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ENTITAT
COLLA DE GEGANTERS DE MARTORELL
ANY DE FUNDACIÓ 1991
PRESIDENT Joan Rodríguez Giménez
DADES DE CONTACTE
Plaça de la Vila, 15
Adreça electrònica:
gegants@gegantsdemartorell.cat
Pàgina web: www.gegantsdemartorell.cat
Xarxes socials:
@gegantsdemartorell
@gegantsdemartorell
@gegantsmrtorell

INFORMACIÓ
AJUNTAMENT 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 (24 h)
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.cat/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
@ajuntamartorell
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@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

FINALITAT
La Colla de Geganters de Martorell és una
associació cultural sense ànim de lucre que
té la finalitat de mantenir viva a Martorell
la tradició dels gegants. Som una entitat
familiar on tothom hi és benvingut, portant
gegants, gegantons, tocant la gralla o el
timbal per fer-los ballar o acompanyant-nos.
APUNT HISTÒRIC
El Diable i la Velleta enguany han celebrat el
25è aniversari de la seva estrena, el 25 d’abril
de 1992. La parella ha ballat per moltes
viles del país i durant el passat Roser ho van
celebrar amb una gran festa gegantera. La
família festiva de Martorell ha crescut aquest
any, el Diable Petit s’ha unit al Ferran i la
Isabel, el Garvil, l’Anoia i el Llobregat. De tots
ells se’n pot gaudir a la Caserna de la Festa.

FARMÀCIES

CRÈDITS

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

MARTORELL
Butlletí d’Informació Municipal

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Del 12 al 18 de febrer
19 de febrer		
20 de febrer		
21 de febrer 		
22 de febrer 		
23 de febrer 		
24 i 25 de febrer 		
26 de febrer
27 de febrer 		
28 de febrer 		
01 de març 		
02 de març		
03 i 04 de març 		
Del 05 al 11 de març

Miralles Cisquer
Rovira
Parera
Massaneda
De Dios
Parera
Rovira
Parera
Massaneda
De Dios
Rovira
Massaneda
Parera
Hernández

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

Edició i redacció:
Ajuntament de Martorell
Correcció lingüística:
Servei Local de Català
Dipòsit legal:
B-17.326-81
Disseny i maquetació:
info@quimaranda.cat
Foto portada: Quim Aranda
Fotografies: Dani Garrido
Impressió: Novoprint
Tiratge: 11.000 exemplars
Aquest butlletí es distribueix
gratuïtament per totes les bústies del
municipi i en els edificis on es faciliti
l’entrada del repartidor. Si no el rebeu
correctament, comuniqueunos-ho al
correu electrònic:
comunicacio@martorell.cat

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,

molt millor amb tu!
La millora del poble és una feina
col·lectiva en la qual hi participem tots,
totes les persones que hi vivim i tenim
inquietud de fer coses pel poble. I és
que la millora no s’acaba mai, ha de ser
constant i continuada.
Aquest any que acabem d’encetar augmentem la inversió en polítiques socials,
congelem els grans impostos municipals per quart any consecutiu, i, sobretot, incrementem la inversió en equipaments i via pública, amb actuacions
que responen a demandes i necessitats
que molts veïns ens heu fet arribar. Són
obres al servei de les persones.

PER AQUEST 2018
AUGMENTEM LA INVERSIÓ
EN POLÍTIQUES SOCIALS,
CONGELEM IMPOSTOS I
INCREMENTEM LA INVERSIÓ
EN EQUIPAMENTS
Martorell és un dels municipis amb més
esportistes que fan esport reglat. Creiem
en l’esport, com a hàbit saludable, i com
a eina per transmetre valors i fomentar
la cohesió social. El nou Pavelló de Can
Cases, que estrenarem enguany, servirà
per donar sortida a la demanda d’espai
per fer esport i també ens permetrà abordar les millores a la resta d’equipaments

esportius coberts: Les Instal·lacions
Esportives Municipals inicialment i posteriorment el pavelló esportiu. Pels beneficis socials i per la salut que proporciona, hem de seguir sent capdavanters
pel que fa a la pràctica esportiva i amb
aquest nou pavelló de tres pistes poliesportives ho garantim per molts anys.
Pel que fa als espais d’oci, també al
Parc de Can Cases, construirem un
parc multiaventura per fomentar les activitats per a les famílies i obrir un espai
que serà molt atractiu per a les famílies, petits i grans. També estem reformant el Centre Cultural per fer-lo l’Espai
Jove de referència per a tots els joves
de Martorell. Un espai definit pels mateixos joves. Un lloc de trobada, creació
i innovació per aprendre i desenvolupar
habilitats i projectes de futur. També en
relació amb les famílies i l’atenció a les
persones signarem un conveni per a
la construcció de la residència Arc de
Sant Martí per a persones amb discapacitat intel·lectual.
A més, una de les nostres prioritats és tenir
un poble encara més net i endreçat. Per
una banda, aquest 2018 elaborarem un
nou contracte de serveis de neteja de la
via pública i promourem una nova campanya de recollida selectiva de la brossa.
Però, un cop més, per avançar també necessitarem l’ajuda de tots vosaltres.

XAVIER FONOLLOSA I COMAS ı SEGUEIX-LO A:

FAREM FRONT A UN DELS
PRINCIPALS REPTES DE
LA CIUTAT: QUE TOTS ENS
IMPLIQUEM EN TENIR UN
ESPAI PÚBLIC MÉS NET I
PERSEGUIR LES CONDUCTES
INCÍVIQUES
Així, posarem noves eines a l’abast de
tots els veïns: una nova app mòbil, per
recollir i donar resposta immediata a les
vostres peticions per a la millora i conservació de la via pública. Desenvoluparem també una nova ordenança de
civisme per a fer front al que creiem que
és un dels principals reptes de la ciutat:
que tots ens impliquem a tenir un espai
públic al més net possible, del qual tots
ens en sentim orgullosos, i corregir les
conductes incíviques.
Una de les satisfaccions més grans és
veure com els projectes per millorar el
poble, es van fent realitat. Aquestes
propostes s’han enriquit i millorat gràcies a la vostra participació. Ho fem
possible amb tu, amb vosaltres, plegats, tots junts.
Tenim molta feina per endavant i compto amb tots vosaltres per fer-la. La vostra opinió i les vostres aportacions contribueixen definitivament a continuar
millorant Martorell. Som-hi!

Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

@xavifono

http://alcalde.martorell.cat

674 118 230
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CONTINUEM AMB LA REFORMA INTEGRAL DELS BARRIS

Fem realitat
un Martorell

Aquest 2018 a Martorell es realitzaran impor
tants actuacions continuant la remodelació integral, endegada durant aquest mandat, dels
barris del poble, adequant-los a les noves necessitats. Millores en equipaments esportius,
socio-culturals, en les escoles, en l’entorn
natural i actuacions integrals a carrers, parcs
i places de tot el poble amb l’objectiu de crear
unes instal·lacions i un espai públic de primer
ordre que millori la qualitat de vida dels martorellencs. A més, s’impulsaran noves iniciatives
per a millorar la neteja i el manteniment de la
via pública i combatre l’incivisme.
REFORMA INTEGRAL DELS BARRIS
Durant aquest mes de gener ja s’han iniciat
les obres per a reurbanitzar diverses zones
de la ciutat, com el Passeig Catalunya, la
Plaça del Blat, el Parc d’Europa, el carrer
Verge del Carme, la carretera de Piera i el
carrer Sant Antoni Maria Claret. Després de
les obres de l’avinguda Montserrat, aquest
2018 s’abordarà la reforma del centre neuràlgic del barri de Can Carreras: la Plaça de
l’Era del Pedró. L’actuació vol recuperar per
a la ciutadania aquest entorn i millorar un
dels principals problemes del barri com és la
mobilitat i l’aparcament.
Així, es reordenarà la circulació, es peatonalitzarà la plaça i es construirà un nou aparcament al Passeig Catalunya. A la plaça Pedró
4

s’instal·laran nous jocs infantils i un ascensor comunicarà la plaça Maria Canela amb el
Passeig Catalunya per a superar les barreres
arquitectòniques. Quan acabin aquestes actuacions, es preveu reurbanitzar l’entorn de
l’estació.
Les obres al carrer Sant Antoni Maria Claret i a
la carretera de Piera renovaran la xarxa d’aigua,
incrementaran les voreres i s’aplicaran mesu
res per a millorar la seguretat viària. D’aquesta
manera s’acaba la remodelació total del barri
de El Pla, amb actuacions a tots els carrers.
A les IEM es construiran un nous vestuaris i
s’adequarà la pista per a poder jugar a hoquei.
Un cop acabada la remodelació total del barri de La Vila, culminant el projecte de Llei de
Barris de 2006, es reurbanitzaran el carrer
Sant Josep i el carrer Mercadal. Pel que fa
als equipaments, es preveu la rehabilitació de
la façana de El Círcol així com la reordenació
del front del riu i els horts urbans amb una
nova passera peatonal i uns aparcaments a
l’entorn del tanatori. A més, s’ampliaran les
instal·lacions del CE La Vila per a poder facilitar la pràctica d’altres disciplines esportives
com la gimnàstica artística.
A Buenos Aires, després de la bona acollida
de l’aparcament del Parc de les Solanelles,
amb la conseqüent millora de la mobilitat,
i del nou accés al Molí Fariner i al cemen-

Familiar
Saludable
Net

tiri, els esforços se centraran en continuar
les obres de remodelació de les façanes i la
instal·lació d’ascensors a les comunitats de
veïns, projec
tes que tenen com a objectiu
l’eliminació de les barreres arquitectòniques i
la millora de la qualitat de vida dels veïns del
barri. També es preveu la reforma integral de
la plaça Pompeu Fabra i el seu entorn.
Al barri de Les Bòbiles, s’han iniciat els treballs
a la Plaça del Blat que tenen com a objectiu
convertir-la en un punt de referència obert a
la Rambla i que inclourà nous espais de joc
per a diferents edats. També s’abordarà la
reforma del carrer Puig del Ravell i l’actuació
al Parc d’Europa, el projecte més votat dels
Pressupostos Participatius, que inclourà zones de joc inclusives i per a totes les edats.
Als barris de Torrent de Llops i Camí Fondo
hi haurà una renovació de l’enllumenat públic
per a instal·lar llums més eficients.
NOUS EQUIPAMENTS
Durant aquest 2018 es culminaran equipa
ments importants que suposaran un benefici
per tots els martorellencs. En primer lloc, el
nou Pavelló de Can Cases referma l’aposta
pel foment de l’esport com a hàbit saludable,
element transmissor de valors i instrument
per cohesionar i vertebrar socialment el po
ble. La seva posada en servei permetrà des
congestionar els altres equipaments espor

Proper
Social
Jove

Sostenible
Oportunitats
Cultural

Els principals
projectes per a 2018:

MILLORA INTEGRAL DE TOTS
ELS BARRIS:
Plaça del Blat
Places de Verge del Carme
Plaça Pompeu Fabra
Parc Europa - nou parc inclusiu
Enllumenat de Camí Fondo, Torrent
dels Llops i les Bòbiles.
Plaça de l’Era del Pedró
Carrer Sant Josep i carrer Mercadal
MILLORA I MANTENIMENT DE
L’ESPAI PÚBLIC:
Nova APP Via Pública
Nova ordenança de civisme
MILLORES EN EQUIPAMENTS
ESPORTIUS:

tius i incorporà espais per a l’Associació de
Veïns i d’altres entitats. Al barri s’hi ubicarà
també un Parc Multiaventura per tal que les
famílies puguin dur a terme activitats d’oci en
contacte amb la natura que inclourà un rocòdrom, projecte sorgit també dels Pressupostos Participatius.
Una altra actuació que es farà realitat durant
aquest any serà la construcció de la nova residència Arc de Sant Martí, un equipament amb
capacitat per a 48 persones amb discapacitat intel·lectual, que culmina el projecte iniciat
l’any 2007 i dóna resposta a les demandes
d’entitats i famílies de Martorell.
Amb l’objectiu de potenciar els serveis de jo
ventut, a Camí Fondo el Centre Cultural estre
narà un nou espai jove que incorporarà serveis com tallers (cuina, robòtica, DJ, artístics),
sales d’estudi, cafeteria, l’oficina jove i informació als usuaris, entre d’altres. L’espai vol
ser un punt de trobada i referència en el qual
els joves de Mar
torell puguin desenvolupar
les seves activitats. Al CE Torrent de Llops es
posarà nova il·luminació i es renovarà la pista
d’atletisme.
També es continuarà amb la millora i adequa
ció dels equipaments docents. Es preveu la
instal·lació d’un nou ascensor a l’escola Juan Ramon Jiménez que permetrà que, en acabar l’any,
totes les escoles de Martorell tinguin suprimides

