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EL REPORTATGE

El Vimart reforça
la festa del Roser
La fira de vins i caves
de Martorell,
en la cinquena edició,
supera els 4.000 visitants i
13.000 degustacions
de menjar i beure.
A l’entorn del Vimart
es nodreix
una festa de tradició
vitivinícola que aplega
més de 15.000 persones
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El Vimart es consolida com una de les mostres amb més participació del calendari. Fotografia: Carles Porta
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Martorell s’ha posicionat amb força en el món del vi i el cava després
de la cinquena edició del Vimart, la
fira que va fer de fil conductor de la
Festa del Roser. Més de 15.000 persones van participar d’una festivitat
durant la qual es van programar una
setentena d’activitats relacionades
amb la cultura i la tradició vinícola.
Un any més es consoliden tant la
Festa del Roser com també la Cercavila del Most i el Vimart.
La 5a edició del Vimart va tornar a
erigir-se en una de les fires vitivinícoles més importants del país, amb
4.000 visitants i 13.000 degustacions
de menjar i beure, un 30% més que
l’any passat. Unes xifres que enforteixen el Vimart, en una edició on es
van ampliar espais i conferenciants
i es va fer un salt qualitatiu de la
fira. Una de les novetats d’enguany
van ser els Racons del Vimart, on es
proposava una sèrie d’activitats per
complementar l’oferta del vi i el cava

L’alcalde Xavier Fonollosa, en la trobada de puntaires. Fotografia: Carles Porta

Els Diables, en el correfoc. Fotografia: Carles Porta

Música en viu, també, pel Roser. Fotografia: Carles Porta
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La festa del most,
un ritual
Per la seva banda, la Festa del Most,
un dels actes més tradicionals, va
aplegar més d’un miler de persones
en una cercavila cada cop més potent. El Drac Fafum d’Els Convents,
Gegants, Capgrossos, Bastoners de
l’Esbart Dansaire, la Banda Simfònica de Martorell, el carro dels pagesos, el de les portadores, el carro
de la bóta, el del vi i el del cava van
protagonitzar la tradicional cercavila. Els Geganters de Sant Cugat,
de Lliçà de Munt, de la Sagrera i de
Bisbalet van ser algunes de les colles
convidades.

Els infants van gaudir trepitjant el raïm. Fotografia: Carles Porta

Tot va començar a la plaça del Vi
amb l’acte ritual de la recollida de
raïm a càrrec de l’alcalde Xavier Fonollosa.

El Vimart va oferir un ampli espai, al
voltant de la plaça de l’Església, amb
la participació de diferents cellers i
caves de les denominacions d’origen Catalunya i Penedès, de la qual
Martorell forma part. La Fira també
va oferir l’oportunitat única als visitants de tastar vins i caves d’alguns
dels millors cellers del país, alhora
que podien fer un tast de l’àmplia
proposta gastronòmica.
L’alcalde Fonollosa en la XX Trobada d’entitats.
Fotografia: Carles Porta

Els Racons del Vimart, propostes ben rebudes.
Fotografia: Carles Porta
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en espais emblemàtics de Martorell.
Atès el gran èxit dels Racons del Vimart, la proposta tindrà continuïtat.
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Panoràmica d’El Progrés en la XX Trobada d’Entitats. Fotografia: Carles Porta

EL REPORTATGE

Xavier Zamarra, en una conferència.
Fotografia: Carles Porta

La Fundació Pujols va fusionar la música, el vi i la xocolata per recordar la figura del filòsof. Fotografia: Carles Porta

Passat, present i
futur vitivinícola
Jordi Bort, director de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi (INCAVI), va recordar en el pregó el passat vitivinícola de Martorell amb el naixement del Sindicat, que
excel·lia el 1917 en l’àmbit cooperatiu pel tractament
de residus vínics, quan el 37% de la superfície local
eren vinyes. L’any 1933 es reconeixia la DO Martorell.
El pregoner va elogiar el Vimart perquè fa possible
que “els nostres vins es coneguin més i millor, i tornem
a ser un referent de promoció del vi català per assegurar-nos un futur esperançador”.
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Josep Sucarrats parlant del seu llibre. Fotografia: Carles Porta
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El cercavila va aplegar a una munió d’assistents pels carrers. Fotografia: Carles Porta
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L’Ajuntament en ple a favor de
l’activitat i els llocs de treball
a Inovyn-Solvay
del Ministeri d’Indústria i Energia,
cosa que provoca que l’empresa
no pugui esdevenir proveïdora del
servei d’interrompibilitat durant els
exercicis 2015 i 2016. Aquesta resolució posa en perill la continuïtat de
l’activitat i els llocs de treball - 500
de directes i més de 2.000 d’indirectes.

Arran d’una resolució
del Ministeri d’Indústria
i Energia que deixa a la
planta de Martorell fora
de la subhasta elèctrica,
els grups municipals fan
front comú al costat dels
treballadors

L’Ajuntament de Martorell va aprovar una declaració institucional impulsada per l’equip de govern en
defensa de l’activitat i els llocs de
treball a Inovyn-Solvay.

La trobada va tenir lloc a Madrid,
on també hi van ser el primer tinent
d’alcalde, Adolf Bargués, i el president del comitè d’empresa, Jordi
Calvo.

La planta amb seu a Martorell va
quedar fora de la subhasta del contracte elèctric arran d’una resolució

Fonollosa explica que “des de
l’Ajuntament hem fet tot el possible perquè es desencalli aquesta
situació i es garanteixin l’activitat i els llocs de treball. Les conseqüències d’un hipotètic tancament
de l’empresa serien nefastes per a
Martorell i per al país, fruit d’una
sanció injusta i desproporcionada”.
Des de finals d’agost, quan es va
conèixer la resolució, l’alcalde Fonollosa s’ha adreçat per carta al
president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al ministre d’Indústria
i Energia, José Manuel Soria.
A més, representants del consistori van acompanyar els treballadors
d’Inovyn-Solvay en una concentració a Barcelona davant de la delegació del govern central.
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Els treballadors de l’empresa tenen el suport del consistori.

L’alcalde Xavier Fonollosa va arrencar, a finals de setembre, un compromís dels grups parlamentaris
de la comissió d’Indústria i Energia
del Congrés espanyol (PP, PSC, IUIC, CDC, UDC i ERC) de mantenir la
producció a la planta de Martorell.
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Fonollosa i Bargués, al Congrés dels Diputats a Madrid.

ELECCIONS 27S

Junts pel Sí guanya les eleccions
catalanes amb rècord de participació
Junts pel Sí va ser
la força més votada
a Martorell en les
eleccions al Parlament
de Catalunya celebrades
el 27 de setembre
passat, en les que la
participació ha registrat
un rècord històric des de
l’arribada de
la democràcia,
amb un 75,72%.
La participació a Martorell va ser del 75,72%.

Resultats per formacions
polítiques
Altres
CUP
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PP

JxSÍ

Catalunya sí
que es pot

PSC

C’s

JxSÍ
30,8%

PP
7,92%

C’s
21,6%

CUP
7,15%

PSC
16,4%

Altres
3,75%

Junts pel Sí va obtenir a Martorell
un total de 4.256 vots, que representa el 30,81% dels sufragis. La
va seguir Ciutadans, que va quedar
com a segona força local amb 2.982
vots (21,6%). Per darrere, el PSC va
sumar 2.266 suports (16,4%). La candidatura de Catalunya Sí Que Es Pot
en va obtenir 1.710 (12,38%); el PP,
1.094 (7,92%), i la CUP, 988 (7,15%).
Unió Democràtica va sumar a Martorell 297 vots (2,15%); el PACMA, 114
(0,8%), i Recortes Cero, 40 (0,29%).

Catalunya
sí que es pot
12,38%
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JxSí va ser la força més votada a Martorell.

