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URBANISME

NII: de
carretera
a passeig
1.200 persones
festegen les obres
de transformació de
l’antiga NII
participant
activament en una
caminada i
arrossada populars

Martorell va viure, el 23 de novembre passat, una jornada històrica
amb l’acte de commemoració de
les obres de transformació de l’antiga NII en un passeig. 1.200 persones van participar activament de
la caminada i arrossada populars.
Acompanyada per les figures festives de Martorell, la comitiva es va
desplaçar a peu pel mig de l’antiga carretera, des del Congost fins a
Can Cases.

L’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, assenyalà que era un gran dia
per a Martorell: “és una gran festa
perquè després de molts anys hem
aconseguit una fita que semblava
impossible.
Ens n’hem d’alegrar molt i amb la
vostra massiva presència aquí ens
ompliu de raó”.

En la seva intervenció va agrair la
feina feta pels tècnics municipals i
per les empreses executores i va donar les gràcies als veïns per suportar
el temps de durada de les obres.
També es va adreçar a la fundació
Damm, que va col·laborar econòmicament a sufragar la despesa de
l’acte de commemoració.

www.martorell.cat
Esteve ha reconegut que “aquesta
és la transformació urbanística més
important dels darrers anys i el secret de com fer-ho ha estat treba-

llar molt i anar a picar a totes les
portes. És una feina de tot el poble
de Martorell, s’ha de somniar l’impossible i treballar per fer-ho possi-

ble. I això val per al nostre passeig,
per al nostre poble i per al nostre
país”.

MARTORELL
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El nou passeig com a punt
de trobada
El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Martorell, Xavier Fonollosa, va dir que fins feia ben poc,
pel mig del poble, hi passava una
carretera nacional per la qual circulaven 40.000 vehicles diaris; però
aquella carretera nacional que havia servit per separar els barris de

Martorell, gràcies a la reivindicació
de la societat civil i a la projecció i a
la voluntat de l’alcalde Esteve, s’havia convertit en un passeig enjardinat, amb voreres amples, arbrat i
mobiliari urbà, un punt de trobada
per als martorellencs.
Les obres de transformació de
l’antiga NII es van iniciar l’abril de
2002 amb l’execució del tram entre
l’avinguda de Vicenç Ros i la plaça

de Portal d’Anoia.
Fonollosa va recordar que “dotze
anys després, hem pogut concloure
el nostre projecte amb èxit, de punta a punta del poble, i això és un
motiu d’orgull.
Ha estat un èxit col·lectiu i hem demostrat que en aquest poble i en
aquest país quan anem plegats podem aconseguir les fites que desitgem”.

235 famílies, sis-centes persones de les quals són infants, participaran
en una iniciativa pionera a Catalunya on l’Ajuntament abonarà
les factures dels subministraments bàsics d’aigua, d’electricitat i de gas

Un miler de persones es beneficiaran del programa per combatre la pobresa energètica
235 famílies, això és prop de mil persones, sis-centes de
les quals són infants, es podran beneficiar aquest hivern
de les ajudes previstes en el programa per combatre la
pobresa energètica que ha posat en marxa l’equip de
govern municipal.

a aplicar els propers dies el programa d’ajuts a les 235
famílies que, des que el passat mes de setembre s’obrís
convocatòria un cop aprovades les bases reguladores,
s’han anat dirigint a aquest servei per tenir dret a rebre
un ajut econòmic per fer front a la pobresa energètica.

El Ple municipal de novembre va aprovar una primera
dotació econòmica de 110.000 euros per fer-hi front.

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Xavier Fonollosa assegura que “gràcies a aquesta iniciativa, pionera a Catalunya en l’àmbit municipal, 993 habitants
de Martorell –dels quals, prop de 600 infants- se’n
veuran beneficiats a l’hora de poder pagar les factures
dels subministraments bàsics d’aigua, d’electricitat i de
gas. La partida de 2015 podria augmentar a prop de
300.000 euros”.

El programa servirà perquè els martorellencs amb més
dificultats puguin fer front als subministraments mínims d’electricitat, gas i aigua a la seva llar.
Després de fer un estudi detallat cas per cas, els Serveis
Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell començaran
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Un miler
de persones
es beneficiaran
del programa per
combatre la pobresa
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SERVEIS SOCIALS
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S’aproven els
pressupostos més
socials de la història
de Martorell
Les partides destinades a Serveis Socials
s’eleven un 9% per combatre el programa
de suficiència alimentària i de pobresa
energètica

MARTORELL
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L’Ajuntament de Martorell ha
aprovat el pressupost per a
l’any que ve, defensat pelgovern municipalcom “el més
social de la història de Martorell”.
El pressupost consolidat és de
34,4 milions d’euros. El pressupost de l’exercici 2015 contempla un capítol d’ingressos
de 34.352.987,19 euros i unes
despeses quasi idèntiques
-34.352.520,99 euros-.
En ambdós casos, la major partida correspon a les funcions
de l’Ajuntament (31.123.115
euros), mentre que les del
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones
se situa en 13.571.535, amb
un increment proper al 5 per
cent. Una tercera part, amb
una partida propera als 96.000
euros, resta englobada dins
l’empresa Gessol SL, de titularitat municipal.

El primer tinent d’alcalde, Xavier
Fonollosa, l’ha defensat com “el
més social de la història de Martorell”.
Les partides destinades a Benestar
Social, que pugen un 9 per cent
aproximadament i que inclouen el

pla per a combatre la pobresa energètica de les famílies que complementa el Pla d’Ajut a les Famílies.
El primer tinent d’alcalde, Xavier
Fonollosa, va destacar-ne “la partida cultural de caràcter finalista
propera als 5 milions d’euros per a

www.martorell.cat
xa de carrers perquè aquesta sigui
impecable”.
El regidor va posar com a exemple

Principals inversions
a Martorell per al 2015
El pressupost d’inversions s’eleva a 3.486.182€
PRIAPS (Programa d’Inversió i Actuació Prioritària a la via pública) 800.000€
NOVA BIBLIOTECA 500.000€
REFORMA CENTRE CULTURAL 300.000€
MILLORES MOLÍ FARINER 400.000€
REFORMES EN EDIFICIS MUNICIPALS 532.514.19€
PASSEIG DE LA CREU ROJA 300.000€
ARRANJAMENT FARMÀCIA BUJONS 200.000€

la inclusió de les obres del futur
passeig de la Creu Roja, al barri de
Torrent de Llops.
Es va aprovar amb el vot favorable
dels 11 regidors de l’equip de govern
de CiU, amb els 8 vots en contra dels
regidors del PSC, d’ICV i d’ERC, i amb
l’abstenció dels 2 del PP.

Congelació dels impostos
per al 2015
El Ple Municipal de l’Ajuntament ha
aprovat les ordenances fiscals per a
l’any 2015 que comporten la congelació dels impostos de competència
municipal.
El regidor d’Hisenda i Règim Interior, Josep Casasayas, va explicar
que el consitori impulsarà una disminució de quota del 13% en el cas
de l’IBI per compensar el 13 per cent
d’increment ordenat pel Govern
espanyol. La mesura es va aprovar
amb 16 vots favorables (CiU, PSC i
PP) i 4 abstencions (ICV i ERC).

