenim ple i entre els viveristes hi 
ha una bona sintonia, però con-
templem com a acció de govern 
millorar-ne l’accessibilitat i les seves 
instal·lacions, per reafirmar-lo com 
sigui el pol de capitalitat econòmica 
del Baix Llobregat Nord.

Actualment, des de l’Ajuntament 
s’està executant un nou aparca-
ment gratuït amb cabuda per a 213 
vehicles darrera l’Hospital Sant Joan 
de Déu i un accés directe a peu al 
Molí. I a les mateixes instal·lacions, 
estem fent una recepció i una sala 
nova de formació. És un espai que 
ha de créixer molt més.

“Actualment tenim 
el Viver Empresa ple 
i amb llista d’espera. 
S’ha generat
activitat al seu
voltant i entre
els mateixos
viveristes” 
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ENSENYAMENT

La regidora d’Ensenyament, 
Mercè Morera diu que “ens 
hi vam comprometre i hem 
complert”

Els centres educatius municipals 
de Martorell acullen més de 8.000 
alumnes en aquest curs 2014-
15, segons dades de la regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament. 
A les llars d’infants, hi ha matricu-
lats 240 nens de 0 a 3 anys. En el 
cicle d’educació infantil i primària, 
de P3 a sisè, hi ha 3.320. A l’ESO, 
1.300 alumnes. 500 en el Batxille-
rat. I 550 en els cicles formatius. A 
l’Escola Oficial d’idiomes, hi ha una 
previsió de 600 alumnes. A l’Escola 
d’adults, de 650, d’una trentena al 
Programa de Transició al Treball, de 
260 a l’Escola de Música i d’uns 400 
a les escoles municipals d’anglès, 
moda i arts i oficis.

La novetat del curs és la posada en 
marxa de la Secció Institut a l’antiga 
escola Montserrat. La regidora 
d’Ensenyament, Mercè Morera ex-
plica que “abans d’acabar el curs 
passat ens vam comprometre amb 
la direcció del centre, els profes-
sorats i les famílies dels estudiants 
i hem complert amb la posada en 
marxa de l’equipament”. La Secció 
Institut de Martorell compta amb 
uns 240 alumnes. La construcció 
s’articula en dos blocs rectangulars 
de planta baixa i primera col·locats 
paral·lelament a diferents nivells. 
L’actuació ha previst l’adequació 
funcional d’un primer mòdul i 
la instal·lació de dos aularis que 

ocupen l’espai lliure existent en-
tre l’escola i l’edifici d’habitatges, 
creant un pati central. A l’exterior 
s’ha condicionat la part de l’espai 
del pati central i el pati davanter 
amb una rampa que garanteixi la 
supressió de barreres arquitectòni-
ques entre els diferents espais lliu-
res. Els espais destinats a les classes 
i el pati central ja estan operatius. 
La resta d’espais que completa-
ran l’equipament del nou insti-
tut s’adequaran durant la tardor. 
L’Ajuntament de Martorell va apro-
fitar els mesos d’estiu per realitzar 
obres de millora a d’altres centres 
escolars com Els Convents, Juan Ra-
món Jiménez i José Echegaray.

El curs escolar
2014-15 té la
novetat de la
posada en marxa
de la Secció Institut
a l’antiga
escola Montserrat
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Conveni amb El Progrés per dinamitzar 
la promoció de la cultura

CULTURA

L’Ajuntament de Martorell i El Progrés han signat un 
conveni per a la dinamització, conservació, millora i 
protecció dels equipaments i instal·lacions de propie-
tat de l’associació. L’acord també preveu la cessió d’ús 
de les instal·lacions que l’entitat té al carrer del Mur 
i de l’edifici del Círcol a favor del Patronat Municipal 
de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP) perquè en 
faci la gestió dels equipaments.

L’alcalde Salvador Esteve assegura que “és un conveni 
de consolidació per una entitat centenària en benefici 
seu i del poble de Martorell. Aquest acord permetrà 
a l’Ajuntament potenciar aquests equipaments com a 
instruments de promoció cultural d’interès públic i as-
segurar-ne la viabilitat futura de la pròpia associació 
durant els propers 50 anys”.

Martorell guanya un teatre
L’Ajuntament de Martorell es troba en ple procés de 
revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). En aquest context, la Diputació de Barcelona 
està finalitzant l’estudi de la Xarxa d’Equipaments de 
Martorell com a eina de planificació que recull la situa-
ció actual dels equipaments del municipi, les necessitats 
i les disponibilitats. El primer tinent d’alcalde, Xavier 
Fonollosa assegura que “amb aquest acord El Progrés 
hi guanya com a entitat i Martorell hi guanya com a po-

ble. Martorell guanya un teatre en un edifici centenari 
que ens permetrà dinamitzar la cultura i El Progrés com 
a societat guanya el seu futur garantint-ne l’estabilitat 
econòmica”.

Fruit d’aquest conveni, Martorell resol una necessitat 
pendent que havia detectat aquest estudi com era les 
deficiències d’adaptació dels espais escenicomusicals 
del municipi amb la gestió d’ús del teatre del Progrés i 
l’edifici del Círcol.

Viabilitat pel Progrés

El Progrés és una associació sense afany de lucre que té 
com a finalitat procurar esplai, cultura i vida social per 
tots els seus associats, tenint en compte ser una asso-
ciació oberta al poble i a la comarca. És propietari d’un 
teatre, un cafè o sala dels miralls, una pista descoberta 
de ball amb escenari, una zona enjardinada i una pista 
esportiva emplaçats al número 64 del carrer del Mur. El 
president del Progrés, Antoni Ollé explica que “un dels 
objectius del Progrés ha estat sempre la conservació del 
seu patrimoni a través de l’esforç dels seus associats. 

Amb aquest conveni s’ha de fer un pas endavant per 
millorar els equipaments del Progrés i en garanteix la 
viabilitat econòmica de l’entitat. En cap cas, El Progrés 
perd la propietat i mantindrà les mateixes activitats 
tradicionals en els espais que sempre ha realitzat”.
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Els serveis socials bàsics del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a les 
Persones de l’Ajuntament de Mar-
torell atendran i avaluaran a partir 
d’ara cada cas de sol·licitud de famí-
lies martorellenques amb dificultats 
per pagar unes tarifes mínimes d’ai-
gua, gas i electricitat i concediran 
ajuts de tipus econòmic. Aquesta és 
una iniciativa pionera a Catalunya, 
i que té el seu origen en una moció 

SERVEIS SOCIALS

Les bases dels ajuts a les famílies de Martorell que es 
troben en dificultat per afrontar les despeses del sub-
ministrament energètic i d’aigua s’han aprovat de for-
ma definitiva i la convocatòria d’enguany ja és oberta. 
Es tracta d’una mesura pionera a Catalunya, aprobada 

per unanimitat al ple municipal del maig passat. El pri-
mer tinent d’alcalde, Xavier Fonollosa recalca que “el 
programa d’ajuts forma part del Pla d’Ajuts a les Famí-
lies (PAF) i vol ajudar a pal·liar els efectes de la crisi a 
les famílies de Martorell”.

presentada al ple municipal del mes 
de maig d’enguany, que va comp-
tar amb el suport de les cinc forces 
polítiques.

