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L’AIGUA
PÀGS. 8, 9 i 10

SALUT I NATURA
PÀG. 14

Martorell té l’aigua més econòmica dels 
municipis de més de 20.000 habitants

La Marxa de la Primavera celebra els 
25 anys amb un rècord de participació

Pressupostos Participatius
El Consell d’Infants decidirà sobre 40.000 €
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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 
Martorell Atlètic Club

ANY DE FUNDACIÓ 
2007

PRESIDENT 
Sergi Cinto Sabaté

DADES DE CONTACTE
Adreça: C/ Josep Vilar, s/n, despatx núm. 
2.Complex Esportiu Torrent de Llops
Tel.: 93546 59 51 – 666 434 009
Adreça electrònica: mac@martorellatlétic.cat
Facebook: Martorell Atlètic Club
Web: www.martorellatletic.cat
Twitter: @mac_martorell

FINALITAT
Promoció de la pràctica de l’Atletisme en 
totes les seves especialitats

APUNT HISTÒRIC
Organitzadors de la Milla de Martorell, el 
Campionat Escolar d’Atletisme, el Cros de 
les Festes del Roser i la Cursa de Martorell

ENTITATS VINCULADES
Equip filial de la Agrupació Atlètica Catalunya

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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XAVIER FONOLLOSA I COMAS  ı  SEGUEIX-LO A: Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

alcaldia@martorell.cat 674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

L’aigua a Martorell, 
un bé de tots i un servei ben gestionat

L’aigua és cosa de tots. És un bé pú-
blic, és a dir, que ens pertany a tots els 
martorellencs i tots en som responsa-
bles. L’Ajuntament n’és el titular, és qui 
ha de vetllar per donar el millor servei 
a tots els veïns i veïnes i fer-ho com-
patible amb un ús racional i sostenible. 
Com corroboren les dades que presen-
tem en aquest butlletí, des de l’equip 
de govern municipal hem treballat i 
ho seguirem fent per una gestió que 
garanteixi en tot moment que l’aigua 
sigui de qualitat i al preu més econò-
mic possible.

I quin és el resultat concret de la gestió 
de l’aigua al nostre poble? Doncs que 
de les aixetes de Martorell en surt una 
aigua amb unes característiques orga-
nolèptiques excel·lents i que els marto-
rellencs som els ciutadans que paguem 
menys per l’aigua a tota la regió metro-
politana. 

Això vol dir que, dels 5 milions de 
persones que vivim a la regió metro-
politana, els veïns de Martorell som 
dels que tenim l’aigua més econòmica 

entre els municipis més grans de 5.000 
persones. I que som, de tot Catalunya, 
el municipi de més de 20.000 habitants 
amb l’aigua més barata. 

Són dades objectives. Pel que fa a 
la qualitat, les dades provenen de 
les exhaustives anàlisis que realitza 
l’empresa concessionària de l’aigua 
i de les inversions que s’hi fan per 
assegurar-la; i, pel que fa al preu, són 
dades del rànquing comparatiu de 

les tarifes de consum domèstic que 
realitza cada any l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). 

Dades que demostren l’esforç del 
nostre equip de govern per mantenir 
uns preus públics justos i econò-
mics per als veïns, tant el de l’aigua 
com el de tots els serveis que presta 
l’Ajuntament. I també demostren que 
la gestió a Martorell es fa de manera 
eficient, perquè la qualitat és alta i el 
preu de l’aigua és baix en comparació 
amb altres pobles. 

Tot això, sense oblidar l’esforç de 
l’Ajuntament en matèria social, as-
segurant l’accés al subministrament 
bàsic de l’aigua, mitjançant el Pla 
d’Ajut a les Famílies, a aquelles perso-
nes que ho necessiten. I, en paral·lel 
al foment del consum responsable de 
l’aigua a Martorell, defensem la soste-
nibilitat mediambiental, els valors del 
respecte al nostre entorn i, en defini-
tiva, el respecte, estima i preservació 
dels nostres recursos naturals i del 
futur del nostre poble.

LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
A MARTORELL ES FA 
DE MANERA EFICIENT: 
LA QUALITAT ÉS ALTA 
I EL PREU FINAL A 
L’USUARI, BAIX, EN 
COMPARACIÓ AMB 
ALTRES POBLES
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La ciutadania 
decidirà sobre 
200.000 €
del pressupost

REPORTATGE  ı  PARTICIPACIÓ

Pressupostos Participatius

Martorell
impulsa el primer procés de
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40.000 €
es reservaran a 
les propostes 
sorgides del 
Consell d’Infants

L’Ajuntament de Martorell destinarà 
200.000 € del seu pressupost d’inversions 
d’aquest any 2017 a les propostes que 
es facin des de la ciutadania i les entitats. 
Els Pressupostos Participatius tenen 
un funcionament molt senzill: qualsevol 
persona o associació vinculada a Martorell 
podrà presentar les seves propostes; les 
que compleixen un seguit de criteris tècnics 
que s’han establert passaran a la fase de 
votació, i les que tinguin més suport de la 
ciutadania es faran realitat. 
La regidora de Comunicació, Cooperació 
i Participació, Míriam Riera, explica que 
aquest projecte és una de les accions 
que formen part de l’eix de Regeneració 
Democràtica del PAM 2015-2019 (Pla 
d’Actuació Municipal). “És la primera vegada 
que es fa a Martorell i creiem que és molt 
positiu”, comenta Riera, i afegeix que “la 
participació s’ha de fer dia a dia, escoltant 
les entitats i les persones, intentant estar 
sempre al seu costat. Però el ciutadans 
també poden participar de manera directa 
sobre una part de les despeses, dels diners 
que l’Ajuntament ha d’invertir”.

TRES FASES

El procés dels Pressupostos Participatius 
té tres fases. A la primera, tant la ciutadania 
com les entitats podran donar forma a les 
seves idees. Les propostes que presentin 
hauran de tenir un pressupost màxim 
de 40.000€, complir un seguit de criteris 
tècnics i estar dins del l’àmbit de les 
inversions. Dins del pressupost municipal, 
es consideren inversions petites obres 
en l’espai urbà propietat de l’Ajuntament, 
millores en edificis i equipaments públics 
o la compra de materials i equips 
informàtics també d’ús públic. El període 
de presentació de propostes comença 
el 10 d’abril i finalitzarà el 5 de maig. Per 
tal de fer-ho més accessible, aquells que 
ho necessitin podran demanar l’ajuda i 
assessorament dels tècnics municipals 
a través de l’Oficina de Pressupostos 
Participatius, situada a l’edifici d’El Círcol 
(plaça de la Vila, 19).

