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ENTITAT
MARTORELL GIMNÀSTIC CLUB
ANY DE FUNDACIÓ
2007
PRESIDENT
Gerard Mimó
DADES DE CONTACTE
Gimnàs Escola José Echegaray (Martorell)
Adreça electrònica:
martorellgimnasticclub@gmail.com
Pàgina web:
http://beta.esportsmartorell.cat/esport/
gimnastica/

Premi de l’Activitat Física
i l’Esport a Martorell 2018

Xarxes socials:
Martorell Gimnàstic Club
@martorellgc

INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE MARTORELL ı 93 775 00 50
TRANSPORT URBÀ ı 93 775 34 34
FGC ı 93 205 15 15
RENFE ı 902 240 202 · 900 200 212
TAXI MARTORELL ı 93 775 24 45 (24 h)
www.taximartorell.com
POLICIA LOCAL ı 93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA ı 088 · 112
BOMBERS ı 93 775 10 80 · 93 775 10 85
PARRÒQUIA SANTA MARIA ı 93 775 00 89
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR ı 93 775 39 18
CREU ROJA ı 93 775 05 50
URGÈNCIES MÈDIQUES ı 061
SANITAT RESPON ı 902 111 444
VISITES MÈDIQUES ı www.gencat.cat/ics
HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU ı 93 774 20 20
SERVEIS FUNERARIS ı 93 775 55 52
CORREUS I TELÈGRAFS ı 93 775 11 46
INFO GENERALITAT ı 012
MOBLES I TRASTOS VELLS ı 93 775 34 34
DEIXALLERIA MUNICIPAL ı 93 776 52 34
AIGÜES DE MARTORELL ı 93 775 10 28
RÀDIO MARTORELL ı 93 775 5252
BIBLIOTECA ı 93 775 60 60
OMIC ı 93 775 37 52
GAS NATURAL ı 902 079 997
FECSA-ENDESA ı 902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

www.martorell.cat
@ajuntamentmartorell

2

@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

FINALITAT
El Martorell Gimnàstic Club neix amb l’objectiu de promoure
i consolidar la pràctica de la gimnàstica artística a Martorell. Els principis del club es resumeixen en quatre aspectes:
transmissió de valors, participació, implicació en el poble i
vinculació de les famílies. Promovem la participació dels i
les gimnastes, tant en les activitats socioculturals i esportives locals, com en tots els nivells de competició, afavorint
d’aquesta manera la relació i el vincle amb el poble i altres
clubs esportius. El nostre projecte esportiu pretén fomentar
la gimnàstica artística tant en l’àrea de competició com en la
de base per arribar a ser un club de referència a la comarca.
APUNT HISTÒRIC
El Martorell Gimnàstic Club som de recent creació i aquesta
és la nostra primera temporada al capdavant de la promoció
i gestió de la gimnàstica artística al nostre municipi, que emprenem amb el suport i assessorament del Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. Actualment
comptem amb més d’un centenar de gimnastes vinculats/
es directament amb el nostre club. Oferim diferents grups en
funció de l’edat i del nivell. El nostre objectiu és realitzar una
proposta de grup que s’ajusti a les necessitats i expectatives
de cada gimnasta i que permeti una formació integral basada
en la pràctica de la gimnàstica .

FARMÀCIES

CRÈDITS

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)
DE DIOS ı 93 775 32 29
C. Comerç, 5 (Estació Renfe)
HERNÁNDEZ ı 93 775 40 61
Av. Capità Batllevell - Lluís de Requesens, 4
(Buenos Aires)
LAIA ROVIRA ı 93 775 02 89
C. Pau Claris, 3 (Ctra. Nacional II)
MASSANEDA ı 93 774 19 54
Pl. V. Rodríguez, 1 (Buenos Aires)
MIRALLES CISQUER ı 93 774 26 46
Pl. Frederic Duran, 3 (Torrent de Llops)
MIRALLES VIA ı 93 774 15 19
Av. Germans Martí, 25 (el Pla)
PARERA ı 93 775 18 97
Pl. de La Vila, 11 (La Vila)

MARTORELL
Butlletí d’Informació Municipal

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
14 DE MAIG		
15 DE MAIG		
16 DE MAIG		
17 DE MAIG		
18 DE MAIG		
19 I 20 DE MAIG		
21 DE MAIG		
22 DE MAIG		
23 DE MAIG		
24 DE MAIG		
25 DE MAIG		
26 I 27 DE MAIG		
28 AL 31 DE MAIG		
01 AL 03 DE JUNY		

MASSANEDA
DE DIOS
ROVIRA
PARERA
DE DIOS
MASSANEDA
DE DIOS
ROVIRA
PARERA
MASSANEDA
ROVIRA
DE DIOS
CURTO
CURTO

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

Edició i redacció:
Ajuntament de Martorell
Correcció lingüística:
Servei Local de Català
Dipòsit legal:
B-17.326-81
Disseny i maquetació:
info@quimaranda.cat
Fotografies: GRISPHOTO
Impressió: Novoprint
Tiratge: 11.000 exemplars
Aquest butlletí es distribueix
gratuïtament per totes les bústies del
municipi i en els edificis on es faciliti
l’entrada del repartidor. Si no el rebeu
correctament, comuniqueu-nos-ho a
l’adreça electrònica
comunicacio@martorell.cat

PARTICIPA
Els veïns que ho vulguin, poden fer
ús del Reglament de Participació
Ciutadana fent arribar les seves cartes
a l’adreça comunicacio@martorell.cat.
Hi ha de constar nom i cognoms, DNI,
adreça i telèfon. Les cartes no poden
superar les 20 línies.
Es reserva el dret de publicar o
esmenar el text.

91.2 fm
Ràdio Martorell

EDITORIAL ı L’ALCALDE

La millora de Martorell,
un treball d’equip
L’esforç i el compromís de moltes persones és el
que ens permet millorar el nostre poble. Estimarse un poble vol dir treballar per la cohesió social,
afavorir oportunitats millora, pensar en els altres,
generar confiança...
Tots ens sentim orgullosos d’allò que estimem,
també del nostre poble.
Fa unes setmanes hem viscut una Fira de Primavera molt participada, els carrers i places
s’han omplert per celebrar-ho, participació,
gaudi i convivència. Activitats lúdiques i recreatives, comercials, culturals, esportives... Des de
l’ajuntament hem impulsat bona part d’aquestes
activitats, amb la inestimable col·laboració i implicació de moltes persones que des de les moltes
entitats del nostre poble també l’han fet possible.
Si les activitats són importants, també ho és la
transparència de l’ajuntament, fa temps que tre-

ballem en aquesta direcció i justament fa pocs
dies hem rebut un reconeixement la qualitat i
transparència de la informació pública. Hem
assolit el 100% dels indicadors fixats a partir de
la Llei de transparència, un reconeixement que
ens dona la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest és també un mèrit compartit amb els treballadors municipals. Altre cop, esforç i compromís comú ens apropa a una administració local
transparent i oberta.
També estem compromesos amb la millora dels
espais públics. Volem una via pública més neta,
moderna i endreçada. On hi hagi espais per fer
carrer, fer plaça, fer família, espais per compartir.
Una mostra de la transformació de la via pública són les Tres Flors d’Honor que ens acrediten que tenim un poble amb un enjardinament
i ornamentació floral de primer nivell. I el mèrit
és compartit sobretot amb les persones que tre-

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

ballen a Can Serra i que es cuiden de cultivar i
d’acompanyar les flors dels nostres carrers i places, flors amb ànima social que surten cada any
del viver de Can Serra,
Treballem també pel desenvolupament industrial
i econòmic, com ho demostra el fet que som el
municipi amb un PIB per càpita més alt de Catalunya i que aquest mes hem entrat a formar part
de la xarxa de municipis de l’Estat amb un Alt
Potencial Logístic i Industrial. Alhora, tenim cura
de la cohesió social i les polítiques socials municipals han rebut la consideració d’excel·lents
per part de l’Associació de Directors de Serveis
Socials.
La millora de Martorell és i serà una cosa de tots.
Us animo a seguir treballant en la mateixa direcció i a a fer-ho tots junts per garantir que Martorell segueixi millorant en tots els àmbits.

