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LES ENTITATS
DE MARTORELL

FINALITAT
Per mitjà de l’associació, promocionem l’art i
els artistes, mitjançant exposicions, concursos,
viatges, tallers, intervencions en el medi social i
ambiental, etc.

ENTITAT
AMICS DE L’ART DE MARTORELL

Aquesta entitat queda oberta a qualsevol
artista que s’hi vulgui incorporar.

ANY DE FUNDACIÓ 1991
PRESIDENTA María Rodríguez Pardo
DADES DE CONTACTE
Dades de Contacte
C/de la Cambreta, 3, baixos
Tel.: 93 775 37 71
Adreça electrònica: amics.delart.marto@gmail.com
Facebook: http:www.facebook.com/
amicsdelartmarto

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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ENTITATS VINCULADES
En algunes ocasions col·laborem amb Artistes
Plàstics de Martorell i Riu Viu
APUNT HISTÒRIC
L’associació neix amb el propòsit de difondre
l’art i els artistes de Martorell i comarca.
L’esperit de l’associació és creatiu i expansiu,
de forma que està obert a totes les possibilitats
de promoció i difusió de l’art allà on tingui
acollida amb la sensibilitat que es mereix.

FARMÀCIES

CRÈDITS

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)

MARTORELL
Butlletí d’Informació Municipal
Edita:
Ajuntament de Martorell
Redacció:
Regidoria de Comunicació,
Cooperació i Participació.
Correcció lingüística:
Servei Local de Català
Dipòsit legal:
B-17.326-81
Disseny i maquetació:
info@quimaranda.cat

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)

FARMÀCIES DE GUARDIA

Impressió: Novoprint
Tiratge:
11.000 exemplars
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

NOVEMBRE ı DESEMBRE

11 NOV - 18 NOV DE DIOS
18 NOV - 25 NOV FARMÀCIA CURTO
25 NOV - 02 DES MIRALLES CISQUER
02 DES - 09 DES ROVIRA
09 DES - 16 DES PARERA (VILA)
16 DES - 23 DES HERNÀNDEZ
23 DES - 30 DES MIRALLES VIA
30 DES - 06 GEN MASSANEDA (B. AIRES)

@AjuntaMartorell
Facebook/pages/Ajuntament-de-Martorell

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

PARTICIPA
Els veïns que ho vulguin, poden fer
ús del Reglament de Participació
Ciutadana fent arribar les seves cartes
a l’adreça: comunicacio@martorell.cat.
Hi ha de constar nom i cognoms, DNI,
adreça i telèfon. Les cartes no poden
superar les 20 línies.
Es reserva el dret de publicar o
esmenar el text.

91,2 fm
Ràdio Martorell

EDITORIAL ı L’ALCALDE

Reconeixement
per les flors amb ànima
Fa uns anys, dins la transformació de
Martorell que hem dut a terme, ens vam
proposar d’anar més enllà en la millora dels
espais verds i el paisatge urbà perquè la via
pública fos un motiu més d’orgull del nostre
poble. Per una banda, hem afavorit la millora urbana amb projectes d’enjardinament
que són ja una referència a Catalunya i,
per l’altra, hem reforçat la tasca d’inclusió
social i laboral del Centre Ocupacional Can
Serra amb els usuaris que tenen alguna
discapacitat intel·lectual o física, per donar
al projecte una ànima social.
Més enllà de propiciar espais agradables,
hem treballat, i seguim fent-ho, per millorar
la qualitat de vida dels veïns i afavorir la cohesió i la integració social. Desenvolupem
la transformació de la via pública de Martorell amb un model modern i atractiu, que
obre els espais urbans perquè en gaudim
tots els veïns. Hem guanyat zones noves
per als vianants per passejar, compartir i fer
salut a Martorell.
El resultat, pel que fa a l’ornamentació, el
tenim cada any als carrers i les places de
Martorell i convé recordar-ho: del viver de
Can Serra en surten les més de 80.000 flors
que amb professionalitat i cura elaboren
els nois i noies del Centre Ocupacional i
que s’han convertit en un dels atractius de
Martorell. Hem passat del gris al color, i en
aquest pas ha estat decisiva la presència
de les flors de Can Serra.

I no només això, sinó que, per segon any
consecutiu, la gestió dels espais verds i
l’enjardinament de Martorell han merescut
tres Flors d’Honor en el certamen de Viles
Florides, que organitza la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) amb el suport de la Generalitat de
Catalunya. Un honor que té l’empremta i
l’ànima social del nostre Centre Ocupacional i de l’esforç i la voluntat de superació
que dia rere dia hi posen els seus usuaris i
treballadors.

UN HONOR QUE TÉ
L’EMPREMTA I L’ÀNIMA
SOCIAL DEL NOSTRE
CENTRE OCUPACIONAL
I DE L’ESFORÇ I
LA VOLUNTAT DE
SUPERACIÓ QUE DIA
RERE DIA HI POSEN
ELS SEUS USUARIS I
TREBALLADORS
És molt necessari, doncs, reconèixer la
seva tasca en aquesta distinció, com la dels
responsables del Centre, el personal de Jar-

XAVIER FONOLLOSA I COMAS ı SEGUEIX-LO A:

dineria de l’Ajuntament i la brigada municipal.
A tots ells els agraïm la seva feina per convertir Martorell en una Vila Florida. Aquestes
Flors d’Honor amb ànima social són un dels
resultats més visibles de l’esperit positiu i
constructiu que ha permès al nostre poble
progressar al llarg dels últims anys, superant
qualsevol dificultat i esdevenint la referència
dels pobles del nostre entorn.
Un progrés que segueix en marxa, amb
projectes que tot just s’han estrenat amb
molt d’èxit. Un d’ells és el parc de les Solanelles, que en només dos mesos d’obertura
ja ha donat servei a milers de martorellencs
que caminem pel camí de ronda, que ens
aturem al gran mirador des del qual veiem
la serra de les Torretes i la serra de l’Ataix o
que fem parada al pàrquing públic i gratuït
per anar a l’hospital, el Molí Fariner o molts
dels serveis i equipaments públics de la
zona, el barri de Buenos Aires, que ha vist
com ha millorat molt la mobilitat.
Seguim avançant entre tots amb molts
altres projectes de futur que tenen com
a finalitat millorar la vida dels veïns de
Martorell, facilitar-los el dia a dia amb una
bona mobilitat, mantenint un bon nivell de
convivència, al mateix temps que oferim un
espai públic de qualitat, net i endreçat, que
estigui a l’alçada de les Flors d’Honor que
tenen els nostres parcs i jardins. Martorell
està d’enhorabona, som Vila Florida i ho
som amb ànima social.

Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

674 118 230
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REPORTATGE ı FESTA DEL ROSER

Festa
del Roser:
“l’alegria de viure”

Martorell

1

Martorell va donar la benvinguda oficial a la
tardor amb la tradicional Festa del Roser que
els passats dies 1 a 9 d’octubre va omplir
carrers i places de música, gastronomia i
cultura vitivinícola.
En va ser el pregoner l’escriptor i periodista
manresà Genís Sinca, que va assegurar
que a través del nostre filòsof Francesc
Pujols havia recuperat “l’alegria de viure”,
i que sempre que té l’ocasió “martorellitza
aquells que encara pensen que Martorell
és només un peatge”.
Durant nou dies, l’Ajuntament va
programar una sèrie d’activitats

concebudes per celebrar el passat i el
present vitivinícoles de Martorell. El punt
culminant va arribar el dissabte 8, amb
la sisena edició del Vimart (la Fira del
Vi i del Cava a Martorell, a la Vila), que
enguany oferia 18 estands de vins i caves
i 6 parades de gastronomia, i que va
comptar amb més de 5.000 visitants.
Altres activitats destacades d’aquesta
festa martorellenca cada vegada més
concorreguda van ser la Trobada d’Entitats,
la Porró Festa, la Festa del Most, la Fira
d’Artesania, el Mercat del Trasto i l’Aplec i
la Trobada de Puntaires i Punt d’Agulla.
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EL VIMART EN XIFRES:
MÉS DE

5.000

PARTICIPANTS

4

13.000

TIQUETS DE
DEGUSTACIÓ

2.000
COPES

18

ESTANDS DE
VINS I CAVES

2

4

5

6

1. LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA PLENA DE GENT GAUDINT DE
L’OFERTA GASTRONÒMICA DEL VIMART.
2. LA PASSIÓ PER LES PUNTES DE COIXÍ I EL PUNT
D’AGULLA VA CONGREGAR UNA MUNIÓ DE PUNTAIRES
DIUMENGE AL MATÍ.

6 PARADES DE
GASTRONOMIA

10

MÉS DE
ACTIVITATS
CULTURALS PARAL·LELES
DURANT TOTAL LA SETMANA

3. L’EQUIP DE GOVERN I LA CANALLA DE CAPGROSSOS EN
L’ESTRENA DE LES DUES NOVES FIGURES DE LA COLLA
4. L’OFERTA I LA VARIETAT DE VINS I CAVES SEGUEIX SENT
UN DELS ATRACTIUS DEL VIMART.
5. EL PREGONER GENÍS SINCA ACOMPANYAT DELS
REGIDORS CORRAL, BARGUÉS I L’ALCALDE FONOLLOSA.
6. ELS GEGANTS DEL DIABLE I LA VELLETA EN PLE BALL DE
LA “POLCA DE MARTORELL”.
FOTOS: CARLES PORTA
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NOTÍCIES
VIA PÚBLICA

Flors
d’honor
per al Centre
Ocupacional de
Can Serra
Per segon any consecutiu, la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) ha distingit Martorell amb tres flors
d’honor per la millora de l’espai verd urbà,
una distinció que l’alcalde Xavier Fonollosa
i el regidor de Serveis Urbans, Via Pública,
Mobilitat i Afers Interdepartamentals, Lluís
Esteve, van recollir en la gala Flors d’Honor
2016 del passat mes de setembre, a Olot.
D’aquesta manera, la CHOC reconeix
les més de 80.000 flors que guarneixen
les places i els carrers de Martorell, que
cultiven els usuaris del Centre Ocupacional
Can Serra gestionat per l’Ajuntament, a qui
l’alcalde en persona va agrair la seva tasca
inestimable.
Situat a la finca rural de Can Serra, a la llera
del Torrent de Llops, el Centre Ocupacional
Can Serra compta actualment amb 32
usuaris amb discapacitat intel·lectual
que, tutelats per un equip tècnic del
Servei Ocupacional d’Inserció, participen
en activitats d’ocupació terapèutica
destinades a afavorir l’adquisició i el
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manteniment d’hàbits laborals.
Del viver de Can Serra en surten, doncs,
les plantes i les flors que guarneixen els
parterres de la via pública i els equipaments
municipals, un projecte integrador, batejat
per l’Ajuntament com a “Flors amb
ànima social”, que ha merescut aquest
segon reconeixement de la CHOC. Un
reconeixement que no hagués estat
possible sense la bona feina que fan al
Centre Ocupacional Can Serra.

1-2. ELS USUARIS DE CAN SERRA EN PLENA FEINA.
FOTO: DANI GARRIDO.
3. L’ALCALDE FONOLLOSA I LA REGIDORA DALMAU
VAN AGRAIR PERSONALMENT LA BONA FEINA
FETA AL VIVER.

1

2

3
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NOTÍCIES
VIA PÚBLICA

Balanç positiu dels primers
dos mesos

del parc de les
Solanelles
ELS PRIMERS DOS MESOS
DES DE L’OBERTURA DEL
PARC DE LES SOLANELLES
HAN ESTAT UN ÈXIT PER
LA GRAN QUANTITAT
D’USUARIS QUE L’UTILITZEN
CADA DIA I LA MILLORA
DE LA MOBILITAT QUE HA
SUPOSAT PER AL BARRI
DE BUENOS AIRES. MÉS DE
30.000 VEHICLES N’HAN FET
SERVIR L’APARCAMENT DES
DE LA SEVA INAUGURACIÓ,
EL PASSAT 13 D’AGOST,
I NOMBROSOS VEÏNS
L’UTILITZEN DIÀRIAMENT PER
ANAR AL MOLÍ FARINER, AL
CEMENTIRI O A PASSEJAR
PEL CAMÍ DE RONDA I EL
MIRADOR.
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El parc de les Solanelles és un espai guanyat
al terraplè fins ara estèril del cantó est dels
terrenys de l’Hospital Sant Joan de Déu,
que inclou un camí de ronda de 350 metres
lineals; un mirador a la ribera de l’Anoia; un
aparcament públic i gratuït amb 203 places;
un ascensor panoràmic, i una connexió
verda entre el barri de Buenos Aires, el
Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner
i el cementiri municipal.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa,
afirma que és “una de les obres més
importants fetes a Martorell en els darrers
anys, que millora l’accessibilitat dels barris
nous de Martorell, concretament de Buenos
Aires cap a Promoció Econòmica Molí
Fariner i cap al cementiri, amb un camí de
ronda des del qual veiem la serra de les
Torretes i la serra de l’Ataix”. “Els veïns estan
encantats, i alhora hem resolt un problema
de mobilitat i d’aparcament per a tots els
equipaments que hi ha al voltant: l’hospital,
dues escoles, dos instituts, l’Escola Oficial
d’Idiomes i l’esplai d’avis”, afegeix l’alcalde
de Martorell.
L’aparcament del parc de les Solanelles és
obert les 24 hores del dia. El fan servir una
mitjana diària de 750 vehicles, xifra que
es redueix els caps de setmana. El màxim
d’ocupació es registra de dilluns a divendres
en la franja del matí que va de les 9 del matí
a la 1 del migdia. Els vehicles accedeixen a
l’aparcament pel carrer de Riba-roja i en surten
per l’encreuament de les avingudes de les
Mancomunitats Comarcals i de Fèlix Duran
i Canyameres. Hi té accés qualsevol vehicle
amb un màxim de 5 metres de longitud.

