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ANY DE FUNDACIÓ 1975

PRESIDENTA Laura Amat 

DADES DE CONTACTE

Avinguda Felix Duran i Canyameres, 1

08760 Martorell (Barcelona)

Tel. 937 75 51 11

Adreça electrònica: 
clubbasketmartorell@gmail.com

Pàgina web:  
http://cbmartorell.cat/

Xarxes socials: 

      BCMartorell

      @CB_Martorell

      CB Martorell

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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27 d’agost al 2 de setembre Hernández
3 al 9 de setembre  Miralles Via
10 de setembre  Massaneda
11 de setembre  De Dios
12 de setembre  Rovira
13 de setembre  Parera
14 de setembre  Domingo
15 i 16 de setembre  Massaneda
17 de setembre  De Dios
18 de setembre  Rovira
19 de setembre  Parera
20 de setembre  Domingo
21 de setembre  Massaneda
22 i 23 de setembre  De Dios

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

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

@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

91.2 fmwww.martorell.cat

@ajuntamentmartorell

ENTITAT
CLUB BÀSQUET MARTORELL 

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.

FINALITAT
Durant els seus més de 40 anys d’història, el Club 
Bàsquet Martorell ha mantingut l’essència de la 
pràctica d’aquest esport en una munió d’esportistes 
que han crescut amb la pilota a les mans. És un 
dels clubs amb més tradició de Catalunya i con-
tinua fidel als seus principis de formar persones a 
través de l’esport i transmetre els valors esportius 
de superació, solidaritat, respecte i esportivitat.

APUNT HISTÒRIC
L’impulsor del bàsquet a Martorell va ser Joan Miró, 
qui fou secretari de l’Ajuntament, donant a conèixer 
a un grup de joves les nocions d’aquest esport a 
mitjans del segle XX. La primera pista de bàsquet 
a Martorell es trobava situada en uns terrenys de 
l’actual CE La Vila.L’any 1945 es va forMar un equip 
de bàsquet que va participar en un campionat re-
gional durant la dictadura franquista però l’equip, 
que només va tenir una durada de sis mesos. El 
mes de setembre de 1975 es va fundar el Club 
Bàsquet Martorell sota la presidència de Fernando 
Toledo Puig després de diversos intents fallits de 
posar en pràctica aquest esport al municipi. 
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Martorell batega amb tu!
 Martorell és un poble viu, gairebé cada setma-
na de l’any compta amb activitats per gaudir 
al carrer en família. Amb l’estiu i el bon temps 
aquesta activitat s’intensifica: les festes de 
barri, la música a l’aire lliure del PAS, l’ús dels 
parcs infantils i també les activitats d’estiu per a 
infants o les que ofereix la piscina d’estiu.
L’estiu és per a molta gent temps de descans, 
de reflexió… habitualment tenim més temps per 
compartir amb la família i amics.
El ritme estival però no atura l’activitat munici-
pal. Aquest estiu continuem amb el pla de mi-
llora de les escoles públiques de primària i de 
les llars d’infants municipals, amb actuacions 
que hem acordat amb les AMPAs i les direc-
cions dels centres, i que complementen el man-
teniment que ja es fa durant el curs. Es trac-
ta d’un pla que inclou, entre d’altres, millores 
d’accessibilitat, amb la supressió de barreres 
arquitectòniques, i la instal·lació d’ascensors.

Durant aquest estiu, acabarem les obres del 
nou Pavelló de tres pistes (PAV3) Can Cases 
perquè Martorell pugui disposar d’un nou 
equipament esportiu. També estem millorant 
les Instal·lacions Esportives Municipals de 
l’avinguda Germans Martí. Tot plegat per mi-
llorar els equipaments i continuar fomentant la 
pràctica esportiva. Estem també començant a 
planificar la millora del Pavelló Esportiu Muni-
cipal, per poder tenir properament tres equi-
paments de pista coberta a disposició dels 
esportistes.

Com intentem fer sempre, aquestes obres i mi-
llores les hem compartit i treballat amb entitats 
i veïns. Ens sentim orgullosos d’aquesta feina 
conjunta. Compartir objectius i projectes, i enri-
quir-los conjuntament, és la clau de l’impuls del 
nostre poble. Junts treballem i ens impliquem 
per fer-lo millor cada dia. És així com hem trans-
format i seguim millorant el municipi.

Junts per exemple és com hem tirat enda-
vant projectes com el Parc de les Famílies o 
la remodelació de la Plaça del Blat o com ens 
preocupem, entre tots, de tenir el poble més net 
i endreçat, i de detectar i arranjar qualsevol in-
cidència a la via pública, parcs i equipaments.

També junts comencem el programa 
d’ambaixadors culturals, per a difondre i donar 
a conèixer l’ampli ventall d’activitats que es rea-
litzen. I aplicarem el programa de vies escolars 
segures, que s’iniciarà durant el proper curs. 
Junts farem realitat les propostes escollides 
dels pressupostos participatius d’aquest any.

Martorell millora i creix amb l’aportació de tots. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i im-
plicació.

Us desitjo que passeu un bon estiu i que pu-
gueu descansar i gaudir del temps en compan-
yia de la família i amb els amics.

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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propostes més votades
La millora de les zones verdes, plaques fotovoltaiques i dos nous p arcs infantils, 

Els Pressupostos Participatius de Martorell faran 
realitat, aquest any, quatre propostes: la realitza-
ció d’un estudi per a la millora de la gestió de les 
zones verdes i l’arbrat del municipi; la dinamitza-
ció del passeig de Catalunya creant-hi un parc 
infantil amb objectes tecnològics gegants; la mi-
llora de la sostenibilitat a través de la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques en edificis municipals, 
i la creació d’un parc a la Vila amb jocs originals. 
En la segona edició d’aquest procés participatiu 
s’hi ha tornat a destinar 160.000 euros.