MARTORELL
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la construcció de la nova biblioteca,
la inversió en edificis que presten
serveis a la ciutadania, com el Molí
Fariner, i la millora de la nostra xar-
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Creu Roja:
75è aniversari, més a prop
de les persones que mai
El novembre, la secció local de Creu
Roja va cloure els actes de celebració del 75è aniversari de l’entitat
amb un homenatge a l’Ajuntament
de Martorell i un reconeixement
a socis i voluntaris del municipi. El
president local de Creu Roja, Santiago Sánchez, va destacar la importància de socis i voluntaris que “des
de fa molts anys posen el seu gra
de sorra per contribuir en la nostra

tasca”, i va insistir
que “tenim un gran
repte: ser al costat
de les persones més
que mai; i la nostra
voluntat és mantenir el pols amb prudència, sentit
comú i molt de cor”. Creu Roja Baix
Llobregat Nord es finança amb les
aportacions de 2.700 socis amb quotes anuals, convenis amb els ajun-

taments i aportacions d’empreses
privades. L’entitat també va homenatjar l’Associació Local de Catalunya contra el Càncer i l’ABP dels
Mossos d’Esquadra de Martorell.

Presentació del protocol d’actuació en cas
de maltractament i d’abús d’infants i adolescents
Coincidint amb el Dia Mundial de
la Infància, l’Ajuntament de Martorell va presentar el Protocol municipal d’actuació en situació d’alt
risc de maltractament i d’abús en
infància i adolescència.
El document és el resultat d’un
treball elaborat per l’equip de
professionals de la Xarxa d’Infància del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAP) amb l’objectiu de prevenir
i actuar en casos de risc de maltractament i d’abús de la població

d’entre 0 i 18 anys, que suposa el
21% del cens de Martorell (gairebé 6.000 persones).
El primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament, Xavier Fonollosa,
va assegurar que “protegir els
nostres infants i adolescents és un
deure que adquirim com a pares
i, també, com a ciutadans”, i que
amb aquest document s’ordena
i formalitza “una tasca que ja fa
molts anys que venim fent des del
govern municipal i les entitats socials”.

El CEM guanya el Premi de Reconeixement Cultural
del Baix Llobregat de recerca
El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) va ser guardonat amb el Premi Llorenç Presas i Puig de Recerca en els VIII Premis de Reconeixement Cultural
del Baix Llobregat, lliurat a Viladecans coincidint amb la commemoració
dels 40 anys del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. El premi,
que reconeix la tasca investigadora desenvolupada pel CEM des de fa 42
anys, va ser lliurat per la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Martorell,
Cristina Dalmau, i pel coordinador d’arxius del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Enric Cobo, i va ser recollit per Montserrat
Farreny i Alfred Mauri, en representació del Centre d’Estudis Martorellencs.
Des de 1999, aquests premis reconeixen la trajectòria cívica, emprenedora,
artística, professional i científica de persones, col·lectius, entitats, institucions, empreses o organismes amb incidència a la comarca del Baix Llobregat.

Gairebé 7.000 persones van participar a Martorell
al 9N, amb un 75% pel Sí Sí

L’alcalde, Salvador Esteve,
va votar a primera hora del
matí i va qualificar el dia
de “fantàstic, en la idea de
participació, de democràcia
i d’esperit cívic”.

L’escola Mercè Rodoreda se suma al projecte
“Cultura Emprenedora a l’Escola”

L’any passat van ser els alumnes de l’escola José Echegaray, i enguany els ha arribat el torn als de l’escola
Mercè Rodoreda: s’incorporen al programa “Cultura
Emprenedora a l’Escola”, una iniciativa que cerca despertar l’esperit emprenedor dels joves i ensenyar-los a
treballar en cooperativa ja de ben petits.
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Martorell
impulsen per segon any consecutiu aquest projecte que

pretén desenvolupar la creativitat des dels primers anys
del procés educatiu i que portarà els alumnes de 5è de
Primària a conèixer els passos a seguir per crear una
cooperativa i vendre un producte determinat; també
incorporarà a la seva formació competències bàsiques
per al seu futur: la iniciativa personal, la creativitat, el
treball en grup, el lideratge, el tractament de la informació o la competència digital.

www.martorell.cat

l’Escola Oficial d’Idiomes,
situats a l’avinguda de Fèlix
Duran i Cañameras. El primer tinent d’alcalde, Xavier
Fonollosa, va ser voluntari
en una de les meses de l’Institut Pompeu Fabra, i va descriure la jornada com una
“impressionant expressió de
democràcia”.
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Un total de 6.953 persones
van exercir a Martorell el
seu dret a vot en la jornada
participativa sobre el futur
polític de Catalunya del 9N.
Els martorellencs es van decantar clarament pel Sí Sí,
amb un 75,6% dels sufragis;
el Sí No es va quedar en el
12,6%, i el No va fregar el
8%. En un jornada d’ambient festiu i sense incidents
destacats, els tres punts
habilitats perquè els martorellencs poguessin dir-hi
la seva van ser els instituts
Pompeu Fabra i Joan Oró i
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Inaugurada la nova coberta de la pista annexa del
Pavelló Esportiu Municipal
En la línia de seguir millorant els
equipaments esportius per fer
front a la demanda que té Martorell i a les necessitats de les entitats esportives, el govern municipal ha inaugurat recentment la
nova coberta de la pista annexa
del Pavelló Esportiu Municipal.
L’acte d’inauguració va comptar
amb la presència de l’alcalde de
Martorell, Salvador Esteve; del
primer tinent d’alcalde, Xavier
Fonollosa, i del regidor d’Esports,
Albert Fernández, així com amb
representants del Sala5, del Bàsquet Club i de l’Associació de Pares i Mares del FS Martorell.
Esteve va assegurar que per al govern municipal “invertir en la gent
jove que és, majoritàriament, qui
fa ús d’aquestes instal·lacions, és

fer-ho en el futur del poble”, i que
s’aposta per “una joventut sana
i esportista, i amb la formació necessària perquè en el dia de demà

pugui assolir els reptes que la societat ens posa”.

Continua la instal·lació d’ascensors a la Fase 1
del barri de Buenos Aires
El bloc 3 de la plaça de Sant Joan Bosco, al barri
de Buenos Aires, serà un dels primers de la Fase
1 que instal·larà aparells elevadors, després que
l’Agència Catalana de l’Habitatge, adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat, signés amb l’Ajuntament de Martorell un nou contracte d’adjudicació d’obres
per a la instal·lació d’ascensors al barri de Buenos Aires.
L’Ajuntament ja va signar el novembre de 2005
amb l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Associació de Veïns de Buenos Aires el conveni
d’adhesió i de col·laboració per desenvolupar
el projecte d’obres d’accessibilitat destinat a les
comunitats de propietaris.
El conveni preveia la instal·lació de 77 nuclis de
comunicació verticals a Buenos Aires en aquelles
comunitats veïnals que ho desitgessin. Les obres
es van iniciar l’any 2007 a la Fase 2 del barri.

