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LES ENTITATS
DE MARTORELL

ENTITAT
ASSOTEA. Associació TEA Martorell
ANY DE FUNDACIÓ 2014
PRESIDENT Natalia López Acosta
DADES DE CONTACTE
Adreça: c/ Torrent de Rosanes, 1, 2n. 08760-Martorell
Tel.: 657 16 98 77
Adreça electrònica: teamartorell@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/teamartorell.martorell/
FINALITAT
Assotea té com a finalitat donar suport a les persones que tenen un Trastorn d’Espectre Autista (TEA) i a les seves famílies,
però també a persones que es vulguin implicar a entendre el
món de l’autisme i les seves peculiaritats.
A més, des de la nostra associació es realitzen tasques divulgatives sobre l’autisme i es col·labora amb estudiants que estan
interessats en el TEA.

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
BIBLIOTECA ı 93 775 60 60
OMIC ı 93 775 37 52
GAS NATURAL ı 902 079 997
FECSA-ENDESA ı 902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

www.martorell.cat
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FARMÀCIES

CRÈDITS

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)
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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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JUNY | JULIOL
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correctament, comuniqueunos-ho al
correu electrònic:
comunicacio@martorell.cat

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.
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Ràdio Martorell

EDITORIAL ı L’ALCALDE

Diàleg, consens, generositat i

responsabilitat
Aviat farà 24 mesos que es va constituir el
nou consistori a l’ajuntament de Martorell,
resultat d’unes eleccions municipals que
van configurar per voluntat dels electors un
govern de coalició, on la cultura de pacte
i entesa és present en les decisions de
l’equip que encapçalo. Recordo que des
del primer dia ens vam conjurar a treballar
plegats pel nostre poble amb diàleg, consens, responsabilitat i generositat.
Els nostres eixos de govern són molt clars:
L’atenció a les persones com a eix principal
de l’acció de govern, tenint en compte que
tot progrés ha de comportar una atenció i
cura per als més desafavorits, per aquells
que més ho necessiten. No fer-ho propicia
una societat encara més desigual, i no ho
volem ni podem permetre.
La represa de l’economia com a element clau
per a la reactivació de la situació econòmica
i social. Amb una aposta ferma, contundent
i estable per afavorir la millora econòmica i
la generació d’activitat. Ens cal millorar les
xifres d’atur, i per fer-ho cal millorar els espais
de formació i qualificació, i contribuir a la
implantació d’empreses i serveis.
La regeneració democràtica entesa com
el treball per la millora de la informació, la
participació, la transparència i la modernit-

zació de l’administració. Perquè totes les
opinions són bones i sumen.
Tenim clar que la millora i el progrés només
es poden cultivar des del treball en positiu, no
des de l’atac i la confrontació, intentant afavorir l’entesa, establint vincles, creant ponts
i concentrant totes les energies i il·lusions a
assolir la transformació i la millora al servei
de tots els martorellencs. No es pot construir
res sòlid només des de la queixa i la indignació. Estem radicalment compromesos amb
la transformació per millorar, amb aportar
solucions i no pas problemes.

ESTEM RADICALMENT
COMPROMESOS AMB
LA TRANSFORMACIÓ
PER MILLORAR,
APORTAR SOLUCIONS
I NO PROBLEMES
L’ordenació del territori, seguir transformant
per seguir millorant. La generació d’activitat
econòmica va estretament lligada a una
acurada planificació del territori. La millora
social va estretament lligada a la millora

XAVIER FONOLLOSA I COMAS ı SEGUEIX-LO A:

econòmica i a la millora de l’entorn. És el
que m’agrada anomenar l’urbanisme al
servei de les persones.
La transformació d’espais, carrers i places
ens aporta espais per compartir, per a la
convivència i la interacció i ens millora la
qualitat de vida.
El desenvolupament urbanístic de polígons i espais industrials nets afavoreixen
la instal·lació de noves empreses i serveis i
dinamitzen l’economia.
I també l’eix nacional: participem en el procés de transició nacional des dels nostres
pobles i ciutats, perquè estem convençuts
que aquest és el camí de la justícia social,
econòmica i històrica.
Gairebé dos anys de govern durant els
quals hem fet molta feina, però ens en
queda molta per fer. Dia rere dia aprenem a
millorar entre tots el nostre poble.
Vull aprofitar per agrair la feina de tots els
regidors del govern: sense ells tot seria més
difícil. I també les aportacions dels ciutadans,
que ens feu arribar propostes de millora pel
nostre poble. Aquesta actitud positiva i de
suma ens empeny a seguir compromesos en
la millora i transformació de Martorell.
Moltes gràcies.

Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat
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REPORTATGE ı VISITA INSTITUCIONAL

La puixança de SEAT i els 850 anys de l’Hospital
Sant Joan de Déu capten l’atenció del president

Puigdemont

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser a Martorell els passats 19
i 21 d’abril per motius ben diferents però
ambdós positius per al municipi. El primer
va ser visitar les instal·lacions de SEAT, una
empresa puixant que continua apostant
per Martorell i per la innovació. El segon va
ser commemorar els 850 anys de l’Hospital
Sant Joan de Déu, un dels més antics de
Catalunya.
A la SEAT, van acompanyar Puigdemont el
conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget; l’alcalde Martorell, Xavier Fonollosa,
i els alcaldes d’Abrera i Sant Esteve. La
comitiva va visitar el Centre de Disseny i el
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Taller 10 de muntatge, on va conèixer les
innovacions de l’empresa en matèria 4.0
(ulleres intel·ligents, robots autònoms, etc.)
i la seva aposta per convertir-se en una
fàbrica intel·ligent.
“Hi ha una Catalunya-SEAT, una Catalunya que és conseqüència directa de SEAT,
una Catalunya que ens parla de fàbriques,
que ens parla de diversos municipis, de
models d’automòbils, de moltes famílies i
d’aquesta Catalunya-SEAT ens en sentim
molt orgullosos com a país”, va declarar
Puigdemont. El president va destacar que
el sector industrial a Catalunya creix a un
ritme superior a les previsions de la Unió

Europea i que cada vegada exporta més i
millora el seu compromís social i mediambiental.
El president de SEAT, Luca de Meo, va
afirmar que l’empresa ha destinat 900
milions d’euros a inversions i despeses
en R+D en els nous Ibiza i Arona, inversió
que “demostra el nostre compromís amb
el desenvolupament econòmic del país”.
El nou Ibiza es produeix a la línia 1 de
Martorell, que també acollirà, a partir del
segon semestre de 2017, la producció del
SEAT Arona, el nou vehicle multisegment
compacte de la companyia. Martorell
també fabrica el SEAT León i l’Audi Q3.