Un dels grans
miradors de Martorell
Els vianants hi accedeixen a peu per unes
escales o amb un ascensor panoràmic amb
capacitat per a 13 persones, des del qual
es veu bona part de l’entorn natural de la
ribera de l’Anoia i la serra de les Torretes.
“A mi, com a alcalde, moltíssima gent que
m’ha trobat pel carrer m’ha felicitat per
aquesta obra. Perquè és molt pràctica i
permet descobrir una zona de Martorell
com la serra de l’Ataix, la llera del riu i la
serra de les Torretes. Hi ha llocs de Martorell que són grans miradors, i un d’ells
és el parc de les Solanelles”, diu l’alcalde
Fonollosa.
“Em sembla molt bonic i, a més, m’agrada
molt l’entorn natural i he vist que l’accés
cap a la muntanya hi és ràpid”, diu Mercedes Vera, veïna del Torrent de Llops. “I una
de les coses bones de Martorell, com a ciutat petita, és que les coses siguin gratuïtes.
Ja paguem prou quan anem a Barcelona”,
rebla aquesta veïna.
“Poder aparcar aquí, a banda que la
vista sigui bona, permet no haver-te’n de
preocupar; i això de l’ascensor és brutal,
quan vols caminar puges les escales i quan
no ho vols fer, l’agafes”, diu el Gustau, també de Martorell. Altres veïns del poble, com
la Maite Albert o el Joan Navarro, opinen
que el parc de les Solanelles és “un espai
molt ben aprofitat”, “una obra del millor que
han pogut fer a Martorell”.

Una necessitat resolta
La iniciativa respon a la necessitat dels
centenars d’usuaris i treballadors de
l’Hospital Sant Joan de Déu i de la resta
d’equipaments de la zona. Així, Martorell
amplia el nombre de places d’aparcament
públic en un barri que compta amb diver-

Martorell
segueix apostant
per l’atenció a la
infància amb

el CDIAP
SALUT

sos equipaments molt concorreguts, que
ho feien indispensable. Alhora, es millora la
mobilitat del barri i del municipi i s’evita que
els conductors hagin d’invertir més temps
del necessari buscant on deixar el cotxe.
En els propers mesos, l’Ajuntament té
previst col·locar una passera inundable que
suprimeixi la palanca actual que uneix el
Molí Fariner amb el camí del cementiri.

El Centre de Desenvolupament Infantil
d’Atenció Precoç (CDIAP) de Martorell és un
dels 86 centres que finança la Generalitat de
Catalunya per atendre infants de 0 a 6 anys
amb algun tipus de trastorn de desenvo
lupament; i un dels 2 únics CDIAP catalans
gestionats per ajuntaments. Gràcies a la renovació del conveni, el centre martorellenc té garantit el seu funcionament fins el desembre de
2017 (ampliable fins el 2029). El servei dóna
cobertura a tot el Baix Llobregat Nord i és
interdisciplinari, l’integren especialistes en psicologia, fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria,
treball social i personal administratiu. El CDIAP
atén gratuïtament infants que pateixin algun
tipus de trastorn de desenvolupament, ja sigui
greu o lleu, permanent, transitori o precoç.
Núria Canal, coordinadora de l’Àrea de Serveis
a les Persones i regidora d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Martorell, ha explicat que “es
posa atenció especial als infants de 0 a 3, ja
que és molt important l’atenció precoç”.
LA IMPORTANCIA DE LA L’ATENCIÓ PRECOÇ.
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Objectiu:
recaptar
25.000 euros
pels 25 anys
de La Marató
de TV3

Més de setanta entitats locals s’han afegit ja
al projecte Martorell amb els 25 anys de La
Marató de TV3. L’objectiu és sumar els esforços de tots els actes solidaris amb aquesta iniciativa i recaptar un mínim de 25.000€.
Participen del projecte entitats, centres educatius, empreses i comerços de Martorell. Ja
hi ha programades més de 80 activitats que
mobilitzaran 600 voluntaris. El 18 de desembre, el carrer d’Anselm Clavé, a la Vila, es

convertirà en el carrer de La Marató. També
hi haurà actes abans i després d’aquesta
data en diferents indrets de Martorell i ja
s’han repartit 150 guardioles perquè qui
vulgui faci un donatiu. La iniciativa va sorgir
de l’Associació de Veïns del Pont del Diable
i el grup local de La Xarxa i compta amb el
suport logístic de l’Ajuntament de Martorell
a través de la Regidoria de Comunicació,
Cooperació i Participació.

SOLIDARITAT

EL CARRER ANSELM CLAVÉ SERÀ EL 18 DE DESEMBRE EL CARRER DE LA MARATÓ.

28 anys

apropant el
teatre als centres
educatius com a
eina pedagògica
EDUCACIÓ

Acostar els infants al món del teatre, inte
grar aquesta activitat dins del currículum
escolar i reforçar el lèxic dels alumnes.
Aquests són alguns dels objectius dels
Cicles de Teatre Escolar que s’organitzen
a Martorell des del curs 1989-90 per als
diversos cicles dels centres d’infantil i
primària i que han programat prop de 1.000
sessions amb la participació d’uns 8.000
alumnes. “S’han representat espectacles
de teatre dramatitzat, titelles, clown, musicals i ombres xineses i, des del 2013, els
Cicles de Teatre Escolar incorporen també
una sessió en anglès per fomentar-ne
l’aprenentatge”, explica un dels responsables, el professor Jordi Morera. Les obres
es representen a l’auditori Joan Cererols
del Centre Cultural. El cicle de la tardor ha
finalitzat aquest novembre.
ESPECTACLE GRANOTES I GRIPAUS, DE CESC SERRAT.
FOTO: CICLE DE TEATRE ESCOLAR.
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L’Ajuntament

congela els
impostos
per tercer any
consecutiu

El ple de l’Ajuntament de Martorell va
aprovar, aquest octubre, la congelació
dels impostos per al 2017, un compromís
reiterat del consistori. És el tercer any
consecutiu que no s’apugen ni les taxes ni
els impostos. El 2017, com a novetat, es
podran fraccionar el pagament domiciliat
de l’IBI en quatre terminis.

d’Hisenda i Seguretat Ciutadana, Josep
Casasayas, que assegura també que
s’ha filat prim perquè els pagaments de
l’IBI, que es realitzaran els mesos de juny,
agost, octubre i desembre, no coincideixin
amb altres pagaments, com per exemple
el de les escombraries.

