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En els propers mesos finalitzaran obres i projectes gestats durant els 
darrers 4 anys. Destaquen, entre d’altres, la nova Biblioteca, dos camps 

més de futbol 7 al CE Torrent de Llops o el Centre FP d’Automoció
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REPORTATGE

Nous serveis
i millors
equipaments

1. Centre FP Automoció

“El Centre de Formació Professional 
d’Automoció, ubicat a Martorell, 
s’estrenarà ben aviat i s’emmarca 
en l’estratègia industrial catalana 
que promou la reindustrialització 
com a base del canvi de model eco-
nòmic per a la creació d’ocupació 
de qualitat. Des de l’Ajuntament hi 

vam cedir els terrenys i pensem que 
enfortim el pes de Martorell en el 
sector i exercim com a capital cata-
lana de l’automoció”, explica Fono-
llosa.

El centre està adscrit al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i impulsarà un 
model de formació professional in-
tegrada per al sector automoció. És 

un edifici de més de 10.000 metres 
quadrats, s’impartirà formació pro-
fessional inicial dual (seguint el mo-
del alemany), formació professional 
per a l’ocupació (tant per a perso-
nes en atur com per a treballadors 
en actiu), formació a mida segons la 
demanda de les empreses de l’auto-
moció i serveis a empreses i perso-
nes (acreditació de competències o 
itineraris formatius, entre d’altres).

2. Molí d’empresa

“Un dels eixos de l’acció de govern 
és la Promoció Econòmica entenent 
que som en temps de potenciar les 
accions formatives i per donar ser-
vei als emprenedors i empresaris de 
Martorell. El Molí és el centre de re-
ferència i hem fet un seguit de mi-
llores per enfortir el seu paper”, diu 
Fonollosa.

El Molí Fariner s’han millorat acces-

Martorell inicia el 2015 amb la 
feina feta d’una legislatura en 
què es continua transformant 
la via pública per millorar els 
serveis adreçats a les persones. 
En aquest primer trimestre es
posarà en marxa nous serveis i 
equipaments que reforçaran el 
paper de capitalitat de 
Martorell a la zona nord del 
Baix Llobregat.

Centre FP Automoció

Secció Institut Martorell
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sos des del barri de Buenos Aires, les 
instal·lacions i els serveis per con-
vertir-lo en el pol econòmic del Baix 
Llobregat Nord. S’ha acondicionat 
una recepció a peu de carrer per 
millorar l’atenció als usuaris i un se-
guit d’espais per a portar a terme les 
accions formatives que es realitzen 
durant l’any.

3. Secció Institut Martorell

“Amb la remodelació de l’antiga 
Escola Montserrat recuperem un 
edifici emblemàtic de l’arquitecte 
Sert en una Secció Institut que, a 
l’iniciar el curs, va començar amb 
normalitat en l’adequació funcio-
nal d’un dels blocs rectangulars. Pel 
barri de Can Carreras és un impuls 

que hi hagi activitat escolar”, expli-
ca Fonollosa. El centre s’articula en 
dos blocs rectangulars de planta bai-
xa i primera, amb tres aules a cada 
planta, col·locats paral·lelament a 
diferents nivells i units per un altre 
volum transversal amb planta única. 
Els tres edificis formen un gran pati 
central i un de davanter amb una 
rampa que garanteix la supressió 
de barreres arquitectòniques entre 
els diferents espais lliures. L’Institut 
Martorell passarà dels 160 alumnes 
actuals a 240 el curs vinent. 

4. Camps de futbol 7
CE Torrent de Llops

“Martorell té una pràctica esporti-
va elevada, compta amb prop d’una 
quarantena d’equips de futbol i fruit 
d’aquesta necessitat ampliem el 
Complex Esportiu Torrent de Llops 
amb dos nous camps de futbol 7. A 
més, hem reordenat els espais de les 
entitats, una recepció delo centre i 
nous vestidors fent un equipament 
més comfortable”, explica Fonollosa.