Aquesta convocatòria pública per-
met destinar una partida de diners 
que es repartirà entre els benefici-
aris en base a un escalat –segons el 
número de membres de la unitat 
familiar- i que ateny dues possibili-

tats: una aportació econòmica com-
binada per a l’aigua i l’electricitat 
(sempre que no hi hagi gas a la llar), 
o bé una aportació econòmica per 
fer front al pagament de l’aigua, 
el gas i l’electricitat si s’escau. Les 
quantitats anuals per nucli familiar 
es poden consultar en el document 
adjunt.

L’Ajuntament de Martorell, a través del Patronat Mu-
nicipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP) ha 
dut a terme, per segon estiu consecutiu, un programa 
d’activitats d’estiu que ha inclòs els àpats de l’esmor-
zar i dinar: 72 infants durant el mes de juliol i 52 in-
fants més, durant l’agost. El programa de suficiència 
alimentària s’inclou dins del Pla d’Ajut a les Famílies i 
garanteix les necessitats bàsiques d’alimentació a les 
persones més afectades per la crisi, el programa inclou 
ajuts per a les beques menjador durant el curs escolar i 
no s’atura per vacances durant l’estiu. El programa de 

suficiència alimentària de l’Ajuntament ha atès a 197 
famílies residents a Martorell, amb ajuts per a l’adqui-
sició de productes bàsics d’alimentació en els primers 
set mesos i mig de 2014. El programa de suficiencia 
alimentària inclou també la col·laboració econòmica, 
a través de convenis anuals, amb les entitats del ter-
cer sector com Creu Roja Baix Llobregat Nord i Caritas 
amb l’objectiu, segons Fonollosa, “de minimitzar els 
efectes de la crisi econòmica entre els ciutadans de 
Martorell a partir d’ajuts d’urgència social”.

Es garanteix la suficiencia alimentaría per als 
infants de Martorell, també a l’estiu

Ajuts a families de 
Martorell per al 
subministrament 
d’aigua, gas i
electricitat
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Les obres d’ampliació de l’Arxiu Municipal
doblaran la superfície actual

L’escola Juan Ramon Jiménez compta amb una nova co-
berta i pista poliesportiva que s’ha estrenat amb l’inici 
del nou curs 2014-15. Els treballs s’han realitzat durant 
el mes d’agost aprofitant l’aturada escolar i també dels 
casals d’estiu on aquest centre és un dels equipaments 
que acull els infants que hi participen. Les obres han 
tingut cost de 142.130,55  euros.

La nova coberta és a quatre vents, té una gran alçada 
per practicar esport tant adreçades a les activitats es-
colars com a les extraescolars que promou el Patronat 

BREUS

Aquest estiu s’han iniciat les obres d’ampliació de 
l’Arxiu Municipal, amb la nau paral·lela i annexa a 
l’actual, ubicat a la Plaça de la Germana Sant Ra-
mon, situada al carrer del Mur, al barri de la Vila on 

Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP). 

Aprofitant la construcció de la coberta s’ha arranjat 
l’espai amb una nova pista poliesportiva adeqüant-la 
amb les mesures reglamentàries obligatòries.

El regidor d’Esports, Albert Fernández explica que 
“hem cobert aquesta pista amb la intenció de satisfer 
la demanda de les entitats esportives i també de l’es-
cola l’hora de poder entrenar al marge de les condici-
ons metereològiques”.

Nova pista poliesportiva i coberta de l’escola
Juan Ramon Jiménez

es conserva la nau paral·lela 
existent a l’actual arxiu pel 
valor arquitectònic de les 
seves voltes a la catalana 
d’envà i que antigament es-
taven unides formant un sol 
cos quan es va construir l’an-
tic hospital de Sant Joan de 
Déu. El termini d’execució és 
de sis mesos i la previsió és 
que les obres s’enllesteixin a 
finals d’aquest any.

L’edifici s’emplaça en la zona oest del soterrani de la 
Plaça de la Germana Sant Ramon, amb accés des del 
número 43 del carrer del Mur, amb una façana late-
ral al carrer de Sant Antoni i una façana posterior, 

al número 46 del carrer de 
Lloselles.

El solar on s’emplaça l’edi-
fici de l’actual arxiu, té una 
superfície de 140 m2 i la 
proposta d’ampliació amb 
la nau paral·lela i annexa a 
l’existent, suposa un incre-
ment de superfície de 124,40 
m2 més. Així, l’arxiu tindrà 
una superfície de 264,40 m2.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Martorell s’incorpora al Reempresa per
garantir la continuïtat de les empreses

L’Ajuntament de Martorell s’incor-
pora al Centre de Reempresa de Ca-
talunya com a nou punt d’atenció 
per garantir la continuïtat de les 
empreses del seu territori. Aquest 
és l’objectiu d’aquest projecte que 
es va presentar el 23 de setembre 
passat al Molí Empresa amb l’assisi-
tència de l’alcalde, Salvador Esteve, 
i el regidor de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament, Lluís Amat. El pro-
jecte, impulsat per la Diputació de 
Barcelona i la patronal Cecot, pre-
tén estendre un model d’emprene-
doria i de creixement empresarial 
que incideixi en la continuïtat de 
les empreses.

La Diputació de Barcelona i la pa-
tronal Cecot van signar, fa una mica 
més d’un any i mig, un acord de col-
laboració per difondre i estendre 
la Reempresa a la província de Bar-
celona com un model d’emprene-
doria i de creixement empresarial 
consolidat que incideixi en la conti-
nuïtat de les empreses. En definiti-
va, es treballa per aconseguir crear 
a Catalunya un mercat únic per a la 

compra-venda d’empreses.

L’alcalde de Martorell, Salvador 
Esteve, va dir que “en aquests mo-
ments de dificultats si s’ajunten 
les sinèrgies d’un cos empresari-
al i d’una administració potents 
es poden crear projectes ferms. La 
voluntat de l’equip de govern de 
l’Ajuntament és posar a l’abast to-
tes les eines possibles, vinguin d’on 
vinguin, al servei dels ciutadans de 
Martorell”.

Martorell, nou punt del Centre de 
Reempresa de Catalunya
El Centre de Reempresa de Ca-
talunya té com a objectiu princi-
pal posar en marxa un nou model 
d’emprenedoria per enfortir i dina-
mitzar el teixit empresarial català. 
El president de la patronal Cecot 
i del Centre de Reempresa de Ca-
talunya, Antoni Abad, ha dit que 
“aquest nou model facilita el con-
tacte entre empreses, emprene-
dors i empresaris i permet la cessió 
de l’èxit empresarial a Catalunya a 
través de la compra-venda de ne-

gocis. L’empresari que ven li explica 
al potencial comprador com és el 
negoci avui i el comprador farà el 
pas si veu noves potencialitats, no-
ves possibilitats, nous recorreguts i 
nous creixements. Serveix no només 
perquè es matinguin llocs de treball 
sinó també per crear-ne de nous”.

