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Pressupostos
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Més polítiques socials,
nous equipaments
i més participació ciutadana

DADES D’INTERÈS
PÀGS. 4-7
Totes les xifres i les inversions
principals dels nous pressupostos.
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LES ENTITATS
DE MARTORELL

FINALITAT
La finalitat del nostre CLUB DE TIR ESPORTIU
MARTORELL és la pràctica i competició del tir
esportiu en totes les seves modalitats. Estem
subjectes a les reglamentacions corresponents
per a la pràctica d’aquesta activitat i pertanyem
a la Federació Catalana de Tir Olímpic.

ENTITAT
Club de Tir Esportiu de Martorell
ANY DE FUNDACIÓ 1986
PRESIDENT Joan Cos Espuñas
DADES DE CONTACTE
Polígon Industrial La Pedrosa (zona sud) Masquefa
Carretera B-224 (Martorell-Capellades), km 16,2
Tel.: 93 772 71 21
Adreça electrònica: tirmartorell@gmail.com
Blog: tirmartorell.blogspot.com

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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APUNT HISTÒRIC
La fundació del nostre Club va tenir lloc l’any
1986. En aquest impàs, vam aconseguir un
terreny on ubicar i construir les instal·lacions
esportives. Per manca del terreny adient a
Martorell, ens vam traslladar a Masquefa, on
estan construïdes les instal·lacions en terrenys
de propietat municipal, respectant, això sí,
el nom de Martorell, d’on som originaris els
fundadors del Club. Una vegada finalitzades
les obres de construcció, vam inaugurar les
instal·lacions el 24 de maig de 1992. Des de
llavors, desenvolupem una intensa activitat
esportiva en totes les modalitats de tir.

FARMÀCIES

CRÈDITS

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

MARTORELL
Butlletí d’Informació Municipal
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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)
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Aquest butlletí es distribueix
gratuïtament per totes les bústies del
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NOVEMBRE ı DESEMBRE

16 DES - 23 DES HERNÀNDEZ
23 DES - 30 DES MIRALLES VIA
30 DES - 06 GEN MASSANEDA (B. AIRES)
06 GEN - 13 GEN DE DIOS
13 GEN - 20 GEN FARMÀCIA CURTO
20 GEN - 27 GEN MIRALLES CISQUER
27 GEN - 03 FEB ROVIRA
03 FEB - 10 FEB PARERA (VILA)

@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

Invertir en les persones:

la nostra prioritat
La millora de la qualitat de vida i el benestar
dels veïns de Martorell és l’objectiu principal i la prioritat de l’equip de govern de
l’Ajuntament de Martorell.
Aquest compromís l’hem expressat al
llarg dels anys amb una inversió pionera i
continuada en polítiques destinades a les
persones que ara ha rebut un nou reconeixement, del qual tots els martorellencs ens
en podem sentir orgullosos.
Perquè invertir en les persones i en el seu
benestar, en coordinació amb les entitats
socials de Martorell i amb el suport dels
veïns, és una garantia de present i, sobretot, de futur per al nostre poble. I avui podem dir amb orgull que Martorell és un dels
tres municipis catalans de més de 20.000
habitants que més i millor ha invertit en polítiques socials els últims dos anys, segons
destaca un estudi realitzat per l’Associació
Estatal de Directors i Gerents en Serveis
Socials (AEDGSS) realitzat amb dades
del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Aquesta qualificació d’excel·lència
de les polítiques de cohesió social de
l’Ajuntament de Martorell arriba en un
moment d’incertesa general on afloren populismes i demagògia. Estem vivint temps
en els quals es posen de manifest diferents
formes de fer política i d’abordar els reptes.
Davant la incertesa, els populismes i la

demagògia nosaltres preferim actuar amb
fets: la nostra experiència en el desenvolupament urbà de Martorell i en l’aplicació de
polítiques socials per facilitar les condicions
perquè tothom pugui accedir a una feina
i a un habitatge i perquè tothom pugui
gaudir d’un nivell de vida digne. Assegurar
aquestes condicions ens ajuda a garantir la
igualtat d’oportunitats per construir un futur
millor per a tots els martorellencs.

SEGUIREM
TREBALLANT PER
IMPULSAR AQUEST
MODEL DE POBLE
QUE INVERTEIX EN
EL PRESENT I EN
EL FUTUR DE LES
PERSONES
No és una cosa nova. De fet, aquest és el
nostre model d’entendre i estimar el poble
i sempre ens ha guiat la nostra manera
de fer. És la manera com hem transformat
Martorell des del govern municipal: sempre
amb ànim positiu, inclusiu, comptant amb
tothom, de sentit comú i amb el propòsit
de fer arribar el benestar a totes les famílies

XAVIER FONOLLOSA I COMAS ı SEGUEIX-LO A:

del nostre poble, especialment a aquelles
que més ho necessiten.
A l’Ajuntament, hi ha un moment decisiu
per expressar el nostre model i marcar les polítiques del govern municipal:
l’elaboració del pressupost. I el pressupost que hem aprovat enguany per al
2017 reforça encara més les polítiques
socials i incorpora noves inversions en la
via pública i equipaments, per fer arribar
els serveis i la qualitat urbana a tots els
racons de Martorell. També és un pressupost que posa èmfasi en la reactivació
econòmica, per afavorir la generació
d’activitat i la creació de nous llocs de
treball, i en la participació ciutadana, amb
nous canals per estar en tot moment a
prop de les necessitats i demandes dels
veïns.
El proper any 2017 seguirem treballant per
impulsar aquest model de poble que inverteix en el present i en el futur de les persones. Volem seguir garantint el progrés, la
convivència i la cohesió social com a eines
imprescindibles per assolir el benestar de
totes les persones de Martorell. Un any, el
2017, que estic convençut que serà encara
millor que aquest que deixem enrere.
Aprofito per desitjar-vos unes bones festes.
Que tingueu un bon Nadal i un feliç i pròsper any nou al costat de les persones que
més estimeu.

Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

674 118 230
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Pressupostos 2017
Polítiques socials
Inversions en equipaments
Participació ciutadana