“L’equip de govern fa tres anys que no
apuja ni impostos ni taxes, això és una
realitat palpable”, explica el regidor

Casasayas anuncia també que
l’Ajuntament té previst incloure en el pressupost de 2017 un seguit de subvencions
per a l’IBI.

ECONOMIA

EL PAGAMENT DOMICILIAT DE L’IBI ES PODRÀ FRACCIONAR EN QUATRE TERMINIS.

El barri Font de
la Mina recapta

900 euros per
a la Cavalcada
SOLIDARITAT

La companyia Veïns del barri Font de la
Mina va representar, el passat dissabte 15
d’octubre, l’obra Ai, pare, perdoneu-me al
teatre El Foment amb la intenció de destinar els 900€ nets aconseguits amb la venda
de les 140 entrades a l’organització de la
Cavalcada dels Reis Mags. Ai, pare, perdoneu-me és una obra teatral escrita per
Maribel Masip i dirigida per Olga Folqué,
estrenada aquest setembre per les festes
del barri i que ara es va representar amb
fins solidaris. Cisco Querol, membre del
Patronat de la Cavalcada, va expressar el
seu agraïment per “aquesta col·laboració,
no només per l’aspecte econòmic sinó per
la incorporació de nous voluntaris”.

DOS DELS ACTOR EN PLENA ACTUACIÓ.
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Juan Diego
Ingelmo i Sílvia
Santamaria

guanyen el Concurs
de Cartells de
Nadalem i Carnaval
CULTURA

El Nadalem i el Carnaval ja tenen cartell.
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Martorell va rebre en aquesta ocasió una
quarantena de propostes d’arreu, entre
les quals va triar dues imatges identificatives per als dos esdeveniments festius.
Les obres escollides són de Juan Diego
Ingelmo (primer premi Nadalem) i Sílvia
Santamaria (primer premi Carnaval). Els
finalistes són Martí Alcón, pel Nadalem i el
Carnaval; Maria Esteve i Laura Pérez, millor
cartell Nadalem elaborat per menors locals
de 16 anys, i Paula Pastor i Meritxell Mimó,
millor cartell Carnaval elaborat per menors
locals de 16 anys. “Crec que són propostes
molt encertades, que cridaran l’atenció”,
va declarar el regidor de Cultura, Museus i
Patrimoni, Sergi Corral.
TALENT I BON HUMOR AL SERVEI DEL DISSENY.

Mans
Mercedàries

explica el projecte
a Kenya i anuncia
que el proper estiu
anirà a l’Equador
COOPERACIÓ

L’ONG martorellenca Mans Mercedàries va
explicar, el passat 14 d’octubre al Centre
Cultural, la tasca realitzada l’estiu passat al
22è Camp de Treball a Kenya i va anunciar
que l’estiu que ve anirà a l’Equador. Montse
Torras,secretària de l’ONG va explicar
que volen que “la moltíssima gent (socis,
padrins, col·laboradors, empreses, les cinc
escoles mercedàries, l’Escola d’Adults i els
grups Painomi i Anna Roig i l’Ombre de Ton
Chien) que ha col·laborat en el projecte de
construcció d’una escola al barri d’Ongata
Rongai de Nairobi, a Kenya, s’hi senti implicada i vegi com ha servit la seva aportació”. L’alcalde Xavier Fonollosa va dir que
l’equip de govern seguirà donant suport a
l’ONG en la seva tasca “formidable”.
ANY RERE ANY, MANS MERCEDÀRIES EXPORTA SOLIDARITAT.
FOTO: MANS MERCEDÀRIES

El martorellenc

Jesús Lana

guanya el Premi
El lector de
l’Odissea
CULTURA

El martorellenc Jesús Lana va guanyar, el
passat mes d’octubre, el Premi de Narrativa El Lector de l’Odissea, de Vilafranca
del Penedès, dotat amb 10.000 euros i la
publicació de l’obra a RBA La Magrana. La
seva primera novel·la, La germana gran, es
va imposar als altres 33 originals presentats
en aquesta convocatòria. Es tracta de la
història d’una jove americana que viatja a
Barcelona i a qui, només arribar, li roben
una relíquia familiar, fet que desencadena
la trama. Jesús Lana (Martorell, 1966) és
llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, ha col·laborat amb el setmanari
local L’Informador de Martorell i escriu
al digital cultural Catorze. El 2012 es va
apuntar a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès, on va forjar aquesta primera
novel·la premiada.
HOME DE NÚMEROS, I DE LLETRES. FOTO: EL LECTOR DE L’ODISSEA.
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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.

MARTORELL EN ACTIU I POSITIU

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

Partit
Demòcrata
Europeu
Català

El fred comença a treure el nas i amb
ell, l’hiverna. I com deia en Miquel
Martí i Pol, l’hiverna no és el fred i la
neu, és un oblidar la preponderància
del verd i un recomençar sempre
esperançat. I així és com ho vivim les
persones de Martorell, les entitats que
treballen d’una forma totalment voluntària i altruista per fer de Martorell una
vila activa i projectiva. Des del govern
i des de CDC a l’ajuntament, no ens
cansem de repetir quant d’important
és el teixit associatiu d’un poble, el
motor que el fa bategar, sou i són
més de 10.000 persones que hi esteu
vinculades en més de 200 entitats.
Durant el mes de setembre, octubre i
novembre, hem presenciat molts inicis
de curs i presentacions de tot tipus
d’entitats (esportives, culturals, de
lleure, cooperació....) on la seva motivació principal és organitzar activitats
o transmetre aficions i coneixement
que creïn il·lusió i ganes de fer coses.
Milers de persones de totes les edats,
infants, joves i gent gran, tenen pro-

jectes, noves iniciatives que busquen
la complicitat i la participació de les
persones que vivim a Martorell i des
del consistori, des de CDC ho sabem
i ho volem reconèixer.
A principis d’octubre, hem pogut
celebrar una Festa del Roser que ha
combinat el raïm, la pagesia i la música amb tot un seguit d’activitats de
diferent índole que han fet d’aquesta
festa una cita inoblidable en el nostre
calendari local. Martorell va poder
viure uns dies de molta oferta variada
on tampoc hi va faltar la trobada de
puntaires, l’aplec de la sardana, la
fira d’artesania o el VIMART....Actes
organitzats molts d’ells per les nostres
entitats creixents en número i qualitat,
gran font de riquesa i que ens permeten viure i gaudir durant tot l’any
del nostre poble i de les activitats que
aquí s’organitzen. Entitats i persones
que creen sinèrgies i aliances per
seguir innovant. Aquest és el cas de
la iniciativa impulsada per La Xarxa
d’Espectacle Infantil i Juvenil i de