Salvador Esteve, premi Joaquim Xicoy per la seva
trajectòria política

Martorell ja disposa d’un Punt d’Atenció a
l’Emprenedor (PAE)

Tots els tràmits necessaris per crear una empresa, centralitzats en
una nova eina.
L’Ajuntament de Martorell i la
Diputació de Barcelona van presentar recentment al Molí Fariner
el Punt d’Atenció a l’Emprenedor
(PAE), una nova eina que permetrà la constitució telemàtica,
unificada i ràpida de les accions

necessàries per crear una empresa.
Martorell es va adherir al programa
el passat mes de maig i des d’aleshores dos empresaris individuals ja
hi han registrat sengles altes d’activitat al Molí Empresa. Segons el
vicepresident primer de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local
de la Diputació de Barcelona, Ferran
Civil, tenir un PAE comporta quatre

beneficis principals: “l’estalvi de
tràmits, temps, desplaçaments i
nous interlocutors; i és gratuït”.
Aquest programa s’emmarca en
l’estratègia de la Diputació per
millorar la relació entre l’empresa i l’Administració, i per contribuir, facilitar i promoure l’activitat empresarial.
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Esteve va fer constar que acceptava el premi “sobretot
perquè es prengui com un reconeixement als milers
d’alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors, que treballen constantment per millorar la vida dels seus conciutadans, i que he conegut de molt a prop, ara com
a president de la Diputació i, abans, com a president
de l’Associació Catalana de Municipis; sobretot en els
pobles mitjans i petits, fan una feina que no es podria
pagar de cap manera, abnegada, a tothora, 24 hores al
dia i 365 dies a l’any”.

www.martorell.cat

L’alcalde de Martorell i president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve, va ser guardonat amb el
premi Joaquim Xicoy en la VI Edició dels Premis Memorial Joaquim Xicoy 2014, que tenen com a objectiu reconèixer la tasca de polítics, parlamentaris i professionals
de la comunicació, a favor de la dignitat del servei a la
societat.
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LA CAPACITAT DE TRANSFORMAR, I L’ACTITUD, CLAUS
PER MILLORAR
El passat 23 de novembre més
d’un miler de persones vam
participar activament en el passeig per l’antiga NII, una obra,
una transformació que explica
i sintetitza clarament una de
les millores urbanístiques més
importants que s’han fet a
Martorell.

XAVIER FONOLLOSA
PRIMER TINENT D’ALCALDE I
REGIDOR DE PLANIFICACIÓ
URBANÍSTICA I SERVEIS URBANS

D’una carretera de 4 carrils,
hem passat a tenir uns espais
amplis per passejar, de la
prioritat als vehicles s’ha passat
a donar més prioritat a les
persones.
Del gris hem passat al color.
La transformació és òbvia i
evident, la gent que vivia a peu
de carretera són probablement
qui més ho ha notat, però en
general, tots els ciutadans de
Martorell percebem i valorem
la millora.
La transformació de la NII
en passeig és una obra que
exemplifica el que anomenem
l’urbanisme al servei de les per-

MARTORELL
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sones. Transformar per millorar.
Afavorir la comunicació, apropar persones, facilitar la relació
entre barris.
El projecte, la idea de transformar l’antiga NII en passeig semblava un somni, una utopia,
i s’ha fet realitat. La feina no
ha estat fàcil, han estat dotze
anys de transformació, cercant
recursos a altres administracions per fer-ho possible. Aquest
projecte forma part avui dels
actius de Martorell, ha estat i és
un projecte de poble.

futur, i hi ha estimació. Només
des d’aquests paràmetres serem
capaços de seguir millorant. I
ens cal seguir fent-ho amb una
actitud d’escolta activa, essent
sensibles a la realitats actuals.
Mentre intentem treballar en
aquesta línia... n’hi ha que dediquen totes les seves energies
a generar crispació... mentre
intentem fer política de servei,
n’hi ha que la volen paralitzar,
embrutar, judicialitzar... No es
construeix res de del ressentiment i la rancúnia.

Per poder transformar i millorar, cal tenir idees, cal tenir
projectes, cal cercar el finançament. Per poder transformar i
millorar cal tenir una actitud activa, positiva, constructiva... no
hi ha res sòlid construït des del
negativisme, l’enfrontament,
l’enuig... l’actitud és cabdal... es
construeix només des de l’estimació i des del servei.

La transformació de l’antiga NII
és una millora d’èxit i n’estem
contents, queden evidentment
coses per fer i millorar.

La transformació urbanística és
potser la més visible, i darrera seu hi ha idees, projectes i

Aprofitem per desitjar-vos un
Bon Nadal i un millor 2015.

Tenim idees, tenim projecte i
som tossuts en l’anhel de seguir
millorant Martorell. Aquest és
el nostre objectiu, aquesta és la
nostra voluntat. Entre tots ho
farem possible.

MÉS POLÍTIQUES SOCIALS
El dia 25 de novembre va ser
el Dia Internacional contra la
violència de gènere. Un dia
molt important per a tothom,
la violència de gènere no es
només cosa de dones, cap pare,
mare, fill, o cap persona que
ens estimi vol saber que te
prop una dona maltractada i
que no pot fer res.

LOURDES HERNÁNDEZ
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Aquest desembre fa una
dècada, que, amb el govern
de Zapatero es va aprovar la
Llei Integral contra la violència
de gènere, la Llei Orgànica de
Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de gènere
guardonada amb mencions
d’honor del Premi de Polítiques
de Futur.
Aquest any malauradament,
les retallades fetes per qui ens
governa tant a l’Estat com a
Catalunya, han fet que la lluita
contra la eradicació de aquesta
xacra masclista hagi fet un retrocés molt important. Cal invertir
els recursos i esforços necessaris
per la Tolèrancia Zero.

Aquest any s’ha duplicat el
numero de dones mortes a Catalunya amb respecte al 2013,
10 dones han estat assassinades
per violència masclista. Volem
un 2015 sense cap víctima. Per
això hem de reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, i
enfortir la detenció i el recolzament a les dones i víctimes i els
seus fills i filles menors.
No podem permetre que les
retallades pressupostàries i les
reformes legislatives posin fi a
la feina feta per els programes
d’atenció, deixin sense casa a
dones amb fills o no tinguin un
punt d’informació on dirigir-se
quan es troben en aquest
problema.
Mentre uns dediquen els diners
públics en coses importants per
a uns, a Catalunya continuen
les retallades en coses importants per a tots. Perquè no
preguntem als ciutadans que
pensen de l’atur, de les retallades en sanitat, en educació, o

de les retallades a la llei de la
dependència.
El PSC de Martorell sempre
ha lluitat per els drets socials,
establint els mecanismes necessaris per garantir la qualitat
a la vida dels ciutadans de la
nostra ciutat. No ens conformem amb polítiques caritatives
dels governs de dretes que ens
representen, exigim polítiques
estructurals i de veritat.
Hem d’ aconseguir canviar
moltes coses, hem de tornar a
fer que les prioritats siguin les
persones , per això et demanen
la teva ajuda. Tu ets la part més
important d’aquest projecte.
Sense tu no aconseguirem canviar res, volem escoltar la teva
opinió i les teves necessitats, et
necessitem per fer una ciutat
de tots i per a tots. No dubtis
en posar-te en contacte amb
nosaltres mitjançant les xarxes
socials o si vols pots passar-te
pel nostre local al C/Puig del
Ravell, 6-8. Comptem amb tu.

