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LES ENTITATS
DE MARTORELL

ENTITAT Martukada

com cercaviles, rues, correfocs, balls de diables i altres activitats de lleure.
Activitats formatives, tant internes com externes, en tallers a escoles i fires.
Actuacions i espectacles organitzats per altres
entitats o particulars.

ANY DE FUNDACIÓ 2007
PRESIDENT David Falgàs Domènech
DADES DE CONTACTE
Adreça: Nau 2 de Ca n’Oliveres
Carrer de Joaquim de Barnola i Bassols, s/n
(P.I. La Torre)
Adreça electrònica: martukada@gmail.com
Web: www.martukada.com
Facebook: https://ca-es.facebook.com/
MartukadaPercussio
Instragram: @martukada_percussio
FINALITAT
Martukada té com a finalitat la promoció,
foment i difusió de la música, concretament
de la percussió. Per a portar-ho a terme la
Martukada organitza i/o participa en:
Actuacions musicals, esdeveniments culturals

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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APUNT HISTÒRIC
El 30 de setembre de 2007 va començar a
caminar la Martukada, que va actuar per primer cop en els actes a benefici de La Marató
de TV3 del 2007 i després passant per totes
les festes de barri. Destaquem les actuacions
per carrers emblemàtics de Barcelona com
la Rambla i la plaça de Sant Jaume per les
Festes de Santa Eulàlia l’any 2009, la cercavila
de les Festes de la Mercè l’any 2012 i les realitzades als centres penitenciaris de La Model i
Can Brians 2.
ENTITATS VINCULADES
Colla de Diables i Dracs de Martorell: participen
en tots els seus correfocs.

FARMÀCIES

CRÈDITS

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

Martorell

ets tu! I tu!
El caràcter d’un poble el configuren els
seus carrers, les seves places, la seva
historia i de manera definitiva les persones, que hi han viscut i hi viuen.
Com deia el poeta, Miquel Martí i Pol:
“El poble és el conjunt del nostre esforç
i de la nostra veu…”, “el poble és tu, i tu
i tu i tot d’altra gent que no coneixes”.
Tots plegats construïm el nostre poble,
de les aportacions de cadascú en fem
cada dia un lloc millor per a viure.
Serveis, millora de l’entorn, promoció
econòmica, llocs de treball són els
eixos de la nostra tasca. Perquè en
definitiva estem compromesos a millorar el poble on vivim.
La millora dels espais urbans és clau per
la millora del municipi, espais de convivència i relació per al poble que volem.
Amb l’aportació dels veïns anem configurant les millores d’aquests espais, carrers i places, amb el compromís d’anar
actuant a tots els barris del poble.

Em fa especial il·lusió que els infants,
els més joves mostrin el seu interès
per la millora de l’espai públic, de
l’espai que compartim i del seu manteniment. Una aplicació per la millora
dels espais públics ha estat la proposta triada entre moltes en el procés de
participació ciutadana que hem obert
aquest any, per determinar part de
les inversions de l’ajuntament. Avui, i
sempre, la contribució dels veïns ha
estat cabdal per poder avançar.
Aquestes darreres setmanes hem viscut
també un moment especial, on també
els infants han estat protagonistes, concretament els infants d’entitats esportives que han participat a l’acte de la primera pedra del nou pavelló Esportiu que
ha de ser realitat l’any vinent. Perquè no
es tracta només d’un edifici qualsevol,
es tracta d’un espai que contribueix a
dinamitzar l’activitat física, a millorar la
salut dels infants i també a millorar la
seva socialització, on fan amics i també
milloren la seva educació.

XAVIER FONOLLOSA I COMAS ı SEGUEIX-LO A:

Són temps de vacances pels més menuts, temps d’esbarjo, de carregar piles, una època complicada per la conciliació dels pares, és per això que ens
plantegem millorar i ampliar l’oferta
d’estiu pels nois i noies de Martorell
de cara a l’any vinent, per afavorir la
conciliació i contribuir també a que els
infants que ho vulguin complementin
la seva educació en el lleure.
A l’estiu també hi ha la música és protagonista. Els caps de setmana de juliol tenim espai per la cultura i el lleure
amb el Festival PAS, un festival consolidat en la seva quarta edició i que
converteix Martorell en referent cultural d’estiu de la comarca. Amb una
participació excepcional de públic
El poble ets, tu, tu i tu... som cadascú de nosaltres que contribuïm amb el
nostre dia a dia a fer-lo millor.
Moltes gràcies a tots! Us desitjo que
passeu un bon estiu i una bona festa
major!

Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat
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REPORTATGE ı ESPORTS

La posada de la prim
marca l’inici de les obres del nou pav

El nou pavelló de Can Cases comença a ser
una realitat. Després de la col·locació de la
primera pedra, les obres han començat i
s’espera que tinguin una durada aproximada
de 18 mesos. Ubicat en el solar de l’avinguda
de Can Cases que ocupava l’antic edifici dels
Serveis Municipals de la Via Pública, el nou
pavelló de tres pistes poliesportives (PAV-3)
està pensat per a la pràctica del futbol sala,
el bàsquet, l’handbol i el voleibol, i comptarà
amb tres pistes transversals.
L’equipament, de titularitat municipal, comptarà amb una superfície de 3.500 m2 i es divi-
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dirà en tres àrees: espai esportiu (pista poliesportiva divisible amb cortines en tres pistes),
vestidors i graderia. “El pavelló s’instal·larà a
tocar del Complex Torrent de Llops, generant
un contínuum esportiu”, segons ha detallat
l’alcalde Xavier Fonollosa. Es crea així una gran
zona per a la pràctica esportiva, fàcilment accessible, que pretén resoldre les necessitats de
les entitats que practiquen esports de pista.

Fonollosa també ha remarcat que la
col·laboració de les entitats ha estat clau en
l’elaboració del disseny i de l’estructura del
nou pavelló a l’hora de crear un espai que
cobreixi les necessitats de tothom. “Ens hem
reunit amb totes les entitats esportives que
són susceptibles a l’hora d’utilitzar aquest
equipament i les seves aportacions ens han
fet millorar el projecte”.

EL PROJECTE S’HA DISSENYAT EN
COL·LABORACIÓ AMB DIVERSES ENTITATS ESPORTIVES.