La millora dels espais públics, la represa
econòmica, la participació ciutadana i les
polítiques socials són els eixos bàsics
dels pressupostos municipals del 2017. El
pressupost de l’Ajuntament de Martorell
per al 2017 és de poc més 34 milions
d’euros, amb un increment del 1,8%
respecte l’exercici anterior. Al Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell s’hi destinaran més
de 11 milions i mig d’euros i a Gessòl
(empresa pública per a la gestió del sòl
urbà), 100.000 euros. El pressupost global
de l’Ajuntament i aquests organismes
autònoms tindrà un increment del 2,9%,
respecte el 2016.
La bona gestió econòmica duta a terme
fins ara per l’equip de govern permet a
l’Ajuntament la congelació dels impostos
per tercer any consecutiu i es tradueix en
un baix nivell d’endeutament. L’actual nivell
d’endeutament arriba fins a un 52,64% dels
drets reconeguts nets (per sota del 75% que
recomana el ministeri d’Hisenda i del topall
màxim del 110%).
“Els pressupostos d’enguany s’han elaborat,
una vegada més i per tercer any consecutiu,
sense apujar ni els impostos ni les taxes i
incrementant tant les partides d’ajuda a les
persones com les que l’Ajuntament destina
al manteniment i la millora de l’espai urbà i
l’entorn natural”, ha declarat el regidor Josep
Casasayas.
La transformació i la millora de la via pública
tenen una repercussió directa en la qualitat de
vida dels martorellencs. Guanyar terreny als
vehicles sense oblidar el repte de la mobilitat;
mantenir els parcs i jardins del municipi verds
i sans, i tenir una via pública endreçada són
alguns dels punts bàsics de l’urbanisme al
servei de les persones que defensa i promou
l’Ajuntament.
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Pavelló de tres pistes
Un dels grans projectes que contemplen
aquests pressupostos és la construcció del
nou pavelló de tres pistes poliesportives (PAV3) al barri de Can Cases. Un equipament que
tindrà 3.500 m2 de superfície, dividida en tres
àrees: la triple pista poliesportiva (adequada
per a la pràctica de futbol sala, bàsquet,
handbol i voleibol), els vestidors i la graderia.
Està previst que les obres comencin l’estiu
de 2017 i que durin 18 mesos. La partida
que finançarà la construcció del PAV-3 és
d’1.300.000 euros.
El pavelló es farà en els terrenys on actualment
hi ha l’edifici de les brigades municipals, que
s’enderrocarà per donar pas a les noves
instal·lacions. Per allotjar les brigades, s’està
construint una nau que durà el nom de l’antic
enginyer municipal, José Castro. Compartien
també aquest espai: Creu Roja, que és
reubicarà a la Vila; i Protecció Civil que es
traslladarà a la caserna de la Policia Local.
Per a l’associació de veïns de Can Cases es
crearà un nou espai.
“Vam començar dotant l’esport de lleure amb
unes instal·lacions magnífiques, vam continuar
amb la remodelació de la piscina municipal
i dels camps de futbol; i ara farem un nou
pavelló municipal per a tots els practicants
d’esports de pista”, ha declarat Casasayas.
“Els 3.000 nois i noies que practiquen esport
federat a Martorell mereixen les millors
instal·lacions possibles”.
La importància que l’equip de govern dóna a
la via pública queda palesa amb l’assignació
d’1.200.000 euros que, sense oblidar cap barri
de Martorell, aniran destinats prioritàriament
a la millora dels barris de Can Carreres, el
Pla, Buenos Aires i Verge del Carme. També
s’enllestiran els treballs ja començats a la Vila i
la rambla de les Bòbiles.

Un altre objectiu bàsic del consistori és la
represa econòmica: l’objectiu de l’Ajuntament
continua sent el de facilitar les condicions
necessàries per a la millora de l’economia i
la generació de llocs de treball. Casasayas
ha assegurat que l’Ajuntament mantindrà
“les subvencions als autònoms i la petita
empresa, que creen llocs de treball, i seguirà
donant suport a empreses de nova creació,
així com al comerç local amb projectes com el
Reempresa, que permet traspassar negocis en
funcionament a noves generacions”.
L’atenció a les persones, a través del Pla d’ajut
a les famílies, és el tercer dels eixos principals
d’aquests pressupostos, que es tradueix
en renovar el compromís amb les beques
menjador i la suficiència alimentària; les
beques d’activitats extraescolars; la suficiència
energètica i les bonificacions impositives per
l’IBI, entre d’altres mesures.
En aquest sentit, Casasayas ha recordat el
reconeixement que ha rebut l’Ajuntament
de Martorell com un dels 12 municipis de
l’estat que més inverteixen en serveis socials..
“Passem per davant de ciutats com Cornellà,
el Prat, Barcelona o L’Hospitalet, i n’estem
molt orgullosos; vam començar amb el Pla
d’ajut a les famílies i seguim apostant per
aquestes polítiques socials”, ha dit Casasayas.
Els pressupostos del 2017, aprovats el passat
21 de novembre amb els vots a favor de
l’equip de govern, inclouen també una partida
de 200.000 euros que es destinarà a aquells
projectes que proposi i voti la ciutadania
i les entitats a través dels pressupostos
participatius.

FOTO: DANI GARRIDO

Excel·lent
en polítiques
socials,
segons un estudi
d’abast estatal

Martorell és un dels tres municipis
catalans de més de 20.000 habitants
que més ha invertit en serveis socials
els últims dos anys, segons un estudi de
l’Associació Estatal de Directors i Gerents
en Serveis Socials. Concretament,
l’Ajuntament de Martorell va destinar
103,12 euros per habitant el 2015, i
116,22 euros per habitant el 2016, en
despesa social. De fet, un 10% de la

despesa total del 2016 (3.200.000 €) ha
anat destinada a serveis socials. Unes
polítiques socials que tenen el seu origen
en el Pla d’ajut a les famílies dissenyat
l’any 2014, encara vigent. Només tres
ajuntaments catalans destaquen per la
seva excel·lència en despesa social i
queden situats entre els dotze millors
de tot l’Estat espanyol: Molins de Rei,
Montcada i Reixac i Martorell.

LES GRANS XIFRES DELS PRESSUPOSTOS 2017

PRESSUPOST
PATRONAT

34.100.000 €

11.600.000 €

PRESSUPOST
GESSÒL
(empresa
municipal)

100.000 €

INCREMENT GLOBAL
DEL PRESSUPOST
RESPECTE DEL 2016:

2,9%
Continua a la pàgina següent

5

MARTORELL ı GENER ı 2017
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 207

PRINCIPALS INGRESSOS I DESPESES
DESPESES:

INGRESSOS:

Personal: 14.200.000 €

Impostos: 17.300.000 €

Despesa corrent: 13.400.000 €

Taxes, preus públics i altres ingressos: 8.100.000 €

Inversions: 3.700.000 €

Aportacions d’altres administracions: 8.100.000 €

Subvencions a entitats i famílies: 1.800.000 €

ATENCIÓ A LES PERSONES
LLARS D’INFANTS
I ESCOLES
MUNICIPALS

2.024.000 €

SUPORT A LES FAMÍLIES
EN SITUACIÓ DE CRISI I
A LA DEPENDÈNCIA

2.756.000 €

ACTIVITATS
CULTURALS I
FESTES POPULARS

1.163.000 €

ACTIVITATS
ESPORTIVES
MUNICIPALS

2.018.000 €

REPRESA ECONÒMICA
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

307.000 €

COMERÇ I INDÚSTRIA I
AJUTS AL COMERÇ LOCAL

312.000 €

AJUT A LA CREACIÓ
D’OCUPACIÓ

59.000 €

ANUALMENT EL MOLÍ FARINER GESTIONA PROP D’1.000.000 € DE SUBVENCIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS
PER LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
6

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

SUPORT A LES
ENTITATS LOCALS

200.000 €

690.000 €

L’ESPAI PÚBLIC AL SERVEI DE LES PERSONES
DINAMITZACIÓ
DEL TRANSPORT
URBÀ

330.000 €

MANTENIMENT DE
PARCS I JARDINS
I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

NETEJA DE VIA PÚBLICA,
EQUIPAMENTS I
ESCOLES MUNICIPALS I
RECOLLIDA SELECTIVA
D’ESCOMBRARIES

987.000 €

4.099.000 €

DESPESA
ENLLUMENAT
PÚBLIC,
SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC I GAS

