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ANY DE FUNDACIÓ 2005

PRESIDENTA Juani González

DADES DE CONTACTE

Centre d’Atenció Diürna 93 773 58 73

Av. del Camí Fondo 18-20. Martorell.

Despatx al Centre Cultural 93 775 49 09 

Plaça de les Cultures, s/n

Adreça electrònica: info@arcdesantmarti.cat

Pàgina web:  www.arcdesantmarti.cat

Xarxes socials: 

      @ArcSantMarti

      arcsantmarti

      arcde.santmarti

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
FUNDACIÓ ARC DE SANT MARTÍ

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
La Fundació Privada Arc de Sant Martí té com a objectiu la pro-
moció i foment de la prevenció, educació, formació professional, 
activitat laboral, oci, atenció residencial i assistència sanitària, 
cultural i social de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
La voluntat és impulsar i administrar tot tipus de centres, serveis 
i activitats destinades a l’atenció i promoció dels drets de la per-
sona amb discapacitat intel·lectual, donant a conèixer la dimen-
sió del problema a la comunitat, per tal que aquesta accepti les 
persones afectades i els doni el suport necessari. I, en general, 
desenvolupar activitats i gestions que, directa o indirectament, 
contribueixin al compliment dels seus fins socials.

APUNT HISTÒRIC
La Fundació Privada Arc de Sant Martí es va crear com a inicia-
tiva de L’Associació pro disminuïts Arc de Sant Martí aprofitant 
l’experiència de l’entitat al sector i l’estudi i la investigació feta a la 
població de l’entorn on oferia els seus serveis. Degut al progres-
siu creixement de l’associació i a la demanda de nous serveis 
d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual a la zona, es 
va considerar adient constituir una nova entitat amb més capaci-
tat de gestió per poder acollir nous projectes. La Fundació té una 
major capacitat d’autofinançament i de relació amb patrocinadors 
i empreses col·laboradores, facilitant la iniciativa de creixement i 
millora de les activitats.
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Compromesos amb el futur
Maig ha estat un mes important per Martorell, 
un mes en el qual hem posat la llavor d’avenços 
importants que ens faran créixer i millorar com a 
poble. Tots aquests projectes tenen una carac-
terística en comú, una característica típica de 
Martorell: estan fets gràcies a la col·laboració 
d’entitats i administracions, que han treballat 
junts per fer-los realitat. Perquè això és el que 
ens defineix, estem compromesos en fer de 
Martorell un poble millor.

Parlo de projectes com la nova residència de 
l’Arc de Sant Martí, la nova Plaça del Blat, el 
viver de Can Serra o la campanya per fomentar 
el reciclatge i combatre actituds incíviques. Fa 
pocs dies vam posar la primera pedra d’aquest 
complex d’habitatges per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual, coincidint amb el desè 
aniversari del Centre D’atenció Diürna, fent rea-
litat un projecte que no ha estat fàcil. La nova 
residència neix fruit de la col·laboració de la 

fundació Arc de Sant Martí, l’Ajuntament i al-
tres administracions i després de molts anys de 
lluita, treball i esforç conjunt per tirar endavant 
aquest somni. Que ho haguem aconseguit, que 
tanta gent s’hagi implicat en fer realitat aquesta 
residència, demostra que el nostre és un poble 
amb una alta sensibilitat social.
Les obres són un instrument de transformació, 
de millora de la vida de la gent. Amb la nova re-
sidència dignifiquem i facilitem que veïns nostres 
puguin viure i desenvolupar el seu projecte vital. 
Amb l’Encarna Ibàñez i la Marta Gila, dues veï-
nes de la Plaça del Blat que des del primer mo-
ment es van implicar en la seva remodelació, 
aportant les seves idees i el seu entusiasme, 
vam descobrir la placa inaugural del nou espai, 
que ha de convertir-se en un nou punt de troba-
da obert a la Rambla de les Bòbiles. Una Ram-
bla que també estrena un ombrejat fix després 
de l’acord amb l’associació de comerciants 

Nou Martorell. D’aquesta manera, reformulem 
un espai per tal que tots els martorellencs el 
puguin gaudir en família. I ho fem, novament, 
treballant colze a colze amb els veïns.
La Plaça del Blat se suma a una llarga llista de 
parcs infantils que hem anat posant al dia. En 
els darrers anys hem prioritzat la remodelació 
de places, jardins i parcs infantils per tal de 
crear espais agradables, de convivència i de 
respecte per a tots. I en aquesta tasca han tin-
gut un paper molt destacat els nois de Can Se-
rra, que amb la seva feina i les flors que cultiven 
cada any, decoren els nostres carrers.
Entre tots estem transformant Martorell. Del 
blanc i negre al color i del color al Martorell de 
les persones. No hi ha una recepta màgica, és la 
suma del compromís i l’esforç desinteressat de 
molta gent la que ha fet que aquests somnis es 
comencin a convertir en realitat per aconseguir 
aquest un poble del qual sentir-nos orgullosos. 

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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de l’Arc de Sant Martí

Primera pedra 
de la nova residència

L’acte va coincidir amb el 10è 
aniversari del Centre d’Atenció 
Diürna de l’Arc de Sant Martí
La futura Residència de la Fundació Arc de 
Sant Martí per a persones amb discapacitat 
intel·lectual cada cop és més a prop. L’acte 
de col·locació de la primera pedra en uns te-
rrenys adjacents al Centre d’Atenció Diürna 
del Camí Fondo va tenir lloc el 31 de maig, 
coincidint amb el 10è aniversari del centre. 
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va 
destacar que “fem realitat el somni de tenir 
un complex d’habitatges, amb diferents ni-
vells d’autonomia personal, per a nois i noies 
amb discapacitat intel·lectual” i va destacar 
que Martorell  “és un poble inclusiu, amb una 

especial sensibilitat social”. Juani González, 
presidenta de la Fundació Arc de Sant Mar-
tí, va reiterar que “constantment compartim 
projectes, idees i propòsits que es fan realitat 
perquè persones com vosaltres esteu al nos-
tre costat i els feu possibles”.

