
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2016. SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DE L'AJUNTAMENT PLE DEL DIA 21 DE 
NOVEMBRE DE 2016.  

A la Vila de Martorell, el dia 21 de novembre de 2016,  essent les 19:30 hores, es reuneix 
l'AJUNTAMENT PLE, al Saló  de Sessions  de la Casa Consistorial, en sessió 
extraordinària presidida  pel Sr. Alcalde,  XAVIER FONOLLOSA I COMAS,  i   amb 
l'assistència  dels  Regidors senyors/es NÚRIA CANAL I PUBILL, LLUÍS ESTEVE I 
BALAGUÉ, JOSEP CASASAYAS I PUIG, CRISTINA DALMAU I CERDÀ, LLUÍS AMAT I 
FERRER, ALBERT FERNÁNDEZ CLARAMUNT, LLUÍS TOMAS MORENO, REMEDIOS 
MÁRQUEZ ORTEGA, RAÚL ROZALÉN LLANOS, ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ, JOSÉ 
A. SIMÓN CABRERA, LAURA RUIZ SIGÜENZA, RICARD SÁNCHEZ GAYA, ASUNCIÓN 
MORENO LÓPEZ, ADOLF BARGUÉS I ASTURIAS, MÍRIAM RIERA I CREUS, SERGI 
CORRAL I BARÓN, FRANCISCO J. ARPAL MACIÀ, i RAQUEL PÉREZ MARTÍNEZ, 
assistits pel  Secretari  de  la Corporació  Sr. JAUME TRAMUNT I MONSONET. Per part de 
la senyora BELÉN LEIVA HERRERA  s’excusa l’absència a aquesta sessió. 

 Oberta la sessió pel senyor Alcalde, a continuació es passa a l’exàmen de l’únic de l’ordre 
del dia, de conformitat amb el detall següent:  

     
            PUNT ÚNIC: 
 
- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FILL PREDILECTE DE LA VILA DEL 
SENYOR MÀRIUS GARCIA BAEZA. (EXP. 3409/2016-G).  

 
Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, de data 14 de novembre de 2016. 
 
El Sr. Alcalde diu : Bona tarda a tothom, iniciem la sessió extraordinària de l’Ajuntament en 
Ple, amb un únic punt d’ordre del dia, que és la proposta de nomenament de fill predilecte de 
la Vila del Sr. Màrius García Baeza, la iniciativa de portar aquest punt de l’ordre  del dia i 
convocar aquest Ple extraordinari des de l’Equip de Govern, tot i que hem parlat en Junta de 
Portaveus, amb la resta de portaveus de la resta de grups municipals, i en principi doncs 
han tingut a bé també doncs considerar el fet de poder nomenar al Sr. Màrius García com a 
fill predilecte de la Vila de Martorell, per tant, com marca el Reglament d’Horns i Distincions 
el que farem serà, donar la paraula a tots el portaveus per odre de de menor a major, si 
volen intervenir, per tant, la Sra. Pérez no vol intervenir, el Sr. Arpal endavant Sr. Arpal. 

 

 
Plaça de la Vila, 46 
08760 Martorell 
Tel. 937 750 050 
ajuntament@martorell.cat 
 
                                                                                      1 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
El regidor Sr. Francisco J. Arpal, diu: Bona tarda a tothom Sr. Alcalde senyores i senyors 
regidors, bé el Sr. Màrius García, per mi i crec que també per la majoria dels que havien 
estat alumnes seus tant al Santo Tomás de Aquino com a l’acadèmia Martorell, per nosaltres 
sempre serà el Sr. Mario. El Sr. Mario ha estat sempre  una persona estimada i respectada 
per tothom, home de la seva vila, que ha estat en tot moment disposat d’oferir els seus 
serveis  a Martorell tant personals com professionals, ha estat sempre un senyor, un home 
elegant, amb una gran veu, una veu que podríem dir que radiofònica per això considero que 
avui nomenant al Sr. Mario fill predilecte de la nostra vila, es reconèixer la dedicació de tota 
una vida en diferent àmbits a la Vila de Martorell, bé en nom del grup popular, i en el meu 
propi donar-li la més sincera enhorabona, enhorabona al Sr. Mario! 

