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INFORMACIÓ
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)

www.martorell.cat
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FINALITAT
• Donar a conèixer la cultura catalana
als membres de l’associació.
• Fomentar la cohesió del grup
mitjançant el treball conjunt, relació
i ajuda mútua.
• Oferir assessorament i informació
sobre recursos útils.
• Ajudar els ghanesos mitjançant la
donació de recursos bàsics (roba,
medicaments, menjar).
• Crear una espai d’oci, mitjançant la
celebració de festes puntuals.
ENTITATS VINCULADES
Actualment reben el suport de
l’Associació de Veïns de Can
Carreres, amb la cessió d’un espai
per a reunions mensuals.
Han col·laborat amb l’associació de
Capgrossos de Martorell en la
presentació dels nous capgrossos
per la festa major.

APUNT HISTÒRIC/PRINCIPALS
ACTIVITATS
2009-2016 Participació en activitats de sensibilització sobre el fet
migratori als centres educatius de
Martorell (“Històries de Vida”).
2010-2016 Organitzadors de lesvisites a l’Ajuntament de Martorell de
delegacions de representants polítics
i diplomàtics de Ghana
2010-2011 Edicions del “GhanaFest” (festa cultural i d’integració)
2013 Curs de formació “Coneix
Martorell” per a la comunitat de
ghanesos
2014 Participació en la xerrada de
l’ANC per donar suport a la campanya pel dret a decidir de Catalunya.
2016 Col·laboració en la presentació dels nous capgrossos de Martorell a la festa major
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EDITORIAL ı L’ALCALDE

Garantim

la mobilitat a Martorell
Amb l’obertura l’agost passat del parc de
les Solanelles hem endreçat el barri de
Buenos Aires i hem resolt un problema de
mobilitat que teníem a Martorell fa molt de
temps. Hem aconseguit que la circulació hi
sigui més fluida i que aquells usuaris que
s’han de desplaçar en cotxe puguin trobar
aparcament per accedir als serveis hospitalaris, educatius, policials, sociosanitaris i
altres serveis públics que es concentren a
la zona.
Garantir una mobilitat fluida, que acompanyi i ajudi els veïns en el seu dia a dia, passa
per tenir transport públic, per gaudir d’unes
vies en perfecte estat i també per gestionar
l’aparcament amb accions pensades per al
benestar dels veïns del poble.
Molts ajuntaments tenen en l’aparcament
un dels seus reptes a solucionar. I molts
opten per concessions a empreses per la
gestió de pàrquings soterrats o en superfície, o bé per les zones blaves (algun
ajuntament també l’anomena verda). Pagar
i aparcar són verbs que van lligats a moltes
ciutats i pobles del nostre entorn més immediat i de tot el país.
Una de les premisses del nostre equip de
govern a Martorell és que, per facilitar la
mobilitat, l’aparcament al nostre poble ha
de tenir places suficients per assumir els
desplaçaments dels veïns, sobretot a les
zones amb més serveis i, per tant, més
concorregudes. I aquestes places a la via
pública volem que siguin públiques i gratuïtes per a tots els martorellencs.

Per això hem incidit molt els últims anys en
l’oferta de places d’aparcament públic en
diferents punts de Martorell. L’últim esforç
per garantir aquestes places ha estat al
parc de les Solanelles. És un espai que
connecta l’Hospital Sant Joan de Déu, el
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner i el cementiri municipal. Compta amb
un camí de ronda de 350 metres lineals, un
mirador a la serra de les Torretes i a la zona
fluvial de l’Anoia i, a més, amb un aparcament públic i gratuït de 203 places.

“LA FLUÏDESA DE LA
MOBILITAT PASSA PER
TENIR TRANSPORT
PÚBLIC, VIES EN
PERFECTE ESTAT I FER
UNA BONA GESTIÓ DE
L’APARCAMENT”
L’aparcament al parc de les Solanelles
suposa un pas endavant en la millora de la
mobilitat per al barri i per a tot el municipi,
en una zona on conflueixen diversos equipaments sanitaris, educatius i policials. Això
requeria l’ampliació de l’oferta de places
d’aparcament públiques i gratuïtes per a vehi-

XAVIER FONOLLOSA I COMAS ı SEGUEIX-LO A:

cles, sobretot en hores de màxima afluència en les quals, tradicionalment, hi havia
dificultats de mobilitat que afectaven usuaris
de serveis i veïns.
A més, hem reforçat la senyalització amb
panells lluminosos a diferents punts del barri
que indiquen les places lliures actualitzades al
moment, gràcies a uns sensors del pas dels
vehicles a l’entrada i la sortida, tant d’aquest
aparcament com del de la Biblioteca.
L’altra variable de la gestió pública dels
aparcaments al municipi, a banda de l’oferta,
és el preu. És aquesta variable, precisament,
la que més ens diferencia de qualsevol altre
municipi, ja que a Martorell la voluntat del govern és que l’aparcament públic sigui gratuït.
L’aparcament a la via pública és un servei
important per als ciutadans que no demana
un impost afegit, ni pot ser mai una mesura
recaptatòria per als veïns.
En el primer mes i escaig de funcionament del parc de les Solanelles ja hem
rebut molts comentaris positius, fet que
demostra l’encert del Parc i de la política
d’aparcament a Martorell. Era una obra
reivindicada, no exempta de dificultats, que
hem sabut superar treballant en positiu per
millorar el projecte fins al resultat final que,
com deia, ha estat satisfactori. Sempre estem oberts a millorar, és clar, però mantenint la nostra política d’oferta d’aparcament
públic i gratuït per als veïns. A Martorell
no paguem per aparcar: és una voluntat i
un fet que configura un tret característic i
positiu de Martorell.

Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

674 118 230
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REPORTATGE ı FESTA MAJOR

