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INFORMACIÓ FARMÀCIES CRÈDITS

PARTICIPA
Els veïns que ho vulguin, poden fer 
ús del Reglament de Participació 
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.
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ENTITAT Fem Vila 

ANY DE FUNDACIÓ 2016

PRESIDENT Óscar Pelayo Monge Alegre

DADES DE CONTACTE
Adreça: c/ Francesc Santacana, 28
Tel.: 937 742 359
Adreça electrònica: femvila.martorell@gmail.com
Facebook: Fem VILA (@FemVilaMartorell )
Twitter: @VilaFem

FINALITAT
Reactivar la xarxa comercial del nucli antic de 
Martorell. Tornar a connectar les relacions entre 
comerços, entre institucions i amb la gent del barri. 
Tornar fer que la Vila sigui un centre comercial.

AJUNT. DE MARTORELL  ı  93 775 00 50 

TRANSPORT URBÀ  ı  93 775 34 34
FGC  ı  93 205 15 15
RENFE  ı  902 240 202 · 900 200 212
TAXI MARTORELL  ı  93 775 24 45 (24h) 
www.taximartorell.com
POLICIA LOCAL  ı  93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA  ı  088 · 112
BOMBERS  ı  93 775 10 80 · 93 775 10 85

PARRÒQUIA SANTA MARIA  ı  93 775 00 89
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR  ı  93 775 39 18

CREU ROJA  ı  93 775 05 50
URGÈNCIES MÈDIQUES  ı  061
SANITAT RESPON  ı  902 111 444
VISITES MÈDIQUES  ı  www.gencat.net/ics
HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU  ı  93 774 20 20
SERVEIS FUNERARIS  ı  93 775 55 52

CORREUS I TELÈGRAFS  ı  93 775 11 46
INFO GENERALITAT  ı  012
MOBLES I TRASTOS VELLS  ı  93 775 34 34
DEIXALLERIA MUNICIPAL  ı  93 776 52 34
AIGÜES DE MARTORELL  ı  93 775 10 28
RÀDIO MARTORELL  ı  93 775 5252
OMIC  ı  93 775 37 52
GAS NATURAL  ı  902 079 997
FECSA-ENDESA  ı  902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)

DE DIOS ı 93 775 32 29
C. Comerç, 5 (Estació Renfe)

HERNÁNDEZ ı 93 775 40 61
Av Capità Batllevell - Lluís De Requesens, 4 
(Buenos Aires)

LAIA ROVIRA ı 93 775 02 89
C. Pau Claris, 3 (Ctra. Nacional II )

MASSANEDA ı 93 774 19 54
Pl. V. Rodríguez, 1 (Buenos Aires)

MIRALLES CISQUER ı 93 774 26 46
Pl. Frederic Duran, 3 (Torrent De Llops)

MIRALLES VIA ı 93 774 15 19
Av Germans Martí, 25 (El Pla)

PARERA ı 93 775 18 97
Pl. De La Vila, 11 (La Vila)
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03 MARÇ – 10 MARÇ DE DIOS
10 MARÇ – 17 MARÇ CURTO
17 MARÇ – 24 MARÇ MIRALLES CISQUER
24 MARÇ – 31 MARÇ ROVIRA
31 MARÇ – 07 ABRIL PARERA (VILA)
07 ABRIL – 14 ABRIL HERNÁNDEZ
14 ABRIL – 21 ABRIL MIRALLES VIA
21 ABRIL – 28 ABRIL MASSANEDA (B. AIRES)

FARMÀCIES DE GUARDIA
MARÇ | ABRIL

Descarrega’t l’App: 
Fes-t’ho a Martorell Ràdio Martorell

@AjuntaMartorell
Facebook/pages/Ajuntament-de-Martorell
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS  ı  SEGUEIX-LO A: Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

alcaldia@martorell.cat 674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

Al vostre costat,
per millorar Martorell entre tots

Una de les coses més gratificants de 
ser l’alcalde del nostre poble és el 
tracte amb tots vosaltres, el tracte di-
recte amb els veïns. Vivim en un poble 
amb carrers i places endreçades que 
ens permeten gaudir de la via pública 
amb tranquil·litat i compartir espais de 
proximitat entre les persones. A Mar-
torell, també som un poble molt actiu, 
amb un teixit associatiu amb empen-
ta, que genera activitats socials per a 
tothom al llarg de l’any. 

Aquestes dues característiques, suma-
des, generen un vincle molt estret entre 
tots nosaltres a través de la proximitat. 
I el nostre equip de govern, i jo mateix, 
entenem la proximitat com un dels 
valors principals de la nostra acció 
política. 

Per a mi, el contacte personal és, sens 
dubte, el millor canal de comunicació, 
i per això m’encanta, i m’honora, par-
ticipar com a alcalde en tots els actes 
del poble als quals tinc la possibilitat 
d’assistir. Per aquesta mateixa raó, tots 
els membres del govern estem sempre 
a la vostra disposició per intentar re-
soldre qualsevol problema o inquietud 
que tingueu. 

També crec que cal aprofitar qualse-
vol oportunitat de comunicar-nos. I, 
ara, les noves tecnologies i les xarxes 
socials d’Internet són eines noves, 
cada cop més generalitzades, que ens 
apropen i ens permeten interaccionar. 

És per això que hem engegat un nou 
espai a la web de l’Ajuntament (http://
alcalde.martorell.cat) on compartiré 
amb vosaltres les activitats que fem, 
un canal sempre obert on expressar 

i conèixer opinions, idees i projectes, 
i on seguir treballant tots plegats pel 
futur de Martorell.

Aquesta nova eina serà una finestra 
oberta al dia a dia de l’activitat institu-
cional, amb la possibilitat, en paral·lel, 
d’adreçar-s’hi via WhatsApp (674 118 
230), i a través dels perfils a les xarxes 
socials Twitter, Facebook i Instagram.

Desitjo que aquest espai sigui una 
oportunitat per a tots nosaltres per 
poder estar encara més a prop. I que 
aquesta proximitat sigui àgil i útil. Àgil, 
perquè facilitem encara més la comuni-
cació entre nosaltres; i útil, perquè ens 
ajudi en la resolució d’allò que neces-
siteu o, simplement, ens arribi allò que 
voleu expressar.

L’objectiu final de tot el que fem des 
de l’Ajuntament és millorar el nostre 
poble, treballant sense pausa per 
reactivar l’economia productiva, pel 
bé de la cohesió social, el progrés i la 
igualtat d’oportunitats dels veïns i les 
veïnes de Martorell. Amb les eines que 
posem en marxa, i amb la vostra ajuda 
i compromís, entre tots ho fem possi-
ble dia rere dia.

TREBALLEM SENSE 
PAUSA PER REACTIVAR 
L’ECONOMIA 
PRODUCTIVA, 
PER LA COHESIÓ 
SOCIAL, EL PROGRÉS 
I LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 
DE TOTS ELS 
MARTORELLENCS
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Més de 2.000
persones
ballen al ritme del Carnaval

Les Vespes 
dels anys 
60 guanyen el 
primer premi 

Una 
mobilització 
espontània  
(flash mob)  
amb centenars 
de persones ha 
estat la novetat 
d’aquest any 

Per Carnaval, Martorell es va transformar 
en una festa multitudinària. El 25 de febrer 
el poble va celebrar una de les festes més 
esperades de l’any, en què centenars de 
persones van deixar la vergonya a casa per 
omplir els carrers de disfresses, confeti, 
música i alegria. 

PREGÓ I FLASH MOB MULTITUDINÀRIA
Les membres de l’associació de botiguers 
Fem Vila, Clara López i Carla Vives, 
disfressades de personatges d’Alícia 
en el país de les meravelles, van ser les 
encarregades de fer el pregó des del balcó 
de l’Ajuntament. “El motor de l’entitat és 
aixecar cada dia les nostres persianes per 
fer un barri millor. Entre tots volem fer Vila. 
Deixant enrere el passat i el cantó fosc de 
la força, ens hem fet un lífting per fer un 
barri més jove, amb més empenta, deixant 
enrere les preocupacions. Ompliu aquests 
carrers de ball i color, invoqueu l’esperit 
del Carnestoltes i transformeu-vos com 
nosaltres volem transformar el barri”, van dir. 

