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ANY DE FUNDACIÓ 1992

PRESIDENT 
Jordi del Amo Domènech

DADES DE CONTACTE

Adreça: C. del Mur, 36-40

Adreça electrònica: 
clubbasquetlamerce2@gmail.com

Tel: www.cblamerce.cat

Web: www.cblamerce.cat

      cblamerce

AJUNTAMENT 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
BIBLIOTECA  ı  93 775 60 60
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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Aquest butlletí es distribueix 
gratuïtament per totes les bústies del 
municipi i en els edificis on es faciliti 
l’entrada del repartidor. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueunos-ho al 
correu electrònic:
comunicacio@martorell.cat

01 DES – 08 DES F. MASSANEDA (B. AIRES)
08 DES – 15 DES FARMÀCIA DE DIOS
15 DES – 22 DES FARMÀCIA CURTO
22 DES – 29 DES F. MIRALLES CISQUER
29 DES – 05 GEN FARMÀCIA ROVIRA
05 GEN – 12 GEN FARMÀCIA PARERA (VILA)
12 GEN – 19 GEN FARMÀCIA HERNÁNDEZ

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE I GENER

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

@AjuntaMartorell
Facebook/pages/Ajuntament-de-Martorell

91.2 fm
www.martorell.cat

ENTITAT
CLUB BÀSQUET LA MERCÈ

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.

FINALITAT
La finalitat del club és fomentar 
la pràctica de l’esport entre els 
nens/es de Martorell i així en-
senyar-los uns valors que només 
s’assoleixen a través de l’esport 
d’equip, com són l’augment de 
seguretat i confiança en ells ma-
teixos, fomentar la convivència i 
la sociabilitat, controlar el tem-
perament, acceptar la frustració, 
fomentar la presa ràpida de de-
cisions i afavorir un estil de vida 
allunyat del sedentarisme.

APUNT HISTÒRIC
Ara fa 25 anys que el Club de Bàs-
quet la Mercè va iniciar el camí en 
el món del bàsquet.
Va començar sent un grup d’amics 
que volien fer esport i ha acabat 
sent un referent en el món del bàs-
quet de la comarca

ENTITATS VINCULADES
Actualment tenim vinculades a la 
nostra entitat les escoles de bàs-
quet de l’Escola José Echegaray i 
de l’Escola Juan Ramón Jiménez, 
on participen uns 30 nens/es.
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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

Martorell: 
esport i valors

Martorell és una ciutat activa i sa-
ludable, en molt bona part per l’alt 
índex d’esportistes que tenim. Això 
és fruit d’anys de fomentar la pràcti-
ca de l’esport, d’anys de compromís 
de les famílies de Martorell i de les 
persones que hi ha al capdavant de 
les entitats esportives, i de la volun-
tat de tot el poble, compartida des 
de l’Ajuntament, per fer de l’esport 
una eina saludable, de cohesió so-
cial i convivència.

Aquesta temporada 3.100 infants i 
joves practiquen esport en diferents 
disciplines a Martorell. Som una de 
les poblacions amb més practicants 
d’esport federat de base de la co-
marca i des de l’Ajuntament n’estem 
molt orgullosos.

Els últims mesos he pogut com-
provar-ho personalment, en les di-
verses presentacions dels equips: 
l’empenta dels nens en començar 
una nova temporada s’encomana i 

ens fa partíceps a tots de la il·lusió 
per practicar esport. L’esport és un 
hàbit saludable que, si l’aprenem 
de ben joves, ens acompanya tota 
la vida.

I l’esport, a banda del benefici fí-
sic, té un altre benefici tant o més 
important, que són els valors. Amb 
l’esport, treballem valors com la 
constància, el rigor, la superació in-
dividual i col·lectiva o el treball en 
equip, que ens enriqueixen huma-
nament i ens fan millors persones.

La tradició esportiva del nostre po-
ble i tot el ventall d’activitats i pro-
postes que hi ha ens esperonen a 
seguir treballant en aquest camí 
i ens obliguen a estar a l’alçada. 
Un dels objectius importants que 
tenim és que cada nen i nena pu-
gui practicar l’esport que vulguin 
a Martorell i afavorir que el màxim 
nombre de veïns facin activitat físi-
ca de forma regular.

Això implica incorporar cada any 
noves propostes i activitats espor-
tives per arribar a tothom i també 
millorar els equipaments esportius 
i créixer en nombre d’instal·lacions, 
cosa que fem amb el del pavelló de 
tres pistes que estem construint al 
barri de Can Cases.

La pràctica de l’esport és un ele-
ment clau per al benestar i per a  la 
qualitat de vida. L’esport, a través 
de les entitats esportives, ens aju-
da a vertebrar socialment el nos-
tre poble i a construir una socie-
tat cohesionada dins la diversitat 
i amb orgull de ser de Martorell. 
Des d’aquí el meu reconeixement 
a totes aquestes persones que, 
amb el treball diari, feu possible 
que l’esport creixi i generi cohesió 
social i bona convivència.

Aprofito per desitjar-vos unes bo-
nes festes i bon any nou a tothom. 
Ens retrobem al 2018.

EDITORIAL  ı  L’ALCALDE
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LA SETENA FIRA VIMART 

I LES ACTIVITATS DE 

CULTURA POPULAR 

VAN SER ELS ACTES 

MÉS MULTITUDINARIS

L’ALCALDE FONOLLOSA 

DESTACA L’ÈXIT DE 

LES PROPOSTES I LA 

CONSOLIDACIÓ DEL 

VIMART

LES ENTITATS DE 

MARTORELL, MOLTES 

D’ELLES IMPLICADES EN 

EL ROSER, VAN REBRE UN 

RECONEIXEMENT

REPORTATGE  ı  FESTA DEL ROSER

Martorell 
gaudeix del Roser 
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El Roser, la festa que rememora l’esperit i 
l’origen vitivinícola de Martorell, va aplegar 
milers de persones als carrers de Martorell i 
a les activitats que es van celebrar en els di-
ferents espais del poble. La setena edició del 
Vimart, la Fira de Vins i Caves de Martorell, i 
les activitats de cultura tradicional, concerts, 
exposicions i difusió del patrimoni van ser, un 
cop més, els actes més multitudinaris.

Enguany el Vimart va ampliar el número 
d’estands de restauradors locals i l’espai 
des de la plaça de l’Església fins als jardins 
de l’Enrajolada. Hi van haver 20 parades de 
cellers i 2 punts d’informació on s’hi van 
vendre fins a 2.200 tiquets.

La Trobada Gegantera va convocar una 
setantena de gegants per celebrar el 25è 
aniversari dels gegants Diable i Velleta i on 
també es va donar la benvinguda a un nou 
gegantó, el diable petit. Els gegants, junta-
ment amb el 30è aniversari de l’Aplec Sar-
danista del Roser i el correfoc van oferir un 
gran espectacle de Cultura popular tot el 
cap de setmana del Roser a Martorell.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va 
destacar l’èxit de totes les propostes i la 
consolidació del Vimart com “una Fira que 
situa Martorell com a capital de la cultura 
de la vinya i la gastronomia”. A més, Fono-
llosa va agrair als martorellencs l’alta parti-

cipació i el civisme durant tota la setmana 
d’activitats. Per la seva banda, el regidor de 
cultura, Sergi Corral, es va felicitar “de la 
bona resposta del públic a totes les propos-
tes del programa del Roser”.

