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EDITORIAL

L’alcalde

Vivim a Martorell, el nostre poble. Un poble amb una 
situació geogràfica concreta, al peu de la muntanya, amb 
rius que ens acompanyen, amb grans infraestructures que 
ens travessen. La geografia és important, però el que re-
alment marca el caràcter de Martorell és la seva gent. Les 
persones que hi vivim. Les 27.694 persones que amb la nos-
tra empremta i la nostra actitud construïm cada dia el futur 
del nostre poble. Volem un poble que avanci, que progressi 
amb la millora de la qualitat de vida i el benestar de tots els 
martorellencs com a prioritat.

Compleixo un any al capdavant de l’alcaldia i cal passar 
comptes. En el context socioeconòmic actual hem consoli-
dat un ajuntament estable i sanejat econòmicament. Cal 
administrar correctament els recursos, i aquest és un fet que 
no llueix, però que és cabdal per assolir els reptes de futur.

La reactivació econòmica i l’ocupació són una vessant 
prioritària. És per això que hem dedicat molts esforços des 
del Centre de Promoció Econòmica del Molí Fariner a fo-
mentar la contractació de persones aturades i a augmen-
tar les seves possibilitats de trobar feina o emprendre una 
aventura empresarial amb garanties. Hem potenciat el des-
envolupament del polígon industrial a la zona de Can Bros 
(a la ròtula entre l’AP-7 i l’A-2), per afavorir-hi l’emplaça-
ment d’empreses, i poder generar llocs de treball. 

Mantenir llocs de treball industrials també és cabdal i, 
amb aquest objectiu, hem intensificat el contacte amb el 
teixit empresarial i hem treballat per la defensa dels treba-
lladors martorellencs de diverses empreses. La més repre-
sentativa, per la seva grandària, és Inovyn, a la qual una de-
cisió arbitrària del govern espanyol sobre el mercat elèctric, 
encara sense resoldre, ha posat en risc la continuïtat dels 
seus treballadors. 

Continuem la tasca de millora del nostre entorn. En 
aquest sentit, hem remodelat la plaça de Llorenç Cofiño al 
barri de Buenos Aires per fer-la més accessible i atractiva per 
a les famílies i hem integrat a la trama urbana el tram de la 
carretera de Gelida que transcorre pel barri de Rosanes. Són 
dos exemples concrets d’aquest any, entre molts d’altres, 
que demostren com es pot guanyar espai públic per a la 
gent: des d’una manera d’entendre l’espai públic que posa 
l’èmfasi en el servei a les persones. 

La tasca de govern l’hem pogut fer 
escoltant als veïns, mitjançant els ca-
nals tradicionals i obrint nous canals 
de comunicació, ja que la proximitat i 
l’escolta activa dels martorellencs és un 
dels segells propis del nostre equip de 
govern. En la mateixa línia, hem obert 
el Portal de la Transparència per orga-
nitzar i posar a l’abast de la ciutadania 
d’una manera senzilla tota la informa-
ció disponible de l’Ajuntament i hem 
elaborat un Pla d’Actuació Municipal 
amb la voluntat de detallar i explicar 

les línies principals del nostre projecte de mandat. 
Un dels eixos fonamentals és i ha estat garantir la co-

hesió social, un dels pilars que sosté el nostre poble. Hem 
actualitzat el Programa d’Ajut a les Famílies, un programa 
pioner a Catalunya, gràcies al qual famílies de Martorell 
reben puntualment una ajuda en moments difícils, pensat 
perquè ningú quedi enrere i pugui viure dignament fins a 
superar les seves dificultats. 

I com que aquest és un projecte amb visió de present, 
però sobretot de futur, tenim ja nous projectes que en els 
pròxims mesos començaran a fer-se realitat al carrer. En 
aquest butlletí que teniu a les mans us n’expliquem alguns 
dels que engegarem molt aviat per donar resposta a les de-
mandes de millora de la via pública, zones verdes i mobilitat 
i a la necessitat d’equipaments per a la pràctica esportiva i 
d’oci de tots els martorellencs. 

Hi haurà intervencions prioritàries a la via pública, amb 
especial atenció a aquells espais que necessiten una actua-
ció profunda com els barris de Can Carreres, el Pla o el Ver-
ge del Carme. Sense descuidar, òbviament, la resta. També 
donarem un nou impuls aIs serveis municipals de via públi-
ca, uns serveis vitals per tenir un poble net, endreçat i poder 
respondre a totes les demandes que rebem dels veïns i que 
ens ajuden a mantenir l’entorn urbà. 

Prioritzarem l’actuació a l’entorn dels nostres rius, Mar-
torell ha de poder viure de cara al riu. I donarem resposta 
a una mancança històrica que tenim a Martorell. L’elevat 
índex de pràctica esportiva genera més demanda d’equipa-
ments i, per continuar afavorint i ampliant la pràctica de 
l’esport de base, projectem un nou pavelló amb tres pistes 
poliesportives. Així podrem atendre el volum actual i futur 
de les activitats de les entitats i famílies martorellenques, 
que creix any rere any.

Tenim l’ambició de fer de Martorell un lloc on tothom 
visqui a gust i amb un gran sentiment d’orgull. L’orgull de 
pertànyer a un poble on es viu bé i on tothom té l’oportu-
nitat de desenvolupar-hi el seu projecte de vida. I creiem 
que això passa per fomentar l’economia productiva, estar 
al costat dels veïns de Martorell, governar amb diàleg amb 
tothom, i vetllar amb cura per un espai públic i uns equipa-
ments adequats. Per fer-ho treballem amb un bon equip de 

persones, companys regidors, tècnics 
municipals  i l’ajut i la complicitat de 
tots vosaltres, que amb els vostres co-
mentaris, crítiques i suggeriments ens 
ajudeu a millorar.

No vull acabar sense desitjar-vos un 
molt bon estiu, que hem encetat amb 
les festes de barri, el PAS i culminarem 
amb la Festa Major, del 12 al 16 d’agost, 
on podrem compartir una bona estona 
tots plegats amb les activitats progra-
mades per a tots els gustos. 

Martorell,
un poble que avança

Amb fets demostrem 
com es pot guanyar 

espai públic
per a la gent

SEGUEIX-LO!

XAVIER FONOLLOSA i COMAS

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono alcaldia@martorell.cat 674 118 230
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VIA PÚBLICA

El govern municipal impulsa cinc       
nous projectes en aquest mandat

L’Ajuntament de Martorell ha 
impulsat cinc nous projectes que 
es desenvoluparan durant aquest 
mandat: una nau dels Serveis Mu-
nicipals, la rehabilitació de les fa-
çanes del barri de Buenos Aires, la 
remodelació de places i carrers i la 
rehabilitació del teatre El Progrés. 
Aquests projectes formen part del 
capítol d’inversions i la Diputació 
de Barcelona aportaria inicialment 
1,2 milions d’euros. A aquests pro-
jectes s’uneixen d’altres previstos 
en l’exercici 2016 de l’Ajuntament 
que s’estan duent a terme. 

En els propers tres anys 
és prevista la construcció 
d’una nau dels Serveis   
Municipals, un Pavelló 
Esportiu, la rehabilitació 
de les façanes dels edificis 
del barri de Buenos Aires, 
la remodelació de places 
i carrers i la rehabilitació 
del teatre El Progrés

L’Ajuntament mostra les grans inversions previstes fins al 2019 

  NOU PAVELLÓ DE 3 PISTES AL BARRI DE CAN CASES

Fruit de la demanda existent de l’oferta dels esports de pista a Martorell, l’Ajuntament prioritza la construc-
ció d’un nou Pavelló Esportiu de 3 pistes (PAV3). S’ubicarà al solar que hi ha entre l’avinguda de Can Cases i el 
carrer de Josep Vilar, a tocar del CE Torrent de Llops. Serà un equipament de 3.500 m2 de titularitat municipal. 
L’equipament estarà dividit en una àrea esportiva (pista poliesportiva divisible amb cortines amb tres pistes 
per a la pràctica de bàsquet, futbol sala, handbol i voleibol), vestidors i graderia. L’inici de les obres és prevista 
durant l’any 2017 i és previst que tingui una durada de 18 mesos.

  NOVA NAU SERVEIS MUNICIPALS DE LA VIA PÚBLICA

En un dels terrenys que l’Ajuntament disposa al nou polígon P7 in-
dustrial que s’està construint a tocar del barri de Can Bros s’ubicarà la 
nova nau dels Serveis Municipals de la Via Pública i la nova Deixalleria 
Municipal. La nau pretén agrupar els diferents serveis municipals que 
actualment es troben ubicats en diferents edificis repartits per al mu-
nicipi. Aquest projecte va lligat al del nou Pavelló ja que per iniciar les 
obres del futur equipament esportiu cal enderrocar l’actual edifici de 
la Brigada Municipal, situat a Can Cases. La futura nau s’ubicarà en un 
solar de 12.770,25 m2 dels quals 9.106,25 m2 els ocuparan els serveis 
municipals mentre que la Deixalleria Municipal –que actualment es tro-
ba al polígon La Torre- ocuparà 3.664,00 m2. L’execució de les obres 
s’iniciaran el darrer trimestre d’aquest any. 
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Ajuntament i Generalitat treballen plegats 
per ubicar els jutjats en un nou espai

El conseller de Justícia, Carles 
Mundó, va anunciar la intenció de 
la Generalitat de buscar un nou em-
plaçament per als jutjats de Marto-
rell com una de les prioritats del seu 
departament durant aquest man-
dat. En la seva visita al municipi, el 
maig passat, Mundó va assegurar 
que “l’objectiu del Departament de 
Justícia és trobar un nou espai cen-
tralitzat a Martorell per ubicar-hi 
un equipament que garanteixi 
unes condicions més adequades per 
a treballar-hi i que ofereixin una 
millor resposta als ciutadans”. El 
nou equipament hauria de disposar 
d’uns 4.000 m2 aproximadament. El 

conseller va visitar els jutjats acom-
panyat de l’alcalde Xavier Fonollosa 
i el regidor de Planificació Urbanís-
tica i Medi Ambient, Adolf Bargués.

L’alcalde va mostrar mà estesa 
a la Generalitat amb la voluntat 
“d’acabar amb una problemàtica 
històrica i fer un pas endavant per-
què Martorell sigui capital, també, 
dels serveis judicials. Valorem molt 
positivament l’anunci fet pel con-
seller i treballarem plegats per fer 
realitat aquesta proposta”. L’Ajun-
tament i la Generalitat ja treballen 
plegats a fi de trobar l’espai més 
idoni per ubicar les noves depen-
dències dels jutjats.

