AGOST ı 2018

NÚM. 220

Una Festa Major
plena de color i música

Finalitzen les obres
del carrer Puig del
Ravell i de El Pla

Unes 1.500 persones
assisteixen al
Banyanit

Les entitats visiten
les obres del nou
Pavelló

L’Ajuntament reconeix
les entitats esportives
pels seus èxit

URBANISME ı PÀG. 4 i 5

BANYANIT ı PÀG. 6

ESPORTS ı PÀG. 12

ESPORTS ı PÀG. 13, 14 i 15

MARTORELL ı AGOST ı 2018
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 220

ENTITAT
CENTRE D’ESTUDIS MARTORELLENCS

FINALITAT
El CEM basa la seva activitat en un enfocament integrat de la gestió del patrimoni en la qual interaccionen
la conservació, la investigació i la difusió. Les finalitats
de l’entitat són promoure el coneixement i la conservació del patrimoni històric i natural; fomentar la investigació sobre aquest patrimoni; promoure la formació
de persones dedicades a tasques d’investigació, de
divulgació i de conservació del patrimoni; fomentar la
publicació d’estudis i de treballs d’investigació i de divulgació.

ANY DE FUNDACIÓ 1972
PRESIDENTA Rosario Navarro
DADES DE CONTACTE
Farmàcia Bujons de Martorell.
Pl. de la Vila, 41
08760 Martorell

APUNT HISTÒRIC
El CEM és una entitat científica i cultural, sense ànim
de lucre, constituïda el 1972 per Jaume Amat i un
seguit de persones del seu entorn interessades en el
patrimoni cultural i natural. La seu social de l’entitat
és a l’edifici de l’antiga farmàcia Bujons, situada a la
plaça de la Vila. D’acord amb el seus estatuts l’entitat
és gestionada per una Assemblea de socis i una Junta
directiva.

Adreça electrònica:
intranetcem@gmail.com
Pàgina web:
www.cemartorellencs.com
Xarxes socials:
cemartorell
Centre-dEstudis-Martorellencs-157380617661867/

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
@ajuntamentmartorell
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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)
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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24 AL 30 SETEMBRE
1 AL 7 OCTUBRE
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9 OCTUBRE
10 OCTUBRE
11 OCTUBRE
12 OCTUBRE
13 I 14 OCTUBRE
15 OCTUBRE
16 OCTUBRE
17 OCTUBRE
18 OCTUBRE
19 OCTUBRE
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EDITORIAL ı L’ALCALDE

Martorell no s’atura
Acaba un estiu que, com sempre, s’ha viscut
amb intensitat a Martorell. Hem celebrat la Festa Major, que ha omplert els nostres carrers de
música, alegria, festa i il·lusió però també de
civisme i respecte. La gran participació a totes
les activitats de la Festa demostra la vitalitat del
nostre poble, que no s’atura l’estiu. Una Festa
Major que no hauria estat possible sense la feina feta per tots aquells que han treballat sense
descans per tal que poguéssim gaudir de totes les activitats plantejades: Policia local, Creu
Roja, emergències, treballadors de l’Ajuntament
i voluntaris. Tots ells són una baula indispensable per mantenir aquesta oferta de primer nivell
per a totes les edats.
Martorell és un poble ple d’activitats i oportunitats per tothom. El Banyanit, la proposta per a
passar una nit de cinema a l’aire lliure, música i
bany a la piscina d’estiu, va comptar amb més
de 1.500 assistents que van omplir la piscina i
800 que van gaudir amb la pel·lícula ‘Coco’; les
activitats d’estiu del Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones també van batre
rècords d’inscrits amb 1.100 nens i nenes participant durant els mesos de juliol i agost dels
diferents tallers i activitats esportives, culturals

i de lleure; la cinquena edició del PAS ha consolidat el nostre festival que cada any és més
multitudinari. Enguany, prop de 5.000 persones
s’han acostat als concerts del Pont del Diable,
que han ampliat l’oferta amb el petit PAS, uns
concerts pensats perquè els més petits gaudeixin de la música. O les tradicionals festes de
barri, un any més molt concorregudes.

vinguin eines de cohesió i convivència. Durant
tot l’estiu s’han dut a terme obres a totes les
escoles de Martorell per tal que estiguin enllestides amb l’inici de curs escolar. Hem instal·lat
ascensors, millorat patis, accessos i cuines en
actuacions consensuades amb les AMPAs i els
equips directius dels centres que se sumen al
manteniment que es fa durant tot l’any.