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

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

@xavifono

http://alcalde.martorell.cat

674 118 230
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PLE D’ABRIL

Garantir el dret a l’habitatge i la pobresa energètica,
prioritats de l’Ajuntament
Seguir treballant per garantir les necessitats
d’habitatge i subministrament d’energia de
les persones més vulnerables és una de les
prioritats de l’Ajuntament de Martorell. En el
ple del mes d’abril es va aprovar una iniciativa que reclama el desplegament de la llei de
mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
que pateixen moltes persones i famílies que
no poden fer front al pagament de les factures
de consum d’energia dels seus habitatges.
Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi

econòmica i les situacions d’atur, de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients.
Per això, la proposta destaca que “el món local ha estat fent front als problemes de pobresa energètica i emergència d’habitatge
des de l’inici de la crisi” i apel·la a la Comissió
Europea perquè insti els estats membres de
la UE a adoptar mesures i promoure accions
que puguin dur a terme els organismes locals
i regionals. El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués,
va reclamar “la unitat de les institucions cata-

lanes per donar solucions conjuntes i el suport
dels governs locals a les famílies i persones
que més ho necessiten”. Bargués va remarcar
que “Martorell és, després del Prat de Llobregat, el municipi del Baix Llobregat que més
compleix els principis de solidaritat urbana
respecte al parc d’habitatge protegit”.
La moció es va aprovar amb 18 vots favorables –dels grups de govern que la proposaven, PDeCat i ERC, a més del PSC i Movem– i les 2 abstencions dels regidors del PP
i Som Martorell.

Contra el maltractament animal
En la darrera part de la sessió també es va
aprovar una moció de Movem Martorell per
declarar Martorell ciutat lliure de maltractament animal, amb l’única abstenció del PP.
També va tenir llum verda per unanimitat una

moció del PSC i Som –amb l’adhesió dels
grups de govern– de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania. La
referent a l’equiparació de drets laborals de
les persones treballadores de la llar respec-

te la resta de col·lectius laborals, seguint els
dictàmens de l’Organització Internacional del
Treball (OIT), es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte el PP, que s’hi
va abstenir.

Renúncia del regidor,

Finalment, en el ple, el grup municipal de
Movem Martorell va exposar la renúncia, per
motius professionals, del seu regidor Ricard

Sánchez Gaya. L’alcalde Xavier Fonollosa li va
agrair la tasca duta a terme en l’actual legislatura i li va desitjar sort en la seva nova etapa.

Ricard Sánchez
4

MUNICIPAL

L’Ajuntament obté el

100%

de puntuació

en transparència en l’índex

infoparticipa de la UAB

NOMÉS 19 MUNICIPIS CATALANS HAN ACONSEGUIT AQUEST SEGELL QUE PREMIA
LA QUALITAT I LA TRANSPARÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
L’Ajuntament de Martorell ha rebut el Segell
Infoparticipa a la qualitat i transparència de la
informació pública assolint el 100% dels indicadors positius, la màxima puntuació possible.
Només 19 dels 947 municipis catalans han
aconseguit aquest guardó, que va ser lliurat en
un acte celebrat el passat 25 d’abril a la sala
d’actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, al qual van assistir l’alcalde
Martorell, Xavier Fonollosa, i el regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Règim
Interior i Noves Tecnologies, Lluís Amat.
Desenvolupat pel Laboratori de Periodisme i
Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona

(UAB), el projecte Infoparticipa avalua la informació pública de les diferents administracions
per tal de promoure la seva transparència i
qualitat. Concretament, Martorell ha obtingut
una puntuació del 100% després de l’anàlisi
que aquest òrgan independent ha realitzat en
base a 52 indicadors diferents fixats a partir de
la Llei de Transparència.
“Som un ajuntament model en qualitat i transparència de la informació pública municipal i
així ho acredita haver assolit la màxima puntuació, després d’un procés d’avaluació molt
rigorós de la Universitat Autònoma de Barcelona”, va afirmar l’alcalde. “És un mèrit de tots els
treballadors municipals, gràcies al seu esforç i

al seu compromís en oferir el millor servei als
ciutadans i facilitar-los-hi l’accés a la informació
pública”, va afegir Fonollosa.
Per la seva part, el regidor de Noves Tecnologies, Lluís Amat va assenyalar que “aquest
és un servei que beneficia tothom, a nosaltres
com a organització i als ciutadans que poden
consultar tota la informació pública a l’abast”.
Entre els anys 2013 i 2017, Infoparticipa ha
analitzat en diferents onades un total de 7.594
pàgines web i els municipis de més de 20.000
habitants de tot l’Estat han estat avaluats com
a mínim una vegada. També han estat estudiats tots els municipis de Catalunya, Madrid,
Aragó, Múrcia, Navarra i Canàries.
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FIRA PRIMAVERA ı 5A MOSTRA DEL TRANSPORT

Els martorellencs protagonistes de l’estand de

l’Ajuntament a la
Amb el lema ‘Martorell, millor amb tu’, l’estand de l’Ajuntament es va centrar
a explicar els principals projectes municipals a través de 5 àrees diferenciades

La inauguració de la 5a Mostra dels Transport
i l’estand de l’Ajuntament de Martorell va tenir
lloc el dissabte 28 d’abril a Ca n’Oliveras. En
total, es van destinar uns 2.000 metres quadrats
a l’estand institucional de l’Ajuntament, que va
ampliar el seu espai; més de 1.600 a l’exposició
i venda de vehicles i prop de 3.000 a la Mostra
de Maquetisme Nacional Martotren.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa,
acompanyat pels regidors de l’equip de govern municipal, va inaugurar la mostra que incorporava com a novetat la redistribució dels
espais de cadascuna de les àrees temàtiques
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que conformen la fira. L’alcalde va remarcar
que amb aquesta nova distribució “s’ha fet
més diàfan per acollir les diferents marques
de vehicles i la mostra Martotren amb totes
les maquetes de tren”.
Amb el lema ‘Martorell, millor amb tu’, l’estand
de l’Ajuntament es va centrar a explicar els
principals projectes municipals a través de 5
àrees diferenciades i donant protagonisme als
martorellencs. Diversos plafons van recollir
projectes com la construcció del nou Pavelló
Esportiu Municipal PAV3, la Residència de la
Fundació Arc de Sant Martí per a persones