El regidor Sr. José A. Simón diu: Gràcies, el nostre grup municipal Movem Martorell quant 
l’Equip de Govern ens va fer la proposta de fer aquest nomenament pel Màrius García, no 
vam dubtar mai, és una persona que sempre ha estat implicada en el nostre municipi, una 
persona molt implicada com diem, i amb molta trajectòria professional i personal, i volem 
felicitar al Màrius i a la família, i gràcies, per estar aquí! 

El regidor Sr. Lluís Tomás diu: Gràcies Sr. Alcalde, bona tarda a tothom, bona tarda a 
tothom especialment al seus familiars que ens acompanyen aquí, com ha comentat el meu 
companys José Simón nosaltres ja havíem traslladat a l’alcalde quant ens ho va comentar, 
que estaríem encantats de donar recolzament en aquest fet que avui s’està produint aquí, jo 
també vaig ser alumne d’ell, ara li preguntava justament a la seva filla, en l’època 
d’acadèmia Martorell, sota les odres del propi Màrius a la seva esposa malauradament 
desapareguda, i també del Sr. Servat, i després  hem coincidit en moltes ocasions 
presentant alguns actes, recordo amb sensibilitat especial, els actes de la Penya 
Barcelonista de Martorell. 

Però també recordant la nostra mútua afició pel tema radiofònic recordo els seus espais 
radiofònics portant a gent molt jove, a l’espai En Equipo, també la revista que es feia l’escola 
Santo Tomás En Equipo, i sobretot també els darrers anys que hem tingut la companyia 
especialment en el Centre Cultural, on el Patronat de la Cavalcada de Reis, tenia instal·lat el 
seu despatx, on ell feia vida amb elegància, com deia el company Arpal, tots el matins llegint 
el diari, fent la seva feina, pensant sempre amb la gent de Martorell, però especialment, ja 
que parlem del Patronat de la Cavalcada en el més petits, m’agradarà veure’l, on es troba 
ara, en la seva vida normal, i comentar sobretot les xerrades, les converses, i tinc que 
reconeix-ho els consell que m’ha donat, en aquell replà de la planta dos del Centre Cultural 
tenint en compte que nosaltres en l’època de ràdio érem companys de pis per dir-ho això, 
segona  planta, tercera planta tots el bons consells que ells sempre m’ha donat. 

També recordar la seva tasca al front de la Creu Roja, que ara sobtosament és una entitat 
molt consolidada, aquí tenim a l’actual president, però el que en l’època del Màrius 
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precisament no estava passant l’entitat per un moment, per tant, va sàpiguer passar a 
formar par hi ha dirigir aquesta entitat, i quant es fan actes com el d’avui, també a vegades 
és maco, es diferent recordar alguna anècdota. Jo recordaré l’anècdota que nosaltres 
sempre parlàvem i permeti’m que ho digui així Sr. Alcalde i tots els assistents aquí, que ja un 
senyor elegant i era el tio que millor feia els nusos de corbata, per tant, carinyosament i de 
forma elegant, havíem compartit ell molt nusos de corbata cap a mi, que sóc bastant 
destraler en aquest tema, per tant, en aquesta anècdota carinyosa i simpàtica, voldria 
acabar aquesta intervenció, evidentment nosaltres recolzarem i votarem a favor a aquest 
nomenament. Gràcies. 

El regidor Sr. Adolf Bargués diu: Per un martorellenc de socarrel o acollit, a un veí un 
convilatà nostre, poder dir que és fill honorífic i adoptiu de la Vila, jo crec que és un orgull 
com heu pogut comprovar doncs el coetanis d’ell com ara per exemple la Montse, fent una 
comparació amb Francesc Pujols, i la seva escala de la vida jo faré un petit retratato, al final 
la gent el que ens quedem cadascú, és amb aquelles com comentava el companys Lluís, 
són aquelles  anècdotes que marquen la persona i també fan el personatge amb aquesta 
escala de la vida. 