VUIT SEGLES I MIG D’HOSPITAL
“Són xifres imponents i rodones, les que
avui commemorem: 850 anys d’història,
160.000 usuaris i 13 municipis d’abast”.
Amb aquestes paraules començava el
discurs que l’alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, va dirigir als assistents a l’acte
de celebració dels primers vuit segles i mig
de l’Hospital Sant Joan de Déu, el passat
21 d’abril.

La visita del president de la Generalitat de
Catalunya a Martorell va començar a la Casa de
la Vila, on va ser rebut per l’equip de govern i va
signar al Llibre d’Honor. Des d’allà la comitiva va
creuar la Vila i el pont de l’Anoia i, tot travessant
el barri de Buenos Aires, va acabar a l’Hospital
Sant Joan de Déu, on es va descobrir una placa
commemorativa i es va presentar un quadre de
l’artista martorellenc nonagenari Jaume Muxart.

El president Puigdemont, per la seva banda,
va posar de relleu l’atenció a les persones
malaltes i desvalgudes i l’impuls de la societat civil com a forma de fer nació: “Els 850
anys de l’Hospital de Martorell són possibles
gràcies a aquesta gran estructura d’estat que
és la nostra societat civil”.

L’acte commemoratiu va tenir lloc al
Centre Cultural, on Fonollosa va relacionar molt directament la història de
l’equipament amb “l’estratègic posicionament geogràfic de Martorell, el lloc de
pas natural entre Barcelona i la Catalunya
interior”.

Segons l’alcalde, l’Hospital té “tanta
història al darrere com futur per endavant,
i no deixarem mai de vetllar perquè tingui
tots els recursos necessaris per continuar
sent un centre útil, modern i de referència
per al conjunt de la ciutadania”.
L’acte va comptar amb la presència del
conseller de Salut, Toni Comín; l’equip
directiu del centre i els alcaldes dels pobles a què dona servei, i va servir també
per homenatjar set patrons vitalicis de
la Fundació: Carmen Simó i Vallmajor,
Miquel Salvat i Canela, Francesc Ros i
Saus, Pere Voltà i Ferret, Francesc Barbarà i Campderrós, Santiago Casasayas i
Bertran i Josep Miró i Fisa.
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REPORTATGE ı FIRA PRIMAVERA

Fira de

Cultura popular, comerç,
Des del segle XV la Fira de Primavera és un
dels grans reclams de Martorell. L’edició
d’enguany es va celebrar entre el 28 d’abril
i l’1 de maig i va destacar per l’alta qualitat
del programa i les bones xifres de participació. La música i la cultura popular van ser
dos dels plats forts d’aquest any amb la 6a
representació de la Llegenda del pont del
Diable, amb música d’Albert Guinovart, i el
concert de l’Anna Tobella i el Piromusical,
integrats en l’Any Palet. A més, la visita
dels castellers de Vilafranca, Esparraguera
i Santpedor, així com una cercavila i una nit
de correfocs, van acabar d’arrodonir una
Fira pensada per a tots els ciutadans.
L’alcalde Xavier Fonollosa ha valorat que
“de les tres grans festes de Martorell, la
Fira és potser la que en gaudim més. El
dia s’allarga, fa bon temps i ens ve de gust
sortir al carrer i relacionar-nos”. L’alcalde ha
agraït la feina de “les entitats, treballadors i
voluntaris que han fet possible que la festa
sigui un èxit. Les coses surten bé quan les
fem entre tots, amb ànim positiu i constructiu. Amb aquestes petites coses és quan
fem més gran el nostre poble”.
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42è PREMI VILA
El tret de sortida el va donar la directora de
la Institució de les Lletres Catalanes, Laura
Borràs, amb el pregó de la Fira de Primavera al Cafè d’El Progrés. El pregó va servir
de preludi de la 42a edició del Premi Vila de
Martorell, que va presentar l’actriu Txe Arana i va comptar amb la veu en off de Pere
Arquillué i la intervenció musical de Mercè
Martínez i del pianista Andreu Gallén.

La gran festa literària de Martorell va congregar unes 300 persones en el reconeixement als guanyadors, tant adults com joves
de Martorell i d’arreu, en cadascuna de les
14 categories de poesia, poesia visual, prosa, contes i microrelats, així com l’aposta
per les noves tecnologies a través dels
formats del bibliotràiler, els blogs literaris, el
bibliotuber i el booktag.

Josep Plana Aspachs en poesia catalana
per Cant de ciutat i Angélica Morales
Soriano en poesia castellana amb España
toda es van proclamar guanyadors dels dos
principals guardons.

ALBERT GUINOVART A MARTORELL
Per sisena vegada, la Llegenda del pont
del Diable va omplir de llum i música
el nostre monument més emblemàtic.

Primavera

literatura i concerts

FOTOS: CARLES PORTA

L’espectacle va comptar amb música del
compositor i pianista Albert Guinovart, escrita específicament per l’ocasió. El dissabte 29 al vespre es van fer dues sessions
de l’obra que, amb Guinovart al piano, va
comptar amb textos de la periodista Mònica Pagès, les veus dels cantants Mone
Teruel i Xavier Fernández i la intervenció
de les corals Ars Nova, el Cor Inovyn, el
Cor d’El Progrés i l’Escola Municipal de
Música, dirigides per Xavier Pagès. També
hi van col·laborar Caramelles Martorell i els
Gegants, que van escenificar dalt del pont
el ritual entre la velleta, el diable i el gat.

Dies abans, el 25, els martorellencs també
van poder gaudir de la visita de Guinovart,
que va passar per l’Escola Municipal de
Música per fer una xerrada sobre la seva
trajectòria.
4a MOSTRA DEL TRANSPORT I ESTAND
INSTITUCIONAL
L’alcalde Xavier Fonollosa i els regidors
de l’equip de govern van inaugurar la 4a
Mostra del Transport i l’estand institucional
de l’Ajuntament de Martorell, amb la 28a
campanya “Una casa, una flor” dels usuaris
del Centre Ocupacional de Can Serra. La

Mostra del Transport va disposar de sis
expositors de vehicles, amb 270 metres
quadrats cadascun, i marques com Seat,
Peugeot, Nissan, Kia, Citroën i Renault.
Sota el lema “Martorell en marxa, som-hi”,
l’estand institucional va explicar, a través de
diversos plafons, els projectes municipals
que està duent a terme l’Ajuntament. Un
dels reclams va ser el fotomaton de superherois amb el missatge de la campanya dels
Pressupostos Participatius: ‘Busquem idees
superpoderoses’.
Continua a la pàgina següent
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ACTUACIÓ CASTELLERA I CULTURA
POPULAR
La jornada castellera del dia 30 va reunir
a la plaça de la Vila els Castellers de
Vilafranca, Esparreguera i Santpedor.
Centenars de persones van viure amb
ganes la tradició i les emocions d’aquesta
festa, Patrimoni de la Humanitat.
Al marge dels castells, el mateix dia va tenir
lloc el correfoc de les Bèsties i la Festa de

nit amb l’actuació de DJ Tantor –2n premi
del Concurs de DJ de Ràdio Martorell
2016– i DEJOTADEU, amb la participació
de la Martukada i la col·laboració de la
Colla de Diables i el Drac de Martorell.

del tenor martorellenc Josep Palet. Tobella, acompanyada al piano per Alessio
Coppola, va interpretar peces de cançó
catalana i òpera, tot omplint l’Auditori
Joan Cererols amb prop de 260 persones.