El pregó va donar pas a la mobilització 
espontània (flash mob), novetat d’aquest 
any, que va congregar centenars de 
persones ballant al uníson “Sax” de Fleur 
East, sota una pluja de confeti. Monstres, 
llaminadures, rellotges dalinians, hippies, 
punks, princeses, soldats britànics, 
videojocs, mussols, zombis, conills sortint 
del barret, bussejadors o superherois van 
iniciar la rua, a les 6 de la tarda, que va 
recórrer el pàrquing del Vapor, el carrer 

REPORTATGE  ı  CARNAVAL
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de l’Aigua, la plaça de l’Església, el portal 
d’Anoia, el carrer de Pau Claris, l’avinguda 
dels Germans Martí, la plaça del Vi i la 
rambla de les Bòbiles fins a Ca n’Oliveres.

La comitiva va ser presidida en tot moment 
per l’alcalde Xavier Fonollosa i part de 
l’equip de govern, que van sumar-se a la 
festa disfressats d’autoritats d’època.  

Sergi Corral, regidor de Cultura, Museus i 
Patrimoni, va destacar l’alta implicació dels 
martorellencs en el Carnaval, l’elaboració de 
les disfresses i la motivació dels participants, 
que no van parar de ballar durant la rua. 
“Ha estat una jornada molt divertida per a 
tots i una sorpresa perquè també l’alcalde 
i els regidors ens hem volgut disfressar, 
per primer cop, d’autoritats de principis del 
segle XX”.

El tècnic de Cultura, Ricard Pardo, va 
destacar l’evolució que ha experimentat 
la festa amb un augment exponencial de 
participants. “Fa una dècada al Carnaval 
hi participaven unes 300 persones i hem 
aconseguit sumar-ne més de 2.000. La gent 
participa a la rua, es queda a sopar i també 
a ballar a Ca n’Oliveres. Hi ha tres festes en 
una i cobrim tot l’espectre de públic: juvenil, 
familiar i infantil”.

PREMIS
Les Vespes dels anys 60 de la colla Pop 
Corn van guanyar el primer premi de 
Carnaval, dotat amb 600 euros. El segon 
premi va ser per a Fantasia Grup i la 

disfressa “Ojos de la noche” (400 euros) 
i el tercer, a la millor coreografia, per la 
colla Pluja d’Idees amb “Marturellenkes” 
(200 euros). El premi Martorell Saludable 
va recaure en “L’Hort dels Capgrossos”. 
El Carnaval ‘Martorell es transforma’ va 
aplegar més de 2.000 persones i 43 colles 
participants.

FESTA A CA N’OLIVERES
La caravana carnavalesca va arribar a Ca 
n’Oliveres cap a les 20.30 h. Mitja hora més 
tard, es van lliurar els premis i l’Espai Dansa 
va fer un espectacle de La bella i la bèstia. El 
sopar, amb 1.700 comensals, va precedir el 
ball de Carnaval, apte per a tots els públics, a 
la Nau 2, a càrrec de Pablo Picón, discjòquei 
del programa Circuito Virtual de Ràdio 
Martorell. A la 1 de la matinada va començar 
la sessió golfa de la Festa Transforma’t, per a 
majors de 16 anys.

CARNAVAL INFANTIL
El diumenge 26 l’Esplai Guspira, que 
enguany celebra el seu desè aniversari, va 
organitzar el Carnaval Infantil a la plaça de 
les Cultures, que es va convertir en un gran 
parc infantil amb tallers, actuacions de circ, 
música i desfilada de disfresses. El Carnaval 
de l’Esplai Guspira va tornar a ser un bon 
reclam per a les famílies i una alternativa 
lúdica i educativa per als menuts. La festa 
va congregar unes 300 persones, entre 
elles l’alcalde Xavier Fonollosa i els regidors 
Míriam Riera, Cristina Dalmau i Albert 
Fernández.
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ha decidit destinar 40.000 € de la partida 
de 200.000 € de pressupostos participatius 
a les propostes que sorgeixin dels alumnes 
del Consell d’Infants, que votaran tots els 
nens de 4t i 5è de primària de les escoles 
de Martorell. D’aquesta manera, Martorell 
reforça el seu compromís amb la infància, 
implicant-la en la presa de decisions del 
poble. 

L’alcalde està convençut que això obligarà 
“a ser més responsables a l’hora de fer les 
propostes perquè siguin més atractives, 
ja que seran votades per tots els alumnes 
d’ambdós cursos de cada escola, que 

REPORTATGE  ı  PARTCIPACIÓ

Que els més petits de casa puguin dir-hi la 
seva, decidir sobre com volen que sigui el 
seu poble i fer conèixer als polítics les se-
ves inquietuds com a ciutadans, són alguns 
dels objectius del Consell d’Infants, que 
aquest 22 de gener va celebrar la segona 
trobada al Museu Municipal Vicenç Ros de 
Martorell.   

El Consell d’Infants el formen 28 repre-
sentants d’alumnes de 4t i 5è de primària 
de les escoles Els Convents, José Eche-
garay, Juan Ramón Jiménez, La Mercè, 
Lola Anglada, Mercè Rodoreda i Vicente 
Aleixandre. 

El Consell d’Infants decidirà 
40.000 € dels pressupostos participatius

FOTOS: CARLES PORTA

Durant l’acte, 14 representants de 4t de 
primària es van incorporar a l’òrgan de 
participació municipal, tot prenent el relleu 
dels 14 alumnes de 5è, que van presentar 
les conclusions del treball fet en el Consell 
d’Infants de l’any passat. 

COMPROMÍS AMB LA INFÀNCIA

El Consell va ser presidit per l’alcalde, Xa-
vier Fonollosa; la regidora d’Ensenyament, 
Núria Canal, i la regidora de Comunicació, 
Participació i Cooperació, Míriam Riera. La 
gran novetat de l’edició ha estat que, per 
primera vegada, l’Ajuntament de Martorell 
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El Consell d’Infants decidirà 
40.000 € dels pressupostos participatius

28 alumnes 
representants de totes 
les escoles de Martorell

escolliran les millors propostes perquè es 
facin realitat. Aquest Consell d’Infants no 
només proposarà, sinó que votarà i execu-
tarà allò que vosaltres mateixos hàgiu triat”. 

LA MANCA DE CIVISME, LA MAJOR 
PREOCUPACIÓ

Els representants dels alumnes de 5è van 
lliurar a les autoritats una còpia dels treballs 
fets sota la pregunta “I tu, què en penses?”. 
El document recull la relació de coses i 
aspectes que caldria millorar o canviar. 
D’aquesta manera, es desprèn que el que 
més preocupa els infants és la mala imatge 

que generen els grafits, l’acumulació de 
bosses d’escombraries fora dels conteni-
dors i els excrements de les mascotes. 