El nou complex tindrà 2.000 metres quadrats. 
Es distribuirà en un soterrani de serveis, total-
ment accessible, i 3 plantes amb 20 habitat-
ges. Cadascun d’ells comptarà amb espais 
comuns i privats: habitacions individuals 
o dobles fins a una capacitat total per a 48 
persones, per donar la màxima autonomia 
possible als usuaris. En aquest sentit, la re-
gidora de Benestar Social i Joventut, Cristina 
Dalmau, va destacar que “avui dignifiquem i 
donem normalitat al que es fa aquí dia a dia. 

Esperem que en 
pocs mesos tinguem 
un edifici fantàstic, inte-
grat al Centre d’Atenció Diürna, per a perso-
nes de Martorell, perquè visquin com la resta 
de martorellencs”.

L’edifici podria estar enllestit abans de Nadal, 
si les obres s’ajusten a termini, i es destina-
ria el següent trimestre a dotar-lo dels serveis 
necessaris, abans que la Generalitat tramiti 
l’adjudicació de les places. La residència dis-
posarà de 8 places de respir familiar o estada 
temporal amb prioritat per a gent de Marto-
rell. Es crearà un nou equip, format per un 
nou director tècnic, un treballador social, vuit 
monitors –sis educadors i dos auxiliars–, dos 
educadors nocturns i quatre vigilants.
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l’Arc de 
Sant Martí

Festival 
benefic de 

La platea d’El Progrés es va omplir 
d’espectadors disposats a gaudir dels 
èxits del musical Mamma Mia. Els in-
tèrprets van ser els usuaris, familiars 
i voluntaris de la Fundació Arc de 
Sant Martí, que van posar tot el seu 
esforç i dedicació perquè el 23è Fes-
tival Benèfic de l’entitat fos tot un èxit. 
Els diners recaptats es destinaran a la 
construcció de la nova residència per 
a persones amb discapacitat.
Una cinquantena de membres de 
l’Arc de Sant Martí van interpretar les 
cançons més conegudes del grup 
suec Abba, abillats amb un vestuari 
molt elaborat i fent paleses les ho-
res d’assaig al darrera. A banda de 
l’espectacle, la cita va comptar amb 
una tómbola gegant amb centenars 
de regals cedits per empreses i enti-
tats de la comarca.

Tallers, cultura popular i esport es van unir 
per celebrar la primera festa solidària de la 
Fundació Tutelar Som Capaços al Complex 
Esportiu de Torrent de Llops. L’entitat va 
recaptar uns 2.000€ amb les aportacions 
directes de l’Ajuntament de Martorell, La 
Caixa i del Martorell Gimnàstic Club. En 
els propers dies es coneixerà la recaptació 
aconseguida amb la venda de les polseres 
i les aportacions individuals de la multitud 
de persones que hi van assistir.

La festa solidària va tenir un contingut in-
fantil i molt dinàmic gràcies al suport de 
l’AMPA i l’Escola José Echegaray, el Marto-
rell Atlètic Club, el Martorell Gimnàstic Club, 
els Gegants de Martorell i els  Castellers 

Som Capaços

Altes dosis de solidaritat 
a la festa de la Fundació

d’Esparreguera que van preparar tallers i 
exhibicions. L’objectiu era donar a conèi-
xer la tasca de la fundació i com s’hi pot 
col·laborar a través del voluntariat.

Som Capaços ha sorgit a Martorell de la de-
manda de moltes famílies que necessiten 
regular la tutela dels seus fills i filles o altres 
familiars propers de cara al futur. Aquestes 
entitats permeten cobrir el buit en què es 
trobarien les persones declarades incapaci-
tades judicialment en cas que no tinguessin 
familiars o parents propers És per això que 
Som Capaços posa a la seva disposició vo-
luntaris i voluntàries que exerceixin la protec-
ció legal que requereixen.
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El Centre Ocupacional de Can Serra va ce-
lebrar el 10è Matí de Portes Obertes, una 
jornada per mostrar la tasca feta al llarg de 
tot l’any. Els visitants van poder constatar el 
bon estat de floració dels dos hivernacles, 
participar en una plantada de maduixes al 
nou hort adaptat, degustar un pica-pica amb 
productes elaborats a la masia i emportar-se 
una torratxa amb flors cap a casa.

Els serveis Ocupacionals del Patronat estan 
ubicats a la Masia de Can Serra des de l’any 
1997. Es tracta d’una finca rural ubicada a 
la llera del Torrent de Llops, de 8.000 m2 
destinats a activitats relacionades amb la 
jardineria, l’horta i el manteniment d’espais 
verds, així com a activitats que milloren 
l’autonomia i la inclusió social de les per-
sones usuàries. El viver és el punt neuràlgic 
del Centre Ocupacional de Can Serra, on es 
produeixen les flors que decoren els espais 
verds de Martorell. 

Els 33 usuaris de Can Serra són part activa 
de la transformació estètica de Martorell dels 
darrers anys, i així els ho ha volgut reconèixer 

Flors 
amb ànima
pels carrers 
de Martorell

l’alcalde Xavier Fonollosa. “A l’Ajuntament hi 
treballa molta gent per tenir un poble millor, 
més maco i agradable. Estic molt orgullós de 
tots els treballadors, però especialment de 
vosaltres, perquè cultiveu les flors amb àni-
ma social que veiem col·locades als nostres 
carrers”, ha agraït.

Aquesta primavera surten dels seus 
hivernacles, entre begònies, petúnies 
i sàlvies, més de  44.000 flors; i 
durant la propera tardor està previst fer 
servir 37.000 pensaments 
de quatre colors diferents. En total, 
més de 81.000 flors.
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245.000 visites

El canal de 

en el seu primer any

El canal de notícies de l’Ajuntament de Mar-
torell, noticies.martorell.cat, va néixer l’abril 
de 2017 com a mitjà de comunicació muni-
cipal amb l’objectiu de difondre tot allò que 
passa al nostre poble. En el seu primer any 
de vida, el canal de notícies ha registrat més 
de 245.000 visitants.

Es tracta d’una eina fàcil de fer servir i di-
rigida a tot tipus de públic i que, a més 
d’informació, dona cabuda a tots els formats 
que marquen la comunicació digital actual a 
través de galeries fotogràfiques, vídeos i els 
podcast de Ràdio Martorell. Tot plegat, unit 
a la feina de treballadors professionals, con-
forma un mitjà informatiu complet.