Les entitats van tenir un pes molt important 
durant la festa. Una bona mostra és el reco-
neixement que se’ls va dispensar a la Tro-
bada d’Entitats a El Progrés. Pel que fa a la 
música, el pàrquing del Vapor es va omplir 
de rumba amb el Rumba Fest i la visita de 
grups com ara Terratombats, Tupica, Sabor 
de Gràcia i Arrels de Gràcia, aplegant fins a 
1.500 persones. 

2
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REPORTATGE  ı  MERCAT MUNICIPAL DE MARTORELL

Les Bòbiles,
Nous aires d’il·lusió i d’esperança s’han 
instal·lat entre els paradistes del Mercat Mu-
nicipal Les Bòbiles. Malgrat els anys de forta 
crisi econòmica, especialment cruenta per 
al petit comerç, la trentena de comerciants 
d’aquesta instal·lació municipal han mantin-
gut l’energia per tirar endavant sense renun-
ciar a l’essència: oferir productes pròxims i 
de qualitat i una atenció acurada. Aquest fet, 

Villaescusa és propietària d’una botiga d’aviram, 
la Polleria Inés, una de les primeres que es va ubi-
car al Mercat des de la seva fundació l’any 2001. 
Suma 40 anys d’experiència laboral en el sector, i 
això li permet tenir una perspectiva temporal molt 
àmplia: “el tipus de client ha canviat. Hem incor-
porat un perfil més jove, d’entre 35 i 40 anys amb 
fills, que ve els divendres a la tarda i els dissabtes 
al matí i que cada cop pregunta i s’interessa més 
per l’origen del producte”. Procedeixen bàsica-
ment de Martorell, però també d’Abrera, de Sant 
Esteve Sesrovires o de Gelida. “Potser perquè 
oferim un producte de proximitat i de qualitat, 
donem confiança i assessorem el client”.

Els bars i les cafeteries són un parèntesi de re-
laxació entre compra i compra. “Hem de fer que 
els visitants se sentin a gust aquí i atreure’n de 
nous fent campanyes. Per exemple,  la de les ta-
pes a un euro de cada tercer dissabte del mes, 
que té molt d’èxit”, explica l’Eugeni Romero, qui 
fa una dècada que regenta el Bar Clàudia. Re-
coneix que “hem notat la crisi, hem tocat fons i 
ara comencem a veure un punt més d’alegria. 
Nosaltres ens belluguem, però les institucions 
també ho han de fer. Ens han posat una nova 
il·luminació que ha millorat un 200 per cent la visi-
bilitat. Ara caldria que ens milloressin la calefacció 
i la refrigeració”, demana.

A dues parades de distància del bar de l’Eugeni 
hi ha la Perruqueria Única, propietat de la Montse 
Navarro. Ella també demana que s’hi facin mi-
llores: “ens cal que el mercat sigui ben visible a 
l’exterior, amb cartells que llueixin i que deixin ben 
clar que aquí hi trobaran carns, peixos, fruites, 
verdures… de tot!”. Navarro regenta l’únic esta-
bliment no alimentari del mercat. Va instal·lar-s’hi 
fa set anys, en plena crisi, però diu que “n’estic 
contenta, de la decisió, perquè tinc molt bo-
nes clientes i bons companys de parades. Tots 
s’estimen el Mercat i volen que funcioni. Això és 
com un poble, tots estem molt ben avinguts!”.

un mercat que creix fidelitzant amb la qualitat i l’atenció al client

INÉS VILLAESCUSA
(Polleria Inés)

“La clientela es va rejovenint”

EUGENI ROMERO 
(Bar Clàudia)

“Hem de fer campanyes  
  enginyoses per atreure gent”

MONTSE NAVARRO
(Perruqueria Única): 

“Aquest Mercat és com un poble”

combinat amb un increment de les activitats 
de dinamització i amb les reformes físiques 
de l’espai, són un punt de partida per fer rea-
litat l’esperat rellançament de l’equipament.

Trenta parades de venda conformen actual-
ment l’oferta comercial a Les Bòbiles. En 
quatre amplis carrers s’hi distribueixen establi-
ments de carnisseria, xarcuteria-cansaladeria, 

aviram, peixateria, pesca salada, menjars 
preparats, fruita i verdura, forn de pa i pastes, 
bar-cafeteria, parafarmàcia i dietètica i perru-
queria. “Es pot triar entre una oferta de 2 o 3 
establiments diferents de cada sector. Hem 
entès que no ens fem competència entre 
nosaltres, i que l’important és portar la gent al 
mercat”, diu la presidenta de l’Associació de 
Comerciants del Mercat, Inés Villaescusa.
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Al fons del mateix passadís d’entrada al mer-
cat hi ha la parada Peix fresc i marisc Moreno, 
que també hi és des dels inicis. La Isabel Sán-
chez recorda fins i tot la data d’obertura: “un 
13 de desembre de 2001!”. Hi han passat alts 
i baixos. La competència, diu, “és molt gran, 
les grans superfícies ens han fet mal i des del 
mercat hem d’oferir al client una cosa diferent: 
la confiança”.

DINAMITZAR L’ESPAI AMB TALLERS 
I ACTIVITATS LÚDIQUES
Una altra via per atreure nous clients és 
la realització d’activitats de caire lúdic. La 
dinamitzadora Pilar Gomà és qui dissenya 
una programació anual “que anem aug-
mentant any rere any. Aquest 2016 hem 
fet sortejos de vals de compra, actes pel 
Carnaval i pel Nadal, la festa del tió, conta-
contes, xocolatada, visita dels Reis Mags 
i tallers infantils de manualitats”. Per a 
aquest any, es vol posar en marxa un espai 
web que s’afegeixi al Facebook, fer més 
promocions i més activitats familiars.

ELS MERCATS, APOSTA PER UN 
MÓN MÉS SOSTENIBLE
Gomà emfatitza que “volem atreure el pú-
blic familiar que havíem perdut en favor 
d’altres formats més grans de distribució, 

A l’altre carrer, el David Serrano fa pocs mesos 
que ha obert una nova parada de fruites i ver-
dures. No és novell en aquesta feina, ja que 
forma part d’una família de paradistes, i el seu 
pare té un establiment de menjars preparats 
just al davant. Un doble negoci ampliat que, 
“de moment, funciona prou bé”, comenta. 
Han hagut d’aplicar-se la màxima de renovar-
se o morir, i mentre reomple cada comparti-
ment explica que “a la gent li has de posar les 
coses fàcils. Has de deixar ben preparades les 
peces de fruita i de verdura perquè els clients 
tinguin el mínim de feina possible a triar-les”.

L’Ajuntament de Martorell és qui gestiona el 
Mercat Municipal Les Bòbiles. Les darreres es-
timacions de què disposa indiquen que, durant 
l’any 2016, van entrar a la instal·lació una mit-
jana d’entre 54.000 i 74.000 persones al mes. 
“És una xifra considerable, però també és cert 
que hi ha gent que hi passa però no s’hi para. El 
repte és que hi entrin, hi parin i hi comprin”, ex-
plica el regidor de Comerç, Lluís Amat. Destaca 
que “al 2015 l’ocupació de les parades era d’un 
75% i les darreres dades del 2016 ja són del 
92%. L’objectiu és arribar al 100%”.