En el procés dels Pressupostos Participatius han 
votat 2.340 ciutadans i ciutadanes de Martorell, 
990 infants (alumnes de 4t, 5è i 6è que han tre-
ballat les idees a través de les escoles i el Con-
sell d’Infants) i 1.350 persones majors de 16 
anys. Aquesta xifra representa un 10% del cens 
que tenia dret a vot i que és molt superior al cens 
electoral habitual, ja que inclou tota la ciutada-
nia major de 16 anys empadronada i els infants 
d’entre 9 i 12 anys que van a escola a Martorell. 

La regidora de Comunicació, Cooperació i Par-
ticipació, Miíriam Riera, va destacar que el per-
centatge de vot ha augmentat un 4% respecte 
l’any passat i és una mostra que el procés es 
va consolidant. Riera també ha assenyalat que 
la segona edició dels pressupostos s’ha tancat 
amb bons número gràcies a l’alta activitat dels 
veïns a títol personal, amb un augment significa-
tiu de les propostes de caire individual.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 
INFANTILS

Per als Pressupostos Participatius infantils hi ha-
via assignats 40.000 euros, i això permetrà que es 
porti a terme la proposta de crear zones de WiFi 
gratuïta en espais municipals, que va ser l’opció 
amb més suport, 648 vots, seguida de la implan-
tació de tobogans a la piscina d’estiu.

L’alcalde Xavier Fonollosa va destacar que “Mar-
torell és l’únic poble de Catalunya que dedica una 
part dels diners dels Pressupostos Participatius a 
les propostes que feu els infants i a què les voteu, 
ja que teniu idees brillants”. De nou, es destinarà 
un topall de 40.000 euros –del total de 200.000 
dels Pressupostos Participatius– a l’acció o ac-
cions més votades.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
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propostes més votades

Solucionar una 
incidència és a les
teves mans

La millora de les zones verdes, plaques fotovoltaiques i dos nous p arcs infantils, 
ÉSMARTORELL, LA NOVA APP QUE 
PERMET NOTIFICAR INCIDÈNCIES 
DE VIA PÚBLICA, ENTRA EN FUNCIO-
NAMENT

ÉsMartorell, la nova aplicació per a mòbils 
que permet fer arribar als serveis munici-
pals qualsevol tipus d’incidència relacio-
nada amb la via pública, ja està disponible 
per a tots els ciutadans de Martorell. 

La creació d’una aplicació mòbil va ser la 
proposta més votada pel Consell d’Infants 
en els Pressupostos Participatius de 2017. 
Per això, el lloc escollit per presentar-la va 
ser la reunió d’enguany, en la qual prop 
d’un miler de nens i nenes de Martorell es-
collien els projectes per als Pressupostos 
Participatius de 2018. 

L’aplicació està disponible per a Android i 
a partir de setembre també ho estarà per 
als dispositius iOS. L’aplicació permet no-
tificar les incidències de manera ràpida, 
fer-ne el seguiment des del mòbil i rebre 
avisos sobre via pública en temps real.  

L’ALCALDE VA DESTACAR QUE 

“VA SER LA PROPOSTA MÉS 

INTEL·LIGENT DE LES QUE ES 

VAN FER ALS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS DE L’ANY PASSAT. 

ENTRE TOTS TIRAREM AQUEST 

POBLE ENDAVANT, I SOBRETOT 

AMB LA VOSTRA PARTICIPACIÓ”.

MILLOREM MARTORELL AMB TU 

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va 
explicar que l’aplicació permet “denunciar 
desperfectes als carrers i al mobiliari urbà 
mitjançant una foto geolocalitzada” i que 
aquesta “arriba al departament municipal 
corresponent per tal de fer la interven-
ció que calgui, i finalment es notifica mi-
tjançant fotografia que l’afectació ja està 
solucionada”.
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PLE DE JUNY

L’Ajuntament de Martorell ha modificat la 
relació d’obligacions dels propietaris envers 
els seus animals de companyia per regular-
ne la tinença, la protecció i la convivència. 
Per això, ha fet canvis en l’ordenança mu-
nicipal perquè els propietaris censin de ma-
nera gratuïta els animals i els identifiquin. 
També s’incrementa l’import de les sancions 
quan es detectin conductes incíviques, que 
podran ascendir fins als 600 euros.

Martorell ha actualitzat l’ordenança vigent 
els darrers 18 anys en considerar que els 
comportaments incívics a la via pública per 
part dels propietaris d’animals s’han incre-
mentat els darrers anys, malgrat les cam-
panyes de sensibilització realitzades. La 
decisió, a proposta de l’equip de govern 
municipal, es va prendre al ple amb el suport 
del PDeCAT, ERC i PP, l’abstenció del PSC 
i Som Martorell, i el vot contrari de Movem 
Martorell.

El regidor de Planificació Urbanística, Medi 
Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, va afir-
mar que “és un pas de gegant i una millo-
ra substancial per un tema que porta tants 
maldecaps i del qual escoltem queixes cada 
setmana. Quan es té un animal hi ha unes 
obligacions, a més d’un gaudi”.

L’Ajuntament regula la tinença 
d’animals de companyia
i incrementa les sancions 
per actes incívics

Les noves obligacions 
dels propietaris

La nova normativa obliga a censar els ani-
mals per localitzar els seus propietaris –es 
calcula que actualment tan sols n’estan 
censats la meitat– i a identificar-los 
genèticament amb la prova de l’ADN. Els 
propietaris disposaran d’un any per cen-
sar de manera gratuïta els animals por-
tant-los al veterinari i identificar-los amb 
una xapa. A partir d’un any de l’aplicació, 
deia Bargués, “les persones amb animals 
nous hauran de pagar entre 32 i 39 euros 

per la prova de l’ADN i les despeses admi-
nistratives de la xapa”.
Per altra banda, s’incrementen les sancions 
per comportaments incívics, com ara no reco-
llir les deposicions fecals a les vies públiques, 
llocs i espais públics en general; deixar que 
els animals orinin en els parcs infantils, zones 
d’esbarjo i façanes d’edificis, i la circulació de 
gossos per les vies públiques, llocs i espais 
públics en general sense complir les obliga-
cions de vigilància i seguretat.
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PLE DE JULIOL