ANNA TOBELLA I PIROMUSICAL
La recta final de la fira va arribar de la
mà de la mezzosoprano Anna Tobella i el
Piromusical, inclosos en l’Any Palet, que
commemora els 140 anys del naixement

Quan es va fer fosc, el Piromusical de la
plaça de les Cultures va prendre el relleu
per dir adéu a la Fira de Primavera 2017.
Per culminar una nit temàtica dedicada al
tenor, l’esclat de llum i so dels focs d’artifici
es va compassar amb notes d’òpera.
ALTRES ACTIVITATS
La Fira es va completar amb la inauguració
de l’última exposició del pintor Jaume
Muxart, la instal·lació de la carpa de
l’iQuiosc.cat a la plaça de l’Església, que
visità l’escriptora Pilar Rahola, la Fira de
l’Artesania, un concert de tributs a grups de
música històrics, l’Open de pàdel i la Fira
Gastronòmica de Martorell, entre altres.
El regidor de Cultura, Sergi Corral, va apuntar que “qualitat ha estat la paraula que la
gent ens ha fet arribat. Hi hem estat treballant durant mesos amb l’ajut de les entitats
i el resultat ha estat molt vibrant. Quan s’hi
posa cor i esforç la gent ho nota”.
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VIA PUBLICA

Continuen les millores a l’espai urbà i s’inaugura el

Bike-Park de Martorell
L’equip de govern vetlla per tenir una via
pública endreçada i neta, convençut que
uns carrers amables són sinònim de cohesió social, qualitat de vida i bona convivència entre els veïns. “Perquè és als carrers
i a les places on es teixeixen vincles. Per
això les obres de millora a la via pública
són una constant, perquè volem el millor
pel poble”, afirma l’alcalde Fonollosa.
Recentment s’ha actuat a la rambla de les
Bòbiles (cruïlles, voreres, accessibilitat,
paviment, enllumenat) i a la plaça Germanes Maestre i els carrers del Revall i de
Pere Puig a la Vila (arbrat, espai de lleure
infantil, paviment i prioritat invertida als
carrers a favor dels vianants). També s’han
fet millores a la plaça de Santa Maria, a
Can Cases; al carrer de Montserrat de Can
Carreres, i al barri del Pla, amb actuacions

consensuades amb les associacions de
veïns. Millors i més àmplies voreres; més
arbrat i mobiliari urbà renovat; espais
públics de qualitat que són entorns més
segurs per als vianants.
Una altra bona mostra d’aquest esperit ha
estat la recent inauguració del nou BikePark de Martorell, un espai obert a tothom
i a l’aire lliure, pensat per a la pràctica del
BMX i del bike trial, situat al número 2
de l’avinguda Comte del Llobregat (entre
Pintures Martorell i el concessionari de la
SEAT).
El Bike Park és fruit de la demanda del
Motor Club Micorella, que fins fa poc
practicava el bike trial en un circuit improvisat al barri de la Font de la Mina, que se’ls
va quedar petit. Presidit pel martorellenc
Pere Mas, el Micorella continua la tasca i

la passió per les bicicletes i les motos de
trial del ja desaparegut Club Bultesa del
Martorell dels setanta.
La inauguració va comptar amb la presència de l’expilot català Pere Pi, primer fabricant de bicicletes de trial en sèrie i propulsor a nivell mundial de l’especialitat,
i del jove subcampió del món, Joan
Fusalba, de 9 anys, entre altres persones
apassionades del trial i el BMX.
El març del 2015, Martorell va estrenar
la BLEM Skate Plaça, ubicada a la plaça
de la Font dels Pastorets del barri del
Pla i dedicada a esports urbans com
l’skate o el roller. Amb el Bike Park
l’Ajuntament continua ampliant l’oferta
d’espais de lliure accés on practicar
aquests altres esports que cada vegada
tenen més seguidors.
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REPORTATGE ı SANT JORDI

Sant Jordi 2017

Èxit de participació a la 39a Fira del Llibre
Cultura i tradició han unit esforços per
celebrar un Sant Jordi que ha estat marcat per la 39a Fira del Llibre, les novetats
dels escriptors locals, xerrades, presentacions, activitats infantils i tallers.
La programació va començar el 12 d’abril
al Centre Cultural amb la inauguració de
la Fira del Llibre per part d’Isona Passola.
La directora i guionista va destacar
que “entrar en un indret com aquest i
sentir aquesta olor de llibres dispara
l’adrenalina. Llegir un llibre pot ser un
dels moments més plaents a la vida,
una de les coses que dona més sentit a
l’intel·lecte”.
El regidor de Cultura, Sergi Corral, va
fer palès que “des de la Biblioteca es va
programar tota una sèrie d’activitats i presentacions al llarg de la setmana pensant
en la diversitat de públics. Ha estat un
plaer veure com la gent de Martorell hi ha
respost a la majoria, però sobretot veure
com ha omplert la Fira del Llibre que, en
la seva 39a edició, ha estat possible gràcies a l’esforç del Gremi de Llibreters”.

EL CENTRE CULTURAL, EPICENTRE DE
LA PROGRAMACIÓ
Un any més, el Centre Cultural es va convertir en el punt central de la celebració de
la diada del patró de Catalunya. Centenars
de persones van visitar la 39a Fira del Llibre
i les parades que es van instal·lar a la plaça
de les Cultures. Els escriptors locals van
tenir un espai per signar les seves obres i no
hi van faltar espectacles familiars per acabar
d’arrodonir una radiant jornada festiva.
Entre la producció literària local cal destacar
la presència d’una catorzena d’autors
martorellencs. De fet, la novel·la La germana
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gran de Jesús Lana va ser el llibre més venut
d’aquesta fira a Martorell.
Corral ha valorat que la present edició de
Sant Jordi “demostra que Martorell esdevé poble de lletres, de lectors i d’autors.
Val la pena destacar l’aclaparador acolliment del llibre a la novel·la La germana
gran del martorellenc Jesús Lana, que
ha despertat gran interès entre tots
nosaltres. En definitiva un èxit de jornada
festiva arrodonida per un temps fantàstic.
No se’n pot demanar més”.