Podria posar més exemples, però l’important
no són les xifres sinó veure com cada cop més
martorellencs es bolquen en les activitats que
setmanalment s’ofereixen. Aquesta vitalitat i
aquest impuls que entre tots donem és imprescindible per fer avançar el poble. Una vitalitat
que es transmet, que es contagia, que ens fa
ser l’enveja de molts altres municipis i que ens
fa seguir endavant mirant la manera de millorar
Martorell. Perquè aquest estiu ha estat intens i
hem gaudit molt però també hem treballat per
tenir a punt tot un seguit de millores que ens
faran fer un salt endavant.

I hem treballat per tenir a punt amb l’inici de
la temporada esportiva el nou Pavelló de Can
Cases, un equipament de primer nivell que ens
permetrà seguir sent capdavanters en la pràctica esportiva. Les entitats de Martorell, que un
any més han tancat una temporada excel·lent,
creixent en èxits esportius i en participants, van
ser les primeres en poder visitar el nou equipament.

La remodelació del carrer Puig del Ravell, de
l’entorn de Pintor Sert i dels carrers del barri del
Pla, com Sant Antoni Marià Claret i carretera de
Piera, ha acabat, transformant aquest entorn i
oferint uns espais públics de qualitat, que esde-

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Perquè Martorell no s’atura i l’estiu al nostre
municipi es viu amb la mateixa intensitat i dinamisme que la resta de l’any. Aquest, en particular, servirà per posar les bases d’un nou curs
ple de reptes però també de noves il·lusions i
oportunitats per a tots els martorellencs. És el
nostre compromís. Construir un poble on qualsevol pugui desenvolupar el seu projecte vital
amb garanties i qualitat.

SEGUEIX-LO A:
Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

@xavifono

http://alcalde.martorell.cat

674 118 230
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URBANISME

CARRER PINTOR SERT

Acaben les obres en diversos carrers

del Pla i a Puig del Ravell

CARRETERA DE PIERA
4

SANT ANTONI MARIA CLARET

SANT ANTONI MARIA CLARET

ABANS

DESPRÉS
CARRER PUIG DEL RAVELL

Les obres de reurbanització i millora de la via
pública del carrer Puig del Ravell, del carrer
Pintor Sert i el seu entorn així com Carretera de Piera, Sant Antoni Marià Claret i diversos carrers del Pla han acabat aquest mes
d’agost.
A Puig del Ravell, les obres han servit per a
corregir un error històric com és l’asimetria
de les voreres. Així, s’ha ampliat la vorera
sud del carrer, que passa dels 3’5 metres
anteriors a 5’5 metres per tal de crear una
secció simètrica i equidistant del vial i millorar la mobilitat. Per resoldre disfuncions de

mobilitat detectades, s’ha canviat l’ample
de secció viària i s’ha millorat la visibilitat en
encreuaments d’itineraris peatonals.

D’aquesta manera s’ha actuat també al carrer Pintor Sert i el seu entorn, ampliant les
voreres i asfaltant la calçada.

Pel que fa a l’enllumenat, s’han instal.lat fanals dobles nous amb tecnologia LED, aconseguint millorar la il.luminació tant del vial
com de les voreres i reduir el consum elèctric.

Les obres del carrer Sant Antoni Maria Claret i de la carretera de Piera han permès la
renovació de la xarxa d’aigua, l’increment
de les voreres, la incorporació d’arbrat i mesures per a millorar la seguretat viària (plataformes elevades i altres mesures de seguretat). Aquesta obra se suma a les altres
18 realitzades en diferents carrers de El Pla,
culminant una remodelació complerta amb
actuacions a tots els carrers del barri.

Aquests treballs s’emmarquen en l’aposta
continuada de la Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública de l’Ajuntament de Martorell pel manteniment i la cura de l’espai
públic amb un alt estàndard de qualitat.

PASSEIG CATALUNYA
Al passeig de Catalunya, la reforma
tenia com a objectiu reordenar les
places d’aparcament, ampliar les voreres i canviar l’enllumenat. A més,
s’ha millorat la circulació a l’entorn
de la plaça Pedró, que ha estat recuperada com a espai per a vianants.