VIA PÚBLICA

  REMODELACIÓ
  D’EL PROGRÉS

Un dels grans reptes és con-
vertir El Progrés en el gran tea-
tre de Martorell. Aquest edifici, 
construït l’any 1906, represen-
ta un gran valor patrimonial i 
arquitectònic per a Martorell. 
L’equipament compta amb una 
de les sales amb més capacitat 
de la comarca, de dues plantes 
i un gran escenari. Les instal-
lacions són gestionades des de 
2015 per l’Ajuntament. Està 
previst un projecte de moder-
nització i adequació de l’espai 
del teatre i del cafè.

  REHABILITACIÓ DE
  FAÇANES BUENOS AIRES

L’Ajuntament va encarregar 
l’any 2015 l’elaboració d’un do-
cument de diagnosi de patolo-
gies i propostes de rehabilitació 
de les façanes dels edificis del 
barri de Buenos Aires. L’Ajunta-
ment ha fet un seguit de tro-
bades amb els veïns del barri. 
Actualment l’equip de govern 
està fent gestions per tal que 
els edificis de la primera fase 
del barri de Buenos Aires pu-
guin rebre una subvenció eco-
nòmica per part de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.

  REMODELACIÓ DE
  CARRERS I PLACES

Dins el Programa d’Inversi-
ons i Actuacions Prioritàries a la 
Via Pública (PRIAVP) s’han pre-
vist un seguit de millores en tots 
els barris de Martorell. Algunes 
de les actuacions són l’avingu-
da Montserrat, plaça del Pedró, 
carrer del Pedró, la remodelació 
de les voreres del barri El Pla, la 
remodelació del carrer Verge 
del Carme, la Plaça de Sant Jor-
di, entre d’altres. Aquest estiu 
s’estan fent millores en diverses 
carrers i places atenent les peti-
cions presentades per als veïns.
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GENT GRAN

Martorell renova el programa de 
Gent Gran de l’Obra Social La Caixa

L’Ajuntament de Martorell i 
l’Obra Social La Caixa reforcen el 
seu compromís amb les persones 
grans amb la signatura del conveni 
per desenvolupar el programa de 
Gent Gran als esplais d’avis del mu-
nicipi. L’any 2015, aquests centres 
van acollir 22 activitats i tallers dels 
quals van poder participar 570 per-
sones grans, que suposa un 13% de 
la població de gent gran de la vila.

Aquest programa, que a Mar-
torell es duu a terme des de l’any 
2002, dóna resposta a les noves ne-
cessitats socials d’aquest col·lectiu. 
El regidor de Gent Gran, Albert 
Fernández explica que “a través 
d’aquest programa canalitzem un 
seguit d’activitats amb la Gent Gran 
i amb altres col·lectius. La Caixa és 
un ens molt important per a l’Ajun-
tament i imprescindible per mante-
nir l’envelliment actiu dels nostres 
ciutadans”.

L’objectiu del programa de Gent 
Gran és fomentar la participació ac-
tiva de les persones grans i fer-les 
presents en la nostra societat, adap-
tant-se alhora a les seves necessitats 
actuals. El programa, que es duu a 
terme als esplais de Martorell, in-
clou tallers de promoció de la salut 
i el benestar, projectes de participa-
ció social i voluntariat, i projectes 
de formació en tecnologies de la 
informació i comunicació. 

Fernández, nou regidor 
de Salut i Gent Gran

Albert Fernández Claramunt, 
del grup municipal de CiU és el nou 
regidor de Salut i Gent Gran i ve a 
substituir a la fins ara titular Mercè 
Morera i Santafè, qui va renunciar 
al càrrec de regidora després de 
tretze anys de dedicació a l’Ajun-
tament de Martorell. Fernández ja 
havia ocupat el càrrec de regidor 
durant 8 anys al capdavant de les 
àrees de Joventut (2007-2011) i d’Es-
ports (2011-15). La regidoria d’Ense-
nyament, que ocupava Morera, ha 
anat a parar a mans de Núria Canal, 
qui també és qui coordina el Patro-
nat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones.

Les dependències del 
Patronat, a la Vila

Els Serveis Generals del Patro-
nat Municipal de Serveis d’Aten-
ció a les Persones de Martorell 
(PMSAPM) van traslladar-se a 
les dependències municipals de 
l’edifici de Correus (plaça de la 
Vila, 27). Fins a mitjans de maig 
es trobaven ubicats a la tercera 
planta del Centre Cultural (pla-
ça de les Cultures s/n). A les de-
pendències municipals de l’edi-
fici de Correus també s’hi ha 
traslladat el departament d’In-
formàtica de l’Ajuntament jun-
tament amb el del PMSAPM. En 
aquest nou espai també s’hi ha 
ubicat un nou punt d’atenció a 
l’usuari del Patronat. El trasllat 
es deu a la millora de l’eficièn-
cia de l’administració i per alli-
berar els espais del Centre Cul-
tural. Un equipament del qual 
l’Ajuntament n’està elaborant 
un pla d’implementació d’usos.

Commemoració del 400 aniversari
del naixement de Cererols

L’Ajuntament de Martorell 
i l’Abadia de Montserrat col-
laboraran en els actes de com-
memoració del 400 aniversari del 
naixement del compositor i monjo 
benedictí Joan Cererols i Fornells 
(Martorell, 1618 – Montserrat, 
1680) previst per a l’any 2018. Una 
representació del govern munici-
pal va visitar, l’abril passat, l’abadia 
amb una recepció amb el pare Josep 
Maria Soler, abat de Montserrat. El 
martorellenc Joan Cererols va ser 

un compositor, músic i monjo be-
nedictí i fou l’autèntic patriarca de 
la música montserratina. No només 
va destacar com a compositor sinó 
també com a gran instrumentalista 
a través de l’orgue, l’arpa i l’arxilla-
üt. La música de Cererols té paral-
lelismes i similituds amb composi-
tors polifònics castellans i afinitats 
amb compositors italians de l’escola 
romana. És considerat un dels grans 
músics de l’escola montserratina de 
tots els temps.

Visita del govern municipal a l’Abadia de Montserrat. Fotografia: Abadia de Montserrat
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ENSENYAMENT

Prop de 700 infants i joves gaudeixen de 
les activitats de ‘Viu l’estiu més viu!’

La proposta estiuenca ofertada 
pel Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Marto-
rell (PMSAPM) ha tornat a ser un èxit 
amb la inscripció de prop de 700 in-
fants i joves de Martorell que ja gau-
deixen de les activitats esportives, 
culturals i de lleure infantil i juvenil 
del Viu l’estiu més viu!. La coordina-
dora de l’Àrea de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell, Núria 
Canal, assegura que “estem molt sa-
tisfets perquè hem complert el com-
promís que tenim cada any i és que 
cap infant es quedi sense plaça un 
estiu més”.

L’activitat més sol·licitada per a 
les famílies ha estat l’Aprèn i gaudeix 
–per aprendre anglès complementat 
amb la celebració d’activitats lúdi-
ques, educatives i recreatives- amb 
un 112% d’ocupació. L’ha seguida 
el Summer Dance –tallers de ball, 
complementats amb escenografia, 
expressió corporal i maquillatge- i 
els Cursets de Natació intensius que 
es celebren del 4 al 29 de juliol i que 

Els infants de Martorell gaudiran d’activitats durant aquest estiu. Fotografia: AJM

permeten als infants adquirir un do-
mini mínim de flotabilitat i desplaça-
ment en el medi aquàtic.

Les altres activitats són l’Escola 
d’estiu –per potenciar habilitats bàsi-
ques en esports, amb diverses activi-
tats recreatives, lúdiques, tallers, ca-
minades, bicicleta i patins-, el Casal 
d’Estiu La màgia de l’aigua –per en-

dinsar-se en el món de l’aigua com a 
esbarjo-, el Més Estiu –lúdic, recrea-
tiu, i esportiu-, o l’Anglès Intensiu –a 
partir de 12 anys per millorar i con-
solidar el coneixement oral i escrit 
de l’anglès-. Cal afegir les propostes 
que promouen les diferents activi-
tats esportives dirigides a infants i 
joves de 3 a 14 anys d’edat.

Els infants i joves tornen a 
fer-se seu el Daltabaix

El Daltabaix, la proposta 
lúdica adreçada als infants 
i joves de Martorell, va tor-
nar a superar les expectati-
ves creades i, segons el de-
partament de Joventut, hi 
van participar més de 5.000 
persones durant el cap de 
setmana. Entre els actes més 

Lliurament del VIII Concurs 
de Receptes Saludables

Gerard Carbó (ca-
tegoria P3-P5), amb 
la recepta Macedònia 
de fruita fresca amb 
galetes i mel; Romais-
sa El Kellouti (catego-
ria 1r-3r Primària) per 
la seva Sopa de ver-
dura; David Almazán 
(categoria 4t-6è Primària) Farcellets de pollastre amb 
porro i poma; Leire Campillo, premi a la millor presenta-
ción amb Tortitas de aceite de oliva virgen extra); Aniol 
Carceller, premi a la recepta més original amb El meu 
super batut i l’Escola José Echegaray, al centre amb més 
participants. van ser els guanyadors del VIII Concurs de 
Receptes Saludables de Martorell que promou la regi-
doria de Salut. El concurs forma part de l’aposta per a 
promoure una alimentació saludable dirigida als infants 
i a les seves famílies a través dels centres educatius de 
Martorell. S’hi van presentar 55 receptes.

concorreguts destaquen la 12a Fira Jove, amb l’exhi-
bició de les escoles de dansa New Dance, Dance Art 
Factory, l’Espai de Dansa, Dance Move, Impuls Dance, 
Anwar Oriental i Som Bollywood-Nuni Kaur Ji i la 24a 
Fira Infant, amb la IV Baixada d’Andròmines de l’Agru-
pament Escolta Joan XXIII i una vintena de parades 
que van instal·lar entitats i institucions -Policia Local, 
ABP dels Mossos d’Esquadra, la Creu Roja, Can Serra 
o La Xarxa, entre d’altres- amb informació i propostes 
educatives i pedagògiques i tallers de dibuix i pintura. 
S’hi van presentar curtmetratges i espectacles teatrals.
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PATRIMONI

La rehabilitada Farmàcia Bujons es reobre 
com a nou espai de divulgació cultural

Martorell ha recuperat un dels 
espais més emblemàtics del patri-
moni històric: la Farmàcia Bujons, 
catalogada com a Bé d’Interès Lo-
cal i situada a la plaça de les Hores. 
L’Ajuntament ha reobert les portes 
després d’un procés de rehabilita-
ció que ha permès allotjar la seu 
del Centre d’Estudis Martorellencs 
(CEM) en la mateixa farmàcia.