Martotren
i l’exposició de vehicles
amplien espais

L’associació d’Amics del Ferrocarril de
Martorell va ampliar fins a gairebé 3.000
metres quadrats l’espai expositiu de la 7a
Trobada Nacional de Maquetistes que se
celebra cada 2 anys a Martorell. El president dels Amics del Ferrocarril de Martorell, Xavier Montià, va destacar que “hi ha
material i maquetes de totes les escales
que tenim al mercat: maquetes d’escala
N, H0, 0, 1 i LGB, estands de fabricants i
botigues de modelisme ferroviari i un mercat d’ocasió”.
Aquest és una de les fires més importants
de modelisme ferroviari que es fa a Catalunya i cada vegada és més concorreguda,
com ho demostra el fet que hi exposessin associacions de “Catalunya, França i
de l’Aragó. Aquesta és la segona fira més
important, després de la de Lleida”, va assegurar Montià.

amb discapacitat, l’Espai Jove CCM, el parc
d’Europa, el complex d’habitatges a la Sínia i
Can Bros, les millores a la via pública, el projecte Bon Veïnatge o la recuperació dels Premis de la Nit de l’Activitat Física i l’Esport.
Un dels atractius de l’estand institucional, tal
com va explicar el regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Règim Interior i Noves Tecnologies, Lluís Amat, va ser la inclusió
d’activitats per a tota la família relacionades
amb els projectes explicats, com “el rocòdrom
i un petit circuit d’aventura similar al que es
construirà al parc de Can Cases, a proposta
de la ciutadania; un espai de robòtica amb impressores 3D que anirà al nou Espai Jove del
Centre Cultural o el mural d’Okuda per pintar”.
Igualment, sorgit del Consell d’Infants Municipal, es va presentar el projecte de l’app per
a incidències a la via pública. “Aquests dies
s’explica a la ciutadania la seva funcionalitat,
alhora que es demana la seva opinió per introduir-hi noves idees abans de la seva posada
en marxa”, va exposar l’alcalde.
Annex a l’estand de l’ajuntament, els treballadors del Centre Ocupacional Can Serra
van repartir 6.000 flors de la 29a campanya
‘Una casa, una flor’. Els visitants es van poder
emportar a casa una de les tres variants de
plantes que han cultivat al viver de Can Serra:
begònies, sàlvies i petúnies.

La tercera peça de la Mostra del Transport
va ser la destinada a l’exposició i venda de
vehicles. Aquest any hi van ser presents 6
marques que tenen concessió a Martorell:
Citroën, Kia, Nissan, Peugeot, Renault i Seat.
Cada marca disposava de 270 metres quadrats que s’aprofitaven, com és habitual, per
exposar els seus vehicles i oferir descomptes
i promocions als visitants.

Continua a la pàgina següent
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REPORTATGE ı FIRA PRIMAVERA

La cultura i el lleure,
activitats estrella de la Fira
La programació de la Fira de la Primavera va atorgar un gran protagonisme a les activitats culturals i tradicionals i a les relacionades amb el lleure. Els martorellencs van poder gaudir de concerts, teatre, portes obertes al patrimoni, dansa, gastronomia, motor,
cultura tradicional i activitats esportives durant els tres dies que va durar la Fira.

Dissabte de Cercavila
Els Capgrossos i els Bastoners de l’Esbart Dansaire, acompanyats pels
gegants de Ripoll i Santa Coloma de Gramenet, van participar de la
cercavila i la demostració de balls de cultura popular.

Públic malgrat la
tradicional pluja
Tant dissabte com diumenge, La Vila es va omplir
de parades amb la Fira de l’Artesania, del Joc i l’Oci
Familiar i el Mercat d’Il·lustradors.

Àmplia
oferta musical
A la Nau 2 de Ca n’Oliveras, es va celebrar el Calamar
Fest amb sessions de DJ i concerts de tribut a
Mecano, El Último de la Fila i Héroes del Silencio.
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Concert de la
Banda Simfònica i
Nit de les Bèsties
Diumenge, a la plaça de l’Església es va
realitzar el concert Clàssics del Pop amb la
Banda Simfònica de Martorell i poc després,
la Colla de Diables i Dracs de Martorell va
celebrar un correfoc.

Manuel Roig i Amparo López

guanyen el 43è
Premi Vila de Martorell
Com es tradicional, la gala del 43è Premi Vila de
Martorell, celebrada a El Progrés, va servir com
a punt de partida dels actes de la Fira de Primavera. L’alacantí Manuel Roig va aconseguir el
premi al millor llibre de poemes en català, mentre Amparo López, de Guadalajara, ho va fer en
llengua castellana.
La vetllada a El Progrés la van seguir unes 500
persones i va ser conduïda per la periodista martorellenca Cristina Solias. Durant una hora i mitja, es van lliurar 14 guardons a les millors obres
en poesia i poesia visual -en categoria oberta i
local- i de conte, microrelat i nous formats audiovisuals com el tràiler de llibre i l’audiovisual en
categories locals. També es van concedir tres
reconeixements per part del jurat i un altre per
al Gremi de Llibreters, per la seva tasca organitzant des de fa 40 anys la Fira del Llibre de
Sant Jordi. El grup Painomi va encarregar-se de
l’amenització musical amb tres peces pròpies.
L’alcalde Xavier Fonollosa va destacar que
“aquests premis tenen la pretensió de difondre
la literatura i la cultura”. En aquest sentit, va lloar
la participació als Premis Vila: “A Martorell tenim
molta gent amb molt de talent que té aquí la

ELS PREMIATS
PREMIS LOCALS PER A ADULTS I PER
A JOVES I CATEGORIA OBERTA DE
NOUS FORMATS LITERARIS:
Premi per al millor llibre de poemes i
l’edició del llibre: Jacint Soler Mas, per
Epidermis. Dotat amb 1.000 euros. Menció
especial a Antoni Folqué Serres per El ciclisme a Martorell (1889-2006) i Quim Miró
Masmiquel i Maria Cerezuela per Futbol
Sala Martorell. 10 anys a l’elit.
Premi per al millor conte: Maria Isabel Gil
Soler, per Els guardians de la nit. Dotat amb
300 euros.
Premi per al millor microrelat: Francesc
Xavier Borràs Santafé, per Ningú no les va
plorar. Dotat amb 300 euros.

seva oportunitat i és un goig veure com cada
any a la Fira del Llibre tenim més llibres d’autors
locals”.
El regidor de Cultura, Museus i Patrimoni de
l’Ajuntament, Sergi Corral, va parlar de “la tasca que estem fent des de l’equip de govern de
convertir Martorell en una capital literària” posant

de relleu aspectes com ara “l’increment d’un
36% de les activitats a la Biblioteca aquest darrer any o que hem doblat els clubs de lectura”.
El director del Premi Vila de Martorell, Àlex Susanna, va ressaltar que “no hi ha gaires ciutats a
Catalunya que tinguin una ciutadania tan implicada en els seus premis literaris”.

Premi per al millor poema: Montserrat
Barlam Bruquetas, per Lluita. Dotat amb
300 euros.
Premi per al millor conte (fins a 14
anys): Clàudia Arjona Martínez, per Ultron
2400. Dotat amb una tauleta, un lot de material promocional de la Biblioteca Martorell
i la lectura radiofònica de l’obra al programa
Martorelletres, de Ràdio Martorell.
Premi per al millor poema (fins a 14
anys): Montserrat Franco Gil, per Entre tu
i jo. Dotat amb una tauleta, un lot de material promocional de la Biblioteca Martorell i
la lectura radiofònica de l’obra al programa
Martorelletres, de Ràdio Martorell.
Premi per al millor conte (de 15 a 18
anys): Alberto Lozano González, per El lloc
on vull quedar-me. Dotat amb 250 euros, un
lot de material promocional de la Biblioteca
Martorell i la lectura radiofònica de l’obra al
programa Martorelletres, de Ràdio Martorell.