l’Associació de Veïns del Pont del Diable per organitzar una acció conjunta
solidària i que compta amb el suport
total de l’ajuntament, per commemorar els 25 anys de La Marató de
TV3 que tindrà lloc el proper 18 de
desembre. Una acció de solidaritat i
d’humanitat on tots hi podem aportar
el nostre granet de sorra i on totes
les entitats i centres hi ha volgut ser
presents d’una manera o altra. És una
oportunitat més de posar Martorell al
lloc que li toca en el nostre país, un
poble que avança, actiu, amb noves
idees i que té com a constants el valor
de la feina ben feta i el sempre a punt.
Des del nostre grup municipal us
volem seguir encoratjant a seguir
formant part de qualsevol activitat,
acte o organització que pugui treure
el millor de Martorell que és, sens
dubte, les persones que hi vivim i
gaudim amb el que fem i som.
Molt bona feina i moltes gràcies per
ser-hi!

LA TRANSPARÈNCIA GENERA CONFIANÇA

Reme
Márquez Ortega
PSC

En aquests moments tan difícils i
complicats per a la política, amb la
seva imatge deteriorada per l’opinió
pública, és hora de reaccionar i
cercar eines per intentar capgirar la
situació.
Una de les eines de caire primordial, per no dir obligatòria, per a la
política general i la més propera,
la municipal, és la transparència.
Aquesta, sens dubte, genera confiança a la ciutadania, just el que no
s’està produint a Martorell.
Ens sobta que, per primera vegada
en el període democràtic actual,
el govern municipal (CiU+ERC) no
permeti que es llegeixin les respostes a les preguntes que formulen
els diferents grups de l’oposició a
les sessions plenàries, provocant
que els ciutadans i ciutadanes que
segueixen els Plens ordinaris per
ràdio no puguin escoltar aquestes
respostes. Tanmateix, es denega
l’accés i lliurament de documentació

sol·licitada com a grup municipal,
un fet molt greu i que menysprea la
nostra tasca de control i fiscalització
de l’equip de govern.
Aquests fets de la “no transparència” el que genera és una gran
desconfiança. Tenen res a amagar?
Per què actuen així?
Un altre aspecte que cal afegir, a
més de la transparència, és la humilitat. Només cal veure o escoltar
per ràdio un Ple per adonar-se
de la prepotència emprada per la
bancada del govern i dirigida als
representants de l’oposició (legítimament escollits per la ciutadania)
amb qualificatius com maleducats o
expressions com som molt pesats o
que demanem massa informació.
Per no esmentar, també, les propostes presentades pel nostre grup
i que, a priori, estan aturades o no
acceptades: Ajudes econòmiques
adreçades als estudiants universitaris i de cicles formatius, subvencions

en l’IBI per a famílies monoparentals,
aturats de llarga durada i persones
grans que visquin soles.
Sense oblidar peticions com
conèixer el detall de les factures de
Telefonia de Règim Interior amb unes
despeses superiors als 150.000€,
el per què no s’ajusten les partides
econòmiques adreçades als Serveis
d’Atenció a les Persones o el per què
no s’atén la nostra petició d’ubicar a
les dependències del Centre Cultural
un espai adreçat a la Gent Jove.
El nostre grup sempre defensarà la
transparència i la humilitat, defensant la justícia social i treballant pels
ciutadans/es i entitats de Martorell.
Senyores i senyors del govern, en
aquests paràmetres sempre ens hi
trobaran.
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EL CANVI SÍ QUE HA ARRIBAT A MARTORELL
ASSEMBLEA
MOVEM
MARTORELL

Desprès d’un any i mig de legislatura,
des de Movem Martorell volem reivindicar que, malgrat l’engany democràtic del pacte CiU-ERC, a Martorell
sí hem experimentat noves formes de
fer. No a la segona planta de la casa
consistorial, sinó als despatxos de la
oposició.
A través dels nostres 4 regidors hem
estat capaços de posar sobre la taula alternatives concretes i reals a les
polítiques continuistes del govern
bipartit. Qüestions menors ens han
portat a la palestra mediàtica (pregoneres intransigents, abandonaments
patrimonials, etc.) però volem reivindicar tota la feina que fem des de la
oposició.
En matèria econòmica, hem proposat que cada ciutadà pagui els
serveis en funció del que cobra (Tarifació Social); que es revisin els preus
de serveis que no son accessibles a
tothom; hem aconseguit que l’IBI es
pagui en 4 terminis, però no que torni al valor del 2012 com estan fent

altres Ajuntaments. Continuarem
apostant per una fiscalitat més justa.
En matèria de Serveis a les Persones,
som inamovibles en la defensa de la
remunicipalització dels serveis com
l’aigua, i d’acabar amb la subcontractació, que està provocant que hi
hagi treballadores amb la mateixa
feina però salaris diferents; hem estat
incisius en la necessitat d’un nou institut i contraris al tancament de línies,
apostant per la baixada de ràtios a
les aules per millorar la qualitat de
l’educació pública; apostem per un
model cultural participatiu i obert, i per
una gestió del mateix que no passi
(com sempre) per les mans del regidor
de torn, actuant com a comissari per
decidir què és bo i què no pel poble.
En matèria urbanística i patrimonial, a
banda de mantenir la nostra predisposició a consensuar el nou Pla General,
hem presentat diverses propostes
per tal d’assegurar la conservació del
nostre patrimoni cultural, urbanístic i
natural, fent dels nostres rius el centre

mediambiental i lúdic de Martorell, i
no relegant-lo a un mer aparcament;
Hem proposat en reiterades ocasions
que ens deixem de premis simbòlics
(Vila Florida) i apostem per un model
de jardineria sostenible (estalviarem
500.000€ a l’any), que ens deixem de
construir edificis municipals orientats a la foto, però que no tenen en
compte estalvi econòmic ni energètic
(Biblioteca); volem que el govern
tregui del calaix el Pla de Mobilitat que
va encarregar fa anys, i que Martorell
deixi de ser un municipi fet exclusivament pels cotxes.
En matèria de transparència i participació lamentablement el govern
bipartit retrocedeix, es costum
amagar informació a la oposició i no
consultar a la ciutadania.
Hem denunciat la gestió pèssima del
Patronat, que enlloc d’esdevenir una
eina de suport, genera dificultats a
ciutadania i entitats.
Seguirem treballant per MOURE i
CANVIAR Martorell.