LES MARTORELLENQUES, LES MÉS 
INFORMADES

La regidora de Comunicació, Coopera-
ció i Participació de l’Ajuntament, Míriam 
Riera, va destacar que “245.000 visites 
són moltíssimes visites i, per ser el pri-
mer any i tenint en compte que no tenim 
comparatives d’anys anteriors, ha funcio-
nat molt bé”. Pel que fa al perfil d’usuaris, 
Riera detallava que “un 61,4 % dels visi-
tants són dones, 6 de cada 10. Possible-
ment hi tingui a veure el fet que una de les 
principals fonts d’accés al canal són les 
xarxes socials com el Facebook, on hi ha 
més usuàries que no pas usuaris”.

INTERÈS PER LA CULTURA I L’OCI

El canal de notícies dona una cobertura 
total a tot allò que es fa a Martorell, des 
de les activitats de les entitats fins als 
partits dels clubs esportius, notícies vin-
culades amb els infants o l’actualitat polí-
tica del nostre poble. “Les notícies d’oci i 
cultura són les que atreuen més l’atenció 
dels visitants del canal, seguides ben a 
prop per les d’àmbit esportiu i també les 
informacions de servei”, explicava Riera.

SOM DE MÒBIL

El canal de notícies està adaptat a les 
últimes tecnologies i és responsiu, per 
això hi podem accedir des d’una tauleta, 
un ordinador o el mòbil. Així, el 61,31 % 
dels visitants hi accedeixen a través del 
telèfon. I és que a Martorell preferim el 
mòbil per accedir al canal, concretament 
som més d’Android (64,47 %) que d’iOS 
(35,19 %). La resta d’entrades es fan des 
d’ordinador (33,4%) i tauleta (5,3 %).

61,4 %

VISITES
PER EDATS

OCI I CULTURA SERVEISESPORTS

64,47 %

38,6 % 35,19 %

4,87 %

19,27 %

31,08 %

22,66 %

15,07 %

7,04 %

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

+65

rep més de notícies 
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Coincidint amb el Dia 
Mundial del Medi Am-
bient, que es va cele-
brar el dimarts 5 de juny, 
l’Ajuntament de Martorell ha 
posat en marxa una campan-
ya que té com a objectiu fomen-
tar el reciclatge i potenciar les acti-
tuds cíviques. Amb el lema ‘Juga Net, amb tu 
tots guanyem’ la campanya ofereix recoma-
nacions i serveis, com la recollida de trastos 
vells, de paper i cartró comercial, la deixalleria 
mòbil i la deixalleria fixa, per tal que entre tots 
fem un Martorell més net i més sostenible.

L’alcalde Xavier Fonollosa va recordar que 
“reciclant bé ajudem a lluitar contra el canvi 
climàtic, reduint les emissions d’elements 
contaminants a l’atmosfera”; reduïm el con-
sum de recursos com aigua o energia per fer 
noves matèries primeres; evitem impactes 
mediambientals negatius. “Tots formem part 
d’una comunitat que hem d’intentar mante-
nir neta i endreçada, a través dels valors de 
la sostenibilitat i el reciclatge continu”.

Diumenge, a la Rambla de les Bòbiles, es va 
celebrar la Festa del Medi Ambient amb ta-
llers per a tota la família, esmorzar i informació 
de la campanya. A més, el Pont d’Anoia es 
va il·luminar de verd en motiu del Dia Mundial 
del Medi Ambient i es col·locaran adhesius als 
contenidors amb el lema ‘Tot dins’ per tal de 
conscienciar del perills que comporta deixar 
escombraries fora dels contenidors.

fomentar el reciclatge 
i les actituds cíviques

L’Ajuntament inicia una campanya per
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SERVEI DE RECOLLIDA DE TRASTOS 
VELLS

Un dels aspectes destacats d’aquesta cam-
panya és el servei gratuït de recollida de tras-
tos vells que engloba tot el municipi i al qual 
s’hi poden acollir tots els ciutadans particu-
lars. L’objectiu és evitar abandonaments a la 
via pública amb el risc que això comporta. 
Trastos vells són mobles, vidres plans, fus-
tes, matalassos, estris vells, somiers, electro-
domèstics, joguines, catifes i similars.

La recollida es fa els dilluns i els dijous 
pels matins i només s’ha de trucar al te-
lèfon 93.775.34.34 de dilluns a divendres 
de 8:00h a 15:00h amb un mínim de 2 dies 

Martorell
sostenible
net

d’anterioritat. El dia abans de la recollida 
concertada, entre les 21h i les 24h, el ciutadà 
dipositarà els trastos vells a la vorera just da-
vant del seu portal, recolzats a la façana o 
a la línia d’arbres, sense obstaculitzar el pas 
dels vianants. Si el carrer és molt estret i de 
difícil accés, haurà de deixar-los a la canto-
nada més propera que tingui prou amplitud.

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS

L’Ajuntament disposa d’altres serveis com la 
recollida de paper i cartró comercial, al qual 
s’hi poden acollir totes les activitats comer-
cials adscrites al servei municipal i que no 
disposen d’un servei de recollida específic 

o propi. Es realitza amb l’objectiu de facilitar 
el reciclatge als comerços, oficines i petites 
empreses i evitar la saturació dels conteni-
dors de paper i cartró de la via pública.

A això cal afegir els serveis de deixalle-
ria fixa i mòbil. La deixalleria fixa és una 
instal·lació municipal que permet fer la re-
collida selectiva de les fraccions de residus 
que no podem dipositar als contenidors del 
carrer ni a la deixalleria mòbil per qüestions 
de dimensions, toxicitat, tipologia, etc. La 
deixalleria mòbil és un petit centre de recu-
peració de residus que se situa alternativa-
ment a cada barri de la ciutat i que només 
poden utilitzar els ciutadans particulars.
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El passat diumenge 13 de maig es va inau-
gurar la plaça del Blat, situada al Torrent de 
Llops, després d’una reforma integral que 
incorpora nous elements. Encarna Ibàñez i 
Marta Gila, dues veïnes de la plaça, van ser 
les encarregades de descobrir la placa in-
augural del nou espai. Durant tot el matí es 
va celebrar una festa familiar a la zona amb 
esmorzar de coca i xocolata per a tots els 
assistents i dues actuacions: una exhibició 
del Martorell Gimnàstic Club i un fi de festa 
a càrrec de Pep López, que va oferir un es-
pectacle de música i animació infantil.