Un cop presentades les propostes, seran 
valorades per una comissió que formen 
tècnics de diferents departaments de 

l’Ajuntament i, si compleixen tots els 
requisits establerts, passaran a la fase de 
votació. Els projectes que no compleixen 
alguns dels criteris podran ser modificats i 
tornar-se a presentar.  

En la fase de votació hi podran participar 
totes les persones empadronades a 
Martorell majors de 16 anys. Les votacions 
es podran fer per Internet, per telèfon 
mòbil o bé presencialment en diverses 
oficines municipals. La regidora de 
Participació exposa que la comissió que 
valorarà les propostes “és la que ja ha 
dissenyat els criteris. Són criteris que 
tenen tot el sentit del món. Han de ser 
propostes respectuoses amb els drets de 
les persones, que no vagin en contra de 
cap col·lectiu; i criteris de sentit comú, 
com per exemple que l’Ajuntament tingui 
competències sobre allò que es proposa” 

Finalment, en la tercera fase, es donaran 
a conèixer quines han estat les propostes 
escollides per votació popular, que 
començaran a fer-se realitat a partir del 
setembre d’aquest mateix any.

Pressupostos Participatius

Continua a la pàgina següent
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Dels 200.000 € dels Pressupostos Participatius 
d’aquest any, 40.000 € es reservaran a les 
propostes que sorgeixin del Consell d’Infants de 
Martorell, tal i com va anunciar l’alcalde, Xavier 
Fonollosa, en l’acte que va fer aquest consell de 
participació el gener passat.

En l’elaboració de les propostes del Consell 
d’Infants hi intervindran tots els alumnes de 
4t i 5è de primària de les escoles de Martorell. 
Els alumnes treballaran les seves propostes 
a l’aula amb el suport dels mestres. I aquells 
projectes que compleixin els criteris tècnics es 
posaran a votació de tots els infants de 4t i 5è 
de Martorell. Com en el cas dels adults, les més 
votades es duran a terme.

EL CONSELL D’INFANTS 
DECIDIRÀ SOBRE 40.000 €
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SEGURETAT

El conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Jané, va presidir el passat 
divendres 17 de març la Junta Local de 
Seguretat que es va celebrar a l’Ajuntament 
de Martorell, amb l’alcalde Xavier Fonollosa i 
representants de tots els cossos policials que 
intervenen al municipi. Jané va fer pública la 
dada que “els fets delictius a Martorell han 
disminuït un 8,5%, quatre cops més que el 
global de Catalunya, on la disminució és d’un 
1,9%”. El total de delictes contra les perso-
nes disminueix un 24,6% i els delictes contra 
el patrimoni ho fan un 11,5%. El conjunt de 
robatoris amb força en general han baixat un 
14,8% i els robatoris amb violència i/o intimi-
dació han disminuït un 27,3%. Tot plegat es 
deu, segons el conseller, a “la bona feina feta 
pel cos dels Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local de Martorell”, a la fórmula de les “pa-
trulles mixtes” i a l’ “excel·lent relació entre 
aquests dos cossos i els altres”. L’alcalde 
Fonollosa va agrair la presència del conseller 
d’Interior a Junta de Seguretat Local i va 
reafirmar la bona notícia que suposa aquesta 
baixada dels fets delictius a Martorell, gràcies 
a la bona tasca policial conjunta. Jané, que 
va signar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament de 
Martorell, va rebre una làmina commemorati-
va de la seva visita de mans de l’alcalde. 

Baixen els 
delictes a 
Martorell per 
la bona tasca 
policial

INFRAESTRUCTURES

El ple de l’Ajuntament de Martorell ha aprovat 
una moció per instar l’Estat espanyol que 
reprengui i enllesteixi definitivament les obres 
de la connexió entre l’A-2 i l’AP-7 aquest 2017. 
“Tenint en compte que el Baix Llobregat Nord 
i el Vallès són zones importants de generació 
econòmica i que la mobilitat de persones i 
mercaderies hi és constant, aquesta és una 
infraestructura vital per la comarca, pel nostre 
municipi i el Vallès”, segons l’alcalde de Mar-
torell Xavier Fonollosa. Han passat deu anys 
des que el Consell de Ministres va autoritzar la 
licitació de les obres de connexió entre l’A-2 i 
l’AP-7, dos quilòmetres i mig (amb 850 metres 
de viaducte), que unirien dos dels eixos viaris 

L’Ajuntament 
demana a 
l’Estat que 
enllesteixi la 
connexió 
entre l’A-2 i 
l’AP-7

més importants i transitats de Catalunya. Els 
treballs han patit incomptables paralitzacions i 
alentiments a causa, en part, de les retallades 
de l’Estat en inversió pública. Per a Fonollosa 
aquest enllaç “faria que la gent que volgués 
anar a la B-30 no hagués de passar ni per un 
peatge d’autopista, a Martorell, ni per una ruta 
que travessa polígons industrials, amb més 
cues i lentitud, que no són les rutes més acon-
sellables”. Per tot això, insisteix, “reclamem 
a l’Estat que acabi aquesta connexió aquest 
mateix 2017, perquè entri en funcionament 
abans del 2018, i ho fem de la manera més 
solemne que tenim, aprovant una moció en 
sessió plenària”.
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REPORTATGE  ı  L’AIGUA

Martorell
L’aigua més econòmica 
dels municipis de més 
de 20.000 habitants

La qualitat de 
l’aigua és 
garantida i 
controlada per 
anàlisis i exàmens 
periòdics

Dades: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Martorell és el municipi de més de 20.000 
habitants amb l’aigua més econòmica de 
tot Catalunya, segons un informe elaborat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
L’informe recull les dades de tots els mu-
nicipis catalans de més de 5.000 habitants 
incloent-hi les capitals de comarca (amb 
tarifes vigents el 2016). 
El preu de l’aigua a Martorell és d’ 1,176 
euros el metre cúbic. Aquest import con-

trasta amb els preus molt més elevats que 
paguen poblacions veïnes com ara Pallejà 
(2,513 euros el metre cúbic), Castellbisbal 
(2,312), Gelida (1,915), el Prat de Llobregat 
(1,813), Esparreguera (1,757), Sant Andreu 
de la Barca (1,683), Olesa de Montserrat 
(1,394), la capital de comarca, Sant Feliu 
de Llobregat (2,513), o Barcelona (2,666). 
Les dades, aportades per una agència 
independent, demostren que els martore-

llencs paguem l’aigua més barata que la 
gran majoria de catalans. 
El Servei Municipal d’Aigua és de titu-
laritat municipal, gestionat per Sorea, 
per tant és el consistori qui en té la 
responsabilitat. Amb tot, com a martore-
llencs podem estar satisfets del preu que 
paguem pel servei. La qualitat de l’aigua 
és garantida i controlada per anàlisis i 
exàmens periòdics.