Nou impuls al CDIAP,
un servei públic i gratuït 
d’atenció als infants

AL CENTRE HI TREBALLEN 4 PSI-
CÒLEGS, 2 FISIOTERAPEUTES, 2 
LOGOPEDES, 1 TREBALLADORA 
SOCIAL, 1 METGESSA NEURO-
PEDIATRA I 1 ADMINISTRATIVA. 
ATENEN DE MANERA TOTALMENT 
GRATUÏTA INFANTS DE 0 A 6 
ANYS. ELS HORARIS D’ATENCIÓ 
DEL CENTRE SÓN ELS DILLUNS, 
DIMECRES I DIVENDRES DE 7.30 
A 15.00H I ELS DIMARTS I DIJOUS 
DE 7.30 A 18.00H, I EL TELÈFON 
DE CONTACTE ÉS EL 93 775 11 41

SUBVENCIÓ DEL COST DE 
CENSAR EL PRIMER ANY

L’Ajuntament subvencionarà el cost, 
durant el primer any i a través dels ve-
terinaris de Martorell, de censar i identi-
ficar els animals genèticament a través 
d’una xapa que contindrà informació 
del seu ADN. D’aquesta manera, es 
podrà detectar ràpidament la identitat 
del propietari en cas de comportament 
incívic, com ara no recollir les deposi-
cions a la via pública, o de no complir 
amb les obligacions de vigilància i se-
guretat.

El Ple Municipal de juliol va aprovar 
les taxes corresponents a la nova or-
denança municipal amb els vots de 
PDeCAT, ERC, Movem Martorell, PP i 
Som Martorell i l’abstenció del PSC. El 
preu per l’anàlisi de l’ADN per inscriure 
al cens municipal els gossos de per-
sones residents a Martorell (no inclou 
l’extracció de mostres per part d’un 
veterinari col·legiat) i entrega de placa 
identificativa serà de 35 euros.

L’anàlisi de l’ADN de les deposicions 
de gossos a la via pública no recollides 
per obertura d’expedient sancionador 
serà de 90 euros. La taxa per la reco-
llida d’un animal de la via pública, lliu-
rament al centre de recollida d’animals 
abandonats o perduts i estada a aquest 
centre el primer dia s’estableix en 60 
euros, durant el segon i tercer dia 6 eu-
ros més i a partir del quart dia 12 euros 
cada 24 hores.

Martorell disposa d’un dels 86 CDIAP que la 
Generalitat de Catalunya desplega arreu del 
territori amb la intenció d’atendre els infants 
de 0 a 6 anys que pateixen o poden patir al-
gun tipus de trastorn de desenvolupament. 
El centre martorellenc és un dels dos únics 
de gestió municipal no externalitzada.

Està situat al número 3 del carrer de Jo-
sep Tarradellas, just al costat del Complex 
Educatiu de Torrent de Llops, i dona cober-
tura a tot el Baix Llobregat Nord. Els cen-
tres d’atenció primària, l’hospital, les llars 
d’infants, els Serveis Socials Bàsics o la 
Xarxa d’Infància, per exemple, deriven els 
casos detectats cap a aquest servei, tot i 
que també s’atén a famílies que s’apropin 
directament a l’oficina. 

La regidora de Joventut i Benestar Social, 
Cristina Dalmau, va destacar el bon funcio-
nament del centre, que” atén molt infants de 
Martorell i rodalies que pateixen algun tipus 
de trastorn de desenvolupament”, sigui de 
caràcter greu o més lleu, permanent o tran-
sitori, o que es detecta de manera precoç. 
Per això, “és important garantir la continuïtat 
del servei”, va exposar.

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat 
sol·licitar al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat la pròrro-
ga per a 2019 del conveni amb l’Ajuntament 
de Martorell per la prestació de serveis del 
Centre de Desenvolupament Infantil i Aten-
ció Precoç (CDIAP).
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ENSENYAMENT

de la Fundació Cruyff
Pati 14 

L’escola Mercè Rodoreda acull

L’Escola Mercè Rodoreda acull el primer 
Pati 14 de Martorell, un projecte que lidera 
la Fundació Cruyff i que consolida l’aposta 
de l’entitat de l’astre holandès pel nostre 
poble. Després d’inaugurar el Cruyff Court 
al camp de futbol de Les Carolines ara fa 
dos anys, l’Escola Mercè Rodoreda ha es-
tat el primer centre d’ensenyament de Mar-
torell a acollir un altre projecte de la Fun-
dació Cruyff.

Cruyff defensava que els jocs a l’exterior 
haurien de ser una assignatura escolar. 

És per això que el pro-
jecte Pati 14 crea es-

pais, tant en escoles 
d’educació infantil 
i primària com en 
escoles d’educació 

especial, per tal que els nens juguin junts 
al pati de l’escola dins i fora de l’horari es-
colar. Els patis es converteixen en un lloc 
atractiu per jugar, donant l’oportunitat a 
l’escola i als nens d’escollir el disseny del seu 
pati. En el cas de l’Escola Mercè Rodoreda, 
el Consell d’Infants va ser l’encarregat de de-
cidir quines són les activitats de les quals els 
alumnes podran gaudir. Es tracta d’una petita 
pista d’atletisme i d’altres racons per combi-
nar la punteria i l’estratègia amb l’esport.

La inauguració va comptar amb la presència 
dels esportistes martorellencs Eric Garcia, 
exalumne de l’escola i jugador de l’equip 
sub-17 del Manchester City, i Yeray Guar-
dia, exporter del Gran Canaria Futbol Sala 
de primera divisió i integrant del filial del FC 
Barcelona fins a la temporada passada.

el primer
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Martorell durant l’estiu

Per concertar les accions a dur a terme, 
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
va visitar tots els centres acompanyat de 
tècnics municipals per reunir-se amb els 
equips directius i amb els representants 
de les AMPAs per tal d’acordar les obres 
prioritàries.