JOSÉ SIMÓN

www.martorell.cat

GM ICV MARTORELL

9N

VICENTE CASAL CARRIEDO
GRUP MUNICIPAL DEL PP

Pasado el 9N es hora de sacar
balance al resultado real del
proceso y de las votaciones y
éste es que ha sido un fracaso.
No porque no fuera gente a votar, que fue mucha, no porque
cada persona no tiene derecho
a sentirse representado por una
bandera, que lo tiene, sino porque se han dilapidado millones
de euros de dinero público en
algo que no ha servido para
nada. Cataluña sigue siendo
parte importante de España
como toda la vida y lo seguirá
siendo.
Ahora bien, aunque fuera una
consulta sin validez, sin cumplir
ninguno de los requisitos
mínimos de validez, sin censo,
donde parte implicada contaba
votos, con intervencionismo de
la organización y una parcialidad de los medios públicos y
los subvencionados, creo que se
hizo bien por parte del gobierno en no intervenir ese día.
Hay quien pedía sacar los tanques a la calle o detener presi-

dentes de mesa el 9N, pero ese
no es el camino. España es una
nación moderna, respetable y
con un prestigio, que hubiera
sido dañado a nivel internacional si se hubiera empleado la
fuerza para impedir las votaciones. La respuesta hubiera sido
desproporcionada y hubiéramos creado mártires.
Soy de los que piensa que el
conflicto no se resolverá a
tiros, ni encarcelando políticos.
El problema se solucionará el
día que se consiga que los que
votaron a favor, se den cuenta
que Cataluña en vez de cerrarse
en contra de España, puede ser
uno de sus principales motores,
como ha sido durante muchos
siglos y eso nadie lo pone en
duda. Los catalanes somos
gente legal y respetada, pero
mientras algunos se empeñen
en decir que el resto les roba
y que todo el mundo está en
su contra, el odio irá a más y
los invasores y el trabajo se
marchará.

Wolkswagen ya está aparcando
inversiones en Martorell por
culpa de este conflicto y puede
provocar que se pierdan puestos de trabajo. SEAT es el principal motor laboral de Martorell.
Si el conflicto acarrea pérdidas
de puestos de trabajo, los
ciudadanos deberán exigirles
responsabilidad a los causantes
del mismo. La obligación de
los gobernantes es mirar por el
bien del ciudadano, no por el
interés propio y muchos no lo
están haciendo.
Feliz Navidad y próspero 2015.

MARTORELL
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GRUPS MUNICIPALS
QUE NECESSITEM PER CANVIAR?
Hi han analistes que fan articles
llargs i ben tallats; vaja, a la
Juliana.. el periodista Enric
Juliana contrasta que el procés
avança i Catalunya, es un
altre cop laboratori d’assaig i
avantguarda en l’àmbit polític;
i que a les properes eleccions
municipals tot canviarà.

ADOLF BARGUÉS
GRUP MUNICIPAL D’ERC

Els plens son un circ, on la mala
educació i l’atac personal, son
a l’ordre del dia, encara que no
hi constin com a tema a tractar.
Als que volem aportar transpa-

14

MARTORELL

Aquest maig la cambra de plens
del nostre ajuntament segur
que no serà igual; Deo Gratia
aquesta mala manera d’entendre les majories i de cremar
ponts de diàleg s’acabarà. Serà
molt mes complex el bon govern de Martorell, caldrà buscar
consensos i acords. I n’hi ha que
no estan acostumats a la cultura de l’acord, fins ara CiU s’ha
mostrat incapaç d’entomar cap
debat polític, segueix passant el
corró de la seva majoria.

INFORMACIÓ
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

rència i participació a la gestió
municipal cada vegada sens fa
mes fàcil endevinar quina n’es
l’alternativa i en quin model de
poble viurem.
Amb ulls de nouvingut, Martorell se’ls presenta com un
poble dual. Hi ha Martorell i
la Vila, i també dues societats,
la nihilista i la compromesa.
Quanta gent es manté aïllada
en una bombolla, desconeixent
oportunitats, veïnat i entorn?
No heu sentit mai algú dient, al
bell-mig de la plaça de la Vila,
ara pujo a Martorell? O a un
motorista, flipar; quan descobreix els motards que estan als
nostres clubs?
Hem vist una evolució, a millor?
Es discutible; molt cosmètica,
molt de nou ric i poc valenta.
Per por a un desgast polític no
s’han resolt les dues millores
que necessitem.

ben dit una societat integradora i un urbanisme cohesionat.
Ens cal cosir els dos Martorells,
per fer del riu el centre de trobada i cosir la ciutadania, per
evitar desigualtats socials.
Empoderar al convilatà i fer-lo
corresponsable de les inversions i del seu entorn immediat,
encarar d’arrel les polítiques
socials començant des de el vei
del costat, la companya d’entitat, l’amic del club, el pare de
l’ampa, o la jove de l’esplai; es
un repte de complexa execució
però de amplia satisfacció per
tots.
Hem de canviar, ho farem.
Que tingueu un bon Nadal

Una societat cohesionada i un
urbanisme integrador o més

FARMÀCIES
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PARERA · 93 775 18 97
PL. DE LA VILA, 11 (LA VILA)

Redacció:
Departament de Premsa i
Comunicació
Correcció lingüística:
Servei Local de Català
Dipòsit legal:
B-17.326-81
Disseny i maquetació:
www.azordisseny.com
Impressió:
Baygrafic
Tiratge: 12.000 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 al correu electrònic:
comunicacio@martorell.cat

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE 2014 - GENER 2015
CORREUS I TELÈGRAFS
INFO GENERALITAT
MOBLES I TRASTOS VELLS
DEIXALLERIA MUNICIPAL
AIGÜES DE MARTORELL
RÀDIO MARTORELL
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93 775 11 46
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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)

5/12 al 12/12 - Farmàcia Rovira
12/12 al 19/12 - Farmàcia Parera
19/12 al 26/12 - Farmàcia Hernández
26/12 al 02/01 - Farmàcia Miralles Via
02/01 al 09/01 - Farmàcia Massaneda
09/01 al 16/01 - Farmàcia Rovira
16/01 al 23/01 - Farmàcia Parera
23/01 al 30/01 - Farmàcia Hernández

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.

AGEN
desembregener

01

LLOC

Dia Mundial de Lluita contra la Sida. Campanya de sensiblilització. Programa d’Educació per a la Salut (PES).