L’alcalde Fonollosa va assegurar 
que “el procés de recuperació ha 
estat complex però s’ha fet amb la 
voluntat que sigui un espai útil per 
a la difusió de la història i la cultura 
de Martorell”. Mentrestant, el regi-
dor de Cultura, Museus i Patrimoni, 
Sergi Corral, va anunciar que “amb 
el CEM trobarem la fórmula per a 
definir-ne els nous usos”.

 L’octubre de 1842 Josep Bujons 
Palau obria el seu establiment de 
farmàcia a la casa familiar, a la pla-
ça de la Vila, en qual va estar actiu 
fins l’any 1957, quan va tancar defi-
nitivament. Arran de l’ensorrament 
parcial de l’edifici fa prop d’una dè-
cada, la farmàcia i la rebotiga han 
estat reconstruïdes. A la planta bai-
xa s’han recuperat els espais de l’an-
tiga farmàcia que han estat restau-
rats en aquesta darrera intervenció. La Farmàcia va obrir les portes a mitjans del mes d’abril. Fotografies: AJM

Entitat
Associació de Veïns de Buenos Aires

Any de fundació
1965

President
Jose Ignacio Blázquez

Dades de contacte
Plaça de Pompeu Fabra, 3, baixos.
08760 Martorell
Tel. 93 775 44 16
c/e: avv.buenosaires@gmail.com
www.amartorell.com/buenosaires

Finalitat
L’Associació de Veïns de Buenos Aires 
es va constituir els anys 60 per donar 
resposta a les demandes dels veïns i 
veïnes del barri. El barri és avui una 
zona amb carrers amples i ben con-
dicionats, places públiques i parcs 
infantils. S’hi han fet millores als ha-
bitatges (i s’hi continua treballant 
en noves obres de millora), s’hi han 
aconseguit serveis bàsics, etc. Però 
l’associació continua treballant per-
què encara són moltes les coses que 
queden per fer per aconseguir el mà-
xim benestar dels veïns i veïnes de 
Buenos Aires.

LES ENTITATS DE MARTORELL

L’Ajuntament recupera un dels espais catalogats Bé d’Interès Local
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Promoció Econòmica
fomenta l’ocupació per a les
persones majors de 45 anys

L’Ajuntament de Martorell, a tra-
vés del Centre de Promoció Econò-
mica, va posar en marxa el projecte 
Recicla’t +45 d’orientació i ocupació 
per promoure les oportunitats de 
trobar feina de les persones majors 
de 45 anys. El programa, de sis me-
sos de durada, està subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), en el marc del projecte Tre-
ball als Barris, i cofinançat pel Fons 
Social Europeu.

Recicla’t +45 s’adreça a persones 
majors de 45 anys en situació d’atur, 
inscrites al Servei Local d’Ocupació 
de Martorell, que tinguin necessitat 

L’alcalde Xavier Fonollosa en l’acte de cloenda del projecte CUEME. Fotografia: AJM

de reorientar-se professionalment 
i actualitzar els seus coneixements 
i competències per millorar la seva 
ocupabilitat. Segons el regidor de 
Promoció Econòmica, Lluís Amat, 
“el col·lectiu d’aturats de més de 
45 anys representa un 19,8% de la 
taxa d’atur a Martorell. És per això 
que hi hem posat els esforços neces-
saris per facilitar-los l’accés al mer-
cat laboral”.

L’Ajuntament de Martorell ha 
desenvolupat diferents programes 
per tal d’evitar que el col·lectiu 
d’aturats de més de 45 anys entri 
en situació de risc social. 

Línia d’ajuts als
joves universitaris

L’Ajuntament de Martorell 
crearà una línia d’ajuts als joves 
per pagar els seus estudis univer-
sitaris o cicles formatius i preveu 
la creació d’un fons i d’una co-
missió d’estudi per fer les pro-
postes d’ajuts a les famílies des 
del Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones de 
Martorell (PMSAPM). En els dar-
rers tres cursos escolars, el Go-
vern espanyol ha reduït un 22% 
la partida pressupostària per a 
beques universitàries i no univer-
sitàries, amb la pèrdua de més 
de 693.000 ajuts des de 2011. 
La proposta inclou el concepte 
d’aquest ajut a la partida de des-
peses del pressupost del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones de Martorell. 

Desplegament de 4G  
en la banda de 800MHz

Des de fa tres mesos s’està du-
ent a terme el desplegament de les 
emissions de telefonia mòbil 4G a 
través de la banda de 800MHz. L’ob-
jectiu és oferir les milores prestaci-
ons i la màxima extensió possible 
de cobertura mòbil. Les emissions 
de telefonia mòbil 4G es produiran 
a la banda adjacent a la de la Tele-
visió Digital Terrestre (TDT). Durant 
el desplegament és possible que la 
recepció del senyal de la televisió 
pugui veure’s afectat en habitatges 
propers a les estacions de telefonia 
mòbil. Les xarxes 4G arriben per a 
millorar la velocitat de connexió a 
Internet, serveis de televisió sota 
demanda, descàrregues de música 
així com a nous serveis que aparei-
xeran en els propers anys. 

Èxit consolidat del ‘Cultura
Emprenedora a l’Escola’

Prop de dos-cents alumnes de 
les escoles José Echegaray, Mercè 
Rodoreda i Lola Anglada, van par-
ticipar en l’acte de cloenda de la 
tercera edició del projecte Cultura 
Emprenedora a l’Escola (CUEME) 
que va tenir lloc a la sala d’actes del 
Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner. El projecte CUEME, que im-
pulsen l’Ajuntament de Martorell i 
la Diputació de Barcelona, fomenta 
la cultura emprenedora i les com-
petències bàsiques als alumnes de 

Primària. En l’acte, l’alcalde Xavier 
Fonollosa va assegurar que “la men-
talitat emprenedora o empresarial 
d’aquest país ha permès a aquests 
nois i noies conèixer tot un procés 
de crear una cooperativa a través 
de la iniciativa, l’esforç col·lectiu i 
individual i el treball en equip”. Els 
alumnes de cicle superior de Primà-
ria de les escoles Mercè Rodoreda, 
José Echegaray i Lola Anglada van 
crear, gestionar i tancar una coope-
rativa, durant aquest curs 2015-16. 



M
A

R
TO

R
EL

L
JU

N
Y

 /
 J

U
LI

O
L 

/ 
A

G
O

ST
  2

01
6 

10

CULTURA

Fira de Primavera espectacular
Martorell va viure amb molta intensitat un cap de setmana festiu

La Fira de Primavera 2016 va estar 
marcada per la representació de la 
Llegenda del Pont del Diable, que va 
introduir ritmes hip hop amb les for-
macions Brodas Bros i Bricandeira. La 
representació, amb la presència dels 
Gegants de Martorell, es va convertir 
en un dels actes més concorreguts. 
També ho va ser la segona Fira Gas-
tronòmica de la plataforma Marto-
tastet al passeig del Quarter. 

L’exhibició dels Castellers de Vila-
franca, el cercavila i mostra de balls 
populars de les figures festives, el 
correfoc i el Museu de les Bèsties van 
convertir la Vila en un eix de tradició 
i de modernitat. Ca n’Oliveras també 
va tornar a ser l’escenari de la Fira co-
mercial i la 3a Mostra del transport. 
El recinte va acollir l’estand instituci-
onal de l’Ajuntament, la 27a campa-
nya Una casa, una flor, la 6a Trobada 
nacional de maquetistes Martotren, i 
un espai central d’exposició i venda 
de vehicles.

La Vila va reunir una munió de 
visitants en la fira d’artesania de l’as-
sociació de botiguers. A la Plaça de 
les Cultures, un peluix gegant gira-
voltava la plaça amb la participació 
de nens i nenes que van gaudir de 

Els diables van posar-hi color. Foto: C. Porta

Els infants van guadir de valent. Foto: C. Porta

jocs, dansa i cançons. L’espectacle de 
llums i sons Estels Caiguts va cloure 
la fira com a homenatge a alguns 
dels grans artistes de la cançó a ni-

vell mundial morts de manera pre-
matura, com ara David Bowie, Amy 
Winehouse, John Lennon o Michael 
Jackson, entre d’altres.  

Mostra de ferrocarril. Foto: C. Porta

La música, amb Dani Nel·lo. Foto: Carles Porta
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Una delegació de 
la Chevilly-Larue 
visita Martorell

Martorell i Chevilly-Larue van 
refermar el seu compromís de 
mantenir l’agermanament du-
rant la visita d’una delegació de 
la ciutat francesa durant la Fira 
de Primavera. Encapçalada per 
l’alcaldessa Stéphanie Daumin, la 
delegació francesa va participar 
de la festa acompanyant a l’Or-
questra Filharmònica d’aquesta 
ciutat agermanada, que va oferir 
dues actuacions musicals.

L’alcalde de Martorell, Xavier 
Fonollosa, va explicar que “a punt 
de celebrar els 25 anys de l’ager-
manament entre les nostres po-
blacions, la vostra visita i de la vos-
tra Orquestra Filharmònica són la 
prova que els nostres llaços són 
cada vegada més forts”. D’altra 
banda, la regidora de Comunica-
ció, Cooperació i Participació de 
l’Ajuntament, Míriam Riera, va 
dir que “ens agradaria poder-nos 
retrobar ben aviat i seguir com-
partint experiències. Com que 
l’any vinent es compliran 25 anys 
de l’inici d’aquesta col·laboració, 
pot ser un bon motiu per tornar 
aquesta visita a Chevilly-Larue”. 
L’expedició francesa va poder viu-
re intensament la Fira de Primave-
ra i va visitar els edificis més em-
blemàtics de Martorell.

Els martorellencs van participar activament dels actes programats. Fotografia: Carles Porta

Els gegants van participar en la representació de la Llegenda del pont del Diable. Foto: Carles Porta

Espectacle de foc. Foto: C. Porta Arrossegament de cavalls. Foto: C. Porta
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ESPORTS

Martorell, capital de Catalunya de futbol i futbol sala
La 7a Festa del Futbol Català va tornar-se a celebrar a 

Martorell per tercera vegada, del 10 al 12 de juny passat. 
El Complex Esportiu Torrent de Llops i el Pavelló Esportiu 
Municipal van acollir les finals dels Campionats de Catalu-
nya de futbol i de futbol sala, respectivament. En la pre-
sentació de l’acte, l’alcalde Xavier Fonollosa va destacar 
que “per a Martorell és tot un orgull tornar a ser la seu de 
la Festa del Futbol Català. N’estem molt orgullosos, primer 
perquè som la capital del futbol base català; segon, per-
què si la Federació torna a Martorell vol dir que s’hi sent a 
gust, i tercer, perquè tenim unes instal·lacions òptimes per 
acollir tots els partits que s’hi duen a terme”. En la 7a Festa 
del Futbol Català es van jugar 43 partits amb la participa-
ció d’un miler d’esportistes dels millors clubs de Catalunya 
de la temporada 2015-2016. A més, van assistir-hi més de 
10.000 persones en els tres dies de competició.