2.021.000 €

PRINCIPALS INVERSIONS
CONSTRUCCIÓ
DEL NOU PAVELLÓ
ESPORTIU (PAV-3)

IMPLEMENTACIÓ
DEL PROJECTE DEL
PARC FLUVIAL

PROGRAMA DE
MILLORES ALS BARRIS

1.300.000 €

100.000 €

1.220.000 €

MILLORES ALS
EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

580.000 €
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La nova nau de

les brigades
municipals
durà el nom de
José Castro

EQUIPAMENTS

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va
col·locar aquest novembre la primera pedra
de la nova nau de les brigades municipals,
situada al polígon P7, que centralitzarà tots
els serveis a la via pública que gestiona
l’Ajuntament i durà el nom de José Castro
en homenatge a qui va ser l’enginyer municipal entre el 1990 i el 2012. A l’acte hi van
assistir la vídua de l’enginyer, Àngels Rodríguez, així com responsables i integrants
de les brigades municipals, treballadors de
l’ajuntament, antics i actuals, i els regidors
de l’equip de govern Albert Fernández
i Núria Canal. Segons l’alcalde, aquest
nou equipament estarà acabat d’aquí un
any i “serà el centre de tots els serveis
municipals com ara la neteja, la recollida
de residus, la millora de la via pública i
l’enllumenat, inclosa la deixalleria”.
CENTRALITZARÀ ELS SERVEIS MUNICIPALS, DEIXALLERIA INCLOSA

El Gran

Recapte
d’Aliments
recull 20,7 tones
per a persones
necessitades
SOLIDARITAT

Club Volei
Martorell
presenta a les
Instal·lacions
Esportives els
cinc equips de la
temporada
ESPORTS

Els clients de set supermercats ubicats a
Martorell van dipositar 20.700 quilos de
menjar bàsic per a persones necessitades en
la 8a edició del Gran Recapte dels Aliments,
celebrat els passats dies 25 i 26 de novembre. La xifra supera en 1.330 quilos la que es
va assolir l’any passat, i va satisfer el Banc
dels Aliments, l’entitat organitzadora. Una
cinquantena de voluntaris va fer torns a les
entrades dels establiments per informar,
acompanyar i orientar els clients en aquesta iniciativa solidària. La campanya es va
desplegar des de primera hora del divendres
25 i fins al tancament vespertí del dissabte
26. Els clients que van anar a comprar durant
aquesta franja horària a set supermercats de
Martorell van poder dipositar una part de les
seves adquisicions alimentàries (productes
bàsics, no peribles o de llarga caducitat) en
les grans caixes habilitades per a l’ocasió.

MÉS DE 50 VOLUNTARIS HO VAN FER POSSIBLE

El Club Volei Martorell va presentar, el passat 11 de desembre, els seus cinc equips
i l’escola de voleibol de la temporada
2016-2017, a les Instal·lacions Esportives
Municipals. L’entitat, formada per 80 esportistes i nou entrenadors, està presidida
per Manolo Tena, que succeeix en el càrrec
a Paco Pérez Peinado. En aquesta gran
festa del volei, hi van desfilar els equips
federats del club, així com les escoles de
voleibol amb què l’entitat col·labora per
introduir aquest esport a les edats prèvies
a la categoria benjamí. Es tracta d’un equip
benjamí, d’un aleví, d’un infantil, d’un cadet
i d’un juvenil femení. Els conjunts benjamí i
l’aleví competeixen al Consell Escolar Baix
Llobregat. L’entitat va decidir l’any passat
apostar només per la branca femenina en
tots els seus equips.
MÉS DE 80 ESPORTISTES I NOU ENTRENADORS FORMEN EL CLUB
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L’Ajuntament
nomena

Màrius
Garcia
Fill Predilecte
de la Vila

L’Ajuntament de Martorell en ple va nomenar Màrius Garcia Baeza Fill Predilecte de
la Vila, el passat dilluns 21, pels seus mèrits
com a home de cultura, polifacètic i generós, que fa dècades que organitza tot tipus
d’activitats culturals a Martorell i hi participa.
Nascut a Martorell el 1932, Garcia va dir que
aquest reconeixement era una “sorpresa
molt agradable” i que “tot el que hagi pogut
fer per aquest poble ho he fet de cor, perquè

m’estimo molt Martorell”. Màrius Garcia és
patró vitalici de la Fundació Francesc Pujols,
ha estat mestre i director del col·legi Santo
Tomás de Aquino, pioner de l’emissora
Ràdio Martorell i president del Patronat de
la Cavalcada de Reis i de la Creu Roja de
Martorell. “L’equip de govern pensem que
s’ha de reconèixer les persones que han fet
bé les coses”, ha dit l’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa.

CULTURA

UNA NÉTA, LA FILLA I EL GENDRE DE MÀRIUS GARCIA, AMB L’ALCALDE FONOLLOSA. I IMATGES HISTÒRIQUES

El Pla

Educatiu
d’Entorn

de Martorell
aposta per la
cohesió social i
l’èxit educatiu
EDUCACIÓ

Recentment s’ha presentat el Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) de Martorell i s’ha constituït la comissió operativa que vetllarà pel
seu desenvolupament durant els propers
mesos. Fruit d’un conveni signat entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, el Pla Educatiu d’Entorn persegueix
l’èxit educatiu i la cohesió social de tot
l’alumnat.
La regidora d’Ensenyament, Núria Canal,
ha definit el PEE com “una oportunitat
perquè tota la comunitat educativa (professors, consells escolars, associacions de
mares i pares, famílies, nens i nenes) treballi
en la mateixa direcció per aconseguir que
cada nen i cada nena assoleixin les seves
competències diferencials”.
PROFESSORS, CONSELLS ESCOLARS, AMPAS I ADMINISTRACIÓ,
XXX A UNA
TOTS
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Rovira i
Benavente
imparteixen
un curs per
aprendre a
elaborar l’arbre

genealògic
familiar

Ramon Rovira i Ramon Benavente, membres
de la Societat Catalana de Genealogia, van
impartir els passats 19 i 26 de novembre a El
Círcol un curs per aprendre a elaborar l’arbre
genealògic familiar. L’activitat va ser organitzada pel Centre d’Estudis Martorellencs, dins la
21a Setmana de la Ciència. El punt de partida,
segons el martorellenc Ramon Benavente, és
la informació oral que “ens connecta amb la
primera baula generacional, així com documentació, esqueles, recordatoris, DNI o llibres
de família”. D’aquesta manera obtenim “un
primer arxiu particular que, posteriorment, podrem contrastar i ampliar recorrent als arxius
civils o eclesiàstics”. La genealogia implica
la recopilació dels noms de parents tant vius
com difunts, i estableix la relació entre ells, per
tal de construir un arbre o taula genealògica,
que es pot plasmar de manera ascendent o
descendent.