Instituts

ORGANITZA

PREU

03

18.00 h

Presentació del llibre Imposible, de l´autor Óscar Jiménez

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Gratuït

04

19.00 h

Presentació del llibre Ministeri d’Incultura, de l´autor Andreu Pujol.

Torre de les Hores

Gratuït

06

20.00 h

Presentació del single Y ahora qué i visualització del maquing of on es veurà
el procés de gravació realitzat al Recording Studio La Casa Murada. Venda
d’entrades 1,5 abans del concert.

Ateneu

06

22.30 h

Ball amb Jordi Soler

El Progrés

El Progrés

07

18.00 h

Ball amb Sebastià

El Progrés

El Progrés

9

20.00 h

Reunió del Club de Lectura en anglès

Biblioteca Francesc Pujols

10

18.00 h

Tarda oberta. Berenar de Nadal

Centre Cultural (Punt de Trobada) SIAD

11

de 17.30 a 19.30 h

Cuina sense pares. Taller demostratiu. Inscripció fins al 10 de desembre al
SIJ Punt Nord. Centre Cultural: 93 774 22 00. Places limitades.

Escola José Echegaray

Gratuït

11

20.00 h

Presentació del llibre El pan de los pobres, a càrrec de Manuel Pablos, autor
del llibre

Biblioteca Francesc Pujols

Gratuït

12

20.00 h

Presentació del Projecte IDN- Dones de Martorell
www.marato.com/donesdemartorell

Ateneu

13

de 10.00 a 4.30 h

BLEM EXTREM FESTIVAL 2014 EDITION 5.
De 10.00 a 20.00 h. Competicions, exhibicions i activitats infantils.
De 21.00 a 4.30 h. Actuacions musicals de nit: Blem Team i Xcese (Madrid).
No es permet l´entrada a menors de 16 anys que no vagin acompanyats d’un
adults durant la nit. No es permet la venda de begudes alcohòliques a menors
de 18 anys.

Nau 1 i 2 de Ca n’Oliveras

Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

13

19.00 h

Concert de Nadal de la Banda Simfònica de Martorell. La recaptació es
destinarà a la 23a edició de la Marató de TV3, dedicada a la investigació de
les malalties del cor.

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

13

22.00 h

Chenoa en concert. Presenta el seu nou disc Otra dirección.

El Progrés

Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

13

22.30 h

Ball amb Jordi Soler

Sala dels Miralls d’El Progrés

El Progrés

14

de 8.00 a 14.00 h

Fira de Santa Llúcia. Mercat de Nadal, esmorzar (1 €) i escudella barrejada
(0,50 €). Xocolatada, activitats infantils i escudella.

Pl. 25 de Setembre

AV Barri Rosanes

14

de 9.00 a 14.00 h

Mercat i dinar solidari a favor de la 23a edició de la Marató de TV3. La
recaptació anirà dedicada a la investigació de les malalties del cor. En cas de
pluja es farà a l’aparcament de la Ferreteria Bacarisas.

Pl. de les Hores

AV Barri Pont del
Diable

14

De 10.00 a 20.00 h

IV Fira de Nadal Nou Martorell d’11 a 14.00 h. Presentació de la campanya
“Reciclem l’oli” i tallers de decoració nadalenca amb material reclicat.

Rambla de les Bòbiles

Associació Nou
Martorell

14

12.30 h

Inauguració de l’exposició “Papers de Circ”. Gaudeix de l’espectacle de
Karoli, l’home roda. En cas de pluja es farà a la Casa de Cultura de la Vila

Casa Museu Santacana

14

18.00 h

L’espectacle: teatre, música, dansa màgia…. A càrrec de l’Aula de Teatre de
Martorell, en benefici de la Marató de TV3

Centre Cultural

Aula de Teatre

14

18.00 h

Ball amb Joan Serra

El Progrés

El Progrés

15

18.00 h

Reunió del Club de Lectura en horari de tarda

Centre Cultural

15

19.00 h

Pessebre Vivent del Col·legi La Mercè.

Jardins d’El Progrés

15

19.00 h

Concert de combos de la Big Band de l’Escola Municipal de Musica.

Ateneu

Gratuït

15

21.30 h

Reunió del Club de lectura en horari nocturn

Centre Cultural

Gratuït

16

18.00 h

Concert de conjunts instrumentals i cant coral de l’EMM

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Gratuït

17

18.00 h

Concert de conjunts instrumentals i cant coral de l’EMM

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Gratuït

18

19.30 h

Reunió de Preparació Carnaval 2015. Martorell m’enamora

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Gratuït

19

17.00 h

Visita del patge reial i cagatió

Plaça de Pere Teixiné

5€

Gratuït

Obra Social Fundació ”La Caixa”, Marató de l’Espectacle, Ajuntament de
Martorell, PENTAX
i Educa

Gratuït
Gratuït i fila 0

Gratuït
Col·legi La Mercè

AV Torrent i rodalies

Gratuït

Gratuït

www.martorell.cat
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19

18.30 h

Hora del conte. Nadal màgic, amb el Grup Zinc de l’Aula de Teatre.

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Gratuït

19.30 h

Jam Session de l’Escola Municipal de Música. Reunió improvisada de músics que tocaran diversos estàndards de jazz i rock. Anima’t i vine a tocar amb
el teu instrument.

Ateneu

Gratuït

19

Cantada de la Coral Harmonia a la Cripta de la Sagrada Família.

19

ORGANITZA

Esplai Buenos Aires

Exposició de figures festives martorellenques. Fins al 7 de gener

Vestíbul del Centre Cultural

20

17.00 h

Exposició: Diorama del Naixement. Al·legoria de les ruïnes de la baronia
de Castellvell de Rosanes. Fins al 7 de gener.

Vestíbul del Centre Cultural

20

11.00 h

4t Festival Benèfic: El Cercle Pro Arc, amb el Cercle Pilates i l´Associació
Arc de Sant Martí.

Sala d´Exposicions del
Centre Cultural

Associació Arc de
Sant Martí

20

de 12.00 h a 14.00 h

L’Associació d´Artistes Plàstics presenta: Destrueix que construïm. L’associació d’artistes plàstics vol que participis en les seves destruccions efímeres.

Ca l’Oller

Associació d’Artistes Plàstics

20

17.00

Gran Festa de la Cultura Popular i Tradicional de Martorell. Juga i aprèn
fent tallers de les figures festives de Martorell i de decoració nadalenca amb
material reciclat. Presentació de les maletes pedagògiques de les figures festives i del calendari 2015 de l’Ajuntament.
Berenar popular: pa amb xocolata
17.30 h. Lliurament dels premis del 2n Concurs de Fotografia Thao Foto de
Martorell.
18.00 h.Balls de cultura popular i tradicional de Martorell

Pl. de les Cultures

Hi participen: els
gegants, els capgrossos, els diables, els bastoners,
el Drac Fa Fum ,els
capgrossos de la
Mercè….

20

21.00 h

IAIA!, una comèdia familiar
El comiat de la gran Montserrat Carulla. Una comèdia tendra i àcida, que
busca aprofundir en la importància dels sentiments i de les ganes de viure.