Premi per al millor poema (de 15 a 18
anys): Laura Tella Amo, per Ataràxia. Dotat
amb 250 euros, un lot de material promocional de la Biblioteca Martorell i la lectura
radiofònica de l’obra al programa Martorelletres, de Ràdio Martorell.

CATEGORIA OBERTA DE NOUS
FORMATS LITERARIS:
Premi al millor tràiler de llibre i audiovisual: ex aequo per Dolors Caro López per
Secrets de poble (tràiler del llibre de Lídia
Ortiz); i Héctor Cerezales Magallanes, per
Coure a l’ombra d’un tany negre (audiovisual). Dotat amb 200 euros per a cadascun
d’ells.
Premi per al millor blog literari: Berta
Florés Paredes, per La vida és una broma.
Dotat amb 300 euros.
Continua a la pàgina següent
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REPORTATGE ı FIRA PRIMAVERA
UN MAPPING RECREA LA
LLEGENDA DEL PONT DEL
DIABLE
L’emblemàtic pont del Diable va tornar a ser
l’escenari d’una nova adaptació de la seva llegenda amb un mapping projectat sobre el vell
monument. Centenars de persones van anar als
jardins i a la Font de l’Eudó per gaudir del muntatge visual i sonor visionat en dues sessions.

FOCS A RITME DELS
CRACS DE LA MÚSICA
El Piromusical va ser el colofó de quatre dies
intensos de Fira de Primavera. Cançons mítiques, que perduraran per sempre, van sonar
en sincronia amb els focs d’artifici, sota l’atenta
mirada de centenars de persones aplegades al
voltant de la plaça de les Cultures.
Les veus de Prince, Whitney Houston, David Bowie, Aretha Franklin, George Michael o
Queen, i cançons d’U2, Scorpions i AC/DC,
van protagonitzar un espectacle de so i llum
que va homenatjar els cracs de la música.
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QUATRE COLLES CASTELLERES
OMPLEN D’EMOTIVITAT LA FIRA
Jornada castellera molt especial i plena
d’emotivitat a la plaça de la Vila, amb l’actuació
dels Castellers de la Il·lusió, una colla que fomenta la inclusió de totes les persones. Els
de la camisa blau marí van fer pinya al costat
de les tres colles fidels a la cita martorellenca: els Castellers de Vilafranca, els Castellers
d’Esparreguera i els Castellers de Santpedor.

COMPROMÍS AMB LA INCLUSIÓ
Martorell va tornar a mostrar el seu compromís amb la inclusió durant els actes de la Fira
de Primavera. Un dels moments més emotius
va ser l’actuació dels Castellers de la Il·lusió,
una colla que no pretén competir, sinó fer
partícip de la tradició a persones amb alguna
discapacitat. Fundada l’any 2012 a Valls, formen la Colla de la Il·lusió “unes 70 persones,
que treballem per demostrar que les persones
amb alguna discapacitat podem encaixar en
la societat en aquest àmbit casteller i esdevenir un punt de referència per altres activitats”,
explicava el seu fundador, president i cap de
colla, Joaquim Murillo.
Els usuaris de Can Serra van ser protagonistes a la Fira de l’Artesania que diumenge es
va celebrar a La Vila, on van realitzar un taller
amb alfàbrega, i a l’estand de l’Ajuntament, en
el qual, a més de repartir les tradicionals flors,
van poder explicar el projecte que es realitza
al viver i que porta 86.640 flors als carrers de
Martorell. L’estand també va dedicar un ampli
espai per al projecte de la nova residència de
l’Arc de Sant Martí, amb capacitat per a 48
persones amb discapacitat intel·lectual. Justament, la presència de la Colla de la Il·lusió es
va emmarcar en la celebració dels 10 anys de
la creació del Centre d’Atenció Diürna de l’Arc
de Sant Martí.
A més, la Nit de l’Activitat Física i de l’Esport va
incorporar, per primera vegada, una categoria
de premis a la inclusió que va recaure sobre
Rubén Capuz i el Club Social Punt de Trobada.
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ENTREVISTA A:

Màrius García
“Tinc un regust agredolç perquè sempre
penso que hagués pogut fer més”
Màrius García i Baeza, va ser nomenat Fill
Predilecte de Martorell per l’Ajuntament
l’any 2016. Fa dècades que organitza tot
tipus d’activitats culturals i que hi participa amb la seva coordinació, amb la seva
veu, la seva empenta, elegància i generositat. Sempre que se l’ha necessitat, ell ha
respost.
Nascut a Martorell l’any 1932, va fundar i
dirigir la revista En Equipo (1978), al Col·legi
Santo Tomás de Aquino. Aquella publicació
tenia una redacció formada per escolars
que durant anys van cobrir tot tipus de notícies locals, amb rigor i passió. García va
estudiar Magisteri a la Universitat de Barcelona; ha presentat el Premi Vila de Martorell en més de vint ocasions; va fundar, amb
en Josep Servat, l’Acadèmia Martorell i va
ser un dels organitzadors del primer Pessebre Vivent de Martorell, al Santo Tomás
de Aquino. Una tradició amb continuïtat a
l’Escola La Mercè, on García ha fet de narrador uns quants anys.
Del seu currículum en destaca també haver
estat president del Patronat de la Cavalcada de Reis de Martorell (2006-2015); el fet
d’haver presidit la Creu Roja de Martorell
(1995-1997); d’haver fundat la fira Artesanàlia de la Festa Major (2007); d’haver
estat un dels responsables que Els Pastorets es tornessin a representar al teatre El
Foment; ser patró vitalici de la Fundació
Francesc Pujols.
Diu que el nomenament com a fill predilecte de Martorell el va agafar per
sorpresa?
Totalment, no és una cosa que esperés ni
que tingués la pretensió d’arribar a aconseguir. Feia coses perquè em sortia del cor
però mai pensava que em donaríem un premi. A més, ho van portar en el secret més
absolut. Va ser una sorpresa molt agradable.
Què se sent?
Sents alegria i satisfacció però no et sents
més important o diferent als demés.
12

En el seu discurs va dir que havia tingut la sort de trobar l’entusiasme de
moltes persones per tirar endavant
projectes.
És lògic, una persona sola no pot realitzar
grans coses però quan tens l’entusiasme d’un
grup de gent sempre és més fàcil. A més he
tingut la virtut de saber delegar sempre. Moltes coses han estat possibles perquè hi ha hagut gent que ha volgut treballar per Martorell.
Per què magisteri?
Volia ser mestre però abans anar a la universitat era un somni irrealitzable. Somiava
poder anar a la universitat però no hi vaig
poder accedir a través del col·legi. En acabar vaig anar fent diversos oficis però el cuc
del magisteri sempre el tenia. La vida em va
portar per altres camins però va arribar un
moment que vaig dir prou: o et dediques a
això o acabaràs malament. Vaig fer un any
sabàtic i vaig començar magisteri. Tenia 36
anys quan vaig acabar la carrera.
També ha fet de periodista.
Era la meva altra vocació. Volia ser mestre o
periodista. I vaig ser mestre.
Va combinar aquestes dues passions a
l’hora de formar els seus alumnes.
Sempre he tingut la pretensió d’una escola
oberta. Sabia que els alumnes, quan sortissin
de l’escola, s’havien d’enfrontar amb un món
que no era d’oracions subordinades. Per això,
quan jo era mestre vam sortir molt al carrer.
Vam entrevistar l’alcalde, els regidors fins i tot
a Manolo Escobar!
Va ser president de Creu Roja.
Poc temps, però en aquell moment la Creu
Roja desapareixia. Em va cridar l’alcalde, Salvador Esteve, i em va explicar la situació i vaig
dir que sí. Vam formar una junta amb 85 persones i a la primera reunió érem 10, a la segona 5 i a la tercera 3. Hi havia l’actual president,
en Santi Sánchez. Al cap de dos anys vam fer
eleccions i es va presentar en Santi i va guanyar. Des d’aleshores ha estat president i no hi
ha hagut mai cap president com ell.