Demanen millores en espais públics, equi-
paments esportius com les IEM o culturals 
com els jardins de L’Enrajolada. Reclamen 
més neteja a la llera del riu i que s’apliquin 
mesures per evitar que la ciutadania faci 
abocaments de residus. Eliminar barreres 
arquitectòniques, potencial el transport 
públic, respectar el mobiliari urbà o fomen-
tar el reciclatge són altres de les propostes 
sorgides del treball elaborat pel Consell 
d’Infants. 
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VIA PÚBLICA 

Una de les línies mestres de la política de 
l’equip de govern de l’alcalde Xavier Fonollo-
sa és la de vetllar sense descans perquè Mar-
torell tingui una via pública neta, endreçada 
i amable, condició indispensable per a la qua-
litat de vida, la cohesió social i la bona convi-
vència entre els veïns. Perquè és als carrers 
i a les places on es teixeixen els vincles més 
forts. I és per aquest motiu que continuen les 
obres en diversos barris de Martorell. 
Aquest passat mes de febrer, han quedat 
enllestides tant la tercera fase de les obres 
de reforma de la rambla de les Bòbiles com 
les millores endegades a la plaça Germanes 
Maestre i als carrers Revall i Pere Puig, a 
la Vila. A la rambla de les Bòbiles, s’hi han 
reurbanitzat les cruïlles, ampliat les voreres i 
millorat l’accessibilitat,  també s’ha renovat el 
paviment i l’enllumenat. Mentre que a la Vila, 
s’hi ha renovat l’arbrat i l’espai de lleure infan-
til que suposa la plaça Germanes Maestre i 
si ha repavimentat plaça i carrers per fer-los 
de prioritat invertida a favor dels vianants, tot 
millorant-hi la mobilitat. També al febrer han 
començat les obres de millora de la plaça de 
Santa Maria, al barri de Can Cases, on s’hi 
renovarà el paviment i el mobiliari i s’hi am-
pliarà la zona verda actual . Està previst que 
el treballs estiguin enllestits a l’abril.

Continuen 
les obres en 
diversos barris 
de Martorell per
millorar la 
qualitat de 
vida dels 
veïns

ALCALDIA

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollo-
sa, estrena un espai a la pàgina web de 
l’Ajuntament (alcalde.martorell.cat) i un blog 
(xavierfonollosa.cat/bloc) amb l’objectiu de 
ser encara més proper i transparent en la 
seva acció de govern. Aquestes noves eines 
permetran als martorellencs seguir el dia a 
dia i tota l’activitat institucional de l’alcalde i, 
alhora, ofereixen la possibilitat d’adreçar-s’hi 
via WhatsApp, Twitter, Facebook i correu 
electrònic. “El contacte personal és, sens 
dubte, el millor canal de comunicació, i per 
això intento ser a tots els actes i activitats 
possibles. Les noves tecnologies i les xarxes 
també ens apropen i ens permeten interac-
cionar”, diu Fonollosa.

L’alcalde Xavier 
Fonollosa 
estrena espai 
web i blog amb 
l’objectiu de la 
proximitat

  D’altra banda, durant aquest mes de març 
conclouen les obres a l’avinguda Montserrat 
(voreres, calçada, etc). També ara al març 
s’inicien les obres per renovar i millorar els 
carrers del barri del Pla: s’actuarà en 14 vies 
del barri, consensuades amb l’associació 
de veïns. Com sempre, l’objectiu és un 
espai públic de qualitat i amable i un entorn 
més segur per als vianants. Concretament, 
s’hi ampliaran i milloraran les voreres; s’hi 
plantaran fins a 140 arbres i s’hi renovarà i 
reubicarà el mobiliari urbà. 
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L’OMIC és un servei municipal d’atenció directa i gratuïta 
que informa sobre els drets i les obligacions de consumidors 
i usuaris. Des de 2012 s’hi han atès nombroses consultes 
sobre hipoteques i, cada vegada més, sobre la incidència de 
les clàusules terra. Els tècnics atenen tothom que ho neces-
sita a l’oficina de la plaça de la Vila, 46, baixos, en horari de 
10.30 a 14 h i de 15 a 19 h, de dilluns a divendres.

ECONOMIA

Assessorar els martorellencs afectats per les 
clàusules terra, explicar-los quins són els seus 
drets com a titulars d’un préstec hipotecari 
i, si escau, ajudar-los a recuperar els diners 
que els hagin cobrat injustament. Aquests són 
alguns dels objectius de l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) que, des 
del mes passat, dedica encara més personal 
i esforços a atendre les famílies interessa-
des a reclamar la devolució de les clàusules 
terra. L’Ajuntament de Martorell respon així 
l’increment de sol·licituds d’informació sobre 
despeses relacionades amb el pagament de 
les hipoteques produït darrerament.
“Fem nostre el patiment de molts martore-
llencs davant l’abús d’una clàusula terra en 
la seva hipoteca”, ha declarat l’alcalde de 
Martorell, Xavier Fonollosa. “I per això, arran 
de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que ha derivat en un decret llei, 
i que determina la retroactivitat en la devolució 
d’aquestes clàusules i les defineix com a abu-
sives, vam decidir reforçar aquest servei que 
ja oferia l’OMIC, amb més tècnics, per poder 
atendre tothom”.
Els possibles afectats només han de dirigir-se 
a l’OMIC (plaça de la Vila, 46, baixos) amb una 
còpia del seu préstec hipotecari. Els tècnics 
de l’oficina els informaran i ajudaran a recla-

L’OMIC 
assessora els 
martorellencs 
per reclamar la 
devolució de 
l’import de les 
clàusules terra

mar els diners que els hagin cobrat injustament 
i que, per llei, els haurien de ser retornats en un 
màxim de tres mesos, sense costos afegits i 
sense haver de recórrer als tribunals.
Aquestes reclamacions es poden tramitar a 
través de l’OMIC i tenen com a base jurídica 
una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea que determina la retroactivitat de la de-
volució d’aquestes clàusules. Una sentència que 
el Consell de Ministres ha adaptat amb el Reial 
decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures 
urgents de protecció de consumidors en matèria 
de clàusules terra.
La importància de la sentència és que recalca 
que sigui “amb efectes retroactius”, des de la 
inclusió de la clàusula en el préstec hipotecari, 
ha recalcat Fonollosa, que convida tots els mar-
torellencs afectats a dirigir-se a l’OMIC perquè 
els assessorin per recuperar els seus diners.

CULTURA

El passat 27 de gener el conseller de Cultura 
de la Generalitat, Santi Vila, va visitar Mar-
torell, on va reunir-se amb l’alcalde Xavier 
Fonollosa i membres de l’equip de govern i 
va recórrer diversos punts d’interès històric i 
cultural del poble. Aprofitant la visita institu-
cional, Vila va comprometre’s a reforçar la 
col·laboració amb l’Ajuntament i les ajudes 
que s’hi destinen. Fonollosa i els regidors van 
parlar-li al conseller d’esdeveniments locals 
importants que se celebren cada any com els 
Tres Tombs, el Carnaval, la Fira de Primavera, 
el PAS, la Festa Major o la Festa del Roser, i 
d’efemèrides com l’Any Palet. Vila va signar 
al llibre de visites i, tot seguit, va visitar el 
Muxart, la Torre de les Hores, El Progrés i el 
museu Vicenç Ros acompanyat de les autori-
tats martorellenques.

El conseller 
Santi Vila 
visita els atractius 
culturals de 
Martorell i estreny 
vincles amb el 
govern local

NI LA PLUJA VA FRENAR EL PASSEIG DEL CONSELLER PER MARTORELL
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SOSTENIBILITAT 

Cada residu al seu lloc. Resulta ben fàcil i 
és la manera de contribuir a fer un món més 
sostenible i, al mateix temps, de reduir la des-
pesa pública pel tractament de residus. Amb 
aquest objectiu, l’Ajuntament de Martorell ha 
col·locat recentment nous senyals informatius 
als gairebé 600 contenidors soterrats que 
hi ha al municipi per millorar-hi la recollida 
selectiva i fer així més efectiu el reciclatge. 
Els senyals expliquen de forma molt gràfica 
què es pot llençar i què no a cada contenidor. 
L’acció s’emmarca en una campanya infor-
mativa més àmplia que inclou tallers i jocs 
educatius per a petits i joves i la col·locació 
de punts d’informació, aprofitant activitats 
al carrer, amb tècnics de Medi Ambient que 
donen consells i orienten els ciutadans per-
què cap residu quedi fora de lloc. Segons el 
regidor de Medi Ambient, Adolf Bargués, “es 
tracta de garantir els nivells òptims de recicla-
tge”, ja que “si ho aboquem tot al rebuig, ho 
acabem pagant els ciutadans”.