La Diputació de Barcelona desen-
voluparà el treball en xarxa amb 
els ajuntaments i la incorporació 
de l’Àrea de Promoció  Econòmi-
ca de l’Ajuntament de Martorell 
s’emmarca en la voluntat d’actu-
ar plegats per consolidar el teixit 
empresarial existent i reforçar la 
seva competitivitat. El regidor de 
Promoció Econòmica, Lluís Amat, 
ha afirmat que “és una sort poder 
presentar aquest nou model d’em-
prenedoria a Martorell ja que re-
presenta afegir més a valor a tota 
la tasca que oferim des d’aquesta 
àrea. Aquí, a Martorell, serem un 
nou punt d’atenció de Reempresa a 
Catalunya i és on desenvoluparem 
aquest nou servei”. 
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CULTURA

Martorell
participa a la 
Via Catalana 

Una àmplia representació de mar-
torellencs, entre ells regidors dels 
grups municipals de CiU i ERC, van 
participar l’11 de setembre de la 
monumental Senyera en forma de 
V, que va omplir la Gran Via i la Di-
agonal de Barcelona amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya. 

La presidenta de l’Assemblea Na-
cional Catalana a Martorell, Mont-
serrat Valls, diu que “enguany ens 
és impossible quantificar el nombre 
exacte de martorellencs que hi va 
participar, doncs les inscripcions es 
feien per internet i la gent hi va 
anar per lliure”. El president d’Òm-
nium Cultural, Jordi Gibert, diu que 
“els martorellencs es van implicar i 
es van desplaçar en massa a Barce-
lona. Ho vam viure com una festa 
reivindicativa i cívica”. L’alcalde de 
Martorell, Salvador Esteve, va apel-
lar a la unitat, la tenacitat i l’esperit 
de sacrifici per a l’assoliment d’una 
Catalunya lliure en l’ofrena floral a 
Sant Bartomeu. A l’acte, en el qual 
diverses entitats han fet ofrena flo-
ral, hi han assistit un centenar de 
persones i quatre de les cinc forces 
polítiques del consistori. Mig miler 
de martorellencs van clamar per 
les llibertats del poble català a la 
XXXVII pujada de la Senyera a Les 
Torretes. Enguany, per segon any 
consecutiu, la Secció Sardanista, va 

desplegar una estelada gegantina, 
de 50 metres de llarg i 17,5 d’am-
ple, que va convertir en la segona 
més gran del país.

600 espelmes i els concerts íntims de 
Roger Mas i Quim Vila, van tancar, 
el setembre, els actes de comme-
moració dels 300 anys de 1714. La 
comissió del Tricentenari a Marto-
rell l’han formada l’Ajuntament, La 
Xarxa, El Foment, Creu Roja, Coral 
Ars Nova, AV Can Cases, Òmnium 
Cultural, ANC, Secció Sardanista, 
Gegants de Martorell,Capgrossos 
de Martorell, Caramelles, Basto-

Els martorellencs viuen 
amb intensitat els actes 
de la Diada Nacional
de Catalunya

Comiat als actes
del Tricentenari

Un espectacle infantil, una cercavi-
la, un sopar popular per a 400 per-
sones, l’encesa de l’estelada amb 

ners, AV El Pla, AMCAM, Els Mus-
sols, Associació d’Artistes Plàstics, 
Tim Teatre, Aula de Teatre, Amics 
Sant Antoni, Mans Mercedàries, As-
sociació de Puntaires i els Amics de 
l’Art.
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BREUS

L’Ajuntament de Martorell va aprovar en un Ple extra-
ordinari celebrat el 22 de novembre passat una moció 
de suport a la celebració de la consulta prevista pel 9 de 
novembre sobre el futur polític de Catalunya.

La moció la presentaven conjuntament els grups de CiU, 
ICV i ERC emparant-se en el text unitari de l’Associació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associació de Municipis per 
la Independència.

La proposta va tirar endavant amb 16 suports (CiU, ICV, 
ERC i Montserrat Parera, del PSC), 1 abstenció (Adrià Ar-
qué, del PSC) i 4 vots contraris (PP, Javier González Abad 
i Lourdes Hernández, del PSC) i després que no prosperés 
una moció alternativa presentada pel grup socialista.

L’Ajuntament de Martorell es compromet amb la 
consulta del 9 de novembre

L’alcalde de Martorell, Salvador 
Esteve i el president del Club de 
Futbol Martorell, Jaume Valls 
van signar un conveni de col-
laboració entre els dos ens per re-
gular la cessió i la normativa d’ús 
dels espais del Complex Esportiu 
Torrent de Llops que disposa el 
Club de Futbol Martorell.

L’entitat també es farà càrrec de 
la neteja dels espais i de les des-
peses de manteniment i repa-
ració de les instal·lacions per als 
quals li ha cedit l’Ajuntament. 

Així, s’atorga una llicència d’ocu-
pació temporal de diversos espais 
del CE Torrent de Llops al CF Mar-
torell, com ara, el bar, una terras-
sa, una barra amb zona de pícnic 
amb taules i cadires, una caseta, 
un magatzem i el mòdul prefabri-
cat instal·lat entre els dos camps 
de futbol, destinat a oficines, es-
pai administratiu i polivalent al 
servei del club inclòs l’emmagat-

Acord amb el Club de Futbol Martorell

zematge de material esportiu.

El regidor d’Esports de l’Ajunta-
ment, Albert Fernández explica que 
“amb aquest conveni regularitzem 
l’ús que fa l’entitat de l’equipa-

ment, dels espais comuns i dels 
terrenys de joc. Era convenient 
enllestir un conveni com aquest 
tenint en compte, a més, el gran 
volum de practicants que té el CF 
Martorell”.

En el punt primer, la moció mostra el suport “a la con-
vocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici 
dels notres drets democràtics i prendre el compromís de 
l’Ajuntament de Martorell amb la seva realització, facili-
tant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la pos-
sible, fent una crida a la participació.”

I en el punt segon, dóna “ple suport al president i al 
govern del Generalitat , al Parlament de Catalunya i als 
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 
materialització de la consulta del 9 de novembre dins el 
marc legal que és la Llei de consultes popular no refren-
dàries i participació ciutadana”, aprovada pel Parlament 
de Catalunya.
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GRUPS MUNICIPALS

Els entesos en la matèria ens 
parlen d’una notable millora 
dels indicadors macroeconòmics 
que indiquen l’avanç de la recu-
peració. Aquesta millora de la 
que ens parlen però no ens és 
perceptible encara per la gent 
del carrer, per tant cal fugir de 
triomfalismes, cal tocar de peus 
a terra i seguir treballant per la 
recuperació.

La crisi que hem patit els dar-
rers anys ha estat ferotge, hem 
de recordar que a l’Estat hi ha 
una taxa d’atur per sobre del 
24%, un 56% entre els joves, 
xifres dramàtiques.

Davant d’aquesta situació els 
agents polítics hem reaccio-
nat de diferent manera. Des 
del govern municipal, i amb 
les transferències que ens són 
pròpies, però amb tota la res-
ponsabilitat, hem apostat per 
treballar per la represa econò-
mica, mantenir i inclús ampliar 
serveis, preservar l’estat del 
benestar a casa nostra, millorar 
infraestructures per atraure 

L’ACTITUD ÉS CABDAL

activitat econòmica. no ha estat 
gens fàcil. S’ha treballat amb 
esforç i decisió, amb actitud 
positiva, molt conscients de la 
responsabilitat del que ens toca 
administrar i del context en què 
se’ns ha encomanat fer-ho.