2,513 €/m32,666 €/m3

Barcelona Sant Feliu 
de Llobregat
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Sorea realitza a 
Martorell 2.289 
exàmens de 
control de l’aigua 
i 193 anàlisis de 
laboratori a l’any

L’aigua que surt de l’aixeta a Martorell és 
evidentment potable, les persones poden 
ingerir-la cada dia, durant tota la vida, 
sense cap risc per a la salut. La qualitat 
de l’aigua de beure la fixa la Unió Euro-
pea, tot seguint les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
que estableix els límits de determinats 
components presents en l’aigua. Per 
assegurar aquests nivells de potabilitat 

es pren com a base el consum diari d’una 
persona (dos litres de mitjana) al llarg de 
la seva vida amb uns marges de seguretat 
molt elevats.
Sorea realitza a Martorell 2.289 exàmens 
de control de la qualitat de l’aigua i 193 
anàlisis de laboratori a l’any. I disposa de 
sis punts de control de qualitat de l’aigua, 
que mesuren el nivell de clor i remeten la 
informació al centre de control, cosa que 

permetria actuar ràpidament davant de 
qualsevol incidència. En paral·lel, les au-
toritats sanitàries catalanes vetllen també 
per la correcta potabilització i desinfecció 
de l’aigua i en realitzen anàlisis periòdi-
cament.

2,312 €/m32,513 €/m3 1,176 €/m3

Pallejà Castellbisbal Martorell

1,813 €/m3

El Prat de 
Llobregat

Continua a la pàgina següent
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Martorell 
1,176 €/m3

Banyoles 1,641 €/m3

Figueres 1,869 €/m3

Igualada 1,986 €/m3

Pallejà 2,513 €/m3

Mataró 2,617 €/m3 Sitges 2,644 €/m3 Barcelona 2,666 €/m3 Masquefa 2,669 €/m3

Badalona 2,513 €/m3 Sant Feliu de 
Llobregat 
2,513 €/m3

Esplugues de 
Llobregat 2,513 €/m3

L’Hospitalet de 
Llobregat 2,513 €/m3

Lleida 2,002 €/m3 Reus 2,052 €/m3 Castellbisbal 
2,312 €/m3

Vilafranca del Penedès 
2,096 €/m3

Gelida 1,915 €/m3 Terrassa 1,935 €/m3 Manresa 1,921 €/m3 Sabadell 1,942 €/m3

Tarragona 1,763 €/m3 El Prat de Llobregat 
1,813 €/m3

Esparreguera 
1,787 €/m3

Sant Andreu de la 
Barca 1,683 €/m3

Girona 1,365 €/m3 Abrera 1,387 €/m3 Puigcerdà 
1,606 €/m3

Olesa de Montserrat 
1,394 €/m3

Dades:  Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

PREU TOTAL PER L’AIGUA   ı   SUBMINISTRAMENT, CÀNON I CLAVEGUERAM
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L’Oficina Municipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC) de Martorell ha obert fins ara 
912 expedients de tramitació per possi-
bles casos d’abús per clàusules terra, que 
s’han traduït en 618 reclamacions. El reforç 
d’aquest servei va entrar en funcionament el 
7 de febrer per iniciativa de l’equip de govern 
responent la necessitat dels consumidors de 
ser assessorats en aquest aspecte. Aquest 
departament de l’OMIC és a disposició dels 
martorellencs als baixos de l’Ajuntament de 
Martorell (plaça de la Vila, 46) amb cita prèvia 
al telèfon 937750050 (ext. 6713). “Hi ha una 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea que diu que aquestes clàusules no 
només són nul·les per abusives sinó que són 

L’OMIC obre 
gairebé 1.000 
expedients per 
possibles
abusos per 
clàusules 
terra

ECONOMIA

retroactives, que vol dir que hi ha ciutadans 
als quals els van cobrar uns ingressos inde-
gudament. Nosaltres el que fem és assesso-
rar i omplir les reclamacions que cada usuari 
ha de portar a les entitats bancàries”, ha ex-
plicat l’alcalde de Martorell Xavier Fonollosa. 
L’objectiu és que els martorellencs afectats 
per l’abús de les clàusules terra disposin 
d’informació i assessorament per reclamar 
els seus drets i recuperar els diners que els 
hagin pogut cobrar inadequadament. Així des 
del 7 de febrer l’OMIC ha atès 705 persones 
i ha obert 912 expedients de tramitació, 618 
dels quals (el 68% dels casos) s’han convertit 
efectivament en reclamacions per la devolu-
ció de les clàusules. 

SEGURETAT

El passat diumenge 2 d’abril es va inaugurar 
la nova seu de Protecció Civil a Martorell, que 
està situada al mateix edifici que la Policia 
Local, al polígon La Torre. L’acte va servir no 
només per estrenar oficialment el nou local 
sinó també perquè l’equip de govern reco-
negués la “bona tasca que fan aquests vo-
luntaris al llarg de l’any a Martorell”. L’alcalde 
Fonollosa va agrair-los personalment la seva 
a de col·laboració altruista i impagable en 
benefici de tots els martorellencs perquè les 
festes i actes que fem funcionin bé”.