EL MAL HÀBIT DE POLITITZAR LA CULTURA

Sergi
Corral
ERC

Hi ha un mal hàbit. Com aquell
qui fuma, hi ha qui té la tendència,
per no dir la dèria, de polititzar la
cultura. I molts, afortunadament, ja
fa anys que no fumem.
Dirigir i entomar el caire cultural
d’una comunitat, per petita que
sigui, és tota una responsabilitat, i
per descomptat, fer-ho en una ciutat com Martorell, és tota una tasca
que aporta molta satisfacció però
també grans reptes, molta feina i
sobretot presa de decisions. Decisions que en qualsevol cas sempre
miren d’estar meditades i allunyades d’un principi que mirem de tenir
clar: la cultura no es polititza.
La cultura és el que ens fa lliures, el que ens fa obrir les mires i
allunyar-nos d’allò que la política, o
més aviat les polítiques partidistes,
acostumen a limitar i coartar amb
les seves creences. Tot i això, hi
ha gent que encara fuma, que no
deixa el mal costum de polititzar la
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cultura, amb l’únic ànim d’intoxicar
la veritat i enterbolir l’ambient amb
el seu fum.
Sorprèn l’alegria en què alguns
deixen anar fumarades. Mirant de
vetar el pregó d’una escriptora/comentarista/periodista/polemista pel
plaer de marcar paquet, falsejant o
tergiversant el sentit de les seves
paraules, proposant exposicions partidistes emmascarades en ubicacions
on habitualment s’exhibeixen expressions artístiques, o mirant de polemitzar on no hi ha polèmica. Sorprèn
com alguns s’omplen la boca de
drets i llibertats, apoderant-se, o més
aviat segrestant termes com “llibertat
d’expressió” o “memòria històrica”.
En realitat però aquesta minoria
inflexible només s’omple la boca de
fum. Fum que per sort s’esvaeix al
cap d’una estona, gràcies a l’afable
tolerància de la majoria, i que no
deixa més rastre que el mal alè de
qui el bufa.

Instrumentalitzar políticament la
cultura la perverteix i l’empobreix.
La posa a un nivell que no es mereix.
Per aquest motiu hem de reforçar els
esforços en mantenir el principi: “la
cultura no es polititza”. Pel respecte
que li hem de tenir i que es mereix.
Respecte però, que alguns no contemplen, tot i no tenir càrrec electe
o no tenir altra cosa més a fer que
fumar i treure (vendre) fum.

ESTAT DE DRET

Francesc
J. Arpal Maciá
PP

Vivim en un Estat de Dret i, per
tant, les lleis s’han d’acomplir,
això es la democràcia i Artur Mas,
Irene Rigau , Joana Ortega, Francesc Homs o Carme Forcadell no
estan per sobre de la llei, ni ells,
ni ningú...
Quan s’incompleix la llei, es
paguen les conseqüències, i a
aquestes persones se les acusa
de presumptes delictes de desobediència i prevaricació, però ja
estem acostumats a veure que,
quan l’independentisme perd els
arguments, aleshores fa ús del
victimisme.
Si aquestes persones han de
comparèixer davant els Tribunals,
és perquè s’ho han buscat a pols,
amb la confrontació directa amb
les institucions de l’estat i decidint
saltar-se les lleis quan aquestes no
els hi convenen, per tant, s’ha de
dir alt i clar; han estat uns irresponsables i com a tals, en comencen a
pagar les conseqüències. No es pot

utilitzar un Parlament per desafiar
contínuament l’estat de Dret i la
Constitució.

podrà trencar per interessos electorals, ni ningú que es vulgui aferrar a
un càrrec.

Els dirigents de CDC haurien d’obrir
una reflexió, que pensin com va
acabar Ibarretxe fa quinze anys,
quan va voler fracturar la societat
basca. Afortunadament, al País
Basc van saber rectificar a temps
i optar pel sentit comú, perquè
el camí de la fractura, la divisió i
l’enfrontament no porta enlloc.

El que convé a Catalunya i els
Catalans és que d’una vegada
per totes s’abandoni la política
d’aïllament i de tancament que
tant de mal ens està fent.

Ara, a CDC han arribat a un punt
en què no es poden seure en una
mateixa taula ni amb PSC, C’s, o
amb el PP, només ho poden fer
amb els radicals de la CUP, de fet,
en l’actualitat estan a les seves
mans.

Cal d’abandonar la reclusió voluntària i tornar a situar Catalunya
al capdavant del gran projecte
compartit que és Espanya.

Espanya és un teixit de sentiments,
de llaços de família, de vincles
econòmics, culturals i esportius,
una plataforma d’oportunitats per a
tots els catalans i un projecte comú
per a molts d’ells. Això no ho es

LOS PRESUPUESTOS AL SOL

Raquel Pérez
SOM
MARTORELL

En breve el ayuntamiento se pondrá
a discutir los presupuestos 2017 y
nos viene a la memoria a la gente de
SOM Martorell unas palabras que
nos dedicó el Regidor d’Hisenda,
Josep Casasayas, cuando calificó
nuestras propuestas económicas
para los presupuestos 2016 de
brindis al sol. En otras palabras,
que eran promesas vacías, deseos
irrealizables o proyectos anunciados
a sabiendas de que no se pueden
cumplir. Medio año después de
dedicarnos esas palabras, resulta
que Convergència (o PDC) y sus
socios de gobierno han tenido
que remendar hasta 60 partidas
presupuestarias diferentes sobre la
marcha, poniendo una cifra donde
dijeron que ponían otra, en definitiva,
parcheando lo que parece que no se
pensaron muy bien antes de aprobar.
Comprendemos que en 6 meses
pueden surgir urgencias que
obligan a ciertos cambios,

pero no entendemos que
sean tantos ni que, con unos
presupuestos que resultan al
final tan abiertos y variables, se
califiquen nuestras propuestas,
de entrada y a la ligera, de
inviables o inconsecuentes.
Tampoco entendemos por qué el
ayuntamiento sigue (seguimos)
pagando alquileres privados para
tener locales vacíos sin un uso
concreto. Por qué no se está
usando para nada el gran espacio
de la antigua biblioteca, por qué
se adjudicó de forma irregular
el contrato de mantenimiento
del CIES (gimnasio y piscinas
públicas) ni por qué, cuando
preguntamos estas cosas, nos
responden por escrito cuando
debería hacerse abiertamente en
el pleno municipal. Esto último en
particular es un misterio ya que,
como se puede entender, lo que
preguntamos lo hacemos porque
creemos que es de interés público

y, en las preguntas hechas en el
pleno se han de responder de
forma pública, sobre todo porque
lo que preguntamos afecta a lo
que se hace con el dinero y los
recursos de todos los habitantes
de Martorell.
En fin, nuevamente parece que,
tanto a la hora de pensar y aplicar
presupuestos como a la de
manejarse con la transparencia,
entre los miembros de este Govern
municipal, se lleva ese viejo estilo
que ya comentamos en esta
publicación hace tiempo, la política
del cortijo o el coto privado. Esa
tendencia algo rancia en la que,
como las cosas se han hecho
siempre de una manera, y de la
mano de las mismas figuras, familias
y tradiciones políticas, ya están
bien como están y no tiene que
venir nadie nuevo a decirles que se
pueden mejorar. Esperemos que esta
moda se pase pronto, como lo de
llevar chanclas con calcetines.
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AGENDA I NOVEMBRE

DIA 26 novembre a les 12.00h
Conte + taller: Les aventures de tres
amics molt trapelles

DIA 20 novembre a les 19.00h

(nens de 2 a 5 anys). Inscripció prèvia
a la Biblioteca

Teatre professional CLOCHARD, a
càrrec de la Cia Grapa Teatre.