Alguns partits polítics però han 
optat per la política de desgast, 
per buscar rèdit electoral en 
el patiment de les persones, 
explicant en ocasions mentides, 
en ocasions mitges veritats, 
amb un sol objectiu. desgastar 
l’adversari polític. Molts d’ells 
no recorden que no fas gaires 
anys, quan es lligaven els gossos 
amb llonganisses, ells tenien 
responsabilitat de govern i la 
seva gestió va ser ben galdosa 
i el benefici pels martorellencs 
ben magre. És sorprenent que 
els que van governar amb 
èpoques de vaques grasses i van 
paralitzar el poble, ara en els 
moment més crítics es dediquin 
sistemàticament a la crítica i el 
desgast de l’adversari, inclús 
posant Pals a les rodes a la 
represa.

L’actitud és cabdal, cal posar 
èmfasi en les persones i les 
empreses per assegurar la recu-
peració, cal facilitar l’activitat 
econòmica i donar valor i incre-
mentar el capital humà.

Treballem per millorar Marto-
rell, i ho fem empesos per la 
força de molta gent, que ens 
esperona i alhora ens demana 
que reclamem noves eines i 
estructures que ens permetin 
donar resposta.

El país està immers en una 
transformació profunda, del 
carrer emana la voluntat pa-
cífica i clara de definir un nou 
país, una nova manera de ser i 
d’organitzar-nos. Un país millor, 
més pròsper, més just i més 
lliure. Hi estem compromesos, 
amb actitud positiva i voluntat 
ferma de millora, perquè els 
progressos, les transformacions 
són necessàries i han de ser en 
positiu.

XAVIER FONOLLOSA
PRIMER TINENT D’ALCALDE I REGI-
DOR DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
I SERVEIS URBANS 

ADRIÀ ARQUÉ ARMESTOY
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Va semblar com sí un violent i 
sobtat terratrèmol ho arrasés 
tot, el paisatge, la vida animal, 
vegetal i mineral. La gran 
notícia era: el gran ídol polític, 
aquell home extraordinari que 
havia fet del país el seu hortet, 
indiscutible líder, havia estat 
descobert fent trampes amb di-
ners i enganyant a la seva gent.

Tothom havia cregut en l’ho-
nesta lluita d’aquella persona 
mítica, que tenia un objectiu 
bàsic a la vida: conduir el seu 
poble cap a una hermosa i feliç 
realitat, on democràcia, cultura, 
prosperitat i civilització fos 
reconeguda arreu.

Els que havien participat en 
la propaganda del missatge 
de l’homenet, nits enganxant 
cartells, repartint paperetes per 
les cases i rebent al personatge 
amb música, banderes i emoció, 
ara sentien una barreja de 
tristesa i ràbia.

No hi hauran carrers ni places 
que lloïn el nom del lider der-
rotat per impúdica conducta. Al 
seu funeral que hagués hagut 
de ser com el d’un faraó hi 
mancarà una guarda d’honor, 
periodistes de totes les televisi-
ons, millers de flors, llàgrimes i 
mocadors.

Ara tot s’ha esfumat.  

LA CAIGUDA DE L’ÍDOL NACIONAL
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GRUPS MUNICIPALS

Com heu pogut comprovar en 
el darrer número del Butlletí 
municipal amb el tractament 
que s’ha donat de la privatit-
zació de l’aigua, l’equip de go-
vern de l’Ajuntament fa servir  
reiteradament els mitjans de 
comunicació públics de Marto-
rell (ràdio, web i butlletí) amb 
total falta de pluralisme polític i 
una evident falta d’honestedat 
informativa. Hem posat aquest 
fet en mans del CAC (Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya), 
per tal que en tinguin conei-
xement i prenguin les mesures 
oportunes.
Com per desgràcia ja ens tenen 
acostumats (i van heretar dels 
sistema de fer política del no 
honorable ciutadà Jordi Pujol) 
confonem el partit amb la 
institució. No podem permetre 
que s’utilitzin els mitjans de 
comunicació públics de manera 

DE QUÈ TENEN POR?
privada, partidista i manipula-
dora. La pregunta és: de què 
tenen por? Per què no volen 
que la resta de partits o entitats 
donem la nostra opinió? No 
estan tranquils amb la gestió 
que fan i que han fet? 

Tornant al cas de la privatitza-
ció de l’aigua, no entrarem a 
discutir què van dir al 2009 i 
què va passar posteriorment. 
Simplement, per saber qui diu 
la veritat, obriu l’aixeta i pro-
veu l’aigua que surt, o mireu la 
factura d’ara i la del 2009. L’ai-
gua és de la qualitat que es va 
prometre? Ha pujat el preu? La 
resposta la trobareu vosaltres 
mateixos. 

En relació a si s’ha complert 
el contracte que es va signar 
entre l’empresa concessionària i 
l’Ajuntament la justícia serà qui 

ho determini, ja que el nostre 
grup posarà una denúncia al 
jutjat per aquest motiu i per 
recuperar la gestió municipal 
d’un bé tant valuós com és 
l’aigua.

Des d’Iniciativa per Catalunya 
Verds Martorell continuarem 
denunciant les injustícies, les 
males pràctiques i els incom-
pliments d’acords constants 
que l’equip de govern porta a 
terme. Entre tots i totes estem 
aconseguint que la por canviï 
de costat.

Tenim moltes propostes, però 
volem sumar-hi les teves, per 
això et fem una crida a que 
participis, a que ens diguis la 
teva opinió, pels canals habitu-
als, en persona, al nostre web, 
mitjançant les xarxes socials o 
com vulguis.

JOSÉ SIMÓN
GM ICV MARTORELL

CiU ha d’assumir que han estat 
governant Catalunya amb un 
president que al mateix temps 
estava evadint impostos.

Durant 34 anys hem estat vícti-
mes d’una gran mentida i d’un 
engany històric, i els catalans 
ens mereixem saber tot el que 
ha ocorregut, conèixer totes les 
respostes i que s’assumeixin les 
responsabilitats que correspon-
guin.

S’ha utilitzat el nom de Cata-
lunya en va com a excusa per 
tapar el que ara sabem que era 
cert.

Mentre es reclamava d’una 
banda una Hisenda pròpia per 
Catalunya s’estava realitzant un 
frau fiscal de l’altra, i mentre es 
demanava responsabilitats als 
catalans per acomplir les seves 
obligacions no es complien 
les pròpies pel president de la 
Generalitat i de CIU.

S’ha d’aclarir aquesta hipo-
cresia, volem transparència i 

L’OASI CATALÀ

regeneració política, i per això 
és fonamental que coneguem 
bé tot el confessat i tot l’incon-
fessable, perquè hi ha indicis 
fonamentals que el conegut 
només és la punta de l’iceberg 
que amaga una situació molt 
greu.

Que un president de la Gene-
ralitat, que ho ha estat durant 
23 anys, hagi comès evasió de 
capitals a l’estranger, no és una 
qüestió. privada i familiar, és 
reprovable.

El fundador d’un partit que 
s’omple la boca de fer discursos 
moralitzants sobre Catalunya 
i els catalans, confessi un frau 
d’aquesta magnitud no és una 
qüestió. privada i familiar, és 
intolerable. Per això no podem 
admetre lliçons d’ètica i catala-
nitat dels que han fet patriotis-
me hipòcrita i cínic.

