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ANY DE FUNDACIÓ 1994

PRESIDENTA Montserrat Font Ureña

DADES DE CONTACTE

Direcció: Carrer del Mur, 4 - 08760 Martorell

Adreça electrònica: barrifontdelamina@gmail.com

FINALITAT
L’Associació té com a objectius representar els interessos i 
millorar la qualitat de vida dels seus associats i fomentar la 
participació dels veïns i veïnes en la vida social i comunitària 
del barri. 

APUNT HISTÒRIC
L’Associació de Veïns Font de la Mina es va crear l’any 1995. 
L’entitat porta el nom de la font que dóna nom al barri, de 
la qual aquest any es celebra el bicentenari. El 4 de juliol de 
1818 el notari martorellenc Joaquim Par i Peiret va cedir a 
l’Ajuntament una font que es trobava en un terreny de la seva 
propietat, coneguda aleshores com la font de la Sort. La da-
rrera rehabilitació que s’hi va fer va ser l’any 1996, a petició de 
l’associació.

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)

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)
DOMINGO ı 93 517 52 48
C/ Dr. Lluis Gayà 11-13 (Passeig de Catalunya)
HERNÁNDEZ ı 93 775 40 61
Av. Capità Batllevell - Lluís de Requesens, 4 
(Buenos Aires)
LAIA ROVIRA ı 93 775 02 89
C. Pau Claris, 3 (Ctra. Nacional II)
MASSANEDA ı 93 774 19 54
Pl. V. Rodríguez, 1 (Buenos Aires)
MIRALLES CISQUER ı 93 774 26 46
Pl. Frederic Duran, 3 (Torrent de Llops)
MIRALLES VIA ı 93 774 15 19
Av. Germans Martí, 25 (el Pla)
PARERA ı 93 775 18 97
Pl. de La Vila, 11 (La Vila)
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ENTITAT

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
DEL BARRI FONT DE LA MINA

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.

10 DE DES DOMINGO

11 DE DES ROVIRA

12 DE DES PARERA

13 DE DES MASSANEDA

14 DE DES DE DIOS

15 I 16 DES DOMINGO

17 DE DES ROVIRA

18 DE DES PARERA

19 DE DES MASSANEDA

20 DE DES DE DIOS

21 DE DES DOMINGO

22 I 23 DES ROVIRA

24 DE DES PARERA

25 DE DES MASSANEDA

26 DE DES DE DIOS

27 DE DES DOMINGO
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

El nou pavelló: de tots i per a tots 
El nou Pavelló Esportiu Municipal de Can Cases 
és una realitat que ja gaudeixen centenars de 
joves esportistes martorellencs que juguen a la 
triple pista poliesportiva, i dels familiars i amics 
que ocupen la grada cada cap de setmana. El 
vam estrenar fa unes setmanes amb una gran 
festa, “Estrenant Il·lusions”, amb la participació 
de les entitats esportives i amb els valors de 
l’esport com a referents per a un poble cohe-
sionat i saludable.

Un gran equipament com el nou pavelló de Can 
Cases de Martorell només és possible amb 
l’esforç i implicació de molta gent. És entre tots 
que hem aconseguit fer-lo realitat. Amb el su-
port de les famílies i les entitats esportives, amb 
un gran esforç econòmic de l’Ajuntament i de 
la Diputació de Barcelona i amb el compromís, 
dedicació i rigor dels equips tècnics municipals 
que s’han encarregat del projecte des de l’inici 
fins a la inauguració, i d’ara endavant, amb la 
gestió del dia a dia. 

I és que un pavelló es un equipament, però so-
bretot és l’escenari dels somnis i il·lusions de 
molta gent. Molts martorellencs i martorellen-
ques, sobretot aquells que de ben petits viuen 
la passió per l’esport i aprenen a guanyar, a 
perdre i a gaudir de l’activitat física i es fan seus 

hàbits saludables i valors que de ben segur els 
acompanyaran al llarg de la seva vida. A més, 
l’esport incorpora tres vessants molt importants 
en totes les edats i que repercuteixen en el pre-
sent i el futur del nostre poble: fomenta l’activitat 
física i la salut; és una eina educativa i sociabi-
litzadora; i, per últim, afavoreix la cohesió i la 
inclusió social, amb programes perquè tothom 
pugui practicar-lo en igualtat de condicions.

Fa anys que treballem perquè a Martorell es 
puguin practicar tots els esports i perquè ningú 
hagi de marxar fora del poble per fer l’esport que 
més li agradi i perquè tothom el pugui practicar 
sigui quina sigui la seva situació econòmica o 
familiar. Fer-ho possible requereix d’un gran es-
forç de planificació i de gestió dels equipaments 
i recursos, i que tothom hi posi de la seva part, 
cosa que de mica en mica i entre tots, hem 
anat aconseguint. Amb els diversos equipa-
ments municipals també hem aconseguit una 
bona convivència entre les diferents disciplines i 
modalitats esportives: d’una banda, la competi-
ció i l’esport de base, i de l’altra, les modalitats 
de lleure i salut.  Tot plegat, sense oblidar que 
els equipaments municipals estan a al servei de 
tots els veïns i també d’esdeveniments de caire 
més popular i social. 