PLAÇA PEDRÓ

PASSEIG CATALUNYA
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BANYANIT

1.500 persones gaudeixen d’una
vetllada refrescant a la Piscina d’Estiu al

BanyaNit

La Piscina Municipal d’Estiu va reunir un miler
i mig de persones en la celebració del BanyaNit, una activitat dirigida a tots els públics i
pensada principalment per a les famílies.
Petits i grans van gaudir d’una vetllada on
l’aigua, la música i la nit van ser les protagonistes. L’esdeveniment va començar amb
la projecció de la pel·líula de Disney Coco a
l’aparcament de la piscina d’estiu, on a través
d’una pantalla gegant, unes 800 persones
van passar en família una estona de cinema
a l’aire lliure. Un cop acabada la pel·lícula, va
començar l’activitat central dins del recinte.
L’espai va ser decorat amb inflables amb motius nàutics com un far o un tauró gegant que
presidia l’entrada a la gespa. Una zona chillout amb taules, cadires i torxes i un espai salut
amb un bar saludable lliure d’alcohol, un Punt
Lila contra les agressions sexuals i un Punt Salut Som.Nit amb fulletons informatius dirigits
als més joves, van ser les novetats principals
a la piscina per a aquesta activitat nocturna.
6

FESTA MAJOR

Les mil cares de la imitadora Judit Martín
inauguren la

Festa Major

Ada Colau, Soraya Sáenz de Santamaria,
Eulàlia Reguant, Carme Ruscalleda, Jessica
Fletcher, Sor Lucia Caram, Susana Griso,
Marta Ferrussola, Raffaella Carrá, Alaska
i Marta Sánchez van desfilar pel balcó de
l’Ajuntament de Martorell en el pregó de la
Festa Major. Totes elles de la mà de l’actriu
i imitadora Judit Martín, reconeguda enguany amb el Premi Internacional d’Humor
Gat Perich.
Després del pregó, es va donar pas a les
actuacions de les colles de cultura popular:
Gegants, Capgrossos, Bastoners i el Ball
d’en Serrallonga infantil de Sant Quintí de
Mediona.
El Progrés va acollir el tradicional ball de
gala amb l’Orquestra Internacional Maravella. Els assistents van gaudir de sopar, ball i
concert de matinada.
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FESTA MAJOR

El concert vermut aplega unes

600 persones

a la plaça de l’Església

Unes 600 persones van assistir al cocert vermut de Festa Major, a la plaça de
l’Església. La tradicional vetllada va estar
amenitzada pel duet Isabeles, que va presentar el seu disc A Solas amb aires tradicionals, de flamenc i mediterranis.
ÈXIT DE LES VISITES TEATRALITZADES
Museus de Martorell va organitzat visites
teatralitzades a l’Enrajolada i al Museu Municipal Vicenç Ros. Tres actors convertits

en Francesc Santacana, propietari de la
casa, la seva minyona i el pintor Lluís Rigalt, van explicar als presents la història del
museu, un dels més antics de Catalunya,
fundat el 1876. L’Enrajolada allotja una important col·lecció de rajoles i altres ceràmiques dels segles XIV-XX, també conté
materials arqueològics que provenen de les
excavacions realitzades pel mateix Santacana a Martorell i rodalies. Al Museu Vicenç
Ros, els assistents van poder conèixer,

EL CF MARTORELL PERD A
LA TANDA DE PENALS EN EL
PARTIT DE FESTA MAJOR
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d’una manera molt amena, la col·lecció de
ceràmica i la vida d’aquest antic convent
dels caputxins.
MONOLOADDICTES
L’humorista Andreu Casanova va presentar a El Progrés el seu espectacle Tinder
Sorpresa, sobre les aplicacions per lligar.
A través de les seves pròpies experiències
vitals, va explicar anècdotes divertides i resolent els dubtes sobre el flirteig virtual.

El primer equip del Club Futbol Martorell va empatar a 0 contra La Montanyesa en el segon test de pretemporada, que va coincidir amb el Torneig de
Festa Major 2018. El duel es va decidir,
finalment, amb una tanda de penals, en
la qual els barcelonins es van imposar
per 1-2. Tot i la diferència de categoria,
els martorellencs van deixar sobre la
gespa unes bones sensacions.

La Plaça de les Cultures es tenyeix de
colors amb la

festa Holi

Per tercer any consecutiu, el Holi Festival va
ser un bon reclam per a petits i grans amb
ganes de disbauxa. Confeti, globus, aigua i
quilos de pigments van tenyir la plaça de les
Cultures de tots els colors de l’estiu.
El Holi Festival té els seus orígens en la festa
hindú de la primavera que té lloc a l’Índia, al
Nepal i en altres comunitats d’origen indi, al
Carib i a l’Amèrica del Sud.
El Holi Festival va anar acompanyat del Parc
d’Aigua, amb inflables, minipiscines i jocs
refrescants per als més menuts.