Nova seu per 
als voluntaris 
de Protecció 
Civil de 
Martorell
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SOCIETAT

Creu Roja 
estrena seu 
a la Vila 
per continuar 
ajudant a 
qui més ho 
necessita

La Creu Roja del Baix Llobregat Nord ha 
estrenat ja nova seu, a l’antic camp de les 
Carolines, al carrer del Revall de Martorell. 
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va 
dir el dia de la inauguració que “l’obligació 
de l’administració és ajudar a qui més ho 
necessita” i que, per això, l’Ajuntament estarà 
sempre al costat d’aquesta entitat humanitària 
i dels seus programes socials: “Volem conti-
nuar teixint complicitats, realitzar convenis i 
facilitar-los la feina”. El president de Creu Roja, 
Pere Martínez, va lloar la nova ubicació, més 
cèntrica i que “ajudarà a donar un millor servei 
a la població”.
L’Ajuntament ha adequat l’equipament en total 
sintonia amb les necessitats de la Creu Roja. 
El seu president provincial, Josep Quitet, va 
destacar que la nova seu permetrà “ser encara 
més a prop de les persones”. I Martínez, 
per la seva banda, va destacar “l’esforç de 
l’Ajuntament, les entitats, els socis i els volun-
taris, sense els quals no podríem desplegar 
programes com el d’Èxit Escolar, l’Espai Nadó, 

els cursos de català i castellà o l’espai Cruïlla”. 
Durant l’acte, al qual va assistir l’expresident 
Santiago Sánchez i més de dos-cents marto-
rellencs, es va descobrir una placa commemo-
rativa i va acabar amb un petit refrigeri. 
La nova seu disposa de 200 metres qua-
drats distribuïts en dues plantes i té una zona 
d’administració, sala de dia, sala de descans, 
cuina menjador, bugaderia, cambres higièni-
ques, aparcament i magatzem.

COMUNICACIÓ

Ara pots seguir tota l’actualitat de Martorell 
en el nou canal de notícies de l’Ajuntament 
(www.noticies.martorell.cat). Un portal que, 
per primera vegada, reuneix en una mateixa 
plataforma ràdio, notícies escrites i galeries 
de foto i vídeo.
Coordinat des de la regidoria de Comunica-
ció, el canal de notícies vol ser una eina que 
apropi al ciutadà la informació diària de tot 
allò que succeeix en el nostre entorn. Una 
de les grans novetats del canal és la possi-
bilitat d’escoltar Ràdio Martorell en directe i 
també de descarregar i escoltar els progra-
mes ja emesos (podcast). 
Un equip de periodistes i especialistes de 
l’àmbit comunicatiu s’encarrega d’actualitzar 
les notícies i continguts cada dia per tal de 
donar un servei rigorós, accessible i amb 
criteri professional. 

L’actualitat 
de Martorell 
en un nou canal 
de notícies
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PATRIMONI

El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) ha 
presentat l’exemplar número 4 del seu butlletí 
Apunts. Com a tema central, la publicació 
divulga les restes del jaciment romà al carrer 
de Montserrat, una antiga vil·la. També s’hi 
avancen els actes de commemoració del 975è 
aniversari de Sant Genís de Rocafort i enceta 
una nova secció que porta per títol “Va passar 
per aquí”, on s’hi recullen les impressions 
documentades de viatgers que van passar per 
Martorell en diferents moments de la història.
El vicepresident del Centre d’Estudis Marto-
rellencs, Alfred Mauri, explica que l’Apunts se 
centra a “parlar de l’existència d’un jaciment 
d’una vil·la romana a Martorell, situada al 
carrer de Montserrat, al costat del carrer de Tit, 
i que es coneix des de 1965. Una part del jaci-
ment és irrecuperable, ja que resta sota l’edifici 
dels tallers dels Ferrocarrils de la Generalitat, 

El Centre 
d’Estudis 
Martorellencs 
reivindica la 
vil·la romana 
de Martorell

però l’altra, que es troba sota un jardí i un parc 
infantil, sí que es pot recuperar”.
El jaciment, que ara fa poc més de cinquanta 
anys va ser conegut com a Termes Glude, fa 
palesa l’existència 
d’altres elements 
d’època romana a 
Martorell més enllà 
del pont del Diable.

ENSENYAMENT

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i la 
regidora d’Ensenyament, Núria Canal, han 
visitat aquestes darreres setmanes tots els 
menjadors escolars martorellencs. Acom-
panyats per la direcció i representants de les 
AMPA s’han quedat a dinar a cada centre per 
constatar què mengen i com s’hi troben els 
alumnes i quines inquietuds i necessitats te-
nen tant mestres com estudiants. El contacte 
constant amb el món educatiu és una de les 
línies de treball de l’equip de govern que es 
materialitza no només amb aquesta visites 
periòdiques sinó també amb una coordinació 
constant amb les AMPA i el professorat. Fono-
llosa i Canal han aprofitat les visites per anotar 
possibles millores a les diverses instal·lacions 
(cuines, aules, patis, gimnasos, biblioteques, 
etcètera) de què disposen les escoles. A finals 
d’abril visitaran també el CEE el Pontarró.

L’alcalde i 
la regidora 
d’Ensenyament
han visitat 
tots els 
menjadors 
escolars

EDUCACIÓ

El passat 14 de març va tenir lloc al Centre 
Cultural la 7a edició del Cerca’m, la Fira de 
l’Ensenyament de Martorell, que organitza la 
Regidoria de Joventut amb l’objectiu d’orientar 
els adolescents, alumnes de 4t d’ESO, perquè 
puguin decidir el rumb del seu futur acadèmic 
i professional. El Cerca’m va programar una 
vintena d’estands de diversos ensenyaments 
reglats i no reglats; tallers motivacionals amb 
l’actor Marc Martínez (el “mataiaies” de la sèrie 
Nit i dia, de TV3); fotoreclams i enquestes so-
bre el futur d’un dels espais del Centre Cultu-
ral. L’alcalde Fonollosa va assistir a la jornada i 
va afirmar que “aquest és un moment decisiu 
per a aquests joves i des de l’Ajuntament 
volem ajudar-los, ser al seu costat i orientar-los 
en la mesura que sigui possible”, i va destacar 
que “la formació continua serà una constant, 
perquè el món corre molt ràpid”.