21a Setmana de la Ciència
Amb motiu de la 21a Setmana de la Ciència
de Catalunya, el Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) va organitzar a la Farmàcia
Bujons l’exposició “La recerca històrica a
Martorell”. La mostra es va fer coincidir amb
els 80 anys de la publicació de l’Historial
de Martorell, de Fèlix Duran i Cañameras,
“un autor essencial per conèixer la història
medieval i moderna de Martorell i la baronia
de Castellvell de Rosanes”, segons el vicepresident del CEM, Alfred Mauri. A través de
diferents plafons mòbils, la mostra explica
com el segle XIX la història de Martorell i de
la baronia de Castellvell de Rosanes havien
merescut atenció d’algunes publicacions,
especialment als butlletins d’agrupacions
excursionistes.

CULTURA

LA INFORMACIÓ ORAL I DESPRÉS LA DOCUMENTAL SÓN LA BASE DELS ARBRES GENEALÒGICS

Treballs a la
muntanya per

facilitar el pas
dels bombers

en cas d’emergència
MEDI AMBIENT
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L’Ajuntament de Martorell ha dut a terme
aquest novembre uns treballs al camí de
la carena de la serra de l’Ataix, concebuts
com una actuació estratègica destinada
a millorar l’accessibilitat dels camions
de Bombers en cas d’emergència i contemplada pel Pla de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals (PPI) 2013-17. Sobre
la base del terreny natural s’ha col·locat
una làmina de polietilè sobre la qual s’hi ha
aplicat un formigonat barrejat amb terra de
la zona, tal i com ja s’havia fet l’any 2009 al
camí de la Roca Dreta. Aquest darrer treball
està inclòs en el PPI 2013-17, fruit d’un
conveni entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Martorell. “Els incendis
s’apaguen ara, abans no arribi l’estiu, amb
la prevenció; i arranjar aquests camins
forma part d’aquesta prevenció”, ha dit el
regidor de Medi Ambient Adolf Bargués.

LA IMPORTÀNCIA DE LA PREVENCIÓ:
“ELS INCENDIS S’APAGUEN ARA”

Martorell
diu “prou!”
a la violència vers
les dones amb
un manifest i
activitats
SOCIETAT

Presenten el llibret
‘50 anys de
Buenos Aires,
àlbum fotogràfic
d’un barri de
Martorell’
MEMÒRIA

La regidora de Benestar Social i Joventut de
l’Ajuntament de Martorell, Cristina Dalmau, va
llegir el passat 25 de novembre un manifest
institucional d’adhesió al Dia internacional
per a l’eliminació de la violència vers les
dones, a la plaça de la Vila. Van acompanyarla l’alcalde Xavier Fonollosa, els regidors de
l’equip de govern Adolf Bargués, Míriam Riera
i Sergi Corral i prop d’un centenar de persones més. Dalmau va dir que les administracions i la societat civil feien pública la “ferma
voluntat de treballar fins a erradicar-la”. Tot
seguit, l’alcalde Fonollosa va afirmar que “estem en guerra contra la violència masclista;
una batalla que hem de guanyar”. Acabats els
parlaments, Quico Valín, de l’Escola Municipal
de Música de Martorell, va interpretar a la guitarra una peça de Dilermando Reis. Tothom
que va voler va poder fer-se una fotografia
amb el cartell del lema de la campanya.

“AQUESTA BATALLA L’HEM DE GUANYAR”

L’associació de veïns de Buenos Aires va
presentar, l’1 de desembre a la Biblioteca
Martorell, el llibret 50 anys de Buenos Aires,
àlbum fotogràfic d’un barri de Martorell.
Editat per la pròpia associació amb la
col·laboració de l’Ajuntament, el llibret
repassa en 24 pàgines el primer mig segle
d’història del barri dels blocs alts amb
textos i imatges, antigues i actuals. Buenos Aires és un barri nascut d’una doble
necessitat: donar resposta a la riuada i les
inundacions de 1962, que van deixar sense
casa desenes de famílies, i donar cabuda
als treballadors que arribaven a Martorell
aleshores, atrets per la indústria creixent. A
l’acte hi van assistir l’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa, regidors, l’actual president de l’AV, José Ignacio Blázquez, antics
presidents i prop de 200 persones.
EL LLIBRET ESTÀ DISPONIBLE AL CENTRE CULTURAL

El Club

Handbol
Martorell

presenta els seus
22 equips de la
temporada
ESPORTS

El Club Handbol Martorell va presentar el
passat 5 de novembre els seus 22 conjunts
per a la temporada 2016-2017. L’entitat,
dirigida per Jordi Florensa, compta amb
més de 200 esportistes i ha iniciat el curs
amb la permanència del primer equip
masculí i el creixement dels conjunts base
com a objectius principals. L’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, i la regidora
d’Esports, Belén Leiva, van acompanyar
Florensa a la pista per dirigir unes paraules
a jugadors, entrenadors i familiars presents
a la graderia. El president va agrair la bona
feina feta per tècnics i jugadors, i l’alcalde,
per la seva banda, va destacar que l’índex
d’esportistes joves a Martorell és molt alt, la
qual cosa “suposa un valor afegit a l’esport
martorellenc”.
MÉS DE 200 ESPORTISTES FORMEN EL CLUB
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El Bàsquet
Martorell
homenatja

Jordi Fusalba
en la presentació
dels equips

ESPORTS

El Club Bàsquet Martorell va presentar el
passat diumenge 27 de novembre els seus
16 equips per a la temporada 2016-2017.
Els conjunts blaus van desfilar al Pavelló Esportiu Municipal en una matinal de
bàsquet que va servir també per homenatjar l’exjugador i entrenador del club Jordi
Fusalba, mort sobtadament als 22 anys, el
passat mes d’agost. A l’acte hi van assistir
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i la
regidora d’Esports, Belén Leiva, entre altres
regidors de l’equip de govern.
Un cop presentats tots els equips, el club
va escenificar la retirada de la samarreta
amb el dorsal número 4 en memòria de
Jordi Fusalba. En aquest sentit, l’alcalde
Fonollosa va voler destacar la força de
l’entitat per superar “com una família unida,
un moment molt difícil” i va lloar la bona feina feta pel president del club blau, Miquel
Fusalba. Prop de 200 esportistes formen
part aquesta temporada del CB Martorell,
que compta ja amb 40 anys d’història i
gairebé 400 socis.

LA SAMARRETA AMB EL NÚMERO 4, RETIRADA EN MEMÒRIA DE JORDI FUSALBA

Festa grossa
del futbol per
presentar els 39
equips del C.F.
Martorell
ESPORTS

El Club de Futbol Martorell va presentar
el passat 13 de novembre al Torrent de
Llops els seus 40 equips, i més de 550
futbolistes, per a la temporada 2016-2017.
A l’acte, que va comptar amb actuacions
musicals en directe, hi van assistir l’alcalde
de Martorell Xavier Fonollosa i la regidora
d’Esports, Belén Leiva, entre altres regidors
de l’equip de govern, així com el representant de la Federació Catalana de Futbol,
Francesc Falguera. A l’hora dels parlaments, l’alcalde Fonollosa va fer palès el
creixement del projecte del futbol martorellenc dient que “enllaça molt bé amb la idea
d’esport que tenim des de l’Ajuntament
de Martorell, transmissor de valors com la
companyonia o el treball en equip”.
MÉS DE 550 FUTBOLISTES DE TOTES LES EDATS FORMEN EL CLUB

12

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.