Deu ser una experiència extraordinària
preparar cada any la cavalcada de Reis.
Viure la cavalcada és una experiència extraordinària. Et sents com un rei, realment poderós
damunt del tro. És una experiència extraordinària
viure la il·lusió que desperta la cavalcada a Martorell, no hi ha cap altra entitat que aconsegueixi
despertar aquesta emoció. Posa les llàgrimes
als ulls. A més, hi ha un equip extraordinari, la
gent no sap les hores que hi ha al darrere, una
sèrie d’activitats que fa un equip de voluntaris
que es reuneix un cop o dos al mes.
Als anys 50 va participar en les primeres emissions de ràdio que es van fer a
Martorell.
Crec que vaig ser el primer o el segon locutor que
va dir Ràdio Martorell. Vaig estar quinze anys.
I va fundar la fira Artesanàlia.
N’estic orgullós vam fer la primera Artesanàlia
que es va muntar a Martorell.
Per tot això el van nomenar fill predilecte.
Recordant-ho tot, en el fons tinc un regust
agredolç perquè sempre penso que hagués
pogut fer més. Més hores a la ràdio, allargar
Artesanàlia més dies... sempre em queda aquell
dubte de si vaig fer tot el que podia fer i moltes
vegades considero que es podria fer més.
Però no ha parat.
Sí, i ara vaig al col·legi Mercè Rodoreda a ajudar als nens. Bé, m’haig de confessar: són ells
que m’ajuden a mi. Cada dimecres vaig amb
il·lusió a classe i els proposo sopes de lletres,
concursos d’escriptura, parlem dels gegants de
Martorell... procuro que visquin una miqueta al
marge de l’ensenyament de l’escola. Estan fent
un miracle amb mi. A vegades entro cansat però
surto amb una gran satisfacció i plenitud.
Hi ha alguna cosa que no hagi tingut
temps encara de tirar endavant?
Vull escriure un llibre. En vaig escriure un, ‘El
mestre’, i el vaig presentar als premis Vila de
Martorell. Em van donar un accèssit però sé
que era per ser el Màrius. M’agradaria escriure
un i que el premi fos per la qualitat del llibre.

SANT JORDI

La Fira del Llibre fa

40 anys aplegant milers
de martorellencs per

Sant Jordi

Milers de martorellencs van passar al llarg de
tota la Diada de Sant Jordi per la carpa de la
40a Fira del Llibre del Gremi de Llibreters. Els
organitzadors es van mostrar molt satisfets de
les vendes i a mitja tarda ja havien esgotat els
exemplars disponibles d’autors com Antoni
Bassas o Martí Gironell, que van visitar Martorell aquells dies. La plaça de les Cultures es
va convertir en el punt que va congregar la
majoria d’actes, però també se’n van celebrar
a la Biblioteca Martorell, a El Círcol, a les residències d’avis, esplais i centres hospitalaris.

Un pastís commemoratiu va servir per recordar
els 40 anys d’esforç ininterromput del Gremi de
Llibreters de Martorell. Martí Gironell, convidat a
la cita, va recordar que “és un fet quasi extraordinari tenir un espai com aquest i que hagi fet
quaranta anys. Us felicito. Martorell mereix ser
coneguda arreu per activitats com aquestes”.
L’alcalde, Xavier Fonollosa, va destacar “dues
coses molt importants: que la majoria dels llibreters ja hi éreu en la primera edició i heu fet
un gran esforç. I per altra banda, que tot això
ho heu fet junts”.
El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Sergi Corral va afegir que “aquesta Fira és envejable i no
n’hi ha cap com aquesta als voltants. Quaranta
anys són molts anys, i hem d’agrair-vos l’esforç”.
Finalment, el president del Gremi de Llibreters,
Cisco Querol, va remarcar que “la Fira és com
una caixa de sorpreses que ha durat 40 anys,
gràcies a la passió que sentim pels llibres i al
fet que Martorell sempre ens ha donat suport.
Mai ens ha faltat públic, i l’Ajuntament sempre
ha fet l’impossible per ajudar-nos”.
Al voltant de la carpa, 14 entitats van instal·lar
parades de venda de roses, llibres, artesania i un
Photocall: l’Associació de Malalts d’Alzheimer
(AMA Martorell); Hipofam; Associació TEA

Martorell; l’Associació de Salut Mental del Baix
Llobregat Nord; la Fundació Arc de Sant Martí; el Centre d’Educació Especial El Pontarró;
l’AMPA de l’institut Maria Canela i de l’Institut
Joan Oró; Soldiby; l’Agrupament Escolta Joan
XXIII; Martorell amb el Gat Urbà; l’Esplai Guspira; el Bloc Col·lectiu Jove Martorell; i el Centre
d’Estudis Martorellencs (CEM).
A més, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament van
repartir roses per les diferents entitats de Martorell, com la Residència Anoia, la residència
Sant Joan de Déu, l’Hospital Sagrat Cor, o els
casals d’avis.
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ESPORTS

La 20a

Cursa de Martorell
desafia la pluja i supera els 600 inscrits
La 20a Cursa de Martorell, celebrada el passat
6 de maig, va proclamar campions de la distància de 10 quilòmetres a Carles Castillejo en modalitat masculina i Janet Becerra en la modalitat
femenina. Pel que fa a la prova de 5 quilòmetres
(amb 155 participants en total), Pau Llordella i
la martorellenca Laia Castaño van ser els guanyadors. Les curses infantils, d’edats prebenjamí
fins a cadet, van reunir 140 participants.
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La pluja va ser la protagonista de la cursa
però no va impedir que es disputés a l’hora
prevista i amb una participació que va superar els 600 atletes entre les curses d’adults
les d’infantils. Carles Castillejo, amb un
temps de 30:11, va guanyar la cursa de 10
quilòmetres. Radouane Nouar (La Sansi),
amb un temps de 31:30 i el triatleta professional i tercer del món de triatló en categoria

sots23, Nan Oliveras, amb 31:37, van tancar el podi masculí. En clau femenina, Janet
Becerra va ser la guanyadora incontestable
de la prova reina de la Cursa de Martorell.
L’atleta de La Sansi va creuar la meta en
36:17. Ana Belén García va córrer en 41:28,
mentre que Anna Orozco (Martorell Atlètic
Club) va ser la tercera millor corredora de la
prova llarga, amb 42:39.