Més de 400 
alumnes de 4t 
d’ESO passen 
pel Cerca’m, 
la Fira de 
l’Ensenyament 
de Martorell 
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SALUT

Més de 2.600 martorellencs van sumar-se, 
el passat diumenge 26 de març, a la Marxa 
de la Primavera, que enguany celebrava la 
seva 25a edició tot proposant dues rutes a 
peu per l’entorn natural de Martorell, una de 
sis quilòmetres i una altra d’onze, i un circuit 
d’aventura per als menuts més atrevits. 
Aquesta jornada festiva de natura i salut va 
començar a quarts de deu del matí davant 
del pavelló municipal amb un escalfament 
multitudinari, dirigit per una monitora del 
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones, i amb tots els participants ja 
guarnits amb la samarreta commemorativa. 
A les deu, puntual, la comitiva va posar el 

La Marxa de 
la Primavera 
celebra els 
25 anys amb 
un rècord de 
participació

rumb cap a la Roca Dreta, la muntanya de 
les Torretes i la serra de l’Ataix, tot pas-
sant pel pont de l’Anoia i el barri Rosanes. 
L’alcalde Xavier Fonollosa i membres de 
l’equip de govern també s’hi van voler 
sumar amb les famílies respectives i còmo-
dament vestits per a l’ocasió. La regidora 
d’Esports, Belén Leiva, va destacar la bona 
acollida d’aquesta 25a edició, que va fulmi-
nar tots els rècords de participació: “Patíem 
per la previsió per pluja, però la gent és molt 
receptiva i ha funcionat molt bé. És un dels 
actes més populars de Martorell, una acti-
vitat molt familiar, que agrada molt i estem 
decidits a seguir celebrant-la any rere any”.
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CULTURA

El passat diumenge 11 de març el Progrés 
va vestir-se de gala i va celebrar amb els 
seus socis el tradicional ball de la Quadrilla, 
amb “lunch” inclòs a la Sala dels Miralls. 
Aquest especial dia del soci va iniciar-se 
al migdia amb un concert-vermut amb 
l’Orquestra Selvatana. A la tarda va arribar 
el torn d’un dels balls més elegants i con-
correguts: 750 socis van ballar la Quadrilla, 
encapçalats per la parella formada per 
Joaquim Gotsens i Antònia Moreno i amb 
presència també de l’alcalde Xavier Fono-
llosa i la seva dona. La Quadrilla és un ball 
de saló, hereu de la contradansa francesa 
del segle XVIII, un ball clàssic que es ca-
racteritza pel joc, la coqueteria, l’elegància i 
l’originalitat dels vestits.

Els socis 
del Progrés 
celebren el 
seu dia amb el 
tradicional 
ball de la 
Quadrilla

CULTURA

Mercedes Gancedo s’ha endut el primer 
premi del 1r Concurs de Cant Josep Palet, 
celebrat a l’Auditori Joan Cererols del Centre 
Cultural els dies 10, 11 i 12 març. El segon 
premi ha estat per Catalina Paz, soprano 
hispanoxilena, i el tercer per al tenor colom-
bià César Cortés. 
Nascuda a l’Argentina, Gancedo ha guanyat 
1.000 euros, l’ingrés a la Xarxa de Músi-
ques 2017-18 de les Joventuts Musicals 
de Catalunya, una caixa d’oli Masia Can 
Viver, gentilesa de la família Viver Palet, i un 
diploma acreditatiu. A més, com a part del 
premi, oferirà un recital el 30 de setembre en 
el marc de la programació de l’Any Palet. 
“Els concursos sempre són una oportunitat 
i un repte. Intento gaudir-ne i, si guanyo el 
premi encara més, tot i que aquest no és 
l’objectiu”, ha dit. “La meva fita és sempre 
cantar amb sinceritat i millorar cada vegada 
més. M’ho prenc com a repte personal i per 
sentir-me realitzada”. 

ALTRES PREMIATS DEL CONCURS 
JOSEP PALET
El segon i tercer premis estan dotats amb 
una actuació al cicle M’Clàssics i un diploma 
acreditatiu. A més del tercer premi, Cortés  
ha guanyat el premi especial dels Amics de 
l’Òpera de Sarrià i el premi Sopars Lírics 7 
Portes. Els altres premis especials han estat 
per a la soprano martorellenca Alba Fernán-
dez, guanyadora del premi del públic, i el 
premi al millor intèrpret de bel canto italià ha 
estat per a la soprano xilena Tabita Martínez. 
El premi al millor intèrpret de música catala-
na ha quedat desert.

JURAT DE PRIMER NIVELL
 El jurat l’han format la directora artística 
del Gran Teatre del Liceu Christina Schep-

La soprano 
Mercedes 
Gancedo
guanya el 1r premi 
del Concurs de 
Cant Josep Palet

pelmann, el director dels Amics de l’Òpera 
de Sarrià Assunto Nese, la mezzosopra-
no martorellenca Anna Tobella, els crítics 
musicals Roger Alier i Jordi Maddaleno, així 
com Aleix Palau, crític musical i comissari de 
l’Any Palet.
 
PENSANT EN LA SEGONA EDICIÓ
El regidor de Cultura, Sergi Corral, ha 
destacat l’alt grau de satisfacció per part 
de l’Ajuntament i l’organització. “Sempre hi 
ha coses a millorar, però podem dir que la 
intenció és fer-ne una segona edició, si pot 
ser amb més recursos, per tal d’instaurar a 
Martorell el Concurs de Cant Josep Palet”. 
El regidor també ha remarcat l’alt nivell dels 
participants, una seixantena de 9 nacionali-
tats diferents. “Seguirem fent pedagogia de 
l’Any Palet; activitats com aquesta fan que la 
gent conegui el gènere i faci cultura, que és 
el que ens interessa”.
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GRUPS MUNICIPALS

IDEES, PROJECTES I FUTUR

Lluís Amat 

PDECAT

Reme Márquez

PSC

Fa unes setmanes els mitjans de co-
municació van anunciar una inversió 
del grup Lidl a Martorell. La notícia 
sens dubte és positiva. Lidl compta 
amb 550 supermercats a l’estat i 
construiria a Martorell el centre lo-
gístic més gran d’Europa, més gran 
que la darrera inversió d’aquesta 
empresa a Alcalá de Henares 
(Madrid), on han invertit més de 70 
milions d’euros i generaran 275 llocs 
de treball.

I per  què Martorell? Recordo durant 
la crisi una reunió important entre el 
que en aquell moment era l’alcalde, 
Salvador Esteve, i l’alcalde actual, 
Xavier Fonollosa, en aquell moment 
regidor de planificació urbanística. 
La situació econòmica era compli-
cada, la crisi plenament instal·lada 
a tot el país, i a la reunió es tractava 
de preparar Martorell perquè fos 
dels primers municipis del país a 
sortir de la crisi. 

Per fer-ho es van proposar un seguit 
de mesures. Una d’elles, preparar a 

Martorell el sòl necessari per poder 
acollir inversions. Molts municipis 
es van aturar durant la crisi, altres 
van intentar bastir solucions per 
sortir-ne. El desenvolupament de 
terreny per a ús industrial a Martorell 
va ser una decisió estratègica, que 
es va tirar endavant amb la voluntat 
política d’afavorir la represa econò-
mica i la feina que es va fer en aquell 
moment, en un moment complicat, 
donarà fruits aviat i permetrà assolir 
l’objectiu: que Martorell sigui un mu-
nicipi punter en la represa econòmi-
ca, i generador de llocs de treball.