Creiem que és molt significatiu 
el silenci del soci de govern i 
cap de l’oposició alhora, Oriol 
Junqueras. ERC està tapant les 

vergonyes del seu soci perquè 
vol capitalitzar la caiguda de 
CIU. Aquesta oportuna desapa-
rició ens fa sospitar que el seu 
projecte de Catalunya consis-
teix en amagar les vergonyes 
sota la catifa del nacionalisme. 

FRANCESC JOSEP ARPAL
GRUP MUNICIPAL DEL PP
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L’èxit de la diada ha passat 
desapercebut fora de Ca-
talunya, la manipulació i la 
censura s’han posat a la vista 
de tothom. Un amic Madrileny, 
comentava la fractura que ell 
veia, amb un onze de setembre 
amb dues manifestacions, la 
de Barcelona i la de Tarragona; 
em recordava la xacra que han 
representat els nacionalismes 
i que només la crisi es la base 
d’aquest merder. 

Clar, que vist des d’aquí la cosa 
canvia substancialment; i que 
davant l’anàlisi tant encertat 
del CNI, el Gobierno de la 
Nación i les elits extractives; el 
millor que podem fer es callar i 
anar tirant. A la nostra.

Mai no entendran que només 
respon a un valor universal, 
simple i legítim : la voluntat; i 
aquest argument es suficient. 

Avui aquest valor es imparable, 
res tornarà a ser com abans. 
Des de l’esquerra més alternati-

VOLUNTAT

va a la dreta catòlica, gent gran 
i jove o classes populars i mitja-
nes, la demanda de poder votar 
i poder decidir, s’ha escampat 
com una taca d’oli.

Res no es gratuït, l’Assemblea 
Nacional Catalana ha sabut 
aglutinar allò que les organit-
zacions polítiques, fa temps 
que no sabem fer... Il·lusionar.  
Inclús els que deien que la 
política es el problema i no la 
solució, han sumat en aquest 
projecte la seva força.

Hi ha algun projecte més rege-
nerador que el sobiranista?
A mi m’agradaria decidir entre 
tots com fer una República 
Catalana moderna,  inclusiva i 
socialment justa. Es el moment 
i tots hi tenim alguna cosa a dir 
i a aportar; jo no vull desenten-
dre-me’n, els nostres fills han 
de poder aspirar a una millor 
qualitat de vida.

Ho tenim a tocar, però no hem 
d’oblidar Martorell; aquí ens 

ADOLF BARGUÉS
GRUP MUNICIPAL D’ERC

INFORMACIÓ

AJUNT. DE MARTORELL

TRANSPORT URBÀ
FGC

RENFE
TAXI MARTORELL

POLICIA LOCAL
MOSSOS D’ESQUADRA

BOMBERS

PARRÒQUIA SANTA MARIA
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR

CREU ROJA
URGÈNCIES MÈDIQUES

SANITAT RESPON
VISITES MÈDIQUES

HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU
SERVEIS FUNERARIS

CORREUS I TELÈGRAFS
INFO GENERALITAT

MOBLES I TRASTOS VELLS
DEIXALLERIA MUNICIPAL
AIGÜES DE MARTORELL

RÀDIO MARTORELL
OMIC

GAS NATURAL
FECSA-ENDESA

93 775 00 50  www.martorell.cat

93 775 34 34
93 205 15 15
902 240 202 · 900 200 212
93 775 24 45 (24h)
www.taximartorell.com
93 775 07 83
088 · 112
93 775 10 80 · 93 775 10 85

93 775 00 89
93 775 39 18

93 775 05 50
061
902 111 444
www.gencat.net/ics
93 774 20 20
93 775 55 52

93 775 11 46
012
93 775 34 34
93 776 52 34
93 775 10 28
93 775 5252
93 775 37 52
902 079 997
902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

FARMÀCIES
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Disseny i maquetació:
www.azordisseny.com
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Aquest butlletí es distribueix
gratuïtament per totes les bústies 
del municipi i en els edificis on es 
faciliti l’entrada del repartidor. Si 
no el rebeu correctament, comuni-
queu-nos- ho al correu electrònic:
comunicacio@martorell.cat

CRÈDITS

CURTO · 93 775 23 13
C. SANT ESTEVE SESROVIRES, 6
(CAMÍ FONDO)

DE DIOS · 93 775 32 29
C. COMERÇ, 5 (ESTACIÓ RENFE)

HERNÁNDEZ · 93 775 40 61
AV CAPITÀ BATLLEVELL
LLUÍS DE REQUESENS, 4
(BUENOS AIRES)

LAIA ROVIRA · 93 775 02 89
C. PAU CLARIS, 3 (CTRA. NACIONAL II )

MASSANEDA · 93 774 19 54
PL. V. RODRÍGUEZ, 1 (BUENOS AIRES)

MIRALLES CISQUER · 93 774 26 46
PL. FREDERIC DURAN, 3
(TORRENT DE LLOPS)

MIRALLES VIA · 93 774 15 19
AV GERMANS MARTÍ, 25 (EL PLA)

PARERA · 93 775 18 97
PL. DE LA VILA, 11 (LA VILA)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
OCTUBRE - NOVEMBRE 2014

3 Oct – 10 Oct Farmàcia Miralles Cisquer

10 Oct – 17 Oct Farmàcia Rovira

17 Oct – 24 Oct Farmàcia Parera

24 Oct – 31 Oct Farmàcia Hernández

31 Oct – 7 Nov Farmàcia Miralles Via

7 Nov – 14 Nov Farmàcia Massaneda

14 Nov – 21 Nov Farmàcia de Dios

21 Nov – 28 Nov Farmàcia Curto

PARTICIPA

Els veïns que ho vulguin, poden 
fer ús del Reglament de Partici-
pació Ciutadana fent arribar les 
seves cartes a l’adreça:
comunicacio@martorell.cat.
Hi ha de constar nom i cognoms, 
DNI, adreça i telèfon. Les cartes 
no poden superar les 20 línies. 
Es reserva el dret de publicar o 
esmenar el text.

cal també una societat civil 
forta que cohesioni mitjançant 
l’esport, la tradició, la cultura i 
l’altruisme, als nostres veïns. 

Ja veiem que som capaços de 
fer trontollar les manipulacions 
i els dirigismes, i que per avan-
çar, ens cal només voluntat. 
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8

9

9

11

12

12

13

14 

15

16

16 

17

18

19

18

19

19

20 

21

22

24

24

25

26

26

27

29

18.00 h

21.30 h

20.00 h

22.30 h

8.30 h

18.00 h

21.30 h

De 16.00 a 19.30 h

18.00 h

De 16.00 a 19.30 h

22.30 h

22.30 h

18.00 h

9.30 h

8.30 h

19.00 h

De 10.00 a 14.00 h

21.00 h

18.00 h

18.30 h

19.30 h

22.30 h

12.00 h

18.00 h

18.00 h

18.00 h

Festa del Roser. Del 3 al 5 d’octubre (Vegeu programa editat). 

Com detectar l’Alzheimer? Pri- mers símptomes d’alerta. A càrrec de la 
dra. Consol Almenar, coordinadora de l’Àrea de Psicogeriatria del Complex 
Assistencial Benito Meni.

L’Ateneu és cinema: Nit de curts

Inauguració de l’exposició NEANDERTALS a Catalunya

Ball amb Raül. Inf. 93 775 25 86.