Amat creu que és important el treball coordi-
nat de l’àrea de mercats amb el Departament 
de Promoció Econòmica: “intentem que no se 
li escapi a cap persona que vol muntar un ne-
goci la possibilitat d’obrir una parada al mercat. 
L’assessorem i l’orientem”. Alhora, considera 
imprescindible “el diàleg constant per conèixer 
les necessitats dels paradistes. De moment, 
n’hem millorat la il·luminació, que era molt de-
ficient, amb la col·locació de llums LED; hem 
pintat i serigrafiat les portes i millorat les senya-
litzacions. A més, gràcies a una subvenció de la 
Generalitat de Catalunya a l’Associació de Co-
merciants, ja es pot visitar l’interior del Mercat 
amb un circuit virtual de 360 graus, a través del 
servei Street View de Google. “Malgrat tot ple-
gat, soc molt autocrític i reconec que hi queden 
moltes coses per fer. Les anirem fent i provoca-
rem un important gir”.

El regidor creu molt en el futur de l’equipament: 
“aquest Mercat té moltes possibilitats, per les pa-
rades, per la qualitat dels productes i per la bona 
situació geogràfica, ja que es troba en un indret 
densament poblat, entre equipaments i escoles. 
Sóc optimista, i crec que el podem convertir en 
un mercat referent a Martorell i a la comarca, i 
treballarem per fer-ho realitat amb campanyes i 
millores que anireu coneixent ben aviat”.

ISABEL SÁNCHEZ 
(Peixos Moreno): 

“Oferim al client una cosa 
  diferent: la confiança”

DAVID SERRANO
(Fruites i Verdures D. Serrano): 

“Renovar-se o morir. Ho hem de 
  posar fàcil al client”

LLUÍS AMAT
(Regidor de Promoció Econòmica 
i Comerç):

“El Mercat ha de ser un referent  
  a Martorell i comarca”

que ara es preocupa per la qualitat i la salut 
del menjar dels seus fills i que vol comprar 
una quantitat exacta de producte, la que 
necessita, ni més ni menys, i no pas la que 
li posen en safates”. Destaca que “a l’altra 
banda dels taulells hi ha professionals de 
primera categoria, grans experts que trac-
ten molt bé la matèria”.

Reivindica que “ens anirem conscienciant 
cada cop més de l’ecogastronomia, per-
què és insostenible portar raïm del Perú 
si aquí en tenim, o menjar cireres de Xile 
a l’hivern”. Finalment, apel·la a la vessant 
més humana dels mercats: “en un món 
cada cop més impersonal, arribarà un 
dia el qual voldrem que un comerciant 
ens saludi pel nostre nom i ens digui un 
«Bon dia!». De tot plegat n’acabarem 
prenent consciència”.
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URBANISME

El darrer ple municipal va aprovar la modifi-
cació del Pla General d’Ordenació Urbana de 
Martorell per construir un nou edifici dels ju-
tjats que se situarà al barri de Can Carreres, 
al costat de l’estació de Martorell Central. 
Aquesta modificació del pla és necessària per 
reorganitar una zona que, des de les obres de 
l’AVE del 2003, havia estat alterada. Aquesta 
zona acollirà un nou edifici dels jutjats a Mar-
torell, després d’un acord a tres bandes —
Ajuntament, Generalitat de Catalunya i FGC— 
que farà possible que s’hi pugui edificar. 

L’equip de govern considera que, davant 
l’actual situació de disgregació i l’estat dels 

Primer pas per construir un nou edifici 
dels jutjats a Can Carreres

jutjats a la població, el nou edifici és una ne-
cessitat i que esdevindrà beneficiós per als 
usuaris de Martorell i comarca. La modifica-
ció d’aquesta zona permetrà la creació de la 
nova seu dels jutjats i promou l’adequació ur-
banístic de l’entorn de l’estació Martorell Cen-
tral cap a usos d’oficines i d’administració. 

El regidor de Planificació Urbanística, 
Adolf Bargués, va definir-la com “una zona 
de fàcil accés per a la gent, ben connec-
tada i que fomentarà el transport públic, 
i situada en un barri antic de la població 
com és Can Carreras al que cal donar vida 
i centralitat”.

Pla de Millora dels carrers
de Can Carreres, Verge del Carme 
i Torrent de Llops

El Pla de Millora de Barris de Martorell con-
tinua aquesta tardor amb l’impuls de nous 
projectes de millora de la via pública als 
barris de Can Carreres, Verge del Carme i 
Torrent de Llops. Les tasques a desenvolu-
par a Can Carreres inclouran millores en la 
mobilitat, reubicant l’aparcament existent 
i la creació de zones de prioritat invertida 
per afavorir l’espai per als vianants. A més, 
s’incrementarà l’arbrat existent a la zona de 
l’actuació i les obres s’iniciaran després que 
s’hagi completat la reforma de l’avinguda de 
Montserrat, l’actuació més important al barri. 
Les actuacions a Verge del Carme inclouen el 
soterrament i renovació de la instal·lació elèc-
trica i de les línies telefòniques, la renovació 
de la xarxa d’enllumenat, sanejament i aigües 
pluvials i la incorporació d’arbrat. Per altra 
banda, al Torrent de Llops s’hi farà accessible 
la plaça del Blat i el seu entorn per a persones 
amb mobilitat reduïda. Les obres permetran 
obrir la plaça a la ciutat i fer-la més visible, al-
hora que permetrà gaudir de diferents espais 
d’oci infantil, de descans i d’ombra. També 
es farà una repavimentació amb més presèn-
cia de vegetació. L’alcalde Xavier Fonollosa 
s’ha reunit amb els veïns dels diferents barris 
on es duran a terme les obres per explicar 
aquestes actuacions i va destacar que reha-
bilitar, refer i repensar la via pública és un eix 
principal de l’acció de govern, com a element 
de convivència i de cohesió social. Alhora, 
el regidor de Via Pública, Lluís Esteve ha su-
bratllat que es vol arribar a tots els barris de 
Martorell, posant al dia carrers i places, i que 
les necessitats i les demandes dels veïns han 
estat cabdals a l’hora de definir les obres.
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PLE D’OCTUBRE

El Ple de l’Ajuntament de Martorell va 
aprovar en la sessió del mes d’octubre 
l’aprovació provisional de les modifica-
cions de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2018, que preveu la congelació 
de taxes i preus públics municipals per 
quart any consecutiu. Pel que fa als preus 
públics per la prestació de servei d’atenció 
a les persones, el regidor d’Hisenda, Jo-
sep Casasayas, va recalcar que “abaixem 
el preu públic en els ajuts a domicili per a 
persones en situació de dependència i en 
el servei de teleassistència”. La Diputació 

L’Ajuntament congela els impostos  
i taxes per quart any consecutiu

de Barcelona fixa uns índexs de referència 
de preus de 18 euros/hora en els serveis 
bàsics d’ajuda a domicili i els 13,44 euros/
mes el servei de teleassistència. A Marto-
rell, però, el preu màxim d’aquests serveis 
serà d’11,7 euros/hora i de 7,21 euros/
mes, respectivament. Al ple d’octubre van 
prendre possessió del càrrec dos nous re-
gidors, Sergio Rodríguez, del grup SOM 
Martorell, i Vicente Casal, del PP, que 
substitueixen Raquel Pérez i Francesc Ar-
pal, respectivament. Ambdós van renun-
ciar al càrrec en el ple de setembre.