Així, per exemple, el centre d’educació in-
fantil i primària Juan Ramon Jiménez es-
trenarà al setembre un nou ascensor que 
permetrà superar les barreres arquitectòni-
ques existents a l’edifici. La seva instal·lació 
segueix la línia iniciada per l’Ajuntament de 
fer 100% accessibles tots els centres esco-
lars del municipi, atesa la importància de la 
promoció de l’accessibilitat com a instru-
ment per a fer efectiu el principi d’igualtat. 
Els darrers anys s’han instal·lat ascensors a 

altres escoles, com l’escola José Echegaray 
i l’escola Els Convents.

A Els Convents es realitzaran diverses ac-
tuacions al pati, millorant la zona del sorral i 
els jocs infantils. A l’Escola José Echegaray 
s’instal·larà una nova caldera i una sala tècni-
ca i se substituiran els baixants de fibrociment. 
Al Vicente Aleixandre hi haurà diferents actua-
cions per millorar la cuina així com d’altres tre-
balls de manteniment a l’edifici.

A l’escola Lola Anglada s’actuarà al gimnàs i 
s’instal·larà una nova porta d’accés principal 
per tal de combatre les actituds incíviques. Al 
Mercè Rodoreda es milloraran els accessos a 
la zona de serveis i es realitzaran tasques de 
millora de la jardineria. Instal·lació de tendals a 
El Pontarró, substitució de mobiliari a el Pont 

d’Estels, Les Torretes i Riu de Sons són altres 
accions que es faran aquest estiu.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins del pla 
iniciat l’any 2016 de millora, reparació i mante-
niment dels centres educatius públics de pri-
mària, llars d’infants i escoles municipals, amb 
programació explicita d’actuacions integrals a 
l’estiu, com a complement del manteniment 
que es fa durant tot el curs. Unes tasques que 
continuaran aquest any amb accions a la ma-
joria de les escoles i que preveuen millora als 
patis, adequació de diversos espais, renovació 
de mobiliari i equipament, i modernització de 
les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i de 
calefacció. Amb aquestes mesures es preveu 
millorar la funcionalitat dels equipaments mu-
nicipals així com millorar l’eficiència energètica 
dels edificis per tal de fer-los més sostenibles.

Millores a totes les escoles de

L’AJUNTAMENT DE MARTORELL ACTUARÀ 
AQUEST ESTIU, APROFITANT LES VACANCES 
ESCOLARS, A TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS 
DEL POBLE PER TAL D’EXECUTAR MILLORES 
EN LES INSTAL·LACIONS DE CARA A L’INICI DEL 
CURS. AQUESTES TASQUES COMPLEMENTEN 
LES ACTUACIONS QUE ES REALITZEN DURANT 
TOT EL CURS I ES CALCULA QUE SUPOSARAN 
UNA INVERSIÓ APROXIMADA DE 400.000 EUROS. 
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REPORTATGE    ı    PAS

La cinquena edició del Pont a les Arts Sono-
res (PAS) consolida el festival martorellenc 
com una proposta de primer nivell per a tota 
la família. En el primer cap de setmana, prop 
de 2.500 persones es van acostar a gaudir 
de l’espectacle de Paula Valls i Heshima & 
The Soul Brothers en l’entorn privilegiat dels 
jardins del pont del Diable. El PAS ha aconse-
guit atreure cada cop més públic de municipis 
veïns i de la resta de la comarca. 

L’oferta artística d’enguany l’han conformat 
la banda Freedonia, Heshima & The Soul 
Brothers, Aurora i les artistes Dom La Nena i 
Annie B. Una programació eclèctica, única i de 
qualitat en la qual han destacat potents veus 
negres i el millor soul, funk i jazz.

Martorell viu la millor 
música a l’aire lliure 

PETIT PAS
Per primer cop, el festival ha incorporat ac-
tuacions musicals destinades a un públic 
infantil com la proposta Viatja amb Bob 
Marley de Natxo Tarrés & The Wireless, que 
commemora els 30 anys de la mort del mú-
sic jamaicà amb una banda formada amb 
músics procedents de formacions com 
Gossos o Macaco i l’actuació de la Cia. Ro-
ger Canals, que proposa un viatge explosiu 
i animat cap a Nova Orleans per a tota la 
família.



11

FOTOS: GRISPHOTO

A MÉS, AQUEST ANY, DINS LA 
PROGRAMACIÓ DEL PAS, S’HA 
ORGANITZAT L’EXPOSICIÓ RE-
TROSPECTIVA 5 ANYS DE PAS 
(2014-2018). L’EXHIBICIÓ, QUE 
ES PODRÀ VEURE DEL 30 DE 
JUNY AL 16 D’AGOST AL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DEL PATRI-
MONI HISTÒRIC LA CASERNA, 
MOSTRARÀ ALGUNES DE LES 
MILLORS IMATGES DE TOTES 
LES EDICIONS DEL PONT A LES 
ARTS SONORES.
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Durant els mesos de juny i juliol, els diferents 
barris de Martorell han celebrat les seves 
festes pròpies, que han estat seguides per 
un gran nombre de veïns. Buenos Aires, Can 
Bros, Pont del Diable, Torrent de Llops, Can 
Cases i Can Carreras han omplert els carrers 
dels seus barris amb activitats diverses que 
han fet gaudir a grans i petits.

Les festes del Pont del Diable van arrencar 
coincidint amb la celebració de Sant Joan 
i es van repartir en dos caps de setmana. 
Actes com la missa solemne a la capella de 
Sant Joan, el Concurs de Pintura Ràpida 

dels Amics de l’Art, el Concurs d’Allioli o el 
XXXV Concurs de Pesca Infantil de la Socie-
tat de Pescadors Esportius de Martorell, van 
ser els més destacats d’un programa que va 
tenir com a acte central el sopar de germa-
nor amb més de 200 persones.

També coincidint amb Sant Joan va cele-
brar les seves festes el barri de Can Bros. 
L’antiga colònia industrial es va omplir de 
música, ball i festa amb la sardinada popu-
lar i les havaneres a càrrec del Grup Arajau.

Sopar de germanor i sardinada popular van 
ser els plats estrella de la festa del barri de 

Buenos Aires que va viure una de les edi-
cions amb més participació. Els actes van 
tenir lloc a la plaça Pompeu Fabra, que aviat 
serà remodelada.