Els vots en blanc van quedar en 68
(0,49%) i els nuls, en 60 (0,43%).
La participació a Martorell en
aquestes eleccions es va situar en el
75,72%, prop de dos punts per sota
de la mitjana catalana. Van votar
13.875 dels 18.323 martorellencs i
martorellenques cridats a les urnes,
que representa un 7,16 punts per sobre de la darrera contesa electoral al
Parlament de Catalunya, celebrada
el novembre de 2012.
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El govern municipal obre una nova
convocatòria d’ajuts a les famílies
Els ajuts són per atendre
els subministraments
energètics i d’aigua.
L’import total màxim de la
convocatòria és de 100.000
euros i el termini
de sol·licitud acaba el 31
de desembre.
L’Ajuntament manté els ajuts a les famílies de Martorell.

reguladores, hi podrà accedir tothom que tingui una renda per càpita anual inferior a l’Indicador de
la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i que no rebi altres ajuts
d’administracions o ens públics que,
sumats, en superin l’import. La sol·
licitud i la documentació que s’hi
adjunti s’ha de presentar als registres de documentació del Patronat
(Centre Cultural, Pavelló esportiu,
Complex Esportiu La Vila i Centre
Integral d’Esport i Salut). El termini
de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre.

Pla d’Ajut a les Famílies
La regidora coordinadora de l’Àrea
de Serveis a les Persones, Núria Canal, ha recordat que “l’Ajuntament
de Martorell va impulsar aquesta
iniciativa de forma pionera l’abril de
2014, dins el Pla d’Ajut a les Famílies, que contempla un paquet de mesures econòmiques destinades a les
famílies del municipi perquè tinguin
garantides les despeses mínimes de
subministrament energètic”. L’equip
de govern manté “la ferma voluntat
de seguir al costat de les famílies del
municipi que més pateixen la recessió econòmica”, ha reblat.

Els ajuntaments del Baix Nord busquen fórmules
per recuperar els habitatges buits
Els ajuntaments de Martorell, Esparreguera, Olesa de Montserrat,
Abrera, Sant Andreu de la Barca,
Sant Esteve Sesrovires i Collbató
han impulsat, juntament amb la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), una coordinadora per
fer un seguiment d’una moció per a
la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses aprovada per aquests municipis.

El primer tinent d’alcalde d’Habitatge, Adolf Bargués, va llegir un
manifest de la coordinadora assegurant que es creava “a fi d’agrupar
recursos i tenir més força per negociar amb les entitats bancàries i altres administracions”. L’Ajuntament
de Martorell va aprovar la moció
per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d’entitats financeres i altres grans
empreses el 17 de març de 2014.
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L’Ajuntament de Martorell ha impulsat una segona convocatòria d’ajuts
a les famílies per atendre els subministraments energètics i d’aigua. Els
beneficiaris seran persones empadronades a Martorell que acreditin
dificultats econòmiques per atendre
les despeses de subministraments
energètics i d’aigua amb unes condicions mínimes. El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP) serà l’organisme que
canalitzarà aquests suports a partir
d’unes bases reguladores, pactades
per les diferents formacions polítiques municipals. Segons les bases
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Bargués durant la lectura del manifest.
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Hisenda revisa el
valor cadastral de
500 habitatges
Prop de cinc-cents martorellencs
han rebut els darrers dies a les seves llars un document del Ministeri
d’Hisenda en el qual se’ls notifica
que han de pagar una taxa per a la
revisió dels valors cadastrals per un
import de 60 euros. Aquesta mesura forma part d’un procés de regularització que ha iniciat el ministeri,
en el qual incorporen al cadastre
les reformes, construccions i ampliacions d’habitatges que no hagin
estat declarades els darrers anys.
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L’aplicació d’aquesta mesura entre
els particulars afectats es farà a tots
els municipis de l’Estat espanyol
fins al 31 de desembre de 2016 i
suposarà també un increment de
l’impost de béns immobles. El regidor d’Hisenda, Josep Casasayas,
puntualitza que “l’Ajuntament no
té cap tipus de poder de decisió en
aquesta mesura, però oferim a les
persones afectades tota la informació als nostres serveis municipals de gestió tributària”.
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El consistori congela els
impostos municipals
per al 2016

L’equip de govern municipal ha congelat els impostos i taxes.

L’equip de govern
compleix un
dels compromisos
de no apujar les taxes
Llum verda a l’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals
per a l’exercici 2016 en la sessió plenària de l’octubre. És un compromís
de l’actual equip de govern municipal.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Martorell, Josep Casasayas,
va reiterar que “les modificacions de
les ordenances responen a les variacions que hi ha hagut en les normatives, però hem de dir que el 2016
l’impacte que tindran els nous impostos sobre els ciutadans de Martorell serà zero. Des de l’equip de
govern hem congelat les taxes, tal
com ja vam fer l’any passat”. L’aprovació va tirar endavant amb els vots
de l’equip de govern. L’oposició hi
va votar en contra.

Martorell, ciutat d’acollida de refugiats víctimes
dels conflictes armats de la Mediterrània
L’Ajuntament en ple
aprova una moció per
donar resposta a la crisi
dels refugiats i implicar
la ciutadania en la seva
acollida.
Martorell acollirà persones refugiades víctimes dels conflictes armats
a la Mediterrània, adherint-se a la
Xarxa de Municipis Acollidors de

Catalunya. Així ho van acordar en
sessió plenària tots els grups municipals excepte el de Som Martorell,
que es va abstenir perquè havia presentat una altra moció paral·lela.
Des de l’Ajuntament ja s’ha començat a treballar per facilitar el procés
d’acollida dels refugiats. El departament de Cooperació ha creat el correu electrònic refugiats@martorell.
cat per facilitar el contacte amb les

persones que hi vulguin col·laborar.
D’altra banda, el departament de
Benestar Social crearà una taula de
treball entre les diverses regidories
per coordinar les accions que cal
portar a terme. La moció aprovada
també demana al Govern espanyol
que no vengui armes als països en
conflicte on s’han produït violacions
dels drets humans i que augmenti
el temps d’estada dels refugiats i els
recursos per atendre’ls.

www.martorell.cat

L’Ajuntament aprova el Pla d’Actuació
Municipal per al mandat 2015-2019

El Pla d’Actuació Municipal (PAM)
de Martorell és l’eina que recull les
accions més rellevants que ha de
desenvolupar l’equip de govern al
llarg del seu mandat. El document
organitza les actuacions previstes en
cinc grans eixos: atenció a les persones, represa econòmica, regeneració
democràtica, ordenació del territori
i eix nacional.
D’aquests eixos en sorgeixen unes
línies d’actuació per a cadascun dels
àmbits (Benestar Social, Cultura, Esports, Medi Ambient, etc.) que cada
regidoria concretarà en les accions

EL PAM és una eina
de planificació estratègica
de les accions que ha de
realitzar el govern
municipal en els propers
4 anys

nes seran les seves prioritats d’actuació per als propers quatre anys i
adopta així un nou compromís amb
la ciutadania. Cada any s’avaluarà el
grau de compliment de les accions
que recull el pla. El resultat també
serà públic i la garantia que les accions es porten a terme i s’avança en
la direcció que s’ha fixat.

que haurà de portar a terme durant
el mandat 2015-2019 (podeu consultar el document en el web www.
martorell.cat). Mitjançant el PAM, el
primer que s’aprova a Martorell, el
govern municipal fa públiques qui-

L’aprovació del PAM en el ple del
mes d’octubre era un compromís
que havien assolit els dos grups que
formen l’actual govern municipal
(CDC i ERC) quan van signar el pacte
de legislatura.