20

22.30 h

Ball amb David Swing

21

08.00 h

Sortida del PreNadal: a Cunit, amb visita al Museu del Menat de Barcelona

21

de 10.00 a 20.00 h

21

10.30 h

21

19

PREU

Veure en l’apartat
altres de l’agenda cultural
Sala dels Miralls d’El Progrés

El Progrés
Esplai Buenos Aires

25 €

Fira de Nadal a la Vila.
Mostra d’slot (scalèxtric). Pl. de l’Església

La Vila

Associació de
Botiguers La Vila

Martorell rep l’enviat de SM els Reis de l’Orient. El patge Viu Viu rebrà les
cartes de tots els infants.

Pl. de la Vila

Patronat Cavalcada de Reis

d’11.00 a 14.00 h

Festa de Nadal amb activitats infantils, xocolatada i tió.

Pl. del Solàrium

AV Solàrium

21

d’11.00 a 14.00 h

Corral Nadalenc 2014.

Jardins de l’Enrajolada

21

12.00 h

Inauguració de l’exposició Muxart vist per l’Arc de Sant Martí. Exposició
d’obres de ceràmica realitzades al Centre d’Atenció Diürna ASM.

Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis

21

13.15 h

Martorell rep l’enviat de SM els Reis de l’Orient. El patge Viu Viu rebrà les
cartes de tots els infants.

Rambla de les Bòbiles

Patronat Cavalcada de Reis

21

de 17.30 a 19.30 h

III Marató de Contes en defensa de l’ escola en català. Lectura teatralitzada de contes a càrrec de persones i entitats de Martorell.

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Òmnium Cultural i
La Xarxa

21

18.00 h

Ball amb David de Vic

El Progrés

El Progrés

25

18.00 h

Concert i ball de Nadal amb l’Orquestra Selvatana. Per a més informació i
venda d´entrades al tel. 93 775 25 86, tardes de dilluns a dijous.

El Progrés

El Progrés

26

18.30 h

Els Pastorets a El Foment. Els Pastorets del segle XXI, de l’autor Bru de
Sala. Venda d´entrades a taquilla 1 h abans de l´espectacle.

El Foment

El Foment

26

20.30 h

Concert de Sant Esteve Sons Solidaris. Amb la participació de Carme Miró,
soprano; Xavier Pagès, baríton;, l’Escola Municipal de Música; Escola de Ballet Montserrat Albors i la Coral Ars Nova.

Església de Santa Maria

Coral Ars Nova

27

de 9.00 a 14.00 h i
de 16.00 a 21.00 h

Torneig de Nadal de Bàsquet “Vila de Martorell”. Cadet Preferent. 16
equips participants en categories masculines i femenines

Pavelló i IEM

Bàsquet Club
Martorell

27

18.30 h

La Màgia del Nadal. Companyia Mag Nani: Alehop-Hop

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

27

21.30 h

La Màgia del Nadal: Show de màgia i sopar amb Shado

Ateneu de Martorell

preu del sopar: 10€ Veure en l’apartat
+ info a l’Ateneu
altres de l’agenda
cultural

27

22.30 h

Ball amb Jordi Bruch

El Progrés

El Progrés

28

de 10.30 a 14.30 h
i de 17.00 a 21.00 h

Torneig de Nadal de Bàsquet “Vila de Martorell”. Cadet Preferent. 16
equips participants en categories masculines i femenines

Pavelló i IEM

Bàsquet Club
Martorell

28

12.00 h

Contes nadalencs per a famílies i per als més menuts. Cicle de Cinema
Infantil. 7a sessió.

Ateneu de Martorell

28

18.00 h

Ball amb Josep Sáez

El Progrés

Gratuït

9 €/ 6 € els menors de 6 anys
Donatiu 8 €
Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

Gratuït de 2 a
5 anys
El Progrés

NDA
DIA

HORA

ACTIVITAT

LLOC

ORGANITZA

28

18.30 h

Els Pastorets a El Foment. Els Pastorets del segle XXI, de l’autor Bru de
Sala. Venda d´entrades a taquilla 1 h abans de l´espectacle.

El Foment

El Foment

28

19.00 h

Ateneu Salsa- La Martorell Salsera. Balls amb ritme i sons caribenys, exhibició i aprenentatge de salsa

Ateneu de Martorell

29

18.30 h

La Màgia del Nadal. Cia. Jordi Quimera: Confidencial

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

30

18.30 h

La Màgia del Nadal. Cía. Enric Magoo: Les màgiques aventures d’en Fixi i Foxi

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

31

21.00 h i 24.00 h

Sopar, ball i cotilló de Cap d’Any, amb l’Orquestra Guinardó. Per a més
informació i venda d´entrades al tel. 93 775 25 86, tardes de dilluns a dijous.

El Progrés

31

de 00.30 h a 5.30 h

Festa de Cap d’Any 2015. L’Associació Juvenil Màster Tempo presenta: Dj
like, Dj Kevin Aviles i Dj Aitor Illan. No es permet l´entrada a menors de 16 anys
que no vagin acompanyats d’un adult durant la nit. No es permet la venda de
begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Nau 2. Ca
n’Oliveras

31

00.30 h

Festa de Cap d’Any 2015 a l’Ateneu i a l’Espai Vintage de l’Ateneu.
Aforament limitat a 500 persones.

Ateneu de
Martorell

9 €/ 6 € els menors de 6 anys

Veure en
l’apartat altres
de l’agenda
cultural

17
ACTIVITAT

LLOC

ORGANITZA
El Foment

PREU

1

18.30 h

Els Pastufets a El Foment. La versió clàssica d’ Els Pastorets de Folch i
Torres, a càrrec de la Secció Juvenil. Venda d’entrades a taquilla 1 h abans
de l´espectacle.

El Foment

2

18.30 h

La Màgia del Nadal. Cia. David El Mag: Un món d’ iI·lusió. Un conte explicat
per als més menuts a través de la màgia.

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Veure en l’apartat
altres de l’agenda cultural

3

18.30 h

La Màgia del Nadal. Cia. Óscar Masdéu: Un Nadal Màgic.

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

Veure en l’apartat
altres de l’agenda cultural

3

22.30 h

Ball

El Progrés

El Progrés

4

12.00 h

Els Pastufets a El Foment. La versió clàssica d’Els Pastorets de Folch i Torres, a càrrec de la Secció Juvenil. Venda d’entrades a taquilla 1 h abans de
l´espectacle.

El Foment

El Foment

4

18.30 h

La Màgia del Nadal. Màgia de prop amb Shado Màgia.

Ateneu de Martorell

4

18.00 h

Ball

El Progrés

4

19.00 h

Auditori Joan Cererols del
Centre Cultural

5

17.30 h

Concert. Vola. Cançó! La martorellenca Anna Tobella, mezzosoprano i Alessio Coppola, pianista ens conviden a fer un passeig per la cançó catalana i
italiana dels segles XIX i XX.
		