Tradició i
nous formats

es barregen per Festa Major
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ELS MARTORELLENCS ES VAN TORNAR A FER SEVA LA
FESTA MAJOR D’AGOST. DURANT CINC DIES, PÚBLICS
DE TOTES LES EDATS VAN PARTICIPAR ACTIVAMENT DE
LA PROGRAMACIÓ PREPARADA DES DE L’AJUNTAMENT,
QUE COMBINAVA ELS ACTES MÉS TRADICIONALS I LA
INCORPORACIÓ DE NOVES PROPOSTES AMB ESCENARIS
FINS ARA INÈDITS. LA PROGRAMACIÓ, BEN TRAÇADA,
VA PLANTEJAR CINC FESTES: DOLÇA, PETARDA, DE
L’AIGUA, VERMUT I INFANTIL. LES DUES VERSIONS DEL
HOLI FESTIVAL, LA FESTA DE L’AIGUA I LES PROPOSTES
MUSICALS VAN SER LES ACTIVITATS MÉS CONCORREGUDES
D’ENGUANY. LA IDENTITAT DE LA FESTA GUANYA SENTIT
AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS DE MARTORELL
4
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“Som una nació, peti qui peti, i tenim clara
la nostra identitat. Actes culturals com
la Festa Major, la festa de tots, també
generen identitat, com a ciutadans de
Martorell, però també com a ciutadans de
Catalunya”. Amb aquesta proclama des
del balcó de l’Ajuntament, l’actriu catalana
Montserrat Carulla va donar el tret de
sortida de la Festa Major. La festa dolça va
comptar amb la presència d’Ada Parellada,
qui va proposar als més petits un taller
familiar a l’entorn de l’Artesanàlia.
La plaça de la Vila es va omplir per veure
les actuacions de l’esbart dansaire,
els gegants i el bateig de dos nous
capgrossos: en Kofi i la Makeba. Al ritme
dels diables i la Martukada va seguir la
festa petarda amb The Chanclettes, amb
un xou musical divertit. La festa del color
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va ser una de les més multitudinàries, amb
més de 5.000 persones que van esquitxarse amb pols de colors. Els més intrèpids
van descobrir un espai inèdit: el jardí de
Can Serra, amb una proposta de circ i
d’artistes multidisciplinaris. La festa de
l’aigua va omplir la plaça de les Cultures, a
l’entorn de la qual els assistents van poder
tirar-se per un supertobogan i remullar-se
en un parc d’aigua molt refrescant.
Les nits de Festa Major van ser molt
animades amb Versión Imposible, Animal o
La Terrasseta de Preixens i els discjòqueis
que van allargar la música fins a la
matinada. Jaume Ibars va tornar a exhibir
el seu potencial per implicar la quitxalla a la
festa infantil. L’últim cartutx va ser la festa
final, amb un nou ingredient: la cervesa.
Aquesta beguda va ser el fil conductor
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de l’última nit festiva, que va finalitzar
l’actuació de Joan Rovira, qui va delectar
tothom en un altre escenari per descobrir:
el fossar de l’Església. A la festa no hi
van faltar els clàssics com la ballada de
sardanes, el concert vermut o l’actuació de
l’orquestra Maravella.

CARULLA,
PREGONERA: “LES
FESTES GENEREN
IDENTITAT, LA DE
MARTORELL I LA DE
CATALUNYA”

1. L’ACTRIU CATALANA MONTSERRAT CARULLA,
PREGONERA DE LA FESTA, VA REIVINDICAR
EL VALOR DE LES FESTES MAJORS COM A
SIGNE D’IDENTITAT.
2. DURANT L’ACTUACIÓ DE LES COLLES DE
CULTURA POPULAR ES VAN BATEJAR DOS
NOUS CAPGROSSOS: EN KOFI I LA MAKEBA.
3. THE CHANCLETTES VA OFERIR UN
ESPECTACLE DIVERTIT DURANT EL
CERCANIT, AMB UNA BARREJA MUSICAL DE
LES ÚLTIMES QUATRE DÈCADES
4. EL GRUP CIRCO LOS VA LLUIR-SE EN UN
ESPECTACLE D’ACROBÀCIA, MONOCICLES,
MALABARS I PIRUETES A L’ENTORN DE CAN
SERRA
5. CENTENARS DE NENS I NENES NO VAN
VOLER PERDRE’S L’OPORTUNITAT DE
DEIXAR-SE ANAR PEL SUPERTOBOGAN
6. EN LA FESTA INFANTIL, JAUME BARRI VA FER
BALLAR, RIURE I CANTAR A PETITS I GRANS
7. LA MÚSICA VA SER UN DELS PLATS FORTS
DE LA FESTA. JOAN ROVIRA VA ACOMIADAR
LA FESTA AMB UN CONCERT ÍNTIM AL
FOSSAR DE L’ESGLÉSIA
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NOTÍCIES
VIA PÚBLICA

El Parc de
les Solanelles,
un mirador als
espais naturals amb
aparcament gratuït
Martorell ha fet un pas endavant en la
millora de la mobilitat amb l’obertura del
parc de les Solanelles. L’alcalde Fonollosa
explica als ciutadans que “el poble el fem
entre tots. Nosaltres som els responsables
de tirar endavant aquelles iniciatives que
millorin el poble, però el més important és
comptar amb la vostra confiança. Aquesta
obra no ha estat gens fàcil. Creiem que
amb la voluntat de tots aconseguirem un
poble millor i amb més qualitat de vida”.
L’accés dels vehicles a l’aparcament del
parc de les Solanelles és a través del carrer
de Riba-roja i la sortida, a l’encreuament
de les avingudes de les Mancomunitats
Comarcals i de Fèlix Duran i Canyameres.
Abans que finalitzi el 2016, l’Ajuntament té
previst col·locar una passera inundable que
suprimeixi la palanca actual.

EL PARC DE LES
SOLANELLES CONNECTA
EL BARRI DE BUENOS
AIRES AMB EL MOLÍ
FARINER I EL CEMENTIRI
MUNICIPAL. FOTO: AJM.
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Un espai mirador
El parc de les Solanelles és un nou mirador als espais naturals de referència
del municipi: la serra de les Torretes i el castell de Sant Jaume, a més de
l’espai fluvial de l’Anoia. L’ascensor panoràmic que s’hi ha instal·lat per
salvar l’alçada de l’aparcament al carrer n’és un reclam.

Un camí de ronda
L’espai, de 5,5 hectàrees, ha generat 350 metres lineals de camí de
ronda. Connecta a peu amb els equipaments del barri de Buenos
Aires amb el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner i el cementiri
municipal. L’accés és a peu, per a vianants, a través d’escales.

203 places més d’aparcament
Gratuït i públic. El parc ofereix 203 places d’aparcament per a vehicles,
una de les mancances històriques de la zona i una de les demandes fetes
pels veïns del barri i els treballadors i usuaris dels equipaments. En dos
anys, la zona ha passat a comptar amb més de 300 places d’aparcament
gratuïtes.

Accessible i obert les 24 hores
El parc és accessible i obert les 24 hores. A l’aparcament hi té accés qualsevol
vehicle de 5 metres de longitud com a màxim. Els usuaris hi accedeixen a peu
o amb ascensor. Dos panells informatius ubicats en punts estratègics de la
zona indiquen el nombre de places ocupades a l’aparcament.
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El barri de
Can Carreres
inicia la seva
remodelació

VIA PÚBLICA

Aquest mes de setembre s’han iniciat les
obres de remodelació de la via pública del
barri de Can Carreres. El projecte, dissenyat
pel departament de Serveis Municipals de
l’Ajuntament, es preveu executar en tres
fases: la primera, a l’avinguda de Montserrat;
la segona, als carrers del Pedró, de la plaça
del Pedró i del passeig de Catalunya, i la
tercera, als carrers de Gomis, de Sant Joan
i de Sant Lluís. A l’avinguda de Montserrat
s’ampliaran les voreres, es reordenaran els
nous passos per a vianants, es renovarà
l’enllumenat públic i es col·locarà un ascensor que connectarà l’avinguda de Montserrat
amb el passeig de la Dula. Les actuacions
previstes compten amb les aportacions fetes
per a l’associació de veïns del barri de Can
Carreres.
L’AVINGUDA MONTSERRAT S’ESTA REMODELANT. FOTO: AJM.

Obres de
millora

a les cruïlles de
la rambla de les
Bòbiles
VIA PÚBLICA

L’Horta de
l’Anoia,

més protegida
VIA PÚBLICA
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Des de l’estiu s’estan executant les obres de
reurbanització de les cruïlles de la rambla de les
Bòbiles amb un doble objectiu: garantir la seguretat dels vianants i millorar-ne l’accessibilitat
per a persones amb mobilitat reduïda. Així,
s’estan eixamplant les voreres de la rambla
incorporant espais residuals a la calçada.
L’actuació permet desplaçar l’inici dels guals de
vianants al límit del carril de circulació existent.
Fins ara estaven situats al límit de la vorera,
on comença el carril destinat a aparcament en
bateria, però amb el seu avançament es redueix
el pas de creuament a l’amplada del carril de
circulació i s’augmenta la visibilitat tant per als
vianants com per als conductors. També s’esta
col·locant una franja de paviment tàctil i senyals
lumínics intermitents per advertir els vehicles de
la proximitat de l’encreuament i nous embornals
per millorar l’evacuació de les aigües pluvials.