ESPECTACLES INFANTILS I SOLIDARITAT
Els més menuts i les seves famílies van
gaudir de diversos espectacles infantils durant tota la jornada del 23 amb l’espectacle
poètic Môesia de la pallassa Mô, el conte
La Carla, en Jan i La Llegenda de Sant Jordi
d’Eugeni Muriel i la companyia Micro Troupe,
que va presentar l’espectacle de titelles La
Llegenda de Sant Jordi.
La mateixa plaça va ser un punt de trobada
de parades de diferents entitats martorellenques, en la majoria dels casos, amb finalitats
solidàries, com és el cas de l’Associació
per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord,

l’Associació de Malalts d’Alzheimer i Altres
Demències (AMA) i l’Associació per a la
Informació i la Investigació de la Hipomagnesèmia Familiar (Hipofam), entre d’altres.
DE RUTA AMB FRANCESC PUJOLS I
JOSEP PALET
El dia 23 a les 12h la plaça de l’Església va
ser el punt de partida de la ruta literària “Francesc Pujols, el filòsof de la Torre de les Hores”, que va reunir una vintena de persones
en un recorregut pels indrets més significatius
freqüentats per Pujols, com El Círcol, la plaça
de les Hores i la torre on vivia l’escriptor.
11
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ENSENYAMENT

La gastronomia
ens ajuda a conèixer el territori i a prendre
consciència ecològica ja des de l’escola
Ningú no discuteix que la gastronomia és
cultura i que, precisament per això, observar
els plats més representatius d’un lloc determinat ens ajuda a interpretar-ne el paisatge
i a entendre’n la història. És el que fan els
alumnes de l’Escola José Echegaray amb
el projecte “Mengem-nos el món”, que els
darrers mesos els ha permès descobrir les diferents comarques de Catalunya sense sortir
del menjador escolar. Quan va tocar la Cerdanya, van estudiar el trinxat; quan van parlar
del Garraf, van fer xató, i pel Baix Llobregat,
el pollastre amb raïm, típic de Martorell.
Per la seva banda, l’Escola Vicente Aleixandre i l’Escola Mercè Rodoreda participen del
“Pesa i pensa”, que els ajuda a prendre cons-
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ciència ecològica i a evitar el malbaratament
alimentari. Es tracta de separar els residus
orgànics que no es poden menjar (pells de
plàtan, ossos de pollastre) dels que sí (les
restes, el que no s’han menjat) i, al final, treballant a classe aquestes accions i les seves
conseqüències, arriben a entendre fins a quin
punt deixar perdre el menjar és malbaratar
també els recursos naturals, humans i tècnics
necessaris per produir-lo, transportar-lo i
cuinar-lo.
Són iniciatives que les escoles martorellenques van compartir amb l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, i la regidora
d’Ensenyament, Núria Canal, que durant els
mesos de març i abril van visitar-les i s’hi van

quedar a dinar. Per comprovar què mengen
i com s’hi troben, els alumnes, i també per
anotar inquietuds i necessitats, tant dels
estudiants com del professorat.
La comunicació constant amb el món educatiu és una de les línies de treball de l’equip
de govern, que es materialitza amb aquestes
visites periòdiques i amb una bona coordinació amb les AMPA i el professorat. “Ha
estat una iniciativa molt positiva sobretot pel
que suposa de contacte amb el professorat
i la direcció, i també amb els alumnes, dels
més grans als més menuts, que pregunten
i demanen amb tota llibertat”, ha explicat
l’alcalde.

Tot a punt per
començar a
construir el

nou PAV-3
EQUIPAMENTS

L’Ajuntament
proposa

esmenes als
pressupostos
de l’Estat
en benefici de
Martorell
INFRAESTRUCTURES

La llum i l’espai ampli i diàfan seran els
protagonistes d’aquest modern pavelló poliesportiu de tres pistes (PAV-3) que projecta
l’equip de govern de l’alcalde Fonollosa i
que s’alçarà al Torrent de Llops. Més de
3.000 joves practiquen esports federats de
base a Martorell. Per a tots ells i per a tots
els martorellencs, el consistori comença enguany la construcció d’aquest nou equipament que arrodonirà el ventall de complexos
esportius de què ja disposa el poble.
El PAV-3 tindrà 3.500 m2, serà de titularitat
municipal i disposarà d’un espai poliesportiu, vestidors i graderia. Està pensat per a la

pràctica del bàsquet, el futbol sala, l’handbol
i el voleibol, i comptarà amb tres pistes
transversals que, mitjançant un cortinatge,
poden convertir-se en una gran pista central.
La junta de govern local de l’Ajuntament
de Martorell, en sessió celebrada el dia
24 d’abril de 2017, va aprovar resoldre
les últimes al·legacions al projecte (exp.
511/2017-g) d’aquest PAV-3 que s’ubicarà
al solar que hi ha entre l’avinguda de Can
Cases i el carrer de Josep Vilar, a tocar del
Complex Esportiu Torrent de Llops. Les
obres començaran aquest estiu i tindran
una durada aproximada de 18 mesos.

El govern municipal de Martorell ha proposat esmenes als Pressupostos Generals de
l’Estat a través dels parlamentaris del PDCAT
i ERC al Congreso de los Diputados de Madrid per incloure millores per a Martorell i la
comarca del Baix Llobregat Nord.
Entre les esmenes més destacades hi ha
la construcció de l’estació intermodal que
uneixi les actuals estacions de ferrocarrils de
la Generalitat i de Renfe a Can Carreras i la
col·locació de pantalles de protecció acústica
de l’AP-7, a Can Cases i la Vila.
També es proposen millores en equipaments
esportius de Martorell com l’ampliació del
pavelló esportiu municipal i la construcció
del nou pavelló PAV-3 a Can Cases; treballs
al Parc Fluvial, a la confluència dels rius Llobregat i Anoia; la connexió de la carretera de
Piera (C-243c) amb l’autovia A-2 i la connexió
del quart cinturó (B-40) amb el cinturó oestSEAT.
Les obres esmentades, incloses en aquestes
esmenes presentades a Madrid per iniciativa
de l’Ajuntament de Martorell, tenen un pressupost estimat d’uns 140 milions d’euros.
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ESPORTS