BALLADA DE
SARDANES A LA PLAÇA

La Secció Sardanista de Martorell va organitzat una ballada de
sardanes amb la cobla Maricel
de Sitges.
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FESTA MAJOR

La música prot

10

agonista de la

Festa Major
El mític grup Tequila va ser el plat fort del darrer
dia de festa. Pel públic infantil, la cantant Dàmaris Gelabert va reunir prop de 1.500 persones a
l’aparcament del passeig de la Creu Roja.
Una de les novetats d’enguany va ser el SingAlong dedicat a Grease, que va atraure centenars
d’entusiastes del film protagonitzat per Olivia
Newton John i John Travolta. Els assistents van
poder veure la pel·lícula en pantalla gran, cantar les cançons en format #Karaoke i gaudir de
l’animació d’actors i ballarins.
El dimecres, el carrer Josep Vilar es va omplir de
ritmes festius i combatius. La música va anar a
càrrec de la fusió urbana i folk de Roba Estesa, el
rap del grup Lágrimas de Sangre i les projeccions
electròniques d’Addictive TV. Els martorellencs
Martukada també van actuar al carrer Josep Vilar.
Martorell també va poder gaudir, per primer cop, de
la festa Churros con chocolate, la cita mensual de
la Sala Apolo que va portar la música més petarda
i divertida amb els èxits d’avui i de sempre, a la
plaça de l’Església.
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ESPORTS

Les entitats esportives
coneixen el nou pavelló
abans de la seva inauguració
Les obres del nou Pavelló Esportiu Municipal que s’està construint al barri de Can
Cases, a tocar del Complex Esportiu Torrent de Llops, arriben al seu tram final.
El passat juliol, 15 entitats esportives de

Martorell, la majoria d’elles clubs que en
faran ús, van assistir a una visita guiada per
conèixer com serà la nova instal·lació.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, acompanyat per la regidora d’esports,

Belén Leiva, i d’altres regidors del Govern,
van assistir a la visita que va consistir en
un recorregut per comprovar l’estat de la
construcció i saber a què es dedicarà cadascun dels espais del pavelló.

EN EL TERMINI PREVIST
És previst que el nou equipament esportiu
satisfaci les necessitats del futbol sala, el
bàsquet, l’handbol, la gimnàstica, el pàdel
i les arts marcials dels clubs martorellencs.
A la visita, però hi van participar, pràcticament, tots els club esportius de Martorell.
La visita ha consistit en un recorregut per
comprovar l’estat de la construcció i saber

a què es dedicarà cadascun dels espais del
pavelló. L’objectiu és engegar la temporada
2018-2019 amb el nou pavelló a punt, que
conviurà amb la resta d’equipaments amb
què el municipi ja compta.

tents, tot i que només s’hi aplegaran en esdeveniments puntuals. 500 espectadors seran els espectadors asseguts a la graderia
a banda i banda de la pista, a banda dels
500 seients més de les grades retràctils,
repartits en sis graons addicionals. A més,
comptarà amb tres pistes de pàdel cobertes
homologades i el terra de la pista poliesportiva serà de parquet flotant.
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4.700 METRES QUADRATS
El nou pavelló, de 4.700 metres quadrats
construïts, podrà acollir fins a 3.000 assis-

Reconeixement als clubs
de Martorell pels seus

èxits esportius

COM ÉS HABITUAL,
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL VA RECONÈIXER
DIVERSES ENTITATS I CLUBS
DE MARTORELL PELS SEUS
ÈXITS ESPORTIUS LA DARRERA TEMPORADA.

El cadet A i el juvenil A del Sala5 Martorell, reconeguts pels ascensos a les
màximes lligues catalanes

El Club Escacs Martorell és distingit
per l’ascens a categoria nacional

El cadet masculí i el sènior femení
del CB Martorell celebren els bons
resultats a les seves lligues
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ESPORTS

El CN Martorell exhibeix els bons resultats
d’una temporada amb fites històriques

Els Martofighters tornen
a guanyar títols i eleven la
pràctica d’arts marcials al poble

El juvenil masculí del CH Martorell
aconsegueix convertir-se en un dels
millors conjunts de Segona Catalana

El Martorell Gimnàstic
Club creix en nivell i
nombre d’esportistes
en només un any

14

Els quatre equips del CF Martorell campions de les seves lligues reben un reconeixement per part del consistori

Recepció a Ajuntament de infantil
femení del CB La Mercè pels èxits
al campionat de lliga

Premi al juvenil A de l’AEPMFSM pel segon
ascens de categoria consecutiu

Més llicències, noves
marques i una nova pista,
fites del MAC per a la
propera temporada
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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.