Organitza: Ajuntament de Martorell

DIA 11 desembre de 10.00 a
20.00h
VI FIRA DE NADAL NOU MARTORELL
Organitza: Associació Nou Martorell
Rambla de les Bòbiles

Sala Polivalent de la Biblioteca
Entrades anticipades: divendres dia
11, a El Foment, de 19.00 a 21.00h
Preu: 10 euros amb el carnet d’amic
del Teatre. 15 euros a taquilla, una
hora abans de l’espectacle i 12 euros
anticipada. http://ca-es.facebbok.
com/elfoment.teatre
Organitza: El Foment. Hi col·laboren
Inovyn i Ajuntament de Martorell
Teatre El Foment

DIA 22 novembre a les 19.00h
M’Clàssics. Concert, a càrrec de Ferran
Talarn, guitarra
Organitza: Ajuntament de Martorell i
Joventuts Musicals
Auditori de l’Escola Municipal de Música

DIA 15 desembre a les 19.00h
DIA 27 novembre de 10.00 a
14.00h
9è Mercat d’intercanvi i segona mà
Organitza: Regidoria Medi Ambient
Ajuntament de Martorell
Rambla de les Bòbiles

DIA 28 novembre a les 19.00h
MARTORELL VILA DE POESIA .
Trobada amb el poeta Àlex Susanna
amb motiu de la presentació del seu nou
llibre: Filtracions i lectura de poemes
Organitza: Ajuntament de Martorell i
IES Pompeu Fabra
Sala Polivalent de la Biblioteca de Martorell

DIA 23 novembre a les 19.00h
Ganivet de lectura de Victor Català
Organitza: Ajuntament de Martorell i
IES Pompeu Fabra
Sala Polivalent de la Biblioteca de
Martorell

AGENDA ı DESEMBRE

Concert de Combos de l’Escola
Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de
Música i Ajuntament de Martorell
Ateneu de Martorell

DIA 16 desembre a les 19.00h
Presentació del llibre Afonia, a càrrec de
Núria Domènech, autora del llibre
Organitza: Ajuntament de Martorell
Sala Polivalent de la Biblioteca

DIA 17 desembre de 18.00 a
20.00h
45è CONCURS-EXPOSICIÓ
ORNITOLÒGIC DE MARTORELL. Una
gran varietat de canaris, ocells exòtics, fauna
europea mutada i híbrids.
Organitza: Societat Ornitològica
Sala d’Exposicions de Ca n’Oliveres

DIA 02 desembre a les 22.00h
DIA 25 novembre a les 19.30h

Monoloaddictes. Santi Millán i Javi Sancho

Organitza: Ajuntament de Martorell

Preu: 15 euros 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 www.ticketea.com

Ateneu de Martorell

Organitza: Ajuntament de Martorell

Jam-session de l’Escola Municipal de
Música

El Progrés

DIA 18 desembre de 9.30 a
12.00h
45è CONCURS-EXPOSICIÓ
ORNITOLÒGIC DE MARTORELL. Una
gran varietat de canaris, ocells exòtics, fauna
europea mutada i híbrids.
Organitza: Societat Ornitològica
Sala d’Exposicions de Ca n’Oliveres
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10.30h
MARTORELL REP L’ENVIAT DE SES
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT.
El patge Viu-Viu rebrà les cartes de tots els
infants.
Organitza: Cavalcada de Reis de
Martorell

DIA 19 desembre a les 19.00h
Concert de combos i de la Big Band de
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de
Música
Ateneu de Martorell

17.30h
PER NADAL FES CAGAR EL TIÒ
GEGANT. Vine i tindràs un regal.
Organitza: Ajuntament de Martorell
Rambla de les Bòbiles

Plaça de la Vila

De 11.00 a 14.00h
CORRAL NADALENC . Vine a conèixer els
animals del pessebre en viu, a fer cagar el tió i a
participar en diversos tallers.

DIA 20 desembre a les 18.00h
Concert de conjunts instrumentals de
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de
Música

Organitza: Museus

Auditori Joan Cererols del Centre

Jardins de l’Enrajolada

Cultural

DIA 24 desembre de 10.00 a
15.00h
Marató de recollida de joguines. Ball,
activitats infantils i alguna sorpresa més a canvi
d’una joguina nova
Organitza: Ajuntament de Martorell
Amfiteatre del passeig de Catalunya

19.00h
De 10.00 a 20.00h
FIRA DE NADAL DE LA VILA
Organitza: Botiguers de la Vila
La Vila

Presentació del Llibre de veritats i
secrets, a càrrec de Ramón Gasch,
autor del llibre
Organitza: Biblioteca de Martorell i
Servei Local de Català
Biblioteca de Martorell

12.00h
PER NADAL FES CAGAR EL TIÒ
GEGANT. Vine i tindràs un regal.
Organitza: Botiguers de la Vila
Plaça de la Vila

13.15h

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

Ball a El Progrés
Tots els dissabtes a les 22.30 h i els
diumenges a les 18.00h

DIA 21 desembre a les 18.00h

Més informació al tel. 93 775 25 86

Concert de Conjunts Instrumentals i
Corals de l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de
Música
Auditori Joan Cererols del Centre
Cultural

MARTORELL REP L’ENVIAT DE SES
MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT.
El patge Viu-Viu rebrà les cartes de tots els
infants.
Organitza: Cavalcada de Reis de
Martorell
Rambla de les Bòbiles

DIA 23 desembre a les 17.30h
Lliurament de Premis del 4t Concurs de
Fotografia Martorell Saludable
Organitza: Ajuntament de Martorell
Rambla de les Bòbiles

PATGE VIU VIU
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ACTIVITATS
EN BENEFICI DE

DIA 18 desembre

DIA 19 desembre

De 10.00 a 15.00h

19.00h

CARRER DE LA MARATÓ. Convertirem el
carrer d’Anselm Clavé en el carrer de la Marató.
Més d’una setantena d’entitats de Martorell
s’han unit cadascuna col·laborant en allò que
millor sap fer perquè, per arribar a un objectiu
clar: recaptar 25.000€ per a la Marató de
TV3. A continuació teniu algunes de les
activitats ja confirmades, però n’hi haurà
moltes més. Per a més informació visiteu el
web www.Martorell25MaratoTV3.cat/

Organitza: Comissió Coordinadora
de la Marató i una setantena
d’entitats de Martorell
Carrer d’Anselm Clavé

De 10.00 a 14.00h
Trenet Solidari.