Vull passar del que és la terra no... de la seva infància, doncs amb un lloc que actualment és 
discoteca que havia sigut refugi antiaeri, durant al guerra civil i que va ser on es va formar a 
l’escola Can Carreras el Màrius de nano, el Màrius de nano, ja era tot un personatge  perquè 
inclús de la classe els dos  que destacaven més  en Martí Flores i ell, eren els davant la 
lletra de la classe, i tot això, ho va portar endavant en la seva vida. En l’altre aspecte de 
l’evolució aquesta de l’escala de la vida, de maduresa, però també de seny, i de creixement 
intel·lectual, va ser desprès doncs un comunicador, aquestes dues facetes doncs de la 
ràdio, recordo uns pastorets radiofònics doncs on també hi estava involucrat, perquè també 
va estar involucrat doncsen la creació no només de “En Equipo”d’aquells protorevista que va 
sortir després de les revistes de transició del setmanaris d’aquí de Martorell, sinó que també 
va ser el fundador  l´animador de tornar a recuperar els pastorets doncs al Foment de 
Martorell, i després allò que dèiem Francesc Pujols no, d’anar de la terra evolucionar i 
arribar a àngel no. 

Jo crec que el Nadal la màgia la vivia més ell que la canalla inclús, perquè quant el senties 
parlar, quant el sents parlar, aquest anys passat no ho va fer-ho doncs, quant els sents 
parlar d’això dels reis d’aquesta entrega, l’esperit, i aquest envolcall de data màgica per la 
canalla, jo crec que ell era el cap davanter, és el capdavanter, d’aquesta màgia. 

Repeteixo qui sigui de Martorell, ser poder constar com a fill predilecte de Martorell, crec és 
un gran orgull, i també i ens sumem tots nosaltres. Gràcies.  
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El regidor Sr. Lluís Esteve diu: 

El títol de fill predilecte és una distinció honorífica que atorga l’ajuntament.  
L'atorgament es decideix per una àmplia majoria, en aquest cas per unanimitat del màxim 
òrgan de govern local, és a dir, el Ple de l'Ajuntament.  
Es tracta d’un títol honorífic i no comporta cap remuneració econòmica.  
Avui estem d’enhorabona, sovint es destaca o preval el gris o en alguns casos el negre, avui 
donem colora la sala de plens, estem contents perquè reconeixem la tasca d’un veí del 
nostre municipi.... la que ha fet i la que seguirà fent. 
El Sr. Marius Garcia Baeza, és un home polifacètic, ha destacat en el món de l’educació, 
essent referent per molts homes i dones de Martorell als que va deixar empremta a l’escola 
que dirigia. Va ser precursor i impulsor del periodisme local, amb la difusió d’una coneguda 
revista “En Equipo”, nascuda també a l’empara de l’escola Santo Tomás de Aquino i també 
amb la seva implicació en el món de la ràdio. És  un home inquiet, culte, implicat en el món 
de la cultura local. Col·laborador incansable. Present també a diverses entitats locals, on ha 
col·laborat, destacant la Creu roja i sobretot el patronat de la cavalcada de reis entre 
d’altres. Una persona que viu Martorell, i que se l’estima. 
En Marius és un bon veí, una bona persona, i aquesta bonhomia i aquest servei ve 
acompanyat per les persones de les que s’ha envoltat arreu on ha estat, a les diferents 
entitats i també per tota la seva família, sobretot, la seva filla, la Maite i el Ramon i les seves 
nétes, la Maria i l’Anna. Però m’agradaria destacar, avui el paper clau de la  que va ser 
durant molts anys la seva esposa, la Sra. Maria Llopart, que des de la seva bonhomia, 
senzillesa, discreció i la seva destacada vocació de servei ha contribuït segur, de manera 
decisiva a configurar el personatge del Sr. Mario, que tots coneixem. 
Avui Martorell està de festa, i celebra la aquesta distinció. Moltes felicitats al Sr. Mario, a la 
família, a les entitats i a tots plegats. 
 

El Sr. Alcalde diu :  

Avui amb aquest Ple extraordinari fem un reconeixement a una figura sense la qual no 
s’entendria la cultura i les tradicions a Martorell dels últims 50 anys. 

Però sobretot debatem el nomenament de Fill Predilecte a una persona plena de 
generositat. 

Generós amb tothom que ha tingut al voltant i generós amb el nostre poble, amb Martorell.  

El Màrius Garcia i Baeza és un home de cultura, polifacètic i incombustible, que fa dècades 
que organitza i participa en tot tipus d’activitats culturals de Martorell. 

Nascut a Martorell l’any 1932, el Màrius Garcia és una persona disposada sempre a 
col·laborar, aportar idees o posar veu a qualsevol acte cultural que ho necessiti. 