La plaça Pere Teixiné va ser l’epicentre del 
llarg programa d’activitats de les festes de 
Torrent de Llops i Rodalies, que van tenir com 
a punt àlgid el sopar popular, que va aplegar 
més de 600 persones. Un torneig de futbol 
sala infantil i una exhibició de judo, seguida 
de la festa de l’escuma, o el gran sorteig amb 
obsequis donats pels comerciants del barri, 
van ser les altres propostes destacades.

REPORTATGE  ı  FESTES DE BARRIS

es bolquen en les seves

festes de barri

Els martorellencs
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2

Els martorellencs

A Can Cases, l’escenari va ser la plaça de 
Santa Maria. La junta de l’associació de 
veïns, renovada ara fa un mes, va orga-
nitzar activitats lúdiques, festives i gas-
tronòmiques per atraure públic de totes 
les edats.

Les festes del barri de Can Carreras van co-
mençar coincidint amb Sant Jaume amb la 
19a Pujada a Montserrat, on hi va partici-
par una quarantena de persones. El següent 
cap de setmana van continuar les activitats 
lúdiques amb sopars, ball, exposicions i ac-
tivitats infantils.
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L’Ajuntament de Martorell ha presentat els catorze am-
baixadors culturals que ajudaran a difondre i millorar les 
propostes d’oci, així com a captar nous públics. Des 
d’un tractament proper, íntim i personalitzat es pretén 
fer arribar la cultura de Martorell al màxim nombre de 
persones possible, i que tothom en sigui partícip. Una 
conversa quotidiana entre dos amics al bar es convertirà, 
gràcies a aquesta dinàmica, en un dels propulsors de la 
cultura més potents del poble.

Els ambaixadors culturals tindran la responsabilitat de 
promoure i explicar el programa d’activitats de la ciutat 
a determinats ciutadans del municipi que creguin que no 
consumeixen cultura habitualment.

L’alcalde, Xavier Fonollosa, va agrair als ambaixadors el 
seu compromís amb Martorell i amb la cultura: “Creiem 
que les societats avançades són aquelles que ho són so-
cialment i culturalment. Treballem per difondre la cultura i 
que sigui el màxim de transversal possible, per a tots els 
gustos i edats”. Per la seva banda,  el regidor de Cultura, 
Sergi Corral, va destacar que “tenim la intenció que la 
cultura sigui més visible. Hi ha una part de la població 
que viu allunyada de tot el que passa a Martorell o se 
n’assabenta tard. La idea és que, a banda de tots els 
canals de comunicació que emprem, aquesta sigui una 
altra manera de difondre la informació”.

CULTURA

Catorze 
ambaixadors 
ajudaran a difondre i 
millorar les propostes 
culturals 
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El Pavelló Esportiu Municipal va acollir la pri-
mera edició del torneig de llegendes de fut-
bol sala amb un cartell de luxe. L’Associació 
de Jugadors Barça Futbol Sala (AJBFS), 
l’Industrias García, la Asociación de Juga-
dores de Futbol Sala (Madrid) i el Miró Mar-
torell, el club amfitrió, van oferir espurnes 
del millor futbol sala d’elit, que Martorell va 
viure fa poc menys de dues dècades.

La iniciativa, liderada pel Sala5 Martorell, va 
permetre reunir per primera vegada quatre 
conjunts d’exjugadors de Primera i Segona 
Divisió. D’aquesta manera, se segueix la lla-
vor que es va posar fa un any i mig amb mo-
tiu del 25è aniversari de La Marató. Alesho-
res, el Miró Martorell i l’AJBFS van veure’s 
les cares en un partit benèfic. La bona res-
posta d’aquell partit ha dut a la celebració 
del torneig.

ESPORTS

és la primera dona a presidir el 

Club Bàsquet Martorell

Reviuen l’època daurada del

Laura Amat

Laura Amat és la nova presidenta del Club 
Bàsquet Martorell en substitució de Miquel 
Fusalba, qui ha ocupat el càrrec els darrers sis 
anys. És la primera dona que presideix aques-
ta entitat esportiva. Amb la incògnita de saber 
el destí del primer equip, si es mantindrà a la 
LEB Plata per la reestructuració de categories 
o si baixarà a l’EBA, Amat s’ha envoltat d’una 
junta que combina l’experiència de la vetera-
nia i l’energia de les cares noves.

Amat va destacar que l’objectiu del club és 
“créixer en base. Si no, no té sentit tenir un 
equip a la LEB Plata. S’han fet molts esfor-
ços i molt bona feina per part del director 
tècnic i coordinador a l’hora d’eixamplar la 
base i ara ho estem veient. Aquests dies 
tenim portes obertes i els nens i nenes 
poden venir a provar, i hi ha tal munió de 
nens que hem hagut d’incorporar un nou 
entrenador”. 

En aquest sentit, la presidenta del CB Mar-
torell va explicar que “si es creix en bàsquet 
base, el club creixerà no tant en dimensions 
però sí en l’àmbit social. Per exemple, el re-
cent torneig 3x3 va ser un èxit, tothom s’ho 
va passar molt bé i hi va haver una alta par-
ticipació. Això és un club de bàsquet i aquí 
jugadors, entrenadors, mares i pares, junta i 
personal hem de venir a passar-ho bé i a fer 
pinya per tirar-ho endavant”.

futbol sala 
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GRUPS MUNICIPALS

DEMAGÒGIA MOLTA, PROPOSTES ZERO.

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Lluís 
Tomàs

PSC

El mes passat dèiem en aquest arti-
cle que molts partits aprofiten qual-
sevol actuació per tal de criticar, en-
cara que sigui sense cap fonament, 
l’equip de govern. I posàvem com 
a exemple les crítiques a les flors 
que decoren Martorell, un projecte 
encapçalat pels nois del centre ocu-
pacional de Can Serra del qual ens 
hauríem de sentir orgullosos. És una 
postura fàcil, sempre és més senzill 
criticar que proposar; destruir que 
construir;  el No a tot i ser els primers 
en la pancarta. 
Ja hem comprovat (a Martorell tam-
bé ho vam veure) que després, molts 
dels que basen la seva política en 
aquesta actitud, quan arriben a tenir 
responsabilitats no triguen gaire en 
oblidar el que havien promès. Però 
aquest és un altre debat. Darrera-
ment, alguns partits han aprofitat la 
tala d’alguns arbres per criticar la 
gestió de l’Ajuntament. No hi ha ha-
gut cap consulta al darrere sobre els 
motius tècnics que han fet prendre 
aquesta decisió. 