les barreres arquitectòniques. A més, es
realitzaran obres en patis i edificis, com la incorporació de noves zones de jocs infantils o
millores del sistema de calefacció.
LLUITA CONTRA L’INCIVISME
Un altre dels reptes d’aquest 2018 serà
el manteniment d’aquest espai públic i la
lluita contra les actituds incíviques. Per a
fer-ho, s’han previst diverses actuacions,
com el reforç de la brigada de manteniment o del servei de neteja, i noves eines que augmentaran la interacció entre
l’Ajuntament i els ciutadans de Martorell.
Una de les principals serà la nova aplicació per a mòbils sobre via pública, una
demanda ciutadana sorgida dels pressupostos participatius que permetrà millorar
el temps de resposta dels serveis municipals a les incidències que es facin arribar.
A més, s’impulsarà una nova ordenança
de civisme amb l’objectiu de fer front conjuntament a aquelles accions que perjudiquen la convivència.
En resum, un conjunt d’actuacions que
donen un nou impuls a la reforma integral
i posada al dia de tots els barris de Martorell, dotant-los de nous serveis bàsics i
equipaments que han de servir per a fer
un salt endavant en la millora de la qualitat de vida.

Nou Pavelló de Can Cases
Nou gimnàs del CE La Vila
Reforma de l’IEM
Adequació de la pista d’atletisme
de Torrent dels Llops
Nous vestuaris i pista d’hoquei a
les IEM
MILLORES EN EQUIPAMENTS
SOCIO-CULTURALS:
Reforma del Centre Cultural amb la
creació d’un espai jove
Rehabilitació de ‘El Círcol’
Construcció de la Residència
per a persones amb discapacitat
intel·lectual
MILLORES A EQUIPAMENTS
DOCENTS:
Millores en edificis, reforma de patis
i instal·lació d’ascensors per superar
les barreres arquitectòniques
MILLORES A L’ENTORN
NATURAL:
Parc Multiaventura de Can Cases
Nova passera al riu Anoia entre el
barri de La Vila i Can Carreras
Millora arbrat dels carrers
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PRESSUPOSTOS 2018

38’5 MEUR

27.681 habitants

1.390,8 € / habitant

+ Inversió
5 meur amb actuacions a tots els barris

INCREMENT
GLOBAL DEL
PRESSUPOST
RESPECTE DEL 2017:

+6,5%

+ Ajuts socials
600.000 euros per a beques menjador, compra
de llibres i serveis d’atenció domiciliària

+ Ocupació
Ajudes a empreses que contractin martorellencs
durant més de 6 mesos i subvencions al comerç local,
associacions de comerciants i Mercat Municipal

= Impostos congelats
Els preus i taxes municipals es mantenen al mateix nivell de 2012

6

PLE DE GENER

L’Ajuntament reclama

a la Generalitat l’aportació feta a
les llars d’infants els darrers cursos
L’Ajuntament de Martorell ha iniciat tràmits
amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat per reclamar la compensació d’un milió d’euros que hi ha pendents
d’abonar al consistori. La xifra correspon als
diners que Ensenyament va deixar de pagar
des del curs 2012-13 a les tres llars d’infants
de titularitat municipal, i que el govern municipal va haver d’assumir des d’aleshores
ençà. Una sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC) dona la raó
als ajuntaments pel que fa a la responsabilitat financera de la Generalitat.

3 anys d’edat-, després que la Generalitat
deixés d’incloure aquesta partida econòmica als seus pressupostos. El municipalisme
català va denunciar i el TSJC l’ha donat la
raó. Aquesta sentència, segons va explicar
en el darrer Ple de l’Ajuntament l’alcalde,
Xavier Fonollosa, comporta que “la Generalitat hagi d’aplicar la corresponent compensació econòmica. És un tema en el qual
treballem des de fa temps i ja hem iniciat
els tràmits, fent arribar una carta al Secretari General d’Ensenyament de la Generalitat, Lluís Baulenas”.

L’Ajuntament ha assumit, des del curs
2012-13, el pagament d’un milió d’euros a
les escoles bressol de Les Torretes, Pont
d’Estels i Riu de Sons –ensenyament de 0 a

A la carta, es comunica “la voluntat de
l’Ajuntament d’iniciar els tràmits per a la
reclamació de la compensació corresponent a aquest concepte. Entenem que

aquestes sentències estableixen un precedent a tenir en compte pels municipis i
que caldria arribar a un acord de caràcter
general per a totes les parts afectades”.
Per això, es reclama “una reunió per abordar conjuntament la fórmula d’aquest
acord compensatori”.
Des que la Generalitat va deixar d’incloure
als pressupostos els diners per a les escoles bressol, el cost ha hagut de ser assumit per les diputacions i els ajuntaments.
En el cas de Martorell, la xifra aportada per
l’Ajuntament ha estat de 262.861,8 euros
(curs 2012-13); 108.375 (2013-14); 104.950
(2014-15); 93.658,3 (2015-16); 181.334,91
(2016-17) i 283.402 aquest curs. En total,
1.034.580,01 euros.
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SOCIETAT

Primer naixement
dins el projecte pioner

de la casa de parts de l’Hospital
El 14 de desembre va néixer el primer
nadó de Catalunya en una unitat creada
per atendre aquelles mares que vulguin
un part respectat i natural dins d’una entitat hospitalària.
El passat mes de desembre va néixer el primer nadó a la casa de parts de l’Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell, una unitat pionera
i única a Catalunya, creada per atendre totes
aquelles mares que vulguin viure el part de forma natural dins d’una unitat hospitalària i amb

totes les necessitats assistencials garantides.
L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha
desenvolupat el projecte de la casa de parts
conjuntament amb el Departament de Salut,
que pretén actualitzar el model d’atenció a la
maternitat i estendre el projecte iniciat a Martorell a altres hospitals públics de Catalunya.
Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i president del Patronat de la Fundació Hospital
Sant Joan de Déu, va visitar els pares i va
destacar que la casa de parts “és un gran

projecte i tot un orgull que Martorell pugui
oferir aquesta opció”. “Que a Martorell i a la
institució hospitalària més antiga de Catalunya hi ha hagi un servei pioner significa que
venim de lluny però que ens projectem cap al
futur”, ha dit Xavier Fonollosa.
Actualment, hi ha una vintena de mares que
han comunicat la seva voluntat d’acollir-se a
aquest servei i s’espera que la casa de parts
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
atengui unes 100 dones l’any.