Amb el nou PAV-3, Can Cases guanyarà un
nou edifici emblemàtic i singular, seguint
l’empremta dels nous equipaments construïts els darrers anys a Martorell.

era pedra
elló de Can Cases

TRES PISTES
TRANSVERSALS
ACOLLIRAN ESPORTS COM
EL FUTBOL SALA, EL BÀSQUET,
L’HANDBOL I EL VOLEIBOL
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REPORTATGE ı PARTICIPACIÓ

Un parc inclusiu per a
persones amb discapacitat,
proposta més votada dels Pressupostos Participatius

La creació d’un parc inclusiu amb elements de jocs per a infants amb discapacitats ha estat la proposta més votada per
la ciutadania de Martorell en els primers
Pressupostos Participatius. Finalment, el
pressupost destinat al procés participatiu
per als joves i adults -160.000 euros- permetrà fer realitat cinc propostes. A banda
del parc inclusiu, també es portaran a terme els projectes de creació de vies escolars segures, la restauració dels elements
festius de la cultura popular (gegants, diables i capgrossos), un rocòdrom i la dotació de wifi gratuïta en diversos equipaments municipals.
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“Tant la fase de comunicació de la campanya, com la presentació de propostes i les
votacions han funcionat correctament. Hem
pogut seguir els terminis establerts i, per ser
la primera vegada, ha anat molt bé”, ha valorat la regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera.
PARTICIPACIÓ DEL 6%
En el procés dels Pressupostos Participatius hi han participat 2.055 ciutadans i
ciutadanes de Martorell i 1.417 persones
majors de 16 anys. “Segons un estudi de
la Generalitat de Catalunya, la primera vegada que es fan Pressupostos Participatius

a qualsevol municipi la participació acostuma a ser entre el 2% i el 4%. “A Martorell, que és el primer cop que engeguem
un procés d’aquestes característiques, la
participació ha superat el 6%; encara que
pugui semblar poc, estem molt per sobre
de la mitjana. L’estudi també indica que, a
mesura que es van reproduint aquests processos, la participació va augmentant i es
va generant més confiança en les persones
que hi participen”, ha subratllat Riera.
VISIÓ GENERALISTA
Pel que fa a les propostes guanyadores, la
regidora ha indicat que “es demostra que a

Amb les votacions de les propostes es tanca un procés que es va iniciar l’abril passat
amb una campanya de comunicació per
donar a conèixer la metodologia d’aquesta
iniciativa a la ciutadania i animar-la a participar, ja que era el primer cop que es posava en marxa. El primer pas va ser la fase
de presentació de propostes, durant la qual
es van recollir 88 idees (55 presentades per
ciutadans i 32 per entitats).

L’opció més secundada (300 vots) va ser
la creació d’una app per poder denunciar
els desperfectes als carrers i en elmobiliari
urbà mitjançant una foto geolocalitzada que
s’enviï a l’Ajuntament.

Martorell hi ha una visió comunitària i que
les persones realment prioritzen allò que és
bo per a tothom. El fet de fer votar entre 3 i
5 propostes, i per tant puntuar més enllà de
la que un mateix presenta, obligava a votar
propostes més generalistes, i aquestes són
les que han passat per davant. Ara hem de
posar fil a l’agulla i, a partir de setembre, començar a treballar perquè es facin realitat”.

La creació d’una aplicació mòbil (app) per
a denunciar desperfectes als carrers i en
el mobiliari urbà mitjançant una foto geolocalitzada ha estat l’opció més votada per
les nenes i nens del Consell d’Infants de
Martorell als primers Pressupostos Participatius de l’Ajuntament. Les votacions es
van dur a terme al Pavelló Esportiu Municipal, amb la participació de prop de 700
alumnes de 4rt i 5è de Primària de les set
escoles locals. En total, van escollir entre
18 propostes per millorar Martorell.

La van seguir en nombre de vots el projecte
d’equipar els parcs municipals amb fonts i
lavabos públics (271); un Parc d’Aventura
al barri de la Vila (262); SkatePark Infantil
(259); millores al parc de Can Cases (257);
construcció de més zones esportives al
carrer (pistes de futbol, bàsquet, etc) amb
235; cobriment d’algunes pistes dels patis
de les escoles (231); creació d’un pipi-can
ecològic o E-can (228); un Carril Bici Verd
(177); la renovació del parc infantil del Parc
d’Europa (158); la reforma del parc de ‘la
Tirolina’ (148); la millora del Pavelló Esportiu Municipal (137); la iniciativa ‘Necessitem
passejar a gust!’ (124); estructures al pati
de les escoles (94); ‘Reacciona. No es fa bé
el reciclatge selectiu de les escombraries’
(77); millorar les instal·lacions del camp de
futbol del Torrent de Llops (76); reparació i
adequació del carrer de la Verge del Carme
(71) i el ‘Volem jugar en condicions al parc
del passatge Central Elèctrica’ (64). En total,
es van emetre 639 vots. Les opcions més
votades, fins arribar al topall pressupostari
de 40.000 euros, seran les que executarà el
consistori a partir d’ara.

Les propostes que no van arribar a la votació,
bé per ser actuacions ja previstes o pel fet de
no complir els criteris, les tindran ben presents
de cara al futur, perquè en general les idees
eren molt encertades, segons ha apuntat.

Els nens i nenes van triar fins a un màxim de
cinc de les 18 idees finalistes, treballades a
les aules durant tot el curs i que inclouen les
principals inquietuds i desitjos dels infants
per millorar la població a tots els nivells.

La regidora d’Ensenyament, Núria Canal,
va “agrair a tothom la implicació en aquesta
gran festa de la participació en la que els
nens i nenes sou els protagonistes i exerciu
el vostre dret a vot”.

ELS INFANTS VOTEN LA CREACIÓ
D’UNA APP PER MILLORAR EL POBLE
Tots els alumnes de 4t i 5è de primària de les
set escoles de Martorell van votar les propostes presentades pel Consell d’Infants en una
gran festa que va reunir 700 nens al Pavelló
Esportiu Municipal el 19 de juny al matí.
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REPORTATGE

ı CULTURA

L’èxit de participació consolida el

PAS

com el gran

esdeveniment de
l’estiu a Martorell
The Black Barbies, Chicuelo i Marco Mezquida, O Sister!, Leonn and The New Funk,
Guillem Roma, la Coral Ars Nova Nova
amb Percussions de Barcelona i Gaspard
Royant són els artistes que entre el 7 i el 23
de juliol han omplert l’escenari del PAS. El
festival d’estiu de Martorell, que se celebra
als jardins del pont del Diable, es consolida així com un referent comarcal i una cita
ineludible tan en l’àmbit local com comarcal. Mostra d’això és un públic que durant
aquests quatre anys no ha parat de créixer
i que ha atret locals i forans.
El regidor de Cultura, Sergi Corral, ha valorat positivament aquesta edició i ha remarcat el visible increment de públic: “la
gent hi ha afluït més que no pas en altres
ocasions”. Corral també ha destacat que la
varietat i l’alt nivell dels intèrprets ha estat
determinant per a l’èxit del festival.
A més dels concerts, el PAS 2017 s’ha
completat amb el PAS Lounge, un nou
concepte gastronòmic amb espai chill
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lounge de ginebres i camions gastronòmics amb productes de la zona i menjars
de món. L’exposició “Josep Palet. Tenor o
res”, que es pot veure a La Caserna fins al
proper Roser, ha completat l’àmplia oferta
d’aquest any.