Intentar fer creure que aquest equip 
de govern no té sensibilitat pel medi 
natural no té recorregut perquè les 
dades són irrefutables i només cal 
donar una volta pel nostre poble 
per comprovar-ho. Martorell dispo-
sa actualment d’una de les ràtios 
més grans d’arbres per habitant. 
Més de 12.000 arbres a tot el poble 
i prop de 400 plantats en el darrer 
mandat. Som Vila Florida i hem ob-
tingut diversos reconeixements. A 
més, s’han iniciat els treballs per a la 
reordenació de l’entorn del riu Anoia 
per al futur Parc Fluvial, recuperant 
entorn de la llera del riu i obrint-lo 
a la ciutat: I s’ha iniciat el projecte 
d’horts urbans i el de Vies Blaves, 
conjuntament amb la Diputació. 
És una llàstima, perquè més enllà 
de la legítima defensa dels interes-
sos polítics de cadascun, hi ha tot 
un seguit de temes que tenen una 
repercussió directa en la millora de 
la qualitat de vida de tots els marto-
rellencs i que haurien d’estar fora de 
la batalla política. 

Aquesta actitud de molts partits topa 
amb el que rebem per part d’entitats 
i ciutadans, implicats sempre en la 
millora constant de Martorell. Amb 
ells hem pogut tirar endavant pro-
jectes com la nova residència de 
l’Arc de Sant Martí; el Parc Europa 
(proposta de Pressupostos Partici-
patius), la Plaça del Blat (indispen-
sable l’aportació dels veïns en les 
reunions); l’ombrejat de la Rambla de 
les Bòbiles (pactat amb l’associació 
Nou Martorell); i molts d’altres. Hem 
tingut propostes d’aquest tipus als 
plens municipals per part de la res-
ta de partits? No. Demagògia molta, 
propostes zero. 
Des de l’equip de govern us desit-
gem un molt bon estiu i l’oportunitat 
de poder aprofitar aquests moments 
per gaudir i participar amb la família 
de totes les activitats que hi ha pro-
posades al nostre poble!! 

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 X: Millors Serveis)

Una vez finalizado el curso político 
17/18 y a punto de encarar la recta final 
de la legislatura, quisiéramos compartir 
con vosotr@s algunas reflexiones que 
tienen como intención volver a reiterar el 
claro compromiso y preocupación que 
continuamos teniendo las y los socialis-
tas de Martorell con nuestra ciudadanía.
Varios temas candentes, una vez al-
canzado el periodo estival, son la re-
cogida de residuos (basuras) y la lim-
pieza viaria en los diferentes barrios, 
cuyos servicios reciben más quejas 
por parte de las y los ciudadanos (y 
con razón) ya que, bien sea por el fun-
cionamiento del propio servicio o por 
el comportamiento incívico de algu-
nas personas, no se muestran todo lo 
eficiente que sería deseable.
Los socialistas hemos pedido en 
reiteradas ocasiones que se redac-
ten de una vez por todas los nuevos 
pliegos (el actual contrato ha estado 
prorrogado en dos ocasiones) para 
así modernizar y mejorar los servicios 
citados con anterioridad. Cabe recor-
dar que el coste económico anual de 

ambos servicios es de 2.923.000€, lo 
que supone una cifra muy conside-
rable, mereciendo un servicio mejor.

Comentar también en forma de resu-
men otros aspectos que nos conti-
núan preocupando y en los que se-
guimos trabajando:

- La tala masiva de árboles (muchos 
de ellos emblemáticos)

- El no cumplimiento, por parte del 
equipo de gobierno, del compromiso 
de remodelar en la pasada primavera 
el parque forestal de Can Cases.

- El uso y las actividades a realizar, 
una vez finalizadas las obras, en el 
Centro Cultural (La adjudicación, con 
el claro objetivo desde el gobierno 
municipal en externalizar los servi-
cios, quedó desierta).

- Las obras ya anunciadas y que no 
acaban de ser una realidad como, 
por ejemplo, la supresión de barre-
ras arquitectónicas de la Calle Sant 
Genís de Rocafort o la mejora en la 
seguridad peatonal de la Calle Sant 

Josep, ambos lugares ubicados en el 
entrañable y olvidado barri Rosanes.

- Los malos olores en los sumideros 
(cloacas) de la Calle Pep Ventura del 
barrio El Pla.

Sin olvidar nuestra preocupación por 
temas sociales como los desahucios 
de viviendas propiedad de bancos y 
grandes tenedores que se están produ-
ciendo (y van en aumento) y con el sufri-
miento que supone para los integrantes 
de las familias afectadas, muchas de 
ellas con menores a su cargo. Los so-
cialistas estamos orgullosos de haber 
podido contribuir en la medida de lo 
posible para evitar algunos de ellos.

Para finalizar quisiéramos agradecer 
a todos los monitores y monitoras 
que han estado trabajando inten-
samente en los diferentes Casals y 
Campus Esportius durante este ve-
rano en nuestro municipio.

Os deseamos un feliz verano y un me-
recido descanso.