SEMPRE AMB LES PERSONES

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

Partit
Demòcrata
Europeu
Català

El proppassat 21 de novembre, i en
sessió de ple de la corporació, es va
presentar i aprovar el pressupost inicial
consolidat de l’Ajuntament per a l’any
2017. Un pressupost que incrementa
de forma significativa la seva dotació
amb relació a l’any anterior i que marca
una clara vocació el govern de continuar prioritzant les polítiques de caràcter social i de suport a les persones,
famílies i entitats que segueixen patint
dificultats. Entenem el pressupost com
el pla econòmic i financer anual que
està vinculat a l’estratègia formulada
per les persones que formem l’equip
de govern i que, així mateix, és una
eina que ens serveix per planificar,
programar, controlar i fer un seguiment
i avaluació de les nostres actuacions
en el municipi. El pressupost que vam
presentar i aprovar inicialment és un
pressupost que tradueix en números el
que l’equip de govern volem per Martorell i per a les persones que hi vivim.
La nostra única finalitat, però, no és
gestionar pressupostos sinó planifi-

car i prestar serveis que satisfacin de
manera equilibrada les necessitats i
expectatives dels martorellencs, i per
fer-ho possible ens cal, certament, una
gestió acurada de la realitat econòmica. Quan gastem? En què ho gastem?
Qui se’n beneficia? Són qüestions a les
quals volem donar resposta des de la
perspectiva econòmica del pressupost
i ens ajuden a entendre quines són les
prioritats de l’acció de govern i quin
model de poble estem construint.
Recentment, l’Ajuntament de Martorell
ha estat reconegut, per un organisme
independent d’àmbit estatal (Associació Estatal de Directors i Gerents
en Serveis Socials), com un dels 12
municipis de més de 20.000 habitants
que més ha invertit en serveis socials
en els últims dos anys.
La nostra proposta de pressupost
preveu que el 43 % de la despesa per
habitant de l’Ajuntament de Martorell
vagi directament a prestar serveis a
les persones, especialment, a les més
desfavorides i a les que pateixen més

dificultats (en forma d’ajuts directes a
les persones o a través de polítiques
socials de les diferents regidories).
Potenciarem les oportunitats dels
infants, joves i persones grans millorant
els serveis educatius de Martorell i
incrementant de forma continuada la
pràctica de l’activitat física i esportiva,
alhora que promovent hàbits de vida
saludable per a tots els col·lectius.
Aquest pressupost posa de manifest
les característiques i els valors del
poble que es va construint a través de
l’acció de govern, un model de poble
on tothom hi ha de tenir cabuda perquè és el lloc on vivim i on volem que
creixin els nostres fills. És per tot això
que seguirem treballant de valent per
millorar Martorell: un poble endreçat,
bonic, agradable, amb molts serveis a
l’abast de les persones, solidari, participatiu, cohesionat i econòmicament
sanejat. És aquest el poble que volen?
Des de PDECat ho tenim clar. No així
els partits de l’oposició, segons resultat
de la votació del ple passat.

MÉS DEL MATEIX RES DE RES

Lluís
Tomàs Moreno
PSC

Estem a punt de tancar l’any 2016
i és un bon moment perquè, des
del Grup Municipal Socialista,
traslladem a la ciutadania algunes reflexions, si més no, a través
d’aquest mitjà d’informació públic on encara no patim cap tipus
de censura. Voldríem començar
parlant-vos de temes econòmics.
Amb relació als impostos per a
l’exercici 2017, el regidor d’Hisenda
remarcava que aquests no pujarien
(per cert, si sou veïns/es del barri
de Buenos Aires, us recomano que
feu una comparativa del vostre
rebut de l’IBI amb els anys 2016 i
2017) i ignorava la nostra proposta
d’abaixar-los, tenint en compte el
romanent de tresoreria existent en
l’actualitat. Finalment, i amb els
vots en contra de tots els grups de
l’oposició, s’aprovà el Pressupost
per al 2017, un cop més, sense
la participació de la ciutadania ni
dels grups de l’oposició que es
van veure menyspreats i enganyats

per l’equip de govern CiU+ERC
(quina poca memòria, Sr. Bargués,
del que vostè es queixava quan el
2014 estava a l’oposició. Ara, calla
i consent). Com a apunt econòmic,
Martorell encetarà l’any 2017 amb
un deute de 15.395.289,99 €, la
qual cosa suposa més de 2.500
milions de pessetes, i està previst
tancar el mateix any amb un deute
de 18.089.377,75 €.
D’altra banda, l’alcalde va comentar
que Martorell havia rebut un reconeixement per ésser un municipi
que destina molts diners, en el seu
pressupost, a temes socials. Segurament és així en el pressupost
inicial, però, observant la liquidació
final, la realitat diu que no s’acaba
destinant tota la quantitat a aquesta
finalitat.
Nosaltres vàrem tornar a presentar
propostes de caire social per millorar el pressupost i la resposta del
govern va ser, textualment: “Vostès

han fet un ‘copiar i enganxar’. Nosaltres ja les teníem previstes i així continuarem”. És la cançó de l’enfadós,
res de res. Amb tot, els ciutadans
no varen sentir, al Ple de novembre,
les respostes del govern davant les
nostres preguntes relacionades amb
el cost i la problemàtica que estan
originant les obres de la rambla de les
Bòbiles, així com la pèrdua, per part
de l’Ajuntament, del judici i reclamacions posteriors a dos directius del
Futbol Sala Martorell que al moment
oportú va suposar la desaparició
d’aquesta emblemàtica entitat. Els
ho tornem a preguntar: quina va ser
la sentència definitiva i quin cost ha
suposat per les arques municipals tot
el procés?
Per finalitzar, volem desitjar-vos
un Bon Any 2017 i que aprofiteu
aquestes dates per donar suport al
comerç de proximitat de la nostra
ciutat.
Salut.
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MORI EL MAL GOVERN!
ASSEMBLEA
MOVEM
MARTORELL

El mes passat l’equip de govern
(CiU i ERC) van presentar els SEUS
pressupostos per al 2017, i diem
SEUS perquè una vegada més no
han volgut escoltar les propostes que
la resta de grups els hem presentat,
incomplint un altre cop el seu acord
de govern, el seu Pla d’Actuació Municipal i el Reglament de Participació
Ciutadana de tots.

gues a una empresa, aquesta forma de
fer és tot un despropòsit. Si tinguessin
per norma consultar la ciutadania de
forma regular i mitjançant eines públiques, no empreses privades, la rambla
de les Bòbiles no seria avui l’exemple
del desastre i malbaratament de recursos públics: el metre quadrat finalment
ens ha sortit més car a Martorell que al
passeig de Gràcia!

Els pressupostos presentats segueixen exactament la mateixa tendència
de fa un any, dos, tres i cinc: increment de la despesa en privatitzacions, manca total de transparència,
partides de caire social aprovades tan
absolutament mal gestionades que
no s’esgoten. La novetat d’aquest
pressupostos és una partida per a
“pressupostos participatius”, partida
que representa el 0.55% del pressupost de l’Ajuntament, i que, com no
podia ser d’una altra forma, es pagarà
a una empresa privada.