L’HOSPITAL,
GUARDONAT

PEL SEU MODEL
D’HUMANITZACIÓ DEL
PROCÉS DEL PART

L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha rebut aquest mes de gener
el primer premi de la Jornada sobre
Atenció Multidisciplinària organitzada
pel Cercle de Salut i la Societat Catalana de Gestió Sanitària. La institució
martorellenca ha estat reconeguda
per l’experiència professional ‘Humanització al naixement, part i puerperi’,
presentada per la cap de llevadores,
Montserrat Batlle, i el cap de Planificació i Processos, Rafael Gómez.
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Martorell

construirà una
nova residència
per a persones amb
discapacitat intel·lectual

S’ubicarà als terrenys annexos a la

fundació Arc de Sant Martí
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Martorell va aprovar el conveni que ha de permetre iniciar les obres de la nova residència
Arc de Sant Martí, un complex amb capacitat per a 48 persones amb discapacitat
intel·lectual amb diferents intensitats de suport ubicat en els terrenys annexos al Centre
d’Atenció Diürna, amb el qual treballarà de
forma coordinada. Es tracta de la segona
fase del projecte iniciat l’any 2007 conjuntament per la Fundació Arc de Sant Martí
i l’Ajuntament de Martorell i es preveu que
estigui finalitzat abans d’acabar l’any.

Amb aquesta instal·lació es vol donar resposta a la demanda existent a la zona, especialment en persones amb necessitat
de suport extens i generalitzat, un fet que
provoca que moltes famílies hagin de buscar
un ingrés lluny del seu municipi de residència. Per això, un dels requisits inclosos per
l’Ajuntament al conveni és la priorització, en
les places de respir i en les no concertades,
d’usuaris amb nucli familiar a Martorell. A
més, s’han detectat noves necessitats com
l’acolliment d’usuaris per a respirs familiars
o estades temporals que també són recolli-

des al projecte. En aquest sentit, es preveu
la creació de 8 places de respir i 40 places
residencials concertades.
Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha
explicat que “volem seguir sent un municipi
capdavanter en polítiques socials i atenció a
les persones”. A més, ha destacat que amb
la nova residència “culminem el projecte de
l’any 2007” i “donem resposta a les demandes més urgents que ens han fet arribar tant
les entitats com les famílies en relació a la
necessitat de places de suport generalitzat”.
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REPORTATGE

ı NADALEM

Èxit de les activitats del

‘Nadalem’

Les activitats nadalenques organitzades per
l’Ajuntament han tornat a tenir un gran èxit de públic.
Els martorellencs s’han bolcat amb les propostes
realitzades dins del programa ‘Nadalem’, que s’ha
desenvolupat del 15 de desembre al 6 de gener. Música, màgia, cinema, tallers infantils, mercat solidari,
el pessebre vivent, Pastorets, Pastufets i un convidat
molt especial... la pista de gel situada a l’annex del
Pavelló esportiu.

Una cavalcada multitudinària
Sens dubte, la més seguida va ser la tradicional Cavalcada de Reis, que enguany va celebrar la seva 55a edició amb més carrosses i
més bandes de música desfilant. Ses Majestats els Reis d’Orient van arribar al vespre al
pont del Diable, just després de l’actuació de
la coral Ars Nova. Van ser acompanyats del
procònsol i el seu seguici de romans, i a l’altra
banda els van rebre el patge Viu Viu, la fada
Estel i les autoritats locals, encapçalades per
l’alcalde Xavier Fonollosa i el regidor de Cultura, Sergi Corral.
Després de recórrer la passarel·la instal·lada
al passeig del Quarter, els Reis Mags es van
desplaçar fins a l’Ajuntament, on l’alcalde
els va lliurar el pa i la sal, com a símbol
d’hospitalitat, i la clau que obre totes les cases de Martorell. Tot seguit van iniciar el seu
recorregut pels carrers del municipi acompanyats de milers de martorellencs, que van
poder gaudir de les 12 carrosses que van
participar en la cavalcada, on va destacar
la incorporació d’una nova carrossa amb
les populars peces de Lego. Durant més de
tres hores la comitiva va recórrer la població, des del pont del Diable fins a la rambla
de les Bòbiles, on van seure per rebre les
darreres cartes dels infants de Martorell.
Marta Fora va ser la primera dona en la història de les cavalcades locals a conduir un
dels tractors de la comitiva.
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L’endemà de repartir joguines a totes les
cases de Martorell, els Reis d’Orient van visitar els avis de la residència Sant Joan de
Déu i els malalts ingressats a l’Hospital de
Martorell acompanyats pels representants
de l’Ajuntament Josep Casasayas, regidor
d’Hisenda i Seguretat Ciutadana, Míriam
Riera, regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, i Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Joventut.

MÚSICA, MÀGIA I PISTA DE GEL
A més, durant tots aquests dies de Nadal s’han
pogut seguir nombroses activitats per a tots els
públics. Un dels plats forts han estat els espectacles de La Màgia del Nadal, entre els quals
ha destacat el del mentalista mediàtic Anthony
Blake, que va omplir El Progrés. Els mags Sergi
Buka, Pere Rafart, Toni Cors i Txema Màgic també han dut a Martorell els seus espectacles amb
una bona acollida de públic.
El regidor de Cultura, Sergi Corral, ha fet una valoració positiva “tant pel que fa a les propostes programades com al nivell participatiu de la gent i de les
entitats municipals que han organitzat en la multitud
d’activitats o hi han col·laborat”. Corral ha destacat
la barreja d’activitats com “els concerts i la màgia
amb les tradicions com els pastorets o una cavalcada de Reis magnífica i emocionant”.” A Martorell
“Nadalem” tots i cadascun dels dies”, ha afegit.
En els diferents barris de Martorell també s’han celebrat activitats solidàries i comercials, com el mercat
solidari a favor de la Marató de TV3, organitzat per
l’associació de veïns del Pont del Diable; la Festa de
Santa Llúcia del barri Rosanes o la 7a Fira de Nadal
de Nou Martorell a la rambla de les Bòbiles.
Una de les grans novetats d’aquest any ha estat la
instal·lació, per primer cop, d’una atracció invernal
com la pista de gel natural de 450 metres quadrats
a l’annex al Pavelló Esportiu. El seu objectiu era promocionar l’esport a la vegada que es dinamitzaven
les compres nadalenques en comerços de Martorell, que oferien descomptes per utilitzar-la. La proposta ha tingut una molt bona acollida i només el
primer cap de setmana prop de 700 persones s’hi
van acostar.
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BREUS
El Ple de l’Ajuntament de Martorell va aprovar
per unanimitat el nou Codi de Conducta dels
alts càrrecs municipals, que és d’obligat compliment i estableix els principis ètics, normes de
conducta i bon govern que han de regir la seva
actuació. Entre les mesures incloses, hi destaquen declarar béns i drets patrimonials i les
activitats que desenvolupen; evitar conflictes
d’interessos públics i privats; no acceptar regals, donacions de particulars ni d’entitats públiques o privades; no acceptar invitacions per
a àpats ni per a esdeveniments no relacionats
amb el seu paper institucional o el pagament
de viatges, desplaçaments i allotjaments.