Nous 
senyals als 
contenidors 
soterrats per 
aclarir on cal llençar 
cada residu

SOCIETAT

Per unanimitat, l’Ajuntament de Martorell en 
ple va aprovar demanar a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) i a l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) que incloguin 
Martorell a la zona 1 del sistema tarifari 
integrat de la xarxa de transport metropo-
lità. Una inclusió que permetria als marto-
rellencs anar i venir de Barcelona i usar-hi 
metro, autobús, tramvia i trens amb una 
sola T-10 i amb un estalvi considerable. 
Segons el regidor d’Hisenda, Josep Casa-
sayas, “comptant dos viatges diaris, onze 
mesos a l’any, entre una T-10 d’una zona 
o una de tres, l’estalvi és d’uns 500 euros. 
Per aquest fet i perquè creiem que aquest 
estalvi incentivaria l’ús del transport públic 
en detriment del vehicle privat, demanem 
ser zona 1”. 

L’Ajuntament 
aprova demanar 
que Martorell 
sigui inclòs a 
la zona 1 
del sistema 
integrat de 
l’AMB

L’equip de govern considera que aquesta in-
clusió seria també important des d’un punt de 
vista sostenible, de lluita contra la contamina-
ció mediambiental. I insisteix que la pertinença 
a la zona 1 del sistema tarifari integrat és una 
demanda històrica dels 18 municipis (Martorell 
inclòs) que conformen la segona corona de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

“No pot ser que els martorellencs 
pateixin aquest greuge en la diferència 
de tarifes. Una T-10 d’una zona costa 
9,95 euros, i de tres zones, 26,75 eu-
ros. Per això demanem que Martorell 
sigui zona 1 o, en el seu defecte, que 
tots quedem integrats en una zona 
única”, ha reblat l’alcalde Fonollosa.
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Tal i com avançàvem en el passat butlletí, 
l’equip de govern de l’alcalde  Fonollosa ha 
promogut una moció, aprovada a la sessió 
plenària d’aquest febrer, que demana res-
posta immediata a les millores que necessita 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, 
que dóna servei a 160.000 persones. Des-
taquen la petició d’una reunió urgent amb el 
conseller de Salut, Toni Comín, un com-
promís del Departament de Salut a donar 
resposta als problemes plantejats i la recla-
mació de la dotació econòmica necessària 
per dur-ho a terme.
L’estructura física de l’equipament sanitari 
és insuficient per donar resposta a aquesta 
demanda; les mancances estructurals i la in-
suficiència pressupostària, agreujada per les 
retallades econòmiques, fan que l’objectiu 
de donar atenció hospitalària al territori de 
referència no s’assoleixi, fet que es tradueix 
en demores per la realització de proves 
diagnòstiques, llistes d’espera per visitar als 

L’Ajuntament de Martorell va aprovar 
també, en la sessió del passat mes de 
febrer, demanar la construcció d’un centre 
d’urgències d’atenció primària (CUAP) a 
Martorell, que donaria atenció les 24 hores, 
els 365 dies a l’any, coordinat amb el servei 
d’urgències de l’Hospital de Martorell. 
L’equip de govern considera que el fet que 
Martorell doni servei als 160.000 habitants 
dels 12 municipis veïns justifica la petició.
“Tota la zona de l’àrea d’influència, quan té 
un malalt, el primer que pensa és d’anar a 
Martorell. Un CUAP ajudaria a desconges-
tionar el servei”, ha argumentat l’alcalde 
Fonollosa. Els CUAP donen suport a les de-
mandes d’assistència sanitària urgent com 
a alternativa als serveis hospitalaris, oferei-
xen atenció domiciliària fora de l’horari dels 
CAP i estan dotats amb els professionals i 
la tecnologia necessària per atendre urgèn-
cies de complexitat moderada.
Segons el propi Departament de Salut, un 
52% de les urgències ateses a l’hospital 
es podrien haver resolt en un CUAP, que 
funcionen amb els cinc nivells d’urgència 
del Model Andorrà de Triatge (MAT); segons 
el MAT, qualsevol pacient amb nivell de 

L’Ajuntament 
demana la 
millores 
urgents a 
l’Hospital Sant 
Joan de Déu de 
Martorell

L’alcalde Fonollosa encapçala dues 
mocions per la millora de l’Hospital de 
Martorell i la construcció d’un Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP)

El ple de 
l’Ajuntament 
demana un 
centre 
d’urgències 
d’atenció 
primària 
(CUAP) a 
Martorell

pacients i llistes d’espera quirúrgiques.
Per corregir tot això, la moció ha estat 
consensuada amb els 13 municipis a què 
dóna servei l’Hospital de Martorell: Pallejà, 
Sant Andreu de la Barca, Martorell, Castellví 
de Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, 
Masquefa, Sant Esteve de Sesrovires, Abre-
ra, Esparreguera, El Bruc i Collbató.

triatge IV (menys urgent) i V (no urgent) pot 
ser atès sense risc en un CUAP; als nivells 
superiors se’ls pot fer les tasques estabilit-
zació prèvies a la derivació a l’hospital.
Per això, tenint en compte que la localit-
zació d’un CUAP és estratègica per donar 
resposta a la demanda ciutadana i ser alter-
nativa a les urgències hospitalàries, l’equip 
de govern considera que l’accessibilitat i la 
proximitat als ciutadans és clau. Un motiu 
de pes més que justifica la petició de la 
construcció d’un CUAP a Martorell.

SALUT
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JOSEP BUFORN I ALBERT MONTSERRAT DURANT EL CONCERT 

CULTURA

Ha arrencat l’Any Palet. Els actes per com-
memorar el 140è aniversari del naixement 
del tenor martorellenc Josep Palet van co-
mençar el 18 de febrer passat a El Progrés 
amb un recital a càrrec del tenor Albert 
Montserrat i el pianista Josep Buforn. Una 
vetllada que no va deixar indiferent a ningú i 
que va fer que els més de dos-cents assis-
tents a l’acte s’entreguessin a la música de 
Puccini, Verdi, Meyerbeer, Mascagni i Bizet.
I és que la proximitat dels intèrprets, que 
van actuar des de la platea, va servir per 
emocionar el públic martorellenc amb un re-
pertori íntegrament format per àries d’òpera 
que cantava el propi Palet. 
L’alcalde Xavier Fonollosa i el regidor de 
Cultura, Museus i Patrimoni, Sergi Corral, a 
més d’altres membres de l’equip de govern, 
van acompanyar el comissari de l’efemèride 
i president de les Joventuts Musicals de 
Martorell, Aleix Palau. A més, entre els as-
sistents a l’acte hi havia el compositor Albert 
Guinovart; la presidenta de Joventuts Mu-
sicals de Catalunya, Mònica Pagès; el crític 
d’òpera de La Vanguardia Jordi Maddaleno, 
la mezzosoprano Anna Tobella i membres de 
la família Palet. 

CONCERTS, CONCURS DE CANT, 
XERRADA I EXPOSICIÓ   
La programació de l’Any Palet continuarà 
els dies 10, 11 i 12 de març amb el primer 
Concurs de Cant Josep Palet, al qual s’hi ha 
inscrit una seixantena de concursants. Es 
farà al Centre Cultural i l’entrada serà lliure. 
A més, durant el 2017 hi haurà concerts, 
conferències i l’exposició “Josep Palet. 
O tenor o res” a La Caserna, en la qual 

El tenor 
Albert 
Montserrat 
dona el tret de 
sortida a l’Any 
Palet

s’exposaran els materials de l’Arxiu Miró i 
altres continguts inèdits.
Durant l’obertura de l’Any Palet, l’alcalde 
Xavier Fonollosa va reconèixer que “un 140è 
aniversari no s’acostuma a celebrar perquè 
no és un any rodó, però hem pensat que era 
l’ocasió perfecta per rememorar una de les 
grans figures de la lírica catalana”.
El regidor de Cultura, Sergi Corral, va re-
marcar que “l’objectiu és que acabem l’any 
sabent qui era Josep Palet, què va significar 
per la lírica catalana i a nivell mundial i, per 
descomptat, retre-li un homenatge”.  
El comissari de l’Any Palet, Aleix Palau, va 
concloure que amb aquesta programació 
“Martorell reprèn amb força la seva respon-
sabilitat amb la memòria i el llegat d’aquest 
tenor extraordinari” i que, a més, amb el 
Concurs Palet durant “el segon cap de 
setmana de març Martorell es convertirà en 
la capital catalana de la lírica”.