Hi ha diferents maneres de treballar, 
hi ha qui fa molt soroll, altres posen 
traves a tot el que es mou per alentir 
mesures. N’hi ha que gaudeixen 
remenant i amplificant problemes. 
Altres ho critiquen tot, amb l’objectiu 
d’empastifar amb allò de que ‘algo 
queda’. 

El nostre tarannà és un altre. Ens 
agrada planificar, mirar més enllà, 
solucionar els problemes, no gene-

rar-ne. Ens agrada fer. Construir! I 
és clar que no tot ho fem bé, perquè 
també ens equivoquem. Ens agrada 
donar estabilitat, confiança i ho fem 
discretament, perquè l’objectiu és i 
segueix sent el mateix, donar servei 
als martorellencs i que Martorell 
sigui dels primers municipis del país 
en sortir de la crisi.

Idees, projectes i futur resumeix 
en tres paraules una determinada 
manera de fer. Idees que sorgei-
xen de la reflexió, de l’anàlisi, de la 
participació. Moltes idees. Algunes 
es faran realitat. Les idees alimenten 
projectes, i aquests projectes perse-
gueixen un futur millor.

L’anunci de la inversió és una molt 
bona notícia, que es podrà conso-
lidar des de la planificació, la feina 
sense estridències i el treball ben fet. 
Penso que aquesta és una bona ma-
nera de treballar, també en política, 
perquè dóna resultats positius pels 
ciutadans i per Martorell.

TEMES PENDENTS

Ara que s’acosta l’equador 
d’aquesta legislatura, cal recordar 
que els socialistes no hem deixat 
de presentar propostes a l’equip de 
govern, bé sigui mitjançant mocions 
o preguntes en els diferents plens 
i comissions informatives que, fins 
ara, s’han fet. Sempre, pensant de 
millorar la qualitat de vida dels ciuta-
dans i ciutadanes de Martorell. 

Que se n’ha fet, d’aquestes propos-
tes? Pràcticament RES! Continuen 
essent “TEMES PENDENTS”. Així, 
continuen sense tirar-se endavant 
l’atorgament, en forma de beques 
individuals, d’ajuts econòmics per 
als estudiants universitaris o de 
cicles formatius de grau superior, 
mesures que puguin facilitar la 
vida a les persones celíaques o 
que pateixen la malaltia de Crohn, 
l’aplicació de bonificacions en l’IBI 
per a famílies monoparentals o la 
renovació del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM) per millorar el de-
bat polític en els  plens municipals. 

Així mateix, altres iniciatives de caire 
social, moltes d’elles aprovades en 
sessió plenària per la majoria de 
grups municipals continuen atura-
des per decisió de l’equip de govern 
i donen una imatge preocupant 
d’inactivitat i deixadesa en l’acció .

En aquests dies s’ha donat compte 
del tancament dels Pressupostos 
del 2016 amb romanent positiu 
però, una vegada més, observem 
com una gran part de les partides de 
caire social no s’han exhaurit. Quina 
contradicció! Som el municipi amb 
més atur de la comarca i continua 
augmentant el nombre de ciutadans 
i ciutadanes que tenen dificultats per 
poder viure amb la màxima dignitat 
possible.

També estem pendents de si el go-
vern de la Generalitat acaba donant 
llum verd a les esmenes que els/
les nostres companys/es socialistes 
del Parlament varen presentar, tals 
com obrir les urgències nocturnes al 
CAP de Buenos Aires, reobrir el CAP 

del Torrent de Llops i possibilitar la 
posada en marxa d’un dispensari al 
barri de Can Carreres. Què votarà el 
grup de govern de la Generalitat de 
Catalunya, Junts pel Sí (CDC+ERC), 
per poder fer realitat aquestes pro-
postes?

D’altra banda, un altre dels temes 
pendents és el ja esmentat, en reite-
rades ocasions, de la TRANSPARÈN-
CIA, que segueix sent inexistent per 
part del Govern (CDC+ERC) i que 
nosaltres continuem reivindicant.

Finalment, estem satisfets que 
algunes de les nostres propostes 
esdevinguin una realitat propera-
ment, com és el cas de l’adequació 
de l’antiga biblioteca en un espai per 
a la gent jove.

Els socialistes continuem treballant 
per aconseguir un Martorell més just, 
més igualitari i on tots el ciutadans 
i ciutadanes tinguin les mateixes 
oportunitats . 

Salut.

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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CONTINUEM “LÍDERS”  (DE L’ATUR)

Per tercer mes consecutiu som 
líders de l’atur al Baix Llobregat, 
amb un 15,8 % de persones atura-
des. Aquest percentatge és entre 
tres i cinc punts superior als muni-
cipis que ens envolten (Abrera, Sant 
Andreu de la Barca, Castellví de 
Rosanes o Sant Esteve Sesrovires).

Martorell és un municipi en el qual 
les empreses instal·lades donen 
feina a moltes persones. Fins i tot, 
fa pocs dies, va sortir una publicació 
que feia esment que érem el muni-
cipi amb el PIB per càpita més alt 
de Catalunya. Això es deu al fet que 
tenim unes quantes multinacionals 
en el nostre territori. No obstant, ens 
trobem amb tres polígons industrials 
abandonats per l’equip de govern, 
polígons industrials amb capacitat 
de creació d’empreses mitjanes: dos 
terços del nostre terreny és indus-
trial, i la intenció de l’equip de go-
vern de crear nou sòl industrial per a 
multinacionals que necessiten molta 
extensió de terreny i molt poca mà 
d’obra per treballar-hi.

Els fets abans esmentats confirmen 
la idea que el fet de tenir multina-
cionals al teu municipi, que depre-
dar i especular amb el territori, no 
t’assegura que les persones del 
municipi tinguin feina, que el fet 
d’abandonar a les petites i mitjanes 
empreses al territori, que donen fei-
nes més estables i de proximitat, et 
fa perdre competitivitat i capacitat  
de generar ocupació.

Per a alguns governs com és el 
cas de Martorell, la prioritat és la 
foto, el titular, les xarxes socials, 
els grans projectes amb poc valor 
afegit i l’especulació, però deixen 
de banda altres fonts generadores 
d’ocupació com són les empreses 
petites i mitjanes, la possibilitat 
de creació d’ocupació del sec-
tor primari, del tercer sector, de 
l’economia social i solidària, del 
comerç, del turisme o de l’oci de 
proximitat.