La futura Àrea Residencial Estratègica (ARE)
de l’Horta de la Vila i La Sínia II serà un espai
més protegit al voltant del riu Anoia després
de l’aprovació, al ple, d’una modificació que
resol disfuncions del planejament aprovat l’any
2009 i una manca d’adequació respecte el nou
Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Es
basa en tres grans eixos: blindatge, protecció i
planificació. El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués,
diu que “tenim el compromís de crear una ferradura verda per protegir l’entorn natural, blindarlo i oferir a les generacions futures un espai de
lleure i gaudi que articuli el centre històric amb
l’eixample de forma més sostenible i definitiva”. La modificació, a més, elimina la proposta
inicial de construcció de nous habitatges a
l’Horta de la Vila. La proposta va tenir el suport
de l’equip de govern municipal i del PP i la resta
de grups s’hi van abstenir.

LA RAMBLA, MÉS SEGURA. FOTO: AJM

L’HORTA DE LA VILA. FOTO: GENCAT.

Bategen un
tren de FGC
amb el nom de

Cererols
SOCIETAT

El tren UT 213 de la línia LlobregatAnoia dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) porta el nom del
compositor martorellenc Joan Cererols,
del qual l’any 2018 es commemorarà el
400 aniversari del naixement. L’acció de
Ferrocarrils s’emmarca en el projecte de
renovació de 42 combois, que compten
amb més confort per als viatgers. “Volem
sentir-nos partícips dels municipis per
als quals circulen els nostres trens”, va
reconèixer el president de FGC, Enric Ticó.
L’Ajuntament de Martorell ja està preparant una programació d’actes dedicats a
la figura de Cererols, qui va ser monjo benedictí de l’Abadia de Montserrat, compositor i un dels mestres en música barroca i
religiosa al nostre país.
BATEIG DEL TREN JOAN CEREROLS. FOTO: AJM.

La Diada
reforça els anhels
de llibertat
SOCIETAT

La celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, a Martorell, va aplegar més de
300 persones en la pujada de la senyera
estelada a la serra de les Torretes, sent l’acte
més simbòlic de l’Onze de Setembre. En
l’ofrena floral al fossar de Sant Bartomeu, la
vigília de l’11 de setembre, van participarhi les entitats d’El Foment, les Puntaires,
el Club Bàsquet Martorell, l’Associació de
Malalts d’Alzheimer, l’Associació de Motos
Clàssiques i Antigues de Martorell (AMCAM)
i Òmnium Cultural. A més, va tenir lloc la
24a sortida de motos i l’exposició anual a
l’Enrajolada, de l’AMCAM.

ENLAIRAMENT DE LA SENYERA. FOTO: AJM.

Martorell rep
tres Flors
d’Honor com a

Vila Florida
VIA PÚBLICA

Martorell ha estat distingida, per segon any
consecutiu, amb tres flors d’honor per la tasca
de millora de l’espai verd urbà. Aquesta distinció la promou la Confederació d’Horticultura
Ornamental de Catalunya (CHOC). L’alcalde
reconeix que “seguirem amb aquesta empremta que ens caracteritza, que és millorar
la via pública. Em sento molt orgullós que
una entitat privada i independent ens premiï
per la millora de l’espai verd urbà, cosa que
demostra que la feina feta no no només té el
reconeixement dels ciutadans sinó d’altres
organismes externs”. La distinció és, majoritàriament, per la presència de més de 80.000
flors pels carrers i places del municipi. Les
flors són cultivades pels usuaris del Centre
Especial de Treball Can Serra. “Són flors amb
ànima social”, apunta l’alcalde.
L’ALCALDE I EL REGIDOR ESTEVE A L’ACTE DE VIC. FOTO: AJM.
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Nova imatge
corporativa
de l’Ajuntament
COMUNICACIÓ

L’Ajuntament de Martorell ha estrenat nova
imatge corporativa amb un disseny de gran
impacte visual que combina simplicitat,
modernitat i institucionalitat. Envoltant l’escut
de Martorell amb un cercle, el nou disseny
reforça la marca municipal. La nova identitat
corporativa s’ha començat a utilitzar aquest
estiu i ja és visible en la publicitat i una bona
part dels documents municipals, tot i que
s’anirà introduint progressivament en totes les
aplicacions produïdes per l’administració local.
La regidora de Comunicació, Cooperació i
Participació, Míriam Riera, explica que la nova
imatge “modernitza els diferents dissenys que
hi ha hagut anteriorment, però sense perdre la
institucionalitat de l’escut de Martorell. És una
imatge potent i, alhora, elegant”
RENOVACIÓ DE LA IMATGE

Reforma i
millora

dels equipaments
escolars durant
l’estiu
ENSENYAMENT

L’Ajuntament de Martorell ha destinat més
de 250.000 euros a la reforma i millora dels
equipaments escolars durant l’aturada del curs,
l’estiu passat. Una pla dissenyat per l’àrea de
Serveis Municipals a petició dels propis equips
directius dels centres educatius públics de
Martorell. L’alcalde Xavier Fonollosa explica
que “s’han executat aquelles millores que
històricament quedaven pendents i que eren
prioritàries”. Algunes de les actuacions més
destacades són la instal·lació d’un ascensor a
l’Escola Els Convents; la remodelació de la pista
poliesportiva de l’Escola Vicente Aleixandre;
la millora dels lavabos a l’Escola Juan Ramon
Jiménez o la pintada d’aules a l’Escola Lola
Anglada. L’Institut Pompeu Fabra ha fet obres
d’ampliació per donar cabuda a dues noves
línies, una d’ESO i una altra de Batxillerat.
OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT POMPEU FABRA. FOTO: AJM.

Programa
formatiu per a

joves
emprenedors
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

El Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner ha posat en marxa aquest mes de
setembre el programa Joves per Emprendre,
dirigit a persones entre 16 i 29 anys que
vulguin iniciar el seu propi negoci. El programa, que acull 15 joves, ofereix la formació,
l’assessorament i el suport per desenvolupar
les idees empresarials dels joves emprenedors. El Molí Fariner serà l’espai de treball
per dur a terme les activitats emmarcades
en el programa de 240 hores de durada. Un
cop finalitzin la formació, els joves rebran
l’allotjament gratuït durant un any de la seva
pròpia empresa i poden optar a una subvenció de 9.080,40 euros que atorga el programa Garantia Juvenil per a l’autoocupació.