SOCIETAT

El passat 20 de febrer va morir a l’edat de 70 
anys en Jaume Berdoy, rector de la parròquia 
de Martorell entre 1984 i 1993. Berdoy va ser 9 
anys a la parròquia martorellenca, un període 
pel qual se’l recorda com una persona oberta, 
resolutiva i que sempre acollia els feligresos 
amb un somriure. Va ser durant la seva estada 
a Martorell quan es va reconstruir el campanar 
de l’església de Santa Maria. I l’any 1992, coin-
cidint amb el 400 aniversari de l’església, es 
va recuperar el so de les campanes. L’alcalde 
Fonollosa va expressar el seu “condol a la fa-
mília eclesiàstica, i a les persones que l’havien 
conegut; mossèn Jaume va deixar una molt 
bona empremta a Martorell”. Nascut a Sitges 
el 1947, cursà Filosofia i Teologia al Seminari 
Conciliar de Barcelona. Fou ordenat prevere el 
1972, a la Parròquia de Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat. Fins a la seva mort era capellà 
de la parròquia de Santa Maria de Vilafranca 
del Penedès.

Mor als 70 anys
mossèn Jaume 
Berdoy, rector 
de la parròquia de 
Martorell entre els 
anys 80 i 90
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SOCIETAT

L’exfutbolista búlgar Hristo Stòitxkov va inau-
gurar el passat 21 de febrer, el Cruyff Court 
del camp de les Carolines al barri de la Vila. 
Un nou espai esportiu fruit d’un conveni signat 
entre l’Ajuntament de Martorell i la Fundació 
Johan Cruyff i amb la col·laboració de l’Obra 
Social La Caixa i la Fundació FC Barcelona. 
L’objectiu és fomentar valors esportius com 
l’esforç, la disciplina i el treball en equip i pro-
moure hàbits saludables entre els més joves. 
A la inauguració del Cruyff Court martorellenc 
hi han van participar també uns 200 escolars 
de diferents centres educatius de Martorell, 
que van jugar uns quants atac-i-gols, previs 
a l’arribada del mític integrant del “Dream 
Team” que va guanyar la Copa d’Europa de 

L’exfutbolista
Hristo 
Stòitxkov 
inaugura a 
Martorell
el catorzè Cruyff 
Court de l’estat

Wembley el 1992. L’acte va ser presentar 
pel periodista de RAC1, Edgar Fornós i va 
comptar amb la presència de Danny Cruyff, 
dona del Johan; el vicepresident primer del FC 
Barcelona, Jordi Cardoner; el director de l’Àrea 
d’Acció Comercial i Educativa de la Fundació 
Bancària La Caixa, Xavier Bertolín; la directo-
ra de la Fundació Cruyff, Pati Roura i la filla i 
presidenta de la Fundació Johan Cruyff, Susila 
Cruyff, així com de la regidora d’Esports, 
Belén Leiva, i l’alcalde de Martorell Xavier 
Fonollosa.  L’alcalde Fonollosa va declarar-se 
fan de l’holandès, de qui va lloar “l’estil que 
proposava tant dins com fora dels terrenys 
de joc, que també passava per la igualtat 
d’oportunitats entre els infants”.

ESPORTS

Gràcies a l’empenta del Martorell Atlètic 
Club (MAC) i del suport de l’Ajuntament, el 
proper diumenge 23 d’abril alguns carrers 
de Martorell tornaran a ser escenari de la 
mítica cursa popular de 10 km, que temps 
enrere havia organitzat el desaparegut Club 
AdFines Atletisme, fins a la divuitena edició. 
Enguany la prova torna amb la novetat que 
puntuarà al Campionat de Catalunya i es 
cronometrarà amb el popular sistema del 
xip groc. El circuit serà circular, amb sortida 
i arribada al carrer Josep Vilar, a tocar del 
Complex Esportiu Torrent de Llops, i també 
hi haurà proves per als més joves. Segons 
la regidora d’Esports, Belén Leiva, “tornar 
a celebrar aquesta prova és una molt bona 
notícia perquè molta gent la recordava i ho 
demanava, i ens fa feliços recuperar-la per 
al poble”.

Martorell 
recupera la 
seva cursa 
popular de 
10 km el proper 
23 d’abril
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ESPORTS

El corredor martorellenc Lluís Casanova va 
aconseguir la medalla de plata en la prova 
dels 400 metres lliures del passat Campionat 
de Catalunya de pista coberta, celebrat a 
Sabadell els passats 11 i 12 de febrer. L’atleta 
del Martorell Atlètic Club va ser el guanyador 
de la seva sèrie, amb un temps de 51.07, tot 
superant la seva millor marca personal, i per 
darrere d’Iker Gómez (UA Rubí), que va córrer 
en un temps de 49.41. El bronze va ser per a 
Alex Alcaide (ISS-L’Hospitalet), que va tancar 
la prova en 51.66. Casanova ja havia obtingut 
el bitllet per al Campionat d’Espanya el 21 de 
gener, quan va obtenir un temps 51.23”. Anna 
Mantis i Carlos Antunes també van ser al 
Campionat de Catalunya. Mantis va córrer els 
60 metres lliures en 8.58 i, en el salt d’alçada, 
va assolir els 4.84 metres. Antunes va córrer 
els 60 metres lliures en 7.25.

Lluís 
Casanova, 
medalla 
de plata al 
Campionat de 
Catalunya de 
pista coberta

SALUT

Martorell celebrarà el proper diumenge 26 de 
març la 25a edició de la Marxa de la Primave-
ra, la caminada popular i festiva que convida 
els martorellencs a fer salut i descobrir l’entorn 
natural. La marxa, que sortirà com ja és habi-
tual del Pavelló Esportiu Municipal, proposa 
dos circuits, un de quasi sis quilòmetres i mig 
i un altre d’onze, i una activitat d’aventura, no-
vetat d’enguany, que inclourà tirolines, ponts 
tibetans, ponts nepalesos, ponts de cordes 
i xarxes aranyes, situats a les Roques del 
Matauet. Els interessats podran inscriure-s’hi a 
partir de l’1 de març. El mateix dia de la Marxa 
de la Primavera, 26 de març, s’entregaran les 
samarretes i es durà a terme una activitat prè-
via d’escalfament. La caminada començarà a 
les 10.00h, des de davant del Pavelló Esportiu 
Municipal i els recorreguts estaran habilitats 
fins a les dues del migdia. 

La Marxa de 
la Primavera 
arriba a la seva 
25a edició amb 
novetats 

ESPORTS

L’atleta martorellenca Sandra Checa va sal-
tar 1,63 metres i va aconseguir la medalla 
de bronze al Campionat de Catalunya de 
pista coberta en la categoria promeses, 
celebrat el passat gener. Checa va superar 
l’alçada en l’últim intent, però el nul en el 
salt anterior la va privar d’endur-se la me-
dalla de plata. Maria Artero (JA Sabadell) va 
ser plata i Clàudia Guri (CE Sant Julià), amb 
un salt d’1,80 metres, va endur-se l’or. El 
Martorell Atlètic Club (MAC) va aportar dos 
atletes més a aquesta cita, Laia Navarro 
i Iván Garcia. Navarro va participar en els 
60 metres llisos i va córrer en 8.51 segons, 
millor marca personal. Garcia, que debuta 
enguany, va participar en els 400 metres 
llisos. Va ser tercer en la seva sèrie amb un 
temps de 53.31 segons. 