ASSEMBLEA 

MOVEM 
MARTORELL

LA FORÇA DE DECIDIR 

Encara no fa dos anys, des 
d’Esquerra ens marcàvem una fita 
clara en l’àmbit de la participació: 
més espais, més processos i també 
introduir la participació en els pres-
supostos municipals. Sabíem que 
aquesta havia de ser una prioritat 
que, amb l’esforç i el convenciment 
d’uns i altres, ara estem fent realitat.

Fa uns mesos explicava en aquest 
mateix espai que l’equip de Govern 
havia aprovat els pressupostos per 
al 2017 i que, en aquests, hi havia 
200.000 € destinats als pressupos-
tos participatius. És a dir, que la ciu-
tadania podria decidir com invertir 
aquesta quantitat per a Martorell.

Alhora que fèiem un treball metodo-
lògic intens, vam decidir que sobre 
una part d’aquests diners, concreta-
ment 40.000 €, decidirien els infants. 
Totes les classes de quart i cinquè 
de primària, a través del Consell 
d’Infants, treballaran les seves 
propostes que després votaran tots 

els nens i nenes d’aquests cursos. 
Creiem que és realment enriquidor, 
però sobretot totalment necessari, 
implicar els infants en les decisions. 
Per la seva mirada, tan clara i alhora 
tan diferent de la dels adults. Però 
també per la seva visió de l’espai 
públic i l’entorn, molt més desacom-
plexada i comunitària. Els infants 
prioritzen allò que consideren bo per 
a tots, independentment de l’ús que 
ells en facin (que també, és clar!).

La resta de la partida 160.000 €, 
doncs, s’obrirà a les inciatives de 
ciutadania i entitats. El procés tindrà 
tres fases: l’explicació del funcio-
nament del procés, la presentació 
de propostes i la votació d’aquelles 
que compleixin els criteris que haurà 
valorat una comissió tècnica. Poste-
riorment, es presentaran els projec-
tes més votats, que començaran a 
executar-se aquest mateix 2017.

No m’estendré en la descripció del 
funcionament del procés, que teniu 

explicat en aquest mateix butlletí i 
que difondrem a través de tots els 
mitjans possibles. Des d’aquest 
espai, el que vull és animar-vos a 
presentar-hi les vostres propostes. 
I, quan arribi el moment de la tria, 
a decidir quines són aquelles que 
més us convencen a través dels 
canals de votació que posarem al 
vostre abast. Perquè aquesta és 
una oportunitat per participar de 
manera directa en les decisions de 
l’ajuntament. 

Ara més que mai, els martorellencs 
i martorellenques teniu el poder de 
decidir què voleu per a Martorell. 
Així doncs, participeu-hi!

Míriam 
Riera i Creus
ERC
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“PRIORITATS EQUIVOCADES”

En el passat ple el Grup Popu-
lar va donar suport a una moció 
referent a la millora pressupostària 
de l’Hospital Sant Joan de Deu de 
Martorell.

S’ha de dir que el dèficit estructural i 
la insuficiència pressupostària no és 
exclusiva de l’hospital de Martorell: 
tots els hospitals de Catalunya es 
troben en la mateixa situació. Des 
de l’any 2007 s’han perdut 10.000 
llocs de treball a la sanitat catalana.

La Generalitat té un deute de 80.000 
milions d’euros. El deute només 
amb l’Ajuntament de Martorell es de 
4 milions.

El problema de fons és que l’actual 
Govern de la Generalitat té unes 
prioritats que estan molt allunya-
des de les necessitats reals dels 
ciutadans.

La Generalitat tira els diners a ca-
bassos en un procés que no respon 
a cap lògica. En els pressupostos 
d’enguany té previst destinar uns 

6 milions d’euros per al procés 
independentista en lloc de destinar-
los, entre altres, a evitar la saturació 
i el col·lapse dels hospitals catalans. 
Fins i tot el comitè de Garanties 
Estatutàries de la Generalitat els ha 
dit que aquesta partida pressupos-
tària es inconstitucional i va contra 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Amb la manca d’infraestructures 
sanitàries que pateix Catalunya per 
poder donar resposta a les necessi-
tats dels pacients, suposa una gra-
vetat i una irresponsabilitat destinar 
6 milions d’euros del pressupost de 
2017 al procés rupturista, mentre hi 
ha hospitals com el de Martorell sa-
turats, amb plantes tancades, sense 
recursos i sense poder pagar més 
professionals sanitaris.

En un país normal els 6 milions no 
es destinarien a projectes ruptu-
ristes, servirien per contractar més 
metges i infermeres, per obrir plan-
tes, per evitar que hi hagi malalts ti-
rats en passadissos sense que se’ls 

atengui en condicions, que no és la 
voluntat de les infermeres com va dir 
el Conseller Comín, simplement és el 
fruit de la realitat. Aquesta hauria de 
ser una prioritat per a Puigdemont i 
el seu Govern, en lloc de prioritzar la 
divisió de la societat catalana. 

Per a la majoria de catalans és prio-
ritari, entre altres coses, tenir hos-
pitals en condicions, però ja veiem 
que no ho és per a l’actual Govern 
de la Generalitat de Catalunya

Per tant, aquesta era una moció 
de bones intencions, aprovada als 
ajuntaments del voltant i al Consell 
Comarcal, però que tots sabem 
que difícilment canviaran les coses 
mentre tinguem un Govern de la 
Generalitat que té las prioritats 
equivocades.  

Francesc 
J. Arpal Maciá

PP

Raquel Pérez

SOM 
MARTORELL

LA VIA CATALANA I LA DESOBEDIÈNCIA

Sovint es fa una crida a la desobedièn-
cia contra les lleis i imposicions injustes 
que fan els governs, democràtics o 
no, als ciutadans que governen. Eren 
i són lleis injustes les lleis que perme-
tien l’esclavitud o l’apartheid, la Llei 
Mordassa, o la reforma de l’article 135 
de la Constitució, que anteposa el pa-
gament del deute de l’Estat per davant 
de les pensions, la sanitat o l’educació.