FORMACIÓ AL MOLÍ EMPRESA. FOTO: AJM
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El PAS,

el batec cultural
de l’estiu
CULTURA

“Unes 6.400 persones van participar a la
tercera edició del Pont de les Arts Sonores
(PAS). El festival estiuenc, que ha superat
totes les expectatives, va oferir set actuacions
el juliol passat en dos escenaris: el pont del
Diable i El Progrés. El regidor de Cultura, Sergi
Corral, assegura que “la programació va ser
més eclèctica, de qualitat i amb un públic fidel
i molt variat. Estem molt satisfets perquè cada
any el PAS està més arrelat”. El punt àlgid del
festival va ser l’actuació del britànic Zalon,
amb 1.600 espectadors.
El retrat del públic del PAS és molt variat. “Vénen famílies senceres, colles d’amics, parelles
joves o gent gran perquè la programació està
pensada per a tothom. El més destacat és la
fidelització del públic. Aquest és un dels èxits
del PAS”, apunta Corral. “
ACTUACIÓ DE ZALON AL PAS. FOTO: CARLES PORTA

La Diputació
ampliarà el seu
suport a l’oferta
cultural

CULTURA

La Diputació de Barcelona s’ha compromès a
incrementar el suport econòmic a l’Ajuntament
de Martorell per a la realització de projectes
culturals i patrimonials, entre els quals destaquen la rehabilitació del Teatre d’El Progrés,
la consolidació del Festival PAS o la commemoració de l’Any Cererols, el 2018. Aquest és
el compromís assolit per l’ens supramunicipal
amb el consistori, després de la visita que va
fer a Martorell el diputat delegat de Cultura de
la Diputació de Barcelona, Juanjo Puigcor
bé. Puigcorbé va ser rebut a l’Ajuntament per
l’alcalde i una delegació de regidors i va finalitzar la seva visita a El Progrés. El diputat va
lloar la qualitat del patrimoni local de Martorell i
va demanar un esforç per a la creació de sinergies culturals amb els municipis de l’entorn.

PUIGCORBÉ, DE VISITA A MARTORELL

La temporada
estable de
teatre familiar té
continuïtat

CULTURA

Martorell compta, un any més, amb la temporada de programació estable de teatre familiar
amb l’objectiu de potenciar la divulgació dels
espectacles adreçats als infants del municipi.
Consta de cinc espectacles que es duen a
terme a El Foment Parroquial. La programació la promou l’Associació La Xarxa per a la
Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil de
Martorell. El regidor de Cultura, Sergi Corral,
explica que “aquest cicle pretén generar
l’hàbit d’anar al teatre als més petits i joves
perquè comprovin que no tot passa darrere
una pantalla”. El Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) destina 6.000 euros a mantenir aquest
cicle de promoció del teatre.

SIGNATURA DEL CONVENI. FOTO: AJM.
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800 infants

en les activitats
estiuenques
ESPORTS

800 infants i joves de Martorell van participar,
el juliol passat, en les activitats d’estiu que
promou el Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) i diverses entitats esportives i lúdiques
de la població. Aquest estiu es van oferir catorze propostes, entre tallers, casals, activitats
esportives, educatives i de lleure. L’activitat
de l’Aprèn i Gaudeix i els casals són els que
tenen més demanda. Segons Belén Leiva,
regidora d’Esports, “un any més hem complert
l’objectiu d’atendre a totes les famílies que
sol·licitin una plaça en les activitats d’estiu. És
una oferta molt diversificada i que es manté
a l’alça”. El PMSAPM, a més, ofereix a les
famílies el servei d’acollida.

ELS INFANTS, D’ESBARJO. FOTO: AJM.

Jordi
Fusalba,

un vida lligada al
bàsquet
ESPORTS

Jordi Fusalba Soriano (Martorell, 1994) va morir, de forma sobtada, el 13 d’agost passat. El
jove, de 22 anys, era entrenador i coordinador
del Club Bàsquet Martorell i havia estat jugador, anteriorment. Fill del president de l’entitat,
Miquel Fusalba, i germà del jugador del primer
equip martorellenc Albert Fusalba, va viure una
vida lligada al bàsquet. Però Fusalba també
col·laborava en entitats culturals com ara la
Martukada, que li va retre homenatge en la
seva actuació durant la Festa Major. En la
seva etapa acadèmica, el jove havia estudiat
primària a l’escola Vicente Aleixandre i l’ESO,
a l’Institut Pompeu Fabra. També havia estat
becari a Ràdio Martorell mentre estudiava un
mòdul formatiu d’imatge i so.

JORDI FUSALBA SORIANO. FOTO: SVETLANA AKIMOVA.

Carla
López,

campiona
d’Europa de
bàsquet
ESPORTS

La martorellenca Carla López (1994) es va
proclamar campiona d’Europa amb la selecció
espanyola sots-16 a Udine (Itàlia) després
de vèncer Alemanya (48-64) a la final, l’agost
passat. La pivot es va convertir en una de les
jugadores de referència del combinat espanyol
durant el torneig i és una de les peces més
prometedores del bàsquet estatal. López va
dedicar el seu primer títol continental a Jordi
Fusalba: “aquest èxit el dedico al Jordi. Sempre em va donar suport en tot el que he fet i
ha estat amb mi en tot moment. S’ho mereixia
tot”. La martorellenca va tancar una temporada molt feixuga després de participar amb les
seleccions espanyoles U16 i U17. Aquest curs
seguirà vestint la samarreta del Segle XXI, a la
Lliga Femenina 2.
CARLA LÓPEZ, EN UN PARTIT. FOTO:
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GRUPS MUNICIPALS

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.

COMENÇA UN NOU CURS

Núria
Canal i Pubill
CDC

L’estiu ja arriba a la seva fi, un estiu
que hom ha aprofitat per gaudir de
la família i els amics, fent llargues sobretaules, passejades o senzillament
badant sense mirar el rellotge. També
hem pensat i compartit idees, i aquesta idea generada de manera espontània per algú potser es transforma en
projecte a curt o mig termini. També
és cert que les necessitats reals de les
persones no se’n van de vacances,
no donen treva i des de l’equip de
govern en som molt conscients. És
per aquest motiu, i perquè el nostre
objectiu continua sent el servei a les
persones del nostre poble, que la
nostra acció durant aquest període no
s’ha aturat.
Des de la Regidoria d’Ensenyament,
a petició dels equips directius de
les escoles i aprofitant l’absència
dels infants i activitats als diferents
equipaments escolars, s’han executat obres importants de rehabilitació
i manteniment. Hi ha una ferma
voluntat de seguir donant suport a la

comunitat educativa i potenciar-la des
de diferents vessants, perquè estem
convençuts que els nostres infants
són el nostre principal actiu, el nostre
futur. Aquests infants durant el mes de
juliol han pogut participar en les activitats d’estiu, una oferta molt variada
i enriquidora que permet als nostres
fills aprendre tot gaudint del lleure i
d’aquests llargs dies d’estiu. Hem pogut celebrar una Festa Major que ha
combinat la tradició amb un seguit de
noves propostes i on molts martorellencs la vam poder viure i divertir-nos
al carrer acompanyats de familiars i
amics. Conscients de les interferència
que poden causar unes obres, hem
aprofitat aquests dies de menor trànsit i afluència de persones a Martorell
per poder realitzar les obres de reurbanització de la rambla de les Bòbiles
i millorar-hi l’accessibilitat. A mitjans
agost, i després de molt de temps i
esforços per part de diferents professionals, es va inaugurar el parc de les
Solanelles, un espai molt demanat per

veïns i ens del voltant, que connecta
diferents espais públics i on es poden
encabir fins a 203 vehicles.
I mentre la tardor arriba de puntetes,
és moment de tornar a començar,
de continuar treballant amb força els
projectes no acabats i d’entomar-ne
de nous. Projectes de renovació, de
millora, confiant que generin il·lusió
i sobretot, que donin resposta a una
necessitat real dels ciutadans de
Martorell: aquest és el nostre objectiu
i la nostra finalitat. I és per això que
continuarem caminant endavant amb
pas ferm, constància i esforç i ens
agradaria molt que, en aquest llarg
camí, ens hi volguessin acompanyar.
Molta sort i bon inici de curs!