Som un un poble amb els peus a terra però que 
sempre mira endavant. Aquest nou pavelló no és 
una peça aïllada, sinó una peça –i una de molt 
important- del sistema d’equipaments esportius 
del nostre poble. Però ens queda feina per fer 
amb la renovació i millora de les instal·lacions 
existents, perquè totes siguin modernes i acces-
sibles. I seguirem treballant en aquesta línia, com 
ja hem fet amb el nou gimnàs per a la Gimnàstica 
Artística i  les millores a les  pistes d’atletisme 
del Complex Esportiu Torrent de Llops i  a les 
Instal·lacions Esportives Municipals, a les quals 
s’hi sumaran properament el pavelló de Buenos 
Aires i la resta d’equipaments del nostre poble.

Vull agrair la col·laboració de totes les entitats 
esportives de Martorell, perquè són les persones 
que estan a les juntes, les famílies i els espor-
tistes allò que dona sentit a tota aquesta feina i 
les que doten d’ànima als equipaments amb el 
seu compromís i la seva presència constant. Al 
final, la il·lusió reflexada als ulls d’aquests nens i 
nenes que gaudeixen de l’esport a la nova pista 
de Can Cases, i a la resta d’instal·lacions espor-
tives de Martorell, ens omple a tots d’orgull. Or-
gull de tenir uns joves esportistes com aquests 
i de tenir uns equipaments de primer nivell a 
Martorell on poder practicar tots els esports. 

EDITORIAL  ı  L’ALCALDE

 

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

674 118 230http://alcalde.martorell.cat
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Multitudinària inauguració del 
Pavelló Esportiu de Can Cases 

ESPORTS
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Prop de 2.000 persones van assistir el pas-
sat dia 21 d’octubre a la inauguració de la 
nova instal·lació esportiva de Martorell, el 
Pavelló Esportiu Municipal de Can Cases. 
L’acte va comptar amb la presència del 
president de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, l’alcalde de Martorell, Xa-
vier Fonollosa, els regidors de l’equip de 
govern, i 17 entitats esportives martore-
llenques. La inauguració va tenir lloc a la 
pista central del pavelló i la van conduir els 
actors Miquel Ripeu i Míriam Tortosa, que 
van mostrar al públic totes les immedia-
cions de la nova instal·lació, a través dels 
vídeomarcadors situats a banda i banda. 

El president de la Diputació de Barcelo-
na, Marc Castells, va remarcar la vocació 
de l’Ajuntament d’apostar per l’esport. 

Segons Castells, la de Martorell és “una 
de les instal·lacions més modernes de la 
demarcació de Barcelona”.

L’alcalde Xavier Fonollosa, va destacar 
la bona salut de la vida esportiva de la 
ciutat,  tant pel nombre d’esportistes 
base, com per la xarxa d’equipaments 
amb què compta: “Avui és un dia gran 
per a Martorell. Amb aquest nou pa-
velló continuem donant un impuls al 
nostre esport federat de base, que 
suma gairebé un 12% de la pobla-
ció. Les administracions hem d’estar 
constantment amatents a les necessi-
tats que genera. De fet, ja fa ja anys 
que estem portant a terme una gran 
ofensiva per tenir els millors equipa-
ments possibles”.
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ESPORTS

La regidora d’Esports, Belen Leiva, va su-
bratllar que el pavelló és un pas més en la 
política de suport i foment de l’esport: “Te-
nim molt clar que la pràctica esporti-
va contribueix a la cohesió social i a la 
formació dels nostres joves. Per això 
hem fet aquest equipament: molt tre-
ballat amb les entitats, molt modern i 
integrat al casc urbà, al barri de Can 
Cases. Volem que quan els veïns i veï-
nes l’utilitzin sentin orgull de ser de 
Martorell”.

Com a imatge simbòlica, integrants de 17 
entitats esportives de Martorell van formar 
la frase “Estrenant il·lusions!” amb lletres 
gegants. L’alcalde Fonollosa, el president 
Castells, la regidora Leiva i dos jugadors de 
dues entitats martorellenques van pitjar un 
botó per descobrir la placa on queda reflec-
tit el dia de la inauguració del nou pavelló.

Després de conèixer el pavelló, el públic va 
poder trepitjar la pista poliesportiva i es va 
acostar a les pistes de pàdel ubicades en un 
lateral del pavelló per visitar-les. 

La inauguració es va amenitzar amb les ac-
tuacions musicals dels grups de New Dance 
del departament d’Esports del Patronat Mu-
nicipal de Serveis d’Atenció a les Persones 
de Martorell i del Martorell Gimnàstic Club. 
L’actor Miquel Ripeu, acompanyat d’un cà-
mera, va mostrar en directe tots els racons 
de la nova instal·lació. 
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La Festa del Roser va tornar a ser un èxit 
rotund. Del 28 de setembre al 7 d’octubre, 
Martorell va rememorar els seus orígens viti-
vinícoles, amb una programació que va créi-
xer en nombre i diversitat d’activitats. 