Rècord de participació en

el retorn de la Cursa
dels

10km

Els corredors Jaume Leiva (CE I run with
Leiva) i Hasna Bahom (FC Barcelona) van
ser els primers classificats del Campionat
de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta,
una competició que s’ha inclòs en la dinovena edició de la Cursa de 5 i 10 quilòmetres. Amb 852 corredors, una xifra que va
fulminar les previsions de participació, la
prova es va tornar a celebrar el 23 d’abril
després de 13 anys sense fer-ho.
El tret de sortida va tenir lloc al carrer Josep
Vilar, escenari on també van acabar les
dues curses. Els corredors de la prova de
cinc quilòmetres van donar una volta al
circuit homologat per la Federació Catalana
d’Atletisme i que va trepitjar els barris de
Can Cases, Camí Fondo, el Pla, Can Carreres i Torrent de Llops. Els participants en
la cursa de 10 quilòmetres van completar
dues voltes.
En la categoria masculina es va imposar
Jaume Leiva. Soufiane Mahboub (AA Palamós) es va endur la medalla de plata i David
Martínez (Avinent) va aconseguir la medalla
de bronze. En la categoria femenina, l’atleta
Hasna Bahom es va proclamar campiona
de Catalunya. Janet Becerra, del Club La
Sansi, va obtenir la medalla de plata i Meritxell Soler, de l’Avinent, es va embutxacar
el bronze.
En la prova de cinc quilòmetres, Juan
Manuel García, Sergio Bejarano i Jan Casas
van formar el podi de la categoria masculina. Jackeline Gómez, Mireia Cano i Ona
Llordella van ser les tres corredores més
ràpides.
Després de les curses de 5 i 10 quilòmetres
es van córrer les proves infantils, de 700
i 1.300 metres cadascuna, en un circuit
adaptat als corredors compresos entre les
categories prebenjamí i cadet.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa,
així com la regidora d’Esports, Belén Leiva,
la regidora de Benestar Social i Joventut,
Cristina Dalmau, i la regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera,
van assistir a la clausura de la jornada i
van entregar els premis. Albert Fernández,
regidor de Salut i Gent Gran, i la regidora
d’Esports van córrer la cursa.
L’alcalde Fonollosa va mostrar-se orgullós
que Martorell recuperi així una cursa “històrica del panorama esportiu de la comarca”. La regidora d’Esports, Belén Leiva,
va expressar també la seva satisfacció per
haver recuperat “una prova mítica com
aquesta”.
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Presentat el
nou Canal de
notícies de
l’Ajuntament
COMUNICACIÓ

El nou Canal de Notícies de l’Ajuntament
de Martorell va ser presentat de manera oficial el passat 28 d’abril en un acte
que va comptar amb les intervencions de
l’alcalde, Xavier Fonollosa, i de la regidora
de Comunicació, Cooperació i Participació,
Míriam Riera.

Minuts abans de la presentació del Canal
de Notícies, es va inaugurar l’iQUIOSC.cat:
Martorell, Ciutat de Revistes, un envelat
instal·lat a la plaça de l’Església que durant
la Fira de Primavera va obrir amb totes les
revistes existents en llengua catalana.

El nou portal http://noticies.martorell.cat
té la funció de ser una eina informativa del
municipi on hi tenen cabuda tots els formats que marquen la comunicació digital
actual. Espai per a galeries fotogràfiques,
vídeos i podcasts són les novetats més
notables d’un canal que conforma un medi
informatiu complet.
La presentació oficial del Canal de Notícies
va ser seguida per una taula rodona sobre
la convivència entre els mitjans tradicionals i els digitals, conduïda pels redactors
del portal i de l’emissora municipal Ràdio
Martorell, Irene Jurado i Jaume Monés. En
el col·loqui hi van participat Jordi Gibert, de
l’empresa Atotarreu.com, desenvolupadora
del Canal de Notícies, i Germà Capdevila,
director del Consell Editorial de Nació Digital, editor de la revista Esguard i president
de l’APPEC.

Activitats
d’estiu per als
joves i infants
martorellencs

LLEURE

Com cada estiu, Martorell s’omple
d’activitats d’estiu a través de l’oferta del
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció
a les Persones de Martorell. Aquest any,
el catàleg inclou una trentena de tallers i
cursets dels àmbits esportiu, sociocultural i de lleure per a nens i adolescents de
3 a 16 anys i persones amb necessitats
especials.
La coordinadora de l’Àrea de Serveis a
les Persones i regidora d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Martorell, Núria Canal,
destaca l’àmplia oferta i les novetats, com
ara el fet que “aquest any ampliem oferta
a la franja d’edat adolescent de fins als 16
anys programant activitats que puguin ser
del seu interès, i plantegem una major flexibilitat de dates i horaris”. A més, afegeix
la regidora, “el ventall d’activitats serà
més ampli. Per exemple, oferirem cursos
de cuina, de monopatí, d’arqueologia, de
ràdio, d’iniciació al manga i al còmic, entre
molts d’altres”.
Les activitats es proposen a la població
infantil de Martorell i, explica Canal, “tal
i com ja hem fet anteriorment i seguirem
fent en el futur, cap infant de Martorell es quedarà sense poder fer alguna

d’aquestes activitats, ni per raons d’oferta
de places ni per motius econòmics”. En
aquest darrer cas, l’Ajuntament de Martorell manté el suport als ajuts econòmics de
caràcter social a infants i famílies necessitades a través dels Serveis Socials Bàsics
del municipi.
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GRUPS MUNICIPALS

Aquest espai està reservat als grups municipals per tal que puguin exposar la seva opinió en relació a temes d’interés públic.
L’Ajuntament de Martorell no es responsabilitza dels continguts, opinions i dades que continguin els articles dels grups municipals
publicats en aquest Butlletí Municipal. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.
L’Ajuntament de Martorell tampoc és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa
derivats dels continguts dels articles que puguin produir a tercers.

TREBALLEM PER A TOTHOM

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

Quan parlem d’inclusió, ens podem
referir a inclusió en l’àmbit escolar,
inclusió social o esportiva, entre
d’altres. Martorell vol ser una ciutat
inclusiva en totes les seves vessants i
és amb aquest objectiu que fa temps
que treballem des del PDECat i des
del govern.

que han deixat l’educació secundària
obligatòria la possibilitat de reincorporar-se al sistema educatiu i continuar
estudis de formació professional; i
també de facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de
treball amb possibilitats d’obtenir una
ocupació qualificada i duradora.