UN VERANO MOVIDO, Y SIN RESPUESTAS…

Raúl
Rozalén
PSC

Después del verano empezamos un
nuevo curso político. Desde el PSC
nos gustaría hacer algunas reflexiones que demuestran que éste no ha
sido un verano tranquilo como sería
deseable… cuando no se hacen los
deberes, pasa lo que lamentablemente ha acabado pasando.

la Vila o el de la Avda. Mancomunitats Comarcals, nos preguntamos
qué está pasando. ¿El Ayuntamiento
se preocupa que SOREA haga el
correspondiente mantenimiento?
¿Quién pagará el agua perdida en
estos casos? Por no hablar de las
molestias causadas a los vecinos.

Que tengamos constancia, se han
producido dos incendios en nuestro
municipio: uno en los terrenos de la
Sínia (hay que recordar que el PSC
ha reclamado en diferentes ocasiones sin éxito su limpieza); el otro
justo debajo del Carrefour, también
en unos terrenos donde el mantenimiento ha sido inexistente. Aunque
creemos que con prevención estos
incendios se podrían haber evitado.

Tema estrella del verano han sido
las obras realizadas en Rambla de
las Bóbilas. Según el equipo de gobierno tienen el objetivo de reducir
el peligro especialmente para los
peatones, no lo dudamos, pero, ¿No
se podrían haber hecho otras actuaciones? ¿Se ha consultado el proyecto a las Asociaciones de vecinos,
establecimientos, paradistas del
Mercado Municipal o a los propios
vecinos. Esperamos al menos que el
objetivo de mejorar la funcionalidad
se acabe consiguiendo.

Otro tema que nosotros consideramos grave, ha sido los continuos
reventones de las tuberías de conducción de agua potable, algunos
con gran impacto como en Carretera
de Piera, Revall, Complex Esportiu

Nos siguen preguntando por las
zonas de recreos para mascotas
(perros). De momento seguimos sin

noticias, habrá que seguir teniendo paciencia hasta que el equipo
de gobierno decida escuchar las
preguntas y sugerencias tanto de
los grupos municipales como de los
ciudadanía.
Una de las cosas que no han variado, es que continuamos sin recibir
respuestas a las preguntas y consultas hechas al equipo de gobierno,
una lástima, teniendo en cuenta que
la mayoría de las mismas nos han
llegado de la propia ciudadanía, y el
Ayuntamiento no se las responde.
Vaya transparencia y respeto para la
labor de la oposición y ciudadanos.
Finalmente, desear un feliz curso a
todos los alumn@s y familiares, pero
sobre todo a los profesor@s, encargados de transmitir la educación
y los valores a los alumno@s que
tendrán a su disposición.
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EL PARC ÉS UN PÀRQUING. LES COSES PEL SEU NOM
ASSEMBLEA
MOVEM
MARTORELL

“No pot ser, no pot ser”, repetia l’alt
funcionari...una vegada i una altra
davant l’evidència.
El parc de les Solanelles és un
pàrquing, un espai generat, pensat
i construït per als cotxes en un terreny comprat per fer un parc, i això
és un frau. Precisament ara que ens
han promès fer el parc de l’Anoia
volem aclarir la manifesta confusió
entre parc i pàrquing d’aquest equip
de govern i els seus tècnics.
Des de la concepció inicial, el nom
triat, el projecte, l’adjudicació, l’obra,
els moviments de terres, els sobrepreus, el cost final, les modificacions,
l’ascensor improvisat, el mobiliari, les
rampes, la il·luminació, tot al servei del
cotxe. Si aquest era l’objectiu inicial,
haurien d’haver previst un pàrquing
sense trampes al solitari, amb totes
les de la llei, de forma transparent i
amb la participació del barri. Quan la
gestió és tan fosca, sorgeixen dubtes:
per què demanar permís per fer un

parc i no fer-lo? La gestió serà tan desastrosa com la del pàrquing sota la
nova biblioteca, on no s’han vist mai
més de vint cotxes aparcats?
Tot això no és gratis. Aquest
aparcament ens ha sortit molt car.
Licitat el 2014 per construir-lo en 3
mesos i inaugurar-lo abans de les
eleccions del 2015, i encara no s’ha
acabat. Malauradament, és costum
fraccionar i modificar el pressupost
inicial tantes vegades que ni tan sols
podem saber el preu real del que
ens ha costat.
Anem als fets.
Aquest terreny té la Qualificació de
PJ, Parcs i Jardins i l’han destinat a
fer un aparcament. Què passaria si
demanessis un permís d’obres per
canviar les rajoles del bany i finalment construïssis un edifici? Si la
ciutadania ha de respectar les lleis,
les institucions amb més raó. Al parc
de les Solanelles s’hi ha produït una
requalificació de fet, vulnerant reite-

radament la llei d’Urbanisme: té un
pendent superior al 20% a l’avenç del
Planejament del 2012. Aquest terreny
era un abocador de runa consentit per
l’Ajuntament. Des de 1995, coincidint amb l’ampliació de l’hospital, hi
estan documentats els moviments de
runa per tal de terraplenar el terreny i
formar una terrassa. Aquests moviments de terres no autoritzats han
alterat la morfologia del relleu. Per
acabar, aquesta obra s’ha extralimitat.
Ha agafat part de terrenys i solars
veïns. Al nord, al sud, a l’est i a l’oest.
A l’Escola Oficial d’Idiomes, a l’antiga
residència d’avis, al veí costat sud i a
la zona verda del Molí Fariner.
En definitiva, el terreny no té les
característiques adequades a l’ús
que té previst.
Recordin que governar sense
subjecció a les pròpies lleis té un
nom: despotisme. Denunciar les
il·legalitats i els seus culpables també: responsabilitat.

DE GENT I DE PROJECTES

Adolf
Bargués
ERC

Tots els regidors de Martorell
haurien de passar per l’oposició i
pel govern de la nostra vila. Llavors
coincidiríem en què moure les
palanques del progrés i aplicar
les millores projectades amb tot
l’equip de tècnics, professionals,
contractistes i persones que estan
al darrere d’un ajuntament és una
tasca fascinant de gran responsabilitat i millor satisfacció personal.
L’evolució i adaptació a les noves
necessitats són el nostre repte.
Arrenca aquest repte amb el portal
de transparència, en marxa des de
principis d’any, per fer accessible a
tothom la informació de la gestió local i el pla d’actuació municipal que
reflecteix l’objectiu de tot el govern
per aquests quatre anys.
Principalment el de lluitar per la
cohesió social, invertint molts
recursos amb l’objectiu de combatre les desigualtats socials a través
del programa d’ajut a les famílies. I
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volem garantir la feina dels nostres
veïns amb polítiques d’ocupació i
de generació de negoci al centre de
promoció econòmica del Molí fariner o amb l’arrencada del polígon
industrial Can Bros, veritable motor
de treball. Defensant; al carrer, als
despatxos o al Congreso, els nostres treballadors d’Inovyn, Cargill,
Miró o tots aquells petits emprenedors que ho passen malament.
Les millores del nostre entorn amb
accions puntuals a carrers i places,
assessorant el barri de Buenos
Aires per a la renovació de façanes
en perill de despreniment o amb
reformes integrals, reclamades
pels barris, a Can Carreras, el Pla o
Verge del Carme.
I la recta final per l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbana, on
reflectim el Martorell dels nostres
néts. Garantim les demandes de
pràctica esportiva amb un nou pavelló de tres pistes a l’Hostal de la