El primer diumenge de la Festa del Roser va 
estar farcit de propostes artístiques i musi-
cals. L’Enrajolada va inaugurar l’exposició 
“Mitologia clàssica i vinya” de Marta Arañó 
amb un tast de vins DO Penedès. “Un dia 
se’m va ocórrer provar si el vi tintava, 
com deien les mares, i fa cinc anys que 

em dedico a aquest projecte”, va expli-
car l’artista. La tècnica de la pintura amb vi 
“és el resultat de les transformacions que es 
produeixen amb el temps i que, juntament 
amb el traç d’una pinzellada, acompanyada 
del negre de la tinta, fan d’un joc amb tanta 
interacció, el naixement d’una obra d’art”, 
va reblar. Durant la Festa es van fer diverses 
activitats vinculades a l’exposició, com ta-
llers de pintura amb vi i tastets.

La plaça de l’Església va acollir el concert 
d’Eugeni Muriel i el parc d’Europa un pícnic 

electrònic amb una performance de la com-
panyia Efímer. A la rambla de les Bòbiles es 
va celebrar la 18a Fira del Disc i la Música.

El primer tast de la Festa el va organitzar 
la Fundació Francesc Pujols a la Torre de 
les Hores. Els assistents va aprofundir en 
els pensaments d’Alexandre Deulofeu, Ar-
tur Bladé i el propi Pujols, mentre van de-
gustar vins del Celler d’en Xavi provinents 
de la Terra Alta, l’Empordà i el Penedès. 
L’acompanyament musical va anar a càrrec 
de la formació La mestressa i els cabrers.

REPORTATGE  ı  FESTA DEL ROSER

Dies de vi
i festa
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La Fira de Vins i Caves Vimart del passat 6 
d’octubre va congregar prop de 3.000 per-
sones al voltant de la plaça de l’Església en 
l’acte central de la Festa del Roser, aquest 
any, amb la DO Terra Alta com a convidada. 
El regidor de Cultura, Museus i Patrimoni, 
Sergi Corral, destacava que “fa dos anys 
que el Vimart ha crescut un quart de 
volta pel què fa l’espai i, enguany ha 

tornat a ampliar-se”. Corral afirmava tam-
bé que és “una de les fires referents, tant 
pel sector professional com per al pú-
blic, en el seu àmbit”.La Fira va comptar 
amb 20 parades de cellers de vins i caves i de 
distribuïdors d’aquestes begudes. 

A més del Vimart, es va celebrar la darrera 
sessió dels Racons del Vimart, titulada ‘Tast 

DO’, en la qual el secretari de la DO Terra Alta, 
Jordi Rius, va maridar diversos vins d’aquesta 
comarca vitivinícola amb una cinquantena de 
catadors. Ja a la nit, els jardins de l’Enrajolada 
van acollir la 7a edició del Vi, Moda i Estilisme, 
una desfilada de moda acompanyada d’un 
tast de vins, a càrrec de la Perruqueria d’Autor 

Més de 3.000 persones al Vimart

Continua a la pàgina següent



MARTORELL  ı  OCTUBRE - NOVEMBRE  ı  2018

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 221

10

REPORTATGE  ı  FESTA DEL ROSER

Sònia Pinedo i Esteve Esteve, del Restaurant 
Ca l’Esteve. Just al costat, a l’aparcament 
del Vapor, la Balkan Paradise Orquestra i 
l’Orquestra Maribel van posar el punt sonor a 
la vetllada ja de matinada.

L’actor i humorista Fermí Fernández va ser 
l’encarregat del pregó de la Festa, el dia 9 
d’octubre. Va lloar el paper del vi al llarg de 
la història i el va descriure com a element 
sensorial i que ens evoca records i moments.
Centenars de persones van omplir la plaça 
de la Vila per escoltar-lo i per participar en el 
final d’una cercavila amb les figures festives 
locals i d’arreu.

Fernández va recordar que el Roser “és una 
festa punt d’unió entre els orígens i la 
cultura, que ens recorda que antigament 
aquesta zona era prou important per tenir 
una DO Martorell” i va destacar que “som 

uns veritables privilegiats a qui el deu 
Bacus ha beneït amb una terra fèrtil on 
es conreen onze denominacions d’origen 
diferents, mostra indiscutible d’aquesta 
riquesa que tenim sota els nostres peus”.

L’alcalde, Xavier Fonollosa, també va re-
cordar que “durant un temps, a Marto-
rell vam arribar a tenir una denomina-
ció d’origen. Actualment formem part 
del territori de la DO Penedès. Tot i que 
de vinyes quasi no en queden, la Fes-
ta del Roser recorda aquest passat i ha 
esdevingut un èxit de participació”.

El regidor de Cultura, Sergi Corral, afegia 
que “ja fa dies que la Festa del Roser 
acull una extensa programació d’actes. 
Avui, la plaça és plena i també els en-
torns de la plaça de l’Església, amb la 
celebració del Vimart”. 

En acabar, a la plaça de la Vila, l’Esbart 
Dansaire de Martorell va exhibir el Ball de la 
Quadrilla, dansa tradicional de Martorell que 
feia 13 anys que no es ballava. 