El curs escolar 2015-2016 comença amb 5.500 estudiants
Més de 5.500 estudiants van iniciar el mes de setembre passat el curs escolar 2015-2016. Aquesta xifra inclou des de l’ensenyament escolar a les llars d’infants,
primària, secundària, el PQPI-PTT, els ensenyaments
extraescolars -esportius, musicals, art i moda i anglès-,
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), el Servei Local de Català
(SLC), el Centre de Formació d’adults (CFA), el Punt Òmnia i el punt de suport de la UOC.
En l’acte de presentació del curs escolar, l’alcalde Xavier Fonollosa va donar “un suport incondicional del
consistori envers la tasca dels mestres, sovint poc reconeguda però molt important, perquè formen els joves
que seran el futur del país”. Per a Fonollosa, dedicar-se
a la docència suposa “dues condicions: vocació i compromís”.
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El govern municipal ha presentat el Pla d’Actuació Municipal.
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Distinció de Vila Florida per la gestió
dels espais verds
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L’alcalde Fonollosa rep la distinció de Vila Florida.
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La gestió dels espais verds i la reconversió de l’antiga N-II, un traçat
de gairebé 5 quilòmetres de recorregut, li han valgut a Martorell la
distinció de Vila Florida, que atorga
la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC). La
distinció, amb la qualificació de tres
flors d’honor, la va rebre l’alcalde

Xavier Fonollosa en un acte a l’espai
natural Riera de Villacrosa-Font del
Pic, a Sant Hilari Sacalm. L’alcalde
Fonollosa explica que “rebre una
distinció com aquesta i que et reconeguin la feina feta en l’espai públic
és per estar-ne molt satisfets. Aquesta distinció el que fa és impulsar la
gestió feta i la que ha de venir, que

és molta. El jurat ha valorat, també,
com s’ha remodelat tot l’entorn al
barri de Buenos Aires”. L’actual govern municipal segueix apostant per
un urbanisme al servei de les persones perquè, segons Fonollosa, “la
millora de tots els racons de Martorell contribueixin a un millor benestar de les persones”.

LES ENTITATS DE MARTORELL
Entitat
CLUB NATACIÓ MARTORELL
Any de fundació
1930
Presidenta
Eva Rodríguez
Dades de contacte
Web: www.cnmartorell.cat
Correu electrònic: info@cnmartorell.cat
Facebook: https://www.facebook.com/
cnmartorell
Twitter: @cnmartorell
Finalitat
Promoure la pràctica de la natació, el
waterpolo i pàdel
Equips en competició
21 equips en competició

El Club Natació Martorell acaba
de complir 85 anys.
El 6 d’octubre de 1930, gràcies a
la iniciativa de la família Santacana, es va estrenar la primera
piscina del Club (l’actual piscina
exterior del Centre Esportiu La
Vila). Al llarg dels anys, diverses
generacions de martorellencs
han après a nadar en les instal·
lacions del Club i hi han practicat
un dels tres esports que potencia
l’entitat: la natació, el waterpolo
i el pàdel.

PARTICIPACIÓ

www.martorell.cat

L’Ajuntament recupera el Círcol i hi crea
el nou Centre de Serveis a les Entitats
L’emblemàtic edifici de la
Vila, construït l’any 1917,
acollirà un servei
d’assessorament a
les entitats i espais per
fer-hi reunions iactivitats.
L’equip de govern vol que
la reobertura del Círcol
actuï com a motor
dinamitzador de la Vila.

El Círcol pretén dinamitzar la Vila.

De moment ja s’ha rehabilitat una
part de l’edifici i es preveu que durant l’any vinent bona part de les
obres quedaran enllestides.
L’antiga
seu
del
Círcol
Democràtic
Recreatiu va obrir
de nou les portes
coincidint amb les
festes del Roser, el
mes d’octubre passat. En una primera
fase s’han recuperat
l’espai d’exposició,
la zona destinada
a les oficines de la
regidoria de Comunicació, Cooperació
i Participació i una
gran sala polivalent.
Ara es treballa per
rehabilitar la part
posterior de l’edifici,
on hi haurà la zona
adreçada a les entitats, amb sales de
reunions i espais de

treball comuns. Les obres d’aquesta
fase es preveu que hagin finalitzat
el primer trimestre de 2016.
L’equipament ja ha acollit algunes
activitats, com ara l’exposició de dibuixos i figures festives de les entitats de cultura popular de Martorell
i un taller de maquillatge de Doraemon, que han tingut molt bona
acollida. La regidora de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera, explica que s’està desenvolupant un projecte per convertir
el Círcol “en un equipament cívic
que pugui dinamitzar culturalment,
socialment i artísticament la Vila”.
El govern municipal vol aconseguir
amb aquest projecte un triple objectiu: recuperar el patrimoni històric, potenciar el teixit associatiu i
dinamitzar el nucli antic.
La recuperació del Círcol ha estat
possible per la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Martorell
i El Progrés.
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El Círcol és el nou espai de l’Ajuntament de Martorell dedicat a les entitats. Aquest edifici històric acollirà
el Centre de Serveis a les Entitats,
un nou projecte que té com a finalitat assessorar les associacions en els
seus tràmits i facilitar-los tot tipus
de recursos i espais per a reunir-s’hi
i fer-hi activitats.

11

BREUS

Els infants fomenten la lectura com
a Superlectors de la Biblioteca
El primer Concurs de Superlectors de la Biblioteca
Martorell ha tingut la participació de 182 nens i nenes,
dels quals 28 van ser premiats. Durant quatre mesos
els infants han hagut de llegir fins a una vintena de
llibres. El Concurs de Superlectors és un certamen de
lectura infantil amb l’objectiu de fer llegir com més llibres millor. Es divideix en tres categories: el grup blau
(de 5 a 6 anys), el grup vermell (de 7 a 10 anys) i el
grup verd (d’11 a 14 anys). La lectura afavoreix un millor desenvolupament afectiu i psicològic dels infants,
i també els dóna l’oportunitat d’experimentar sensacions i sentiments amb els quals gaudeixen, maduren
i aprenen. L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va
lliurar els diplomes a la trentena de premiats.

Els premiats del Concurs de Superlectors.

El punt de selecció de mares donants del Banc de Llet Materna de
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell s’ha erigit com a capdavanter,
amb 25 donants amb només un any
de funcionament. Les donants col·
laboren desinteressadament en l’alimentació amb llet materna dels prematurs o nounats que ho necessiten
per prescripció mèdica i que, per
causes majors, no poden ser alletats
per la pròpia mare.
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L’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell és capdavanter en
donació de llet materna
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Cloenda de la setmana de la donació de llet materna.

Ràdio Martorell inicia
la programació 20152016 amb novetats

Per poder donar llet, només cal ser
major d’edat, estar alletant el teu
nadó i tenir llet suficient. A més,
presentar bona salut i dur uns hàbits
de vida saludables.
La llet materna és el millor aliment
que pot rebre un nadó, ja que és
molt més completa que qualsevol
altra alternativa.

Els treballadors de Ràdio Martorell.

Ràdio Martorell ha iniciat la nova
temporada 2015-16 amb la incorporació de nous espais informatius,
musicals i d’entreteniment que dinamitzaran l’oferta i atrauran nous
oients. Com a novetat, l’espai polític
21 regidors, el programa enològic
DO Martorell o l’aposta per les transmissions esportives el cap de setmana a l’espai Martorell en joc. L’espai
21 regidors s’emet els dimarts (12.00
h), amb entrevistes setmanals als
regidors de consistori martorellenc.
Tots els dilluns, (12.00 h), poden seguir l’espai sobre la cultura del vi a
casa nostra, DO Martorell, amb el
suport d’El Celler d’en Xavi i Guillem
Cal Simó. Les transmissions esportives prenen protagonisme dissabtes i
diumenges amb l’espai Martorell en
joc, amb Maria Cerezuela.

GRUPS MUNICIPALS

www.martorell.cat

EL SUPORT A LES FAMÍLIES COM A PRIORITAT

NÚRIA CANAL
CDC

Catalunya ha estat capaç de
començar a donar la volta a una
situació econòmica molt adversa.
A Martorell, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), hem
treballat i seguirem treballant
incansablement per la reactivació
de l’economia i per la creació
d’ocupació perquè som conscients
que encara queda molt de camí
per recórrer. Molt de camí per seguir dedicant els nostres esforços
de forma prioritària a les polítiques socials, a la justícia social, a
la ferma voluntat de continuar
estant al costat de les persones,
de les famílies del nostre poble,
Martorell, que segueixen patint.
A l’abril de 2014, el Govern Municipal de CIU, va aprovar un Pla
de Suport a les Famílies, pioner
en el nostre país, un pla d’ajuts de
caire transversal dotat amb més
de 800.000 euros que comprenia
ajuts directes en cas d’extrema
necessitat, ajuts individualitzats
en funció de la renda i ajuts
generalitzats a tots els usuaris de
serveis municipals d’atenció a les
persones.