Creu; que juntament amb els camps
de futbol, rugby i atletisme, consolida una important anella esportiva.
Amb la modificació de l’àrea residencial especial, alliberem el riu
Anoia de càrregues urbanístiques
i blindem definitivament els espais
naturals de Martorell.
La serra de l’Ataix, el Torrent de
Llops, els espais fluvials de l’Anoia i
el Llobregat i la resta d’escorrenties
del nostre terme esdevé així la
ferradura verda; amb una singular
característica: muntanya, rius i patrimoni històric envoltant la nostra
població i dotant-la d’una millor
qualitat de vida.
Gent feliç en un entorn còmode i en
constant evolució. Què més podem
demanar!

NO, NO, NO
Demanem al Partit Socialista responsabilitat per no posar la unitat
d’Espanya en mans dels separatistes
ni l’economia en mans dels radicals.

Francesc
J. Arpal Maciá
PP

El suport del separatisme evidentment
té un preu. Un govern de radicalisme
multicolor ens allunyaria dels governs
que funcionen.
La primera opció dels socialistes és
un govern amb els independentistes
i els extremistes d’esquerra que ens
tornarien als pitjors anys de la crisi i
ens allunyaria d’Europa.
La segona opció dels socialistes és el
bloqueig i les terceres eleccions, una
situació que perjudicaria tots els espanyols: es congelarien els pressupostos, les pensions i el salari dels treballadors públics, la qual cosa perjudicaria
la despesa educativa, sanitària i social;
es perdrien recursos europeus i es
correria un risc empresarial innecessari.
En bloquejar la formació del govern, es
paralitza l’obra pública. La inestabilitat
política crea inestabilitat econòmica.

Un exemple clar: les dades de l’atur
del mes d’agost.
El Partit Socialista, amb la seva negativa a l’acord entre PP i C’s, ha fet un
flac favor per a la defensa de la unitat
d’Espanya, i en els ajuntaments catalans, donant suport al separatisme de
Colau i la CUP. I ha avalat al País Basc
la candidatura il·legal d’Otegi.
El Partit Popular va oferir després de
les eleccions del 26 de juny un gran
acord d’Estat format per PP, PSOE i
C’s . La resposta del Partit Socialista
sempre ha estat NO, NO, NO . Un pacte per la unitat d’Espanya i de defensa
de la Constitució, en el qual estiguin
presents totes les forces constitucionalistes per corregir les insuficiències
del sistema i garantir els principis
d’autonomia, igualtat i solidaritat recollits en la Constitució.
Un nou sistema de finançament
autonòmic amb una cartera de serveis
comuns per a tots els espanyols garantits per l’Estat. S’estudiarà també el

finançament local en la delimitació de
les competències que han de correspondre a les corporacions locals i la
garantia de finançament. S’eliminaran
duplicitats i es garantiran els serveis
basats en la igualtat de tots els espanyols i en la racionalització de recursos
en tots els nivells administratius (Administració general de l’Estat, administració de les comunitats autònomes i els
ens locals, incloses les diputacions).
Els estalvis que es generin amb aquest
nou model de finançament i amb
l’eliminació de duplicitats i organismes
innecessaris es destinaran a polítiques
socials. S’impulsarà decididament el
Corredor Mediterrani. S’implantarà una
educació bilingüe i trilingüe de qualitat
a l’escola pública, que garanteixi a tots
els nostres joves el domini de l’anglès.
És per això que demanem al Partit
Socialista que torni al sentit comú ,
que no intenti experiments amb els
extremistes. I que deixin de bloquejar
la democràcia a Espanya amb el seu
NO, NO, NO.

”REFUNDANT” LA DIADA

Raquel Pérez
SOM
MARTORELL

L’11 de setembre és una data per
fer memòria, entre d’altres coses,
però des de fa quatre anys s’està
fent servir, mediàticament, per a
fondre i confondre la causa de
l’identitat històrica amb la d’alguns
partits i les seves organitzacions
col·laboradores, L’ANC i
Convergència, o Junts x Si, o PDC
o el nom que toqui segons s’hagin
de rentar cares o segons vagin
els processos judicials contra la
corrupció.

moment per celebrar el “Día de la
Hispanidad”. Tots en treuen profit
d’allargar aquesta tensió escènica
que sembla eterna, quan fa uns
anys en Pujol pactava investidures
senceres amb l’Aznar o, fa uns dies,
pactaven suposadament la Mesa
del Congrès. Caldria recordar als
senyors de corbata que maneguen
estelades i “rojigualdas” que, al
final, la pàtria la construeixen
els qui hi treballen, no els qui
l’expolien.

La Diada per a certa classe de
polítics ara és una data que es
prepara quasi ben bé com els
Barça-Madrid. De fet, ara serveix
molt més que abans per tapar
vergonyes d’uns i d’altres aquí
i a Madrid. Uns apliquen la Llei
Mordaça, privatitzen l’aigua, voten
la Reforma Laboral i retallen en
salut, però en culpen l’altre, com
feia fa poc l’ANC, i els altres
fan el mateix, però s’aturen un

Tal com va dir el nostre Secretari
General a Catalunya, l’Albano
Dante, a l’acte organitzat a Sant Boi
per Podem, ERC i la CUP el passat
11 de Setembre en commemoració
als 40 anys de la primera DIADA
de catalanisme popular: “Sense
dreceres, amb valentia però
sense dependre d’alguns fulls de
ruta que, de vegades, semblem
més dissenyats per mantenir i
apuntalar certs poders que no pas

per aconseguir l’exercici d’una
sobirania real”.
Per una Diada als carrers, amb els
carrers, a les plaçes, amb la gent.
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AGENDA I OCTUBRE

DEL 01 al 09

PROGRAMACIÓ DE LA
DIA 30 setembre a les 19.00 h. FESTA DEL ROSER.
III MOSTRA DE CINEMA D’ANIME DE
MARTORELL. L’Univers de Bola de
Drac. INAUGURACIÓ

19.00 h.
Projecció: Dragon Ball: el camino
hacia el másfuerte. Pel·lícula especial
del X aniversari de la sèrie. Apta per a
tots els públics

20.00 h.
Projecció: El niño y la bestia
Organitza: PMSAPM
Auditori Joan Cererols del Centre
Cultural

DIA 01 de 9.30 a 14.00 h.
7è Torneig de Futbol Sala Inclusiu.
Club Social “Punt de Trobada”
Organitza: Club Social Punt de
Trobada
Pavelló Esportiu Municipal

16.45 h.
PROJECCIÓ INFANTIL: 2 capítols +
Dragon Ball: la batalla dels déus

18.30 h.
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
Songokumania. En finalitzar, xerrada amb el
seu director, Oriol Estrada, també conegut com
a CapitánUrías i actual coordinador d’activitats
del Saló del Manga de Barcelona

20.30 h.
PROJECCIÓ PER A ADULTS:
Miss Hokusai
Organitza: PMSAPM
Auditori Joan Cererols del Centre
Cultural
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Vegeu la resta d’actes del Roser al
programa editat a part.