A la plaça del Vi, l’alcalde Xavier Fonollosa 
es va fer càrrec de la recollida del raïm. Hi 
van participar el Dram Fafum, els Gegants, 
els Capgrossos, els Bastoners i els diferents 
carros de pagesos –de les portadores, de la 
bota, del vi i del cava. A més de les colles 
martorellenques, hi van assistir també colles 
de Tuïr (Rosselló), Ribes de Freser, Sant Llo-
renç Savall, Santa Oliva, Montblanc, Cas-
tellterçol, Sant Boi de Llobregat, Navarcles, 
Balsareny, Sant Andreu de la Barca, Sant 
Quintí de Mediona i Benifallet. La Colla de 
Diables va oferir el correfoc i va presentar 
la Iaia de l’any i els versots al llarg del carrer 
de Lloselles.
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ENSENYAMENT

a Martorell

L’Escola Vicente Aleixandre ha inaugurat 
el segon Pati 14 de Martorell. La Fundació 
Cruyff promou patis 14 arreu de l’Estat per 
difondre la igualtat d’oportunitats per a tots 
els escolars a l’hora de practicar esport.

Els alumnes de l’escola han rebut l’alcalde 
de Martorell, Xavier Fonollosa; les regido-
res Belén Leiva i Núria Canal, i la directora 
de la Fundació Johan Cruyff, Pati Roura, 
en l’estrena d’aquesta zona de jocs. 

Els alumnes de 4t de Primària han mos-
trat, un per un, els 14 valors que regeixen 
els patis 14 d’arreu i van animar els seus 
companys a aplicar-los, dins i fora de les 
zones de joc, un missatge que també va 
remarcar l’alcalde Fonollosa.

La Fundació Johan Cruyff recull 14 
normes, coincidint amb el número 
que lluïa l’exjugador i exentrena-
dor del FC Barcelona a la sama-
rreta. Aquesta llista reuneix 
valors que han de destacar a 
l’hora de fer esport, com la per-
sonalitat, el treball en equip o 
l’aprenentatge.

El martorellenc Yeray Guardia, 
exjugador del FC Barcelona i 
actual porter del Terrassa FC de 
futbol sala, en va ser el padrí. Guar-
dia, que va ser alumne del Vicente 
Aleixandre, va subratllar la importàn-
cia de l’esport per a una vida plena.

Nou Pati 14 
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PLE DE SETEMBRE

Centenars de famílies van estrenar el passat 
11 d’octubre la plaça Pompeu Fabra del barri 
de Buenos Aires. L’espai s’ha remodelat de 
dalt a baix per fer-lo més modern, amable i 
accessible. Els assistents a la festa inaugural 
van gaudir de tallers de manualitats, de xo-
colata amb melindros i d’una actuació musi-
cal. L’equip de govern va retre homenatge a 
l’associació de veïns per la seva implicació en 
la millora del barri.

Centenar s de persones 
estrenen la remodelada 
Plaça P ompeu Fabra

L’any que ve, 
l’1 de novembre i 
el 21de desembre 
s’afegiran als festius de
comerç local obert

Els comerços i superfícies comercials 
de Martorell podran obrir en dues da-
tes festives més al llarg de l’any 2019, a 
banda de les establertes per la Genera-
litat de Catalunya. Seran el divendres 1 
de novembre i el dissabte 21 de desem-
bre. Les dates es van aprovar en el Ple 
Municipal del mes d’octubre. 

D’aquesta manera, l’1 de novembre i el 
21 de desembre de 2019 s’afegiran als 
8 dies festius que designa la llei cata-
lana perquè els botiguers puguin obrir 
els seus establiments i que, l’any vinent, 
seran els dies 13 de gener (diumenge), 
7 de juliol (diumenge), 12 d’octubre (dis-
sabte), i del desembre, els dies 1 (diu-
menge), 6 (divendres), 8 (diumenge), 15 
(diumenge) i 22 (diumenge).

El regidor de Promoció Econòmica, Co-
merç, Turisme, Règim Interior i Noves 

Tecnologies de l’Ajuntament, Lluís Amat, 
va destacar que la tria dels dos dies 
d’obertura local s’ha decidit “després de 
consultar-ho a les grans superfícies 
comercials, a les dues associacions 
de botiguers i al Mercat Municipal”. 
També va explicar que “s’han acabat 
proposant les dates de novembre i 
desembre perquè creiem que a finals 
d’any és l’època de major profit co-
mercial i de major interès a l’hora de 
fer les compres per part de la gent de 
Martorell”.

Els regidors dels grups de govern –PDe-
Cat i ERC–, així com els de Movem Mar-
torell, el Partit Popular i Som Martorell hi 
van votar a favor, mentre que els 4 regi-
dors del PSC s’hi van abstenir. 
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VIA PÚBLICA

Centenar s de persones 
estrenen la remodelada 
Plaça P ompeu Fabra

L’alcalde, Xavier Fonollosa, va agrair la tas-
ca dels Serveis Tècnics Municipals i dels veïns 
per fer realitat la transformació d’aquesta 
plaça. “Els pobles i ciutats creixen bé si 
es fan entre tots, aquesta és la voluntat 
de l’Ajuntament. No pararem de fer ac-
tuacions perquè el nostre objectiu és te-
nir cada cop un poble millor. Si volem un 
poble cinc estrelles, però, hem de cuidar 
els espais entre tots”, va reblar.