Des de la regidoria d’Ensenyament,
trobem diferents recursos educatius
d’àmbit municipal en aquesta línia,
que ofereixen formació als alumnes
amb necessitats educatives especials
derivades de la inadaptació al medi
escolar en els centres que imparteixen
educació secundària obligatòria. Parlem de la possibilitat de garantir-los
l’atenció educativa necessària en les
anomenades Unitats d’Escolarització
Compartida (UEC), on se’ls oferiran
activitats adaptades a les seves necessitats. També trobem Programes
de Formació i Inserció en dues de les
seves modalitats, que són els Plans
d’Iniciació Professional (PFI) i els Plans
de Transició al Treball (PTT), que tenen
la finalitat de proporcionar als joves

Des de la regidoria de Benestar
Social, pel que fa a la inclusió social,
també hi tenim molt a dir i a fer.
Entenem que la inclusió social supera
el concepte d’exclusió social, ja que
se centra no sols en les necessitats
i dificultats de les persones i els
col·lectius, sinó també en les oportunitats i potencialitats. Donem suport
als centres ocupacionals, que atenen
persones que necessiten una atenció
i recursos específics. Qui no coneix
el Centre Especial de Treball de Can
Cases o el Centre Ocupacional de
Can Serra? El centre on estan ocupades persones amb discapacitat i que
pretén ser un mitjà d’integració del
nombre més elevat possible de persones amb discapacitat en el règim de

treball ordinari o el centre d’on surten
les fantàstiques flors que omplen els
carrers i les places del nostre poble.
La inclusió d’una persona va més
enllà del fet que aquesta persona
no estigui exclosa. Cal també que
se senti part de la societat. A Can
Serra hi trobem el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei
Ocupacional d’Inserció (SOI), serveis
adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física majors de
16 anys.
Esportivament parlant, tampoc no
hem d’oblidar que Martorell és una
de les divuit ciutats de Catalunya
que disposa de circuits inclusius on
l’objectiu principal és fomentar la
pràctica esportiva entre els col·lectius
de persones que tenen més dificultats
per motius de diversitat funcional.
La inclusió és un compromís ètic, una
qüestió de voluntat que Martorell i les
persones que hi vivim ho tenim clar i
per això continuarem treballant per i
amb la inclusió en el sentit més ampli.

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (Capítol I)

Lluís Tomàs
PSC
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Ara, sí! Just en aquests dies es compleixen els primers dos anys d’ençà
que va començar la legislatura i és
un bon moment per fer-ne balanç.
Així, encara recordem les paraules
que va pronunciar el senyor alcalde
en la seva presa de possessió, durant
la qual deia textualment: “Serà la
legislatura del diàleg, del consens, de
la participació; intentaré treballar amb
la màxima transparència pensant en
el conjunt de la ciutadania; vull ser
l’alcalde de tots”. Com ja he dit en
altres ocasions i, en aquest mateix mitjà, RES DE RES! Alhora, podria qualificar de decebedor el que hem viscut
en aquests dos anys sota el mandat
CiU+ERC que, “suposadament”, es
tractava d’un pacte de progrés.
Els grups de l’oposició hem estat menyspreats per un govern
prepotent i ple de supèrbia.
Constantment, es pensen que
l’ajuntament és seu i que poden fer i
desfer el que volen pensant sempre
en el seu propi interès. I com no

parlar de la censura que seguim
patint tant per part del govern com
d’alguns mitjans de comunicació locals (Ràdio Martorell i web
municipal).
Així, hem vist com gairebé totes les
propostes i/o mocions presentades
pel nostre grup (pensades sempre
en l’interès general de la ciutadania)
han estat rebutjades sistemàticament
pel corró CiU+ERC. Alguns dels
exemples són aquests: demanar que
la Generalitat de Catalunya torni a
finançar, com és la seva responsabilitat, les places de les llars d’infants, la
gratuïtat dels llibres de text o les ajudes econòmiques per als estudiants
universitaris i de cicles formatius de
grau superior.
No volem oblidar el malbaratament
econòmic que ha existit amb obres
com les portades a terme a la rambla
de les Bòbiles (prop de 500.000 €).
Era realment necessària aquesta
despesa?

Per no perdre el costum, i seguint
amb el menyspreu esmentat amb
anterioritat, l’equip de govern no va
convidar cap regidor de l’oposició als
actes commemoratius dels 850 anys
de l’Hospital Sant Joan de Déu, ara fa
uns dies.
Senyors del govern, els ho torno a recordar: Nosaltres també som ajuntament,
per molt que els cogui. Ja n’hi ha prou!
Malgrat aquest panorama que estem
vivint plegats, volem continuar demostrant la nostra disponibilitat a treballar
per la ciutadania, fent servir el diàleg,
el consens, el respecte i, sobretot,
fent-ho amb il·lusió i humilitat. Perquè
som i volem ser alternativa de govern!
Finalment, vull aprofitar per felicitar els
alumnes de 2n de batxillerat de l’IES
Joan Oró Nerea Pérez, Lorena Luque
i Hachim Bakkali per la seva participació a la XVIII edició de la prestigiosa “Exporecerca Jove”. Estem
orgullosos de vosaltres!
Salut.

S’OBRE UNA ESCLETXA!
ASSEMBLEA
MOVEM
MARTORELL

Les darreres setmanes l’equip de
govern ha publicitat amb tota la
seva maquinària un procés anomenat “Pressupostos Participatius de
Martorell 2017”.

discurs i deixar en evidència que
repetir-lo com un mantra no és
sinó una excusa per justificar la
seva política de la narcotització i la
passivitat.

Vagi per endavant que estem absolutament d’acord en relació a aquest
procés i hem cridat a la participació
totes les entitats i persones del
nostre entorn. Una de les reivindicacions que formen part de la gènesi
i ADN de Movem Martorell és la
participació, que cada veí i veïna
pugui ser partícip de les decisions
que afecten la seva vida, estimular
que tothom vulgui prendre part en
la millora de Martorell i així construir
un sentiment col·lectiu d’estima i
pertinença a la nostra vila.