RESULTATS D’UNA BONA FEINA

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

Acaben les vacances i arriba un
setembre en el qual a Martorell
comencem a veure els fruits de la
feina feta els darrers mesos. Obres
importants com la remodelació
dels carrers Puig del Ravell, Pintor Sert, Sant Antoni Marià Claret
o Carretera de Piera han arribat a
la seva fi; s’han realitzat millores a
totes les escoles i als equipaments
esportius, com la pista d’atletisme
de Torrent de Llops i estem a punt
d’estrenar un dels equipaments
més il·lusionants dels darrers anys:
el nou pavelló de Can Cases.
De vegades és bo agafar una mica
de perspectiva per veure els grans
canvis que hem tingut a Martorell.
Molta gent de fora ens ho diu quan
ve al nostre poble. I ens preguntem,
com ho feu? És bo recordar que la
transformació urbana que ha viscut Martorell els darrers anys no ha
estat cosa de l’atzar. Dos elements
han estat clau perquè es pogués
dur a terme: la planificació i voluntat de millorar Martorell i l’excel·lent

gestió dels comptes municipals,
que ha permès reinvertir recursos
en benefici de tots els martorellencs. Aquest darrer punt és un
fet que sovint s’oblida però que és
fonamental per entendre com es
poden tirar endavant aquests projectes.
I això ho hem aconseguit sense
deixar de banda cap de les prioritats que ens havíem marcat i en
especial la que per a nosaltres és
més important: l’atenció a les persones. Només un parell de dades:
Martorell manté els impostos congelats per quart anys consecutiu, al
mateix nivell que l’any 2012. Som
un dels tres municipis catalans de
més de 20.000 habitants que més
ha invertit en serveis socials els últims dos anys, segons un estudi independent de l’Associació Estatal
de Directors i Gerents en Serveis
Socials (AEDGSS). I som un dels
municipis més transparents de Catalunya, segons l’índex Infoparticipa de la UAB.

Avui podem dir que estem fent front
als grans reptes del municipi: reactivar l’economia i crear ocupació,
ajudar a les famílies que més pateixen i, a la vegada, fer avançar Martorell. Hem fet un esforç important
d’inversió, transformant Martorell
de la mà de tots vosaltres; aprofitant l’experiència en la gestió i la
coneixença del municipi per construir un futur millor. Perquè sabem
que invertir en el present és la millor
manera de construir un futur amb
més progrés i benestar per a les
persones. Ara, ens toca fer un nou
pas endavant. Tenim un gran present, unes bases molt sòlides que
ens permetran construir un futur
d’il·lusió.

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (CAPÍTOL X: NOU CURS, CAP NOVETAT)

Lluís
Tomàs
PSC

Les novetats i oportunitats que ens
depara un nou curs polític gairebé sempre són sinònim de noves
il·lusions i expectatives. Malauradament, un cop més, no serà el cas
del nostre estimat municipi. Amb tot,
l’horitzó no és tan negre. Comencen
a aparèixer flaixos que enlluernen el
canvi, símptoma de que aquest nou
curs té data de caducitat molt propera, concretament, el mes de maig del
2019 amb la convocatòria d’eleccions
municipals (el nostre grup ja fa temps
que treballa, sempre pensant en present però tenint en el punt de mira la
futura comtessa electoral que permetrà a la ciutadania escollir el seu futur
pels propers 4 anys).
Com ja acostuma a ésser habitual,
en aquestes dates s’ha aprovat el
Compte General de l’Ajuntament de
Martorell corresponent a l’any 2017.
Es tracta de fer un balanç, control i
fiscalització dels diners públics gastats per l’equip de govern que és
qui té la responsabilitat de fer-ho.
Als socialistes ens continua preocu-
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pant diferents aspectes d’aquests
comptes, reconeixent sempre la
bona tasca dels tècnics de l’àrea
d’intervenció. Així, hem conegut el
deute de l’Ajuntament, segons el
Ministeri d’Hisenda i un cop tancat
l’exercici 2017, xifrat en 14.263.000€
(2.373 milions de les antigues pessetes) o, el que és el mateix, 515,26€
per habitant.

en alguna cosa continuem destacant
és en la taxa d’atur ja que, segons
dades de l’Observatori del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Martorell és la 2a població de la comarca amb la taxa d’atur més alta, un
13,4% (1.726 persones) sabent que
a Catalunya la mitjana és del 10,4%.
Finalment, ara que tot just hem encetat el curs escolar 2018-19, un nou
curs apassionant que segur que estarà ple de bons moments, oportunitats, vivències i nous reptes per assolir, vull desitjar a tota la comunitat
educativa que el gaudeixi plenament
amb una actitud positiva, proactiva i
optimista.