Cavalcada de Reis. Arribada de Ses Majestats al Pont del Diable, on seran
rebuts per les autoritats locals, el Patronat de la Cavalcada de Reis i les nadales de la Coral Ars Nova Infantil. Tot seguit, passejada fins a la Casa de la
Vila per saludar els martorellencs des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament
s’iniciarà la Cavalcada pels carrers de Martorell fins arribar, cap a les 21.00
h, a la rambla de les Bòbiles on Ses Majestats recolliran les cartes infantils.

10

22.30 h

10
11

9 €/ 6 € els menors de 6 anys

9 €/ 6 € menors
de 6 anys
Veure en l’apartat
altres de l’agenda cultural

El Progrés
Gratuït

Recorregut: Pont del Diable,
plaça de la Creu, c/ de Pere
Puig, c/ d’Anselm Clavé, plaça
de la Vila, c/ de Santacana,
pl. del Portal d’Anoia, c/ de
Montserrat, ctra. de Piera, c/
de St. Antoni M. Claret, av.
De F. Massana, c/ del Puig
del Ravell, c/ d’Ausiàs March i
rambla de les Bòbiles

Patronat Cavalcada de Reis

Ball

El Progrés

El Progrés

19.00 h

Ballada de Sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i a continuació Pregó
de Sant Antoni.

Plaça de la Vila

Amics de Sant Antoni

3€

9.00 h

Esmorzar del traginer

Pont del Diable

Amics de Sant Antoni

Gratuït

Gratuït

11

11.30 h

Concentració de genets, cavalls i carruatges

Pont del Diable

Amics de Sant Antoni

Gratuït

11

13.00 h

Benedicció i inici dels Tres Tombs

Plaça de l’Església

Amics de Sant Antoni

7€

11

14.00 h

Concert vermut. Amb la Cobla Orquestra Montgrins. Venda de tiquets 1 hora
abans del concert.

El Progrés

Amics de Sant Antoni

11

19.00 h

Ball de gala.

El Progrés

Amics de Sant Antoni

10 €
Gratuït

MARTORELL

GENER
DIA
HORA

El Progrés

PREU
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AGENDA

DIA

HORA

ACTIVITAT

LLOC

12

20.00 h

Presentació del llibre 100 situacions extraordinàries a l’aula, a càrrec de
Paz Montserrat i Jordi de Manuel.

Biblioteca Francesc Pujols

21.30 h

Reunió del Club de Lectura en horari nocturn

Centre Cultural

20.00 h

Reunió del Club de Lectura en anglès

Biblioteca Francesc Pujols

17

22.30 h

Ball

El Progrés

El Progrés

18

18.00 h

Ball

El Progrés

El Progrés

22

20.00 h

Celebrem els 40 anys del Premi Vila! Lectura dels Premis Vila de Martorell,
a càrrec de Meritxell Nus i Montserrat Garcia.

Biblioteca Francesc Pujols

24

22.30 h

Ball

El Progrés

El Progrés

25

18.00 h

Ball

El Progrés

El Progrés

26

18.00 h

Reunió del Club de Lectura en horari de tarda

Centre Cultural

Gratuït

29

19.00 h

Presentació del llibre Fragments d’una pedra, de l’autor Santi Borrell

Torre de les Hores

Gratuït

31

22.30 h

Ball

El Progrés

12
13

EXPOSICIONS
TÍTOL
LLOC

ORGANITZA

DIES I HORARI

PREU
Gratuït

Gratuït

El Progrés

INFORMACIÓ

ORGANITZA

Muxart. Color i Composició

Muxart. Espai d’Art i Cre- Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes, diumenació Contemporanis. Pl. de ges i festius, de 10.30 a 14.00 h. Dies 25 i 26 de desembre i
1 de gener, tancat.
les Hores, s/n

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

PMSAPM- Museus

“CAMINANT. Un projecte
expositiu que tracta el fet
de caminar com a pràctica
estètica”.

Muxart. Espai d’Art i Crea- Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis . Pl de les
ció Contemporanis . Pl de Hores, s/n. Fins al 7 de desembre. Dijous i divendres, de
17.00 a 20.00 h. Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a
les Hores, s/n.
14.00 h.

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

PMSAPM-Museus,
Festival LOLA i Obert
en Canal

Papers de Circ

Sala d’exposicions de
L’Enrajolada. Casa Museu
Santacana

Horari habitual: dijous i divendres, de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes i diumenges, de 12.00 a 14.00 h. Horari especial de
Nadal: 24, 29, 30, 31 de desembre i 2 de gener de 12.00 a
14.00 h. Dies 25, 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat.

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

PMSAPM- Museus

“Muxart vist per l’Arc de
Sant Martí”

Muxart. Espai d’Art i Cre- Del 21 de desembre de 2014 a l’1 de febrer de 2015. Dijous
ació Contemporanis. Pl. de i divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes, diumenges i
festius de 10.30 a 14.00 h. Dies 25 i 26 de desembre i 1 de
les Hores, s/n
gener, tancat.

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

PMSAPM-Museus,
Festival LOLA i obert
en Canal

“Exposició de Figures
Festives Martorellenques”

Vestíbul del Centre Cultural Del 19 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015

Tel. 93 774 22 00

“Diorama del Naixement.
Al·legoria de les ruïnes de
la baronia de Castellvell de
Rosanes”. Autors de l’obra:
Josep Martí Canudas,
Josep Martí Domènech
(pintures) i Josep Traiter
(figures)

Vestíbul del Centre Cultural Del 20 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015.

Tel. 93 774 22 00

CURSOS
i TALLERS
TÍTOL
LLOC

DIES I HORARI

PMSAPM

PMSAPM

INFORMACIÓ

PREU

ORGANITZA

Formació transversal per a persones
aturades: “Coaching grupal”

Centre de Promoció Econòmica 2 i 4, 9 i 11 o 16 i 18 de deMolí Fariner. Sala de conferèn- sembre, de 9.30 a 13.30 h
cies Molí Empresa

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació transversal per a persones
aturades: “Manipulador/a d’aliments”

Centre de Promoció Econòmica 10 de desembre, de 9.00 a
Molí Fariner. Sala de conferèn- 15.00 h
cies Molí Empresa

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació transversal per a persones atu- Centre de Promoció Econòmica Del 15 al 18 de desembre, de
rades: “Operador de carretons elevadors i Molí Fariner. Sala de conferèn- 9.00 a 14.00 h
plataforma elevadora”
cies/ Jaume Balmes

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa.
Ajuntament de
Martorell

Formació per emprenedors/res i empre- Centre de Promoció Econòmica 13 de gener de 9.30 a 13.30 h
ses: “Jornades de capacitació empresari- Molí Fariner. Sala de conferènal . Coaching”
cies/ Jaume Balmes

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

Gratuït

Ajuntament
de Martorell.
Projecte Supramunicipal Baix
Llobregat Nord
”Fem Empresa,
Fem Xarxa”

Sessió informativa emprenedoria

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

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa

Taller per emprenedors/res: “Iniciació al
màrqueting”

Centre de Promoció Econòmica Dilluns de 10.00 a 12.00 h.
Molí Fariner. Sala de confe(sessions cada 15 dies)
rències

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

Gratuït

Molí Empresa

NDA
TÍTOL

LLOC

INFORMACIÓ

PREU

ORGANITZA

Aula de Teatre. Classes per a infants a
partir de 4 anys, joves i adults.