La nova plaça inclou tres zones de jocs infan-
tils separades per franja d’edat. Una primera 
zona, per als més petits (de 0 a 3 anys), in-
clou un tobogan, gronxadors per a nadons, 
molles i un sorral. L’àrea intermèdia (de 3 a 6 
anys) compta amb un espai multijoc i un altre 
gronxador. Per últim, l’espai destinat pels in-
fants de més edat (de 6 a 12 anys) ofereix un 
element multijoc gran i més complet.

ENCARNA IBÀÑEZ 
I MARTA GILA, 
DUES VEÏNES 
DE LA PLAÇA, 
VAN SER LES 

ENCARREGADES 
DE DESCOBRIR LA 

PLACA INAUGURAL 
DEL NOU ESPAI.

COMPROMESOS AMB LA INFÀNCIA

Inauguració de la 
Plaça del Blat 

Més d’un miler de persones assisteix a la
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Inauguració de la 
Plaça del Blat 

Més enllà dels espais infantils, la plaça del 
Blat incorpora també una pèrgola, noves 
zones verdes i enjardinades i bancs per 
seure. L’espai es troba situat al costat de 
la rambla de les Bòbiles i amb aquesta re-
novació completa s’ha buscat integrar la 
plaça amb un dels espais públics més uti-
litzats del municipi. Per fer-ho s’ha buscat 
obrir l’espai i connectar d’aquesta manera 
els dos punts. 

Aquesta reforma integral respon a les ne-
cessitats d’un barri on habiten molts nens 
i nenes i per on transiten molts vianants del 
municipi. L’alcalde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa, va explicar que calia trobar la ma-
nera d’integrar-la dins del teixit urbà que 
suposa la rambla de les Bòbiles. “Hi havia 
una forta expectació, i els que han assistit a 
aquesta inauguració s’han mostrat satisfets 
de com ha quedat la plaça. És una feina que 
hem fet entre tots i que ens fa sentir orgullo-
sos de ser de Martorell”, va destacar

LA RAMBLA DE LES BÒBILES 
TINDRÀ OMBREJAT FIX 

La rambla de les Bòbiles disposa d’un 
ombrejat fix després que l’Ajuntament 
de Martorell hagi instal·lat tendals a 
la pastilla central, davant del Mercat 
Municipal. Es tracta d’una actuació 
acordada amb l’associació de co-
merciants i empresaris Nou Martorell 
i amb els veïns de la zona per tal de 
dinamitzar l’espai, creant un ambient 
més agradable per poder-hi passejar 
o seure.

Els tendals estan pensats per ser 
funcionals durant els mesos d’estiu, 
però “es podran retirar durant l’època 
de fred o pluges, conservant-ne 
l’estructura, perquè durin molt més i 
el seu manteniment sigui més fàcil”, 
ha apuntat el regidor de Promoció 
Econòmica, Lluís Amat.

L’ESPLAIADA 18 REUNEIX 2.800 
INFANTS I JOVES A MARTORELL 

Martorell va acollir els dies 11,12 i 13 
de maig l’Esplaiada 2018, la troba-
da general d’Esplais Catalans, en la 
qual van participar més de 2.800 in-
fants i joves (2.200 participants i 600 
monitors) de 51 esplais d’arreu de 
Catalunya. Un acte a la plaça de les 
Cultures va sevir com a punt i final 
d’aquesta cita anual que enguany ha 
reivindicat la inclusió i la diversitat 
sota el lema ‘Obrim els ulls, obrim 
les portes’.
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Martorell disposa de 53 espais de joc in-
fantils repartits pels diferents barris, una 
oferta d’oci a l’aire lliure de primer nivell 
per gaudir en família. 
Jugar és un dret de tots els nens i nenes, 
reconegut en l’article 31 de la Conven-
ció sobre els Drets de l’Infant, una llei 
internacional de 1989. L’esbarjo i les ac-
tivitats de diversió tenen un paper fona-
mental en el desenvolupament de l’infant 

Juguem 
en família 

COMPROMESOS AMB LA INFÀNCIA

i contribueixen, gràcies a l’activitat física, 
a millorar la salut dels infants i dels qui els 
acompanyen.
Per això, des de fa anys l’Ajuntament ha 
engegat un pla de transformació urbana 
de la ciutat, prioritzant la remodelació de 
places, jardins i parcs infantils, per tal de 
crear un espai públic de primer nivell que 
garanteixi una millor qualitat de vida per a 
tots els martorellencs. 
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L’Ajuntament de Martorell destinarà, fins a fi-
nals d’any, una partida de 4 milions d’euros a 
fer obres de millores en escoles, instal·lacions 
esportives i edificis municipals i a la via públi-
ca. Els diners sorgeixen de l’estalvi que es va 
generar en el pressupost municipal de l’any 
passat. El Ple Municipal va aprovar la mesura 
que té com a prioritat invertir els diners estal-
viats en el bé comú i en obres consensuades 
amb ciutadania, entitats i associacions.
L’alcalde Xavier Fonollosa va explicar que la 
nova injecció de 4 milions d’euros “és un ex-

cedent que tenim fruit d’una molt bona ges-
tió econòmica, diners que no hem gastat de 
l’anterior pressupost i que ara apliquem en 
aspectes que hem parlat amb entitats veïnals, 
AMPA i entitats esportives”. 
El punt es va aprovar al Ple d’aquest dilluns 
gràcies als 11 vots favorables de l’equip de 
govern. Hi va haver dues abstencions (PP i 
Som Martorell) i 8 vots en contra (PSC i Mo-
vem Martorell).

escoles, edificis, equipaments 
esportius i via pública

Es destinaran 4 milions d’euros gràcies a la bona gestió 
econòmica i l’estalvi generat en el pressupost de l’any passat 