En el disseny i seguiment d’aquest
Pla d’ajut hi participen els serveis
socials municipals i el departament d’activitats del Patronat
Municipal d’Atenció a les Persones (PMSAP) de manera directa i
això implica un treball en xarxa
de tots els professionals que,
en un moment o altre, coneixen i treballen amb les famílies.
D’aquesta primera dotació inicial,
més de 500 famílies i més de
1.600 persones de Martorell varen
ser beneficiàries d’algun dels
programes d’ajut a les famílies al
final de l’exercici 2014.
Aquest compromís que vam
iniciar amb les persones i famílies
de Martorell, té la seva continuïtat en aquest any 2015. En els
propers dies sortiran publicades
les bases d’ajuts a les famílies
de Martorell per atendre els
subministraments energètics i
d’aigua, unes bases que regulen
el procediment per a la concessió
d’ajuts a les famílies que es trobin
en situación de necessitat socioeconómica per a mantener la seva
llar en condicions necessàries per
viure-hi amb dignitat.

Perquè des del govern municipal
seguim apostant i creient en les
persones com a motor del nostre
poble, volem seguir estant al
costat de les famílies de Martorell i volem seguir tenint present
les seves necessitats en totes les
etapes de la seva vida, des de la
infantesa i la joventut fins a la
gent gran.
Per tot això és fonamental una
estratègia sòlida i continuada,
com el Pla d’Ajut a les Famílies,
que orienta el treball de tots
els professionals municipals que
treballen directament o indirectament per afavorir la cohesió
social i prevenir l’exclusió.
I ho seguirem fent de manera
transversal, des de l’ensenyament i la salut fins la cultura i
l’esport. Des de CDC, seguirem
treballant amb un objectiu clar:
el primer són i seran les persones
que viuen, treballen i estimen
Martorell.

TONI CARVAJAL JIMÉNEZ
PSC

Habitualment, quan es dóna inici
a una nova legislatura, és tradició
fer una valoració dels primers 100
dies de la tasca del nou equip de
govern. Així, doncs, recordant
paraules dites per l’alcalde Xavier
Fonollosa en el discurs d’investidura, es parla d’una “nova” etapa
i s’espera una bona col·laboració
i entesa amb la resta de grups
municipals, fent també una crida
a la transparència. De tot això,
res de res.
Tenim més del mateix, amb
actituds prepotents i sense tenir
en compte els grups de l’oposició.
Una llàstima perquè s’ha deixat
escapar una gran oportunitat de
trencar dinàmiques obsoletes i,
així, obrir una nova etapa on el
gran beneficiat seria el conjunt
de la ciutadania. A proposta del
nostre grup municipal en tenim
molts exemples i sempre amb
l’interés de millorar la participació
als Plens.
Al darrer mes de setembre, vam
presentar una moció per tenir
torn de rèplica en l’apartat de les
preguntes. El Govern CIU-ERC va
votar en contra i no es va aprovar,
tot i el vot unànime a favor per
part de tots els grups de l’oposi-

ció. Tanmateix, es va contractar
un cap de protocol amb un cost
anual, aproximat, d’uns 50.000
euros. La pregunta és: Calia? No
és millor destinar aquests diners
a conceptes socials, per exemple?
El nostre grup municipal, amb
coherència i fidel al seu programa electoral de les eleccions del
passat mes de maig, va votar en
contra.
Durant l’aprovació del Compte
General 2014, es poden apreciar
despeses com els 167.000 euros
en Telefonia de règim interior,
les desorbitades partides de més
de 100.000 euros en actes de publicitat i protocol, amb refrigeris
inclosos, o el cost del pregoner de
la Festa Major de 2014 titllat en
més de 3.000 euros. I així, d’altres
més que ja detallarem a la nostra
publicació de partit el proper mes
de novembre. No cal oblidar que,
a la majoria de partides pressupostàries destinades a temes socials, ni tan sols es varen exhaurir.
De tothom és coneguda la problemàtica generada a l’empresa
Innovyn-Solvay. Per part de
l’equip de govern CIU-ERC, s’ha
ignorat en tot moment als grups
de l’oposició, uns grups que
sempre s’han ofert per treballar

plegats i fer força amb l’únic
objectiu de lluitar pels llocs de
treball en perill. L’alcalde i els seus
socis s’han estimat més actuar pel
seu compte amb un únic propòsit:
penjar-se les medalles. Cal recordar que el PP, UPN i CiU van votar
plegats a favor al Congreso de los
Diputados (Madrid) la reforma
energètica que, de retruc, ha
estat una de les causants de la
problemàtica que pateix l’empresa Innovyn-Solvay.
Una de les sorpreses agradables
ha estat la posada en marxa de
les rutes saludables, tal i com
nosaltres proposàvem als nostres
compromisos electorals. Esperem
que això sigui el punt de partida
per encetar d’altres necessitats
de la ciutadania com els camins
segurs escolars o les ajudes econòmiques a tots els universitaris que
tenen problemes per continuar
els seus estudis.
El nostre grup municipal continuarà treballant, com fins ara, amb
l’interés de la ciutadania, per la
justícia social i a favor dels més
desfavorits. Estem al carrer Puig
del Ravell 4-8, al barri del Torrent
de Llops.
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ALLÒ QUE NO DIUEN
Al llarg d’aquests 100 primers
dies de legislatura ens hem trobat
exactament amb la mateixa falta
absoluta de pluralitat als mitjans
de comunicació municipals. Per
aixó hem decidit aprofitar l’únic
espai que tenim garantit, aquest
limitadíssim escrit, per explicar
què no diuen.

LAURA RUIZ
MOVEM MARTORELL

Primer Ple, sous i retribucions.
Malgrat Movem Martorell vam
presentar una proposta contra
els càrrecs a dit i contra l’increment dels sous, la proposta del
govern va tirar endavant. El
Butlletí Municipal, en un exercici
de manca de rigor periodístic, va
publicar els sous de cada regidor
mal calculats. Allò que no diuen
és que Movem Martorell hem
creat al nostre web un apartat de
comptes clars on està tot publicat.
Allò que tampoc no diuen és que
no cobrem cap retribució extraordinària, les destinem a un Fons
Social amb el qual finançarem a
final de cada any projectes locals
d’interès social i cultural.

Segon Ple, perversa gestió econòmica. L’equip de govern han
tret pit al llarg d’aquests mesos
d’haver “estalviat” els anys anteriors. Allò que no diuen és que
cada euro “estalviat” és un euro
que no s’inverteix en ajuts, en
plans d’ocupació, en millorar, al
cap i a la fi, les condicions de vida
de les martorellenques. El CIEs,
l’Escola de Música o d’Art, les
Llars d’infants... no són accessibles
a famílies amb pocs recursos i,
lluny d’aplicar la tarifació social
que proposem, mantenen les
desigualtats en l’accés, tenint
recursos “estalviats” per a poder
eliminar-les.
Tercer Ple, el conflicte de Solvay.
500 persones veuen perillar el seu
lloc de treball. Allò que no diuen
és que l’equip de govern coneixia
aquesta crisi des de principis
d’Agost i que la oposició ens vàrem assabentar perquè un membre del govern va escampar a peu
de carrer que “la Solvay tanca”,
posant en greu perill l’estratègia

de negociació del Comitè, basada
en no fer esclatar el pànic. Després de confirmar-ho i recolzar els
treballadors, que paguen sense
ser culpables, i de reunir-nos
amb la direcció de l’empresa per
fer arribar les nostres crítiques a
nivell mediambiental, ens trobem
que la “unitat” de la qual pressumeix l’alcalde als mitjans és pura
hipocresia. Els titulars han estat
“Fonollosa demana”, “Fonollosa
impulsa” i “Fonollosa fa”. Que
un alcalde vetlli pels interessos
del seu municipi no és noticia.
Que tot un consistori faci pinya sí
ho és i pot suposar la diferència
entre guanyar la batalla o acabar
en tragèdia.
En 450 paraules us hem explicat
com actúa aquest “govern de
progrés”. Nosaltres seguirem intentant trencar, d’una vegada per
totes, amb la manipulació dels
mitjans, la manca de transparència i de diàleg, i sobretot un ordre
de prioritats on al primer lloc no
hi som les persones.
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Hi ha qui es mira la cultura des de
fora, com si no anés amb ell, però
tots la portem a dins. Transmesa
com si fos a través dels gens, es
desenvolupa i transforma al llarg
de la vida per fer-nos créixer, tant
individualment com socialment.