D’altra banda, segueixen mentint respecte als impostos municipals. Diuen
que els congelen, però curiós que
al Pressupost 2017 esperin recaptar
400.000 euros més d’IBI, que en tres
anys ja ha pujat un 13%. Quan als
veïns i a les veïnes de barri de Buenos
Aires us arribi el rebut de l’IBI mireu el
que heu pagat aquest 2016 i el que
pagareu al 2017, veureu qui menteix!

Al mateix Ple ja vam fer una proposta:
la participació no depèn de quant pa-

Movem Martorell, un any més, vàrem
obrir un procés participatiu (cost 0) per
recollir les propostes de la ciutadania.
Aquestes 24 propostes van des de
recuperar els serveis públics, com
l’aigua, la neteja o la jardineria munici-

pal (recordem que els amics d’Acciona
ens costen 500.000 euros), crear un
reglament de subvencions transparent
que acabi amb el clientelisme, apostar
per l’eficiència energètica (paguem
més dos milions d’euros en subministraments), aplicar la tarifació social
aprovada fa més de quatre anys (que
es pagui en funció de la renda), apostar
per la mobilitat sostenible, rehabilitar
la Torre de Santa Llúcia (edifici protegit
que l’equip de govern esta deixant
caure) i crear un pla per generar ocupació, entre d’altres.
No hem notat cap canvi en aquesta
legislatura i us volem traslladar a
vosaltres algunes preguntes: Preferiu serveis públics o privatitzats?
Considereu que la vostra opinió és
escoltada (aquesta pregunta no inclou
els que tenen accés directe als despatxos de l’equip de govern)? És lògic
pressupostar partides socials a cop
de titular i no destinar-les a les seves
finalitats?
Prenem la paraula, mori el mal govern!

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, VOLUNTAT POLÍTICA

Míriam
Riera i Creus
ERC

En el ple del mes de novembre
l’Ajuntament va aprovar els pressupostos per al 2017.Una de les
novetats d’enguany és la partida
de pressupostos participatius,
200.000 euros perquè la ciutadania faci propostes i decideixi com
invertir aquests diners.
Iniciar una dinàmica de pressupostos participatius implica
l’establiment d’una metodologia,
una campanya de comunicació
perquè tothom conegui com pot
participar-hi i el desenvolupament
de mecanismes perquè la votació
sigui al més senzilla possible. Però
el que suposa aquesta nova partida és, sobretot, voluntat política.
Esquerra ho portàvem al nostre
programa i també es va incloure al
PAM aprovat per l’equip de govern.
I la voluntat política es transforma
ara en una realitat.
De segur que aquesta realitat no
satisfarà tothom. Alguns diran que
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és poc, o que se centra només en
unes actuacions concretes. Però
fins ara la participació ciutadana
en els pressupostos mai s’havia
vinculat a una partida concreta, ni
s’havia generat un procés estructurat. I això és un símptoma i una
mostra que, per molt que es vulgui
negar, sí que hi ha una evolució i un
canvi en la manera de fer les coses.
Ara bé, no es pot confondre la
participació ciutadana amb la participació política. Els tres àmbits
de la participació –el tècnic, el
polític i el ciutadà– han de quedar
clars. No s’hi val a voler fer tots
els papers de l’auca. Els polítics
tenim els nostres espais de debat
a través dels grups municipals: els
plens, les comissions, els consells
rectors, etcètera. El que fem ara és
obrir nous espais per a la participació dels ciutadans, com es va
fer fa poc més d’un any amb el
Consell d’Infants.

La participació, però, també ha de
ser present en les accions del dia
a dia. El contacte amb les entitats
és constant. Des de l’Ajuntament
les escoltem, les ajudem i els
mirem de facilitar les eines perquè
puguin tirar endavant els projectes.
Tenim un teixit associatiu potent,
com s’ha demostrat fa poc amb
els actes organitzats en favor dels
25 anys de La Marató de TV3.
La nostra obligació és continuar
donant-hi suport, amb l’ajut dels
treballadors de l’Ajuntament, als
quals agraeixo, un any més, la
feina i dedicació.
Anem fent passos endavant. I la
nostra voluntat és continuar escoltant, fent i explicant.
Bon any 2017!

PRESSUPOSTOS 2017

Francesc
J. Arpal Maciá
PP

El Pressupost de l’Ajuntament de
Martorell per a l’exercici 2017 està
elaborat exclusivament per l’equip
de govern, no hi ha hagut cap mena
de negociació amb els diferents
grups de l’oposició tot i que es van
oferir amb anterioritat per mantenir
una reunió en la qual hi poguessin
fer aportacions els diferents grups
municipals. Però a l’hora de la
veritat no ha estat així. Pel que fa
als números d’aquest Pressupost,
els ingressos i a les despeses són
bastant semblants als inicials del
2016. Un Pressupost que consta de
l’Ajuntament, el Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les Persones
de Martorell i l’empresa municipal
Martorell Gestió del Sòl amb un
Pressupost consolidat de 36 milions,
259 mil i escaig euros. Un 1,8 %
més que l’inicial del 2016, que no el
definitiu.

any més amb ajustos pel que fa a la
plantilla, ja que les baixes per jubilació no es cobreixen i les voluntàries,
tampoc. Únicament transformant
una plaça d’auxiliar administratiu
adscrita a Intervenció de personal
laboral a funcionari i una d’auxiliar
administratiu adscrita al Gabinet
d’Alcaldia a Territori i Sostenibilitat, i
no serà que no hi ha vacants, ja que
entre personal funcionari i laboral hi
a una cinquantena de vacants.

A grans trets, podem dir que aquest
Pressupost és molt continuista amb
el de 2016 pel que fa als serveis i un

Pel que fa a l’empresa municipal
d’habitatge Martorell Gestió del

Pel que fa al Patronat, aquest es
redueix un 7,25 % respecte al definitiu de 2016. Aquesta diferència son
903.000 € menys. Els Premis Vila de
Martorell passen d’un pressupost
de 12.000 a 7.600 €, i la festa Major
el 2017 potser no serà tant major, ja
que el pressupost passa de 84.000
€ el 2016 a 50.000 per al 2017. El
Carnaval o La Màgia de Nadal també es redueixen.

Sòl, no té pràcticament variacions:
seguirà esperant que arribin temps
econòmicament millors per al seu
desenvolupament de forma adient,
i més quan ja es comença a veure
llum al final del túnel. Per al grup
municipal del PP aquest és un
pressupost continuista en molts
aspectes en relació als pressupostos
anteriors i, per diverses raons, com
cada any, aquest serà un Pressupost
amb moltes modificacions perquè
en moltes partides es farà curt.
És el pressupost de l’equip de
govern per al qual als grups de
l’oposició, un any més, ens n’han
deixat al marge. Hauria estat més
encertat intentar sumar voluntats
polítiques amb els diferents grups
que no seguir anant per lliure, però
aquesta és una decisió que només
és a les seves mans.
BON NADAL I FELIÇ 2017

ESQUERRA?