L’Ajuntament continuarà millorant

PLE MUNICIPAL

ALGUNES DE LES 
ACTUACIONS PREVISTES

1. Reurbanització de la plaça Pompeu 
Fabra

2. Nous aparcaments a Pomfusa 

3. Vestidors nous i arranjament de l’entorn 
de la pista de les Instal·lacions Espor-
tives Municipals 

4. Nou gimnàs per gimnàstica artística al 
CE La Vila 

5. Renovació de la pista d’atletisme del 
Complex Esportiu de Torrent de Llops

6. Rehabilitació de la façana d’El Círcol

7. Equipament del Centre Cultural 

8. Millores a escoles municipals, llars 
d’infants, a l’Escola Oficial d’Idiomes 
i al Centre de Formació d’El Pontarró.

9. Instal·lació d’ascensors a les escoles 
que no en disposen
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Una delegació de l’Ajuntament de Martorell 
va visitar la ciutat francesa de Chevilly-Larue, 
del 17 al 19 de maig, amb motiu dels 25 anys 
d’agermanament amb la nostra població. Al 
viatge institucional hi va anar, per primera ve-
gada, l’alcalde Xavier Fonollosa, acompanyat 
del primer tinent d’alcalde, Adolf Bargués; la 
regidora de Comunicació, Cooperació i Par-
ticipació, Míriam Riera, i el regidor de Cultura, 
Museus i Patrimoni, Sergi Corral. L’alcalde i els 
regidors van ser rebuts al Consell Municipal de 
Chevilly per l’alcaldessa Stéphanie Daumin, i 
van mantenir diferents trobades institucionals 
amb el regidor de Relacions Internacionals, 

MUNICIPAL

25 anys d’agermanament
Visita institucional a Chevilly amb motiu dels

Jean Paul Homasson, i el regidor de Finances, 
André Deluchat. 

Segons la regidora Míriam Riera, van tenir 
l’oportunitat de conèixer el funcionament de 
l’administració municipal francesa i com confi-
guren els seus pressupostos. Durant l’estada, 
la delegació martorellenca va tenir l’oportunitat 
de veure el Servei de Restauració Municipal, la 
Casa del Conte, la Mediateca, el Conservatori, 
el Teatre i la Granja Saut du Loup, on “diverses 
entitats col·laboren i treballen en un projecte 
perquè Chevilly sigui capital de la gastronomia 
l’any 2024”, ha explicat Riera. Un altre dels punt 

d’interès va ser la passejada pel mercat de pro-
ductes agrícoles més gran del món, el Mercat 
Internacional de Rungis, i la visita a la Central 
Geotèrmica, formada per un consorci entre dife-
rents administracions i cooperativistes. 

L’agermanament entre Martorell i Chevilly-
Larue va gestar-se l’any 1992. Des de l’any 
2006 incorpora un calendari de visites pe-
dagògiques, culturals, tècniques i polítiques 
que fomenten l’aprenentatge mutu. Són dues 
ciutats semblants, amb un nucli antic històric, 
una perifèria de barris nous i certa proximitat 
amb grans capitals.
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Mes dolç pel futbol a Martorell. Els equips masculí i femení del 
CF Martorell es van proclamar campions de lliga i van aconseguir 
l’ascens de categoria. L’equip masculí tornarà a jugar a Segona 
Catalana després de guanyar el CF Pallejà (4-0), el màxim perse-
guidor dels martorellencs en la primera plaça, aconseguint culminar 
l’objectiu de la temporada: l’ascens.

Per la seva banda, l’equip femení va aconseguir el triomf al 
camp del CF Vallirana (1-4) assolint el campionat de lliga i 
l’ascens a Primera Divisió. Les blanc-i-vermelles van guan-
yar en el penúltim partit de la lliga regular i s’asseguren la 
plaça a Primera per a la temporada 2018-2019.

La jornada per al cadet A i el juvenil A del 
Sala5 Martorell va portar dos ascensos en un 
dels millors caps de setmana per al club diri-
git per Jordi Gay. El cadet A va guanyar a la 
Penya Esplugues (5-0) i serà equip de Divisió 
d’Honor la propera temporada. Per la seva 
banda, el juvenil A va batre el CE Sant Julià (2-
1) i, a només una jornada per acabar el curs, 
ja és equip de Lliga Nacional.

COMPROMESOS AMB L’ESPORT

Els equips masculíns i femení 
del CF Martorell guanyen la lliga

El cadet A i 
el juvenil A 
del Sala5
aconsegueixen 
l’ascens
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GRUPS MUNICIPALS

MARTORELL, MÉS I MILLOR 

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Lluís 
Tomàs

PSC

Martorell és un poble dinàmic, actiu, 
que millora dia a dia i es projecta 
al futur amb il·lusió. En els darrers 
anys, hem fet front als grans reptes 
del municipi: reactivar l’economia, 
ajudar a les famílies més vulnerables 
i, a la vegada, fer avançar Martorell 
amb actuacions a tots els barris 
per millorar el dia a dia de les per-
sones, donant resposta a serveis i 
necessitats històriques. I això ha es-
tat gràcies a la col·laboració i feina 
de tots: entitats, ciutadans i també 
Ajuntament. Un gran exemple és la 
nova llar residència de l’Arc de Sant 
Martí, de la qual fa poc posàvem la 
primera pedra. Una llar per a 48 per-
sones amb capacitats diferents que 
són i volen viure a Martorell.

De vegades alguns intenten carica-
turitzar aquesta acció de govern. 
Critiquen que es posin flors als ca-
rrers de Martorell, sense tenir en 
compte que darrere hi ha un centre 
ocupacional de treball que contri-
bueix a una millor qualitat de vida de 
tots els martorellencs; critiquen que 

s’aprovin ordenances per combatre 
l’incivisme, sense tenir en compte 
que és una de les principals preocu-
pacions que ens traslladen els 
ciutadans; critiquen la millora con-
tinuada de parcs i places de Mar-
torell, sense tenir en compte que el 
joc és un dret de tots els infants que 
contribueix de manera decidida al 
seu desenvolupament. Sempre és 
més fàcil criticar que construir. 

Construir i fer, verbs que des de 
l’equip de govern els tenim molt 
presents, treballem i continuarem 
treballant per transformar i seguir 
donant existència a alguna cosa o 
serveis que són importants per al 
nostre poble i, sobretot, per a les 
persones que vivim i ens senti part 
de Martorell. 

El nostre objectiu és fer un Martorell 
més amable, més proper, el Marto-
rell de les persones. El Martorell que 
és referència en polítiques socials 
i en atenció a aquells que més ho 
necessiten; el Martorell pioner; el 

Martorell proper, que escolta i treba-
lla conjuntament amb els seus veïns, 
que té cura dels qui més ho necessi-
ten. La millora del nostre municipi és 
palpable en el dia a dia, hi ha molts 
projectes començats i acabats i 
que formen part d’unes actuacions 
emmarcades en diferents àmbits.  
Àmbits d’obra civil i arranjament 
d’espais existents però, sobretot 
i el més important, actuacions en 
àmbits que afecten al servei de les 
famílies del nostre poble.