III Cursa       
Solidària    
Cargill

40 anys del 
Club Bàsquet 
Martorell

Més de 150 persones van participar, el 15 de maig 
passat, en la III Cursa solidària Corre pels que ho neces-
siten, tots els teus quilòmetres compten, que promou 
l’empresa Cargill. Els donatius són destinats al banc 
d’aliments de Creu Roja Baix Llobregat. La cursa va 
consistir a donar voltes a un circuit de dos quilòmetres 
i mig durant 6 hores al parc forestal de Can Cases. Abel 
Gómez i Sílvia Amodio van ser els primers classificats en 
categoria masculina i femenina, respectivament.

El CB Martorell repassa el 40è aniversari de l’enti-
tat en l’exposició 40 anys amb tu, que es pot veure a 
la sala d’exposicions del Pavelló Esportiu Municipal. La 
mostra aplega un recull d’unes tres-centes fotografies, 
classificades per categories i èpoques. A més, presenta 
les diferents samarretes de joc amb què els equips de-
fensaven els colors del club durant quatre dècades. En 
l’acte d’inauguració hi van assistir l’alcalde Fonollosa i 
el president del CB Martorell, Miquel Fusalba.

Nova junta 
del Club
de Futbol

Cloenda de   
les activitats 
del Patronat

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, acompa-
nyat per la regidora d’Esports, Belén Leiva, van rebre 
als integrants de la nova junta directiva del Club de Fut-
bol Martorell, encapçalada pel president Josep Ramon 
Vigueras, guanyadors de les eleccions a la presidència 
de l’entitat, el 16 d’abril passat. La trobada respon a un 
compromís municipal adquirit prèviament amb els dos 
candidats a la presidència del club per tal de treballar 
en la millora del funcionament de l’entitat.

Música, ritme i ball. Aquests van ser els ingredients 
de la cloenda de les activitats de New Dance, Gimnàs-
tica Artística i activitat física i Gent Gran que ofereix el 
departament d’Esports del Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM). 
Les tres modalitats van exhibir-se amb un seguit de 
balls i propostes davant d’un Pavelló Esportiu ple de 
gom a gom. Les tres activitats les oferta el PMSAPM 
durant el curs escolar.

L’alcalde Fonollosa amb dos futbolistes martorellencs. Foto: FCF



El Centre ocupacional Can Serra 
va celebrar per acomiadar el curs 
una Jornada de portes obertes, i 
ja en són 8, per donar a conèixer 
i ensenyar tota la feina que al 
llarg de l’any han realitzat les 
més de 30 persones usuàries que 
s’hi troben allà ocupades. Són 
persones amb algún tipus de 
discapacitat intel.lectual o física 
que, per raó de la naturalesa o 
de les conseqüències de la seva 
discapacitat no poden, provisio-
nalment o definitivament, exercir 
una activitat laboral en un mercat 
ordinari. Vam gaudir d’una jorna-
da magnífica on hi vam conviure 
plegats les persones usuàries de 
Can Serra, els familiars, amics, 
professionals i moltes persones 
que hi varen voler ser presents. 

Des de CDC ens agrada presentar 
a aquestes persones que treballen 
al centre com els responsables de 
l’ornamentació dels carrers i les 
places de Martorell, són persones 
que amb molta il.lusió i moltes 
ganes han ajudat a conseguir 
que el nostre poble hagi assolit 
el reconeixement de Vila Florida, 
una iniciativa que promou la 

FLORS AMB ÀNIMA SOCIAL

transformació de racons, pobles 
i ciutats de Catalunya a través de 
la flor i la planta ornamental i 
que vol mostrar i posar en valor la 
riquesa natural i paisatgística del 
país mitjançant el reconeixement 
públic de tots aquells projectes 
d’enjardinament, ornamentació 
floral, entre altres que esdevin-
guin un exemple a seguir.

En el viver de Can Serra s’hi 
cultiven prop de 80.000 plantes 
anuals, plantes que creixen en uns 
hivernacles que durant l’any estan 
cuidats i mantinguts per totes 
aquestes persones que hi aporten 
il·lusió, empenta i professiona-
litat. Des de CDC hem defensat 
aquest model de jardineria, per-
què creiem en el projecte i creiem 
en les persones que el formen. 

Sempre ens sentireu dir que són 
flors i plantes amb ànima social i 
així ha de seguir sent !
El fruit de tot aquest esforç 
continuat al llarg dels anys, és 
evident en el nostre entorn més 
proper i en podem gaudir tots els 
que vivim o passem per Marto-
rell. En el cas de Martorell, hem 

apostat perquè l’ornamentació 
vagi més enllà de propiciar espais 
agradables, volem que es tinguin 
en compte altres aspectes com 
el desenvolupament de l’econo-
mia local a través de l’atractiu 
dels nostres parcs i jardins i la 
conscienciació social envers de-
terminats col.lectius. Perquè som 
molt conscients que la inclusió 
incrementa la qualitat de vida i el 
sentiment de realització personal 
i professional i tenir feina és una 
de les principals vies per estar 
plenament integrat a la societat. 

També és així en el cas de les 
persones amb discapacitat
intel.lectual o física. 

Som conscients que hi ha molta 
feina a fer des de molts àmbits 
diferents però, des de CDC us 
volem assegurar que treballem 
i seguirem treballant perquè 
aquesta flor amb ànima social se-
gueixi creixent en el nostre poble, 
Martorell.

NÚRIA CANAL
CDC

RENE MÁRQUEZ ORTEGA
PSC

Justament, en aquestes dates es 
compleix el primer any des de que 
vàrem començar la legislatura. 
Pensem que és un bon moment 
per fer una valoració d’alguns 
dels temes que s’han produït 
però, abans, dir que el nostre tre-
ball durant aquest temps ha estat 
centrat, sobretot, en fer costat a 
les persones i intentar ajudar-les 
al màxim.

Així, en aquesta línia, s’han pre-
sentat diferents mocions i propos-
tes (val a dir que algunes d’elles 
han estat acceptades i aprovades) 
demostrant que els compromisos 
del nostre programa electoral 
eren perfectament assumibles i 
ajustats a les necessitats reals de 
les persones.

Ara fa uns dies es va aprovar per 
unanimitat una moció, inicial-
ment presentada pel nostre grup 
municipal, per confeccionar be-
ques de formació i transport per 
als estudiants de cicles formatius 
de grau superior i estudis univer-
sitaris. Unes ajudes que, pensem, 
seran una realitat el proper curs 
2016/2017.

Altres temes del que n’estem 
satisfets són els següents: En 
primer lloc, els convenis amb 

entitats esportives perquè els seus 
esportistes i, més concretament, 
les famílies que tinguin dificul-
tats per fer front a les despeses 
econòmiques dels seus fills, rebin 
el suport que es mereixen. En 
segon lloc, la moció demanant 
que els discapacitats intel·lectuals 
puguin recuperar el dret per 
poder exercir el seu vot. Per útlim, 
la modificació de l’ordre de copa-
gament per a les persones amb 
discapacitat.

Ara que s’acosten les eleccions, 
el nostre partit va proposar a la 
resta de partits polítics municipals 
l’estalvi econòmic en concepte 
de material destinat a la difusió 
electoral.

Per propers plens estem treba-
llant propostes per a la supressió 
gradual de les barreres arquitec-
tòniques, millores en la seguretat 
vial de diferents carrers i una mo-
ció de suport a una llei d’aprofita-
ment dels excedents alimentaris.

Tot plegat, ens permet sentir-nos 
orgullosos de formar part d’un 
partit que té la justícia social i la 
igualtat com a punt de referència.

Finalment, un cop finalitzat el 
curs escolar, dir que Martorell 

perd definitivament dues línies de 
P3 que afecten a les escoles Vicen-
te Aleixandre i José Echegaray. I 
com no, donar les gràcies a tots 
els professionals de l’ensenya-
ment dels nostres centres per la 
gran tasca i esforç que han portat 
a terme durant tot el curs.

Una abraçada.

AL COSTAT DE LA GENT
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GRUPS MUNICIPALS

L’alcalde Fonollosa amb dos futbolistes martorellencs. Foto: FCF



ASSEMBLEA
MOVEM MARTORELL

Sovint trobo persones que em 
pregunten per què ens posem 
en política. He de suposar que 
cadascú té les seves pròpies moti-
vacions. Però de segur que a tots 
aquells que fem política ens uneix 
la vocació de servei, la voluntat 
de millorar allò que fem i la for-
ma en què ho fem. Si més no, en 
política municipal en un municipi 
petit o mitjà. Altra cosa és com 
cadascú ho aplica a la seva tasca 
i al seu dia a dia. Ja sigui des del 
govern o bé des de l’oposició.

Des del govern, cal traspassar 
les polítiques a la gestió, ja sigui 
per millorar carrers, barris, places 
o equipaments, per dotar i fer 
créixer els serveis per a la ciuta-
dania, etcètera. Des de l’oposició, 
donant suport a aquesta tasca 
sempre que així es cregui oportú. 
O bé, si no s’hi està d’acord (que 
és ben legítim) oposant-s’hi, fent 
propostes alternatives i explicant 
quina és l’opció que es creu mi-
llor. Res a dir, és ben normal que 
tant en l’acció com en la forma 
tinguem punts de vista diversos. 

Sempre he pensat que la crítica 
constructiva i ben canalitzada 
és d’allò més saludable. I per 
descomptat, crec fermament que 
tenir en compte tots els punts de 

EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT

vista ens enriqueix i ens obliga 
a treballar més i millor. Però el 
govern és qui, en definitiva, té 
la funció de governar i de dur a 
terme les polítiques municipals. I 
de gestionar-les tan diligentment 
com es pugui, òbviament amb el 
suport i la bona feina dels treba-
lladors i treballadores públics.

Crec que les meves afirmacions 
poden ser plenament comparti-
des per una àmplia majoria de 
regidors i regidores del consisto-
ri... Però darrerament s’ha posat 
de manifest que n’hi ha que no 
ho veuen així. N’hi ha que són al 
consistori per “fiscalitzar” la feina 
del govern i dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament. I 
per a res més. Cadascú, com deia 
al començament, té les seves 
pròpies motivacions. 