L’atleta 
martorellenca 
Sandra Checa,
bronze al 
campionat de 
Catalunya de pista 
coberta
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GRUPS MUNICIPALS

SEGUIM ENDAVANT

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Raúl Rozalén

PSC

Al gener vam aprovar el pressu-
post de l’Ajuntament i del Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones de Martorell (PM-
SAPM) per al 2017 amb un objectiu 
principal: seguir fent de Martorell 
un lloc per viure i gaudir-ne en 
família; un poble on les persones 
més vulnerables tinguin cobertes, 
com a mínim, les seves necessitats 
bàsiques. 

Des de l’equip de govern treballem 
per millorar els serveis que oferim 
a tots els martorellencs. Invertim 
en projectes urbanístics i també en 
serveis a les persones, en despesa 
social, un servei a les persones cons-
tant pel qual, any rere any, incremen-
tem la dotació pressupostària. 

Amb tot, som conscients que 
aquestes iniciatives han d’anar 
acompanyades de finançament. 
I és aquí, també, on el compro-
mís amb els martorellencs ha 
de ser clar i gens difús. Per això 
no entenem, i encara menys ens 

expliquem, per què persones de 
diferent ideologia però amb els 
mateixos interessos de treballar 
per Martorell (o com a mínim això 
és el que repeteixen constantment) 
voten en contra d’obtenir un 
finançament per tirar endavant 
projectes pensats per millorar els 
serveis als martorellencs. 

Doncs això és el que està passant 
en els espais on es prenen deci-
sions: propostes que, majoritària-
ment, són aprovades amb els vots 
de l’equip de govern. ¿Això és el 
que vol dir oposició? ¿Votar en con-
tra, fins i tot quan el que es vota són 
projectes que reverteixen en tots els 
martorellencs en forma de serveis o 
millores perquè els nostres fills pu-
guin créixer en millors condicions? 
Mentre esperem resposta (mentre 
d’altres posen pals a les rodes), 
nosaltres seguirem treballant per les 
persones de Martorell. 

En aquest sentit, us recordem que 
el 23 de març comença el perío-

de de preinscripció a les escoles 
d’educació infantil (P3). Conscients 
que és un moment que us pot 
generar dubtes i inquietuds com a 
pares i mares, des de la regidoria 
d’ensenyament us recordem que 
l’Oficina Municipal d’Escolarització 
organitza conjuntament amb 
les escoles un seguit d’accions 
orientatives. Rebreu una carta amb 
informació i també s’explicarà a la 
web municipal.

Nosaltres seguirem treballant...

LÍDERES EN SOLITARIO

Uno de los temas que más preocupa 
a la ciudadanía y, evidentemente, 
a nuestro grupo municipal sigue 
siendo el índice de paro que, por lo 
que respecta a Martorell, continua 
creciendo de forma alarmante.

Así, se iniciaba el año 2017 con la pé-
sima noticia de que según el informe 
del Observatorio del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, hemos pasado a 
ser el municipio dónde la tasa de paro 
es la más alta de la comarca con un 
16,2%, lo que en cifras supone más 
de 2000 martorellenses/as que se 
encuentran sin trabajo, con lo que eso 
supone para ell@s y sus familiares.

Todos los representantes públi-
cos, especialmente, los que tienen 
responsabilidad de gobierno (en 
Martorell, CiU+ERC), deben marcar-
se como principal prioridad combatir 
esta grave situación. Señores del 
gobierno municipal, ¡Hagan más de 
lo que hacen! Déjense de “postureo” 
y preocúpense más de los proble-
mas de la ciudadanía. 

Otro de los temas que también nos 
tiene muy preocupados, porque 
vemos que pasa el tiempo y no 
se soluciona, es el de los vertede-
ros incontrolados y su suciedad. 
Después de preguntar en reiteradas 
ocasiones en los Plenos, observa-
mos que va aumentando de manera 
descontrolada la suciedad en terre-
nos como los de La Sínia, sin que el 
equipo de gobierno ponga remedio 
a esta situación. ¿Tendremos que 
vivir nuevamente, cuando llegue el 
verano, otro episodio de incendios 
próximos a viviendas y transeúntes 
de las zonas próximas?

También, seguimos reclamando la 
limpieza y mantenimiento en puntos 
como el Parque de Europa o la Font 
del Mamut, dónde justo allí se puede 
ver con muchísima claridad un macro 
cartel de “Martorell – Vila Florida”. 
¿Qué ironía, no? Eso sí, quisiéramos 
tener un reconocimiento especial para 
todos los trabajadores/as y usuari@s 
de Can Serra por la magnífica labor 

que hacen para mantener la buena 
imagen con sus flores en los diferentes 
puntos del municipio. 

Así mismo, quisiéramos hacernos eco 
de los propietari@s de mascotas que 
continúan sin tener unos espacios 
acondicionados y dignos para que, 
tanto ellos como las propias masco-
tas, puedan disfrutar de sus respecti-
vas actividades sin ocasionar proble-
mas ni molestias. Aprovechamos la 
ocasión para dar la bienvenida a la 
nueva entidad local “‘Martorell Estima 
els Peluts’. Señores del gobierno, 
¿Para cuándo unas zonas de recreo 
para canes en condiciones?

Finalmente, no quisiera perder la 
ocasión para reivindicar, una vez 
más, la instalación en los parques 
públicos de mobiliario adaptado para 
aquellos niños y niñas que tienen 
su movilidad reducida. ¡Tienen todo 
el derecho del mundo a disfrutar de 
estos espacios!

#LaTransparènciaGeneraConfiança

Aquest espai està reservat als grups municipals per tal que puguin exposar la seva opinió en relació a temes d’interés 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 
derivats dels continguts dels articles que puguin produir a tercers.
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L’OPOSICIÓ, TOTS A L’UNA

En la lògica partidista que carac-
teritza sovint la política, no és fàcil 
trobar exemples de consens entre 
partits amb projectes i formes de 
fer diferents. No obstant això, a 
Martorell, la flagrant violació del dret 
a la informació ha posat d’acord tota 
l’oposició.
Recentment el govern de Conver-
gència i ERC, constituït sobre un 
mal anomenat “Pacte de Progrés”, 
va modificar la forma en què es res-
ponen les preguntes de l’oposició, 
i en lloc de fer-ho verbalment, ho fa 
per escrit: cap persona que escolti 
el Ple podrà conèixer les preguntes 
que formula l’oposició ni les res-
postes que emet el govern. El mal 
que això provoca a la democràcia 
i a l’estimulació del sentit crític és 
molt profund. S’emmordassa el 
debat, es nega a la ciutadania poder 
fer-se una opinió pel que fa a temes 
que l’oposició posa sobre la taula 
mitjançant aquesta eina.  La gravetat 
de la situació no queda aquí: qual-
sevol persona podria accedir al web 

municipal, descarregar-se l’Acta del 
Ple, buscar-hi les preguntes i llegir 
les respostes, però, per acabar-ho 
d’adobar, només hi trobarà les res-
postes. Hi transcriuen les respostes, 
però no les preguntes que responen. 
El crim perfecte.

Aquest no és pas un fet aïllat. La 
constant denegació d’informació 
sota pretextos legals fàcilment des-
muntables ens ha dut a haver de re-
córrer a organismes supramunicipals, 
com el Síndic de Greuges o la Co-
missió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública (GAIP), per tal 
de denunciar la situació. 

Una altra pràctica habitual és la 
presentació de mocions minuts 
abans de començar el Ple. Per dotar 
de contingut la paraula “democrà-
cia”, cal debat, discussió i arribar a 
consensos, per tant poder presentar 
mocions prèviament treballades entre 
govern i oposició. Això és impossi-
ble si el govern, en lloc de proposar 
canvis en una moció, presenta un 

text completament diferent sobre el 
mateix tema, desvirtuant el sentit de 
la moció original; la presenta minuts 
abans de començar i l’aprova pas-
sant el rodet de la seva majoria abso-
luta. Per a l’oposició això no només 
és frustrant, sinó dubtosament legal. 