ACTES MÉS
DESTACATS
DIA 07 a les 20.30 h.
XXI TROBADA D’ENTITATS DE
MARTORELL.
Reconeixement de l’Ajuntament de
Martorell a les entitats que contribueixen
al desenvolupament social,cultural,
esportiu,etc. del municipi
Música de Marian Barahona-Dr.
Quiroga Quartet, un so càlid, uniforme
i elegant
Organitza: PMSAPM
Centre Cultural i Recreatiu El Progrés

DIA 08 a les 17.30 h.
RECOLLIDA DE RAÏM I INICI DE LA
CERCAVILA DEL MOST
Inici a la plaça de Vi, recollida de raïm a càrrec
de Xavier Fonollosa i Comas, alcalde de
Martorell. Recorregut per diferents carrers de
Martorell fins arribar a la plaça de la Vila. Amb
la participació del Drac Fafum d’Els Convents,
dels gegants, dels capgrossos, dels bastoners
de l’Esbart Dansaire, de la Banda Simfònica
de Martorell, del carro dels pagesos, etc.
Convidats: Els Amics dels Gegants de
Matadepera, Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa, Colla de Geganters i Grallers de
Vilassar de Dalt i Colla Gegantera de Collbató.
Retransmissió en directe de Ràdio Martorell

De 18.00 a 1.00 h.
VIMART. IV Fira de Vins i Caves de
Martorell
Vine a tastar, degustar, conèixer i brindar amb
gust de Baix Llobregat Nord.
Una fira de vins i caves amb la DO Pla de
Bages com a convidada

DIA 02 a les 9.30 h.
COMPETICIÓ DE TIR DE PRECISIÓ
Modalitat de pistola de foc central
Organitza: Club de Tir
Camp de Tir de Masquefa

de 10.00 a 14.00 h.
16a FIRA DEL DISC. Una fira per buscar,
remenar i trobar tot tipus de CD, DVD, pòsters,
discs de vinil...
Organitza: PMSAPM
Rambla de les Bòbiles

10.30 h.
IX CROS ESCOLAR
Organitza: PMSAPM
Complex Esportiu Torrent de Llops
(c. de Josep Vilar, s/n)

12.00 h.
PRESENTACIÓ DE LA NOVA
ENTITAT JOVENTUTS MUSICALS
DE MARTORELL. Presentació de la
programació i del Concurs de Cant Josep
Palet. A continuació, concert de música de
cambra a càrrec de Cosmos Quartet
Organitza: PMSAPM
Jardins de L’Enrajolada

18.00 h.
BALL amb David de Vic
Organitza: El Progrés
Sala Teatre d’El Progrés

12.00 h.
III MOSTRA DE CINEMA D’ANIME DE
MARTORELL. PROJECCIÓ DE DIFERENTS
CAPÍTOLS DE LA SÈRIE I CONTACONTES
INFANTIL. ¿Quién es Son Goku?

17.00 h.
PROJECCIÓ: Dragon Ball: la resurrecció de F

19.30 h.
CONFERÈNCIA: Dragon Ball, per Manu
Guerrero. Revelarà les claus per a l’èxit de Bola
de Drac: anècdotes, la seva importància al Japó
i a la resta de món, fins quan Bola de Drac?

20.30 h.
PROJECCIÓ PER A ADULTS: Perfect Blue
Organitza: PMSAPM
Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

16.00 h.
29è APLEC DEL ROSER
Continuació de l’Aplec del Roser amb
la participació de les cobles Marinada,
Mil·lenària i Mediterrània
Organitza: Secció Sardanista de
Martorell

DIA 04 a les 17.30 h.

Plaça de l’Església

CUINA SENSE PARES, TALLER
DEMOSTRATIU. Taller demostratiu per a
joves menors de 18 anys on s’aprendrà a
cuinar amb raïm.

17.30 h.

Gratuït. Inscripcions: 93 774 22 00 /
joventut@martorell.cat. Places limitades
Organitza: PMSAPM
Escola José Echegaray

DEL 05 al 14
Exposició Fotogràfica KENYA’16
Organitza: ONG Mans Mercedàries
Vestíbul del Centre Cultural

DIA 05 a les 10.00 h.
CONCURS DELS SUPERLECTORS.
Lliurament de premis i cançons per ballar amb
Toni Tonetti
Organitza: PMSAPM i Bibliteca de
Martorell
Biblioteca de Martorell

Preu: 25 euros + Meet&Greet (màxim
150 localitats). Resta d’aforament: 15
euros. Venda anticipada d’entrades:
Llibreria Miró (c. de Francesc Santacana,
12) i Cafeteria Coco (c. del Doctor Trueta,
1). I en líniawww.ticketea.com

CONCERT DEL PIANISTA LLUÍS GRANÉ
Organitza: Joventuts Musicals de
Martorell
Auditori Joan Cererols

Organitza: Fundació Francesc Pujols i
Joventuts Musicals de Martorell
Fundació Francesc Pujols (Torre de les
Hores, c/ del Mur, 63)

AGENDA ı NOVEMBRE

Centre Cultural i Recreatiu El Progrés

18.00 h.
BALL amb Jordi Bruch

DIA 06 a les 12.00 h.
LA Xarxa.Espectacle de Dansa. MONS

Organitza: El Progrés

Preu: 6 euros nens.6’5 euros adults.
Abonament: 3 euros nens i adults

Sala dels Miralls d’El Progrés

Organitza: La Xarxa
El Foment

DIA 14 a les 20.00 h.
Xerrada amb projecció d’audiovisuals
sobre el 22è Camp de Treball a Nairobi
(Kenya)

DIA 09 a les 12.00 h.

19.00 h.

Concert de la violencel·lista Andrea
Amador.

Organitza: PMSAPM

Auditori del Centre Cultural

Teatre El Foment

Any Llull. Conferència. “Pensar en català,
de Ramon Llull a Francesc Pujols”

Monoloaddictes. AuronPlay

Organitza: ONG Mans Mercedàries

La Xarxa. Teatre Familiar. El Flautista
d’Hamelín
Organitza: La Xarxa

DIA 27 a les 19.00 h.