La llàstima, des del meu punt de 
vista, és que per dur a terme la 
seva tasca, n’hi ha que no pensin 
en construir, sinó en destruir. 
Sense base, sense miraments i 
sense mesura, atacant persones, 
entitats i institucions. I ho fan, 
als plens, per posar només un 
exemple, utilitzant llargs discursos 
carregats de suposada superiori-
tat moral i amb el sarcasme com a 
recurs recurrent.

El sarcasme, segons el diccionari 
és ironia mordaç. La ironia consis-
teix a expressar una intenció amb 
un llenguatge de significat apa-
rentment contrari, com a retret 
o burla. Mordaç vol dir corrosiu, 
o bé que ataca la gent malpar-
lant-ne d’una manera acerba (que 
vol dir cruel). Per tant, la ironia 
mordaç vindria a ser una expres-
sió en forma de retret o burla 
corrosiva o cruel. És a dir, tot el 
contrari de la crítica constructiva 
i les propostes alternatives. Al 
menys a mi m’ho sembla.

I és per això que, ara més que 
mai, em reafirmo que la millor 
manera d’expressar-se política-
ment és amb assertivitat. És a dir, 
expressant les pròpies idees de 
manera lliure i amb seguretat, 
però sense negar els drets dels al-
tres i sense que els altres vegin en 
aquestes expressions conductes 
agressives o manipuladores.

Perquè som el que fem. Però el 
com ho fem també és un perquè. 
De fet, el perquè de tot plegat.

Als anys setanta s’inicià el declivi 
a la Vila, van coincidir la pèrdua 
de centralitat del barri amb un 
envelliment progressiu de la 
població i amb una dificultosa 
connexió amb la resta del poble. 

Moltes persones es van desplaçar 
cap a altres zones de la ciutat, 
fet que va fer incrementar els 
habitatges buits, sumat a l’aposta 
clara per la requalificació, per la 
creació de nou habitatge sense 
tenir en compte el ja existent, per 
posar els interessos particulars pel 
davant dels generals, va conduir a 
aquest declivi.

El primer intent d’invertir aquella 
dinàmica va ser el “Fòrum de 
la Vila”. L’any 2000, un grup 
de persones van impulsar unes 
Jornades articulades entorn a 
tres eixos: Paisatge Urbà, Barris 
i Societat i Promoció Econòmica. 
Van aconseguir la participació de 
molts martorellencs. La resposta 
ciutadana i la col·laboració entre 
els diferents actors van fer del 
Fòrum una de les experiències 
més positives d’aquest municipi. A 
l’aleshores alcalde Salvador Esteve 
no li va agradar la iniciativa i 

dissortadament va quedar en un 
no-res.

La segona oportunitat va ser al 
2006, quan la Generalitat ens va 
concedir l’ajut de la Llei de Barris. 

Aquesta ajuda anava destinada a 
la millora d’algunes àrees on es 
concentren processos de regressió 
urbanística, problemes demogrà-
fics i mancances econòmiques i 
socials. Era el cas de la Vila.

Del projecte inicial no en va 
quedar res, el Pla de Barris s’ha 
desenvolupat segons el criteri de 
la majoria absoluta convergent. 

S’han eliminat barreres arquitec-
tòniques, però no s’han aconse-
guit millores en l’eix social i en 
l’econòmic. A tall d’exemple, s’ha-
via previst que la Casa Par fos un 
centre cívic. Els problemes de la 
Vila continuen sent els mateixos.

I la tercera oportunitat perdu-
da han estat tot un seguit de 
decisions polítiques, que lluny 
d’apostar per la centralitat de 
la Vila, han fet justament tot el 
contrari. El trasllat del mercat dels 

dissabtes, la marxa de l’Escola 
Oficial d’Idiomes, el tancament 
de la Sala de Lectura, la falta 
d’un Centre Cívic i la ubicació del 
Centre de Promoció Econòmica 
al Molí Fariner en són algunes de 
les proves.

El panorama és desolador.

Actualment s’està redactant el Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal, 
(POUM) i una vegada més els 
ciutadans hem de demanar poder 
formar part d’aquest procés. 
Volem pensar i decidir com volem 
que sigui el nostre futur.

No podem entendre que a la 
campanya electoral cridin a la 
participació i que després els pro-
jectes els facin a porta tancada. 

En època electoral prometen que 
les institucions tindran les parets 
de vidre però a l’hora de la veri-
tat mantenen el mateix búnquer 
de sempre.

Fem nostre el POUM, no podem 
perdre aquesta nova oportunitat.
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LA VILA. LES OPORTUNITATS PERDUDES

MÍRIAM RIERA
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Deixar-se abduir per Podemos i la 
CUP ha estat un mal negoci per 
als socialistes i per als conver-
gents; però la factura d’aquest 
despropòsit la pot acabar pagant 
la classe mitja i treballadora.  
La manca de projecte del PSOE 
fa que el 26-J elegim entre el 
programa del Partit Popular o el 
de Podemos. Cap partit europeu 
seriós pactaria amb els socis del 
PSOE i Convergència Democràtica.
Fora d’Europa no hi ha futur. I les 
polítiques de Podemos no només 
posarien en risc els estalvis, les 
pensions i l’ocupació, sinó que ens 
allunyarien d’Europa.  
Quan un no té les idees clares, 
es deixa arrossegar pels radicalis-
mes. Així, es troben als socialistes 
manifestant-se contra el Tribunal 
Constitucional, pactant ajunta-
ments independentistes o fugint 
de les víctimes del terrorisme al 
Parlament. 
La radicalització de la política 
ens pot situar a la perifèria de la 
perifèria d’Europa. 
A les dues bandes de la plaça 
Sant Jaume ens trobem amistats 
perilloses: 

26-J
Volem que els catalans gaudeixin 
dels beneficis de la feina ben feta.  
Per això, el PP defensa una altra 
rebaixa d’impostos per a la prope-
ra legislatura, tant de l’IRPF com 
el de societats. 
No té sentit que ara la Generalitat 
ens castigui pujant els impostos.  
Ni tampoc té sentit que el PSOE 
amenaci en pujar tots els impos-
tos a tothom. 
La Generalitat ha de deixar de ser 
un pal a la roda de la recuperació. 
Els catalans tenim dret a recollir 
els fruits de les reformes del 
govern del Partit Popular.  
Les amenaces de Junqueras de 
pujar els impostos a la classe mitja 
no ajuden a la recuperació dels 
catalans.  
Alguns poden tenir la temptació 
de marxar a comunitats que gesti-
onen millor. I altres   
s’ho poden pensar dos cops abans 
de venir a Catalunya.  
 
Hace 4 años en España todo era 
incertidumbre. Ahora comenza-
mos a tener esperanza. Sin em-
bargo, en varias Comunidades los 
ciudadanos ya conocen los efectos 

de los (des)Gobiernos extremistas. 
En el PP estamos convencidos 
que, frente al extremismo, resulta 
muy importante apostar por la es-
tabilidad. La Historia nos enseña 
una lección: estos experimentos 
nunca terminan bien. 
Por eso, proponemos avanzar 
por el camino de la recuperación, 
el crecimiento y el empleo. Y lo 
cierto es que el 26-J elegiremos 
entre dos modelos. Entre las 
políticas que nos estan sacando 
de la crisis y que han permitido la 
creación de un millón de empleos 
en dos años o las políticas que 
nos llevaron a la peor recesión en 
décadas, acercándonos casi a los 
5 millones de parados. Entre las 
políticas que pretenden garan-
tizar las pensiones y el Estado 
de Bienestar, llegando en el año 
2020 a los 20 millones de perso-
nas con trabajo, o las políticas de 
quienes nos dejaron en la quiebra 
y ahora solo proponen subir más 
impuestos. Entre Mariano Rajoy, 
que tiene un proyecto de país, o 
quienes no tienen más proyecto 
que el de salvar su propio futuro 
personal.

FRANCESC J. ARPAL
PP

RAQUEL PÉREZ
SOM MARTORELL

Els regidors de l’oposició tenim el 
DEURE de controlar la gestió del 
govern, de fiscalitzar què es fa 
amb els diners públics i quina és 
l’eficàcia dels serveis prestats als 
ciutadans. Davant les irregulari-
tats trobades en la documentació 
de les justificacions de Cooperació 
a l’Ajuntament, i  després de 
gairebé sis mesos intentant buscar 
explicacions entre els funcionaris 
i responsables polítics (amb el 
silenci per resposta), la conclusió 
a la qual arriba el nostre partit i 
els assessors jurídics que treballen 
amb nosaltres és que hi han 
expedients de subvencions a dues 
ONG’s que no estàn justificats 
com les bases reguladores de les 
pròpies convocatòries exigeixen. 
Abans de plantejar una denúncia 
per aquests fets hi va haver un 
assessorament legal que és el es 
va encarregar de tipificar els fets 
i redactar la denúncia. Aquesta 
part no és la nostra feina, sinó la 
dels juristes.

Un cop presentada la denúncia, 
la reacció del nostre govern, 
CiU+ERC ha estat d’enfrontar-nos 
a les entitats i limitar qualsevol 
tipus de debat obert. Nosaltres 

A QUI OFÈN LA TRANSPARÈNCIA?  

no denunciem la feina de les 
ONG’s, ni els projectes, ni els anys 
de lluita, ni com hem sentit dir, 
l’honorabilitat de les mateixes, el 
que denunciem és que amb diners 
públics cal complir la Llei, cal 
ser transparents en la gestió, cal 
complir les bases reguladores de 
les convocatòries, tal com s’aplica 
a la resta d’entitats i ciutadans 
corrents que opten a subvencions 
o ajuts públics. Si des de les ONG 
no s’ha fet, ha estat, sens dubte, 
per la deixadesa de la nostra 
administració, per no requerir 
la documentació que no s’ha 
presentat en el termini que tenen 
per fer-ho, per no demanar ex-
plicacions en els projectes que no 
es corresponen amb les factures 
presentades ... i això no ho fa tota 
l’ONG, això ho fa una part molt 
petita: els gestors.

També cal recordar la LLEI DE LA 
TRANSPARÈNCIA, en vigor des l’1 
de gener, que obliga les admi-
nistracions a mostrar de manera 
comprensible als ciutadans la 
gestió dels diners públics, cosa 
que no hem trobat al Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones, entitat autònoma 

dependent de l’Ajuntament i res-
ponsable, en aquest cas, del tema 
que ens ocupa. Per què, en defini-
tiva, tot això no té altra pretensió 
que la de donar les oportunes 
explicacions als ciutadans d’on 
van a parar els seus impostos. 