Cal que entenguem que el que ens
han permès decidir no és el pressupost, és el 0,8% del pressupost, és
a dir, 200.000 € que només poden
ser destinats a projectes d’inversió
que no comprometin els pressupostos següents. Per tant, no hem
pogut demanar la recuperació de la
Torre de Santa Llúcia ni la creació
d’un espai protegit educatiu i lúdic
que ens permeti respectar, gaudir
i valorar els nostres rius i entorns
naturals. No hem pogut demanar la
creació d’un Observatori contra la
Discriminació o una Xarxa Antirumors contra el racisme als nostres
barris. No hem pogut demanar la
creació d’una cooperativa d’horts
urbans o de professors de reforç
escolar. Aquest és un procés participatiu molt feble i poc profund, però

Amb ràbia i frustració hem sentit
massa sovint a l’actual alcalde
afirmar que la gent no vol participar
perquè “ja ho fan a les eleccions
cada 4 anys”. Per tant, la nostra
crida a la participació és també
una forma de plantar cara a aquest

que sens dubte marca un abans i un
després. Obre una escletxa que s’ha
d’aprofitar i que, per sobre de tot,
hem de fer nostra.
Aquesta experiència ha de servir
com a revulsiu, com a prova viva
que els demostri que ens han subestimat, que ja no poden tornar enrere i que malgrat que ens han donat
un altaveu amb el volum al mínim,
aconseguirem el DRET majúscul de
prendre decisions col·lectives que
determinin realment el model de
ciutat que volem i que, en definitiva,
és el que distingeix la voluntat de
promoure la participació real de la
política del màrqueting de cara a la
galeria.

137,7 MILIONS D’EUROS PER A MARTORELL
Potser us preguntareu perquè hem
presentat esmenes als Pressupostos
quan ja estem desconnectant. Doncs,
bàsicament, per tres motius:

Adolf
Bargués
ERC

Perquè encara és des de Madrid des
d’on es gestiona la major part dels
nostres diners, i hem de fer via esmenes la reclamació dels diners que ens
corresponen.
Perquè ens permet visualitzar a Martorell el rebuig del Govern espanyol a
atendre les nostres necessitats.
I perquè abans d’independitzar-nos,
hem fet en aquests pressupostos la reivindicació del deute històric que l’Estat
té amb Martorell i amb el nostre país.
Disposar d’un martorellenc com el
diputat Joan Capdevila al nostre grup
parlamentari al Congrés, ha estat un
avantatge per presentar dins de les
més de 600 esmenes fetes, 9 que ens
afecten a Martorell i que suposen un
import de 137,7 MEUR en inversions.
Ho fem amb l’ambició que siguin
socialment més justos i territorialment

més equitatius que els que presenten
el Partit Popular i els seus socis.
Els veïns de Martorell volem deixar de
pagar peatges per la nostra ubicació
estratègica. Estar ben comunicats i
tenir bons serveis fa que la nostra vila
sigui un bon lloc per viure-hi, però hi
ha una deixadesa absoluta dels compromisos adquirits per l’Estat i que
ens fan més difícil el nostre dia a dia.
S’han reclamat millores per a una estació intermodal a mitges, on només Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
ha fet la seva part i a ADIF (gestor
d’infraestructures ferroviàries de l’estat)
encara se’ls espera; lligar i connectar
la trama viària amb l’autovia i el Vallès
garantint l’accés per als habitants de
la zona a vies d’alta capacitat, o que el
transport públic arribi fins a Ca n’Amat
/ SEAT i que els sorolls d’aquestes
infraestructures no ens afectin a la nit
el son de les nostres famílies.
Concretament, hem presentat propostes d’inversió en els àmbits de

l’esport, les infraestructures i el medi
ambient. Vegeu quadre adjunt amb el
detall de les esmenes presentades.
Finalitzar l’estació intermodal de
RENFE / FGCC, 30 MEUR
Execució antena FGC amb estació
ferroviària Can’Amat 32,2 MEUR
Connexió Accés viari A-2 /C-243c al
nucli urbà de Martorell 20 MEUR
Connexió B-40/AP-7/B-224 pel
cinturó oest-SEAT 50 MEUR
Millora ambiental hidrològica/fluvial
confluència rius Anoia i Llobregat
0,5 MEUR
Pantalles de protecció acústica
AP-7, A-2 i corredor mediterrani 2
MEUR
Pla de millora per a equipaments
esportius 2,5 MEUR
Treballant perquè aporteu les vostres propostes i poder apoderar-vos,
l’equip d’Esquerra resta a la vostra
disposició, sempre.
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“EL SOBIRANISME DE FRACÀS EN FRACÀS”

Francesc
J. Arpal Maciá
PP

Catalunya és la comunitat més
beneficiada en inversions de l’Estat
en els Pressupostos del 2017 i es
contraposa a les declaracions dels
partits sobiranistes que han criticat
el projecte de pressupostos del
Govern espanyol. Catalunya està al
capdavant del rànquing d’inversió per
comunitats autònomes, en concret
un 192,7% per sobre de la mitjana
nacional per CCAA.

milions disponibles. S’ha de posar especial èmfasi en la inversió del Govern
d’Espanya en matèria de carreteres,
amb 216,8 milions d’euros, un 22,01%
superior a la prevista al pressupost
de 2016. També en ferrocarrils, amb
608,9 milions d’euros per al desenvolupament de diverses actuacions. Un
capítol en el qual destaca el Corredor
Mediterrani, amb una dotació de 204,9
milions d’euros.

Aquest és un pressupost realista,
que s’executarà al 100%, i suposa
el manteniment íntegre dels compromisos adquirits pel president
del Govern, Mariano Rajoy, amb
Catalunya: els 4.200 milions d’euros
d’inversió en obra pública a Catalunya fins al 2020 compromesos pel cap
de l’Executiu espanyol.

També s’ha de destacar el especial
esforç del Govern per reforçar les polítiques socials al conjunt d’Espanya
gràcies a la recuperació econòmica i
a l’increment d’ingressos derivats de
les reformes que ha fet el Govern en
els últims anys, per això ara podrem
tenir aquests pressupostos.

La inversió prevista a Catalunya del
Ministeri de Foment als pressupostos
ascendeix a un total de 1.091 milions,
xifra que suposa un increment d’un
7,1% (72,57 milions d’euros) respecte
al pressupost real de 2016, amb 1.018

Mentrestant, Puigdemot desaprofita,
una vegada més, una oportunitat
per al diàleg amb la seva negativa a
assistir a la conferència de presidents
autonòmics a Madrid i al programa
d’inversions del ministeri de Foment
per Catalunya a Barcelona.

Puigdemont s’està oposant a negociar un millor finançament per a
Catalunya, perquè el seu negoci és el
conflicte, i negant-se al diàleg deixa
tirats a tots els catalans. Prefereix
anar a fer el ridícul als Estats Units.
L’expresident Jimmy Carter ha rebutjat involucrar-se en el referèndum
dies després de la seva trobada a
Geòrgia.
D’altra banda l’ambaixada dels
Estats Units s’ha posicionat a favor
d’una Espanya forta i unida després
de les visites del president de la
Generalitat a diverses ciutats dels
Estats Units. L’ambaixada americana destaca que Espanya i els Estats
Units estan units per la història i els
valors comuns i treballen en estreta
col·laboració en els desafiaments
mundials, la cooperació internacional, la pau, la seguretat i la prosperitat econòmica.
I el sobiranisme, una vegada més,
perdent el temps de fracàs en fracàs.