SERGI CORRAL
ERC

La cultura no és només tenir gust
en les belles arts i les humanitats,
que també. Cultura és aprenentatge, pensament i creativitat que
ens fan desenvolupar el nostre
judici crític. I què millor que ser
decisius i desenvolupar criteris
i defensar-los. Què millor que
ser independents en els nostres
pensaments i lliures en els nostres
discursos. Què millor que no deixar-se arrossegar pel que diuen o
ens volen imposar.
Cultura també és el conglomerat d’actituds i coneixements
dels diversos individus, que ens
conformen com a societat. Sentir-nos individus independents,
amb esperit crític, i alhora que
tots aquests esperits s’aglutinin
formant grups, fa que la cultura
sigui l’ingredient imprescindible
per a què la societat sigui rica i
plural.

La cultura no ens l’hem de mirar
de lluny, sinó de prop. Per què
cada pas que fem o cada frase
que verbalitzem és fruit i fidel reflex de la cultura que tenim. És un
dels elements que ens diferencien
de la resta d’espècies animals que
ocupem la Terra. Ens fa especials.
Distanciar-nos de la cultura, ens
relega a la categoria dels amfibis.
És per aquest motiu que a la
cultura no l’hem de menysprear ni relegar, la cultura l’hem
d’alimentar i promoure. Gairebé
amb el mateix interès amb el qual
cuidem la salut, els estalvis o la
parella.
Cultura és respectar d’on venim,
però també és saber on anem.
Cultura és tradició, però també
innovació i adaptació als nous
temps. Cultura és créixer i madurar, la ment i l’esperit. Cultura és
aprendre i alimentar el coneixement, la sensibilitat, la pluralitat.
Cultura és el millor remei contra
l’estanquitat, l’immobilisme
i l’opressió. Cultura és viure i
avançar.
Cultura és molt més que progra-

mar un concert o fer esclatar focs
artificials. Cal llaurar-la, treballar-la, com la terra. És necessària
molta tasca per a recollir els fruits
en el futur. La cultura no només
ens aporta el moment instantani
de gaudi d’una obra. El seu resultat es multiplica amb el temps.
Una societat amb més cultura
és una societat més madura,
respectuosa i oberta al món. Una
societat que entén la diversitat.
Saber que el món no només és el
que ens envolta, sinó que també
és tot allò que no veiem. La
cultura desperta la curiositat, ens
fa preguntes, ens dóna respostes.
Com un peix que es mossega la
cua, la cultura genera cultura.
Llaurem cultura.

www.martorell.cat

27 S
Després de veure els resultats
electorals del passat 27S, hem de
pensar en Catalunya. Entristeix
veure com Artur Mas ha convocat
unes eleccions que ens deixen una
Catalunya dividida, partida per
la meitat i enfrontada. Això i la
seva mala gestió, seran tot el seu
llegat. Ha fet història, però de la
trista.

FRANCESC J. ARPAL
PP

CiU i ERC han passat de tenir 71
escons a la legislatura anterior a
62 en la propera.
D’altra banda, seria fals dir que
estem satisfets amb els resultats
del nostre partit. No obstant això,
crec que gràcies al nostre candidat, Xavi García Albiol, que va
ser el candidat només dos mesos
abans de les eleccions i que partia
d’unes expectatives menors, ha
aconseguit remuntar aquests
resultats. És evident que si hagués
tingut més temps, el resultat
hagués estat molt millor.
No obstant això, m’alegra veure
que després de 35 anys de adoctrinament nacionalista des de les
escoles, institucions i mitjans de
comunicació públics, els catalans ens hem mobilitzat per fi i

hem aconseguit demostrar que
la majoria ens sentim catalans
i espanyols i que davant el que
alguns van plantejar com un
plebiscit la majoria dels catalans
els ha dit “NO”.
“Per a aquest viatge Sr.Mas, no
feien falta alforges ...”
Per això penso que és una gran
oportunitat per a tots, que hem
d’aprofitar. Hem de reconstruir
Catalunya per tornar a unir a una
societat que va per camins oposats gràcies a la ineficàcia d’Artur
Mas. Vull que els nens creixin en
el respecte, diàleg i estima, i no
en el perpetu adoctrinament i enfrontament. Per això ens posem
a treballar per la concòrdia, la
normalitat, per solucionar els problemes reals dels catalans, per la
convivència, per la pluralitat, per
l’afecte i pel respecte a la llei.
Perquè Catalunya torni a ser
aquella comunitat orgullosa de
sí mateixa i admirada a la resta
d’Espanya i el món.
Finalment, gràcies a les 348.444
persones arreu de catalunya i las
1.094 a Martorell que van apostar

pel nostre projecte. Seguirem treballant perquè sigueu molts més
els que aposteu per nosaltres.

Aquest espai està reservat als
grups municipals per tal que
puguin exposar la seva opinió en relació a temes d’interès 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.

Hace apenas 4 meses que la gente
de SOM hemos empezado a conocer el Ayuntamiento de Martorell
por dentro, desde los plenos y las
reuniones y, como partido nuevo,
formado por personas ajenas al
poder, hemos entrado con los ojos
muy abiertos y las orejas desplegadas para asimilar la novedad.

RAQUEL PÉREZ
SOM MARTORELL

Aunque pueda parecer algo
inocente, para los que venimos
de las asambleas y no surgimos
de una estirpe de políticos, nos
parece que el propósito de un
ayuntamiento, de un pleno, es la
de constituir un lugar donde se
atienden necesidades de interés
común para los habitantes del
pueblo, donde un
grupo de gente propone, habla,
debate y llega a conclusiones para
que se apliquen medidas, se mueva correctamente el dinero de los
impuestos y se cubran necesidades importantes.
Lo curioso de todo esto es que,
pasados estos 4 meses, y tras
una labor intensa y a veces algo
técnica, nos damos cuenta de que
el ayuntamiento, aunque funciona, lo hace más por la inercia y

el trabajo de los funcionarios y
demás personal laboral, que por
la agilidad de los políticos electos.
Nos damos cuenta de que los
puestos de poder, los de trajinar
corbata y maletín, parece que
quedan flotando por encima de
lo mundano de la vida diaria.
Todo tiene un tufillo a señorío y
coto privado, a finca particular, a
cacique de dinastía convergente,
que se puede notar, por ejemplo,
en el ascensor del ayuntamiento
instalado para subir al despacho de Alcaldía y al de Premsa i
Comunicació, que funciona por
huella digital, y al que sólo suben
los elegidos.
Se asigna más dinero a patrocinios deportivos que a libros o
comedores escolares, se ignoran
las propias mociones aprobadas
para sancionar a los bancos por
tener pisos vacíos, se invierte
en esta misma revista pública,
que estás leyendo ahora, para,
además, subvencionar semanarios
privados dirigidos por miembros
de CiU, como L’Informador.
Al final, una podría llegar a

pensar que, entre el dinero de
la Diputació, las privatizaciones
y las obras inauguradas a golpe
de foto y sonrisa bronceada del
alcalde, el poder municipal en
Martorell tiene gestos que recuerdan más a Berlusconi que a un
trabajador/a del Baix Llobregat.
Ésta es la excepcionalidad que
sufrimos aquí, suponemos que
gracias a nuestra cualidad de
oasis convergente en mitad de
una región industrial tradicionalmente progresista.
Esperamos sinceramente que a
este aroma de cerrado y naftalina
que tiene el ayuntamiento le
quede poco tiempo, tal como
proclamó una vecina en una
asamblea, “a ver si abrimos las
ventanas del ayuntamiento y
ventilamos un poco”.
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AGEN