ECONOMIA

9è Concurs d’Iniciatives Empresarials

‘Fem Xarxa, Fem Empresa’
El Centre de Promoció Econòmica del Molí
Fariner de Martorell va acollir el lliurament de
premis del 9è Concurs d’Iniciatives Empresarials de la zona nord del Baix Llobregat. La cita
va aplegar unes 150 persones, entre les quals
hi havia representants de les 86 candidatures que aspiraven a guanyar algun dels cinc
guardons concedits. L’empresa martorellenca
Innovae va rebre el premi en la categoria de
millor empresa en el sector serveis.
El Concurs forma part del projecte ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’ que reconeix l’esforç em-

prenedor dels usuaris dels serveis d’atenció a
emprenedors que hi ha al Baix Llobregat Nord.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va
destacar la importància del projecte, impulsat
fa quatre anys amb l’objectiu “d’unir esforços i
ajudar a la gent que, a causa de la crisi, ha hagut de canviar la seva orientació professional”.
Per Fonollosa, “hem recuperat la força emprenedora que el país havia tingut i que és un dels
seus principals actius”.
El regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat,
va destacar el pes del ‘Fem Xarxa, Fem Em-

presa’ com a eina en la que “8 ajuntaments
treballem plegats, optimitzant recursos i esforços per servir al territori” i va posar en valor
l’emprenedoria del futur: “Dels 86 candidats al
concurs, 33 són projectes de gent jove”.

ELS GUANYADORS
Innovae (Martorell) premi a la millor empresa en el sector serveis
7 i Tria (Sant Andreu de la Barca) premi a
la millor empresa en creació de llocs de treball
Antònia (Abrera) premi a la millor empresa
en el sector comerç
Centro Canino Fercan (Abrera) premi a la
millor iniciativa empresarial promoguda per
aturats de llarga durada
INFLUEM (IES el Castell d’Esparreguera)
premi a la millor idea jove de negoci.
Cadascun dels guanyadors s’ha empotat un
xec per valor de 3.000 euros.

Martorell entra a formar part de la xarxa de Municipis

d’Alt Potencial Logístic i Industrial
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va participar en el I Fòrum Logístic, celebrat a la ciutat
de Riba-Roja de Túria (València), que va servir
per a la creació i posada en funcionament de la
xarxa de Municipis amb Alt Potencial Logístic i
Industrial. Agrupats sota la denominació de G-6,
configuren aquesta xarxa les ciutats de Martorell, Riba-Roja de Túria, Antequera, Arteixo,
Mondragón i Mérida, àrees amb una gran capacitat de desenvolupament logístic en ser importants nusos de connexió entre el sistema radial de carreteres i els grans corredors perifèrics
per al transport de mercaderies. L’objectiu és

crear sinergies de col·laboració en matèries de
reivindicació pressupostària, d’infraestructures,
captació de noves activitats empresarials, estratègies comercials o inversió estrangera directa.
En la seva intervenció, Xavier Fonollosa va valorar positivament aquesta iniciativa pionera i va
fer especial èmfasi en la necessitat tirar endavant infraestructures bàsiques com el Corredor
Mediterrani. “Les infraestructures són el nervi
de l’economia i en ubicacions com les nostres
són prioritàries perquè generen riquesa i ocupació”, va explicar Fonollosa. En aquest sentit, va
remarcar que el Corredor és una infraestructura

“fonamental per la seva capil·laritat, que genera unes oportunitats econòmiques brutals”. “No
posar terminis i no ser exigents, és perdre oportunitats que altres guanyaran”, va afegir l’alcalde
de Martorell en la seva intervenció a Riba-Roja.

ACORDS ADOPTATS:
1. Reconeixement de la funció singular
d’aquestes sis localitzacions.
2. Reivindicar la dimensió local en
el procés de planificació, gestió i
explotació de les infraestructures.
3. Promoure un model de
desenvolupament industrial sostenible.
4. Estudiar un catàleg d’inversions
prioritàries per aquests sis nusos
logístics.
5. Estudiar generar un catàleg comercial
únic de sol industrial.
6. Estratègies coordinades per a la
captació d’inversió internacional.
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Aquest espai està reservat als grups municipals per tal que puguin exposar la seva opinió en relació a temes d’interés públic.
L’Ajuntament de Martorell no es responsabilitza dels continguts, opinions i dades que continguin els articles dels grups municipals
publicats en aquest Butlletí Municipal. La responsabilitat del contingut és exclusivament dels seus autors.
L’Ajuntament de Martorell tampoc és responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa
derivats dels continguts dels articles que puguin produir a tercers.

UN POBLE QUE AVANÇA

Núria
Canal i Pubill
PDECAT

Un poble que camina endavant
és un poble que avança. Un poble que té projecte i mirada llarga,
és un poble que avança. Martorell
vol avançar, volem millorar, volem
seguir cobrint les necessitats dels
nostres veïns i continuar vetllant
per oferir serveis i prestacions que
ens ajudin a viure i gaudir del nostre
poble i de les nostres famílies. Des
del PDeCat i des del govern, volem
fer de Martorell un poble que creixi
en un sentit molt ampli i transversal.
Creiem en la nostra responsabilitat
vers un poble, el nostre i vers, unes
persones, tots nosaltres.

que els nostres convilatans ens proposeu. Tanmateix, tenim molt clar
que el poble que volem és un poble
acollidor, facilitador, amb serveis i
equipaments adients per fer que totes les famílies se sentin orgullosos
de viure i ser de Martorell.

Voltem per Martorell, parlem amb
les persones que hi viuen i hi passegen i com a resultat d’aquesta
interacció, ens marquem objectius
i prioritats.

Tenir l’oportunitat de poder pensar i
treballar per millorar el teu poble, és
una gran responsabilitat alhora que
un gran repte. Un repte que, des de
la responsabilitat de govern, valorem amb consciència i serietat. Cal
seguir treballant, hem fet i estem
fent molt i en molts àmbits però encara hi ha molt més per fer i, el més
important, volem seguir fent-les.

Quan ens pregunten quin és el nostre projecte per a Martorell, sempre
diem que entenem el nostre projecte com un seguit d’accions que
volem dur a terme per fer realitat allò

És en aquest sentit que seguirem
treballant sense perdre de vista el
nostre objectiu. Portem anys transformant el poble, no només arreglant
la via pública (molt important) sinó
amb nous equipaments, amb una
oferta variada i ampliada de nous
serveis i transformant espais infantils
i juvenils per a grans i petits.

Hi ha algú que pensa que fem poc o
que no ho fem bé i segurament que
hi ha actuacions que es podrien millorar però, en el mateix sentit també vull compartir amb vosaltres allò
que algú digué en la intimitat: “No
s’equivoca l’home que assaja per
diferents camins per tal d’assolir les
seves metes, s’equivoca aquell que
per temor a equivocar-se no experimenta”.
I amb aquest lema, seguim i seguirem apostant i treballant per Martorell i per cada una de les famílies que
hi vivim.
Apostem per un poble que camina
endavant, un poble que avança….!