Volem traslladar-vos una pregun-
ta als ciutadans (que en definitiva 
som els que hem pagat aquestes 
subvencions): Davant les irregula-
ritats trobades, quina havia de ser 
la nostra actuació? Oblidàvem el 
tema? Giràvem cua fent com que 
no hem vist res?, o bé denun-
ciàvem perquè sigui el jutge el 
que investigui el que finalment 
ha passat amb les subvencions? 
A SOM Martorell ho tenim clar, 
encara que el nostre alcalde no 
ens ha donat la paraula al ple per 
explicar-ho. 

www.martorell.cat 
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Aquest espai està reservat als grups municipals per tal que puguin exposar la seva opinió en relació a temes d’interès públic.
L’Ajuntament de Martorell no es responsabilitza dels continguts, opinions i dades que continguin els articles dels grups municipals publicats 
en aquest Butlletí Municipal. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.
L’Ajuntament de Martorell tampoc és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa de-
rivats dels continguts dels articles que puguin produir a tercers.
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JULIOL
DIA 2
17.00 h
Festa de l’Ila Santacana. Festa infantil
Organitza: AV Illa Santacana
Lloc: Plaça de l’Illa Santacana

13.00 h
Festa de Can Cases. Concurs de truites
Organitza: AV Can Cases
Lloc: Pl. de Santa Maria

17.30 h
Festa de Can Cases. Festa infantil
Organitza: AV Can Cases
Lloc: Pl. de Santa Maria

21.30 h
Festa de Can Cases. Sopar de germanor 
i ball (cal portar-hi sopar i beguda)
Organitza: AV Can Cases
Lloc: Pl. de Santa Maria

21.30 h
Festa de l’Ila Santacana. Sopar i ball de 
germanor
Preu: 12 euros (sopar)
Organitza: AV Illa Santacana
Lloc: Plaça de l’Illa Santacana

22.30 h
Ball, amb Andreu
Organitza: El Progrés
Lloc: Pista jardí

DIA 3
16.45 h
Ball, amb CD
Organitza: Esplai Avis Buenos Aires
Lloc: Esplai Avis Buenos Aires

19.00 h
Ball, amb Jordi Anglada
Organitza: El Progrés
Lloc: Pista jardí

19.00 h
Torneig XXXIV 24 hores CP Martorell
Preu: 25€ socis i 35€ no socis
Organitza:Club Petanca Martorell
Lloc:Pistes del Club Petanca

DIA 8
20.00 h
Presentació de la nova pàgina web del 
Centre d’Estudis Martorellencs
Inf.: intranetcem@gmail.com,
www.infocem.net .  Aforament limitat
Organitza: CEM
Lloc: Antiga Farmàcia Bujons (pl.de la Vila, 
41, bxs.)

22.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS. Liceu a 
la Fresca. A través d’una pantalla gegant 
es representarà l’obra La Bohème, de 
Puccini, que s’estarà representant al Liceu 
aquella mateixa nit.
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

22.30 h
PAS-Pont a les Arts Sonores 3a Edició. 
A càrrec de Brutt (Bèlgica)
Organitza:PMSAPM, Departament de Cultura
Lloc: Jardins del Pont del Diable

DIA 9
11.00 h
Festa del Barri Torrent de Llops. Torneig 
de Futbol Sala Infantil. Simultànies d’es-
cacs i dòmino. Tallers i jocs infantils
Organitza: Associació Veïnal Torrent i Rodalies
Lloc:Pl. de Pere Teixiné

21.30 h
Festa del Barri Torrent de Llops. Sopar 
popular(cal portar-hi el sopar). Reserva de 
taules a l’Associació
Organitza: Associació Veïnal Torrent i 
Rodalies
Lloc: Pl. de Pere Teixiné

22.30 h
PAS-Pont a les Arts Sonores 3a edició. 
A càrrec de Velma Powell & Bluedays 
(Estats Units d’Amèrica)
Organitza:PMSAPM, Departament de Cultura
Lloc: Jardins del Pont del Diable

22.30 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS. Ball amb 
Raúl. Inf.: El Progrés. Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

23.00 h
Festa del Barri Torrent de Llops.
Actuació DJ Bala, DJ Isi
Organitza: Associació Veïnal Torrent i 
Rodalies
Lloc:Pl. de Pere Teixiné

DIA 10
8.30 h
Benedicció de Sant Cristòfol (Club).
Inf.: amcamoto@yahoo.es
Organitza: AMCAM
Lloc:Local Social Ca n’Oliveras

11.00 h
Festa del Barri Torrent de Llops. Cursa 
Infantil  i festa de l’aigua (jocs, inflables…)
Organitza: Associació Veïnal Torrent i 
Rodalies
Lloc:Pl. de Pere Teixiné

16.45 h
Ball, amb CD
Organitza: Esplai Avis Buenos Aires
Lloc: Esplai Avis Buenos Aires

19.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS.
Ball, amb Sebastià.
Inf.: El Progrés. Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

19.30 h
Festa del Barri Torrent de Llops.
Espectacle de pallassos
Organitza: Associació Veïnal Torrent i Rodalies
Lloc:Pl. de Pere Teixiné

21.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS. An 
evening with Big Band Jazz Maresme & 
The Hanfris Quartet
Preu:8€ anticipada/10€ taquilla
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre d’El Progrés

DIA 12
19.00h
Presentació del llibre “60 dies a Cuba” 
càrrec de Roger de Gràcia, autor del llibre
Organitza:PMSAPM i Biblioteca
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca

DIA 14
18.00 h
Hora del conte per nens de 3 a 6 anys, 
a càrrec de Sac de Rondalles de l’Aula 
de Teatre
Organitza:PMSAPM i Biblioteca
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca

DIA 15
22.30 h
PAS-Pont a les Arts Sonores 3a edició. 
A càrrec The Gramophone All Stars Big 
Band (Catalunya)
Organitza:PMSAPM, Departament de 
Cultura
Lloc: Jardins del Pont del Diable

DIA 16
22.30 h
PAS-Pont a les Arts Sonores 3a edició. 
A càrrec de Zalon (Regne Unit)
Organitza:PMSAPM, Departament de 
Cultura
Lloc: Jardins del Pont del Diable

DIA 17
02.00 h
Festa de Can Carreres.
Pujada a peu a Montserrat
Organitza:AV Can Carreres
Lloc:Sortida Local Associació

08.00 h
Festa de Can Carreres.
Sortida a Montserrat amb autocar
Organitza:AV Can Carreres
Lloc:Sortida Local Associació

16.45 h
Ball, en directe
Preu: 3 euros
Organitza:Esplai Avis Buenos Aires
Lloc: Esplai Avis Buenos Aires

19.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS.
Ball, amb David Swing. 
nf.: El Progrés. Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

DIA 20
21.30 h
Club de Lectura en horari nocturn
Organitza: PMSAPM i Biblioteca de 
Martorell
Lloc: Centre Cultural

DIA 22
18.00 h
Hora del conte per nens a partir de 5 
anys, a càrrec del Grup Zinc de l’Aula de 
Teatre
Organitza:PMSAPM i Biblioteca
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca

22.30 h
PAS- Pont a les Arts Sonores 3a 
edició. Obeses amb la Coral Ars Nova 
(Catalunya)
Organitza:PMSAPM, Departament de 
Cultura
Lloc: Jardins del Pont del Diable

DIA 23
De 10.00  a 14.00h
Festa de Can Carreres. Exposició de 
manualitats a càrrec de l’Associació de 
fibromiàlgia i fatiga crónica
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

10.00 h
Festa de Can Carreres. Xocolatada
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

10.30 h
Festa de Can Carreres. Gimcana de 
seguretat vial
Organitza:AV Can Carreres
Lloc:Passeig de Catalunya

12.00 h
Festa de Can Carreres. Canó d’escuma
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

19.00 h
Festa de Can Carreres. Ballada de 
sardanes
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

21.00 h
Festa de Can Carreres. Pregó
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

21.30 h
Festa de Can Carreres. Concurs de cuina
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

21.45 h
Festa de Can Carreres. Sopar de 
germanor(cal portar-hi el sopar)
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

22.30 h
PAS- Pont a les Arts Sonores 3a edició. 
Sonia Olla & Ismael Fernández
Organitza:PMSAPM, Departament de 
Cultura
Lloc: Jardins del Pont del Diable

22.30 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS.
Ball amb Josep Sáez.
Inf.: El Progrés. Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

23.00 h
Festa de Can Carreres. Discoteca mòbil
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

DIA 24
Sortida intensiva d’estiu i sopar.
Inf.: amcamoto@yahoo.es
Organitza: AMCAM

09.00 h
Festa de Can Carreres. Botifarrada
Preu: 4 euros
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

De 10.00 a 13.00 h
Festa de Can Carreres. Trobada de 
Plaques de Cava
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

D’11.00 a 13.00 h
Festa de Can Carreres. Concurs de 
dibuix infantil
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

16.45 h
Ball, amb CD
Organitza: Esplai Avis Buenos Aires
Lloc: Esplai Avis Buenos Aires

19.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS
Ball amb Joan Serra.
Inf.: El Progrés. Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

20.00 h
Festa de Can Carreres.
Havaneres i fi de festa
Organitza:AV Can Carreres
Lloc: Passeig de Catalunya

DIA 26
19.00h
Presentació del llibre La filla del capità 
groc, càrrec de Víctor Amela, autor del 
llibre
Organitza:PMSAPM i Biblioteca
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca

DIA 27
19.00 h
Jornada de Portes Obertes al Jaci-
ment de Santa Margarida. Visita a les 
excavacions i xerrada a l’aire lliure sobre 
l’armament en època medieval amb la 
col·laboració del grup de recreació his-
tòrica de Martorell, Sagramental de Sant 
Genís de Rocafort. S’oferiran refrescos 
en acabar. Inf.: 634537205 (Masia Santa 
Margarida i intranetcem@gmail.com 
iwww.infocem.net
Organitza:Centre d’Estudis Martorellencs
Lloc: Jaciment Arqueològic de Santa 
Margarida (camí de Santa Margarida)

DIA 29
21.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS.
Cinema a la Fresca. El Pregó. Inf.: El 
Progrés.Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

DIA 30
22.30 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS.
Ball, amb Enric.
Inf.: El Progrés.Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

DIA 31
16.45 h
Ball, amb CD
Organitza: Esplai Avis Buenos Aires
Lloc: Esplai Avis Buenos Aires

19.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS.
Ball, amb Jordi Bruc.
Inf.: El Progrés.Tel.: 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Lloc:Pista Jardí

19.00 h
NITS D’ESTIU A EL PROGRÉS. Mono-
loaddictes.By The Way, a càrrec de Goyo 
Giménez.Venda d’entrades anticipades: 
Llibreria Miró (c/ de Francesc Santacana, 
12), Cafeteria Coco Martorell  (c/ del Doc-
tor Trueta, 1) i en línia a www.tiketea.com
Preu: 16 € anticipada/18 € taquilla
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre  d’El Progrés
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AGOST
DIA 12
FESTA DOLÇA 
Plaça de la Vila
De 17.00 a 21.00 h
16a DOLÇA ARTESANÀLIA 
Mostra d’oficis artesanals. Exhibicions i 
degustacions de fruita, galetes, xocolata, 
creps...
Taller familiar “Dolces Vitamines” amb 
la presència de la restauradora Ada 
Parellada.
Tallers infantils “El mussol llaminer” i “La 
dolça papallona”.