Fonollosa va recordar com Salvador Esteve, 
alcalde de Martorell durant 24 anys i present a 
l’acte, “va tenir la dèria, fa molts anys, de 
transformar tots els espais de Martorell, 
entre ells aquest barri”, feina que ha ento-
mat l’actual equip de govern.

La de Pompeu Fabra és la plaça principal i 
més gran de Buenos Aires, i la darrera que 
quedava per reformar al barri. S’hi ha reno-

vat el pavi-
ment, la zona 
de jocs infantils 
amb espais per a 
tres grups d’edat diferents, 
l’enjardinament i l’arbrat, els bancs i fanals, 
així com també l’escenari. A més, s’hi ha 
instal·lat una pèrgola per resguardar-se del 
sol i s’han millorat els accessos a l’església 
de Crist Salvador.
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ENSENYAMENT

1.800 llibres 
Un total de 185 nens i nenes, d’entre 4 i 13 anys, han partici-
pat enguany en el Concurs de Superlectors de la Biblioteca. 
Entre tots han aconseguit llegir 1.790 llibres, un 49% més 
que l’any passat. El passat mes d’octubre es va fer l’acte de 
lliurement de premis, que va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Xavier Fonollosa; del regidor de Cultura, Museus 
i Patrimoni, Sergi Corral, i del regidor de Salut i Gent Gran, 
Albert Fernández.

“Estem molt contents perquè el Concurs de Super-
lectors funciona des de fa quatre anys i cada cop 
anem més per bé. Que siguin  cada cop més lectors 
és un èxit que hem de celebrar tots plegats”, va afir-
mar el regidor Sergi Corral, qui ha encoratjat els pares a 
generar l’hàbit de la lectura en els seus fills i als infants a no 
perdre’l quan es facin grans.

Els Superlectors de Martorell devoren gairebé

en quatre mesos
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ESPORTS

Prop de 300 esportistes 
al CN Martorell,  el curs 2018-19

El Sala5 Martorell  
presenta els sis equips d’una 
nova temporada amb més 
jugadors

Més de 40 equips i prop 
de 600 jugadors del CF 
Martorell, en la presentació 
del curs 2018-2019

NATACIÓ

SALA 5

CF MARTORELL

El Club Natació Martorell va presentar el 
passat dia 27 d’octubre, al Complex Es-
portiu La Vila, els 12 equips i més de 250 
esportistes per la temporada 2018-19. 
Aquesta és la segona temporada en què 
el club només compta amb la natació i el 
waterpolo com a disciplines, arran que fa 
dos cursos el pàdel es constituís en entitat 
pròpia. Irina Barceló és al capdavant de la 
secció de natació, mentre que Joan Pérez i 
Àlex Márquez gestionen el waterpolo mar-
torellenc, amb David Torilo com a secretari 
tècnic d’aquesta secció.

El Pavelló Esportiu Municipal va acollir el 
passat 28 d’octubre la presentació dels sis 
equips de la nova temporada 2018-2019. 
L’entitat dirigida per Jordi Gay ha estrenat 
enguany un cadet C i l’equip vinculat amb el 
Club Social Punt de Trobada, que competirà 
amb els colors vermells del club.

El Club de Futbol Martorell va presentar el 
passat 12 d’octubre els més de 40 equips i 
570 jugadors d’aquesta temporada. Durant 
l’acte, es va recordar els desapareguts Jose 
Maria González Aretio,  soci fundador de 
l’actual CF Martorell,  i Pedro Pérez Sánchez 
“Perete”, per la seva tasca en la creació de 
l’himne de l’entitat. 



MARTORELL  ı  OCTUBRE - NOVEMBRE  ı  2018

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 221

16

GRUPS MUNICIPALS

L’HORA DEL PATI, UNA OPORTUNITAT

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Lluís 
Tomàs

PSC

Un dels pilars de l’educació dels nos-
tres infants és, sense dubte, el con-
junt de valors que els transmetem a 
través de l’esport. Invertir bona part 
de les hores de lleure a gaudir d’una 
activitat esportiva és la millor mane-
ra d’aprendre a compartir, a treballar 
en equip i a valorar l’esforç com el 
camí mes honest cap a l’èxit. Per 
això, a Martorell, on l’esport federat 
de base és tan important,  tenim molt 
clar que cal potenciar la pràctica es-
portiva des de ben aviat. I quin millor 
espai per fer-ho que les escoles. Per 
això, l’Ajuntament s’ha compromès 
a finançar la implantació del projecte 
Pati 14 de la Fundació Cruyff a les 7 
escoles públiques del poble. 