La seva veu és clara, entonada i clàssica. És un home de ràdio. 
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Ell és, sense dubte, la veu de Martorell. 

Va ser mestre i director del col·legi Santo Tomás de Aquino, al barri del Pla. Hi va ensenyar, 
entre d’altres matèries, matemàtiques, llengua espanyola i literatura. 

També al Santo Tomás hi va fundar l’any 1978 la revista en equipo, que durant un temps va 
ser molt més que una simple publicació escolar: els adolescents que dirigia cobrien tot tipus 
de notícies locals amb el rigor, la passió i la periodicitat d’un mitjà professional. 

Quantes vocacions van despertar aquells anys: fotògrafs, escriptors, poetes, periodistes, 
dibuixants. Una llarga llista de joves que van trobar la seva vocació gràcies al Màrius. 

Al Santo Tomás hi va endegar també la primera emissora escolar de Martorell i hi va dirigir 
durant moltes temporades la representació anual de l’obra Els Pastorets. 

Una tradició que encara té continuïtat a l’escola la Mercè. 

Entre els seus mèrits, hi destaca també el fet d’haver estat un dels primers integrants de 
Ràdio Martorell. 

I també és molt recordat per haver estat durant una dècada el president del Patronat de la 
Cavalcada de Reis de Martorell. 

Al Patronat de la Cavalcadano només n’ha estat la cara visible, com a president, sinó que 
també l’ha dirigit artísticament, envoltat sempre d’un equip d’artesans incansables que, any 
rere any, renoven les carrosses de la cavalcada. 

I encara hi col·labora per garantir que els Reis Mags portin la il·lusió a tots els racons de 
Martorell, com ha fet d’una manera o altra els últims 25 anys. 

Ha presentat en més de vint ocasions el Premi Vila de Martorell i va fundar, amb en Josep 
Servat, l’Acadèmia Martorell. 

Pel que fa a l’àmbit social, el Màrius Garcia ha estat sempre una persona compromesa amb 
el nostre poble. 

Als anys 90 també va presidir la Creu Roja de Martorell i l’any que ve celebrarem 10 anys de 
la fundació de la fira Artesanàlia de la Festa Major, en la qual també hi va participar el 
Màrius des de l’inici al 2007. 

I s’ha de ressenyar que va ser un dels responsables que Els Pastorets es tornessin a 
representar al teatre del Foment. 

Per últim, és patró vitalici de la Fundació Francesc Pujols i ha presentat infinitat d’actes a 
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Martorell. 

En resum, i com demostra aquest breu perfil humà i biogràfic, en Màrius Garcia i Baeza és 
un home molt implicat en les tradicions i totalment compromès amb el teixit cultural i social 
de Martorell des de fa dècades. 

Queda perfectament acreditat que ha dedicat la seva vida, de manera permanent i 
continuada a promoure el bé del municipi i és digne mereixedor d’aquest reconeixement. 

Per tot això, jo com alcalde li vull donar les meves més sinceres gràcies, i per tot això 
sotmetem a votació el punt de l’ordre del dia per declarar Fill Predilecte de la Vila de 
Martorell al senyor Màrius Garciai Baeza.  

I ara hem de procedir segons diu el Reglament de Distincions i Honors a la votació, que tal 
com indica el reglament és una votació secreta, i per tant, tots vostès senyors i senyores 
regidors tenen un sobre a la seva carpeta, on hi  poden incloure el vot, que ens anirem 
aixecant de manera, més o menys ordenada perquè no és fàcil, per donar-li al secretari, i 
que el introdueixi  a la urna. Per tant, si els hi sembla bé. Sra.  Moreno començaríem en 
ordre, des de la senyora Moreno sí, i aniríem dipositant o donant-li al Secretari, perquè 
dipositi el vot a la urna . 

Molt bé, un cop tots els membres de la Corporació han dipositat el seu vot, Sr. Secretari, si 
pot procedir al recompte de la votació. 

El resultat de la votació és de vint vots a favor, cap vota en contra i cap abstenció, 
amb la qual cosa l’acord s’aprova per unanimitat dels assistents. 

El Sr. Alcalde diu: Moltes gràcies, doncs queda nomenat fill predilecte de la Vila de 
Martorell el Sr. Màrius Garciai Baeza, moltes felicitats! 