Continuará...
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ENS PODRIA AGRADAR SI NO FOS PER…

L’escrit que aquest mes presentem 
pretén ser un contrast entre aque-
lles polítiques que poden semblar 
positives quan la seva descripció es 
redueix a un titular, però que resul-
ten ser un desastre quan aprofundim 
una mica més en el contingut.
Comencem pels Pressupostos Par-
ticipatius. Ens podria agradar que 
un Govern deixi en mans de la ciu-
tadania el què i com invertir part dels 
recursos de tots...
... Si no fos perquè els filtres que les 
propostes han de passar provoquen 
que moltes quedin fora. Així, un 
exercici de democràcia que podria 
ser el contrapès a la política del Go-
vern acaba perdent la seva essència.
Seguim amb el nou Espai Jove. Ens 
podria agradar la millora de les ins-
tal.lacions del Centre Cultural...
...Si no fos perquè es una aberra-
ció: Han privatitzat la regidoria de 
joventut. A partir d’ara una empre-
sa privada gestionarà des del bar 
i la recepció, fins a la coordinació i 

desenvolupament de polítiques de 
joventut, perdent així una oportu-
nitat d’or per crear ocupació, re-
forçar l’associacionisme i impulsar 
l’autogestió d’un espai com aquest. 
Els interessos d’una empresa priva-
da passaran per davant dels benefi-
cis socials que podria tenir la gestió 
pública d’aquest espai.
En quant a les obres de la via pública, 
ens podria agradar que l’espai públic 
sigui més accessible i amable...
...Si no fos perquè es destinen milions 
d’euros per ampliar 20cm de vore-
res relativament noves. Recordem la 
Rambla de les Bòbiles, un pou sense 
fons de malbaratament de diners pú-
blics, o el Passeig de la Creu Roja, un 
nyap amb multitud de reformes poste-
riors perquè corria pressa inaugurar-lo 
abans de les eleccions municipals.
O el Parc  Fluvial, un exemple més. 
Ens podria agradar que els rius fos-
sin un espai on gaudir i aprendre de 
la natura des del respecte a la nostra 
flora i fauna...

...Si no fos perquè a la pràctica han 
demostrat que la voluntat és nul.la. 
Si no fos perquè treballen sobre la 
marxa fent modificacions del Pla Ge-
neral d’Ordenació Urbana sense cap 
sentit, i sense oferir cap informació 
al respecte, ja no perquè amaguin 
alguna cosa, sinó perquè no tenen 
cap estratègia ni planificació. Són un 
pollastre sense cap.
Aquests són alguns exemples de 
què s’amaga darrere els titulars. A 
la propera parlarem de la tirania en 
el control de mitjans de comunicació 
públics: perquè aquest Butlletí neix a 
Alcaldía, perquè l’Alcalde surt a cada 
foto o com pot ser que la oposició 
no tingui accés a la ràdio.

Assemblea

MOVEM 
MARTORELL

NI UN PAS ENRERE

Quan un pren la decisió d’entrar en 
política valora els riscos, sobretot 
quan vens de nou. Ara fa prop de 
quatre anys vaig escoltar les veus, 
les més properes, que m’advertien 
dels peròs i dels contres. Cert que 
alguns, per no dir molts, van adver-
tir-me de les clàssiques controvèr-
sies que esdevindrien, però pocs, 
per no dir molt pocs, fins i tot van 
aventurar-se a dir-me d’on vindrien. 
Però tots, gairebé tots, van tenir 
clar, coneixent-me, que si m’hi po-
sava, era per mirar de fer-ho el més 
bé possible, amb l’autoexigència 
que tot sovint m’empaita, i davant 
de tot, amb l’honestedat i el sentit 
comú que no penso abandonar.

Durant aquests anys, i ja n’han pas-
sat més de tres, he fet el possible 
per llaurar cultura i collir, a poc a 
poc, els seus fruits. Generar, crear 
i modernitzar esdeveniments cultu-
rals que reforcés la idea que Marto-
rell TAMBÉ és cultural i actual. Tot 
plegat sense deixar de mantenir i 

reforçar la cultura tradicional com 
ara bé restaurant els gegants més 
antics, adquirint nous caps-grossos 
o creant la Caserna de la Festa que 
dignifiqués totes aquestes  figures 
festives i tradicionals. 

La darrera tasca esdevinguda ha 
estat consolidar el PAS, un festival 
que havia nascut un any abans de 
la mà de l’anterior mandat, però 
que s’ha volgut reforçar i millo-
rar any rere any. L’última edició, la 
cinquena, ha assolit prop de 9.000 
espectadors que han gaudit, de 
manera gratuïta, dels vuit concerts 
que s’han realitzat. Collint per tant 
els fruits als molts esforços i a la 
feina, de vegades invisible, que hi 
ha al darrere de cada festa o festi-
val. Veure més de 1500 persones en 
un concert ballant alhora al ritme de 
la música, passant-ho bé, és el fruit 
que busquem. Genera satisfac-
ció però, sobretot, cohesió, unió i 
molts bons moments que tanta falta 
ens fa. Perquè al final, l’única fina-

litat és aquesta, fer gaudir i enriquir 
la cultura de les persones. 

Tot i que t’enganxen l’etiqueta de 
“polític”, que alguns suposen que 
vius en una realitat paral·lela o que 
les finalitats són personals o estric-
tament partidistes, s’equivoquen. 
Com el nostre festival d’estiu, NO-
SALTRES, ni un PAS enrere. La in-
tenció seguirà sent, si està dins del 
meu abast, com els MEUS COM-
PANYS del grup municipal, treballar 
per millorar el nostre poble. Per la 
bona gent del nostre poble.     

Sergi
Corral i Barón

GM ERC
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NUEVOS TIEMPOS 

Como ya sabéis la dirección del Par-
tido Popular ha cambiado de miem-
bros. Nuevas caras, nuevas ideas y 
mismos objetivos: el crecimiento del 
bienestar y la mejora de la calidad de 
vida de los españoles.
Ahora toca trabajar para recuperar el 
buen gobierno, hacer aquellas politi-
cas que llevamos en el ADN, el creci-
miento, las libertades, la defensa de 
España y el bajar impuestos, ya que 
algunas de ellas no las hemos sabido 
o podido realizar y ello nos ha aleja-
do de parte del electorado.
Viendo lo realizado por el nuevo go-
bierno se hace más necesaria aún 
la presencia de un partido popular 
fuerte.
En poco más de un mes hemos visto 
un gobierno de Pedro Sánchez más 
preocupado por la foto que por go-
bernar bien.
Barra libre de inmigración, conce-
siones a independentistas, nombra-
miento a dedazo de altos cargos sin 
experiencia en la materia, utilización 

Este verano, y como cada año pre-
electoral, la Regidoria d’Urbanisme 
es la estrella de la temporada. Y 
más desde que nuestro alcalde es 
el antiguo regidor de urbanismo. 
Este año seguimos siendo Vila Flo-
rida, el segundo municipio con más 
paro del Baix Llobregat y, probable-
mente, el municipio con las aceras 
más actualizadas (según el barrio 
que se visite) de toda la comarca. 