MUNICIPAL

Aprovat el nou
Codi de Conducta
dels alts càrrecs
municipals

El regidor de Règim Interior, Lluís Amat, ha explicat que “és un decàleg de bones pràctiques
que hauran de seguir els alts càrrecs municipals, basat en la llei 19/2014 del Parlament de
Catalunya”.

MUNICIPAL

El desdoblament
de la carretera
de Piera serà
realitat el 2019
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa; el
secretari d’Infraestructures i Mobilitat del
Departament de Territori, Ricard Font; juntament amb l’alcalde de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell; l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; i l’alcalde de Piera,
Josep Llopart, han presentat avui el projecte

ECONOMIA

El programa
‘Ocupa’t-5 Dones’
finalitza amb una
inserció laboral del 71 %
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de traçat del desdoblament de la carretera
B-224, la coneguda com a carretera de Piera, que sortirà a informació pública en els
pròxims dies. Xavier Fonollosa ha recordat
que aquesta actuació “és una reivindicació
històrica dels alcaldes” i ha mostrat la seva
satisfacció perquè “avui presentem un full de

ruta clar: és una obra que estarà prevista en
el pla econòmic i financer del Departament,
el que vol dir que és una necessitat prioritària i que serà realitat el 2019”. Aquesta actuació incrementarà, d’una banda, la capacitat de la carretera i millorarà la mobilitat en
aquest àmbit, amb una inversió estimada en
20,2 MEUR. Es preveu licitar i iniciar l’obra
durant el 2019. L’alcalde de Martorell ha explicat que “és una obra necessària ja que
la carretera de Piera ha patit un increment
important de trànsit com a conseqüència
de l’activitat econòmica que s’ha generat
al seu voltant”. En aquest sentit, ha afegit
que “el 90% dels itineraris de vehicles són
en direcció a Martorell” i ha destacat que el
desdoblament inclourà una nova entrada al
municipi, la qual cosa “lliga amb el nostre
model territorial i ens permetrà avançar en el
projecte del nou barri de La Sínia”.

El programa ‘Ocupa’t-5 Dones’ va finalitzar el passat mes de desembrhiise amb
un percentatge d’inserció laboral del 71 %
de les seves participants i va donar pas a
la seva sisena edició, que es troba en fase
final de selecció. Durant la passada edició,
51 usuàries del Servei Local d’Ocupació de
Martorell van tenir l’oportunitat de participar
en el projecte i 36 d’aquestes dones van
acosenseguir un contracte laboral. El programa vol promoure l’ocupació entre les dones, un dels col·lectius més afectats per la
crisi i amb més dificultats, i té com a objectiu oferir eines i recursos a les participants,
ajudant a desenvolupar les seves competències professionals per tal de reconduir la
seva situació laboral.

ESPORTS

El Club de Bàsquet La Mercè celebra
el seu

25è

L’entitat presenta els equips per a la temporada 2017-18 i organitza un sopar commemoratiu amb la presència de jugadors,
directius, familiars i autoritats municipals.
El Club de Bàsquet La Mercè va organitzar un
sopar commemoratiu a Ca n’Oliveres per celebrar els 25è aniversari de l’entitat, al qual van
assistir jugadors, directius, familiars i autoritats
municipals, entre les quals hi havia l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa i els regidors Josep

aniversari

Casasayas, Albert Fernàndez i Belén Leiva.
A més, es va dur a terme la presentació dels
equips per a la temporada 2017-18. El CB La
Mercè compta per a aquest curs amb quatre
escoles de bàsquet als centres Juan Ramón
Jiménez, José Echegaray, Els Convents i La
Mercè, amb un total de sis equips federats.
Jordi del Amo, president del CB La Mercè, ha
agraït a l’Ajuntament de Martorell “l’esforç per
ajudar l’entitat en una època en què és com-

plicat trobar patrocinadors” i ha destacat que
les obres del nou Pavelló Esportiu Municipal i
la remodelació de l’actual permetran al club,
properament, fer tots els seus entrenaments
en pista coberta. Així mateix, ha posat en valor la feina del cos tècnic, que “educa, ensenya
i tira endavant la canalla”. Per la seva banda,
l’alcalde Martorell, Xavier Fonollosa, ha donat
les gràcies “a tota la gent implicada en l’entitat
per oferir activitats esportives que fomenten la
salut i valors al nostre poble”.
13
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REPORTATGE ı SANT ANTONI ABAT

Uns Tres Tombs
matiners i amb un gran seguiment

Martorell va ser un dels municipis més matiners a celebrar les festes de Sant Antoni
Abat, que van tenir lloc el cap de setmana
del 13 i 14 de gener. Els tradicionals Tres
Tombs van aplegar prop de 40 carros, carruatges i animals de tir, muntats per particulars i entitats, passejant pel municipi.

nous mitjans de transport van relegar l’ofici,
però no ha fet desaparèixer el ritual de la benedicció dels animals de tir, que se celebra a
prop d’un centenar de poblacions catalanes
en diferents caps de setmana.

Sant Antoni Abat és el patró dels animals de
peu rodó. Dècades enrere, mules i cavalls
eren l’energia que feia rodar carros i carrosses per transportar arreu els productes del
camp, i que esdevenia la forma de vida de
traginers i carreters. La mecanització i els