AGENDA

novembred

NOVEMBRE

DIA 1
18.00 h.
Castanyada i Ball,
amb David de Vic
(Info.: El Progrés. Tel. 93 775 25 86)
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés
DIA 4
17.30 h.
Club de lectura infantil
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell

DIA 5
19.00 h.
Concert.
Corrandes amb D.O: In vino veritas
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell
DIA 7
20.15 h.
Festa del Tiscar. Missa
Organitza: AV Pont del Diable
Lloc: Capella de Sant Joan
22.00 h.
Festa del Tiscar.
Concert a càrrec de la Coral Harmonia
i a continuació repartiment de la coca
del Tiscar.
Organitza: AV Pont del Diable
Lloc: Capella de Sant Joan

MARTORELL
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22.30 h.
Ball, amb Joan Serra
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés
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DIA 8 i 9
Sortida a Osca.
Info.: amcamoto@ yahoo.es
Organitza: AMCAM
Lloc: Osca
DIA 8
12.00 h.
Teatre familiar. CUAC!
a càrrec de la Cía. Txo Titelles.
Preu: 6 € nens i 6,50 € adults
Organitza: La Xarxa
Lloc: Centre Cultural
16.45 h.
Ball en directe amb músic
Preu: 3 €
Organitza:Esplai d´Avis Buenos Aires
Lloc: Espai d’Avis Buenos Aires
18.00 h.
Ball, amb David Swing
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés

DIA 11
17.30 h.
Club de lectura infantil
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell

19.00 h.
30 anys del llibre “Pedra de Tartera”,
amb l’autora Maria Barbal
Organitza: PMSAPMLloc: Biblioteca
Martorell

DIA 12
20.30 h.
Nit curta de Cinema de terror a l’Ateneu. Mostra de curtmetratges amateurs
a càrrec de l’Associació de Cinema de
Martorell, Cinema del Diable.
Organitza: Cinema del Diable
Col·labora: Taller del Cinema
Lloc: Ateneu de Martorell
DIA 14
18.30 h
Concert benèfic. The Minstrels.
Preu: 8 €
Organitza: Associació Catalunya contra
el càncer
Lloc: Auditori Centre Cultural.
22.30 h.
Ball, amb Solistes
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés
DIA 15
8.00 h.
Castanyada a Sant Martí de Tous
(Anoia)
Preu: 39,50 €
Organitza: Esplai d’Avis Buenos Aires
D’11.00 h a les 18.00 h.
Recreació històrica. La vida civil i
militar al segle XIV
Organitza: Centre d’Estudis Martorellencs
Lloc: Al pont del Diable
18.00 h.
Ball, amb Jordi Anglada
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés
19.00 h.
Teatre professional Distancia 7 minutos, de Titzina Teatre.
Entrades anticipades: divendres dia 13,
a El Foment, de 19h a 21h
Preu: 15 € a taquilla i 12 € anticipada
(descomptes a més grans de 65 anys,
menors de 25 anys, aturats i grups de
més de 10 persones)
Organitza: El Foment

Col·labora: Solvay i Ajuntament de
Martorell
Lloc: El Foment
DIA 18
17.30 h.
Club de lectura infantil
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell

21.30 h.
Club de lectura en horari de nit
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell
DIA 19
18.00 h.
Hora del conte.
Sac de rondalles,
a càrrec de l’Aula de Teatre
Organitza: PMSAPM i Aula de Teatre
Lloc: Biblioteca de Martorell
DIA 21
22.30 h.
Ball, amb Jordi Bruc
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés
DIA 22
18.00 h.
Ball, amb Elisabeth
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés
DIA 25
17.30 h.
Club de lectura infantil
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell
DIA 26
19.00 h.
Presentació del llibre Les religions a
Catalunya.
Josep-Lluís Carod-Rovira vindrà a presentar la seva obra a Martorell.
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell
DIA 27
18.00 h.
Hora del conte
a càrrec de l’Aula de Teatre
Organitza: PMSAPM i Aula de Teatre
Lloc: Biblioteca de Martorell
19.30 h.
Jam Session,
a càrrec de l’Escola Municipal
de Música.
Organitza: PMSAPM
Lloc: Ateneu de Martorell

NDA

desembre 2015
DIA 28
De 10.00 h a 14.00 h.
8è Mercat d’intercanvi
i segona mà.
Inscripcions fins
al 20 novembre
al telèfon 93 775 34 34
Organitza: Ajuntament de Martorell
Lloc: Mercat de les Bòbiles

22.30 h.
Ball, amb Sebastià
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés

DIA 29
18.00 h.
Ball, amb Enric
Organitza: El Progrés
Lloc: Sala Teatre El Progrés

www.martorell.cat

DIA 30
18.00 h.
Club de lectura en català
Organitza: PMSAPM
Lloc: Biblioteca de Martorell

DESEMBRE

DIA 5
22.30 h.
Ball, amb David de Vic
Organitza: El Progrés
Lloc: El Progrés
DIA 6
18.00 h.
Ball, amb Jordi Bruc
Organitza: El Progrés
Lloc: El Progrés
DIA 9
18.00 h.
Reunió del club de lectura infantil de
la biblioteca.
Organitza: PMSAPM
Lloc: Sala Tallers de la Biblioteca
DIA 10
18.00 h.
Hora del conte per a nens fins a 5
anys, Sac de Rondalles.
Organitza: PMSAPM
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca
DIA 11
21.30 h.
Teatre Fer riure és un art, amb Joan Pera.
Preu: 14 € anticipada i 16 € a taquilla (descompte d’un 35% per als socis d’El Progrés
Organitza: PMSAPM
Lloc: El Progrés
DIA 12
10.00 h a 15.00 h
Competició de millor Truc (Best Trick)
i exhibició de grafits.
Inscripcions: 1h abans de l’activitat.
Més informació: facebook associació BLEM
Organitza: BLEM
Lloc: Blem Skate Plaça (Plaça de la Font
dels Pastorets)

19.00 h.
Concert de Nadal de la Banda Simfònica de Martorell, la recaptació es
destinarà a la 24a edició de La Marató
de TV3, dedicada a la investigació de la
diabetis i l’obesitat.
Preu: fins als 12 anys, gratuït, 3€ anticipada, 4 € taquilla, 2,5 € per a públic
jove fins els 25 anys i per a majors de 65
anys i pensionista.
Organitza: PMSAPM
Lloc: El Progrés
22.30 h.
Ball, amb Enric
Organitza: El Progrés
Lloc: El Progrés
DIA 13
9.00 h a 15.00 h.
Fira de Santa Llúcia al barri Rosanes.
Mercat de Nadal, activitats infantils,
xocolatada, concert de la Coral del barri
Rosanes i escudella barrejada.
Preu: Esmorzar 1 € i Escudella 0,50 €
Organitza: AV Barri Rosanes
Lloc: Plaça 25 de setembre
9.00 h a 15.00 h.
Mercat i dinar solidari, en benefici
de la 24a edició de La Marató de TV3
dedicada a la investigació de la diabetis
i l’obesitat.
Més informació: En cas de pluja, l’activitat tindrà lloc a l’aparcament de la
Ferreteria Bacarisas.
Organitza: AV Pont del Diable
Lloc: Plaça de les Hores