Per últim, i no menys important, el 
menyspreu i la manca de respecte 
que es desprèn d’aquestes pràcti-
ques, del fet simbòlic que hàgim de 
demanar al Ple que si us plau deixin 
de xiuxiuejar o d’utilitzar el telèfon 
mòbil i que ens escoltin.

Fer un pas endavant i intentar 
canviar la realitat del nostre poble 
també des de les institucions no és 
una decisió senzilla. L’oposició és 
una lluita permanent per fer sentir 
la nostra veu enmig d’un concert 
orquestrat per uns pocs que 
controlen mitjans de comunicació 
i que limiten constantment la resta 
de mecanismes de què disposem. 
Però per més difícil que ens ho 
posin... seguim, seguirem.

ASSEMBLEA 

MOVEM 
MARTORELL

COLLIM FRUITS

Fa prop de 20 mesos ens vam po-
sar a llaurar cultura. Amb les mà-
nigues arremangades i els millors 
ingredients: una bona terra, com 
la de Martorell, adobada pels seus 
dos rius, treballada i històrica. Amb 
unes bones llavors d’entusiasme 
i il·lusió. I amb un bon rec: un 
continu raig de dotació econòmica, 
incrementada en els darrers temps, 
i molta, molta feina, tant feta per 
les diverses persones que integren 
les entitats municipals com per 
l’equip humà del departament. 
Tots fan possible una programació 
estable i de qualitat.

Avui, després de 20 mesos llaurant 
cultura, en veiem alguns dels seus 
fruits i els collim.

Projectes innovadors, i alguns fins 
i tot arriscats, amb el propòsit de 
destacar disciplines gairebé insòli-
tes al nostre municipi. Participar 
en programes d’impuls a la dansa 
contemporània com el “Fem Dan-

sa”, amb la participació de 1.500 
persones; el cicle de “M’Clàssics”, 
on patrimoni i música clàssica es 
fusionen en més de 10 concerts 
majúsculs al so de les cordes; els 
“escenaris secrets”, que porten el 
microteatre allà on no se l’espera; 
el cicle de “Monoloaddictes”, 
que ens omple les sales de més 
de 4.000 rialles gràcies a guions 
eloqüents; els “Docs del mes”, que 
apropen altres realitats en docu-
mentals premiats arreu del món; o 
un “Any Palet” amb la inclusió d’un 
concurs de cant que, amb la parti-
cipació de més 60 concursants de 
fins a 9 països, posiciona Martorell 
en l’escena lírica catalana; tots són 
exemples d’algunes de les noves 
propostes que hem anat llaurant 
en aquests 20 mesos. 
Aconseguir 7.417 visites als nos-
tres museus, incrementant a més 
de 1.000 persones les visites a 
l’espai Muxart a exposicions ines-
perades o impensables al nostre 

municipi com la de “Pop en con-
serva” d’Antonio de Felipe; comp-
tar amb la col·laboració d’artistes 
de carrer de renom internacional i 
generar de la mà de les entitats lo-
cals i centres educatius el projecte 
“intARTvenció”, apropant l’art als 
espais públics, és fruit de l’esforç 
i de les ganes d’innovació que la 
gent reclama.

Sergi Corral

ERC
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DEL 9N AL 3%

Mas, Rigau i Ortega no estan imputats 
per posar les urnes, sinó per prevari-
cació i desobediència. 

Estan sent jutjats per pagar amb di-
ners públics una festa partidista com 
el fals referèndum del 9-N. I per des-
obeir les lleis i les resolucions judicials 
que obliguen tots els ciutadans. 

Quan en països democràtics s’ha 
jutjat  polítics per cometre delictes i 
aquests han apel·lat als seus votants 
o al poble, els demòcrates no ho hem 
acceptat. Suggerir reiteradament als 
treballadors públics que es manifestin 
a favor de Mas i en contra de la Jus-
tícia, com ha fet la Generalitat, posa 
en evidència el caràcter dictatorial 
d’aquells que el que volen és fer llistes 
i purgues. 

Els polítics que es creuen per sobre 
de la llei són un perill per a la demo-
cràcia. Impunitat és el contrari de 
democràcia i és el que busca Artur 
Mas amb la independència. Artur Mas 
sabia molt be  què feia i va presumir 
d’això. Ara li toca assumir les conse-

qüències i respectar les sentències 
judicials. Quan Artur Mas diu que la 
seva opinió és la de tots els catalans 
fa servir la vella i demagògica estra-
tègia de Pujol de  confondre’s amb 
Catalunya. Artur Mas no és Catalunya. 
Artur Mas és Pujol. 

No volen accelerar el “Procés” per 
aquest judici, sinó per les investi-
gacions sobre el 3 %. Les últimes 
investigacions afecten directament el 
govern d’Artur Mas i hi ha indicis clars 
de mossegades en obres de sanitat i 
educació per finançar Convergència. 

El Govern de la Generalitat va mal-
baratar diners públics per fer “una 
xerrada en una sala del Parlament 
Europeu”.  Incapaços de trobar  ca-
talans independentistes a Brussel·les, 
van decidir anar-hi amb la claca des 
d’aquí i van pagar més de 120.000 
euros de diners públics a mitjans 
internacionals per fer publicitat. 

L’Estat espanyol fa respectar la demo-
cràcia enfront dels intents de trencar-
la. Els responsables del 9N estan sent 

jutjats per saltar-se la legalitat. I els 
que intentin anar pel mateix camí ja en 
saben les conseqüències.

L’única cosa que necessita el mal per 
triomfar és que les persones honestes 
no fem res. Ningú pot estar per sobre 
de la legalitat. Els que actuen saltant-
se les lleis no busquen ni el diàleg ni 
el consens, sinó imposar-se per la 
força utilitzant el conjunt de la societat 
catalana com a escut humà dels seus 
disbarats.

Francesc 
J. Arpal Maciá

PP

Raquel Pérez

SOM 
MARTORELL

MARTORELL MUNICIPI AMB EL PIB PER HABITANT MÉS ELEVAT DE CATALUNYA

Según el IDESCAT (Institut 
d’Estadística de Catalunya), Martorell 
tiene el PIB (Producto Interior Bruto) 
por habitante más alto de Catalunya 
entre los municipios de más de 5.000 
habitantes. Dicho así, a las bravas, 
parece que Martorell es un pueblo 
donde sólo viven ricos. 

Pero, como siempre, dos noticias se 
leen mejor juntas que por separado. 
Al mes siguiente de conocer este 
dato sobre la fabulosa riqueza de 
Martorell, se publican también los 
datos sobre la tasa de paro del Baix 
Llobregat: “Martorell capdavantera 
al Baix Llobregat en taxa d’atur” . 
Nuestra tasa de paro es del 16’2%. 
Es un 4% por encima de la media del 
Baix Llobregat y un 3’2% por encima 
de la media de paro de Catalunya. 
El PIB por persona de Martorell es 
de 80.100 € por habitante. Esto no 
es lo mismo que la renta familiar 
disponible, que es mucho más baja y, 
además, está por debajo de la media 
de la comarca, y de Catalunya.   

Si tenemos en cuenta esta informa-
ción, que Martorell es un pueblo lleno 
de industria y vías de comunicación, 
que se recauda una gran cantidad 
de impuestos a esa industria, que 
también nos han subido conside-
rablemente los impuestos a los 
ciudadanos, el IBI, los costes del 
agua (ahora privatizada) y que el 
ayuntamiento, además, tiene una 
gran influencia, directa o indirecta, en 
lo que a servicios básicos y políticas 
municipales de empleo se refiere, 
no entendemos exactamente cómo 
hemos llegado a esta contradicción: 
Ser un pueblo industrial, rico, pero 
con servicios recortados, habitantes 
pobres y una parte importante de 
ellos desempleados. 

La respuesta la encontramos, quizá, 
en demasiados años de políticas 
equivocadas o, como mínimo, pen-
sadas para el beneficio de unos po-
cos, en lugar de para el beneficio de 
la mayoría. Es decir, o nos gobiernan 
necios o nos gobiernan avariciosos. 