Tanmateix, tornem a destacar el baix
tant per cent d’execució en previsions gens encertades a l’hora de
confeccionar els pressupostos; un
fet especialment molt preocupant pel
que fa a les partides de caire social.
I per què destaquem aquestes partides? Doncs bé, ara fa dos anys que Continuarà...
l’equip de govern omplia butlletins i
més butlletins dient que l’Ajuntament
es trobava en la llista dels 10 primers
municipis d’Espanya que més pressupost destinava a les partides de
serveis socials. I ara? Quin lloc ocupa en l’actualitat? Em temo que ha
desaparegut d’aquest rànquing per
algun motiu no explicat. Per cert, si

COREA DEL (BAIX LLOBREGAT) NORD
Assemblea
MOVEM
MARTORELL

És increïble però és cert: la oposició no tenim cap accés als mitjans
de comunicació públics més enllà
d’aquest petit escrit. Encetem el
tram final de la legislatura constatant
allò que ja sabíem: el fet que ERC
gestioni la regidoria de comunicació
no ha estat cap garantia de millora.
Poc després de l’inici de la legislatura ens van trucar de la ràdio: volien
fer-nos una entrevista a cada regidor (també als del govern). Després
d’això, no hem tornat a rebre cap
trucada. Cap debat, cap entrevista,
cap opinió que qüestioni l’acció de
govern. Propaganda i pensament
únic per tots els canals de comunicació. La Corea del Nord del Baix
Llobregat.
No només tenen l’Informador, el seu
mitjà privat però altament finançat
amb diners públics, sinó que també
fan seu el Butlletí Municipal, que és
el mitjà públic de Martorell, pagat
entre totes i tots. Hem analitzat els
butlletins dels darrers anys i l’Alcalde

surt de mitjana al 50% de les fotos
publicades, sense comptar l’editorial
i l’espai en el que el seu partit escriu.
Els continguts són 100% acció de
Govern. No s’hi publiquen iniciatives
de la oposició o visites de persones
rellevants que no siguin del color del
govern. És tan alarmant tot plegat,
que el Butlletí depèn del vist-i-plau
d’Alcaldia!
Tampoc al portal de Notícies tenim
millors expectatives: Des d’Abril de
2015, “Alcalde” es cita a 473 notícies, “Xavier Fonollosa”a 492, mentre que “Movem Martorell” només
a 87, tenint en compte que hi ha
11 notícies a l’any, la relativa al Ple
mensual, on necessàriament se’ns
ha de citar.
Davant d’aquesta situació excepcional, fa dos anys vam presentar una
moció per a l’elaboració d’un reglament de mitjans de comunicació i el
Govern va acceptar parlar-ne. Dos
anys després, no s’ha creat cap comissió ni hi ha hagut absolutament

cap canvi en el tarannà d’aquest
equip de govern.
La ràdio, el Butlletí o el web no són
mitjans d’un partit o d’un govern,
són espais plurals on recollir diferents opinions que permetin a la ciutadania contrastar titulars. No ens
valen les excuses, no serem còmplices d’aquesta tirania mediàtica,
perquè no hi ha democràcia sense
llibertat d’expressió.

UNA FESTA MAJOR PER A TOTS ELS GUSTOS

Míriam
Riera i Creus
GM ERC

Una persona de la meva família em va
explicar que a una veïna seva no li havia
agradat la Festa Major. Li vaig dir que
em semblava estrany, ja que jo només
havia vist la veïna en qüestió al pregó.
“És que em va dir que no havia anat
enlloc”, em va transmetre, “però que li
havien explicat”. Ah!
Quan ens arriba a les mans un programa
(de festes o del que sigui), som ben lliures de triar d’anar a gaudir d’allò que ens
interessa o de no anar-hi. Però qualificar
negativament alguna cosa (el que sigui)
sense haver-hi ni tan sols posat els peus,
em sembla, com a mínim, agosarat. I,
per què no dir-ho, tirant a destructiu.
És per això que, jo que sí que vaig poder
gaudir de molts dels actes que van tenir
lloc a la Festa Major de Martorell (a tots
no, que no tinc el do de la ubiqüitat), en
vull fer la meva particular crònica.
Dimarts 14 vam engegar amb el pregó
amb la imitadora Judit Martín, que va
posar-se en la pell d’una pila de personatges amb molt d’humor. La plaça de
la vila, plena, va gaudir-ne, així com del
cercavila posterior.