18.00 h.
Ball, amb Jordi Soler
Organitza: El Progrés
Lloc: El Progrés
DIA 14
19.00 h.
Pessebre Vivent del Col·legi La Mercè.
Organitza: Col·legi La Mercè.
Organitza: Jardins d’El Progrés
DIA 15
19.15 h a 19.30 h.
Cuina sense pares.
Taller demostratiu. Introdueix-te en el
món culinari, rep consells sobre què és
una alimentació saludable.
Més informació: adreçat a joves de 14
a 18 anys. Inscripcions fins a l’11 de
desembre. (Tel. 93 774 22 00)
Organitza: PMSAPM – SIJ Punt Nord
Lloc: Escola José Echegaray
DIA 16
18.00 h.
Concert de conjunts instrumentals i cant
coral de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: PMSAPM – Escola Municipal
de Música
Lloc: Museu Vicenç Ros (Av Vicenç Ros, s/n)
DIA 18
17.30 h.
Visita del Patge Reial i Caga Tió.
Organitza: A Veïnal Torrent i Rodalies
Lloc: Plaça de Pere Teixiné

10.00 h a 20.00 h.
V Fira de Nadal Nou Martorell.
Organitza: Associació Nou Martorell
Lloc: Rambla de les Bòbiles

18.00h a 19.00 h.
Hora del conte,
a càrrec del grup Zinc de l’Aula de Teatre
Organitza: PMSAPM i Aula de Teatre
Lloc: Biblioteca Martorell

18.00 h.
Marató de l’espectacle, a càrrec de l’Aula
de Teatre. Teatre, música, dansa, màgia...
La recaptació es destinarà a la 24a edició de La Marató de TV3.
Organitza: Aula de Teatre
Lloc: Centre Cultural

19.30 h.
Jam-Session de l’Escola Municipal de
Música. Reunió improvisada de músics que
tocaran diversos estàndards de jazz i rock.
Organitza: PMSAPM – Escola Municipal
de Música
Lloc: Ateneu de Martorell
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DIA 2
18.00 h.
Reunió del club de lectura infantil de
la biblioteca.
Organitza: PMSAPM
Lloc: Sala Tallers de la Biblioteca
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AGEN

AGENDA

novembre
desembre

2015

EXPOSICIONS

Muxart. Color i composició
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporani. (Pl de les Hores, s/n)
Horari: Dj. i dv. de 17.00 a 20.00 h, ds. dg.
i festius, de 10.30 a 14.00 h.
Informació: Tel. 93 774 22 23 museus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus

Abstrak Imaginació i Equilibri
Lloc: Dibuixos i aquarel·les de Josep Pibernat.
Horari: Dj. i dv. de 17.00 a 20.00 h, ds. dg. i festius, de 10.30 a 14.00 h.
Informació: Tel. 93 774 22 23 museus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus

75 anys fomentant la Cultura
Lloc: L’Enrajolada Casa Museu Santacana
Horari: Del 29 de novembre al 20 de desembre. Dijous i divendres de
18.00 a 20.00 h. Dissabtes i diumenges de 12.00 a 14.00 h
Informació: Exposició commemorativa dels 75 anys d’El Foment.
Organitza: El Foment

Sant Genís de Rocafort, un monestir
benedictí del segle XI a Martorell
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric “La Caserna”
Horari: Del 2 d’octubre al 29 de novembre. Dijous i divendres de 18.00
a 20.00 h. Dissabtes i diumenges de 12.00 a 14.00 h.
Informació: Tel. 93 774 22 23 museus@martorell.cat
Organitza: PMSAPM-Museus i Associació de Puntaires

Exposició de capgrossos i caramelles
Lloc: Mercat Municipal de les Bòbiles
Horari: Fins al 10 de gener. De dilluns a dissabte de 8.30 h a 14.30 h i
dimarts, dijous i divendres de 17.00h a 20.30h
Informació: Exposició commemorativa del 10è aniversari del Met i la
Queca.
Organitza: Colla de Capgrossos i Caramelles

CURSOS
i TALLERS
TÍTOL
LLOC

INFORMACIÓ

PREU

ORGANITZA

Del 2 d’octubre al 16 de gener
de 2016. Divendres de 17.00
a 21.00 h. Dissabtes de 9.30
a 13.30 h.

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a
planta del Centre Cultural). Pl. de
les Cultures, s/n. Tel. 93 93 774
22 00. c/e: joventut@martorell.cat

220€

PMSAPM de
L’AM i Escola
Educa

Jove Forma’t- Cola Extra.Taller de cinema Complex Educatiu
a Martorell. 8a edició (4 mesos)

D’octubre a febrer de 2016.
Dijous de 18.30 a 20.30 h

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a
planta del Centre Cultural). Pl. de
les Cultures, s/n. Tel. 93 774 22
00. c/e: joventut@martorell.cat

70€

PMSAPM i Taller de Cinema

Jove Forma’t- Cola Extra. Curs d’iniciació Molí Fariner
a la fotografia digital

Del 29 de setembre al 15 de
desembre. Dimarts, de 19.00
a 20.30 h

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a
planta del Centre Cultural). Pl. de
les Cultures, s/n. Tel. 93 93 774
22 00. c/e: joventut@martorell.cat

50€

PMSAPM i
EDUCA

Jove Forma’t- Cola Extra.Taller d’iniciació Molí Fariner
a l’sketching (Dibuix en llibreta)

Del 16 d’octubre al 14 de
novembre. Divendres de 18.00
a 20.00 h i dissabtes de 10.00
a 13.00 h

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a
planta del Centre Cultural). Pl. de
les Cultures, s/n. Tel. 93 93 774
22 00. c/e: joventut@martorell.cat

55€

PMSAPM I
educa

Aula de Teatre de Martorell. Teatre per a
nens, joves i adults..

Casa de Cultura i local c/ Sant
Francesc, 32

Inici curs a l’octubre

Inscripcions: tel. 93 775 54 81.
Dimarts i dijous de 17.00 a 20.00
h. C/e: auladeteatredemartorell@
gmail.com

Formació per a
emprenedors/res i empreses: “Com
presentar un projecte a inversors. Finançament per a noves empreses: fonts de
finançament tradicionals i alternatives.

Centre de Promoció Econòmica 6 i 8 d’octubre de 9.30 a
Molí Fariner. Sala de confe12.30 h
rències

Imprescindible inscripció al tel.
93 7753101 o moliempresa@
martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació per a emprenedors/res i empreses: “Taller de finançament alternatiu
ACCIÓ”

Centre de Promoció Econòmica 22 d’octubre de 10.00 a
Molí Fariner. Sala de confe13.00 h
rències

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

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació per a emprenedors/res i
empreses: “Intermediaris i socis a l’exterior. Quins tipus n’hi ha? On són? Com
arribar-hi ?

Centre de Promoció Econòmica 3 de novembre de 16.00 a
Molí Fariner. Sala de confe20.00 h
rències

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

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació per a emprenedors/res i
empreses: “Màrqueting digital: tot el
que necessites per a l´estratègia del teu
negoci a internet”

Centre de Promoció Econòmica 10 de novembre de 9.00 a
Molí Fariner. Sala de confe13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
rències

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

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació projecte Ocupa’t-3 Dones: curs
“Operacions auxiliars a la venda”

Centre de Promoció Econòmica Del 16 de setembre al 21 de
Molí Fariner.
desembre. De 9.30 a 13.30 h.

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

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació ocupacional per a persones
aturades (FOAP 2014):
“Anglès atenció al públic”

Centre de Promoció Econòmica Del 29 de setembre al 14 d’ocMolí Fariner.
tubre. De 9.00 a 13.00 h

Imprescindible inscripció al tel.
93 7753101 o moliempresa@
martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació joves Garantia juvenil:
“Anglès. Nivell B1”

Centre de Promoció Econòmica Del 14 de desembre al 21
Molí Fariner.
de març de 2015. De 9.30 a
13.30 h.

Imprescindible inscripció al tel.
93 7753101 o moliempresa@
martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació joves Garantia juvenil:
“Alemany. Nivell A1”

Centre de Promoció Econòmica Del 19 d’octubre a l’11 de
Molí Fariner.
desembre de 2015 . De 9.30
a 13.30 h.

Imprescindible inscripció al tel.
93 7753101 o moliempresa@
martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació joves Garantia juvenil: “Confec- Centre de Promoció Econòmica Fins al 23 de març de 2016 .
ció i publicació de pàgines web”
Molí Fariner.
De 15.00 a 20.00 h.