FOTOS: CARLES PORTA

9

MARTORELL ı AGOST ı 2017
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 212

Inaugurada la
reforma de la
plaça de les
Germanes
Maestre
VIA PÚBLICA

El barri del Pont del Diable ha recuperat un
dels seus espais més emblemàtics amb la
remodelació integral de la plaça de les Germanes Maestre. L’acte inaugural, que es va
dur a terme el diumenge 25 de juny, va reunir l’alcalde Xavier Fonollosa i regidors de
l’equip de govern municipal.
La plaça de les Germanes Maestre és un
espai en el qual conflueixen els carrers de
Josep Anselm Clavé, de la Cambreta, del
Revall i de Pere Puig i que presenta un desnivell considerable. Les obres dutes a terme
des de la passada tardor l’han reurbanitzada
per millorar la via pública i la mobilitat creant
una zona de prioritat invertida, de preferència per al vianant. S’hi ha fet un paviment
anivellat i únic, un nou enllumenat i tres terrasses de descans per als vianants: una entre els carrers d’Anselm Clavé i del Revall, i
les altres dues, a sota, amb un parc infantil
a dos nivells.
Alhora, amb la intenció de millorar la circulació de vehicles, s’ha redireccionat el carrer
del Revall per disposar d’una millor visibilitat respecte als vehicles que arriben des
del carrer de Josep Anselm Clavé o de la
Cambreta, que ara han de cedir el pas si volen dirigir-se cap al carrer de Pere Puig o al
camí del Riu. Les obres les ha executades
l’Ajuntament de Martorell amb fons de la Llei
de Barris de la Generalitat de Catalunya.
La plaça ocupa l’espai d’una casa esfondrada durant les fortes riuades de l’any 1962 i
que va acabar amb la vida de les germanes
Maestre i de la seva mare. Per aquest motiu,
va ser el cosí de les dues primeres, Joaquim
Maestre, qui va descobrir el rètol commemoratiu.

La plaça de
Santa Maria
presenta una
imatge renovada
VIA PÚBLICA

L’Ajuntament de Martorell ha inaugurat la reforma de la plaça de Santa Maria, al barri de
Can Cases. Aquesta renovació ha consistit
en la reparació de les zones malmeses pel
pas del temps, col·locació de nou mobiliari urbà i renovació de l’arbrat. També s’ha
creat una nova zona de gespa a la part superior de la plaça i s’han instal·lat jardineres
laterals a l’àmbit de les escales. S’han incrementat els jocs de la part infantil i s’hi ha
instal·lat una font d’aigua. A més, s’ha ampliat la part baixa per poder-hi desenvolupar
diferents activitats del barri.
Javier Sicília, president de l’Associació de
Veïns del Barri de Can Cases, ha explicat
en aquesta inauguració la necessitat de millora que tenia la plaça, així com de la seva
distribució, per permetre gaudir de diferents
ambients en el mateix espai.
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La remodelació de la plaça és, per a l’alcalde
Fonollosa, “la culminació d’un procés de
transformació urbana de 8 anys i un treball
molt complicat pel desnivell important del
terreny. Hem transformat i millorat la plaça
perquè tingui un nou enfocament i que sigui
un espai públic per gaudir-ne molts anys”.
L’alcalde ha recordat que “és una obra feta
entre tots: regidoria, tècnics, empresa constructora i l’Associació de Veïns del Pont del
Diable, amb la qual hem mantingut un diàleg
constant”.
El regidor de Serveis Urbans, Via Pública,
Mobilitat i Afers Interdepartamentals, Lluís
Esteve, ha dit que “el resultat és un espai
que augmenta els llocs d’estada i de passeig per als nostres vilatans”.
El president de l’Associació de Veïns, Àngel
Antón, ha apuntat que “de mica en mica
el barri va agafant un aire de convivència,
d’harmonia i de modernitat, tenint en compte que és el més vell. A més, aquesta plaça
era un punt problemàtic”.

Martorell
s’adhereix a
la taula de
municipis per
a la millora de la
qualitat de l’aire
i el medi ambient

El nostre poble s’ha afegit a una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte sobre la salut de les emissions atmosfèriques
creat el 2016 per diversos municipis del Baix
Llobregat i del Vallès Occidental. Tots ells
són dins la Zona Especial d’Alta Protecció
Atmosfèrica que defineix la Generalitat i promouen accions per vetllar per la seva millora. L’adhesió es va decidir en el ple del 15 de
maig, amb una moció impulsada pels grups
de govern de CiU i ERC, amb el suport del
PSC, Movem Martorell i PP.

millora i mesures per reduir emissions; potenciar les polítiques de salut pública; crear
un equip de control multisectorial amb científics, investigadors, universitaris, i difondre
a la població els resultats. En aquest sentit,
l’adhesió es deu a “la voluntat d’aprofitar el
treball d’aquesta comunitat científica que
ho avalua, i perquè volem saber quina afectació té la contaminació atmosfèrica entre
els nostres veïns”.

Fer diagnosi de la qualitat de l’aire i impulsar mesures

MEDI AMBIENT

Noves
pantalles
per conèixer el
temps d’espera
del bus urbà
MOBILITAT

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Martorell, Adolf Bargués, va exposar a la
sessió plenària la voluntat d’adhesió a un
òrgan que pretén impulsar diverses mesures: fer un estudi sobre la qualitat de l’aire
instal·lant captadors permanents de contaminants atmosfèrics; elaborar un estudi
epidemiològic dels municipis i els efectes
de les emissions de contaminants sobre la
salut de la població; dissenyar un pla de

Per tal de facilitar la mobilitat per Martorell, l’Ajuntament ha instal·lat panells digitals amb informació dinàmica del temps
d’espera de l’autobús urbà en les parades
que hi ha davant de l’estació de tren de
Martorell Central.

amb energia solar i té un sistema d’àudio
perquè les persones amb discapacitat visual el puguin activar per tal que la parada
els llegeixi la informació de la pantalla.