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (Capítol VIII: Sensibilitats)

Reme
Márquez
PSC

Una de les prioritats del nostre Grup
Municipal sempre ha estat, en el que
portem de legislatura, les polítiques
socials i d’ocupació. De fet, així
ho vàrem plasmar ja en els nostres
compromisos electorals mitjançant
diferents propostes que, amb el pas
del temps, fins i tot algunes d’elles
s’han tirat endavant per part de
l’equip de govern municipal (Un fet
que ens satisfà). Amb tot, encara
resten temes pendents que, evidentment, continuarem reivindicant
i pensant sempre de manera molt
especial en aquells col·lectius que
pitjor ho estan passant.
A la darrera sessió plenària del mes
d’abril vàrem traslladar al govern les
nostres preocupacions sobre alguns
temes que afecten a la nostra ciutadania. Així, vam presentar dues mocions que tractaven sobre algunes
d’aquestes problemàtiques. D’una
banda, la reclamació a la Generalitat
per agilitzar els tràmits i pagament
de la renda garantida de ciutadania,
un aspecte que actualment està pen-
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dent i que es prioritari pels usuaris i
les seves respectives famílies. D’altra
banda, la ratificació del Conveni 188
de l’OIT (Organització Internacional
del Treball) per recuperar la dignitat
laboral del col·lectiu de persones
que exerceixen les tasques de neteja
i cures de persones a les llars (A Martorell en tenim moltes). També, vam
preguntar sobre un seguit d’aspectes
relacionats amb els usuaris i usuàries
de Can Serra (Per cert, un centre modèlic en el seu funcionament) i que
preocupen seriosament a les seves
famílies. D’aquesta manera, els hi
volem traslladar el nostre compromís
social i humà amb totes i cadascuna de les persones que formen part
d’aquesta gran família).
Però, m’agradaria fer un reconeixement a un col·lectiu que necessita
més suport del que actualment està
rebent. Es tracta de les famílies martorellenques amb membres celíacs
que no tenen cap mena de recolzament per part del govern local (Malgrat la moció aprovada, ara fa ja més

d’un any, i amb una sèrie d’acords i
compromisos que ni tan sols s’han
plantejat).
Ja que parlem de sensibilitats, un altre dels col·lectius que tenim a casa
nostra i que reclama la supressió
gradual de les barreres arquitectòniques existents al nostre municipi
(Una demanda històrica del nostre
grup quan es plantegen els Pressupostos Municipals de cada any i que
l’equip de govern diu sempre que ja
ho té previst) és el de les persones
amb la seva mobilitat reduïda. Volem manifesta’ls-hi el nostre suport i
compromís.
Essent l’única alternativa fefaent a
l’actual govern municipal, persistirem en la defensa de la justícia social
com sempre hem fet, un tret que ens
dona valor i ens fa sentir orgullosos
de la nostra tasca a l’oposició.
Continuarà...

UN GOVERN QUE NO ESTIMA LA JOVENTUT
Assemblea
MOVEM
MARTORELL

Si en el darrer número del Butlletí Municipal parlàvem de tot allò que l’equip
de govern fa de cara a la galeria -REurbanitzar, RE-asfaltar, RE-modelar-,
avui ho farem sobre allò que és tant o
més important però que gairebé mai es
té cap interès en donar-ho a conèixer.
El passat 26 de febrer, el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones va convocar “Licitació mitjançant
procediment obert per l’adjudicació del
contracte de serveis consistens en les
activitats de joventut, recepció i bar-cafeteria a desenvolupar en el Centre Cultural de Martorell, així com l’elaboració,
desplegament i aplicació dels plans i
programes en matèria de joventut”. La
durada del contracte seria de 4 anys
amb possibilitat de pròrroga.
S’intenta, doncs, delegar tota la gestió de joventut a una empresa externa.
L’objecte del contracte abasta des de la
recepció i atenció al públic, el Servei de
Bar-Cafeteria, la gestió de l’Espai Jove
del Centre Cultural, l’elaboració del Pla
de joventut local (2019-2022), fins al
desplegament de diversos programes.

Com són per exemple el d’intervenció
als instituts, d’educació per la salut,
participació juvenil, promoció d’artistes
i assessorament per l’habitatge.
La justificació d’aquesta privatització
és que ni l’Ajuntament de Martorell ni
el Patronat disposen dels mitjans personals per a la prestació del servei
esmentat. En aquest moment, però,
consten dos tècnics com a responsables de joventut. Entenem, també,
que aquesta decisió presa a final de la
legislatura compromet molt l’ actuació
d’un proper govern.
No compartim ni entenem els arguments per privatitzar practicament totes les competències d’una regidoria
tan important per Martorell com és la
de joventut. En qualsevol cas no és
un punt del programa electoral de CiU
i molt menys de ERC. Grups que per
poder governar van redactar el PAM
(Pla d’Actuació Municipal), on tampoc
s’hi recull aquest despropòsit.
Per què volen governar si es neguen
la possibilitat de poder conèixer i com-

partir el present i pensar el futur amb la
gent jove?
Per què defugen la visió crítica i creativa, sovint apassionant, que ens aporta
la gent jove?
Per què no han aprofitat les obres i els
canvis del Centre Cultural per crear
d’una vegada el Consell de Joventut?
De debó pensen que un tema tan
important i tan sensible pot estar en
mans d’una empresa privada amb
afany de lucre?
La formació, l’assessorament i l’ajuda
al desenvolupament de la gent jove no
pot ser mai una qüestió mercantilista.
No podem entendre com després del
que ha suposat l’abandó de l’Ateneu,
ara estiguin a punt de cometre un altre
error, seguint la mateixa filosofia privatitzadora que ha fet que l’Ateneu hagi
perdut tot el seu esperit.
Fins la data límit de presentació de sol.
licituds, no s’havia presentat cap projecte, cosa que fa que puguem estar
esperançats en que es facin nous plantejaments sobre joventut.

NOVA EDICIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Míriam
Riera i Creus
GM ERC

Enguany hem tirat endavant la segona edició dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Martorell.
Amb l’experiència de la primera hem
millorat la pàgina web específica
perquè les propostes es poguessin
presentar també de manera telemàtica, amb la voluntat de fer encara més accessible la participació a la
ciutadania.
El resultat és que es van presentar
encara més propostes que l’any
passat, 94, de les quals en passaran
a votació gairebé una trentena. La
resta no complien els criteris requerits –per superar el pressupost o no
ser de competència municipal-, o bé
ja formen part de projectes previstos
per l’equip de govern.
Hi ha hagut propostes de tot tipus,
i les que passen a votació abasten molts àmbits: esports, cultura,
ensenyament, medi ambient, via
pública, patrimoni i territori. Totes
interessants, ben presentades i argumentades.

Aviat es faran públiques al web decideix.martorell.cat i totes les persones
empadronades a Martorell majors de
16 anys podran votar via telemàtica
i a l’Oficina de Pressupostos Participatius entre tres i cinc propostes.
La votació es podrà fer entre els dies
18 de maig i 18 de juny, així que us
encoratjo a participar-hi.
Igual que fa un any, destinarem una
part dels 200.000€ dels Pressupostos Participatius a les propostes que
facin i triïn els infants. Concretament, 40.000€ per a idees que han
treballat els tres darrers cursos de
primària (4t, 5è i 6è). Tots els alumnes d’aquestes classes de les escoles de Martorell podran participar en
la votació el dia 11 de juny, en una
jornada especial, en què el seu vot
decidirà quines de les propostes que
han fet a través del Consell d’Infants
volen que es tirin endavant.
De fet, més enllà de la proposta que
els infants van triar ara fa un any –
una aplicació d’incidències a la via

pública que és a punt d’estrenar-semoltes idees més s’han fet realitat.
I és que els infants tenen una visió
comunitària i generosa. I un sentit
comú i una manera molt clara de
veure les coses. Deu ser que, en fernos grans, tendim a complicar més
del necessari.
Dit això, vull destacar que no hem de
pensar que la participació es redueix
a votar unes propostes un cop l’any.
És molt més! Entitats i ciutadans poden i han d’interpel·lar els seus representants sempre que ho creguin
convenient. I els regidors i regidores
hem d’estar amatents i accessibles.
Escoltar, fer i explicar. Aquest era
el lema de campanya d’Esquerra a
les darreres eleccions municipals.
I el nostre grup municipal continua
i continuarà fins a final de mandat
amb aquest lema al cap, per avançar
cap a una societat més justa i cohesionada i un Martorell encara millor.
Salut i participació!