Els actes de celebració es van iniciar el dissabte 13 de gener al pont del Diable amb
l’encesa de les atxes de vent i la recollida
dels abanderats de l’any anterior, la família Bartés. El president dels Amics de Sant
Antoni, Rafael López, els va acompanyar en
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ELS GEGANTS, PREGONERS

carro de cavalls fins a l’Ajuntament, on va
recollir els nous abanderats, els Geganters
de Martorell, al portal d’Anoia. La comitiva va ser rebuda a la plaça de la Vila per
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i els
regidors Adolf Bargués i Sergi Corral. I com
mana la tradició, amb ballada de sardanes,
degustació de coca de forner i moscatell.
Els Amics de Sant Antoni van escollir aquest
any els Gegants de Martorell com a pregoners i abanderats de la festa com a mostra de reconeixement al 25è aniversari del
Diable i la Velleta i amb l’objectiu d’impulsar

dinàmiques de col·laboració entre les entitats locals. Rafael López, president dels
Amics de Sant Antoni Abat, va explicar que
“volem que les diferents entitats del poble
es relacionin amb la festa del Tres Tombs,
que és una festa oberta a tothom”. Per això,
“volem que els abanderats siguin entitats de
Martorell per demostrar que tots ens compenetrem i que tots fem poble”, va afegir.
MANTENIR COSTUMS I TRADICIONS
En el seu pregó a la Plaça de la Vila, els geganters van explicar la llegenda de l’Alguer,

que demostra els lligams de sant Antoni amb el foc del Diable, i van animar els
martorellencs “a participar activament en
aquesta festa i en les entitats culturals que
treballem per mantenir i avivar els nostres
costums i tradicions”.

que recorria la Vila i altres barris de Martorell i que va ser amenitzat per la Banda
Simfònica de Martorell. Prop de 500 persones van assistir al concert vermut amb la
Cobla la Principal de la Bisbal que va tenir
lloc just després.

La celebració va continuar el diumenge 14
de gener, amb l’esmorzar traginer, que va
aplegar prop de 700 persones, i la posterior
passejada i benedicció dels animals a la
plaça de l’Església de Martorell. Sortint des
del pont del Diable, les colles van realitzar
els tradicionals Tres Tombs amb un itinerari

Com és costum, el programa d’activitats de
les festes de Sant Antoni va tancar amb el
ball de gala que es va celebrar a El Progrés
i que, per primer cop, va tenir com a participants les figures festives dels gegants de
Martorell a la sala.
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Aquest espai està reservat als grups municipals per tal que puguin exposar la seva opinió en relació a temes d’interés públic.
L’Ajuntament de Martorell no es responsabilitza dels continguts, opinions i dades que continguin els articles dels grups municipals
publicats en aquest Butlletí Municipal. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.
L’Ajuntament de Martorell tampoc és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa
derivats dels continguts dels articles que puguin produir a tercers.

SEGUIM APOSTANT PER MARTORELL!

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

Des del Govern i des del PdeCat,
no ens cansarem mai de seguir
treballant per Martorell i per tots i
cada un dels ciutadans que hi vivim
i hi treballem. Tenim un compromís clar i primordial amb els interessos dels nostres convilatans. I
és per això, que sigui quina sigui
l’administració i la governi qui la
governi, reclamarem i negociarem
en benefici de l’ajuntament i dels
nostres veïns.
És en aquest sentit que, des de fa
setmanes, l’Ajuntament ha iniciat
els tràmits per reclamar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, el deute que aquest darrer
té amb el nostre consistori en concepte de diners que Martorell ha
deixat d’ingressar els darrers anys,
pel manteniment de les tres escoles
bressol de Martorell: Pont d’Estels,
Riu de Sons i Les Torretes. Totes
elles de titularitat municipal i gestionades per personal propi, model
que, sigui de passada, és dels pocs
pobles que sigui així.

El nostre Ajuntament ha anat assumint, des del curs 2012-13, quan la
Generalitat va deixar d’incloure-ho
en els seus pressupostos, el pagament de la responsabilitat financera
que corresponia a la Generalitat en el
sosteniment de l’activitat de les escoles bressol.
Des del curs 12-13 ençà, la quantitat
aportada per part del Consistori és un
milió d’euros i aquesta és la quantitat
que s’està reclamant a la Generalitat.
Sempre que hem tingut responsabilitats de govern, hem estat al capdavant en instar a qualsevol administració, hi hagi qui hi hagi en aquell
moment, en tot allò que faci referència al benestar dels martorellencs.
És per aquest motiu, que durant
dies, hem estat recollint i treballant
en l’elaboració d’un informe tècnic i
jurídic que, ens serveixi per defensar
davant el departament la necessitat
de poder rescabalar aquests diners
invertits i que han estat i són responsabilitat de la Generalitat.

Aquest és un exemple però en podríem dir molts més i que afecten a
diferents àrees o serveis. I la raó és
molt senzilla d’entendre: tinguem o
no competències, ens sentim responsables de defensar els interessos de les persones que vivim a
Martorell. Volem un poble que millori
dia a dia, amb els serveis i les infraestructures què ens mereixem i és
per això que ara defensem i apostem
per les nostres escoles bressol però,
també ho hem fet, ho fem i ho farem
amb les empreses de serveis, amb
la millora del transport públic, amb
les infraestructures, amb el nostre
Hospital, amb el CUAP..... amb tot i
davant tothom.
I com anem demostrant amb fets i
no només paraules, seguirem treballant per les persones de Martorell i
pel seu benestar. Perquè per nosaltres, primer Martorell, sigui on sigui.
El nostre compromís en aquest sentit segueix estant intacte i ho demostrem dia a dia.

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (Capítol V)

Toni
Carvajal
PSC
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La història continua. Per tercer any
consecutiu, l’equip de govern municipal desestima totes les propostes
que el nostre grup va presentar per
ser incloses en el Pressupost Municipal 2018 i que tenien com a objectiu
aconseguir uns pressupostos més
justos, socials i participatius. Van ser
un total de 26 propostes entre les
quals podríem destacar les següents:
• Posar en marxa un pla de millores
per superar les barreres arquitectòniques amb un clar objectiu: millorar la mobilitat i accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda.
• Millora en la intensitat lumínica de
diferents punts del municipi com,
per exemple, el carrer Francesc
Macià del barri Torrent de Llops.
• Millora de la seguretat viària en diferents carrers del municipi, especialment, en punts situats com a
l’avinguda Fèlix Duran i Canyameres (sortides dels instituts Joan Oró
i Pompeu Fabra, així com a l’Esplai
de Gent Gran de Buenos Aires).

• Desenvolupar i posar en marxa un
pla d’ocupació (estrictament de
gestió municipal) per reduir la taxa
d’atur, especialment, del col·lectiu
d’aturats de llarga durada majors de
44 anys i del col·lectiu de dones.
• Adquisició d’habitatge social dels
grans tenidors i, així, poder ampliar
el nombre d’habitatges socials.
• Augmentar la dotació pressupostària en la partida de ‘Teleassistència domiciliària’.
• Desenvolupar un pla local LGTBI.
• Creació específica d’un programa
educatiu per erradicar la violència
masclista.
• Mantenir la dotació econòmica en
la partida del programa ‘Suport a
les famílies en situació de crisi’ (En
l’any 2017 era de 663.400 euros i
per a l’any 2018 ho han abaixat fins
als 513.333 euros).
• Replantejar i augmentar a 20.000
euros la partida “Suport a les entitats veïnals”, que en l’any 2017
tenia un import de 13.400 euros.