Les ordenances fiscals es mantenen per a l’any 
que ve i baixa el preu del servei de teleassistència
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Instal·lats 
10 nous 
desfibril·ladors
en carrers i 
equipaments

SALUT

Martorell ja compta amb desfibril·ladors ex-
terns automàtics (DEA) a la via pública i a 
disposició de la ciutadania en cas que es 
necessiti una actuació urgent. La instal·lació 
de desfibril·ladors a punts específics del 
municipi comporta una altra passa endavant 
per a la consolidació definitiva de Martorell 
com a ciutat cardioprotegida.

Des de l’estiu passat, aquests desfibril·ladors 
es poden trobar a les façanes de 10 equipa-
ments municipals de manera fixa, sumats a 
els altres dos aparells mòbils que es troben 
a dues patrulles de la Policia Local. 

El regidor de Salut Pública, Albert Fernández, 
va explicar que “els DEA van acompanyats 
d’uns cartells informatius on s’explica de ma-
nera senzilla i amb el suport d’il·lustracions 
com s’han de fer servir i els procediments 
que s’han de seguir en cas d’un infart o una 
aturada cardíaca. A més, en el moment en 
què s’obren els armaris per fer servir els apa-
rells s’activa de manera automàtica un senyal 
que posa en alerta el Servei d’Emergències 
de Catalunya (112) i activa el protocol del 
Servei d’Assistències Mèdiques.

Fins ara, els DEA es trobaven a l’interior 
d’alguns equipaments públics per al seu ús 
en cas necessari per a reanimar persones. 
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha 
remarcat que “som una ciutat cardioprotegi-
da i seguirem treballant en la prevenció de la 
salut al nostre municipi. En aquests casos, 
els primers minuts són molt importants. Si 
fem el suport vital bàsic podem recuperar el 
ritme cardíac i salvar vides”

Els llocs on es poden trobar aquests apa-
rells desfibril·ladors són al Centre de Pa-
trimoni Històric La Caserna, a l’edifici de 

URBANISME

L’Ajuntament de Martorell ha instal·lat una 
nova passera inundable a l’alçada del Molí 
Fariner que permet creuar el riu Anoia i ac-
cedir al camí del cementiri municipal, creant 
un recorregut adaptat que millora les con-
dicions d’accessibilitat i mobilitat de les 
persones.  Amb la nova passera, que subs-
titueix l’antiga palanca, es relliguen els ca-
mins que ressegueixen les dues ribes de 
l’Anoia, incentivant el gaudi de l’entorn na-
tural de Martorell, a més de millorar la con-
nectivitat des del barri de Buenos Aires amb 
el camí del cementiri, passant pel Parc de 
les Solanelles.

Nou gual 
inundable
per accedir 
al camí del 
cementiri

l’Ajuntament (c/ del Mur), al Complex Espor-
tiu La Vila, a l’Ateneu, al Complex Esportiu 
Torrent de Llops, al CIES, al Pavelló Espor-
tiu Municipal, a les Instal·lacions Esportives 
Municipals, al Complex Educatiu del barri 
Torrent de Llops i al Mercat Municipal.
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El Sindicat Vitícola Comarcal de Marto-
rell, fundat al 1917 per Francesc San-
tacana, va ser una entitat pionera en 
l’associacionisme agrari, i testimoni dels 
canvis industrials, polítics i socials de la 
nostra població, als quals ha sabut adap-
tar-s’hi. La celebració es va obrir amb una 
festa gastronòmica, actuació de l’Espai 
Dansa i un concert del grup de swing Le 
Blond Band al pati del Sindicat i va conti-
nuar amb una taula rodona a l’Enrajolada 
amb els historiadors Ferran Balanza i Jau-
me Santacana, l’antic president del Sin-
dicat, Valentí Mas, l’alcalde de Martorell i 
actual gerent, Xavier Fonollosa, i el secre-
tari Salvador Sucarrats.

MARTORELL HA COMMEMORAT ENGUANY DOS CENTENARIS 
MOLT EMBLEMÀTICS, EL DEL SINDICAT VITÍCOLA DE MARTOREL 
I EL DE L’EDIFICI DEL CÍRCOL DEMOCRÀTIC

CULTURA

Pel que fa al Círcol, es va inaugurar l’any 
1917 per la necessitat d’habilitar un punt 
de trobada de la societat Círcol Demo-
cràtic Recreatiu, formada principalment 
per botiguers, comerciants i membres de 
famílies de classe mitjana vinculades al 
pensament catalanista i conservador de 
la Lliga Regionalista. L’edifici, dissenyat i 
construït per l’arquitecte martorellenc Jo-
sep Ros i Ros, ha estat un escenari per 
a moltes i diferents activitats al llarg dels 
seus cent anys de vida.

Amb motiu de l’exposició El Círcol (1917-
2017). 100 anys d’un edifici emblemàtic, 
també es va impartir una conferència, a 
càrrec de l’historiador Ferran Balanza i el 
periodista Aleix Palau. 

100 anys
El Sindicat i El Círcol
celebren 
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SOCIETAT

CULTURA

La martorellenca Teresa Ventura va con-
vertir-se el passat dijous en centenària. 
Nascuda el 19 d’octubre del 1917 i cone-
guda per tothom com Teresina, va néixer i 
créixer al barri industrial de Can Bros, barri 
on va residir durant més de 60 anys i que 
no va abandonar fins a la seva jubilació. 
Per la seva part, el passat 4 de novembre 
la martorellenca Arsènia Fisa Farré va arri-
bar als 100 anys i ho va fer amb una gran 
celebració envoltada de familiars i amics. 
En aquesta festa a l’Hotel Ciutat Martorell, 
Arsènia va rebre la visita de l’alcalde de 
Martorell, Xavier Fonollosa, i de la regidora 
de Benestar Social i Joventut, Cristina Dal-
mau, que van fer-li entrega de la medalla 
centenària honorífica de la Generalitat de 
Catalunya.

El festival Fem Dansa ha celebrat la segona 
edició a Martorell per promoure la dansa amb 
exhibicions de ball, espectacles, tallers i pre-
sentacions, vinculant tant companyies profes-
sionals com amateurs, amb una doble aposta 
per la visita de companyies professionals i la 
promoció de les escoles de dansa locals de 
Martorell. El Mercat Municipal de les Bòbiles 
va acollir el ‘Balla Dansa, Balla Tapa i Balla 
Vi’, on l’Espai Dansa, l’Esplai d’Avis de Bue-
nos Aires i la companyia Baila Descalza van 
mostrar les seves coreografies davant els as-
sistents, que van poder gaudir també d’una 
degustació de tapes i vins gentilesa d’una 
dotzena d’establiments del mateix mercat. 
Paral·lelament, la rambla de les Bòbiles va ser 
l’escenari de dues performances de dansa 
contemporània a càrrec de la companyia Hu-
manHood i del martorellenc Blai López. 

Celebració dels 
100 anys de les 
martorellenques 
Teresa Ventura 
i Ariadna Fisa  

El Festival 
Fem Dansa 
omple els carrers 
de Martorell 
d’espectacles

CULTURA

El Concurs de Cartells que pro-
mou anualment la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament ja té 
guanyadors. Marta Rodríguez 
Gómez i Robert García Barra-
gan, a les categories del Nada-
lem 2017-18 i Carnaval 2018, 
respectivament, han assolit el 
màxim premi del jurat: 700 eu-
ros i publicació de la seva obra 
a les respectives celebracions. 
Enguany s’hi ha presentat 99 
obres, 31 més que l’any pas-
sat, i també ha crescut el nú-
mero de participants.