19.00 h.
Monoloaddictes. David Guapo (II)
Preu: 15 euros venda anticipada. 18
euros a la taquilla. Venda d’entrades:
Llibreria Miró (carrer de Francesc
Santacana, 12) i Cafeteria Coco
(carrer del Doctor Trueta, 1). I en línia a
líniawww.ticketea.com
Organitza: PMSAPM
Centre Cultural i Recreatiu El Progrés

DIA 16 a les 19.00 h.
Vine al teatre! Rhumia
Preu: 10 euros amb el carnet
d’amic del teatre. 12 euros de venda
anticipada. 15 euros si es compra 1
hora abans de l’espectacle.
Organitza: Foment Parroquial de
Cultura
Teatre El Foment

DIA 20 a les 19.00 h.
Vine al teatre! Glochard, de la
companyia Grappa Teatre.
Preu: 10 euros amb el carnet d’Amic
del Teatre. 12 venda anticipada, 15
euros una hora abans de l’espectacle.
Organitza: Foment Parroquial de
Cultura
Teatre El Foment
17

MARTORELL ı OCTUBRE ı 2016
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 205

CURSOS I TALLERS
OCTUBRE ı NOVEMBRE

Sessió informativa emprenedoria
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner. Sala de conferències

Formació Ocupacional per a
persones aturades (FOAP 2015):
Recicla’t +45 “No hi ha segones
oportunitats per a les primeres
impressions: L’entrevista de feina”
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner
3, 4 i 5 d’octubre de 9.30 a 13.30h

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Com trobar el que busques per internet”
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
A concretar

Dimecres de 10.00 a 11.30 h
(sessions cada 15 dies)
Formació per a emprenedors/res i empreses: “Fonts d’informació per una selecció
de mercats d’exportació a través d’Internet”
Sala de Conferències Molí Empresa
del Centre de Promoció Econòmica
de Martorell

Formació Ocupacional per a
persones aturades (FOAP 2015):
Recicla’t +45 “Word bàsic”
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner
del 10 al 14 d’octubre de 10 a 14 h.

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Com trobar el que busques per internet”
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
A concretar

18 d’octubre de 9.30 a 13.30h

Formació per a emprenedors/res i
empreses: “Networking Express Pro”

Formació Ocupacional per a
persones aturades (FOAP 2015):
Recicla’t +45 “Recerca 2.0: Dóna’t d’alta
en els portals d’ocupació”

Sala de Conferències Molí Empresa
del Centre de Promoció Econòmica
de Martorell

Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner

10 de novembre de 10.00 a 13.00h

del 24 al 26 d’octubre de 10 a 14 h.

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Ocupa’T 4
DONES “Atenció al públic i recepció”
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
Del 19 de setembre al 11 de
novembre de 9.30 a 13.30h
Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015):Ocupa’T 4
DONES “Informàtica”
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
del 14 de novembre al 2 de
desembre de 9.30 a 13.30h
Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Ocupa’T 4 DONES
“Taller Control de les emocions” A càrrec de
Carmen Cordón

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Coach: Com ens pot ajudar a trobar feina?
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner

Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
A concretar

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Les xarxes socials: Dóna’t a conèixer”
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
A concretar

A concretar

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Seguretat amb les TIC”

Formació Ocupacional per a
persones aturades (FOAP 2015):
Recicla’t +45 “Domina el mapa 2.0 per a la
recerca de feina més efectiva

Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner

Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner

A concretar

A concretar

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Excel bàsic”

Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Dóna’t d’alta en els portals d’ocupació”

Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner

Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner

Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner

dates a determinar

A concretar

A concretar

Imprescindible inscripció
al 93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat
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Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45 “EL
treball en xarxa (networking)”

Organitza:
Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

EXPOSICIONS

OCTUBRE ı NOVEMBRE

Exposició “MARTORELL:
10 Segles de Mercat”
Antiga farmàcia Bujons
(pl. De la Vila, 41)

MUXART. Color i composició

Dissabte 8 i diumenge 9 de 9.00
a 13.00h i de 17.00 a 21.00h.
Diumenge 9 de 9.00 a 13.00h

MUXART. Espai d’Art i Creació
Contemporanis
Dijous i divendres de 17 a 20h.
Dissabtes, diumenges i festius de
10.30 a 14h

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

25è CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE MUNTANYA

Antonio de Felipe. Pop en conserva

Del 6 d’octubre al 27 de novembre.
Dijous i divendres de 17 a 20h
Dissabtes, diumenges i festius de
10.30 a 14h

Sala d’exposicions de L’Enrajolada,
Casa Museu Santacana

Vestíbul de Cal Nicolau
(pl. de la Vila, 41)

Fins al 27 de novembre. Dijous i
divendres de 18 a 20h. Dissabtes,
diumenges i festius de 12 a 14h.

+

INFO MUSEUS

Organitza: Ajuntaments del Baix
Llobregat Nord

LA LUDOTECA DELS MUSEUS

21a EXPOSICIÓ SOBRE EL CAMP
DE TREBALL DE L’ONG MANS
MERCEDÀRIES A KENYA
Vestíbul del Centre Cultural
De dilluns a divendres de 10.00 a
21.00h. Dissabtes de 10.00 a 14.00h
Centre Cultural. Tel. 93 775 22 00
Organitza: ONG Mans Mercedàries

REPÒS, de Conxi Rubio

Centre d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna

93 775 31 01 o moliempresa@martorell.cat

ALTRES

Del 2 al 30 d’octubre. Dijous i
divendres de 18 a 20h i dissabtes i
diumenges de 12 a 14h

Exposició “Catifes de ciment.
El món de la rajola hidràulica”

3 de novembre a les 18.00h

Dissabte 8de 9.00 a 13.00h i de
17.00 a 21.00h. Diumenge 9 de
9.00 a 13.00h

MUXART. Espai d’Art i Creació
Contemporanis

Exposició
“25 Anys d’Amics de l’Art”

Projecte Supramunicipal “FEM XARXA,
FEM EMPRESA”. Amb lesaccionsdel
projecte “Fem Xarxa, Fem Empresa”, els
7 ajuntaments del Baix Llobregat uneixen
esforços per dinamitzar l’esperit emprenedor
de la zona, educar emocionalment els
emprenedors i acompanyar els empresaris
perquè desenvolupin el seu talent i el seu
potencial a través d’una funció professional
útil, creativa i amb sentit.
Acte de Presentació del Projecte “Fem
Xarxa, Fem Empresa 2016-2017”

El Círcol (pl. de la Vila, 19)
De dilluns a dijous de 9.00 a
15.00h i de 17.00 a 19.30h.
Divendres de 9.00 a 15.00h.
Dissabte 8 de 18.00 a 20.00h.
Diumenge 9 de 11.00 a 14.00h
El Círcol. Tel. 93775 00 50

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

Organitza:
PMSAPM

Dies: Cada dimecres 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 acompanyants
d’un adult. Ludoteca ambientada en una
casa benestant del segle XIX en la qual els
nens i nenes podran jugar tal com ho feien
els nostres avantpassats, disfressar-se
amb vestits d’època, parar taula segons els
costums d’aleshores i descobrir la diversitat
d’invents que es van dur a terme a l’entorn del
1900. Aforament limitat. Gratuït.
CONCURS DE CARTELLS NADALEM
2016-2017 I CARNAVAL 2017
Edat: a partir de 12 anys
Informació: Centre Cultural i www.martorell.cat
Termini de presentació dels cartells: dia
17 d’octubre
Horari: de dl. a dv., de 10.00 a 13.00 h, o a
les tardes, de dl. a dj., de 17.00 a 19.00 h
Lloc: Centre Cultural
BIBLIOTECA
Biblioteca de Martorell.
Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a
20.30 h, i de dimarts a dissabte, de 10.00 a
14.00 h. A/e:b.martorell.fp@diba.cat. Per a
qualsevol consulta: tel. 93 775 60 60. Av.de
les Mancomunitats Comarcals, 13.
Concurs dels superlectors: Hi podeu
participar nens entre 4 i 14 anys. L’objectiu és
llegir com més llibres millor fins a arribar a un
total de 20 i, sobretot, gaudir
de les històries viscudes. Fins al 5 d’octubre.
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