C/ de Sant Francesc, 32, baixos Informació i insc: dt. i dj. de
17.00 a 20.00 h

auladeteatredemartorell@gmail.
com
Tel. 93 775 54 81

diversos

Aula de Teatre
de Martorell

Curs de rock i balls llatins

Local Soldiby
(passatge del Sindicat, s/n,
baixos).

Rock: dijous, de 19 a 21.00 h
Balls llatins: dissabtes de 19.00
a 21.00 h.

Tel. 93 775 26 12
669 242 428.

Taller d’informàtica i taller de manualitats
de reciclatge

Local Soldiby
(Passatge del Sindicat, s/n
baixos).

Informàtica: divendres a les
19.00 h. Manualitats: dimecres
a les 19.30 h

Tel. 93 775 26 12
669 242 428.

Gratuït

Soldiby

Taller d’informàtica i taller de manualitats
de reciclatge

Local Soldiby
(Passatge del Sindicat, s/n
baixos).

Informàtica: divendres a les
19.00 h. Manualitats: dimecres
a les 19.30 h

Tel. 93 775 26 12
669 242 428.

Gratuït

Soldiby

Curset de Sardanes

Ca La Rafaela (Pl. de la Vila, 15) Dilluns fins al 15 de desembre

Informació i inscripcions:
www.amartorell.com/sardanes

Gratuït

Secció Sardanista Martorell

Soldiby

ALTRES, BIBLIOTECA i SERVEIS PER A JOVES
ALTRES
COLÒNIES D’HIVERN AMB L’ESPLAI GUSPIRA
27, 28 i 29 de desembre. Lloc: Mas Pujolar ( Viladrau)
Edats: de 3 a 16 anys
+ Info. al tel. 618 183 680 o a esplaiguspira@gmail.com

Venda d´entrades anticipades fins a un dia abans de l’actuació a la
Llibreria Miró (c/ de Santacana, 12) i al Bar Restaurant El Passeig
(pg. de Catalunya, s/n). Venda d’entrades a taquilla des d’una hora
abans de la funció.

LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Dies: els tres primers dimecres de desembre ( el 3, el 10 i el 17) i tots
els de gener( el 14,21 i el 28) a excepció del 7, de 17.00 a 19.30 h.
Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu Santacana.
Activitat adreçada a infants de 3 a 8 anys que necessàriament han
de venir acompanyants d’un adult. Ludoteca ambientada en una
casa benestant del segle XIX en la qual els nens i nenes podran
jugar tal com ho feien els nostres avantpassats, disfressar-se amb
vestits d’època, parar taula segons els costums d’aleshores i descobrir la diversitat d’invents que es van dur a terme a l’entorn del
1900. Aforament limitat. Gratuït.

Preus de La Màgia del Nadal a Ca n’Oliveras:
Blem Extrem festival 2014
Preus: bo d’ajut: matí i tarda, 3 euros / nit 5 euros
Reducció del 50% en l’aportació d’aliments per al Banc dels Aliments.

INDICACIONS
El programa d’activitats La Màgia del Nadal és obert al públic en general.
Preus de La Màgia del Nadal al Centre Cultural:
Preu 1: 4 €. Venda d’entrades a taquilla, 1 hora abans de l’espectacle.
Preu 2: 3 €. Venda anticipada d’entrades als punts d’informació
del Patronat de Serveis d’Atenció a les Persones: Centre Cultural, CIES, C.E. La Vila i Pavelló, fins al 24 de desembre, Al Centre
Cultural,també el dia abans de cada espectacle
Preu 3: 2,5 €. Venda anticipada d’entrades amb descompte a públic
jove fins a 25 anys o més gran de 65 anys o pensionista (només
aplicable en espectacles professionals).
Preus de La Màgia del Nadal a El Progrés:
Concert de Chenoa
Entrada anticipada: 18 € (general)
Entrada a taquilla: 22 €
Obra de teatre IAIA!
Entrada anticipada: 16 € (general)
Entrada a taquilla: 19 €

CAP D’ANY 2015
Entrada anticipada: 4 € (general).
Venda d’entrades anticipades fins el 30 de desembre al Bar El
Passeig (pg. de Catalunya, s/n). I a Identity Skateshop&tattooo a la
plaça de Frederic Duran núm. 2, local 4.
Venda d’entrades a taquilla des d’una hora abans de la funció.
3’5 € (fins a 25 anys € + gran de 65 anys)
Entrada a taquilla: 5 € (venda d’entrades 1 h abans)
Les diferents entitats que coprogramen La màgia del Nadal estipulen els preus de cada entrada. Moltes de les activitats són gratuïtes.
L’aforament de cada espectacle està limitat a la capacitat de la sala.
Un cop s’hagin venut totes les localitats disponibles es tancarà la
taquilla de venda d’entrades.
Previsió de l’aforament de l’accés de persones a Ca n’Oliveras:
Blem Extrem Festival 2014: estarà limitat a 1.200 persones de dia i
a 1.000 de nit.
Cap d’Any estarà limitat a 800.
No es permetrà l’accés als espectacles als infants menors de 14 anys
que no vagin acompanyats per un adult que se’n faci responsable.
El cap de sala és el responsable de controlar l’accés a l’espectacle i de vetllar per al seu bon desenvolupament. Us demanem que
seguiu les seves indicacions en tot moment.
La programació pot patir algun canvi o modificació per causes
alienes a l’organització.

BIBLIOTECA

AULA D’ESTUDIS

Biblioteca Francesc Pujols del Centre Cultural.

Del 7 de gener al 6 de febrer de 2014

Horari: de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h/ de dimarts a
dissabte, de 10.00 a 14.00 h.
Adreça de correu electrònic: b.martorell.fp@diba.cat.

Durant l’època d’exàmens t’obrim la Biblioteca

HORARI DE NADAL: els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre i el 2 de
gener: obert a la tarda. Els dies 24 i 31 de desembre i els dissabtes
27 de desembre i 3 de gener, tancat. Dia 5 de gener tancat.
Per a qualsevol consulta: Tel. 93 774 22 00. Plaça de les Cultures,
s/n. Ja tenim el Facebook de la Biblioteca! Si vols seguir les nostres notícies, novetats i activitats, busca’ns i clica “m’agrada”.

Localització de l’aula
Biblioteca Francesc Pujols i les sales 1 i 2 del 1r pis – Centre Cultural- Plaça de les Cultures s/n, a Martorell
Horaris
Matins de 10:00 a 14:00 hores: Dilluns, AULA D’ESTUDIS (sala 1 i
2 de la 1a planta)
Tardes i nits, de 20:30 a 22.15 h. De dilluns a divendres AULA D’ESTUDIS A LA BIBLIOTECA
Característiques de l’aula:
L’aula d’estudi es troba en una biblioteca pública. L’horari d’aquest
servei és una extensió de l’horari de la mateixa biblioteca.

www.martorell.cat
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