Ara per tancar l’acte només per anunciar  que en posterioritat, no trigarem massa farem un 
acte de reconeixement per celebrar que el Sr. Màrius García ha esta nomenar fill predilecte 
de la Vila de Martorell, i abans de tancar l’acte, sí que m’agradaria sí algun dels seus 
familiars, la seva filla la Maite que la tenim aquí, sí ens vol adreçar unes paraules. 

La Sra. Maite García diu: Només volia dir en nom del pare i de tota la nostra família, que 
estem molt agraïts a tots vosaltres per la deferència que heu tingut cap al pare, de concedir-
li aquest reconeixement de fill predilecte  de Martorell, que us asseguro que el fa molt feliç, i 
que avui no ha pogut estar aquí, per problemes logístics, de cadira, i tal, però que pel proper 
dia ja s’està preparant  el seu discurs, i ell segur que el farà molt millor  que jo, moltíssimes 
gràcies a tots! 
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El Sr. Alcalde diu: Abans de tancar l’acte aixecar la sessió només dir-vos que des del 
Consistori, jo crecs’ha vist perfectamenthi ha una  unanimitat, creiem que no hi haavui no hi 
ha ningú que es mereixi, que sigui més mereixedor que el Màrius d’aquest títol, jo crec que 
per un martorellenc, no hi ha honor més gran que ser nomenat pel seu Ajuntament fill 
predilecte, jo crec que s’ho mereix, jo vaig estar parlant amb ell l’altre dia, i ell em deia vols 
dir que m’ho mereixo, i li vaig dir Màrius escolta! Crec que no hi ha ningú que s’ho mereixi 
més que tu, per tant, des de l’Ajuntament i en representació de tots el membres del 
Consistori donar-vos les gràcies, donar-li amb ell les gràcies! Li donarem personalment, però 
transmeteu-li sis plau, perquè crec que el que avui hem fet és un acte de justícia, i 
reconeixements com aquests, jo crec que s’han de fer. Moltes gràcies. 

- El Sr. Màrius Garcia Baeza va néixer a Martorell l’any 1932 i és un home de cultura, 
polifacètic, generós i incombustible, que fa dècades que organitza i participa en tot tipus 
d’activitats culturals de Martorell. 
 
Durant la seva vida Màrius Garcia ha destacat per fundar la revista EN EQUIPO (1978) que 
durant un temps va ser molt més que una simple publicació escolar; també hi destaca pel fet 
d’haver estat un dels primers integrants de Ràdio Martorell (1942) i haver estat durant més 
d’una dècada el president del Patronat de la Cavalcada de Reis de Martorell (2006-2015). 
Ha presidit la Creu Roja de Martorell (1995-1997) i ha fundat la fira Artesanàlia de la Festa 
Major (2007). I, en el seu moment, va ser un dels responsables que Els Pastorets es 
tornessin a representar al teatre del Foment. És patró vitalici de la Fundació Francesc Pujols 
(des de 2000) i ha presentat infinitat d’actes a Martorell.  

La concessió es regula pel que estableix el Reglament municipal per a la concessió d’honors 
i distincions. 

En data 8 de novembre de 2106 el secretari general de la Corporació emet el corresponent 
informe jurídic. 

En data 9 de novembre de 2016 l’instructor de l’expedient dicta la corresponent proposta de 
resolució. 

Primer: Nomenar Fill Predilecte de la Vila al Sr. Màrius Garcia Baeza per la seva dedicació 
de manera permanent i continuada en les tradicions i el teixit cultural i social martorellencs. 

 
Segon: Conforme el que determina l’art. 14 del Reglament, el lliurament d’honors i 
distincions s’efectuarà per l’alcalde president, en acte solemne i públic a la Sala de Sessions 
o en un espai habilitat a l’efecte, amb l’assistència dels membres de la Corporació en Ple.  

Tercer: Incloure aquesta distinció en el Registre Especial d’honors i distincions tal i com es 
regula en l’art. 9 del Reglament. 
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Quart: Traslladar la present resolució al Sr. Màrius Garcia Baeza i al departament de 
comunicació de l’Ajuntament. 
 
===== I no havent-hi altres assumptes a tractar, el senyor President declara finalitzada la 
sessió, que s’alça a les 19.54 hores, de la qual s’estén la present acta, i jo com a Secretari, 
en DONO FE. 
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