És injust també que no es pugui 
consultar a la ciutadania una qüestió 
tan important com la idea d’un Estat 
propi per a Catalunya, i és injust que es 
condemni a qui ho promou i, sobre-
tot, és sorprenent, contradictori, que 
es condemni a l’Artur Mas per una 
consulta ciutadana. De fet, és gairebé 
paradoxal que el PP hagi llançat la 
fiscalia al coll de l’Artur Mas pel 9-N, 
després de tota la complicitat i l’afer 
tòrrid que PP i CiU han viscut durant 
aquests últims temps.

Si fem memòria, el partit que va dirigir 
Mas, el desobedient, va donar suport 

a la Reforma Laboral del PP el 2012, 
va votar a favor de l’amnistia fiscal que 
va permetre legalitzar milers de milions 
de diner negre, va donar suport les re-
tallades en els pressupostos generals, 
favor que li va retornar el PP aprovant 
els Pressupostos de la Generalitat del 
2012, també plens de retallades i, fins 
i tot, van votar junts per justificar la 
violència policial en el desallotjament 
de Can Vies. Junts i barrejats, conver-
gents i aquest partit de la gavina que 
defensa que cal “morir por España” 
i “luchar contra el separatismo catalán”.

És absurd que condemnin Artur Mas 
per desobedient quan a Catalunya el 
seu govern va ser el primer a aplicar 
l’austeritat de les retallades. Que el 
critiquin per muntar la Via Catalana 
quan el seu problema gros són les 
vies de finançament del seu partit, 
que l’enjudiciïn per fer una consulta de-
mocràtica quan Catalunya fa diversos 
anys (2013) que és assenyalada per la 
Unió Europea com la regió amb pitjors 
índexs de transparència i eficiència 

institucional d’Espanya, que la posen 
al nivell d’algunes regions d’Europa de 
l’Est, com Hongria o Romania.

És sorprenent que, en menys de dos 
anys i mig des del 9-N, hagin investi-
gat, jutjat i condemnat Mas per posar 
unes urnes, i el Cas Palau, mentres-
tant, porti sense resoldre 8 anys, o 
15, si comptem que, ja en 2002, hi va 
haver una denúncia que afirmava que 
Fèlix Millet desviava fons per a ‘fins 
privats’ des del Palau de la Música. 
Denúncia que, per cert, va ser ignorada 
i arxivada, en comptes d’investigada 
per, segons deien, falta de proves. És 
injust que et jutgin abans per preguntar 
l’opinió de la gent sobre alguna cosa 
important, que per gastar els diners 
d’aquesta mateixa gent a subvencio-
nar escoles de l’Opus Dei o conces-
sionàries d’autopistes. És injust que, 
al final, Artur Mas l’inhabilitin tempo-
ralment de la política per una consulta, 
en lloc de per tot el mal a la ciutadania 
que ha fet i està fent la seva política 
opaca, privatitzadora i antisocial.
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CURSOS I TALLERS
ABRIL 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)

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner

Fins al 27 de juny de 09.30 a 13.30 h

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner

Fins al 31 de maig de 09.00 a 14.00 h

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de conferències

Divendres 28 d’abril de 10.00 a 12.00 h

Participants Programa Ocupa’t Dones

ALTRES

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

Organitza: Molí Empresa, SOC
Ajuntament de Martorell

EXPOSICIONS ABRIL 2017

Consulteu l’agenda del mes d’abril 
al programa de la Fira de Primavera

MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTOS 
CLÀSSIQUES, ANTIGUES I 
MERCADAL DE PECES I RECANVIS

PORTES OBERTES A LA FARMÀCIA 
BUJONS

EXPOSICIÓ SALVADOR JUANPERE I 
JAUME MUXART SÓN....”A casa de...”

SENDING WEAPONS=REFUGEES 
COMING. Exposició fotogràfica 
de Vicente Díaz.

LA CASERNA DE LA FESTA. 
Exposició permanent de cultura 
popular martorellenca.

EXPOSICIÓ GENÈRIC. 
Escultures de Josep Saus

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

Ferreteria Bacarisas (c. d’Anselm 
Clavé, 23)
Diumenge 24 d’abril, de 10.00  a 
14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Organitza: AMCAM

Farmàcia Bujons ( pl. de la Vila, 41)

Dissabte 29 i Diumenge 30 d’abril de 
11.00 a 14.00 h. I de 17.00 a 20.00 h.

Organitza: Centre d’Estudis Martorellencs

Es poden visitar la botiga i la rebotiga de la far-
màcia i les exposicions “Història de la família  i la 
farmàcia Bujons” i “La recerca història a Martorell”

MUXART. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis. 

Del 28 d’abril al 18 de juny. Dijous i 
divendres de 17.00 h a 20.00 h (abril 
i maig) i de 17.30  a 20.30 h. (juny). 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30  
a 14.00 h.

Inauguració: divendres 28 d’abril a les 19h.

Inauguració: dijous 27 d’abril a les 19’30h

Inauguració: Dissabte 23 d’abril a les 19.00 h

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

Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Històric La Caserna

De l’1 d’abril al 28 de maig (excepte 
del 13 al 16 d’abril) Dijous i divendres 
de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes, diu-
menges i festius de 12.00  a 14.00 h.

Sala d’exposicions de L’Enrajolada, Casa 
Museu Santacana, C/ De l’Aigua, 1. 
08760-Martorell

Del 27 d’abril 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.

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

+ INFO 

MUSEUS
Organitza:PMSAPM

FORMACIÓ CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT “NETEJA 
DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN 
EDIFICIS I LOCALS” (FOAP 2016)

FORMACIÓ CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT “ACTIVITATS 
AUXILIARS DE COMERÇ” (FOAP 2016)

TALLER APODERAMENT OCUPA’T-
DONES: “QUI SOC JO. IDENTITAT 
PERSONAL”

AGENDA ABRIL

LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Dies: cada dimecres de febrer i març, 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 acompanyats d’un 
adult. Ludoteca ambientada en una casa benes-
tant del segle XIX en la qual els nens i nenes po-
dran jugar tal com ho feien els nostres avantpas-
sats, 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 con-
sulta: tel. 93 775 60 60. Av. de les Mancomuni-
tats Comarcals, 13.

REUNIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
INFANTIL A LA BIBLIOTECA
Dies: Tots els dimarts i dimecres del mes

Lloc: Sala Tallers de la Biblioteca.

19a CURSA DELS 10 KM DE 
MARTORELL I 1a CURSA DE 5 KM. 
23 d’abril 2017
Inscripcions al web www.championchip.cat fins 
al 18 d’abril per al Campionat 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.

+ info
www.martorell.cat