L’alcalde Xavier Fonollosa remarca que
aquesta actuació respon a la voluntat de
“transformar Martorell cada cop més i que
sigui una smart city, una ciutat intel·ligent
on la gent accedeixi als serveis de manera
fàcil i ràpida”. També “promoure i incentivar
la intermodalitat entre el tren i el servei municipal d’autobús urbà de Martorell”.
Els panells informatius, mostren en temps
real els minuts que falten per al pas del
següent autobús de les línies L-1 i L-2 en
ambdós sentits de circulació en les parades
situades davant l’estació de ferrocarrils.
La informació que ofereixen les pantalles
s’obté gràcies a un sistema de GPS que
s’ha instal·lat en els autobusos i que permet saber en tot moment en quin punt del
recorregut es troba el vehicle i calcular-ne
el temps de pas. Les pantalles informen els
usuaris del temps previst d’arribada dels
autobusos a les parades i d’eventuals incidències que es puguin produir en el servei.
Els nous panells, col·locats en col·laboració
amb l’empresa Soler i Sauret, concessionària del servei d’autobús urbà, funciona

11

MARTORELL ı AGOST ı 2017
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 212

Martorell surt
al carrer per
les festes
dels barris

Un any més, les festes dels barris tornen a reunir centenars de persones a places i carrers del
poble. El Pont del Diable i Buenos Aires han donat el tret de sortida els dies de Sant Joan. Els
han seguit, ja al juliol, Can Cases, l’Illa Santacana, el Torrent de Llops i Can Carreres. Sopars
de germanor, ballades de sardanes, activitats
per els infants, concerts, trobades de puntaires i la inauguració de nous espais públics han
estat els plats forts d’unes de les festes més
esperades pels veïns de Martorell.

ENTITATS

L’Hospital
de Martorell
formarà alumnes
de Medicina
SANITAT
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La signatura d’un conveni de col·laboració
entre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu
de Martorell i la Universitat de Vic permetrà
la formació d’alumnes de Medicina a partir
del curs vinent.
Amb aquest acord, les dues entitats reforcen
la seva aposta per fomentar la investigació i la
formació en Ciències de la Salut, i constaten el
seu interès per treballar conjuntament en activitats de docència, recerca i transferència de
coneixement en aquest àmbit.
El conveni estableix que la Fundació Hospital oferirà suport en la formació dels alumnes de Medicina i en altres especialitats de
Ciències de la Salut, de manera que dona
continuïtat al pacte que les dues institucions

van firmar el 2016 i pel qual el centre va
passar a ser hospital associat universitari.
Des d’aleshores, una vuitantena d’alumnes
d’Infermeria i Fisioteràpia s’han format a
l’Hospital. Està previst que el curs vinent s’hi
incorporin, també, estudiants de Podologia.
D’altra banda, l’acord deixa constància de
la participació de la Fundació Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell en l’activitat de recerca en l’àmbit de les Ciències de la Salut
de la UVic-UCC a través de la creació de
càtedres o d’altres fórmules. Així mateix, la
Fundació es compromet a treballar per la
captació i provisió de talent qualificat i acreditat per implicar-se en el projecte acadèmic
de la Universitat.

25 anys dels
Amics de l’Art
de Martorell

CULTURA

Els Amics de l’Art de Martorell han celebrat
el seu 25è aniversari amb una exposició
a L’Enrajolada que ha recollit una part de
l’obra del seu fons pictòric.
Amics de l’Art va ser fundada l’any 1991 per
un grup d’artistes i gent relacionada amb el
món de l’art a l’Espai de ca l’Oller, aleshores seu de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques. Amb una pinacoteca de 180 obres, la
presidenta de l’entitat, Maria Rodríguez, ha
explicat que “ara volem compartir el nostre fons amb les entitats martorellenques a
través del programa de cessió, per tal que
aquestes les puguin penjar als seus locals”.

signarà un contracte de cessió on constarà la data en què es fa la cessió de l’obra,
acompanyat d’una fitxa tècnica i amb el
compromís de conservar-la en bones condicions. Els interessats es poden posar en
contacte amb els Amics de l’Art de Martorell
a través del correu electrònic amics.delart.
marto@gmail.com

Els Amics de l’Art de Martorell ofereix la
possibilitat que les entitats puguin gaudir
de les obres que formen part del seu fons
pictòric, a través de la cessió d’obres. Se

Una exposició
reuneix el llegat
del tenor Palet

CULTURA

Fins a les festes del Roser, el Centre del
Patrimoni Històric La Caserna allotjarà
l’exposició Josep Palet, tenor o res (18771946), que recull documents, cartes, cartells
i objectes personals de l’il·lustre martorellenc, molts d’ells inèdits.
La mostra és una de les peces centrals de
l’Any Palet, que aquest 2017 commemora
el 140è aniversari del naixement del cèlebre
tenor. En l’acte inaugural, l’alcalde Xavier
Fonollosa va dir que és “una excel·lent exposició produïda per gent de la casa, com la
Gemma Jiménez i l’Aleix Palau”, comissaris de la mostra. Fonollosa va recordar que
l’Any Palet té l’objectiu de donar a conèixer
la figura del tenor als martorellencs, però
també arreu del país. “Potser, com a martorellenc, no li hem fet la justícia que calia,
però com a català, tampoc”.

mostra hagi estat produïda per Museus de
Martorell i ha reconegut la tasca d’ambdós
comissaris, que “han fet una feina espectacular a l’hora de recopilar objectes i material
gràfic perquè la mostra tingui aquest aspecte d’excel·lència”. Museus de Martorell pretén que l’exposició sigui itinerant “perquè el
nom de Josep Palet corri arreu del territori”.