Marta 
Rodríguez i 
Robert Garcia 
guanyen els 
concursos de 
cartells
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ESPORTS

Arrenca una nova temporada esportiva a Mar-
torell amb les presentacions dels equips que 
enguany portaran el nom de Martorell arreu dels 
camps i pistes poliesportives de Catalunya en 
les diferents categories, des dels més menuts 
fins als equips sèniors. En les últimes setmanes 
el Complex Esportiu Torrent de Llops, el Pave-
lló Municipal, el Complex Esportiu la Vila, i les 
Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) han 
acollit la desfilada de molts dels equips marto-
rellencs i l’acte protocol·lari d’inici de la tempo-
rada amb la presència de l’alcalde de Martorell, 
Xavier Fonollosa, i la regidora d’Esports, Belén 
Leiva, així com altres regidors de l’equip de go-
vern. “Tenim la sort de ser, des del punt de vista 
esportiu, una població molt saludable. Això és 

esportiva a Martorell
Arrenca la temporada

Els clubs i entitats de Martorell comencen el 
curs amb les presentacions de tots els equips

Continua a la pàgina següent
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fruit de la gent que està al davant de les entitats 
que fa un gran esforç per tirar endavant”, ha 
afirmat l’alcalde Fonollosa, què s’ha com-
promès “a estar a l’alçada i donar solucions 
a les necessitats de les entitats, com ara, 
amb la construcció d’un nou pavelló per do-
nar sortida a les necessitats de futur dels 
esportistes”. Per la seva part, la regidora 
d’Esports, Belén Leiva,  ha posat en relleu el 
creixement de  les entitats, que han crescut 
en nombre de jugadors i equips. L’alcalde 
ha assegurat que “l’any vinent, moltes de les 
presentacions, si els clubs ho volen, ja es 
podran fer en el nou pavelló”. Fonollosa ha 
manifestat la voluntat de l’equip de govern 
de fer tot el que calgui perquè “l’esport se-
gueixi endavant perquè la pràctica esportiva 
és molt important, ja no només per la salut, 
sinó també pels valors que es desenvolu-
pen i que ens acompanyaran durant tota la 
nostra vida”.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

180 alumnes 
de Martorell, 
al programa 
de Cultura 
Emprenedora a 
l’Escola

Promoció 
Econòmica 
farà 5 cursos 
de Formació 
Ocupacional per 
a persones en 
situació d’atur

El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell impartirà cinc certifi-
cats de professionalitat a partir d’aquest mes 
de desembre dins l’oferta de cursos del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) dirigits a per-
sones en situació d’atur.

Els cursos són el Certificat de professionalitat 
‘Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials’ (490 hores), el Certificat 
de professionalitat ‘Neteja de superfícies i mo-
biliari en edificis i locals’ (250 hores) , el Certi-
ficat de professionalitat ‘Confecció i publicació 
de pàgines web’ (580 hores), el Certificat de 
professionalitat ‘Gestió administrativa i finançe-
ra del comerç internacional’(680 hores) i el Cer-
tificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de 
comerç’ (290 hores).

Un total de 180 alumnes han iniciat aquesta 
setmana el programa Cultura Emprenedora 
a l’Escola (CUEME), impulsat per la Diputa-
ció de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell, 
amb la participació en un taller de coopera-
tives realitzat al Centre de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Martorell.

Martorell participa en aquest projecte des 
del curs 2013-2014 amb l’Escola José 

Echegaray, després s’hi va incorporar l’Escola 
Mercè Rodoreda seguida de l’Escola Lola An-
glada. Enguany, Martorell continua participant 
en aquest programa amb aquestes tres esco-
les i, com a novetat, s’hi incorpora el centre 
d’educació especial El Pontarró, la qual cosa 
presenta tot un repte i reforça el concepte 
d’escola inclusiva.

Els cursos de formació ocupacional estan 
adreçats prioritàriament a les persones que 
es troben en situació de desocupació, bus-
quen feina i tenen interès a millorar o aprendre 
una nova ocupació i no tenen cap cost per a 
l’alumne.

Per poder participar en el procés de selecció cal 
consultar els diferents programes, valorar si es 
reuneix els requisits previstos en el curs selec-
cionat i omplir el formulari de preinscripció en 
línia, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre 
de Promoció Econòmica Molí Fariner (camí del 
Riu, s/n 08760 Martorell, tel. 93 775 31 01, mo-
liempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns 
a divendres, entre les 10.00 i les 13.00 h, per 
omplir el full de preinscripció i portar la docu-
mentació necessària.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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GRUPS MUNICIPALS

SEGUIM TREBALLANT PER MARTORELL!

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Reme 
Márquez

PSC

Certament, estem vivint, indepen-
dentment de la ideologia d’uns i al-
tres, respectable i legítima cadascuna 
d’elles, un moment històric de país 
que ens fa sentir i reviure en molts ca-
sos emocions i sentiments molt vius. 
Tots som ciutadans d’aquest país i 
ens sentim part d’aquest territori amb 
la implicació en què cada un de nosal-
tres se sent més còmode. 

Dit això, també és cert i igual 
d’important la constatació que des 
del PdeCat, i com a govern, no ens 
hem aturat i hem construït i segui-
rem fent pel nostre poble i per a les 
seves persones, un poble on tothom 
hi té cabuda, pensi el que pensi i es 
digui com es digui. 

És per aquest motiu que continuem i 
seguirem treballant per les persones 
i pel seu benestar. El nostre compro-
mís en aquest sentit segueix estant 
intacte i ho demostrem dia a dia. 
Proposem i aprovem diferents me-
sures que tinguin un impacte vers 
les persones, avancem per intentar 

cobrir possibles mancances i per 
millorar el que ja tenim. Ho fem a la 
via pública i ho fem amb les perso-
nes a traves del Patronat Municipal 
de Serveis d’Atenció a les Persones 
de Martorell (PMSAPM). 

No concebem actuacions des del 
PdeCat que no millorin la vida de 
cadascú de nosaltres, i és en aquest 
sentit que, darrerament, hem impul-
sat des del PMSAPM les Jornades 
d’Hàbits Saludables en Família. Unes 
jornades que proposen activitats per 
promoure els bons costums alimenta-
ris dins el si de la família. Seguim aju-
dant les entitats de Martorell amb les 
activitats que, des de l’escola o des 
del PMSAPM, s’ofereix a les famílies. 

Quant a la via pública, continuarem 
arreglant els carrers i places del 
nostre poble, continuarem remode-
lant i construint noves instal·lacions 
esportives per fomentar la pràctica 
esportiva entre els nostres infants i 
joves. Una pràctica esportiva que, 
a banda de promoure la salut, tam-

bé treballa uns valors que creiem 
necessaris per al seu creixement 
personal. El proper cap de setma-
na, celebrem una jornada de portes 
obertes a la nova nau al barri de Can 
Bros on estaran instal·lats els ser-
veis municipals i la deixalleria. Uns 
serveis adreçats a la ciutadania dins 
un equipament modern, útil, molt 
operatiu i eficient amb una superfí-
cie de més de 12.700 metres i que 
porta el nom de José Castro, engin-
yer municipal que va treballar durant 
22 anys a l’Ajuntament de Martorell 
i que va deixar una gran empremta 
per la seva generositat i gran qualitat 
humana. 