• Augment en la partida ‘Conservació, manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram’.
• Increment en les partides per reactivar el consum local, així com les
campanyes publicitàries de dinamització comercial inclosa la del
Mercat Municipal Les Bòbiles.
• Creació d’una partida econòmica
específica del servei antiplagues a
la via pública.
• Adequació d’un nou espai per a la
construcció d’un parc de barres (petició realitzada per un col·lectiu de
joves).
Malauradament, l’equip de govern no
va incloure cap d’aquestes propostes, mostrant, una vegada més, la
seva insensibilitat i el poc interès pels
col·lectius i persones que ens van traslladar gran part d’aquestes propostes.
Senyors del govern, ja n’hi ha prou!
Nosaltres no defallirem en la lluita per
aconseguir incloure-les en un futur
proper.
Continuarà...

SILENCI I COMPLICITAT: ESCOLES BRESSOL, CORRUPCIÓ, NOU INSTITUT...
ASSEMBLEA
MOVEM
MARTORELL

No és nou que aquest govern, si bé
els encanta sortir a la foto, no són
gaire amics de mullar-se quan està
en joc un servei a Martorell o en temes incòmodes, com els nombrosos
casos de corrupció que el seu partit, Convergència (ara PDECat), pateix. Ja varem veure com rebutjaven,
quasi com si es tractés d’una ofensa
personal, la nostra moció per a la
retirada de plaques d’homenatge al
capo de la família menys honorable i
més corrupta del país: els Pujol. Ara
que es demostra que durant anys
han enriquit les seves butxaques
espoliant el Palau i cobrant comissions, no del 3 sinó del 4 % per adjudicacions urbanístiques, tampoc
no esperem que diguin res. No esperem que es ruboritzin pel cas Banca Catalana (Jordi Pujol, 1984), Cas
Casinos (Francesc Gordó, fundador
del seu partit, 1986), Cas Prenafeta
(1990), Cas Planasdemunt (1992),
Cas CARIC (diversos consellers de
Convergència, 1993), Cas Cullell
(1994), Cas Pallarols (1997), Cas

Turisme (finançament il.legal de diversos membres de CiU, 2003), Cas
Treball ( 2008), Cas Pretòria (suborn,
corrupció i blanqueig de diversos
membres de Convergència, 2009),
Cas ITV (Oriol Pujol, secretari general de Convergència, 2012)... TOTS
membres del mateix partit que ens
governa amb ERC a Martorell.
Però callen, també quan la Generalitat
no es fa càrrec de finançar les escoles
bressol. Aquesta deixadesa va suposar un increment de més del 40 %
del preu que cada família paguem.
I què penseu que va fer el govern de
Martorell? Exacte. Va callar. Però no
altres ajuntaments, que van interposar
un contenciós per recuperar els diners
que la Generalitat devia. I han guanyat:
el TSJC obliga la Generalitat a pagar el
deute. Sabeu on eren aquests diners,
els 1800 € per alumne que havíem de
cobrar? Ara s’ha demostrat que van
anar a parar a centres concertats els
anys 2012 i 2014.
Al març, Movem Martorell vam instar

el govern de Convergència i ERC a
sumar-se a la demanda i vam preguntar a quin import ascendia el deute.
La resposta de l’equip de Govern va
ser: “A la intervenció general d’aquest
Ajuntament no li consta cap deute reconegut per aquest concepte”.
Al darrer Ple han venut com una victòria que rebrem les quantitats que
la Generalitat ens deu, victòria aconseguida malgrat la seva covardia i
inacció. Van reconèixer, 10 mesos
tard, que el deute de la Generalitat
amb la ciutadania de Martorell supera el milió d’euros!
I exemples idèntics en tenim a dojo,
com l’absoluta inacció quan la Generalitat va proposar tancar el Vicente
Aleixandre, com la seva deixadesa
amb el Patrimoni Municipal.
Quan exigiran a la Generalitat la construcció del nou institut? I l’ampliació
de l’hospital?
Callen. I el seu silenci els fa còmplices.

LES ENTITATS DE MARTORELL, UN TEIXIT ASSOCIATIU BEN VIU!

Míriam
Riera Creus
ERC

Catalunya és un país amb una llarga
tradició de voluntariat. Això que ara
anomenem “la societat civil” s’ha
vertebrat històricament a través
d’associacions, fundacions, entitats
i ONG. La tasca dels voluntaris que
conformen aquestes entitats, amb
les seves juntes al capdavant, és
indispensable en molts àmbits per
la feina que fan i pels valors que
aporten a la societat: compromís,
cohesió i generositat, entre molts
d’altres.
I perquè hi hagi entitats és indispensable que hi hagi persones compromeses que vulguin dedicar part del
seu temps a una tasca de manera
desinteressada. Al nostre país, un
17 % dels catalans – 1,2 milions
de persones – afirmen que han fet
feines de voluntariat. A Martorell,
n’estic convençuda, superem el
percentatge.
Al nostre poble tenim una gran quantitat d’entitats de tot tipus. En total,
més de 200 de molt actives, tot i que

al registre n’hi ha força més, que tenen una activitat més intermitent. En
àmbits tan diversos com l’esport, el
lleure juvenil, la salut mental, la cooperació o la cultura, entre d’altres,
moltes persones que en formen part
treballen per als altres de manera altruista. Un capital que hem de valorar com es mereix, en termes socials
i de cohesió.

la magnífica Cavalcada de Reis i els
tradicionals Tres Tombs. I el més interessant és que ho fan de manera
col·laborativa, sumant esforços des
d’àmbits diversos. A més, organitzen,
gestionen i produeixen esdeveniments amb una qualitat professional,
producte de la voluntat, l’experiència
i l’aprenentatge que han adquirit al
llarg dels anys.

M’agrada pensar que la qualitat de
la participació en un poble es pot
mesurar, en bona part, per la feina
que fan les seves associacions i per
com aquestes col·laboren i fins i tot
influeixen en la política municipal. És
un fet de manual en les relacions institucionals: la col·laboració estable i
periòdica per assolir objectius compartits.

Com a regidora de Participació i en
nom dels companys d’Esquerra,
vull dir-vos que valorem molt, moltíssim, la vostra feina i també vull
agrair-vos públicament la vostra
tasca i la dedicació desinteressada. Estic convençuda que tots els
grups municipals del consistori es
poden afegir a aquest agraïment,
així com tots els martorellencs i
martorellenques.