DIA 16 desembre

Organitza: Amics del Ferrocarril de
Martorell

De 12.00 a 18.00h

La Vila

Partits Amistosos de Rugbi Solidaris.
Recollida de joguines per a la campanya de
Creu Roja Cap nen sense joguina.
Organitza: Rugby Martorell
Complex Esportiu Torrent de Llops

20.00h

12.30h
Organitza: Club Sala 5 Martorell
Pavelló Municipal

Preu: 8 euros

18.00h.

Organitza: Ajuntament de
Martorell i Joventuts Musicals de
Martorell
L’Enrajolada Casa-Museu Santacana

3a Marató de l’Espectacle
Organitza: Aula de Teatre
Auditori del Centre Cultural

DIA 17 desembre

De 10.00 a 14.00h

17.00h

Bateig de submarinisme, waterpolo
i natació.

Organitza: Geganters i Grallers

Organitza: Club Yahoooh! I Club
Natació Martorell
CE La Vila

Concert de Nadal amb el Cor Inovyn.
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Jardins d’El Progrés

19.30h
Concert de Nadal de la Banda
Simfònica de Martorell
Organitza: Banda Simfònica de
Martorell
Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Vegeu programa del
Nadalem, editat a part.

CURSOS I TALLERS
NOVEMBRE ı DESEMBRE

Sessió informativa emprenedoria
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner. Sala de conferències
Dimecres de 10.00 a 11.30h
(sessions cada 15 dies)

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

Plaça de la Vila

19.00h

Organitza: Col·legi La Mercè de
Martorell

Partit amb veterans del Barça de
futbol sala i ex-jugadors del Sala 5

M’Clàssics. José Antonio Domené,
arpista.

Festa de la Cultura Popular. Cercavila
i Balls. Estrena dels nous vestits dels
gegants vells de Martorell i ball del seu 70è
aniversari. Presentació del diable de goma.

Pessebre vivent del Col·legi La Mercè

De 8.00 a 14.00h
Fira de Santa Llúcia

Organitza: Coral Inovyn

Organitza: Associació de Veïns del
Barri Rosanes

Auditori del Centre Cultural

Plaça del 25 de Setembre

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

EXPOSICIONS

NOVEMBRE ı DESEMBRE
Formació Ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2015): Recicla’t +45
“Excel bàsic”
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
del 14 al 17 i del 21 al 23 de
novembre, de 9.15 a 13.15h

Donar-se d’alta al Portal ADECO.
Recicla’t +45
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
A concretar

21a EXPOSICIÓ SOBRE EL CAMP
DE TREBALL DE L’ONG MANS
MERCEDÀRIES A KENYA
Sala d’Exposicions del Círcol
Del 7 de novembre al 10 de gener
de 2017. De dilluns a dijous de
9.00 a 15.00h i de 17.00 a 19.30h.
Divendres de 9.00 a 15.00h
Organitza: ONG Mans Mercedàries

MUXART. Color i composició

Dijous i divendres de 17 a 20h.
Dissabtes, diumenges i festius de
10.30 a 14h

Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
24 de novembre de 12.00 a 14.00h

Taller de “MERCAT LABORAL”.
Recicla’t +45
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
A concretar

Antonio de Felipe. Pop en conserva
MUXART. Espai d’Art i Creació
Contemporanis
Fins al 4 de desembre. Dijous i
divendres de 17 a 20h Dissabtes,
diumenges i festius de 10.30 a 14h

Visita guiada a l’exposició i a la
fàbrica Escofet de Martorell
Centre d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna
Divendres 18 de novembre a les 10.00h

Projecte CUEME. Taller finançament
aliè Projecte Cultura Emprenedora a
l’Escola (Banc Sabadell)
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner
13 de desembre

Tel. 93774 22 23 i museus@martorell.
cat. Imprescindible reserva prèvia
Organitza: Museus

Exposició “Catifes de ciment.
El món de la rajola hidràulica”
Centre d’Interpretació del
Patrimoni Històric La Caserna
Fins al 27 de novembre. Dijous i
divendres de 18 a 20h. Dissabtes,
diumenges i festius de 12 a 14h

Organitza: Molí Empresa.
Ajuntament de Martorell

Vestíbul de Centre Cultural
del 27 de desembre al 5 de gener.
De dilluns a divendres, de 10.00
a 21.00h. Dissabtes, de 10.00 a
14.00h

Tel. 93 775 22 00

MUXART. Espai d’Art i Creació
Contemporanis
Taller de “MARCA PERSONAL”.
Recicla’t +45

CONCURS DE CARTELLS
NADALEM 2016 I CARNAVAL 2017

+ INFO
MUSEUS

Tel. 93 774 22 23 o
museus@martorell.cat
Organitza:PMSAPM

ALTRES
BIBLIOTECA DE MARTORELL
De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30h i de
dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00h
HORARI DE NADAL: Des del dia 27 de
desembre de 2016 fins al dia 4 de gener de
2017 la biblioteca només obrirà a les tardes, a
excepció del dia 5 de gener, que obrirà al matí
de 10.00 a 14.00h
Adreça electrònica: b.martorell@diba.cat
Per a qualsevol consulta: tel. 93 775 60 60. C/
de les Mancomunitats Comarcals, 13
AULA D’ESTUDIS
Dates: del 9 de gener al 4 de febrer del 2017
HORARI: De dilluns a dissabte, matins de
10.00 a 14.00h
De dilluns a divendres, tardes de 16.00 a
23.00h
Lloc: Biblioteca Martorell
COLÒNIES D’HIVERN A L’ESPLAI
GUSPIRA
Dies: 27, 28 i 29 de desembre
Casa de Colònies LES COROMINES
(Campdevànol, Ripollès)
Edats: de 3 a 15 anys
Informació: tel. 618 183 680
esplaiguspira@gmail.com
LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Els dimecres 7, 14 i 21 de desembre i 11, 18 i
25 de gener. De 17.00 a 19.30h. 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 on els nens
i nenes podran jugar tal com ho feien els
nostres avantpassats, disfressar-se amb
vestits d’època, parar taula tal com es feia
aleshores i descobrir la diversitat d’invents
que es van descobrir a l’entorn del 1900.
Aforament limitat. Gratuït.
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