L’esperit de servei hi és sempre pre-
sent en el nostre dia a dia, pensem 
i realitzem activitats per als nostres 
infants, espais on puguin gaudir i 
créixer  com a persones perquè ells 
són el nostre principal actiu.

Famílies, infants, joves, gent gran.....
el nostre objectiu és que cadascú 
d’ells pugui seguir formant part del 
nostre poble i gaudint de cada un 
dels racons i serveis de Martorell.

No ho dubtin, l’Ajuntament sempre 
estarem al costat de les persones!  

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 IX: Qualitat de vida)

Aquestes darreres setmanes hem 
iniciat, sota el meu parer, una nova 
etapa amb nou president, Pedro 
Sánchez, al capdavant del Govern 
de l’Estat Espanyol. Un fet que de 
ben segur tindrà una influencia deci-
siva (així ho desitjo) per aconseguir, 
d’una vegada, un clima de normalitat 
on el diàleg i el consens ens permeti, 
a tots plegats, recuperar tot el temps 
perdut malgrat sembli difícil però no 
impossible. Aquesta bona notícia ens 
fa sentir-nos optimistes i, alhora, ens 
mou a reflexionar pensant sempre 
des de tots els espais polítics, sobre-
tot, en l’àmbit municipal per fer cos-
tat a les persones i col·lectius més 
desfavorits. 
A hores d’ara, malauradament no 
podem dir que el nostre municipi es 
trobi dins d’aquesta casuística. El 
passat ple del mes de maig, l’equip 
de govern municipal (PDeCAT+ERC) 
mitjançant esmenes a la totalitat van 
impedir tractar dues mocions, pre-
sentades pels grups de l’oposició, 
que tenien com a clar objectiu deba-

tre i contrastar dues problemàtiques 
que afecten molt a la nostra ciutada-
nia. D’una banda, les xifres alarmants 
en les llistes d’espera de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, unes dades faci-
litades pel Servei Català de la Salut 
amb data de març de 2018 on des-
taquen intervencions pendents de 
cataractes (508), artroscòpies (156) 
i varius (169); proves com ecocar-
diografies (308) o consultes externes 
en dermatologia (796), oftalmologia 
(1903) i traumatologia (2464). Malgrat 
aquest llistat preocupant de perso-
nes que encara resten pendents de 
ésser ateses, no puc abstenir-me de 
reconèixer la gran tasca i la constàn-
cia de totes i tots els professionals 
del sector. L’altra moció proposava 
tractar el fet de no suprimir cap aula 
de P3 en els nostres centres escolars 
públics pel proper curs 2018-2019, 
proposant com a solució l’abaixada 
de la ràtio d’alumnes per aula en els 
grups de P3 i, així, garantitzar la qua-
litat de l’ensenyament. Si finalment 
no hi ha cap variació, Martorell veurà 

com es suprimeixen dues aules de 
P3 del conjunt dels centres educatius 
de casa nostra. El govern municipal 
no va considerar interessant debatre 
aquests temes que per nosaltres, els 
i les socialistes, són de vital impor-
tància per a la qualitat de vida de la 
nostra ciutadania. En contraposició 
a la negativa de debatre les mocions 
esmentades amb anterioritat, aques-
ta vegada si, el govern municipal va 
acceptar una de les nostres reivin-
dicacions ja històriques. Durant els 
propers mesos es remodelaran les IEM 
(Instal·lacions Esportives Municipals) 
de l’Avinguda Germans Martí. Ara que 
han passat “només” 3 anys i s’acosten 
eleccions... Quina casualitat!

Finalment i un cop arribada l’època 
estival, comença el reguitzell de fes-
tes del barri on veïns i veïnes com-
partiran estones de germanor per 
celebrar l’arribada d’un nou estiu. 
Així, doncs, només em resta dir-vos 
que... Per molts anys!

Continuarà...
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VILA FLORIDA

Martorell fa goig! 
Sovint les persones que visiten Marto-
rell afirmen sobre el nostre poble: “Qui 
l’ha vist i qui el veu!” i tenen raó.
Ara tenim, com els agrada dir a l’equip 
de govern, un poble “endreçat”. 
És cert que hi ha flors per tot arreu, 
potser en un intent de posar color a 
les nostres vides, cosa que per des-
comptat no és suficient per pal.liar els 
greus problemes i desigualtats de la 
nostra societat. De tota manera cal 
reconèixer que, com diuen vostès, 
Martorell fa més bona cara.
Tot i això, hi ha molts aspectes en els 
quals no hi podem estar d’acord.
A l’arbrat d’un municipi li demanem 
que sigui resistent, que ens faci 
ombra a l’estiu i que a l’hivern ens 
permeti gaudir del sol i la llum. Així 
doncs, no entenem com es poden 
canviar arbres d’edat considera-
ble i de gran fullam per magnòlies, 
les quals no són autòctones i sovint 
obliguen a desviar-te del camí ja que 
envaeixen les voreres. Són arbres or-
namentals i la seva compra no resulta 

gens barata. Si segueixen així, aviat 
a Martorell ens diran “Vila Magnòlia”.
També observem  amb preocupació 
com es planten flors sota els ponts de 
l’autopista on no els arriba la llum i no 
sobreviuen. Amb la seva dèria enjardi-
nadora, sovint també hi ha un excès 
de plantes i flors en espais que caldria 
esponjar per tal de tenir millor visibilitat 
i poder apreciar més l’entorn.
En general creiem que falta criteri a 
l’hora de planificar, per exemple: es 
planten margallons a la vora del riu 
que se’ls emporta amb la primera 
riuada. Els margallons són petites 
palmeres (plantes mediterrànies) 
que normalment creixen en terrenys 
eixuts i a part de plantar-les a la vora 
de l’aigua, hi afegeixen reg.
Tampoc entenem com actuen cada 
vegada que “netegen” les ribes del riu,  
ja que  demostren tenir molt poc conei-
xement  envers aquest espai únic i de 
gran riquesa pel que fa a la biodiver-
sitat. Quan “afaiten” el riu s’emporten 
part de la seva vida. Per què no deixen 
crèixer les espècies autòctones i eviten 