Raquel Pérez
SOM
MARTORELL

Las siguientes palabras fueron
recogidas en 2015, en una de las
intervenciones del regidor de urbanismo, Adolf Bargués, cuando aún
era miembro de la oposición. En
aquel momento se negociaba algo
muy importante, la aprobación de
los presupuestos municipales: “En
aquests moments, quan els nostres
ciutadans d’aquest país estan pel
dret a decidir, és ara el moment en
què aquest dret arribi (...) Aquest
dret que reivindiquem no acaba
només amb el procés. S’ha de
ser coherent i que el dret a decidir
també s’ha de saber què passa
(...), que els ciutadans de Martorell
puguin, puguem decidir, com es
poden gestionar els nostres diners i
en quins àmbits de la vida quotidiana prioritzem, triant quines són les
inversions més necessàries per a
nosaltres. S’ha acabat decidir sense
tenir presents als ciutadans, això
pertany a la tardor del patriarca.”

Más de un año después, el mismo
Sr. Bargués, regidor por Esquerra
(ERC), ha votado, con una curiosa
sordera política propia de la derecha, a favor de los presupuestos de
2017 sin preocuparse en absoluto
por el verdadero “dret a decidir”:
sin la participación de los ciudadanos en esos presupuestos, sin que
podamos decidir cómo gestionar
y priorizar nuestro dinero ni escoger cuáles son las inversiones más
necesarias para todos.
Como consecuencia de esa falta
de participación ciudadana y de la
falta de coherencia del Sr. Bargués
y demás regidores de Esquerra, se
han aprobado tal cual unos presupuestos que desatienden, entre
otros, uno de los grandes problemas
de Martorell: el desempleo. El presupuesto destinado a esta cuestión
es de risa, sobre todo si lo comparamos con el dinero gastado en obras
preelectorales como el passeig de la

Creu Roja, que en menos de un año
ha empezado a agrietarse y desmenuzarse.
En Martorell, un pueblo lleno de
industria, hay más de 2.300 personas sin empleo y más de 1.000 no
cuentan con ningún tipo de ayuda
reconocida. Esto es aún más grave
si consideramos que el 74 % de la
población reside en el municipio
por motivos laborales. Somos el segundo pueblo con más desempleo
(16’12 %) del Baix Llobregat, una
comarca que tiene una tasa del 12’9
% de paro. Para rematar, Esquerra
también ha apoyado privatizaciones
de servicios municipales, más de las
que ya existían, entre otros, irónicamente, el de Participació Ciutadana.
En resumen: con izquierdas así, no
hacen falta derechas.
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DIA 30 desembre de 16.00 a
22.00 h

DIA 31 desembre de 9.00 a
14.00 h

TORNEIG DE BÀSQUET CADET
PREFERENT “VILA DE MARTORELL”

TORNEIG DE BÀSQUET CADET
PREFERENT “VILA DE MARTORELL”

Organitza: Club Bàsquet Martorell
Pavelló Esportiu Municipal i IEM

AGENDA
DESEMBRE

Pavelló Esportiu Municipal i IEM

18.30 h
10a LA MÀGIA DEL NADAL: FÈLIX
BRUNET. CLÀSSIC
Preu: vegeu les indicacions al final de
l’agenda
Organitza: Ajuntament de Martorell

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

Organitza: Club Bàsquet Martorell

Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

22.00 h
ELS PASTORETS. Barreja d’embolics entre
rabadans, pastoretes, àngels i dimonis que
acaben com ja és tradicional a Betlem amb
l’adoració del nen Jesús.
Preu: vegeu les indicacions al final
de l’agenda
Organitza: El Foment
El Foment

DIA 31 desembre de 11.00 a
13.00 h
L’HOME DELS NASSOS A MARTORELL:
TALLER DE NASSOS I CERCAVILA. Vine
al Mercat Municipal a crear el teu propi nas!
Organitza: Ajuntament de Martorell
Mercat Municipal de les Bòbiles

21.30 h
SOPAR, BALL I COTILLÓ DE CAP
D’ANY AMB L’ORQUESTRA BLAU
MAGNÒLIA
Per a més informació i venda d’entrades:
tel. 93 775 25 86 (El Progrés)
Organitza: El Progrés
El Progrés

23.30 h
CAMPANADES I BENVINGUDA DEL
NOU ANY
Plaça de les Hores

+ info

at
c
.
l
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e
r
o
t
r
a
www.m

1.00 h
FESTA DE CAP D’ANY
Preu: vegeu les indicacions al final
de l’agenda
Organitza: Ajuntament de Martorell
Ca n’Oliveres. Nau 2
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DIA 4 de gener a les 18.30 h
10a LA MÀGIA DEL NADAL: RAUL
BLACK. LA MÀGIA DE RAUL BLACK
Preu: vegeu les indicacions al final de
l’agenda
Organitza: Ajuntament de Martorell

AGENDA
GENER
DIA 1 de gener a les 18.00 h
ELS PASTUFETS. En Lluquet i en Rovelló són
dos rabadans que volen llogar-se de pastors.
Pel camí es troben diversos entrebancs que
sabran esquivar amb èxit.
Preu: vegeu les indicacions al final de
l’agenda
Organitza: El Foment
El Foment

DIA 2 de gener a les 18.30 h
10a LA MÀGIA DEL NADAL: MAG
STIGMAN. MÉS QUE MÀGIA.
Preu: vegeu les indicacions al final de
l’agenda
Organitza: Ajuntament de Martorell
Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

DIA 5 de gener a les 17.30 h
CAVALCADA DE REIS. Arribada de Ses
Majestats al pont del Diable, on seran rebuts per
les autoritats locals, el Patronat de la Cavalcada
de Reis i les nadales de la Coral Ars Nova i la
Coral Ars Nova Infantil. Tot seguit, passejada fins
a la Casa de la Vila per saludar els martorellencs
des del balcó de l’Ajuntament i inici de la
Cavalcada pels carrers de Martorell fins a arribar,
cap a les 21.00 h, a la rambla de les Bòbiles, on
S. M. recolliran les cartes infantils.
Organitza: Cavalcada de Reis de
Martorell
Carrers de Martorell

DIA 7 de gener a les 18.30 h
CONCERT DE REIS. OBRES DE BACH I
HÄNDEL, A CÀRREC DEL GRUP LEIPZIG
ENSEMBLE
Organitza: El Progrés
Església de Santa Maria

DIA 3 de gener a les 18.30 h
10a LA MÀGIA DEL NADAL: XAVI
GONZÁLEZ i ANNA LLOPART. UN HIVERN
DE COLORS. Presentació del seu nou treball
de nadales noves de creació pròpia.
Preu: vegeu les indicacions al final de
l’agenda
Organitza: Ajuntament de Martorell
Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Ball a El Progrés
Tots els dissabtes a les
22.30 h i els diumenges a
les 18.00 h
Més informació al tel.
93 775 25 86
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ACTES DE LA FESTA DE SANT ANTONI ABAT
DIA 14 de gener a les 18.00 h
FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat
de Cornellà.
Organitza: Amics de Sant Antoni
Plaça de la Vila

18.30 h
FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Encesa de les atxes de vent i recollida dels
abanderat de l’any 2016 per portar-los fins a
l’Ajuntament.

13.00 h
FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Benedicció i inici dels Tres Tombs.

DIA 22 de gener a les 12.00 h
TEATRE FAMILIAR. LES 7 CABRETES,
DE LA CIA. XIP XAP
Preu: 6 € nens i nenes/ 6.5 € adults
Organitza: La Xarxa
Centre Cultural

Organitza: Amics de Sant Antoni
Plaça de l’Església

DIA 27 de gener a les 19.30 h
14.00 h
FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Concert Vermut.