17

MARTORELL ı ABRIL ı 2018
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 217

QUIM TORRA NO ES MI PRESIDENTE

Vicente
Casal
PP

¿No había otra persona en el catalanismo para poner al frente de la
Generalitat? ¿Puede Quim Torra gobernar para todos los catalanes, habiendo injuriado y vejado a más de
la mitad de ellos? ¿Merece Cataluña
ser representada por un tipo que no
reúne ninguno de las señas de identidad catalanas como el “seny” y la
“mesura”?
Esas son algunas de las cuestiones
que nos deja a la mayoría de catalanes la elección de este individuo
como representante máximo de todos los catalanes.
Quim Torra, por si no lo sabían, ha
llegado a escribir lindezas tales
como que los españoles “son bestias carroñeras con una tara en el
ADN” o que “Se puede considerar al
español como un elemento de raza
blanca en franca evolución hacia el
componente racial africano-semítico” o que “los españoles solo saben
robar”

Una persona que destila un odio enfermizo así no puede representarse
más que a sí mismo. Habla de un
componente racial “africano-semítico” infravalorando a los españoles a
los africanos y a los judíos, respecto
a él y los suyos. Racismo y supremacismo en estado puro.
Un presidente de la Generalitat nos
guste o no, tiene que ser honorable
y una persona que es capaz de destilar tanto odio, nunca podrá serlo.
Los catalanes no merecemos un
presidente así, al cual me gustaría
recalcar que nadie ha votado. Ha
llegado a presidente por descarte y
por fanatismo, que parece ser la característica más importante requerida últimamente para el puesto.

son insultos medidos y madurados
en artículos donde antes de darle al
botón de enviar, se corrigen y se revisan. Es odio.
Por este motivo, una persona así no
puede reclamar un respeto que él
no ha tenido hacia los demás. Quim
Torra nunca va a ser un Presidente
legítimo ni legitimado. Solo va a ser
el monaguillo del huido Puigdemont
Si alguien tiene alguna duda de la
teoría de la evolución humana y que
el hombre viene del simio, que pruebe con leer alguno de sus artículos
de su nuevo presidente.

A mí no me vale que pida perdón.
Yo podría hasta entender que en un
momento determinado, en caliente,
se le fuera el teclado en una red social o la lengua en una declaración
pública. Pero no es un exabrupto,

MOCIÓN VIVIENDA Y POBREZA ENERGÉTICA

Sergio
Rodríguez
Marquez
SOM
MARTORELL
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En 2014 se aprobó en pleno una
moción destinada, a garantizar el
derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia
habitacional que incluía, sanciones a
entidades bancarias que mantuvieran pisos permanentemente vacíos.
4 años más tarde, se presenta una
moción muy similar, que además
incluye medidas contra la pobreza
energética y que empieza curiosamente con un listado de agravios
contra el gobierno de Madrid que
parece el único responsable de que
en Martorell tengamos un porcentaje
miserable de alquiler social.
Lo primero que hay que aclarar es
que el Gobierno de Madrid comenzó sus recursos judiciales contra
la Ley catalana contra la pobreza
energética y la emergencia habitacional a finales de abril de 2016, y
que recurrió la ley PARCIALMENTE
así que, en el tiempo que ha pasado hasta hoy desde 2014, independientemente de lo que hiciera
Madrid, la Generalitat o el Art. 155,

el equipo de gobierno municipal de
Martorell, ha tenido libertad y todo
el tiempo del mundo para pasar
olímpicamente de aquella moción,
del alquiler social y de sancionar a
ningún banco. Parece que, después
de aprobarse, se archivo la moción
de 2014 en algúna estantería del
ayuntamiento para ir cogiendo polvo y presentan otra nueva que trata
de algo muy parecido.
El gobierno municipal, se han pasado 4 años ignorado a la principal
entidad de referencia en el problema
de la vivienda, la PAH (Plataforma de
Afectados por la Hipoteca), sin molestar a ningún banco, manteniendo
intactos los intereses especulativos
de las entidades bancarias que, han
mantenido su stock de viviendas
cerradas para esperar al repunte de
los precios que volvemos a ver hoy.
Queda por averiguar si, tal como
decían en la moción de 2014, el
gobierno municipal ha mantenido
conocimiento de las viviendas que
siguen vacías propiedad de bancos,

de los ciudadanos con dificultades
para acceder a una vivienda y si han
considerado invertir menos en reasfaltar 3 veces seguidas la Rambla de
les Bóviles o en construir el enésimo
pabellón deportivo, y más en vivienda pública con precios asequibles,
en el mencionado alquiler social y en
alojamientos temporales para personas en situación de exclusión social,
labor que tienen que asumir entidades como Càritas en Martorell.
Estaría bien que el gobierno municipal explicara porque en 4 años
no han sido capaces de activar en
la práctica la antigua moción que,
ya abordaba el problema de la vivienda en Martorell. En opinión de
Som Martorell, esta moción es peor,
porque, aparte de hacerla tarde, la
han hecho para aprovechar y quejarse sobre lo mal que lo hacen los
del Artículo 155, además, corre el
riesgo de que, si la votamos, acaben
tomándoles el pelo a los habitantes
de Martorell igual que hicieron con la
moción de 2014.
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CURSOS I TALLERS
“Jo ho puc aconseguir”
(Formació persones aturats/des)

Píndoles informàtiques “Prepara’t 1”
(Recicla’t +45)

Sessió sensibilització instituts +
taller emprenedoria

Dia inici i final: 2, 9 i 16 de maig de
2018, de 09.30 a 13.30 h

Dia inici i final: 8 i 15 de maig i 22 i
29 de maig de 2018, de 10 a 13 h

Dia inici i final: 23 de maig de 2018
de 10.00h a 14.00h

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

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

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

Sessió acollida demandants
d’ocupació
Dijous de 10.30 a 12.00 h (sessions
setmanals)
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner (Camí del Riu, s/n)

“Gestió administrativa, comptable i
tributària a l’empresa. La pràctica”
Dia inici i final: 6, 13, 20, 27 d’abril i
4 de maig de 2018, de 9.30 a 13.30 h
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner (Camí del Riu, s/n)

Píndoles informàtiques
“Endolla’t” i “Connecta’t”
Dia inici i final: 7, 14, 21 i 28 de maig
de 2018, de 10 a 13 h
Centre de Promoció Econòmica Molí
Fariner (Camí del Riu, s/n)

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

“Taller d’apoderament per a dones:
Em conec i em valoro (Autoestima)”
(Ocupa’t Dones)

17de maig de 2018, de 10 a 13 h

24 de maig de 2018, de 10 a 12 h

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

“Treballa el teu elevator pitch amb
tècniques de visual thinking i l’ajuda
de vídeos. De primera impressió,
només n’hi ha una”

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

Píndoles informàtiques “Formació
complementaria” (Recicla’t +45)
31 de maig de 2018, de 10 a 13 h

Dia inici i final: 18 i 25 de maig de
2018, de 9.30 a 13.30 h

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

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

“Jornada LOPD“
(Formació empresa-emprenedors)

ACTE CLOENDA COOPERATIVES
ESCOLARS CUEME

22 de maig de 2018, de 13 a 15 h

31 de maig de 2018 de 10.30 hores
a 12.30H

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

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

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

Organitza:
Molí Empresa. Ajuntament de Martorell
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