Aquella mateixa nit, sopar al Progrés.
Quan van obrir portes pel concert i ball
posterior amb l’Orquestra Maravella,
una munió de persones engalanades
van omplir l’entorn de la pista. D’allà,
cap a la Festa Petarda a la Plaça de
l’Església on hi feien l’espectacle-ball
“Churros con chocolate”, sortit directament de la Sala Apolo de Barcelona. Hi
vam arribar poc després de la una de la
matinada i la plaça era plena. Eren més
de les cinc que plegàvem veles, després d’hores de saltar, ballar i riure. I la
plaça encara era plena.
L’endemà vam acostar-nos a la visita
teatralitzada a l’Enrajolada. De seguida vàrem deixar espai a una parella
que es va afegir a darrera hora i no
n’havia gaudit abans (les places eren
limitades i ja estava ple). D’allà cap al
concert-vermut d’Isabeles. 600 persones a la plaça.
A la tarda, cap al Holi Festival a la
Plaça de les Cultures. Famílies senceres tenyint-se de colors o bé gaudint
de la festa de l’aigua. Després van venir les sardanes. I a la nit, cap als con-

certs a Josep Vilar. Molta gent. Ritmes
folk, hip-hop o rap. El jovent (i també
els no tan joves) s’ho van passar d’allò
més bé.
L’endemà, el dia 16, la Dàmaris Gelabert va omplir l’aparcament del Passeig de la Creu Roja de famílies amb
canalla petita. Molts aficionats al partit
de futbol de Festa Major. El sing alone
de Grease va omplir totes les cadires.
I els Tequila van demostrar que estan
en plena forma i que la qualitat musical
és un plus. Hi vaig veure des de joves
(una colla d’amics del meu fill ballaven
sense parar just darrera nostre), fins a
jubilats que entonaven les cançons que
sonaven.
Per a tots els gustos i ple a tot arreu. A
aquells que no hi vau ser, us recomano
que no us perdeu el programa de les
Festes del Roser. Només em queda
felicitar el regidor de Cultura, el Sergi
Corral, i tot l’equip de l’àrea per la bona
feina. I també a tots els treballadors de
l’Ajuntament que ho van fer possible.
Des del meu punt de vista, una altra
gran Festa Major!
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LA UTILIDAD DEL VOTO

Vicente
Casal
PP

Se habla a menudo del concepto
“voto útil”, sobre todo cuando se
avecinan periodos electorales.
Se entiende por voto útil, aquel sufragio que más allá de las preferencias ideológicas del que lo emite,
sirve para algún objetivo en concreto
y en forma de premio o de castigo.
En la últimas autonómicas el Partido
Popular sufrió el castigo de parte de
ese voto útil, cuyo electorado entendió, tras una gran campaña de marketing y el apoyo de determinados
medios de comunicación, que tenía
que votar a otro partido para que su
sufragio sirviera de algo.
De esa campaña Ciudadanos salió
beneficiado siendo la lista más votada, aunque a efectos prácticos esa
concentración de voto no haya servido para nada.
Del descalabro electoral en el Partido Popular podemos culpar a la
corrupción, a determinadas malas
gestiones y a una gran incapacidad
de explicar las cosas que se han he-

cho bien, que no son pocas. Precisamente al que no podemos ni vamos
a culpar es al votante, cuya libertad
de sufragio está por encima de preferencias ideológicas y colores políticos.
Los independentistas siguen gobernando Cataluña, campan a sus anchas, oprimen libertades y que un
partido constitucionalista hayan sido
la fuerza más votada, el ciudadano
de la calle no ha visto recompensa.
Cuando se intervino la Generalitat y
se aplicó el artículo 155, el gobierno
de Mariano Rajoy quería hacerlo durante unos meses para regenerar las
instituciones politizadas al interés de
una causa y devolver dichas instituciones a la legalidad.
No se pudo hacer porque para conseguir el apoyo de Ciudadanos se
exigieron elecciones inmediatas,
dado que en el partido de Albert Rivera pesó más el interés particular
de elecciones inmediatas por que
las encuestas le eran favorables, que

por el interés general que no era otro
que alejar de las instituciones a los
que no respetan las leyes y quieren
romper la unidad.
Por su parte el PSOE dio su apoyo al
155 a cambio que no se interviniera
TV3 y la educación pública, dos de
los elementos más politizados por el
independentismo. Un PSOE que luego ha llegado al poder gracias a los
mismos nacionalistas a los que colaboró a intervenir.
Llegan malos tiempos para ustedes. El
gobierno de Pedro Sánchez que ya ha
vivido en 100 días dos dimisiones de
ministros, que va dando palos de ciego
en sus políticas, anuncios un día y renuncias al siguiente, se niega a convocar elecciones para que sean los ciudadanos los que elijan presidente, no
aquellos que quieren romper España.
No hay gobierno socialista que no
haya dejado el poder con un país
arruinado y lleno de parados y el de
Pedro Sánchez no va a ser una excepción. Al tiempo