18.30 h OPEN DOOR
Apareix una porta del no-res…
Per obrir-la, un personatge excèntric, 
curiós i surrealista.

19.15 h PREGÓ, MIOLADA I TRONADA 
de Festa Major
La gran dama del teatre català, Montser-
rat Carulla, anuncia el pregó de la Festa 
Major.
A continuació, intervenció d’OPEN DOOR.

19.30 h ACTUACIONS DE LES COLLES 
DE CULTURA POPULAR: Gegants, Cap-
grossos i Esbart Dansaire.
BATEIG DELS NOUS CAPGROSSOS DE 
MARTORELL.

20.30 h FESTA MAJOR PETITA
Un tomb reduït pels carrers de la Vila, en 
el qual els xics participen de la cultura 
popular.
Recorregut: plaça de la Vila, c. Santacana 
i plaça de l’Església.

22.00 h MONTSERRAT CARULLA. La 
música de les paraules. Pista Jardí d’El 
Progrés
Lectura dramatitzada de textos propis i 
de diversos autors (Josep Palau i Fabre, 
Salvat-Papasseit...) amb música en 
directe.
FESTA PETARDA pl. de l’Església

22.30 h 4a CERCANIT
CORREBARS pels carrers de la Vila amb 
els gegants de Martorell acompanyats 
d’ALWAYS DRINKING MARXING BAND.
pl. de l’Església – Bar dels Gegants de 
Martorell 
pl. de la Vila – Bar La Xixonenca
carrer Lloselles – Bar El Racó del Mur 
pl. Portal d’Anoia – DIABLES I MAR-
TUKADA. Tambors, pirotècnia i efectes 
lluminosos.
Per a les activitat amb foc, vegeu l’apartat 
Recomanacions de la Festa.
pl. de l’Església – Bar dels Gegants de 
Martorell 
Venda de tiquets a la pl. de l’Església a 
partir de les 20.00 h: 5 euros

00.00h LA COOL PARTY. DJ XANC-
LETTS
La plaça de l’església es converteix en 
una pista  de discoteca hilarant i divertida. 
Més de 4 dècades de música en una nit 
com les d’abans.
Servei de bar a càrrec dels Gegants de 
Martorell

Tarda, vespre i nit al carrer Josep Vilar
Paradetes d’artesans i atraccions  

DIA 13
18.00 h 34è TORNEIG DE PETANCA DE 
FESTA MAJOR Pistes de petanca de la 
Torrassa

FESTA DEL COLOR
18.00 h HOLI FESTIVAL c. Josep Vilar

Festa indú amb música i pols de colors.

EL JARDÍ DE CAN SERRA
21.00 h FES TASTET
Degustacions gastronòmiques de la Plata-
forma Martotastet.

21.30 h CIRCO LOS Xarivari Blues
Acrobàcia, monocicles, malabars i vertigi-
noses piruetes en un llit elàstic.

22.30 h i 23.30 h PLANTER D’ARTISTES 
MULTIDISCIPLINARS
CLARA PEYA Abraçarbres
Una compositora, creadora i pianista amb 
sensibilitat i emoció.
ANIMAL RELIGION Circus performance
Acròpera, destrals i pals de jardí.
MANNEKENS’ PISS La font del jardí
Bronze, llum i aigua. I unes figures ben 
especials, aparentment immòbils.
Accés a peu pel camí de Can Serra (Pl. 
Joan Serrats). Aforament limitat a la 
capacitat de l’espai

0.30 h HOLI FESTIVAL SPLASH
c. Josep Vilar
Litres i litres de pintura glow ultraviolada 
i música per formar una gran explosió de 
color i festa.
Tarda, vespre i nit al carrer Josep Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les 
entitats Club Handbol i Club de Rugby 
de Martorell. Paradetes d’artesans i zona 
d’atraccions. 

DIA 14
FESTA DE L’AIGUA pl. de les Cultures
17.00 h PARC D’AIGUA c. de Castellví 
de Rosanes
Supertobogan d’aigua i parc refrescant.
Per a les activitat amb aigua, vegeu 
l’apartat Recomanacions de la Festa.

19.30 h ORXATADA POPULAR 

19.30 h BALLADA DE SARDANES
Amb la cobla Lluïsos de Taradell

21.30 h ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA Pista Jardí d’El Progrés
Sopar, concert i, cap a la mitjanit, ball 
amb una de les orquestres més internaci-
onals del nostre país. 
Més informació i reserves: 93 775 25 86, 
de 17.30 a 20.00 h, de dilluns a divendres
FESTA DE NIT c. Josep Vilar

22.00h SOTAZERO
Versions de pop-rock estatal i temes 
propis.

23.30h MARTUKADA 
Grup local de percussió.

23.45h VERSIÓN IMPOSIBLE 
Tots els èxits del gènere pop-rock, amb 
tocs d’humor.

02.00h DJ SURDA TERCER CLASSIFI-
CAT CONCURS DJ’S RÀDIO MARTO-
RELL 
Reformula la festa amb versions dels 
clàssics.

Tarda, vespre i nit al carrer Josep Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les 
entitats Club Handbol i Club de Rugby 
de Martorell. Paradetes d’artesans i zona 
d’atraccions. 

DIA 15
FESTA VERMUT
11.00 h i 12.30 h VISITA TEATRALITZA-
DA L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

12.00 h MISSA SOLEMNE de l’Assump-
ció de la Mare de Déu Església de Santa 
Maria

13.30 h CONCERT VERMUT. Les Anxo-
vetes Plaça de l’Església
El grup d’havaneres en femení ofereix un 
repertori clàssic i tradicional, cantat amb 
frescor i sinceritat, i amb el seu punt de 
salabror.

FESTA INFANTIL ps. de la Creu Roja
De 18.30 a 20.30 h VINE A JUGAR 
Jocs infantils i gelatada popular per als 
més menuts.

19.30h JAUME IBARS Que comenci la 
festa
Espectacle fresc per riure, ballar, cantar i 
moure totes les parts del cos.

22.00h MONOLOADDICTES. Toni Moog 
Pista Jardí d’El Progrés
Un espectacle d’humor en el qual l’artista 
repassa el millor dels seus monòlegs de 
sempre.
Venda d’entrades anticipades a Llibreria 
Miró (c. de Santacana, 12) i al Forn de Pa 
Cafeteria Coco (c. del Doctor Trueta, 1): 
15 euros, anticipada i 18 euros, a taquilla. 
També a Ticketea (www.ticketea.com). 
Venda entrades a taquilla des d’ una hora 
abans. 
FESTA FOTRE c. Josep Vilar

23.00h ANIMAL Més enllà de les paraules
Barregen sonoritats íntimes i contundents 
amb aires de pop, folk americà, reggae, 
soul i mestissatge. 

0.30h LA TERRASSETA DE PREIXENS 
Candidatura
Rumba,patxanga, humor, festa, reivindica-
ció i també amor.

02.00h DJ AIIVIIK GUANYADOR CON-
CURS DJ’S RÀDIO MARTORELL
Música electrònica per acabar la nit 
ballant a bon ritme.

Tarda, vespre i nit al carrer Josep Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les 
entitats Club Handbol i Club de Rugby 
de Martorell. Paradetes d’artesans i zona 
d’atraccions. 

DIA 16
FESTA FINAL  
11.00 h i 12.30 h VISITA TEATRALITZA-
DA Museu Municipal Vicenç Ros

12.00h ESBART FONTCOBERTA Sala 
Teatre d’El Progrés
En el seu 35è aniversari, oferiran un 
espectacle amb coreografies de creació 
pròpia i danses d’arrel tradicional.

18.00h FIRA WE WANT BEER “Cervesa 
per a una nit d’estiu”Pl. de l’Església 
Degustació de les millors cerveses 
artesanes

22.00h JOAN ROVIRA Peix sense espina 
Fossar de l’Església 
Aires mediterranis, sonoritats pop i pinze-
llades de música negra.

22.00 h CINEMA A LA FRESCA Kung Fu 
Panda 3 Pista Jardí d’El Progrés
En Po haurà de fer front a dos desafia-
ments èpics: un, d’origen sobrenatural; 
l’altre, l’aparició del seu pare biològic.

Tarda, vespre i nit al carrer Josep Vilar
Paradetes d’artesans i atraccions  

ENTITATS COL·LABORADORES
Artesans de Martorell, Associació de 
Botiguers de la Vila, Capgrossos de 
Martorell, Centre Cultural i Recreatiu El 
Progrés, Club de Petanca Martorell, Colla 
de Diables i Drac de Martorell, Grallers 
del Diable, Esbart Dansaire, Esplai d’Avis 
Buenos Aires, Geganters de Martorell, 
Llar-residència Torrent de Llops, Mar-
tukada, Plataforma Martotastet i Secció 
Sardanista de Martorell.

EXPOSICIONS, MUSEUS I SERVEIS
PARC D’ATRACCIONS
Al carrer de Josep Vilar. Del 12 al 16 
d’agost. Horari:
Laborables i festius: fi del soroll a les 
20.30 h i fi de l’activitat a les 23.30 h
Vigílies de festius: fi del soroll a les 23 h i 
fi de l’activitat a les 03.00 h

L’ENRAJOLADA. CASA MUSEU SANTA-
CANA (c. de l’Aigua, 1)
Horari de visites de Festa Major: dilluns 
15,a les 11.00 h i a les 12.30 h, visita 
teatralitzada i gratuïta. Places limitades. 
Imprescindible reserva prèvia. 

MUSEU MUNICIPAL VICENÇ ROS (av. 
Vicenç Ros, s/n) 
Horari de visites de Festa Major: dimarts 
16 , a les 11.00 h i a les 12.30 h, visita 
teatralitzada i gratuïta. Places limitades. 
Imprescindible reserva prèvia. 