El projecte consisteix a adequar els 
patis dels centres escolars per a la 
bona pràctica esportiva dels infants. 
La idea és estimular els nens i fa-
cilitar que puguin jugar i fer esport 
en l’espai que els resulta més pro-
per. Amb el Court de Les Carolines, 
un projecte també de la Fundació 

Cruyff, ja vam apostar per fomen-
tar l’esport als barris. Ara es tracta 
d’incentivar-lo allà on els nens hi fan 
les primeres amistats i comencen a 
descobrir les seves habilitats i les 
seves vocacions. Els patis de les es-
coles de Martorell comencen a ser 
de colors, comencen a ser espais 
atractius que conviden a moure’s i 
a deixar de banda, per una estona, 
les pantalles. Els patis es poden uti-
litzar dins i fora de l’horari escolar, 
de manera que l’escola es conver-
teix en punt de trobada més enllà de 
l’aprofitament curricular. 

L’ànima social de la Fundació Johan 
Cruyff, compromesa amb aquells in-
fants que més ho necessiten, inspira 
cada una de les decisions que pre-
nem al nostre Ajuntament. Garantir 
la igualtat d’oportunitats i fomentar 
la convivència són objectius que 
compartim i treballem cada dia.Te-
nir cura dels nens i nenes del poble i 
ajudar-los a créixer de manera sana 
i feliç és un dels nostres reptes més 

importants. Per això, considerem que 
el projecte Pati 14 és una eina magní-
fica en aquest camí. L’Escola Mercè 
Rodoreda i l’Escola Vicente Aleixan-
dre ja en gaudeixen. El mes de març 
de l’any vinent estrenarem el tercer 
a l’Escola Juan Ramón Jiménez i en 
dos anys els tindran a tots els cen-
tres escolars. Us convido a visitar 
aquests patis, a compartir-los amb 
els vostres infants, que són el nostre 
futur, però sobretot, protagonitzen el 
nostre present.

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.@AjuntaMartorell

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (CAPÍTOL XII: INDIFERÈNCIA)

Les persones, la transparència i la 
proximitat a peu de carrer han estat 
sempre les nostres prioritats des de 
l’inici de la legislatura. Malauradament 
hem de dir que, segons el nostre parar, 
aquestes prioritats no han estat com-
partides ni assolides per un equip  de 
govern moltes vegades indiferent a la 
realitat que viu la nostra ciutadania. 

Els següents comportaments en són 
un bon exemple, ja que demostren la 
nostra llunyania i discrepància amb la 
manera de fer i viure la política més 
propera:

- Indiferència amb el col·lectiu de les 
famílies monoparentals que han vist 
com desapareixien les subvencions 
per al pagament de l’IBI, malgrat la 
nostra insistència.

- Indiferència per, ni tan sols, deixar 
debatre una moció per accedir als ha-
bitatges amb un preus de lloguer just, 
digne i estable; un problema que pa-
teixen persones i famílies del nostre 
municipi. Potser la trava va ser que la 

moció fos presentada pel nostre grup?

- Indiferència pel comerç de proximi-
tat, aprovant l’adhesió de les dates 
d’obertura comercial pel 2019 sense 
cap tipus de consulta i només tenint 
en consideració l’opinió de les grans 
superfícies. Aquesta és la seva ma-
nera d’ajudar i potenciar el comerç de 
proximitat de casa nostra?

- Indiferència amb els veïns i veïnes de 
l’entranyable barri de Can Carreres, 
dient que les obres de reurbanització 
i millores (per cert, han trigat més de 
tres anys a iniciar-se) estan finalitza-
des. Senyors de l’equip de govern, fa-
cin un tomb a peu per aquesta zona i 
comprovin les seves afirmacions.

Això sí, vostès són “els reis de la trans-
parència”!!! I si algú encara en té dub-
tes, aquests també són d’altres exem-
ples que serveixen per corroborar-la:

- El nostre grup municipal va proposar 
a finals de l’any 2017 una reducció en el 
rebut de les escombraries per a qui fes 
ús de la Deixalleria Municipal. Ara, des-

prés d’haver passat un any ho aproven i 
els mitjans de comunicació local, sense 
cap mirament, obliden mencionar que 
aquesta reducció ja va estar proposada 
pels socialistes. Això sí, contents per-
què, per fi, ens hagin fet cas. 

- Vam presentar dues mocions que 
tractaven la universalització gratuïta 
per l’educació de 0 a 3 anys i, d’altra 
banda, la declaració de Martorell com 
a municipi feminista (mateixos drets, 
salaris i igualtat entre homes i dones). 
Doncs bé: l’equip de govern va adhe-
rir-se a aquestes sensibilitats però en 
cap cas s’ha fet ressò de qui n’ha sigut 
l’impulsor. 

Finalment, malgrat que a vostès no els 
agradi i els molesti, nosaltres continua-
rem portant a terme el control i fiscalit-
zació de la seva acció de govern. Així 
ens ho demana i reclama la ciutadania 
de Martorell, sense oblidar que, alhora, 
és el nostre deure i la nostra obligació 
coma a representants del consistori.