JAM-SESSION
Organitza: Escola Municipal de
Música de Martorell
Ateneu

Organitza: Amics de Sant Antoni

Preu: 7€

Pont del Diable

Organitza: Amics de Sant Antoni
El Progrés

22.00 h

19.00 h
FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Pregó de Sant Antoni i intercanvi de
banderes.
Organitza: Amics de Sant Antoni
Plaça de la Vila

19.00 h
FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Ball de gala.
Preu: 10 €
Organitza: Amics de Sant Antoni

DIA 15 de gener a les 9.00 h

MONOLOADDICTES, JAVI SANCHO
Preu: Venda d’entrades anticipades:
12 €. Llibreria Miró (c/ de Francesc
Santacana, 12 ), Cafeteria Coco
Martorell (c/ del Doctor Trueta, 1) i
en línia a www.tiketea.com. 15 € a
taquilla 1 hora abans de l’espectacle.
Organitza: Ajuntament de Martorell

El Progrés

Auditori del Centre Cultural

FESTA DE SANT ANTONI ABAT.
Esmorzar de traginer. A partir de les 10.30 h es
farà el guarniment i l’enganxada de cavalls i la
concentració dels genets i els carruatges
Preu: 3€
Organitza: Amics de Sant Antoni
Plaça de Maria Canela

10.30 h
GUARNIMENT I ENGANXADA
DE CAVALLS. TOT SEGUIT,
CONCENTRACIÓ I SORTIDA DE
GENETS, CAVALLS I CARRUATGES
Organitza: Amics de Sant Antoni
Plaça de Maria Canela
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+ INFO
Preus de La Màgia del Nadal i Concert
de la Banda Simfònica:
Fins a 12 anys, gratuït. Obligatòriament han de
recollir la invitació als punts de venda.
Preu 1: 4 €. Venda d’entrades a taquilla, 1
hora abans de l’espectacle.
Preu 2: 3 €. Venda anticipada d’entrades als
punts d’informació del Patronat de Serveis
d’Atenció a les Persones: Complex Educatiu
Torrent de Llops, CIES, CE La Vila i Pavelló,
fins al 24 de desembre, i al Centre Cultural, el
dia abans de cada espectacle.

Preu 3: 2,5 €. Venda anticipada d’entrades
amb descompte a públic jove de fins a 25 anys o
més gran de 65 anys o pensionista.
Preus de Cap d’Any 2016 a Ca n’Oliveres:
12 € (anticipada) - 15 € (a taquilla)
Venda d’entrades anticipades fins a un
dia abans de l’actuació a la Llibreria Miró (c. de
Santacana, 12) i al Forn de Pa Cafeteria Coco (c.
del doctor Trueta, 1). Venda d’entrades a taquilla
des d’una hora abans de la funció.

CURSOS I TALLERS
GENER 2017
SESSIÓ INFORMATIVA
D’EMPRENEDORIA
Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner. Sala de conferències
Dimecres de 10.00 a 11.30 h
(sessions cada 15 dies)
Imprescindible inscripció
al 93 775 31 01 o
moliempresa@martorell.cat
Organitza: Molí Empresa.
Ajuntament de Martorell

EXPOSICIONS

ALTRES

MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ

BIBLIOTECA DE MARTORELL
De dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h i
de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 h

GENER 2017

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

21a EXPOSICIÓ SOBRE EL CAMP
DE TREBALL DE L’ONG MANS
MERCEDÀRIES A KENYA
Sala d’Exposicions d’El Círcol

BALLS DE SEVILLANES, SALSA,
BALLS LLATINS, ROCK I
INFORMÀTICA
Local Social Soldiby. Passatge del
Sindicat, s/n baixos
Dimecres:Informàtica de 19.30 a
20.30 h. Dilluns: Sevillanes de 20.15
a 21.15 h. Dijous: salsa-balls llatins
de 19.45 a 20.45 h. Divendres:
Rock de 20.30 a 21.30 h
669 242 428 (Informàtica)
654 720 338 (Balls)
Organitza: Soldiby

CONCURS DE CANT JOSEP PALET
DE MARTORELL
Està obert a tots els cantants,
independentment de la seva
nacionalitat, d’entre 18 i 35 anys,
ambdues edats complertes
l’any 2017. El candidat haurà
d’enviar la butlleta d’inscripció en
línia abans de la finalització del
termini d’inscripció, correctament
emplenada i signada, a la següent
adreça de correu electrònic:
martorell@joventutsmusicals.cat.

Del 7 de novembre al 10 de gener
de 2017. De dilluns a dijous de 9.00
a 15.00 h i de 17.00 a 19.30 h.
Divendres de 9.00 a 15.00h
Organitza: ONG Mans Mercedàries

CLUBS DE LECTURA DE LA SALA
INFANTIL DE LA BIBLIOTECA
Cada dimarts, de 17.30 a 18.30 h a la Sala
Tallers de la Biblioteca. Reunió del Club de
lectura infantil (per a nens de 2n, 3r i 4t
de primària)
Cada dijous, de 17.30 a 18.15 h, a la Sala
Tallers de la Biblioteca. Reunió del Club de
lectura infantil (per a nens de P5 i 1r de
primària)

Vestíbul del Centre Cultural

TALLERS
Cada divendres, de 10.00 a 11.30 h , a
l’aula 2 de la biblioteca. Taller “Viure bé
per sentir-se millor”, adreçat a la gent
gran
Cada dimecres de 18.00 a 20.00 h, a l’aula
2 de la biblioteca. Taller de Narrativa

Horari: del 27 de desembre al 5 de
gener. De dilluns a divendres de 10.00 a
21.00 h. Dissabtes de 10.00 a 14.00 h

AULA D’ESTUDIS
DATES: del 9 de gener fins al 4 de febrer
del 2017. A la Biblioteca de Martorell

CONCURS DE CARTELLS
NADALEM 2016 I CARNAVAL
2017

EXPOSICIÓ “ULLS” DE JAUME
MUXART
MUXART. Espai d’Art i Creació
Contemporanis
Del 15 de gener al 26 de febrer .
Dijous i divendres de 17.00 a 20.00
h. Dissabtes i diumenges de 10.30
a 14.00 h

El termini d’inscripció finalitzarà
el dia 12 de febrer del 2017.
Organitza: Ajuntament de Martorell
i Associació Joventuts Musicals de
Martorell

HORARI DE NADAL: Des del dia 27 de
desembre 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 14.00 h. Els dies 24 i 31 de
desembre i 7 de gener la biblioteca estarà
tancada.
Adreça electrònica: b.martorell@diba.cat
Per a qualsevol consulta: tel. 93 775 60 60.
C/ de les Mancomunitats Comarcals, 13

+ INFO
MUSEUS

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

HORARI: De dilluns a dissabte: matins de
10.00 a 14.00 h
De dilluns a divendres: tardes de 16.00 a
23.00 h
LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Els dimecres 7, 14 i 21 de desembre i
11, 18 i 25 de gener. De 17.00 a 19.30 h.
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.

Organitza:PMSAPM
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