las páginas de la revista municipal,
los televisores del CIES, o cualquier
otro medio municipal o amigo que
insiste en enseñarnos continuamente la cara del alcalde a todas horas.
No hay duda de que Martorell está
de foto, especialmente ahora que
faltan unos meses para las elecciones, pero nos gustaría, sinceramente, que la foto tuviera algo de fondo.
Para que nos entendamos, el fondo
a mejorar lo constituyen cosas menos agradables de fotografiar, como
los datos del desempleo en Martorell
(segundo municipio con más paro de
la comarca), los problemas que tienen los padres ahora en septiembre
para afrontar el exagerado gasto en
libros para el nuevo curso y la escasa ayuda que el ayuntamiento dedica
a este asunto, la situación eterna y
enquistada del hospital de Martorell,
que lleva años quedándose muy corto para las necesidades de la población, y al que el ayuntamiento, muy
en su línea, premió construyéndole
un aparcamiento (más asfalto) al que

tuvo las narices de llamar “Parc de les
Solanelles”, la calidad del agua corriente de Martorell, que se privatizó
con la excusa de mejorar y que, hoy
día, tras subir más de un 90% su precio, mantiene esas cualidades tan excepcionales que hacen que lavadoras
y tuberías se atasquen por la cal, sin
dejar de apreciar su inigualable sabor
y dureza. Estas cosas no se atienden
desde el urbanismo únicamente, hay
vida más allá de la totxana.

COSTA DEL SOL

SOM
MARTORELL
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Acaba el verano y hemos tenido
nuevamente a la superregidoria de
urbanismo trabajando a tope para
modelar el pueblo de Martorell a
imagen y semejanza de cualquier
otro pueblo convergente o pepero
de la época previa a la burbuja inmobiliaria: Asfalto, cemento, repicar
de martillos neumáticos y hormigoneras para remodelar, reformar, retocar o tapar lo que se había construido antes en el mismo sitio. Nos
han puesto unos badenes algo más
suaves, movido unos centímetros
algunas isletas, repintado algunos
aparcamientos, sacado y vuelto a
meter algunos contenedores empotrados en el suelo, nos derribaron
un parque infantil para montar otro
encima, y nos ha brotado otra rotonda. No hay duda de que la imagen
superficial del pueblo, sus flores y
su asfalto con olor a nuevo lo hacen un lugar ideal para pasearse,
sacarse alguna foto y ver al alcalde
cortando alguna cinta, si es que antes no lo hemos visto en casi todas

1ª edició “ACCELERA MARTORELL:
Solucions innovadores de la indústria
4.0 en el sector de l’automoció”,
programa primer preacceleradora
d’emprenedoria especialitzada en
el sector de l’automoció. Formació i
assessorament
del 20 de setembre al 20 de desembre
de 2018
Imprescindible inscripció a		
www.acceleramartorell.cat, 93 775 31 01
o moliempresa@martorell.cat
Gratuït
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner i Centre Formació Professional
Automoció (CFPA)

CURSOS I TALLERS
Sessió informativa emprenedoria
Dimecres de 10.00 a 12.00 h (sessions
cada 15 dies)
Imprescindible inscripció al 93 775 31 01
o moliempresa@martorell.cat
Gratuït
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner. Sala de conferències

Sessió acollida demandants
d’ocupació
Dijous de 10.30 a 12.00 h (sessions
setmanals)
Imprescindible inscripció al 93 775 31 01
o moliempresa@martorell.cat
Gratuït

Formació aturats ADAPTA’T:
“Entrevista de feina amb consells de....”
2 i 9 d’octubre de 2018, de 9.30 a 13.30 h
Imprescindible inscripció a
www.moliempresa.cat, 93 775 31 01
o moliempresa@martorell.cat
Gratuït
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner.

Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner. Club Feina
Formació Certificat de Professionalitat
“Neteja de superficies i mobiliari en
edificis i locals” (OCUPA’T DONES)

Formació Complementaria Transversal
(FOAP 2017): “Xarxes Socials 2.0
- Com buscar feina fent servir les
xarxes socials”
del 2 al 18 d’octubre de 2018 (dimarts i
dijous de 9.00 a 14.00 h)
Alumnes FOAP 2017
Inscripció al 93 775 31 01 o
moliempresa@martorell.cat
Gratuït

Formació per emprenedors/res i
empreses: “Lideratge visual”
11, 18 i 25 d’octubre de 2018, de 9.30
a 13.30 h
Imprescindible inscripció a
www.moliempresa.cat, 93 775 31 01 o
moliempresa@martorell.cat
Gratuït
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner.

de setembre a desembre del 2018, de
09.00 a 13.00 h
Participants Programa Ocupa’t-Dones.
Imprescindible inscripció a www.
moliempresa.cat , 93 775 31 01 o
moliempresa@martorell.cat
Gratuït
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner.

Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner.

+ info al tel. 93 775 31 01 o
moliempresa@martorell.cat

+info

resa.cat

emp
www.moli
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