X Matinal Mototuristica de Martorell. Org.: AMCAM-Mussols.

Ball amb David Swing. Inf..93 775 25 86.

Reunió del Club de lectura en horari nocturn

Formació per  a emprenedors/res i empreses: Vull exportar! Com adaptar 
la nostra estratègia comercial al nou entorn competitiu. Imprescindible 
inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat 

Les dones amb el meu nom.
Xerrada i visita comentada a l’exposició Neandertals a Catalunya. 

Dia Mundial de l’Alimentació. PES = Programa d’Educació per a la Salut.

Formació per emprenedors/res i empreses: Vull exportar! Com adaptar 
la nostra estrategia comercial al nou entorn competitiu. Imprescindible 
inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat 

L’Ateneu és Música. Concert en directe Compàs 33.

Ball amb Sebastià. Inf. 93 775 25 86.

Ball amb Sebastià. Inf. 93 775 25 86.

Lliga Catalana de Legacy: apunta´t a un dels tornejos de Màgic més em-
blemàtics. (Inscripcions el mateix dia)

Sortida. Ruta 1 Castellet i la Gornal. Org.: AMCAM-Clàssiques

Teatre. Estúpids, amb Ferran Rañé. Entrades anticipades divendres 17, a El 
Foment, de 19.00 a 21.00 h

Formació per emprenedors/res i empreses: Taller de Mindfullness. Impres-
cindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat 

Reunió informativa de presentació del Curs de Ball de la Quadrilla

Dia Internacional Contra el Càncer de Mama, a càrrec de Vanessa Cor-
tí Barberà, psicooncòloga de l’Associació Catalunya contra el Càncer i de 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Hora del conte, a càrrec del Grup Zinc de l’Aula de Teatre

Presentació  del llibre Emma, de l’autora Jane Austen, a càrrec del profes-
sor Manues Pablos amb la traductora Alba Dedeu i la participación de l’Aula 
de teatre de l’Escola Municipal de Música.

Ball amb Solistes. Inf. 93 775 25 86.

Cicle de Cinema infantil 5a sessió: Ernest & Célestine

Ball amb Joan Serra. Inf. 93 775 25 86.

Reunió del Club de Lectura en horari de tarda

Presentació del llibre El regal dels 21, a càrrec d’Antoni Mates,
autor del llibre.

Centre Cultural

Ateneu

Sala d’exposicions del 
Centre Cultural

El Progrés

Ca n’Oliveras

El Progrés

Centre Cultural

Centre de Promoció Econò-
mica Molí Fariner. Sala de 
conferències Molí Empresa.

Centre Cultural

Campanya

Centre de Promoció Econò-
mica Molí Fariner. Sala de 
conferències Molí Empresa.

Ateneu

El Progrés

El Progrés

Ateneu

Ca n’Oliveras

El Foment

Centre de Promoció Econò-
mica Molí Fariner. Sala de 
conferències Molí Empresa.

Centre Cultural

Centre Cultural

Auditori Centre Cultural

Cal Nicolau

El Progrés

Ateneu

El Progrés

Biblioteca Francesc Pujols

Auditori Centre Cultural

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

12 €

15 € a 
taquilla i 12 

€ anticipada. 
(Descomptes a 
persones més 
grans de 65 

anys, menors 
de 25 anys, 

aturats i grups 
de més  de 10 

persones

Gratuït

Gratuït

 

Gratuït

3 €

Gratuït

OCTUBRE
DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREU

PMSAPM I AM

Delegació de 
Martorell de l’Asso-
ciació de Familiars 
de l’Alzheimer del 
Baix Llobregat

Molí Empresa.
Ajuntament de 
Martorell

Servei d’Informació 
i Atenció a les 
Dones (SIAD) 

Molí Empresa.
Ajuntament de 
Martorell

El Foment. Col.: 
Solvay i AM.

Ajuntament de 
Martorell. Projecte 
supramunicipal 
Baix Llobregat 
Nord Fem empre-
sa, Fem _Xarxa

Junta Local de 
Martorell- Asso-
ciació Catalunya 
contra el càncer.

ORGANITZA
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1

2

2

5

6

7

8  i 9 

8

9

10

12

13

15

15

16 

16

16

16 

19

20

21

21

22

22

23 

23

24

22.30 h

18.00 h

12.00 h

18.00 h

20.00 h

22.00 h

A determinar

22.30 h

18.00 h

21.30 h

18.00 h

18.00 h

22.30 h

8.30 h

18.00 h

18.30 h

19.00

18.00 h

20.00

18.30 h

21.30 h

De 10.00 a 14.00 h

22.30 h

12.00 h

18.00 h

13.00 h

Ball amb Jordi Soler. Inf. 93 775 25 86.

Ball amb Josep Saez (Castanyada). Inf.: 93 775 25 86.

Teatre familiar. Els músics de Bremen, (titelles) a càrrec de 
la Cia. Xip Xap .Org.: La Xarxa.

Tarda oberta. Espai de tertúlia per a dones.

Lectura dramatitzada del relat El Tast, de Roald Dahl, a càrrec de Pep 
Garcia-Pascual.  Durant l’obra es fa un petit tast de vins.

El diable es vesteix de curt. Sessió de Cinema amb els curts més fantàstics 
i terrorífics

Sortida. Osca. Org.: AMCAM

Ball amb Joan Serra. Inf. 93 775 25 86.

Ball amb Jordi Soler. Inf. 93 775 25 86.

Reunió Club de Lectura en horari nocturn.

Tarda oberta. Espai de tertúlia per a dones.

Explicació del conte El raïm inquiet, a càrrec de la seva autora, Elisenda 
Guiu. L’activitat inclou una xerrada sobre com s’escriu i es dibuixa un conte.

Dia Mundial Sense Alcohol. PES = Programa d’Educació per a la Salut.

Ball amb  David Swing. Inf.: 93 775 25 86.

Sortida. Ruta 5 Rubió. Org.: AMCAM

Ball amb Jordi Anglada. Inf.: 93 775 25 86.

Concert de música sacra i cançó tradicional catalana, càrrec de la Capella 
de Música de Santa Maria de Mollet del Vallés i l’Orquestra de Cambra Miquel 
Casas i Bell. Org.: Club Jazz Martorell.

Teatre. Pulmons, de la Cia Sixto Paz Entrades anticipades divendres 14, a El 
Foment, de 19.00 a 21.00 h

Per un món lliure de violències contra les dones.

Hora del conte per adults, amb la narradora Gina Martí,on s’expliquen his-
tòries divertides de la tradició oral popular, Quim Monzó, Les mil i una nits…

Hora del conte, a càrrec del Grup Zinc de l’Aula de Teatre

L’Ateneu és teatre: Solfatara, de la Cía Atresbandes (Círcol Maldà)

6è Mercat d’ntercanvi i segona mà de Martorell. Per posar parada cal pre-
sentar sol·licitud a l´Ajuntament  des del 27 d’octubre fins el 18 de novembre. 
Per a més información trucar al tel. 93 775 34 34.

Ball amb Solistes. Inf.: 93 775 25 86.

Cicle de Cinema infantil 6ª sessió: Una selecció de curts de la millor animació 
japonesa del moment.

Ball. Amb Solistes. Inf.: 93 775 25 86.