No debería permitirse que un pueblo 
rico como el nuestro marque récords 
en desempleo, ni que tenga los 
ambulatorios cerrados por la noche, 
ni que los enfermos que necesitan 
estos ambulatorios acaben atasca-
dos por los pasillos en un hospital 
gestionado por intereses privados, ni 
que las familias no puedan permitirse 
el comedor escolar o los libros de 
texto, ni que otra empresa privada 
controle el agua a su antojo, ni los 
timos continuos que nos han traído 
las contratas y subcontratas, privati-
zaciones y acuerdos con amiguetes 
para muchos servicios básicos para 
el pueblo. No deberíamos permitir 
que gente así, necios o avariciosos, 
tengan el poder municipal. 

Y recordemos, cuando los ciudada-
nos no hacemos política, siempre 
habrá alguien que la haga, pero lo 
más probable es que no la haga para 
nosotros.
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+ info
www.martorell.cat

AGENDA MARÇ

DIA 8 de març a les 12.00 h DIA 12 de març a les 17.00 h

DIA 10 de març a les 22.30 h

DIA 11 de març de 10.00 a 
20.00 h

DIA 14 de març de 9.00 a 
14.30 h

DIA 19 de març a les 19.00 h

DIA 30 de març a les 19.00 h

DIA 31 de març a les 19.30 h
DIA 18 de març a les 18.30 h

COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES. 
Lectura del manifest institucional

MONOLOADDICTES.CORBACHO 5.0.

PRIMER CONCURS DE CANT JOSEP 
PALET. Fase Semifinal

PRIMER CONCURS DE CANT JOSEP 
PALET. Fase Final

BALL DE GALA I DE LA QUADRILLA 
amb l’Orquestra Selvatana

PRIMER CONCURS DE CANT JOSEP 
PALET. Fase Semifinal

CERCA’M. 
Fira de l’Ensenyament de Martorell

TEATRE PROFESSIONAL: Nine, de la 
companyia Les Dones de Guido Contini, amb 
Mariona Castillo, Mònica Vives, Lu Fabrés, 
Beàlia Guerra. Piano: Gustavo Llull. Direcció: 
David Pintó. Entrades anticipades: divendres dia 
17, a El Foment, de 19.00 a 21.00 h

M’CLÀSSICS. Concert a càrrec d’Agnès 
Mauri, viola, i Benedek Horváth, piano

JAM-SESSION DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICADOCUMENTAL DEL MES.  Niña Sombra

A les 16.00 a 21.00 h

A les 18.00 h

Plaça de la Vila, davant de l’Ajuntament.

Venda d’entrades anticipades: Llibreria 
Miró (c/ de Francesc Santacana, 12), 
Cafeteria Coco Martorell (c/ del Doctor 
Trueta, 1) i en línia a www.tiketea.com
Preu: 15€ anticipada, 18€ a taquilla 1 
hora abans de l’espectacle.

Organitza: Ajuntament de Martorell

El Progrés

Organitza: Joventuts Musicals de 
Martorell i Ajuntament de Martorell

Auditori Joan Cererols del Centre 
Cultural. Entrada gratuïta

Organitza: Joventuts Musicals de 
Martorell i Ajuntament de Martorell

Auditori Joan Cererols del Centre 
Cultural. Entrada gratuïta

Informació i reserves a El Progrés de 
17.30 a 20.00 h o al tel. 93 775 25 86

Organitza: El Progrés

El Progrés

Organitza: Joventuts Musicals de 
Martorell i Ajuntament de Martorell

Auditori Joan Cererols del Centre 
Cultural. Entrada gratuïta

Organitza: Ajuntament de Martorell

Centre Cultural

Preu: 15€ a taquilla i 12 € anticipada. 
Descomptes a més grans de 65 anys, 
menors de 25 anys, aturats i grups de 
més de 10 persones. Amics del Teatre 
del Foment: 10€.

Organitza: El Foment amb la 
Col·laboració de Solvay i Ajuntament de 
Martorell

El Foment

Organitza: Joventuts Musicals de 
Martorell

Escola Municipal de Música 
(pl. de la Vila, 7)

Organitza: Ajuntament de Martorell i 
Escola Municipal de Música

Ateneu de Martorell

Organitza: Ajuntament de Martorell 
amb la col·laboració del Cinema del 
Diable

Sala d’Actes de la Casa de Cultura de 
la Vila
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CURSOS I TALLERS
MARÇ 2017

SESSIÓ INFORMATIVA 
D’EMPRENEDORIA

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de conferències

Dimecres de 10.00 a 11.30 h
(sessions cada 15 dies)

Complex Educatiu (c. Josep 
Tarradellas, 11)

Dies 1, 15 i 29 de març de 17.00 a 
19.30 h 

ALTRES

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

Cal inscripció prèvia tot fent reserva a 
l’Oficina d’Atenció al Complex Educatiu, 
de manera presencial o bé al telèfon 93 
775 28 38 

Organitza: Molí Empresa. 
Ajuntament de Martorell

Organitza: Ajuntament de Martorell
Organitza: Ajuntament de Martorell

Organitza: Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Martorell

EXPOSICIONS    
MARÇ 2017

MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ

REFUGIATS. EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA.

CERCA’M. JA SAPS QUÈ FARÀS?

EXPOSICIÓ XXV EDICIÓ DE LA 
MARXA DE LA PRIMAVERA

MUXART. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis. Pl. de les Hores, s/n

Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 
h. Dissabtes, diumenges i festius de 
10.30 a 14.00h

Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Històric La Caserna

Del 24 de març al 28 de maig. Dijous 
i divendres de 18.00 a 20.00 h.         
Dissabtes, diumenges i festius de 
12.00 a 14.00 h

Vestíbul del Centre Cultural

Del 6 al 26 de març. Horari del 
Centre Cultural

93 774 22 00

Sala d’Exposicions del Círcol

Del 6 al 10 de març,  de dilluns a 
dijous de 9.00 a 15.00 h i de 17.00 a 
19.30 h, divendres de 9.00 a 15.00 h

93 775 53 51

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

+ INFO 

MUSEUS
Organitza:PMSAPM

INICI DEL TALLER PER A FAMÍLIES 
“EDUCAR LES EMOCIONS EN 
FAMÍLIA”. TALLER PER A FAMÍLIES 
AMB FILLS I FILLES D’EDATS ENTRE 
3 I 8 ANYS

LA LUDOTECA DELS MUSEUS

Dies: cada dimecres de febrer i març, 

de 17.00 a 19.30 h
Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu San-
tacana.
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 en la qual els nens i nenes 
podran jugar tal com ho feien els nos-
tres 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.

HORARI DE LA BIBLIOTECA

De dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 
h i de dimarts a dissabte de 10.00 a 
14.00 h. C/e: b.martorell@diba.cat. Per 
a qualsevol consulta podeu trucar al 93 
775 60 60. Av. de les Mancomunitats 
Comarcals, 13

PORTES OBERTES AL REFUGI 
ANTIAERI DE LA PL. DE LA VILA
Dies: Divendres 24 i 31 de març de 
17.00 a 20.00 h, dissabtes 25 de març 
i 1 d’abril d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 
a 20.00 h.  Diumenges 26 de març i 2 
d’abril d’11.00 a 14.00 h. Per a més 
informació i concertar visita guiada, 93 
774 22 23 i museus@martorell.cat

19a CURSA DELS 10 KM DE MAR-
TORELL I 1a CURSA DE 5 KM. 23 
d’abril 2017
Inscripcions al web www.champion-
chip.cat fins al 18 d’abril per al Cam-
pionat de Catalunya de 10 km en Ruta 
i fins al 20 d’abril per a les curses de 5 i 
10 km i Curses de Promoció

Ball a El Progrés

Tots els dissabtes a les 22.30 h 
i els diumenges a les 18.00h

Més informació 
al tel. 93 775 25 86