D’aquesta manera, de manera conjunta o amb el suport de l’Ajuntament,
les agrupacions de tot tipus de Martorell organitzen activitats que afavoreixen tota la població. Les darreres,
només per posar-ne dos exemples,

El que feu és impagable i, alhora,
transmeteu uns valors propis d’una
societat cívica, justa i compromesa.
Moltes, moltíssimes gràcies!
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PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Vicente
Casal
PP

Si fuera políticamente correcto diría
que cualquier delincuente de cualquier naturaleza tiene derecho a
reinsertarse y poder volver a la sociedad... pero no es mi caso
Digo lo que pienso y me hierve la
sangre cada vez que veo en los
medios a tipo como el asesino de
Diana Quer, a terroristas que matan
indiscriminadamente por causa Política o religión, y ya no digo a los
pederastas o los violadores.
La cadena perpetua no hay que entenderla solamente como un castigo al criminal, que tambien, sino
como una protección a la propia
sociedad de individuos que llevan
el mal dentro de su alma y que de
no estar encerrados, pueden mañana matar a su hija, violar a su mujer
o atropellarle y dispararle a usted
por no creer en el mismo Dios.
Muchas de las potencias mundiales nada sospechosas de tener una
justicia de bajo nivel, incluyen la
cadena perpetua en su código pe-

nal. Pongo los ejemplos de democracias como Francia, Italia, Reino
Unido, Alemania, EEUU o Canadá.
Todos estos países son democracias tan avanzadas o más que la
nuestra, eso si, con muchos menos
complejos.

Desde aquí les pediría a todos los
que alberguen dudas respecto la
conveniencia de que determinados
sujetos se pudran en la carcel, que
piensen que la próxima víctima puede ser uno de los suyos

El Partido Popular se ha quedado
solo en la defensa de la cadena
perpetua o mejor dicho, Prisión
Permanente Revisable. En España
el bloque de izquierdas se opone,
aunque en la mayoría de dictaduras
comunistas no sólo existe la cadena perpetua, sino que rige la pena
de muerte.
No obstante no me sorprende la
negativa de la izquierda de PSOE
y PODEMOS a la cadena perpetua,
pero si que me sorprende y me indigna la posición de Ciudadanos,
cuya abstención ha hecho que Bretón, Carcaño, el asesino de Diana
Quer, o los terroristas de Barcelona algún día puedan pisar la calle y
volver a matar

NUESTRO HOSPITAL

Sergio
Rodríguez
Marquez
SOM
MARTORELL

Hace 10 años, el Patronat del Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
decidió que los problemas de deuda
y gestión del Hospital tenían que solucionarse. Expertos del CatSalut se
ofrecieron, no en vano, más del 90%
del presupuesto del Hospital es público. Pero no, el Patronat decidió
encomendar la gestión a personal
de MútuaTerrassa , una entidad relacionada íntimamente con varias empresas privadas de servicios como
lavandería, esterilización, logística,
laboratorio, etc. Esa gestión se dedicó a desmantelar varios servicios
propios que tenía el Hospital. Estos
fueron, casualmente, los servicios
de lavandería, esterilización, material, archivos y, en parte, también
laboratorio y limpieza.
A los usuarios y trabajadores del
Hospital se les explicó que estas
“externalizaciones” se hacían para
ahorrar y mejorar el funcionamiento del Hospital. Nunca se dio una
explicación convincente de por qué
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esos servicios siempre tenían que ir
a parar a manos privadas que eran,
casualmente, siempre las mismas,
ni qué concurso de mejores ofertas
se había hecho para ello.
Además de esto, los gestores de
MútuaTerrassa re-negociaron con
bancos la deuda del Hospital, despidieron o subrogaron a muchos
trabajadores, recortaron indebidamente salarios hasta el punto de
acumular una deuda en sueldos y
penalizaciones de varios millones
de €. Ahora, en medio de varios
procesos judiciales, tienen que
pagar lo que es suyo a los trabajadores, y para ello han de volver a
endeudarse con bancos.
Este invierno, como ha ocurrido en
los últimos 4 o 5 años, el Hospital
vuelve a sufrir atascos de ambulancias en sus puertas, hay pacientes
urgentes esperando más de 48 horas para poder ser ingresados, se
han de suspender operaciones por
falta de espacio, y los gestores de
MútuaTerrassa, que se marcharon

en diciembre, decidieron, como último regalo, dejar programadas unas
obras para una resonancia magnética privada. Esto ha forzado el cierre
y traslado de una parte del servicio
de urgencias durante una semana, con la consiguiente cascada
de retrasos y anulaciones para los
pacientes. Quizá va siendo hora de
que el Patronat, que decidió traer y
mantener a estos gestores, se renueve y empiece a funcionar como
una institución sanitaria moderna,
transparente y pública de verdad.

CURSOS I TALLERS
Certificat de professionalitat
“Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials”
Nivell II (490 hores)

Certificat de professionalitat
“Confecció i publicació de pàgines
web” Nivell II (600 hores)

Sessió informativa: 14 de desembre
de 2017 a les 10.00 h

Sessió informativa: 29 de gener del
2018 a les 10.30 h

Dia inici i final: Del 8 de gener al 8 de
juny de 2018 de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h

Dia inici i final: del 2 de febrer al 27
de juliol del 2018, de 15.00 a 20.00 h

Sala de Conferències Molí Empresa
(Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner)

Certificat de professionalitat “Gestió
administrativa i finançera del comerç
internacional” Nivell III (700 hores)

Sala de Conferències Molí Empresa
(Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner)

Sessió informativa: Per confirmar
Dia inici: Per confirmar
Sala de Conferències Molí Empresa
(Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner)

Certificat de professionalitat
“Activitats auxiliars de comerç”
Nivell I (310 hores)

Sessió informativa: 23 de gener del
2018 a les 10.30 h

Sessió informativa: 9 de febrer de
2018 a les 10.30 h!!

Dia inici i final: del 30 de gener al
28 de setembre del 2018, de 8.30 h
a 14.30 h

Dia inici i final: del 5 de març al 8 de
juny de 2018, de 9.00 h a 14.00 h

Sala de Conferències Molí Empresa
(Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner)

Certificat de professionalitat “Neteja
de superfícies i mobiliari en edificis i
locals” Nivell I (250 hores)

+ info

at

empresa.c

www.moli

Sala de Conferències Molí Empresa
(Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner)

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

Organitza:
Molí Empresa. Ajuntament de Martorell
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