No dubtin, doncs, a pensar que con-
tinuem apostant per millorar i crear 
nous serveis i equipaments destinats 
a cobrir les necessitats tant econòmi-
ques com socials de totes i cadas-
cuna de les persones que vivim i ens 
sentim, abans de tot, martorellencs.

Us desitjem un bon nadal i un feliç i 
pròsper 2018.

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (Capítol IV)

Dient adéu a l’any 2017 i, després de 
3 mesos sense publicació del Butlletí 
Municipal (segons l’equip de govern 
municipal per problemes tècnics), 
pensem que és un bon moment per 
fer balanç d’aquest any 2017. 

Voldríem començar per comentar-
vos que, aquestes darreres set-
manes, el ple de l’Ajuntament ha 
aprovat, inicialment, dos dels eixos 
més importants pensant ja de cara 
al proper 2018. D’una banda, s’han 
aprovat els impostos i taxes (un 
cop més, el govern CiU+ERC sen-
se cap compromís, en no incor-
porar subvencions de caire social 
i, especialment, sense fer cap re-
ferència a famílies monoparentals 
o altres col·lectius que són els 
que més estan patint la crisi ac-
tual). El nostre grup ha presentat, 
un any més, propostes socials de 
les quals, de moment, no en tenim 
respostes. N’és un exemple la par-
tida econòmica del 2017 amb el tí-
tol ‘Ajuts per al pagament dels Tri-

buts a les famílies en crisi’, dotada 
amb 65.000 € i de la que no s’ha 
gastat absolutament RES (ni tan 
sols s’han fet les bases per poder 
accedir-hi). D’altra banda, i com és 
habitual en aquestes dates, s’han 
aprovat de forma inicial els Pressu-
postos 2018, clarament continuis-
tes i on s’observa, un cop més, 
la disminució en algunes partides 
de caire social i que confirmen la 
manca de previsió, un fet que es 
veu reflectit en l’estat d’execució 
de les partides del 2017. Així, 
veiem com moltes d’aquestes pre-
visions en despesa social i lluita 
contra l’atur no s’acaben complint. 
Un exemple molt clar, tan sols 
UNA SOLA AJUDA als estudiants 
universitaris i de cicles formatius 
de grau superior durant tot l’any! 
Regidora Dalmau, què en pensa de 
tot plegat? 

Regidors Casasayas i Amat, per què 
no expliquen quina ha sigut la inver-
sió econòmica, durant l’any 2017, 

en la partida destinada a la creació 
d’ocupació i contractació, dotada 
amb un import de 58.531 €? Com 
deixa aquell: CERO PATATERO!!! El 
nostre grup es va abstenir en la vo-
tació inicial d’aquests pressupostos, 
pendent del govern si incorpora les 
nostres propostes i del regidor Ca-
sasayas per no qualificar-les, com 
acostuma a fer, de ‘brindis al sol’ o 
‘minut de glòria’. 
Volem que la ciutadania ens vegi 
com un partit útil per les necessi-
tats i problemes que afecten, espe-
cialment, tots aquells que més ho 
necessiten. Creiem que el PSC en 
aquests moments és l’única alterna-
tiva de govern municipal. 
Aprofitem aquest article, ara que 
s’acosten dates festives, per reco-
manar-vos que doneu la vostra con-
fiança als establiments i comerços 
de proximitat, tot agraint la seva fei-
na, així com per desitjar-vos un any 
2018 ple de pau i solidaritat.

Continuarà... 

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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AJUTS PER A LLIBRES: UN DEBAT MOLT MÉS PROFUND

Ja fa alguns anys que l’Ajuntament 
destina una part del pressupost en 
ajuts per a la compra de llibres. 
Aquest ajut és universal. Això 
significa que tothom rep els ma-
teixos diners; per tant, els imports 
màxims que es poden rebre són 
molt baixos. 

La injustícia és evident i mesura-
ble: l’esforç que ha de fer cada 
inici de curs una família amb in-
gressos baixos o dificultats per 
arribar a final de mes és immens 
en comparació amb l’esforç que fa 
una família amb ingressos alts. No 
obstant això, rebran un ajut exac-
tament igual. 

Aparentment sembla un cas aïllat, 
difícilment justificable i que, de fet, 
han intentat reconduir canviant la 
forma de gestionar-lo. Però la reali-
tat és que aquest govern comet un 
error molt gran a l’hora de compren-
dre la dimensió que hi ha darrere 
l’existència de partides destinades 
a garantir les condicions essencials 

per viure dignament. La visió que 
tenen i que ho impregna tot es re-
dueix a donar assistència a aque-
lles famílies amb una multitud de 
problemàtiques diverses, totes re-
lacionades entre si, que defineixen 
el perfil de família en risc d’exclusió. 
Engloben en una mateixa partida 
tots els ajuts i en tots els casos es 
gestionen a través dels serveis so-
cials (SS). Aquesta fórmula té avan-
tatges, però la porta d’accés exclou 
un segment de la societat no pas 
minoritari que malgrat tenir feina, 
per exemple, no pot posar la cale-
facció a l’hivern i ha de fer miracles 
a l’agost perquè al setembre l’inici 
escolar no és assumible. Una de les 
raons per les quals Movem Martorell 
insistim en l’aplicació de la tarifació 
social és que, sense necessitat de 
saturar els SS, una família podria 
pagar la llar d’infants o activitats 
extraescolars sobre la base dels 
seus ingressos: “A cadascú segons 
les seves necessitats; de cadascú 
segons les seves capacitats”. 

Fer passar pel mateix embut una 
família en risc d’exclusió i una que 
no pot fer front a certes despe-
ses provoca que, en el segon cas, 
molt més complicat de detectar, 
mai es dirigiran a SS, encara que 
sigui només pel que psicològica-
ment suposa acceptar. Si no es 
comprèn com la societat entén 
els SS, no es pot assolir la fina-
litat d’una administració pública: 
garantir el dret de tothom a viure 
en condicions. 

Ningú té més ni millors eines que 
els professionals dels SS per ana-
litzar circumstàncies, trobar-ne 
l’origen i aplicar els remeis ade-
quats. Però la societat sovint no 
és conscient de tenir prou man-
cances per considerar la possibili-
tat de dirigir-s’hi. Així, tanquem els 
pressupostos cada any deixant al 
calaix bona part de l’import desti-
nat a curar aquelles ferides, més 
profundes o menys, que l’actual 
sistema econòmic provoca.

ASSEMBLEA

MOVEM 
MARTORELL

LA LLAÇADA GROGA

Em rebel·len: un miler de ferits, 
soroll de sabres, fresa de togues, 
bàculs inclinats, judicialització de 
la política i politització de la justí-
cia, les clavegueres de l’Estat so-
breeixint, xarxes enceses d’odi, 
màrqueting de la catalanofòbia* als 
mitjans, violència feixista al carrer 
i una absoluta normalització de la 
ultradreta. 

Presos polítics i polítics presos, dos 
homes representant a entitats so-
cials i els altres set, vicepresident i 
consellers, privats de llibertat per… 
per la seva lleialtat al compromís 
electoral amb els seus votants? 

Malgrat l’“adoctrinament” dels nos-
tres fills en la nostra escola públi-
ca, seguim sent la “comunidad” on 
l’informe PISA determina un conei-
xement superior a la mitjana estatal 
en lengua y literatura castellana i on, 
de moment, encara es formen nens i 
nenes lliures, amb esperit crític i res-
pecte a la diversitat. 