Teatre. No em ratllis!!!, de teatraccio - PES = Programa d’Educació per a la 
Salut.

El Progrés

El Progrés

Centre Cultural

Centre Cultural

Biblioteca Francesc Pujols 
del Centre Cultural

Ateneu de Martorell

Ca n’Oliveras

El Progrés

El Progrés

Centre Cultural

Centre Cultural

Biblioteca Francesc Pujols 
del Centre Cultural

Campanya

El Progrés

Ca n’Oliveras

El Progrés

Auditori Centre Cultural

El Foment

Centre Cultural

Biblioteca Francesc Pujols 
del Centre Cultural

Auditori Centre Cultural

Ateneu de Martorell

Rambla de les Bòbiles

El Progrés

Ateneu

El Progrés

Auditori Joan Cererols

6 €/6,5 €

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

5 €

15 € a 
taquilla i 12 

€ anticipada. 
(Descomptes
persones a 
més grans 
de 65 anys, 

menors de 25 
anys, aturats 

i grups de 
més de 10 
persones

Gratuït

5 €

Gratuït

 

3 €

NOVEMBRE
DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREU

Servei d’Informació 
i Atenció a les 
Dones (SIAD) 

Servei d’Informació 
i Atenció a les 
Dones (SIAD) 

El Foment. Col.: 
Solvay i AM.

Servei d’Informació 
i Atenció a les 
Dones (SIAD) 

21.30 h

ORGANITZA
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AGENDA

Jove, Forma’t- Cola Extra. Curs La Quadri-
lla.  Per a totes les edats.

Jove, Forma’t- Cola Extra.Taller de Cine-
ma a Martorell 7ª edició (4 mesos). Per a 
totes les edats.

A determinar

Ateneu de Martorell

Del 21 d’octubre al 16 de 
desembre. Dimarts de 21.00 a 
22.30h. Reunió informativa di-
marts 21 d’octubre a les 21.00 
h al Centre Cultural

Del 30 d’octubre a finals de 
febrer de 2015. Dijous de 18.30 
a 20.30h. 

PMSAPM de 
L’AM i col-

labora Esbart 
Dansaire

PMSAPM de 
l’AM i Taller de 

Cinema

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 

les Cultures, s/n. Tel. 93 774 22 00. 
c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 
les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

INFORMACIÓ
CURSOS i TALLERS

Gratuït

65 €

PREU

Exposició fotogràfica del  
Camp de Treball de l’ONG 
Mans Mercedàries a Villa 
Matilde (Angola) 

Exposició Cànnabis …
Com ho vius?

Microexposició dels 
guanyadors locals del 39è 
Premi Vila de Martorell. 

El castell i la baronia de 
Castellvell de Rosanes

Muxart. Color i Composició

I Mostra d’Anime de 
Martorell 

Neandertals a Catalunya

Vestíbul del Centre 
Cultural. 

Vestíbul del Centre 
Cultural. 

Vitrina Centre Cultural

Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Històric de Mar-
torell “La Caserna” s/n.

Muxart. Espai d’Art i Crea-
ció Contemporanis . Pl. de 
les Hores, s/n.

Muxart. Espai d’Art i Cre-
ació Contemporanis. Pl de 
les Hores, s/n.

Sala d’exposicions del 
Centre Cultural

Del 23 de setembre al 6 d’octubre. De dl. a dv.  De 9.00 a 
22.00 h, Ds. de 10.00 a 14.00 h.

Del 10 al 31 d’octubre. De 10.00 a 21.00 h, de dl. a dv. Ds. 
de 10.00 a 14.00 h.

De l’1 al 12 d’octubre: Maria Teresa Amat.
Del 15 al 26 d’octubre: Joan Àlex López Mas.
Del 29 d’octubre al 9 de novembre: Javier Vega Pérez.
Del 12 al 23 de novembre: Andreu González Castro.
De dl .a dv de 10.00 a 21.00 h, i ds de 10.00 a 14.00 h.

Fins al 30 de novembre. Dj i dv de 18.00 a 20.00 h,  ds. dg. i 
festius de 12.00 a 14.00 h.  

Dj i dv de 17.00 a 20.00 h. Ds. dg. i festius de 10.30 a 14.00 
h.  

Fins al 5 d’octubre. Dj i dv, de 17.00 a 20.00 h. Ds i dg i 
festius de 10.30 a 14.00 h.

Del 9 d’octubre al 25 de novembre. De dt a dv de 18.00 a 
20.00 i ds de 12.00 a 14.00 h.

ONG Mans Mercedàries

PMSAPM-Museus i 
Centre d’Estudis Marto-

rellencs

PMSAPM-Museus

PMSAPM-Museus-
CineAsia i Mura

PMSAMP-Museus-Uni-
versitat de Barcelona

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

Tel. 93  774 22 00
Gratuït

Fumar o no fumar “porros” 
PES: Programa d’Educació 

per a la salut

Centre Cultural.
Tel. 93 774 22 00   Gratuït

Tel. 93  774 22 23  Gratuït
museus@martorell.cat

Tel. 93  774 22 23  Gratuït
museus@martorell.cat

Tel. 93  774 22 23  Gratuït
museus@martorell.cat

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

INFORMACIÓ
EXPOSICIONS

octubrenovembre
DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREUORGANITZA

24 

24

25

25

26 

26

27

28 

28

29

30

De 16.00 a 20.00 h

18.00 h

12.00 h

13.00 h

De 16.00 a 20.00 h

18.00 h

20.00 h

De 16.00 a 20.00 h

19.30

22.30 h

18.00 h

Formació per emprenedors/res i empreses: Seguim a tanquem? Una 
decisió molt complexa. Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliem-
presa@martorell.cat 

Club de lectura en horari de tarda.

Commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les dones. 
Lectura del manifest  institucional. Peça musical a càrrec de l’Escola Muni-
cipal de Música.

Teatre. No em ratllis!!!, de Teatraccio - PES = Programa d’Educació per 
a la Salut.

Formació per emprenedors/res i empreses: Seguim a tanquem? Una 
decisió molt complexa. Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliem-
presa@martorell.cat 

Cinefòrum: projecció de la pel·lícula La sal de la tierra 

Esperit de Vinyoli. L’espectacle és un viatge a l’essència poètica de Joan 
Vinyoli a través dels seus versos entorn el món del vi amb Sílvia Comes, que 
ha musicat els poemes de Vinyoli i Sílvia Bel Fransi.

Formació per emprenedors/res i empreses: Seguim a tanquem? Una 
decisió molt complexa. Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliem-
presa@martorell.cat 

JAM Session a l’Ateneu: anima’t i vine a tocar amb el teu instrument

Ball amb  Jordi Bruch. Inf.: 93 775 25 86.

Ball amb Raül. Inf. 93 775 25 86.

Centre de Promoció Econò-
mica Molí Fariner. Sala de 
conferències Molí Empresa.

Biblioteca Francesc Pujols

Plaça de la Vila, davant de 
l’Ajuntament

Auditori Joan Cererols

Centre de Promoció Econò-
mica Molí Fariner. Sala de 
conferències Molí Empresa.

Centre Cultural

Auditori Joan Cererols del 
Centre  Cultural

Centre de Promoció Econò-
mica Molí Fariner. Sala de 
conferències Molí Empresa.