El regidor de Cultura, Museus i Patrimoni,
Sergi Corral, també va subratllar el fet que la

La Diputació
de Barcelona
lliura el projecte
per restaurar l’arc
romà del pont
del Diable

La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte per restaurar l’arc romà honorífic del
pont del Diable de Martorell, monument datat del segle I aC que formava part de la Via
Augusta i que donava accés triomfal a l’antic
pont romà sobre el riu Llobregat. El projecte,
realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), ha estat lliurat pel diputat
d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut,
a l’alcalde Xavier Fonollosa i al regidor de
Cultura, Museus i Patrimoni, Sergi Corral.
El projecte d’intervenció s’ha dut a terme a
partir del coneixement previ del qual es dis-

posa de les diferents obres realitzades al llarg
dels anys en aquest monument. Els criteris
adoptats es basen, d’una banda, en recuperar i preservar la configuració arquitectònica, constructiva i dels materials que ha
de permetre la permanència de l’arc al llarg
del temps, i també a enfortir la relació significativa entre els ciutadans de Martorell i el
monument. Cal recordar que el pas per sota
l’arc és utilitzat des del centre de la vila fins
a l’estació de ferrocarrils situada al costat de
llevant del riu Llobregat.

PATRIMONI
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L’Arc de
Sant Martí
recapta 11.000
euros en el
seu 22è Festival
Benèfic

La Fundació Arc de Sant Martí va recaptar
prop d’11.000 euros el passat mes de maig
en la 22a edició del seu Festival Benèfic.
Els ingressos recaptats en aquest acte,
que es va dur a terme al teatre d’El Progrés, es dedicaran a la construcció d’una
residència per a persones amb discapacitat
intel·lectual. La cita va reunir unes 350 persones i va incloure actuacions musicals de
cançons de l’estiu i una tómbola amb prop
de 600 articles.

SOLIDARITAT

Els presentadors Rosa Cadenas i Guillem
Rodríguez van anunciar cadascuna de les
cançons que es portaven a escena, una segona part dels temes estiuencs que ja havien començat a representar en la cita anterior. El director artístic de l’espectacle, Beni
Martos, les definia com “peces amb ritme,
molt alegres, d’artistes com Ricky Martin,
Chayanne o David Civera. Els nois i noies
s’ho han passat molt bé, i a nivell personal
és molt agraït col·laborar-hi”.

La Martukada

anima la Festa
Major de Chevilly
SOCIETAT

A la vetllada hi van participar uns seixanta
usuaris i voluntaris de l’Arc de Sant Martí,
que van pujar a l’escenari per fer la coreografia de les cançons de l’estiu.

Una delegació de l’Ajuntament de Martorell,
encapçalada per la regidora de Comunicació,
Cooperació i Participació, Míriam Riera, ha
visitat la població francesa de Chevilly-Larue,
agermanada amb Martorell, amb motiu de la
Festa Major d’aquesta localitat.
El motiu de la visita ha estat conèixer els serveis
municipals del municipi i compartir projectes,
a més de perfilar els actes de commemoració
del 25è aniversari de l’agermanament, que podrien celebrar-se per Santa Cecília, patrona de
la música, el 22 de novembre.
A la visita s’hi ha sumat el grup martorellenc
de percussió Martukada, que va obrir la cer-
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La gerent de la Fundació, Rosa Cadenas,
va explicar que “davant alguns fets que han
quedat reflectits darrerament als mitjans de
comunicació sobre discriminació a persones amb discapacitat, cal dir que Martorell,
per contra, és un poble molt acollidor. Mireu si ho és que cada any ens ve a veure i
col·laborar tanta gent! A més, l’Arc de Sant
Martí té 300 socis i només aquest últim any
hem atès també prop de 300 persones”.

cavila que va recórrer els carrers de Chevilly.
Tot seguit van actuar en un parc i, en acabat,
a l’escenari central de la festa. Segons ha explicat Riera, “des de Chevilly ens van demanar
un grup de batukada, ja que per a ells és una
fórmula molt interessant d’integració de persones nouvingudes”.
Maria Subi, membre de la Martukada, ha
comentat que “estem molt il·lusionats perquè l’Ajuntament de Martorell ha apostat
per nosaltres i és una gran alegria poder
participar a la festa. Hi hem traslladat la
nostra cultura i hem après de la seva. Estem encantats”.

El CB
Martorell
jugarà a
LEB Plata
la temporada
vinent
ESPORTS

El futbolista
martorellenc
Eric Garcia
Martret fitxa
pel Manchester
City
ESPORTS

Més de 700
persones
persones ballen al
festival de cloenda
de la temporada de
New Dance i
Activitat Física
Gent Gran

Després del triomf històric del primer equip
del Club de Bàsquet Martorell el passat mes
de maig a Villaviciosa de Odón (Madrid), el
president de l’entitat, Miquel Fusalba, ha
confirmat que l’equip jugarà a lliga LEB Plata la temporada vinent.

la plantilla”, indica Fusalba, qui també destaca que es mantindrà la vinculació amb el
CB Manresa.

Assumir els costos de l’ascens de categoria serà possible gràcies a la col·laboració
econòmica i de gestió de l’Ajuntament i dels
patrocinadors. Els patrocinadors actuals estan disposats a apujar la dotació econòmica
i el club n’ha emparaulat de nous, tot i que
els farà públics quan els contractes estiguin
signats.
El tècnic Adrià Alonso ja ha tancat la renovació amb el club i “fa temps que treballa amb
incorporacions noves que reforcin l’equip,
tot i que volem mantenir la màxima base de

El central del cadet A del Futbol Club Barcelona Eric Garcia Martret començarà el proper
17 de juliol la pretemporada al Manchester
City. El martorellenc, un dels futbolistes més
prometedors del planter blaugrana, marxarà
a Anglaterra per millorar la seva progressió
esportiva. El Barça rebrà gairebé dos milions
d’euros en concepte de clàusula i drets de
formació pel jove futbolista.
Eric Garcia va començar a jugar a Martorell,
però el FC Barcelona es va fixar en ell aviat
per les seves característiques com a central
similar a Gerard Piqué. Ha passat per totes
les categories inferiors del club blaugrana.
L’inici de temporada va ser complicat per al
martorellenc, ja que al setembre es va trencar
els lligaments del turmell esquerre en un entrenament amb la selecció espanyola. Quan

s’hi va reincorporar, va acabar proclamant-se
campió d’Europa sub-17 al mes de maig.
Representat per Carles Puyol i Iván de la
Peña, el Barça li va oferir fitxa de juvenil,
però Garcia Martret ha preferit emprendre
l’aventura anglesa per millorar les seves condicions esportives i econòmiques.

L’arribada de l’estiu és sinònim de festivals de
cloenda de les temporades d’activitats. Un
any més, New Dance i Activitat Física Gent
Gran van dir adéu al curs tot omplint el Pavelló
Esportiu Municipal amb 160 ballarins.

sistir al festival a ritme d’I Gotta Feeling dels
Black Eyed Peas, al qual es van sumar, des
de la graderia, l’alcalde i els regidors. La coreografia es podia assajar els dies previs, a
través d’un vídeo penjat a les xarxes socials
de l’Ajuntament de Martorell.