Mentrestant, la poderosa maquinària 
de l’Estat bombardeja amb tots els 
recursos tot allò que “huele a ca-
talán”, a l’estil del Duc de Pòpuli, 
d’Espartero o de la Legió Còndor. 

Ja han passat el ribot. El 155 no 
és aliè a la vida local i nosaltres els 
martorellencs en patim directament 
les conseqüències, quedant aturats 
compromisos a punt d’executar-se 
com aquests: 

• El cofinançament de Benestar i Fa-
mília del projecte de la nova resi-
dència de l’Arc de Sant Martí. 

• L’ampliació i millora del nostre hos-
pital amb el contracte d’activitats 
amb CATSALUT. 

• La construcció dels nous jutjats 
acordats entre la Conselleria de 
Justícia, FGC i l’Ajuntament. 

• El desenvolupament de la totali-
tat de plans directors urbanístics 
que afecten la implantació de 
nous habitatges protegits, activi-

tat econòmica, infraestructures de 
comunicacions o la creació de la 
ferradura verda. 

A vegades costa imaginar com ens 
afecta; a tots, fins i tot a tu. 

A vegades, només a vegades, unes 
eleccions ens poden tornar tot allò 
que ens han pres perquè puguem 
activar la construcció d’una repúbli-
ca on la cohesió social i el benestar 
en siguin bandera. 

“LA DEMOCRÀCIA SEMPRE GUA-
NYA, FEM REPÚBLICA” 

*Posar al mateix nivell víctima i bo-
txí és més propi d’un maltractador 
que d’una persona intel·lectualment 
equilibrada.

Bones festes.

Adolf 
Bargués

ERC
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Vicente 
Casal

PP

Sergio 
Rodríguez 
Marquez

SOM 
MARTORELL

LA GRAN LA GRAN TOMADURA DE PELO

No será porque desde hace varios 
años, muchos denunciábamos que 
el “procés” era una tomadura de 
pelo y que lo que prometían sus 
promotores era inviable, a la vez 
que falso.

La  deriva independentista se ha ba-
sado básicamente en una serie de 
premisas que en quince días se han 
demostrado falsas y no por error de 
apreciación, sino por voluntad de 
los dirigentes de engañar a los ca-
talanes, al menos a una parte. 

- “Con la independencia no se mar-
chará ninguno de los bancos ca-
talanes”, pregonaba Artur Mas 
durante un mítin de Junts pel Si. 
En la realidad los dos bancos ca-
talanes, Caixabanc y el Banco de 
Sabadell huyeron pitando a Ma-
llorca y Valencia solo empezar el 
follón.

- “Ninguna empresa se marcha-
rá de Cataluña” recalcaban los 
dirigentes catalanes antes que 
2500 de ellas a días de hoy ha-

yan, de momento, cambiado su 
sede social sin descartar que 
puedan en un futuro trasladar 
sus factorías o sus cuadros pro-
ductivos.

- “Desde el primer minuto Catalu-
ña tendrá reconocimiento inter-
nacional”. Ningún país, ninguna 
cancillería ni organismo interna-
cional ha apoyado ni las votacio-
nes ni la DIU, más allá de algún 
diputado suelto, normalmente 
para dar la nota. 

- “El turismo y la economía no se 
verán afectados por el proceso” 
En el mes de noviembre las re-
servas hoteleras de Cataluña 
han bajado un 14%, indicador 
terrible para los intereses de los 
servicios que viene siendo uno 
de los motores principales de 
nuestra economía. Además del 
freno a la creación de empleo de 
la región que es un tema que a 
ellos no les afecta, pero a la gen-
te de la calle sí.

Llegados a este punto, los dirigen-
tes, o mejor dicho exdirigentes ca-
talanes, han empezado o bien a re-
cular o bien a hacerse las víctimas. 
La aplicación del artículo 155 no sólo 
era necesario para la estabilidad ca-
talana, sino que ha servido para que 
se recuperaran las instituciones has-
ta entonces solo al servicio de una 
parte de la población.

Para acabar, decir que desde nues-
tro grupo se denunció a la delega-
ción de gobierno que el nuestros 
gobernantes habían retirado la 
bandera de España del balcón del 
ayuntamiento y tras recibir un re-
querimiento, ya vuelve a ondear en 
lugar preferente de donde nunca se 
debía de haber movido.

Felices fiestas.

CORTINA DE HUMO

Desde hace mucho tiempo los 
medios de comunicación y los go-
biernos tanto estatal, autonómico 
como municipal, están centrados 
en la independencia de Cataluña 
y aún siendo un tema muy impor-
tante que nos afecta a todos, hace 
que se distraiga la atención de mu-
chos otros temas de gran impor-
tancia y que quedan en segundo 
plano, aplicando así una cortina de 
humo sobre casos de corrupción y 
otros temas que a algunos no les 
interesa que se le de mucha difu-
sión y asi pasen desapercibidos 
como la trama Gürtel, el caso Pujol 
o el 3%.

Mientras desde ambos lados mani-
pulan la información con noticias y 
afirmaciones falsas, los que realmen-
te sufren las consecuencias somos 
los Catalanes, ya sea por la fuga de 
empresas, el boicot a nuestros pro-
ductos, las divisiones de partidos po-
líticos o incluso la pérdida de amigos 
por no pensar igual que ellos.

Ahora el gobierno lo soluciona 
todo aplicando el artículo 155, 
pero ¿que pasara el próximo 21 
de diciembre si los partidos que 
salgan elegidos quieren retomar el 
tema de la independencia?. ¿Esta 
vez dejaran hacer un referéndum 
con garantías para que los ciu-
dadanos podamos expresarnos 
libremente?, o por el contrario si 
no sale el resultado que a ellos les 
gusta ¿nos aplicarán de nuevo el 
artículo 155?, ¿volverán a convo-
car elecciones? 

Desde Som Martorell sentimos 
enormemente haber llegado a esta 
situación provocada por la incom-
petencia de nuestros gobernantes 
tanto estatales como autonómicos, 
por la falta de diálogo y por culpar-
se los unos a los otros sin recono-
cer los problemas que cada uno ha 
provocado.

No creemos que en una sociedad 
democrática el hecho de votar o ex-

presar tu opinión sobre algún tema 
tenga que suponer un problema o 
un delito, y si así fuera las leyes se 
pueden modificar o actualizar a las 
necesidades de cada momento, no 
son algo inamovible,  más bien cree-
mos que debe ser un derecho y un 
orgullo poder solucionar las cosas 
tranquila y pacíficamente sin ningún 
tipo de violencia o represión.