Este año los vecinos de varias ca-
lles de Torrent de Llops, especial-
mente del C/ Puig del Ravell, han 
visto como el ayuntamiento man-
daba arrancar dos hileras comple-
tas de árboles de unos 25 años de 
antiguedad, que proporcionaban 
sombra, aire fresco y una vista del 
barrio mucho más verde que la que 
tenemos ahora. En su lugar, han co-
locado aceras más o menos donde 
ya estaban, con alguna correción, 
alguna isleta recolocada pero, bá-
sicamente, la misma calle que an-
tes pero sin sombras ni verde. En 

del avión presidencial para ir de con-
cierto, aumento del gasto público... 
Y lo que viene ahora: subida de im-
puestos. No piense usted que esa 
fiesta la van a pagar ellos, la pagaran 
ustedes.
Esta manera de gobernar ya la vivi-
mos con Zapatero y saben ustedes 
como acabó. Con seis millones de 
parados. Desde aquí aprovechamos 
para pedir elecciones cuanto antes 
y quien sea presidente que lo haga 
con el aval de los españoles, no de 
los que odian España y los que quie-
ren trocearla.
Tenemos faena y nos ponemos a dis-
posición de los Martorellenses para 
escuchar sus demandas e ideas
Buena fiesta mayor

su lugar, han colocado unos jóvenes 
arbolitos trasplantados que, natu-
ralmente, alguien habrá tenido que 
pagar, han vuelto a poner bordillos, 
volverán a pintar aparcamientos y, 
en algunos lugares, tendrán que vol-
ver a instalar los contenedores sub-
terráneos que sacaron. Desde SOM 
Martorell no vamos a negar que todo 
esto es muy vistoso, que fa patxoca 
ver un pueblo con aceras nuevas, 
bordillos finos y cortantes, el año 
antes de las elecciones. La verdad, 
luce mucho más que tener un buen 
servicio de aguas público, que haya 
becas comedor para todos los niños 
que lo necesitan, libros para su edu-
cación básica o un hospital que no 
se colapse ni tenga pacientes apar-
cados en pasillos. De hecho, tener 
aceras nuevas luce mucho más por-
que siempre vemos las obras en la 
revista del pueblo, y nunca hemos 
visto en el boletín de Martorell una 
foto del alcalde inaugurando un pa-
sillo del hospital en pleno colapso 
por la gripe y la neumonía (y eso que 

él es el Presidente del Patronat del 
Hospital), ni nunca hemos visto en 
el boletín la cara de apuro de unos 
padres que no tienen para pagar el 
comedor o los libros de sus hijos. 
Todo eso no sale en las promociones 
y los vídeos que hace el Ajuntament. 
Esas fotos no salen, porque no son 
tan vistosas como colocar primeras 
piedras y cortar las cintas de la eter-
na y excesiva obra pública de cada 
año antes de las elecciones. Nuestra 
propuesta es sencilla: A ver si en vez 
de actualizar continuamente las ace-
ras, actualizamos la política pública 
más allá del ladrillo, que esto no es 
la Costa del Sol, y no estamos en el 
2008, queridos convergentes.

CEMENTO PARA TODOS

SOM 
MARTORELL

Vicente 
Casal

PP
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Inscripcions Recicat - 45:
http://www.moliempresa.cat/article/91/RECICLAT-45.ca.html

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

CURSOS I TALLERS
Píndoles informàtiques “Endolla’t” i  
“Connecta’t”: (Recicla’t +45)

Sessió acollida demandants d’ocupació

Taller d’Orientació Professional: “Durant 
l’Entrevista : Comunicació Positiva” 
(Ocupa’t Dones)

Sessió informativa emprenedoria

“Taller d’apoderament per a dones: Fer-
nos càrrec del que sentim” (L’autocontrol 
emocional) (Ocupa’t Dones)

“Introducció a les Patents i Marques 
per a autònoms, pimes i emprenedors” 
(Formació empresa-emprenedors)

Píndoles informàtiques “Endolla’t” i  
“Connecta’t”: (Recicla’t +45)

 “Prepara’t” (Recicla’t +45)

Píndoles informàtiques “Apunta’t“: 
(Recicla’t +45)

“Prepara’t” (Recicla’t +45)

Píndoles informàtiques “Apunta’t“: 
(Recicla’t +45)

Píndoles informàtiques “Enxarxa’t: 
(Recicla’t +45)

6, 20 i 27 d’agost de 2018, de 10 a 12 h 

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

Dijous de 10.30 a 12.00 h (sessions 
setmanals)

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

Inscripcions:  al 93 775 31 01 o 
moliempresa@martorell.cat

12 de Setembre de 2018 10.00 a 12.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

Dimecres de 10.00 a 12.00 h (sessions 
cada 15 dies)

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

Inscripcions:  al 93 775 31 01 o 
moliempresa@martorell.cat

20 de Setembre de 2018 de 10.00 a 
12.00 h 

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

 28 de setembre de 2018, de 10.00 a 
13.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

Inscripcions: http://www.moliempresa.
cat/agendaItem/260/Introduccio-a-les-
Patents-i-Marques-per-a-autonoms-
pimes-i-emprenedors-EMPRESES-
Martorell/.ca.html

3 de setembre de 2018, de 10 a 12 h 

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

4 de setembre de 2018, de 10 a 13 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

7 de setembre de 2018, de 10 a 12 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

7, 21 i 28 d’agost de 2018, de 10 a 13 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

10 d’agost de 2018, de 10 a 12 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

 31 d’agost de 2018, de 10 a 12 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner (Camí del Riu, s/n) 

+ info
www.moliempresa.cat