Continuarà...
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MOBILITAT INSOSTENIBLE

A principis del segle XXI l’escalfament 
global és irrefutable, el canvi climàtic 
ja és evident i en serà més en un futur 
pròxim. La contaminació de la atmos-
fera augmenta l’efecte hivernacle i té 
unes conseqüències negatives, cada 
dia més conegudes, sobre el planeta 
i la salut de les persones.
Practicament el 80% dels contami-
nants que s’aboquen a l’atmosfera 
provenen de la combustió de carbu-
rants fòssils i la meitat del total de la 
contaminació d’origen humà prové 
del transport.
A Catalunya hi ha uns 5M i mig de 
vehicles matriculats, dels quals uns 
58% no tenen distintiu ambiental o 
sigui que són altament contaminants.
A moltes ciutats europees s’han pres 
mesures per pal.liar el problema greu 
de la contaminació. Així doncs, cal 
prendre decisions valentes i amb vi-
sió de futur. A Martorell tenim una im-
mensa preocupació ja que el nostre 
Ajuntament viu d’esquena a aquesta 
greu problemàtica. 

Què s’està fent a Martorell?
El transport públic, tot i algunes millo-
res, és del tot insuficient. Els autobu-
sos són vehicles contaminants i que 
passen amb molt poca freqüència. 
Hi ha parades importants com la de 
l’hospital on el bus no hi arriba ni els 
dissabtes ni els diumenges. En altres 
línies, cal trucar 24 hores abans per 
arribar a Can Bros o al Pou del Merli. I 
això és així mentre ens volen fer creu-
re que “A Martorell som més de bus”. 
N’estan segurs? No seria més cert 
dir que “A Martorell hem de ser més 
de bus”? Com a molt es fan 180.000 
viatges l’any, cosa que equival a que 
cada ciutadà de Martorell fa 6 tra-
jectes a l’any. No pensem que sigui 
una xifra per estar cofoi!. El transport 
públic ens hauria de dissuadir de no 
agafar el cotxe privat!
Cal potenciar i afavorir l’ús de ve-
hicles elèctrics. No hi ha un sol 
punt de recàrrega municipal. Com 
s’explica que s’hagin fet obres “re-
urbanitzant” carrers i no hi hagi ni 

un sol punt de recàrrega per vehi-
cles elèctrics? Ni se’ls hi va acudir!. 
També ens sembla greu que en les 
darreres comandes de vehicles de 
l’Ajuntament es demanin de gas-oil 
o benzina, ni tant sols híbrids!!! 
Punt  i a part, és el tema de poten-
ciar la bici i anar a peu. A Martorell el 
carril bici no existeix i encara estem 
esperant que es faci el disseny dels 
camins escolars segurs per anar a 
peu i fer salut.
Els ajuntaments són els que  han  
d’invertir, afavorir i incentivar la mo-
bilitat sostenible, un ajuntament que 
diu que estalvia hauria d’esforçar-se 
en millorar el transport, la segure-
tat i la salut. Al contrari, dediquen 
la inversió a fer més aparcaments. 
S’equivoquen si pensen que fer més 
aparcaments és la solució.
Cal ser ambiciós i revertir aquesta 
dinàmica contaminant, encara que 
els fruits no es vegin a curt termini. 
Som el poble de l’slògan i la mirada 
curta!

Assemblea

MOVEM 
MARTORELL

IL·LUSIÓ

Les cares il·lusionades dels petits, 
i no tant petits, aquest matí asso-
lellat de diumenge són evidents. 
Inaugurem un nou equipament es-
portiu que impulsa valors, integra la 
ciutadania i  escampa salut a dojo. 
El pavelló esportiu Can Cases sin-
tetitza els objectius marcats per 
aquest govern, dintre del qual des 
d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya hem apostat fermament, en-
tre moltes d’altres actuacions, per 
la millora dels espais públics i la 
consolidació de la trama urbana.

La memòria ens és traïdora si no la 
posem a rotllo. Als nostres ulls els 
costarà endevinar que l’entrada a 
Can Cases estava adornada amb 
un gris esquelet d’edifici amb uns 
baixos aprofitats per donar servei a 
la Brigada municipal, a la Creu Roja 
i a l’associació veïnal del barri.

Aquesta intervenció ha suposat una 
acurada planificació que ha donat 
com a resultat que la Brigada dispo-

sa actualment a Can Bros d’un gran 
espai digne i pràctic per encabir-hi  
totes les seccions dels serveis mu-
nicipals i també la deixalleria muni-
cipal. La Creu Roja té la seva seu 
del Montserratí a l’edifici del Cruyff 
Court, l’antic camp de futbol de Les 
Carolines, i els veïns la tenen inte-
grada en el nou pavelló.

De mica en mica ens acostem a la fi 
d’aquest mandat amb un increment 
substancial d’intervencions  que 
ens fan estar orgullosos de pertàn-
yer a Martorell. L’entorn natural de 
la ferradura verda comença a per-
filar-se, recuperant horts ocupats 
d’ús privatiu i tornant-los al poble, 
guals per millorar la trama i connec-
tar barris, vies blaves i nous camins 
per on passejar.

Cada nou repte es consolida escol-
tant-los les entitats, els clubs es-
portius, les associacions culturals, 
amb la seva participació i compli-
citat. 