que s’estenguin les espècies invasores 
com la canya asiàtica?
Sovint es fan podes salvatges per evi-
tar que hi hagi quatre fulles a terra i el 
reg es fa amb aigua potable, escasa, 
cara i que paguem a Sorea mentre es 
malbarata un bé comú.
En el ple de l’Ajuntament del mes de 
novembre del 2009, es va aprovar per 
unanimitat la “Moció sobre la utilitza-
ció de plantes autòctones a Marto-
rell”, acord i consens que no sembla 
que s’hagi tingut en compte fins a dia 
d’avui.  Aquest mes de maig, Movem 
vam presentar una moció per elaborar 
una ordenança municipal de protecció 
de l’arbrat, la qual no es va aprovar 
gràcies als vots en contra de l’equip de 
govern (PDCat i ERC). També es va fer 
un prec per intentar salvar quatre ar-
bres centenaris que tampoc va reeixir. 
Per tot plegat, pensem que cal fer un 
esforç per fer un pas més cap a la 
sostenibilitat, el sentit comú, la impli-
cació de la ciutadania i el respecte a 
la natura. Ser Vila Florida, inclou tam-
bé tots aquests aspectes.

Assemblea

MOVEM 
MARTORELL

ESCOLTEM, FEM, EXPLIQUEM

A portes d’esclatar l’estiu, la natura 
desfermada, les al·lèrgies i les astènies 
acompanyen les nostres vides. La fa-
mília, la salut, la parella i la feina omplen 
també el disc dur de satisfaccions o 
preocupacions segons el cas; total mas-
sa informació com per enrecordar-nos 
del que la política ens afecta. La veiem 
passar a molta velocitat i ens costa dige-
rir-ne el resultat.
El gobierno girat com un mitjó, en un 
cop d’efecte on l’enemic comú ha pas-
sat de ser Catalunya o el catalán de tur-
no;  a ser-ne el focus, la prepotència de 
la maquinaria bèl·lica dels Populars i els 
seus botxins. Tots descol·locats, Bas-
cos inclosos, tant pactistes ells que en 
un setmana han passat d’omplir el cove 
de sardinetes de Santurtzi a carregar 
els neulers de la seva consciencia amb 
l’incompliment d’allò de “mentre hi hagi 
155 amb el PP res de res”. 
Nosaltres amb amics i companys enca-
ra a presó, a l’exili, sense poder pren-
dre l’escó  per al que van ser escollits 
en universal sufragi. Us volem a casa, 
i que algú d’una punyetera vegada obri 

diàleg. Hi ha algú a l’altre cantó de la 
taula ?Sou vosaltres els que esteu Uls-
teritzant el país. 
Martorell no es aliè a aquesta bogeria 
dels del 155, un home gran, detingut a 
casa seva de bon matí, per cometre un 
delicte? per declarar davant d’un jut-
ge? res d’això, per ser vexat i humiliat, 
entintar-li les mans, fer-lo posar de cara 
i de perfil davant d’una màquina de re-
tratar i fitxar-lo com un delincuent comú 
en una comissaria de la policia nacio-
nal. Ara ha estat en Salvador Esteve, 
demà serem nosaltres?
Constituïda la generalitat, derogat el 155, 
les conselleries ja han anat per feina i 
des de territori ja s’han aprovat 26 expe-
dients urbanístics paralitzats per Madrid, 
dos d’aquests ens afecten i molt. Son el 
PDU i el PDUI (plans directors urbanís-
tics i d’infraestructures) que milloraran la 
nostra qualitat de vida, relatius a la ròtula 
de Martorell-Abrera i al seu entorn, amb 
noves connexions cap al Vallès, acces-
sos a l’autopista i autovia, impacta sobre 
el desdoblament de la carretera de Pie-
ra, baixador ferroviari a SEAT, etc.

L’Hospital, la construcció de nou ha-
bitatge social a la sínia, la nova seu ju-
dicial, la ferradura verda, els horts de 
lleure, el pavelló PAV3, la protecció i es-
tudi del nostre patrimoni històric, la pro-
moció d’esports minoritaris ampliant/
millorant equipaments per a l’hoquei, la 
gimnàstica, el pàdel o l’atletisme, o  tota 
la inversió en la millora de les nostres es-
coles, garantint-ne l’accessibilitat amb 
ascensors. Tot això es el nostre benes-
tar, i arrenca d’un fet tant important com 
el d’escoltar la ciutadania i fer-la partí-
cep de les decisions que  l’afecten, amb 
transparència i una bona comunicació. 
Es per això que amb el portal de la trans-
parència  volem complir el nostre pro-
grama de govern, aquell on proposàvem 
“un consistori municipal amb les parets 
de vidre, en el qual les veus de la ciuta-
dania siguin escoltades i puguin interve-
nir en els processos que els toquen de 
ben d’aprop”, i que ja es una realitat.
Ara a un any de finalitzar el mandat i 
malgrat els entrebancs,  seguim “Escol-
tant, fent, explicant” 
Que tinguem un bon estiu!!

Adolf
Bargués

GM ERC
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LAS DIFERENCIAS ENTRE RAJOY Y SÁNCHEZ

Pedro Sánchez ha llegado a ser pre-
sidente de España después de haber 
perdido dos elecciones, engañando a 
sus socios y sobre todo traicionando a 
sus propios votantes.
En principio tenía que ser una presiden-
cia instrumental, es decir, una moción 
de censura destinada a convocar elec-
ciones. Al final, una vez que ha ocupa-
do Moncloa, ya ha dicho abiertamente 
que piensa acabar la legislatura, con la 
pírrica cifra de 84 diputados que le obli-
ga a hacer concesiones a independen-
tistas, anti sistemas y etarras.
El motivo principal, según él, ha sido 
la sentencia de la Gürtel que invalida-
ba a Mariano Rajoy como máximo re-
presentante de los ciudadanos. No os 
quepa duda que cuando salga la sen-
tencia de los ERE’s de Andalucía si es 
condenatoria, no dimitirá.
En este país hay dos varas de medir 
mediáticamente, una para los políticos 
de izquierdas y otra para los políticos 
de derechas. Si un político de dere-
chas, aunque sea de segunda fila pone 
en su currículum unos estudios que no 

