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RELACIONS INTERNACIONALS  

I AGERMANAMENTS 

Presentació 

L’Ajuntament de Martorell agermanat amb dues poblacions: 

 Chevilly-Larue, l’agermanament amb aquesta població va iniciar-se l’any 1992, coincidint amb els Jocs 

Olímpics de Barcelona. Aquesta ciutat francesa està situada al sud-est de Paris i Martorell hi té una 

relació molt estreta, amb diverses accions al llarg de l’any. 

 

 Borgo a Mozzano, és un petit nucli pertanyent a Lucca, Itàlia. El motiu de l’agermanament amb Borgo, 

als anys 200, és que les dues poblacions tenim un pont del Diable. Com que aquest nucli no té un 

ajuntament propi, depèn administrativament de Lucca, la relació ha estat més puntual 

 

Què fem ? 

 Gestionem l’agermanament amb altres poblacions del món 

 Realitzem accions que promoguin la relació entre la ciutadania  de Martorell i la de les poblacions amb 

les quals estem agermanats 

 

Què oferim ? 

 Intercanvi escolar entre els instituts de Martorell i els de Chevilly-Larue: els ajuntaments de les dues 

poblacions, juntament amb els centres educatius, organitzem cada curs un intercanvi escolar entre 

alumnes francesos que estudien espanyol i alumnes martorellencs que estudien francès. Cada any, 

els nostres alumnes passen una setmana a Chevilly, acollits a casa d’un dels alumnes francesos i 

durant el dia es fan visites culturals i educatives a Paris. Després l’alumne francès  estarà una setmana 

a Martorell acollit a casa del seu corresponsal català i durant el dia faran visites a Barcelona. 

 Intercanvis entre entitats: es fan viatges amb entitats de Martorell a Chevilly i a l’inrevés per mostrar la 

tasca que fan les entitats i que intercanviïn experiències 

 Intercanvis tècnics entre Chevilly i Martorell: es fan visites de delegacions tècniques de Martorell a 

Chevilly o a l’inrevés per conèixer com treballem i  intercanviar experiències 

CARTA DE SERVEIS 
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 Visites oficials: de delegacions de Chevilly a Martorell i a l’inrevés 

 Intercanvis i visites més puntuals a Borgo a Mozzano 

 Acollim i organitzem visites a delegacions estrangeres que visiten Martorell 

 

A qui ens adrecem ? 

 Centres educatius 

 Altres departaments municipals 

 Entitats, col·lectius i ciutadania 

 

El nostre compromís 

 Organitzar cada any l’intercanvi escolar amb totes els centres educatius de secundària de Martorell 

que hi vulguin participar, l’Ajuntament de Chevilly-Larue i els centres francesos 

 Donar resposta a les consultes o demandes sobre les dues poblacions agermanades en un termini 

inferior als 15 dies 

 Atendre les demandes d’intercanvi d’entitats i altres col·lectius amb les dues poblacions i facilitar 

aquest intercanvi sempre que sigui possible 

 

Contacte 

Edifici El Círcol:   
Pl. de la Vila 19. 
De dilluns a dijous, de 9.00 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h i divendres de 9.00 a 15.00h 
 

Al telèfon: 93.775.00.50.- ext. 6210 
 

Per correu electrònic a: participacio@martorell.cat 
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Compliment dels compromisos 

Durant l’any 2017: 
 
 S’han realitzat l’intercanvi escolar amb Chevilly del curs 2016-2017 amb la participació de 36 alumnes 

dels 3 centres educatius de Martorell i un institut  francès 

 S’ha començat a treballar en l’intercanvi escolar del curs 2017-2018 

 S’ha fet un intercanvi associatiu amb el viatge a Chevilly-Larue de la Martukada de Martorell que va 

participar en la festa major de la població i en la seva fira d’entitats 

 S’ha fet commemorat els 25 anys d’agermanament amb Chevilly durant la festa major de Chevilly-

Larue 

 S’ha atès una delegació de nens japonesos que participen en un campus tècnic amb el Club Sala 5 

 S’ha atès un grup d’estudiants anglesos que participaven en un intercanvi amb l’institut Joan Oró 