Posant fil a l’agulla per tenir, ben 
aviat, més de tres-cents quaranta 
habitatges de protecció social dis-
ponibles per tots nosaltres.

Amb això donarem compliment a 
una llarga llista de compromisos 
que vàrem adquirir i esforços que ja 
prenen forma.

I, juntament amb l’Arc de San Mar-
tí, la construcció d’una residència 
que inclourà 20 habitatges amb 
una capacitat per a 48 persones, 
per donar la màxima autonomia 
als usuaris i que serà la materia-
lització d’un somni. Una noble fita 
per a la Fundació i una desitjada 
tranquil·litat d’esperit per a moltes 
famílies. Sens dubte, és una de les 
actuacions que més ens satisfà.

Qui ho diu que a la política no hi ha 
il·lusió?

Adolf 
Bargués

GM ERC



MARTORELL  ı  OCTUBRE - NOVEMBRE  ı  2018

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 221

18

SON NUEVOS TIEMPOS EN EL PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA 
CON LA PRESIDENCIA DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Tras el relevo en la presidencia na-
cional con Pablo Casado, era hora 
de regenerar el partido en Cataluña.

Desde el Partido Popular de Mar-
torell queremos agradecer a Xavier 
García Albiol el trabajo realizado en 
una época muy complicada en Cata-
luña, dónde aquellos que no somos 
independentistas somos a diario 
ninguneados por las instituciones y 
marginados por los gobernantes Ca-
talanes.

Ahora toca remar en aguas bravas 
y recuperar la confianza de muchos 
ciudadanos que el los últimos co-
micios han apostado por otras for-
maciones y demostrar que si hay un 
voto útil en Cataluña, éste es al Par-
tido Popular

Tenemos fe ciega en nuestro nuevo 
presidente Alejando Fernández, ge-
nial orador, magnífico gestor, hom-
bre cabal y mejor persona. La buena 

Los presupuestos de cada año y, 
especialmente, los de 2018, siempre 
se anuncian con un eslogan, o un 
titular hermoso tipo “els pressupos-
tos més socials” o “pressupostos de 
progrés” y cosas similares. Seguro 
que muchos de nosotros lo hemos 
leído en más de una ocasión pero, 
en la mayoría de casos, cuando se 
acerca un año de elecciones, donde 
más dinero vuelcan ciertos ayun-
tamientos es en preparar aquellos 
proyectos donde pueden inaugurar 
y cortar la cinta y hacerse la foto o 
donde, como mínimo, pueden retra-
tarse colocando la primera piedra. 

Martorell, en este caso, es uno de 
los ejemplos más sangrantes y es-
candalosos de este fenómeno del 
año preelectoral. Siendo uno de los 
municipios con el producto interior 
bruto (P.I.B) más altos de Cataluña, 
un tejido industrial potente y siendo 
un gran nudo de comunicaciones 
tiene uno de los presupuestos más 
curiosos que existen en cuanto a 

gente son los cimientos de la nueva 
construcción de un partido fuerte y 
cohesionado.

Alejandro tendrá todo nuestro apoyo 
para volver a la senda de la convi-
vencia y la defensa de la ley. Cata-
luña necesita savia nueva y ganas 
de trabajar por un futuro mejor para 
todos

Cuenta con nuestra confianza, así 
como nosotros esperamos contar 
con la vuestra

Felices fiestas

prioridades. El presupuesto de este 
año, ha sufrido 18 modificaciones, 
una parte importante de las cuales 
se dedica a desviar cantidades no 
utilizadas (dinero no gastado) a ac-
tividades diferentes al plan original 
del presupuesto, especialmente, el 
ladrillo. Esto resume muy claramente 
cuál es la prioridad de nuestro go-
bierno municipal: Mientras el dinero 
destinado a libros o comedores es-
colares, a vivienda asequible para 
una población joven que no tiene 
donde alquilar un techo, es realmen-
te escaso. Mientras las entidades 
bancarias tienen pisos cerrados y el 
precio se dispara, el ayuntamiento 
mantiene pocas viviendas en oferta 
de alquiler social, pisos que parece 
que estuvieron vacíos hasta el mo-
mento que SOM Martorell preguntó 
públicamente qué pasaba con ellos. 

Muchas personas que viven y quie-
ren vivir en Martorell, no entendemos 
como, la política municipal se resu-
me en inaugurar obras y modificar 

presupuestos para meter más dinero 
en más obras. Si hay que planear un 
Martorell en el futuro, hace falta que 
jóvenes y adultos puedan formarse, 
centros con una oferta formativa mu-
cho más amplia, viviendas donde con 
alquileres razonables. Necesitamos 
una sanidad pública de verdad, no 
inventos de fundaciones concertadas 
dirigidas por patronos y el alcalde 
de turno, donde la gente tenga que 
esperar 6 horas cada vez que acude 
a urgencias. No necesitamos magia 
con los presupuestos solo que se 
cumplan.

LA MAGIA DE LOS NÚMEROS

SOM 
MARTORELL

Vicente 
Casal

PP