Imprescindible inscripció al tel.
93 7753101 o moliempresa@
martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Sessió informativa d’emprenedoria

Imprescindible inscripció al tel.
93 7753101 o moliempresa@
martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.

MARTORELL

NOVEMBRE / DESEMBRE 2015

Jove Forma’t- Cola Extra. Curs de
monitor/a d’educació en el lleure infantil i
juvenil. (majors de 18 anys.)

18

Violència masclista en parella.
Desmuntem mites?
Lloc: Vestíbul del Centre Cultural
Horari: Del 9 al 27 de novembre
Organitza: PMSAPM

Centre Cultural – Complex
Educatiu

DIES I HORARI

Centre de Promoció Econòmica Dimecres de 10.00 a 11.30 h
Molí Fariner.Sala de confe(sessions cada 15 dies)
rències

Aula de Teatre
de Martorell

PROMOCIÓ ECONÒMICA

www.martorell.cat

Formació emprenedors i empreses

Formació aturats

Formació emprenedors i
empreses

Projecte supramunicipal
“Fem xarxa, fem empresa”

Formació joves inscrits
Garantia Juvenil

Accions formatives amb l’objectiu de fomentar i impulsar el desenvolupament econòmic
local a través de la millora de les competències i capacitats de les persones emprenedores i empreses.

Accions formatives projecte “Fem Xarxa,
Fem Empres”, els 7 ajuntaments del Baix Llobregat Nord uneixen esforços per dinamitzar l’esperit emprenedor de la zona, educar
emocionalment els emprenedors i acompanyar els empresaris perquè desenvolupin el
seu talent i el seu potencial a través d’una
funció professional útil, creativa i amb sentit.

Programa específic d’accions formatives en
llengües estrangeres i en tecnologies de la
informació i la comunicació, adreçat a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil
que promou el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.

Acte de presentació del Projecte “Fem Xarxa, Fem Empresa 2015-2016”
7 d’octubre de 2015, a les 18.00 h al Celler
de l’Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires
(c/ Major, 8)
(Acte polític)
“Coaching per emprenedors i empreses”
14, 22 i 28 d’octubre de 2015,
de 9.30 a 13.30 h a Collbató
“Sessió grupal mentoring”
23 d’octubre de 2015,
de 9.30 a 13.30 h a Esparreguera
“Càpsula formativa: Factura electrònica”
24 de novembre de 2015,
de 10.00 a 13.00 h a Olesa de Montserrat

AJUNT. DE MARTORELL 93 775 00 50 www.martorell.cat

TRANSPORT URBÀ
FGC
RENFE
TAXI MARTORELL

93 775 34 34
93 205 15 15
902 240 202 · 900 200 212
93 775 24 45 (24h)
www.taximartorell.com
POLICIA LOCAL 93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA 088 · 112
BOMBERS 93 775 10 80 · 93 775 10 85

PARRÒQUIA SANTA MARIA 93 775 00 89
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR 93 775 39 18

CREU ROJA
URGÈNCIES MÈDIQUES
SANITAT RESPON
VISITES MÈDIQUES
HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU
SERVEIS FUNERARIS

93 775 05 50
061
902 111 444
www.gencat.net/ics
93 774 20 20
93 775 55 52

La formació és totalment gratuïta i els requisits per participar són tenir entre 16 i 29
anys d’edat, estar en situació d’atur, no estar realitzant cap formació i estar inscrits en
el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil. Els cursos es realitzen al Centre de
Promoció Econòmica de Martorell.
Imprescindible inscripció prèvia omplint el
formulari de l’activitat corresponent Formació Garantia Juvenil, a moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01

Les accions formatives són gratuïtes i es realitzen o a la sala de conferències Molí Empresa
del Centre de Promoció Econòmica de Martorell (Camí del Riu, s/n · 08760 Martorell).
Imprescindible inscripció prèvia omplint el formulari de l’activitat corresponent a Agenda
d’activitats, a moliempresa@martorell.cat o al
telèfon 93 775 31 01

INFORMACIÓ

“Confecció i publicació de pàgines web
(IFCD0110)”
Del 28 de setembre de 2015 al 22 de març de
2016, de 15.00 h a 20.00 h
(Places disponibles)
“Alemany. Nivell A1 (Marc Europeu de Referència)”
Del 19 d’octubre de 2015 al 11 de desembre
2015, de 9.30 h a 13.30 h
(Places disponibles)

FARMÀCIES

CRÈDITS

CURTO · 93 775 23 13
C. SANT ESTEVE SESROVIRES, 6
(CAMÍ FONDO)

MARTORELL
Butlletí d’informació
municipal

DE DIOS · 93 775 32 29
C. COMERÇ, 5 (ESTACIÓ RENFE)
HERNÁNDEZ · 93 775 40 61
AV CAPITÀ BATLLEVELL
LLUÍS DE REQUESENS, 4
(BUENOS AIRES)
LAIA ROVIRA · 93 775 02 89
C. PAU CLARIS, 3 (CTRA. NACIONAL II )
MASSANEDA · 93 774 19 54
PL. V. RODRÍGUEZ, 1 (BUENOS AIRES)
MIRALLES CISQUER · 93 774 26 46
PL. FREDERIC DURAN, 3
(TORRENT DE LLOPS)
MIRALLES VIA · 93 774 15 19
AV GERMANS MARTÍ, 25 (EL PLA)
PARERA · 93 775 18 97
PL. DE LA VILA, 11 (LA VILA)

Edita:
Ajuntament de Martorell
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Regidoria de Comunicació,
Cooperació i Participació
ciutadana
Correcció lingüística:
Servei Local de Català
Dipòsit legal:
B-17.326-81
Disseny i maquetació:
www.azordisseny.com
Impressió:
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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 al correu electrònic:
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST / SETEMBRE 2015
CORREUS I TELÈGRAFS
INFO GENERALITAT
MOBLES I TRASTOS VELLS
DEIXALLERIA MUNICIPAL
AIGÜES DE MARTORELL
RÀDIO MARTORELL
OMIC
GAS NATURAL
FECSA-ENDESA

93 775 11 46
012
93 775 34 34
93 776 52 34
93 775 10 28
93 775 5252
93 775 37 52
902 079 997
902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

06 Nov – 13 Nov Farmàcia Rovira
13 Nov – 20 Nov Farmàcia Parera (Vila)
20 Nov – 27 Nov Farmàcia Hernández
27 Nov – 04 Des Farmàcia Miralles Via
04 Des – 11 Des Farmàcia Massaneda (B. Aires)
11 Des – 18 Des Farmàcia de Dios
18 Des – 25 Des Farmàcia Curto
25 Des – 01 Gen Farmàcia Miralles Cisquer

FE D’ERRADES
En l’anterior edició del Butlletí
Municipal es va publicar una
projecció de les retribucions
i indemnitzacions que reben
els regidors per assistència als
òrgans col·legiats. Com que els
càlculs poden variar segons les
circumstàncies i, per tant, les
indemnitzacions poden diferir de
les projeccions publicades, a partir
d’ara es publicaran els imports
reals percebuts per cada regidor
un cop finalitzat l’any.
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“Sessions informatives d’emprenedoria”
Dimecres de 10.00 h a 11.30 h (sessions cada 15 dies)
“Com presentar un projecte a inversors. Finançament per a noves empreses: fonts de
finançament tradicionals i alternatives”
6 i 8 d’octubre de 2015, de 09.30 a 12.30 h
(Places disponibles)
“Taller de finançament alternatiu i internacional · ACCIÓ”
22 d’octubre de 2015, de 10.00 a 13.30 h
(Places disponibles)
“Intermediaris i socis a l’exterior. Quins tipus
hi ha? On són? Com arribar a ells?”
3 de novembre de 2015, de 16.00 a 20.00 h
(Places disponibles)
“Màrqueting digital: Tot el que necessites
per l’estratègia del teu negoci a Internet”
10 de novembre de 2015, de 09.00 a 13.00 h i
de 16.00 a 19.00 h (Places disponibles)
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