LA TRITURADORA DE SUEÑOS

Raquel Pérez
SOM
MARTORELL
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Trituradora de sueños, así resume
mi compañero regidor de Vilanova la
convivencia con la vieja política. No
sabría expresar de mejor manera lo
que se vive en los plenos del Ajuntament de Martorell. En mayo hará dos
años que soy regidora en la oposición
y lo resumo aquí: Como política EL
PLENO parece un teatrillo, donde,
desde hace años, algunos regidores
siguen un guión bien aprendido y
donde todo el que discrepa es llamado
AL ORDEN y regañado como el que se
saltaba la misa los domingos. En este
teatrillo, un día se acusa de enfuchismo a Ada Colau, y a los dos días los
mismos acusadores firman con ella un
convenio de participación, con sonrisa
para la foto. Las comisiones informativas son más bien oscurantistas. Dicen
que informan pero NO lo hacen. Los
espacios de consenso no existen: la
máxima oferta de diálogo recibida por
parte del alcalde, en su despacho, fue
más una regañina gratuita y paternalista que un acercamiento entre posturas
políticas distintas.

Yo vine a denunciar lo que no quieren
que se explique, a fiscalizar lo que
hacen y saber si finalmente el dinero
se emplea en aquello para lo que se
adjudicó, no para hacer postureo.
Como persona, he conocido a mucha gente comprometida, solidaria,
generosa, participativa. He aprendido
mucho, he recibido elogios y críticas
que me hacen reflexionar. Con mis
compañeros, hemos debatido los contenidos de los plenos, y creemos que,
si cambia la balanza de poderes, hay
opción de hacer de Martorell un municipio del cambio. He visto valor, gente
que abre los ojos, capaz de entender
que las injusticias hay que combatirlas
y que ese es un trabajo sobretodo para
los que gobiernan, no para la caridad y la beneficiencia. Y también he
visto ese miedo que siempre maneja
tan bien la derecha, la española y la
catalana. Como mujer me han atacado
e interrumpido en muchas intervenciones. He participado, con mayor o
menor acierto, en los plenos, en las
comisiones informativas, en la junta de

portavoces (soy la única mujer) siempre atenta para aprender, lo positivo,
lo técnico, lo administrativo y también
para distinguir lo sucio: las trampas, los
laberintos, la opacidad, los desaires…
toda la maquinaria creada y orquestada por los de siempre para que nada
quede claro. Una muestra: existe una
sola empresa municipal formada por
nueve miembros (elegidos) y ocho
son hombres. Eso no es precisamente
aplicar políticas de igualdad. Decían
en el DIA DE LA DONA: “La necessitat
de ser visibles, recordar que les dones
són la meitat de la població... pero lo
único que se ve en el equipo de gobierno es a cuatro hombres (el alcalde
y tres regidores) dirigiendo el pleno a
su antojo. Ver como las mujeres del
gobierno no EXIGEN su espacio de
participación en el mismo es doloroso
y decepcionante. No me quieren dejar
hablar. Por algo será.
Ellos defienden el “sempre s’ha fet
així”. Nosotros, “la catástrofe es que
todo siga igual” W. Benjamin.
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AGENDA

JUNY

DIA 12 de juny a les 17.30 h

DEL 23 i 25 de juny

2n Cicle Gent Gran i Salut. Xerrada i
cicle “Viure en positiu”

Festes de Barri del Pont del Diable

Cal inscripció a través de les Oficines
d’Atenció al Ciutadà.

Organitza: Unitat de la Gent Gran Activa
de Martorell.

Organitza: Associació de Veïns
del Pont del Diable
Barri del Pont del Diable

Esplai de la Gent Gran de Buenos Aires

DIA 1 i 8 de juny a les 8.00 h
2n Cicle Gent Gran i Salut. Xerrada i
cicle “Viure en positiu”
Cal inscripció a través de les Oficines
d’Atenció al Ciutadà.

Organitza: Tasca. Programa de Gent
Gran Fundació Bancària “La Caixa”.
Ajuntament de Martorell
Biblioteca de Martorell

DEL 23 i 25 de juny
DIA 17 de juny a les 22.30 h
Monoloaddictes. Andreu Casanova : ¨50
Sombres de Andreu”
Preu: 12 € anticipada a la Lliberia Miró
(carrer de Francesc Santacana, 12);
Cafeteria Coco (carrer del Doctor trueta,
1; i en línia a: www.ticketea.com.
Preu a taquilla, una hora abans de
l’espectacle: 15 euros.

Organitza: Ajuntament de Martorell
Centre Cultural

DIA 7 de juny a les 19.00 h
Any Palet. Conferència ‘Redescobrint Palet’,
a càrrec de Jaume Tribó i Aleix Palau

Organitza: Fundació Francesc Pujols
Torre de les Hores

DIES 17 i 18 de juny

Organitza: Nou Martorell
Rambla de les Bòbiles

Any Palet. Inauguració exposició: Josep
Palet. Seré tenor o res.

Centre d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna

de 18.00 a 01.00 h
Shopping Night.

DIA 18 de juny a les 18.00 h
El Petit Príncep, a càrrec de la secció
infantil de la Coral Ars Nova.

Informació 93 775 25 86
Organitza: El Progrés
Pista Jardí del Progrés

Preu: 10€ adult i 6€ infant ( fins a 12 anys)

Organitza: Coral Ars Nova

DIA 10 de juny a les 19.00 h
Preu: 8€ anticipada. 10€ Taquilla

DIA 30 de juny a les 19.00 h

Organitza: Associació de Veïns de
Buenos Aires

Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

M’Clàssics. Concert Violí Josep Colomé

Plaça de Can Bros

Festes del Barri de Buenos Aires

DIES 10 i 11 de juny
Dissabte de 10.00 a 22.00 h. Diumenge
de 10.00 a 20.00 h.

Organitza: Associació de Veïns de
Can Bros

Organitza: Museus de Martorell

Plaça Pompeu Fabra

12a Fira del Comerç i 8a Fira Medieval
Nou Martorell

Festes del Barri de Can Bros

EXPOSICIONS
Tel. 93 774 22 23

DIA 21 de juny a les 19.30 h
Concert de combos i Big Band

Organitza: Joventus Musicals de
Martorell i Ajuntament de Martorell

Organitza: Escola de Municipal de
Música

L’Enrajolada Casa-Museu Santacana

Plaça de la Vila

CURSOS I TALLERS
Consultar a www.moliempresa.cat
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