Ateneu de Martorell

El Progrés

El Progrés

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de 
Martorell

Ajuntament de 
Martorell

Molí Empresa.
Ajuntament de 
Martorell

Servei d’Informació 
i Atenció a les 
Dones (SIAD)

Molí Empresa.
Ajuntament de 
Martorell



AGENDA

M
A

R
TO

R
EL

L
w

w
w

.m
ar

to
re

ll.
ca

t 

19

Jove, Forma’t- Cola Extra.Controlador 
d’accessos. (Majors de 18 anys). 60 hores.

Jove, Forma’t- Cola Extra. Curs de 
monitor/a d’educació en el lleure infantil i 
juvenil. (Majors de 18 anys.)

Jove, Forma’t- Cola Extra. Curs de 
director/a d’educació en el lleure infantil i 
juvenil. (Majors de 18 anys.) Cal tenir el tí-
tol de monitor  o bé formació universitària 
amb 2 anys d’experiència en el lleure.

Jove, Forma’t- Cola Extra. Introducció als 
guions audiovisuals- Masterclass

Jove Forma’t- Cola Extra. IDN-Identitat 
Dones Martorell. Taller de Creació Foto-
gràfica i Audiovisual. Majors de 16 anys

Jove, Forma’t- Cola Extra. IDN-Identitat 
Dones Martorell. Taller d’art urbà. Majors 
de 16 anys.

Jove, Forma’t- Cola Extra. IDN-Identitat 
Dones Martorell. Taller de dansa i expres-
sió corporal. Majors de 16 anys

Jove, Forma’t- Cola Extra. Taller de cuina 
sense pares. A partir de 14 anys.

Curs de rock i balls llatins

Taller d’informàtica i taller de manualitats 
de reciclatge

Aula de Teatre. Classes per a infants a 
partir de 4 anys, joves i adults.

Sessió informativa emprenedoria

Taller per emprenedors/res: Iniciació al 
màrqueting

Molí Fariner

Centre Cultural – Complex 
Educatiu

Centre Cultural – Complex 
Educatiu

Centre Cultural

Centre Cultural- Ateneu

Ateneu de Martorell

Equipament Esportiu- Ateneu

Escola José Echegaray

Local Soldiby
(Passatge Sindicat, s/n, baixos).

Local Soldiby
(Passatge Sindicat, s/n baixos) 

C/ Sant Francesc,
32, baixos

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de conferències 

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de conferències 

Del 3 al 26 de novembre. De  
Dilluns a dijous 16.00 20.00 h. 

Del 10 d’octubre al 23 de gener 
de 2015. Divendres de 17.00 
a 21.00 h. Dissabtes de 9.30 a 
13.30 h.

Del 24 d’octubre al 13 de març 
de 2015. Divendres de 17.00 
a 21.00 h. Dissabtes de 9.30 a 
13.30 h.

Dissabte 25 d’octubre de 10.00 
a 13.00 h. 

Del 6 d’octubre al 16 de 
novembre. Dt. i dj. de 10.00 a 
12.00 h. 

Del 3 de novembre al 14 de 
desembre.  Dt. i Dj. de 10.00 a 
12.00 h. 

Del 6 d’octubre al 16 de 
novembre. Dl. i dc. de 10.00 a 
12.00 h. 

Dijous 11 de desembre. De 
17.30 a 19.30 h. 

Rock: dijous, de 19 a 21.00 h  
Balls llatins: dissabtes de 19.00 
a 21.00 h, 

Informàtica: divendres a les 
19.00 h Manualitats: dimecres  
les 19.30 h 

Informació i inscripcions.
Dt. i dj. de 17.00 a 20.00 h

Dimecres de 10.00 a 11.30 h 

Dilluns de 10.00 a 12.00 h 
(sessions cada 15 dies) 

PMSAMP de 
l’AM i JADOGA

PMSAPM de 
L’AM i Escola 

Educa 

PMSAPM de 
L’AM i Escola 

Educa

Cinema del 
Diable

PMSAPM de 
l’AM-Marató de 
l’Espectacle “La 
Caixa”- Educa

PMSAPM de 
l’AM-Marató de 
l’Espectacle “La 
Caixa”- Educa”

PMSAPM de 
l’AM-Marató de 
l’Espectacle “La 
Caixa”- Educa”

PMSAPM 
de l’AM – 

Diputació de 
Barcelona

Soldiby

Soldiby

Aula de Teatre

Molí Empresa

Molí Empresa 

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 
les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

SIJ Punt Nord

SIJ Punt Nord

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 
les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 
les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 

les Cultures, s/n. Tel. 93 774 22 00. 
c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 

les Cultures, s/n. Tel. 93 774 22 00. 
c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2ª 
planta del Centre Cultural). Pl. de 
les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

Tel. 93 775 26 12 o 669 24 24 28.

Tel. 93 775 26 12 o 669 24 24 28.

Tel. 93 775 54 81
auladeteatredemartorell@gmail.com
aulademartorell.blogspot.com.es

Imprescindible inscripció al 93 775 
31 01 o moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al 93 775 
31 01 o moliempresa@martorell.cat

INFORMACIÓ

120 €

220 €

305 €

40 €

3 €

3 €

3 €

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

PREU

SERVEIS PER A JOVES
 
HORARIS SIJ PUNT NORD
De dimarts a dijous de 16.30 a 20.30 h
Dimecres i divendres de 10.00 a 14.00 h

PIDCES- Punt d’Informació i Dinamització als Instituts
Dijous de 15.00 a 20.00 h

ASSESSORIA D´ESTUDIS I OCUPACIÓ
Dimecres de 18.00 a 20.00 h

CARNETS PER A JOVES
Carnet Internacional d’Alberguista- Hosteling International
Carnet Internacional d’Estudiant- ISIC
Ja pots tramitar els teus carnets internacionals al SIJ Punt Nord
   
TARDA DE SALUT JOVE                        
Què fem?
• Orientar i escoltar
• Consultes individuals (temes mèdics, 
   alimentación i sexualitat) 
• Confidencialitat

On som?
CAP TORRENT DE LLOPS
c/ Puig de Ravell, 10

Horaris:
• Dilluns de 13:00 a 16:00 h
Visita espontània d’urgències s’atendrà de 9-13h de dilluns a diven-
dres.

ALTRES

HORARIS DE LA BIBLIOTECA FRANCESC PUJOLS
De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h i de dimarts a dissabte, 
de 10.00 a 14.00 h.
Correu electrònic: b.martorell.fp@diba.cat
Per a qualsevol consulta: tel. 93 774 22 00
Ja tenim facebook a la biblioteca ! Si vols seguir les nostre notícies, 
novetats i activitas… afegeix-nos!

LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Dimecres de 17.00 a 19.30 h.  L’Enrajolada. Casa Museu Santacana.
Activitat adreçada a infants de 3 a 8 anys que necessàriament han 
de venir acompanyants d’un adult. Ludoteca ambientada en una 
casa benestant del segle XIX on els nens i nenes podran jugar tal 
com ho feien els nostres avantpassats, disfressar-se amb vestits 
d’època, parar la taula tal com es feia aleshores i descobrir la diver-
sitat d’invents que es van dur a terme a l’entorn del 1900. Aforament 
limitat. Gratuït.

SERVEIS PER A JOVES , CONCURSOS I ALTRES

2014octubrenovembre