En la modalitat de New Dance, van ballar 125
nens i nenes de les escoles Mercè Rodoreda,
Juan Ramón Jiménez i Lola Anglada, repartits
en sis grups de categories aleví, infantil, cadet,
prebenjamí i benjamí.
Després de les exhibicions dels menuts,
va arribar el torn dels 35 ballarins del Grup
d’Activitat Física Gent Gran, que van oferir
dues coreografies aeròbiques per demostrar
que el moviment no té edat.
Com a colofó, petits i grans van fer un ball
conjunt amb els 600 espectadors que van as-

ESPORTS
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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.

APOSTEM PER L’ESPORT

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

El proppassat dimecres dia 12 de
juliol va tenir lloc al barri de Can
Cases, la col·locació de la primera
pedra del nou pavelló triple esportiu. Quan parlem d’esport, hom pot
entendre joc, competició o activitat
que requereix esforç físic i habilitat,
que es practica d’acord amb unes
normes establertes, per plaer o com
a ocupació. També podem trobar
una definició més restringida, segons la qual s’entendria per esport
només aquella pràctica competitiva
reglamentada i institucionalitzada,
fonamentada en l’obtenció del
màxim rendiment. En aquest darrer
cas, estem parlant d’uns determinats esports de pista que, en els
darrers anys ha tingut un increment
molt important de practicants en
el nostre poble. Aquest projecte
del pavelló triple ha nascut, precisament, per donar resposta, entre
d’altres, a les més de 1000 persones
que practiquen i/o estan federades
en algunes de les disciplines que
allà hi tindran cabuda.

Un nou centre de 4.600 m2 que
comptarà amb una estructura molt
moderna, amb molta llum, obert a
l’espai i que dona continuïtat a la
idea de poder integrar en un mateix
entorn el Complex esportiu del
Torrent de Llops i el nou pavelló.
Un nou pavelló que reforçarà els
esports de pista com poden ser
l’handbol, el voleibol, el bàsquet,
el futbol sala…En el seu interior hi
trobarem una pista poliesportiva
que es podrà dividir en tres pistes,
vestidors, graderia, pistes de pàdel
indoor i vàries pistes. Un projecte
que serà una realitat a principis de la
temporada 2018-2019.
Martorell és capdavanter en donar
suport al teixit associatiu en els
diferents àmbits (juvenil, cultural,
lúdic, social, esportiu….) i així es
continuarà fent des del PDeCat
i des del govern. Continuarem
treballant per millorar i ampliar els
equipaments esportius de Martorell.
Millorar i renovar els dos pavellons
actuals perquè tenim clar que hem

de seguir apostant perquè els milers
de ciutadans del nostre poble, grans
i petits, que practiquen algun tipus
de disciplina esportiva, ho puguin
fer en les millors condicions i en els
millors equipaments.
La pràctica esportiva reforça i interioritza certs valors en els quals el
PDeCat creiem i ens identifiquem.
Valors com l’esforç, la constància i
el treball en equip requereixen una
pràctica diària que intentem seguir.

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (Capítol II)

Lluís Tomàs
PSC

Durant aquests dies ens hem assabentat dels resultats que s’han produït després de les presentacions i
posteriors votacions, per part dels
ciutadans, als pressupostos participatius. Hem observat amb satisfacció el fet de coincidir en els projectes més votats, amb propostes que
el Grup Municipal Socialista ja tenia
previst en el seu programa electoral.
Així, ens alegrem de que la ciutadania
i nosaltres mostrem la mateixa sensibilitat i sintonia per la posada en marxa dels camins escolars segurs, una
proposta que, cal dir, completàvem
amb la creació de carrils bici. També, coincidim en la proposta de dotar
els parcs públics amb mobiliari urbà
i gronxadors adaptats pels infants
amb la seva mobilitat reduïda. Cal
recordar que, actualment, no existeix cap parc que disposi d’aquestes
característiques. De fet, el nostre
Grup Municipal ja va realitzar unes
propostes a l’equip de govern demanant aquesta reivindicació tan justa
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en l’aprovació del Pressupost 2016,
amb una dotació de 50.000€ i, de la
mateixa manera, al Pressupost 2017
amb una dotació econòmica final
de 100.000€. Les respostes a ambdues propostes per part del regidor
Casasayas van ser les següents:
“Aquestes peticions són un ‘brindis
al sol’. Nosaltres ja teníem previst ferho” i “Vostès busquen el seu ‘minut
de glòria’”. Ara que, sr. Casasayas?
Hem perdut dos anys, no li sembla?
Com diu la dita, a remolc...
Durant aquests darrers caps de setmanes les associacions de veïns,
entitats i d’altres col·lectius han estat
organitzant les seves respectives festes, això si, amb molt d’esforç i pocs
recursos. Voldríem conèixer quin és
el departament de l’Ajuntament encarregat de gestionar aquestes activitats. No seria més fàcil intentar
coordinar les mateixes perquè no
coincideixin? Parlant de les nostres
propostes i seguint en aquest mateix
fil, nosaltres proposàvem descentra-

litzar, en els diferents barris, les festes
organitzades pel propi Ajuntament,
arribant a tots els indrets de Martorell
i no pas només a uns en concret.
Finalment, vull felicitar a tot els estudiants que han superat amb brillantor
les proves de selectivitat, desitjant
que el seu esforç s’hagi vist recompensat. A partir d’ara, molta sort en
els seus nous projectes.
Per cert, les ajudes econòmiques proposades pel nostre grup i adreçades
als estudiants universitaris i de cicles
formatius de grau superior segueixen
sense arribar. Després d’un any de la
seva aprovació i finalitzat el curs escolar, per quan regidora Dalmau?
Continuarà...