Fa dies van detenir l’ex-alcalde Sal-
vador Esteve per pressumpta mal-
versació en l’àmbit de la Diputació 
de Barcelona, de la qual n’era pre-
sident fa uns anys. Tot arran d’una 
denúncia feta al juny de 2016 per 
CGT i la CUP. L’ex-alcalde ja és al 
carrer, mentre es segueix investi-
gant on són els milions que havien 
d’anar a cooperació internacional. 
El mateix dia, els convergents que 
governen la Generalitat, ara Juntsx-
Cat, i els partits que els hi donen 
suport, ERC i la CUP, van dir que 
aquesta operació policial es feia per 
desviar l’atenció de la sentència del 
Cas Gürtel.
No acabem d’entendre com creuen 
que es podria distreure a la ciuta-
dania d’un escàndol com la Gürtel, 
que porta 10 anys sortint setmanal-
ment a programes de debat i noti-
ciaris, amb la detenció d’un ex-al-
calde i ex-president de la Diputació, 
en una operació policial que, com 
aquell qui diu, acaba de començar. 

posee, va a ser portada de periódicos, 
abrirá telediarios y sufrirá escarnio me-
diático, algo que no me parece mal.
Por el contrario si un político de iz-
quierdas como el mismísimo presi-
dente del gobierno Pedro Sánchez, ha 
mentido en su currículum como está 
demostrado, poniendo que ha ocupa-
do cargos y responsabilidades que no 
ha tenido, habrá un silencio mediático, 
social y digital.
Si un político de derechas es imputa-
do, ha de dimitir inmediatamente. En 
cambio  hay tres ministros actuales 
imputados por delitos que afectan a 
sus responsabilidades, pero hay que 
respetar la presunción de inocencia.
De momento la presidencia de Pedro 
Sánchez en poco o nada ha mejorado 
la vida de los españoles. Lo único que 
ha hecho es acoger a 600 inmigrantes 
ilegales para hacerse la foto, utilizar el 
comodín de Franco sacando sus res-
tos del valle de los caídos, bajarse los 
pantalones con los independentistas 
catalanes, decir que va a trasladar a 
casa a los presos etarras y en breve 

Però passa que, alhora de “tapar” 
coses, els convergents precisament 
hi tenen traça. De fet, han tapat el 
nom del seu partit amb 2 o 3 noms 
nous seguits (PDCat, JuntsxCat...) 
per si un cas a algú li sona massa al 
Cas Pujol, el Cas Palau, el Cas Pre-
tòria, i una llista llarga que no hi cap. 
De fet també han tapat els pitjors 
anys de retallades i deute històric 
de l’administració, de cultura del 
totxo, amb discursos de banderes i 
patriotisme.
I de fet, quan SOM ja va denunciar al 
maig de 2016 irregularitats amb les 
justificacions que l’Ajuntament de 
Martorell tenia de les subvencions 
en matèria de cooperació interna-
cional, també van desviar l’atenció 
acusant a la regidora de SOM, Ra-
quel Pérez, de voler tacar el bon 
nom d’una pila de gent i de qües-
tionar la bona feina convergent. La 
jutgessa va arxivar provisionalment 
la causa, curiosament com va pas-
sar amb la primera denúncia de la 

subirá impuestos, no os quepa duda.
Mariano Rajoy con sus defectos, ha ba-
jado dos millones y medio de parados 
respecto a cuando él llegó al gobierno. 
Las políticas de Pedro Sánchez a poco 
tardar, van a volver a crear desemplea-
dos en masa como viene siendo habi-
tual en todos los gobiernos socialistas, 
a base de incrementar el gasto público, 
realizar políticas de gestos y postureo 
en vez de gobernar para crear riqueza y 
mejorar la vida de los españoles
Pero sin duda las principales diferen-
cias entre Rajoy y Sanchez son bási-
camente que Mariano gana elecciones, 
mientras Sánchez las pierde, Rajoy 
crea empleo y Sánchez creará parados 
y sobretodo que Rajoy ha demostrado 
irse como un señor, renunciando a su 
paga vitalicia, sin entrar en ningún con-
sejo de administración y volviendo a su 
oficio anterior, como funcionario.
El día que se vaya, o seguramente le 
echen a Pedro Sánchez, verán ustedes 
la diferencia entre ambos. El que vino 
a servir y el que va a servirse del cargo 
para tener la paga vitalicia.

Gürtel. Avui, el mateix ex-alcalde de 
llavors, està investigat precisament 
per un tema molt semblant. Pel camí 
es va privatitzar l’aigua, segueixen 
destinant diners prioritàriament al 
totxo, com si fòssim un típic poble 
“pepero” de la costa d’Alacant, com 
si no tinguèssim res més a fer l’any 
2018 que assistir a les inauguracions 
de les obres pre-electorals i veure a 
l’alcalde convergent, Sr. Fonollosa, 
a les fotos amb l’enèsim re-asfaltat, 
un altre pàrking camuflat de parc, o  
un altre carrer on han arrencat els ar-
bres per tornar a fer voreres.

AMB LA VENA ALS ULLS

SOM 
MARTORELL

Vicente 
Casal

PP
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Organitza: 
Molí Empresa. Ajuntament de Martorell

CURSOS I TALLERS
“Com negociar en contextos difícils” 
(Formació empresa-emprenedors)

Sessió acollida demandants 
d’ocupació

 “Prepara’t” (Recicla’t +45)

Sessió informativa emprenedoria “Club 45”: (Recicla’t +45)

“Eines Google” (Recicla’t +45)

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

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

“Coneix els requisits legals i fiscals 
de la venda on-line” (Formació 
empresa-emprenedors)

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

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

“Jornada dinamització del mercat 
local Reempresa Martorell”

20 de juny de 2018, de 9.30 a 13.30 h 

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

5 de juliol de 10.30 a 12.00 h 
(sessions setmanals)

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

17, 24 i 31 de juliol de 2018, de 10 a 13 h

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

6 de juliol de 10.00 a 12.00 h 
(sessions cada 15 dies)

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

18 i 25 de juliol de 2018, de 10 a 12 h

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

20 de juliol de 2018, de 10 a 12 h 

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

27 de juliol de 2018, de 10 a 12 h

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

13 de juliol de 2018, de 10 a 12 h

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

13 i 20 de juliol  de 2018, de 10 a 13 h 

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

2, 9, 16, 21 i 30 de 2018, de 10 a 12 h 

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

4 i 11 de juliol de 2018, de 9.30 a 
13.30 h 

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

6 de juliol de 2018 de 10.00 h a 12.00 h

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

+ info
www.moliempresa.cat