19

Divendres, 15 de desembre
19.00 h UN SOMRIURE PER A UNA CORAL. Auditori Joan Cererols
21.00 h LA FESTA DE L’ATENEU. REDESCOBREIX L’ATENEU.
Ateneu de Martorell
22.30 h. LA FESTA DE L’ATENEU. CONCERT THE PAPA’S & THE POPO’S.
Ateneu de Martorell

Dissabte, 16 de desembre
De 18.00 a 20.00 h 46è CONCURS-EXPOSICIÓ ORNITOLÒGIC DE
MARTORELL. Sala d’Exposicions de Ca n’Oliveres
18.30 h ANTHONY BLAKE.+ allá de la imaginación. Sala Teatre d’El Progrés
18.30 h DOCUMENTAL DEL MES. RENDA BÀSICA. Casa de Cultura La Vila
19.00 h CONCERT DE CLOENDA DE L’ANY PALET. Auditori Joan Cererols
22.30 h BALL amb Duet Solistes. Sala Teatre d’El Progrés
23.30 h JAM DE LA MORENETA SWING . Ateneu de Martorell

Diumenge, 17 de desembre
De 8.00 a 14.00 h FESTA DE SANTA LLÚCIA.  Pl. del 25 de setembre
8.30 h XXI TORNEIG D’ESCACS. Casa de Cultura La Vila
De 8.30 a 12.30 h 46è CONCURS-EXPOSICIÓ ORNITOLÒGIC DE
MARTORELL. Sala d’Exposicions de Ca n’Oliveres
De 9.00 h a 15.00 h MERCAT I DINAR SOLIDARI. Plaça de les Hores
09.00 h EXHIBICIÓ NEW DANCE. Pavelló Esportiu Municipal
De 10.00 a 20.00 h FIRA DE NADAL. Plaça de l’Església,
c. de Santacana i c. de l’Aigua
De 10.00 a 20.00 h VII FIRA DE NADAL. Rambla de les Bòbiles
10.30 h MARTORELL REP L’ENVIAT DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT. Vila
D’11.00 a 14.00 h NADAL AL MUSEU. Jardins de l’Enrajolada
11.30 h TIÓ GEGANT. Plaça del’ Església
12.00 h HOMENATGE ALS FUNDADORS DE LA PENYA.
Església de Santa Maria de Martorell
13.15 h MARTORELL REP L’ENVIAT DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT. RTT.. ambla de les Bòbiles
17.30 h 5a MARATÓ DE CONTES. Biblioteca Martorell
18.00 h BALL amb David Swing.  Sala Teatre d’El Progrés
19.00 h JAM DE LA MARTORELL SALSERA. Ateneu de Martorell
20.00 h SESSIÓ SALSERA. Ateneu de Martorell

Dilluns, 18 de desembre
19.00 h PESSEBRE VIVENT. Jardins d’El Progrés
19.00 h CONCERT DE COMBOS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Ateneu de Martorell

Dimarts, 19 de desembre
18.00 h CONCERT DE CONJUNTS INSTRUMENTALS DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA. Auditori Joan Cererols

Dimecres, 20 de desembre
De 17.00 a 19.30 h LA LUDOTECA DELS MUSEUS.
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

Dijous, 21 de desembre
15.30 h NADAL A L’ESPLAI. Esplai d’avis Buenos Aires
19.00 h CONCERT DE COMBOS DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA. rell

Divendres, 22 de desembre
16.30 h PATGE DE NADAL. Plaça de Pere Teixiner
19.30 h LA SERVA PADRONA. Sala Teatre d’El Progrés

Dissabte, 23 de desembre
17.00 h TORNEIG SOCIAL DE NADAL.
Instal·lacions Esportives de Petanca (La Torrasa)
17.30 h LLIURAMENT DE PREMIS DEL 5è CONCURS DE
FOTOGRAFIA MARTORELL SALUDABLE. Rambla de les Bòbiles
18.00 h TIÓ GEGANT. Rambla de les Bòbiles
18.00 h FESTA DE CULTURA POPULAR.Rambla. de les Bòbiles

18.30 h CONCURS DE CARTELLS NADALEM I CARNAVAL.
Vestíbul del Centre Cultural
19.00 h CONCERT DE NADAL DE LA BANDA SIMFÒNICA DE
MARTORELL. Auditori Joan Cererols
22.30 h BALL amb Jordi Bruc. Sala Teatre d’El Progrés

Diumenge, 24 de desembre
12.00 h CINEMA DE NADAL: EL NEN I EL MÓN. Casa de Cultura La Vila
00.30 h UNA FESTA PER A LA NIT DE NADAL. Ateneu de Martorell

Dimarts, 26 de desembre
18.00 h CONCERT I BALL DE NADAL. Sala Teatre d’El Progrés
18.30 h ELS PASTORETS. El Foment
21.00 h CONCERT DE SANT ESTEVE. Església de Santa Maria

Dijous, 28 de desembre
1r TROFEU LLUFA. La Vila
18.30 h 11a LA MÀGIA DEL NADAL. SERGI BUKA Magikíssim.
Auditori Joan Cererols

Divendres, 29 de desembre
De 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h TORNEIG DE BÀSQUET CADET
PREFERENT “VILA DE MARTORELL”. Pavelló Esportiu Municipal i IEM
18.30h GRANADOS I L’ESPURNA DE LA FELICITAT. Auditori Joan Cererols
19.00 h NADAL A LA PENYA. Local Social de la Penya Barcelonista
22.00 h ELS PASTORETS. El Foment

Dissabte, 30 de desembre
De 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h TORNEIG DE BÀSQUET CADET
PREFERENT “VILA DE MARTORELL”. Pavelló Esportiu Municipal i IEM
D’11.00 a 13.00 h L’HOME DE LES ORELLES.
Mercat Municipal de Les Bòbiles
12.00 h ENTREGA DE PREMIS DEL 1r TROFEU LLUFA. Plaça de la Vila
17.30 h CONCERT DE NADAL AMB ELS CLÀSSICS.
Església de Crist Salvador

18.30h 11a LA MÀGIA DEL NADAL. PERE RAFART El Show de Pere
Rafart. Auditori Joan Cererols
22.30 h BALL amb Jordi Soler. Sala Teatre d’El Progrés (c. del Mur, 64)
Org: Centre Cultural i Recreatiu El Progrés

Diumenge, 31 de desembre
13.00 h CONCERT DE NADAL AMB ELS CLÀSSICS.
Església de Santa Maria
21.30 h SOPAR, BALL I COTILLÓ DE CAP D’ANY. Teatre d’El Progrés
23.30 h CAMPANADES I BENVINGUDA AL 2018. Plaça de les Hores
1.00 h GRAN REVETLLA DE CAP D’ANY A L’ATENEU. rell
1.00 h FESTA DE CAP D’ANY. Nau 2 de Ca n’Oliveres

Dilluns, 1 de gener
18.30 h ELS PASTUFETS.  El Foment

Dimarts, 2 de gener
18.30h 11a LA MÀGIA DEL NADAL. TONI CORS El geni del temps.
Auditori Joan Cererols

Dimecres, 3 de gener
18.30h 11a LA MÀGIA DEL NADAL. 2 PRINCESES BARBUDES.

Joan Cererols

Dijous, 4 de gener
18.30h 11a LA MÀGIA DEL NADAL. TXEMA MÀGIC Mr. Màgic.
Auditori Joan Cererols

Divendres, 5 de gener
17.30 h CAVALCADA DE REIS. ont del Diable

+ info
www.martorell.cat

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

AGENDA DESEMBRE

AGENDA GENER

Més informació de les 
activitats de Nadal al 
programa del Nadalem, 
editat a part.

EXPOSICIONS

Tel. 93 774 22 23  
museus@martorell.cat

Exposició Neus Sala, El Museu Íntim

Dates: Fins al 28 de gener
Dijous i divendres de 17.30 a 20.00 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30  a 
14.00 h.

Tancat els dies 25 i 26  de desembre; 
i els dies 1, 5 i 6 de gener.

Entrada gratuïta.

Lloc: Muxart.  Espai d’Art i Creació. 
Contemporanis . Plaça de les hores s/n.

CURSOS I TALLERS

Consultar a www.moliempresa.cat