MUXART. ESPAI D’ART I CREACIÓ CON-
TEMPORANIS (plaça de les Hores, s/n) 
Horari de visites de Festa Major: diven-
dres 12, de 17.30 a 20.30 h. Dissabte 13, 
diumenge 14, dilluns 15 i dimarts 16, de 
10.30 a 14.00 h. Entrada lliure. 

Exposicions:
“MUXART. Color i Composició”
“CERÀMIQUES SEDÓ. RETORN A 
L’ORIGEN” 
Informació i reserves: tel. 93 774 22 23 o 
a museus@martorell.cat. 
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CURSOS i TALLERS

“No hi ha segones oportunitats per a les primeres im-
pressions: l’entrevista de feina” Formació per a aturats
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. Sala deconferències
Dies i horari: 31 de maig, 3 i 6 de juny  de 2016, de 9.30 a 13.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

“Alfabetització digital per a la recerca de feina”. Forma-
ció per a aturats
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. Sala de conferències
Dies i horari: 27 de maig, 3, 10, 17 de juny i 1 de juliol de 2016, 9.30 a 14.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Seminari Autoestima Carmen Cordón. Formació per a 
aturats (Programa Ocupa’t-4 Dones)
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. Sala de conferències
Dies i horari: 2 de juny de 2016, de 9.30 a 13.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza:Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Sessió informativa emprenedoria
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner. Sala de conferències
Dies i horari: Dimecres de 10.00 a 11.30 h(sessions cada 15 dies)
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació Certificat de Professionalitat.”Atenció Socio-
sanitària a persones dependents en institucions soci-
als”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:Del 22 de gener al 10 de juny de 2016, de 9.00  a 14.00 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació Ocupacional per a persones aturades (FOAP 
2015):”Activitats de venda”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:Del 28 de gener al 22 de juliol de 2016, de 9.30 a 13.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza:Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació Ocupacional per a persones aturades (FOAP 
2015): ”Confecció i publicació de pàgines web”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:De l’1 d’abril al 21 d’octubre de 2016, de 15 a 20 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació Ocupacional per a persones aturades (FOAP 
2015):”Gestió administrativa i finançera del comerç 
internacional”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:Del 29 de febrer al 21 d’octubre de 2016, de 8.30 a 14.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació “Joves per l’Ocupació”:
”Mantenidor/a Integral”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:Del 7 d’abril al 27 de juny de 2016, de 9.00 a 14.00 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Consell Comarcal Baix Llobregat

Formació per a emprenedors/res i empreses: 1r Taller: 
“Gestió financera i negociació bancària, avui”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:7 i 9 de juny de 2016, 9.30 a 13.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

juliol · agost

ALTRES
LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Dies: 1,8 i 15 de juny, de 17.00 a 19.30 h
Lloc: 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 se-
gle XIX en la qual els nens i nenes podran jugar tal com ho feien els nostres 
avantpassats, disfressar-se amb vestits d’època, parar taula segons els costums 
d’aleshores i descobrir la diversitat d’invents que es van dur a terme a l’entorn 
del 1900. Aforament limitat. Gratuït.

CONCURS DE CARTELLS NADALEM 2016-2017 I 
CARNAVAL 2017
Edat: a partir de 12 anys
Informació: Centre Cultural i  www.martorell.cat
Termini de presentació dels cartells: dia 17 d’octubre
Horari: de dl. a dv., de 10.00 a 13.00 h, o a les tardes, de dl. a dj., de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Centre Cultural

BIBLIOTECA
Biblioteca de Martorell. Horari d’hivern: de dilluns a divendres, de 16.00 a 
20.30 h, i de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h. A partir del 15 de juny i fins 
al 15 de setembre, la Biblioteca farà horari d’estiu: de dilluns a divendres, de 
16.00 a 20.30 h, i dimarts i dijous de 10.00 a 14.00 h. Dissabtes tancat. El dia 23 
de juny la Biblioteca només obrirà al matí.
A/e:b.martorell.fp@diba.cat. Per a qualsevol consulta: tel. 93 775 60 60.
Av.de les Mancomunitats Comarcals, 13.   

AULA D’ESTUDIS: Obrim més hores la Biblioteca per donar servei als estudi-
ants en època d’exàmens.
Dates: fins al 30 de juny (23 i 24 de juny tancat per Sant Joan)
Lloc: Biblioteca de Martorell
Horari: de dilluns a dissabte matins de 10.00 a 14.00 h
De dilluns a divendres: tardes de 16.00 a 23.00 h

Concurs dels superlectors: Hi podeu participar nens entre 4 i 14 anys. L’objec-
tiu és llegir com més llibres millor fins a arribar a un total de 20 i, sobretot, gaudir 
de les històries viscudes. Fins al 5 d’octubre.

Formació per a emprenedors/res i empreses:  2n Taller: 
“Descobreix les eines per gestionar amb èxit la treso-
reria de la teva empresa” 
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:20 i 22 de juny de 2016, 9.30 a 13.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació per a emprenedors/res i empreses:
3r Taller: “Descobreix les noves Fonts de Finançament 
Alternatives” 
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:4 i 6 de juliol de 2016, 9.30 a 13.30 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Formació per a emprenedors/res i empreses: “Face-
book i Twitter per a emprenedors”  
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:26 i 28 de juliol de 2016, 10.00 a 14.00 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Llançadora d’Ocupació de Martorell
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:D’abril a octubre de 2016, de 9.00 a 13.00 h
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o http://www.lanzaderas-
deempleo.es/formulario-de-inscripcion
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Sessió informativa i selecció
Programa “RECICLA’T +45”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:8 de juny de 2016
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Programa “RECICLA’T +45”
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:De juny a novembre de 2016
Informació: Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Cloenda projecte CUEME
Lloc: Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
Dies i horari:Juny
Informació: Projecte Cultura Emprenedora a l’Escola
Organitza: Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

Balls de sevillanes, informàtica i rock
Lloc:Local Social Soldiby (ptge. del Sindicat, s/n, bxs.)
Dies i horari:Dilluns: curs de sevillanes, 20.00 h. Dimecres: taller d’informàtica, 
19.00 h. Taller de flors de paper per Sant Jordi, 19.00 h. Divendres: Curs de rock-
and-roll estil social (apte per a tots el públics), 20.30 h
Informació: 669 242 428
Organitza: Soldiby

Anglès, alemany, àrab, japonès i xinès
Preu: 338,80 euros (50% descompte familia nombrosa i monoparental)
Lloc:Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
Dies i horari:Anglès:1r A, 1r B, 2n A, 2n B, 3r A, 3r B, 4t A, 4t B i i 5è A (80 h)
Alemany: 1r A (80 h)
Àrab introducció (80 h), Japonès introducció (80 hores), Xinès introducció (80 h) 
Informació:Escola Oficial d’Idiomes (av. de Fèlix Duran i Canyameres, 15). Tel. 93 
776 62 40 www.xtec.cat/eoimartorell.eoimartorell@xtec.cat
Organitza:EOI
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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

MARTORELL
Butlletí d’Informació
Municipal

Edita:
Ajuntament de Martorell

Redacció:
Regidoria de Comunicació, 
Cooperació i Participació 

Correcció lingüística:
Servei Local de Català

Dipòsit legal:
B-17.326-81

Disseny i maquetació:
www.azordisseny.com

Impressió:
Novoprint

Tiratge: 12.000 exemplars

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
JULIOL I AGOST 2016

01-08 Jul Farmàcia Hernàndez

08-15 Jul Farmàcia Miralles Via

15-22 Jul Farmàcia de Dios

22-29 Jul Farmàcia Massaneda

29 Jul - 05 Ago Farmàcia Curto

05-12 Ago Farmàcia Miralles Via

12-19 Ago Farmàcia Rovira

19-26 Ago Farmàcia Parera

26 Ago - 02 Set Farmàcia Hernàndez

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.

EXPOSICIONS

XXIV Exposició del Concurs
de Pintura Ràpida Pont del Diable
Lloc:Sala d’Exposicions de L’Enrajolada. Casa Museu Santacana
Horari:Del 17 de juny al 3 de juliol. De dilluns a divendres de 18.00 a 21.00 h. 
Dissabtes i festius d’11.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h
Organitza: Amics de l’Art de Martorell

“Muxart. Color i Composició”
Lloc:Muxart.  Espai d’Art i Creació Contemporanis. Pl. de les Hores, s/n  
Horari:Dijous i divendres, de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 
10.30 a 14.00 h. Divendres 24 de juny tancat  
Informació:Tel. 93 774 22 23imuseus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus

“Bencini & Pernia”
Lloc:Muxart.  Espai d’Art i Creació Contemporanis. Pl. de les Hores, s/n  
Horari:Fins al 26 de juny. Dijous i divendres, de 17.30 a  20.30 h. Dissabtes, 
diumenges i festius, de 10.30 a 14.00 h.  Divendres dia 24 de juny tancat
Informació: Tel. 93 774 22 23imuseus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus, Diputació de Barcelona, Centre d’Art La Panera i 
Ajuntament de Lleida

“Què van fer els romans per nosaltres?”
Lloc:Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric La Caserna
Horari:Fins al 12 de juny.  Dijous i divendres, de 18.00 a 20.00h. Dissabtes, 
diumenges i festius, de 12.00 a 14.00 h
Informació: Tel.: 93 774 22 23imuseus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus

“Ceràmiques Sedó. Retorn a l’origen”
Lloc:Muxart.  Espai d’Art i Creació Contemporanis. Pl. de les Hores, s/n  
Horari:Del 7 de juliol al 16 d’agost.  Dijous i divendres, de 17.30 a  20.30 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14.00 h
Informació: Tel. 93 774 22 23i museus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus

“La desmesurada vida de Ramon Llull”
Lloc:Sala polivalent de la Biblioteca  
Horari:Del 25 de juliol al 22 d’agost. Horari de la Biblioteca
Informació: Tel. 93 776 60 60
Organitza:PMSAPM

Exposició d’art a la vitrina amb obres de cerámica de  
petit format: “Ceramistes de Martorell”
Presentació: Benet Puerta. Amb la participació d’altres artistes martorellencs
Lloc:Vestíbul del Centre Cultural
Horari:Juny-juliol-agost.  Horari del Centre Cultural

TAKE IT LIKE A WOMAN
Lloc: La Caserna
Horari: Del 8 al 24 de juliol de 2016. Inauguració: divendres dia 8 a les 21 h. 
divendresidissabtes de 21 a 24,30 h; diumenges de 12 a 14h.
Informació:Tel. 93 774 22 23 / 93 775 00 50 i museus@martorell.cat
Organitza: Museus