1417
ASSEMBLEA
MOVEM
MARTORELL

Aquest és el número de persones,
a part dels membres del Consell
d’Infants, que han votat en el primer procés participatiu de Martorell.
1417 de les 22895 convocades vol
dir una participació del 6%. Malgrat
els esforços i el pressupost invertit en
publicitar el procés participatiu la resposta ciutadana ha estat molt baixa.
Altres experiències ens demostren
que les primeres consultes sempre
tenen una participació baixa, però
des de Movem Martorell aquest argument no ens fa sinó preguntar-nos
el per què i aprofundir en la resposta.
La democràcia és una carrera de
fons, requereix d’estímuls constants
que construeixin en la ciutadania la
certesa de tenir capacitat per decidir
en què invertir els diners. Venim de
dècades en les quals la definició de
política municipal per al conjunt de
la ciutadania s’ha basat en una sort
de clientelisme, en la passivitat i comoditat de fer una transacció cada
4 anys en els que el meu vot serveix

de pagament anticipat. Els governs
especialment de dretes sempre han
defensat la política com a l’exercici
del poder per part d’una elit sofisticada, de primus inter pares que no
veuen cap necessitat en consultar
la ciutadania, de vegades ni tan sols
als tècnics. Com esperàvem que un
municipi narcotitzat amb els anys es
despertés de cop per votar si no és
el dia de les eleccions?
Si ningú va preguntar què volíem
fer amb el potencial de l’Ateneu.
Si ningú va preguntar abans de
vendre’s l’aigua, abans de privatitzar
l’Escola d’Anglés, el servei de recollida
d’escombraries, de jardineria, de neteja d’edificis. Si ningú va preguntar
abans de construïr un nou pavelló enlloc d’un altre equipament que la gent
consideri més necessari. Si ningú va
preguntar abans de retallar línies de
P3 a Martorell massificant les classes en els anys més decisius d’un
infant. Si ningú va preguntar abans
d’enderrocar la Caserna de Cavalle-

ria. Si ningú va preguntar abans de
re-qualificar terrenys per seguir urbanitzant, de planejar un barri nou, La
Sínia, amb milers de nous veïns sense abans reforçar i millorar els equipaments del Torrent de Llops.
Si durant anys ningú ha preguntat absolutament res abans
d’executar ni ha escoltat absolutament cap de les propostes que
la ciutadania més activa ha traslladat al Govern, si una persona que
vol participar del Ple ha d’esperar
fins al final de la sessió a mitja nit,
quin era el resultat que esperàvem
d’aquest procés?Malgrat els esforços que el govern i també una
part de la oposició hem posat per
potenciar-lo, no ho podem considerar existós.
Corren temps en que potenciar la
participació és una exigència de
qualitat democràtica. El camí de la
formiga és llarg però el resultat del
treball constant és un canvi cultural
que ens fa avançar com a societat.

SOM I SEREM

Sergi Corral
ERC

Aixecar la persiana de bon matí,
veure el dia que fa i per descomptat, Montserrat. Aquesta muntanya
que ens presideix i ens fa costat,
solemne i capritxosa depenent des
d’on se la miri. Aquesta muntanya
que és nostra, propera i compartida,
ens uneix sota el paraigua d’un únic
territori: el Montserratí.
Avui, aquest territori, es reivindica. Volem ser comarca. Alhora que
el país vol expressar la voluntat de
ser Estat, aquí, al voltant nostre, es
reforça la idea de ser una nova comarca. Tot i que ja existeix un passat
on La Comarca de Martorell es proposava per primera vegada en el Pla
d’organització social agrària en l’any
1924, o en el 1959 en el Plan General de Ordenación de la Provincia de
Barcelona, o com a zona urbanística
en el Plan Director del Área Metropolitana de Barcelona l’any 1966,
aquella vella reivindicació reneix
avui entre els municipis que abracen
Montserrat per constituir una comar-

ca que ens identifiqui més amb què i
qui som. Diferenciant-nos del que es
coneix com a Baix Llobregat, i sense ànim de menysprear-lo, pretenem
reivindicar el Montserratí com una
nova comarca que ens identifiqui millor, com una àrea de fort creixement
en ordres demogràfics, industrials i
de serveis, amb un paisatge i un esperit comú.
Aquesta és la voluntat d’un territori
que s’ha anat coent, a foc lent i que
avui, ens la fem pròpia. Per fer-nos
més visibles, gaudir de majors recursos i amb més identitat pròpia.

com a porta d’entrada a l’interior
del país. El nombre d’habitants, la
gran quantitat d’infraestructures i el
seu posicionament fan de Martorell
la capital d’un territori que sentim
comú.
Abrera, Olesa, El Bruc, Collbató,
Esparreguera, Sant Esteve de Sesrrovires, Castellví de Rosanes i Martorell. Tots obrim la finestra al matí i
veiem Montserrat. Tots decidirem el
destí del país que som però també
el de la comarca que volem ser. Som
i serem.

Martorell no només no queda al marge d’aquesta reivindicació sinó que
es posiciona com a ferma candidata a ser-ne la capital. Avui ja és el
centre neuràlgic amb equipaments
de referència tan importants com
l’Hospital i els jutjats, o les comunicacions. Martorell ha d’assumir el
rol de cap de comarca com a porta
d’entrada a Barcelona però també
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“LA HISTÒRIA ES REPETEIX”

Francesc
J. Arpal Maciá
PP

L’home és l’únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa
pedra i això és el que ha passat al
PSOE amb el retorn a la secretaria
general de Pedro Sánchez, el seu llegat tan marcat per les derrotes electorals, les divisions internes i els vaivens ideològics no pot sinó provocar
una profunda preocupació.
La victòria de Sánchez a las primàries
del PSOE no és aliena al context polític
de crisi de la democràcia representativa en què s’imposen amb molta facilitat la demagògia, les falses veritats i les
promeses d’impossible compliment.
Espanya està patint també el seu moment de populismes. Fins ara Podemos i ara també el PSOE de Sánchez
rivalitzaran en les seves propostes
populistes, el PSOE s’allunyarà de la
centralitat i la moderació quan ha estat un partit essencial per a la governabilitat del nostre país, un partit que
des de la moderació ha protagonitzat
alguns dels anys més pròspers i renovadors de la nostra història recent.

Però la història es repeteix. El mateix
li va passar al socialisme francès,
que es troba a la vora de la desaparició de la mà del radical Benoît
Hamon. I una cosa semblant passa
també amb el laborisme britànic,
dirigit pel populista Jeremy Corbyn.
Seria il·lusori pensar que el PSOE no
està en aquets moments davant un
risc de la mateixa naturalesa. Hem
d’assumir que això ens situa davant
d’una situació molt difícil per al nostre país.
Sánchez torna al punt de partida
d’octubre. Amb una diferència crucial: que ho fa després d’una sèrie de
girs ideològics en qüestions clau (les
aliances amb Podem i el concepte
de nació) que l’allunyen encara més
de la possibilitat de governar.

suports. Com demostren els enfonsaments electorals que pateixen els
socialistes a tot Europa, i com ja han
experimentat els socialistes a Espanya amb el mateix Pedro Sánchez, els
marges per a la supervivència i rellevància del projecte que aspiren a encarnar són de per si ja molt estrets. En
aquestes circumstàncies, la confusió
ideològica i el model de partit assembleari en què s’ha donat suport a Sánchez fàcilment podrà desmobilitzar
encara més els seus votants i allunyar
els socialistes de ser realment alternativa de poder.
BON ESTIU I BONA FESTA MAJOR.

En un moment en què Espanya enfronta un greu problema territorial a
Catalunya amb l’Independentisme,
era més necessari que mai que el
PSOE es configurés com un partit
estable i capaç de suscitar amplis

EL MITE DEL PROCÉS

Raquel Pérez
SOM
MARTORELL

Des de fa aproximadament 6 anys,
hi ha una bona colla de catalans influents que han canviat el seu parer
sobre l’estatus de Catalunya, des de
la idea d’una Espanya plurinacional,
tal com defensava l’Artur Mas en una
entrevista del 2002, fins a un independentisme revestit de confrontació
permanent amb un opressor espanyol
ideal. Hi ha qui creu que tot va arrencar amb la crisi econòmica i la famosa
sentència del T. Constitucional que va
mutilar l’Estatut però, filant prim, quan
de veritat s’inicia El Procés institucional és a l’estiu de 2012, quan CiU
i el PP trenquen el pacte que havia
permès aprovar els pressupostos catalans durant dos anys seguits. Pressupostos als que s’oposaven tota la
resta de partits i que encetaven una
època d’austeritat i retallades notòries
només superades per l’escàndol del
Cas Pujol, entre d’altres.
Fins llavors, el discurs de CiU no parlava de desobeir, sinó de pacte fiscal,
i des de la caiguda en l’estimació de

18

vot convergent a les enquestes, el
camí del Procés oficial ha tingut com
a fita fonamental la supervivència de
Convergència. El resultat es que no
hem guanyat en sobirania ciutadana,
no se’ns pretén consultar res fonamental (fora de l’assumpte identitari), no podem votar sobre el model
sanitari, sobre el greu endeutament
de Catalunya, sobre el límits de sou
als polítics, sobre la venda de patrimoni públic a empreses privades,
etc. De fet, tampoc es respecten les
decisions fetes en consultes populars com la de mantindre el Centre
Social Sant Pere de Premià de Mar,
desallotjat i tancat a la força fa dues
setmanes. Això ens fa preguntarnos: Si la Generalitat no s’ha pogut
oposar a res, ni tan sols a un desallotjament immobiliari injust, com ens
pot fer creure que desobeiran l’Estat
o la UE per fer un nou estat sobirà?
Des del principi, el Procés ha allargat, condicionant i diluït totes les
decisions rupturistes al màxim, amb
declaracions parlamentàries on es

declara que en un futur es declararà
la independència en el cas de fer un
referèndum, o excusant-se als tribunals, quan en Mas, l’Ortega i la Rigau
van ser acusats de desobediència,
dient que, realment, no havien desobeït ningú.
Un autèntic procés sobiranista hauria de ser un cami de progrés democràtic, popular, amb decisions justes, de consens, no una enganyifa
per mantindre’s al poder.

+ info

rell.cat
www.marto

AGENDA
FESTA MAJOR

Més informació de les activitats de
FESTA MAJOR al programa editat a part.

Dilluns 14 d’agost

Dimarts 15 d’agost

FESTA DE LES ARTS FESTA VERMUT
A les 17.00 h
Artesanàlia
Plaça de la Vila

A les 17.15 h

A les 11, 12 i 13 h
Visites teatralitzades
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

A les 12.00 h
Missa solemne de l’Assumpció de la Mare
de Déu.

Pregó, Miolada i Tronada de Festa Major a
càrrec de Mercè Comes i Àlex Casanovas.

Església de Santa Maria

A les 13.30 h

Plaça de la Vila

Concert vermut, Amadeu Rosell

A les 17.30 h
Actuacions de les colles de Cultura Popular
Plaça de la Vila

A les 18.00 h
Torneig de petanca de Festa Major
Pista del Club Petanca Martorell

A les 18.15 h

Plaça de l’Església

FESTA DEL COLOR
A les 18.00 h

Holi Festival
Carrer de Josep Vilar

FESTA DE LA CERVESA
A les 18.00 h

Carpe Birrem

Passeig de la Creu Roja

Projecció de l’audiovisual commemoratiu
dels 150 anys de la línia Martorell-Tarragona
Casa de Cultura de La Vila

A les 21.30 h
Ball de gala-sopar

A les 20.00 h
Danses del món
Passeig de la Creu Roja

FESTA GROSSA
A les 22.00 h

Pista jardí d’El Progrés

A les 00.00 h
Ball de gala–concert i ball
Pista jardí d’El Progrés

FESTA PERTARDA
A les 22.30 h
5a Cercanit
Inici: plaça de l’Església

La Tal, The Incredible Box
Aparcament del passeig de la Creu Roja

A les 23.30 h
La Casa Azul
Carrer de Josep Vilar

A la 01.00 h
Dolo
Carrer de Josep Vilar

A la 02.30 h
DJ Guille Milkyway
Carrer de Josep Vilar

A les 00.30 h
THE CHANCLETTES
Plaça de la Vila

A la 03.30 h
DJ Enoxx
Carrer de Josep Vilar

Dimecres 16 d’agost
A les 11, 12 i 13 h
Visites teatralitzades
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

FESTA DE L’AIGUA
A les 17.00 h

Parc d’aigua
Carrer Castellví de Rosanes i pl. de les Cultures

A les 19.30 h
Ballada de sardanes
Plaça de les Cultures

A les 19.30 h
Gelatada popular
Plaça de les Cultures

A les 22.00 h
Maria Arnal i Marcel Bagés
Jardins d’Apel·les Mestres

FESTA FOTRE
A les 22.00 h

Drop Collective
Carrer de Josep Vilar

A les 23.00 h
Baratos
Carrer de Josep Vilar

A les 00.30 h
The Txandals
Carrer de Josep Vilar

EXPOSICIONS
MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ.
Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis.
OBRA PICTÒRICA I ESCULTÒRICA DE
LLUÏSA SALLENT
Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis.
LA CASERNA DE LA FESTA.
C.I.P.H. La Caserna.
JOSEP PALET. TENOR O RES (1877-1946)
C.I.P.H. La Caserna.
Tel. 93 774 22 23 o
museus@martorell.cat
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