Els dos nous camps de futbol7 s’ubi-
quen en uns terrenys annexes a 
l’actual equipament esportiu, amb 
una superfície de 5.420 m2. Actual-
ment hi haurà 6 camps de futbol7. 
En l’obra s’han construït 8 vestidors 
nous més en la part inferior de l’edi-
fici central i uns espais socials per a 
les entitats i un nou bar. També s’ha 
renovat la gespa artificial del camp 
2 de l’equipament. 

5. Parc de les Solanelles

“El Parc de les Solanelles ha permès 
reordenar la zona oest del barri de 
Buenos Aires, de 5,5 hectàrees de 
longitud, situat darrere l’Hospital 
Comarcal Sant Joan de Déu i en un 
punt estratègic de mobilitat a Mar-
torell. L’actuació ha consistit en la 
construcció d’un passeig mirador, la 
millora de la connexió entre el barri 
de Buenos Aires amb el Molí Fariner 
i el cementiri municipal, la construc-
ció de 220 places d’aparcament gra-

Skate Parc

Molí Fariner
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REPORTATGE

tuït i la reordenació vìària d’accés al 
servei d’urgències de l’Hospital i de 
l’escola Juan Ramon Jiménez”, co-
menta Fonollosa.

El barri de Buenos Aires tindrà més 
aparcament públic i gratuït amb la 
construcció de 220 places noves dar-
rere l’Hospital. Així es dóna resposta 
al dèficit d’aparcament que pateix 
la zona generada per a l’afluència 
d’usuaris als equipaments munici-
pals i supramunicipals. 

6. Skate Parc

“L’Skate Parc, situat a la plaça de la 
Font dels Pastorets (El Pla), perme-
trar disposar d’una de les millors 
superficies patinables d’arreu de Ca-
talunya. Aquest projecte l’hem ela-
borat amb l’associació local BLEM, 
dedicada als esports extrems i ur-
bans. Serà una zona amb més de 200 
metres quadrats que podrán utilizar 

a l’hora al voltant d’una cinquante-
na de practicants”.

A banda d’aquest Skate Parc també 
s’han fet els treballs de remodelació 
de la plaça de la Font dels Pastorets. 
Han consistitit en l’eixamplament de la 
vorera existent, reubicació i ampliació 
del parc infantil, millora de l’enjardi-
nament i enllumenat públic i la refor-
ma i ampliació de la zona patinable.

7. Nova Biblioteca

“A Martorell tenim 15.000 carnets 
de biblioteca, això vol dir que més 
de la meitat de la població fa servir 
periòdicament aquest equipament. 
La biblioteca té la virtut d’abastar 
diferents franges d’edat, des dels jo-
ves que hi van a estudiar a la gent 
gran que hi llegeix el diari. Per tant, 
és invertit en la pròpia societat i a 
Martorell hem tingut la sort de te-
nir aquesta inversió pràcticament 

subvencionada per la Diputació de 
Barcelona”, diu Fonollosa.

La biblioteca, entre els barris de 
Buenos Aires i Camí Fondo, té dues 
plantes de lectura i dues d’aparca-
ment per a vehicles.  El nou edifici té 
2.500 metres quadrats, 1.900 metres 
quadrats dels quals es destinaran a la 
lectura amb un espai per a la lectura 
infantil i diverses sales polivalents. 
Comptarà amb més d’un centenar 
de places d’aparcament públic i gra-
tuït. El govern municipal va iniciar 
les obres el primer semestre de 2014 
i preveu inaugurar l’equipament el 
darrer cap de setmana del mes de 
març. Abans de l’estiu, l’equip de 
govern municipal enllestirà les obres 
de l’Arxiu Municipal, el passeig de la 
Creu Roja, les obres d’accés a Sant 
Genís de Rocafort, una nova senya-
lització viària i la posada en marxa 
de caminades saludables com a com-
plement de la transformació de l’an-
tiga NII en un passeig.

Camps de futbol7 CE Torrent de Llops

Parc de les Solanelles Nova Biblioteca 
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La consellera Munté visita la residència de gent 
gran de l’Hospital Sant Joan de Déu i assegura més 
col·laboració de la Generalitat
La consellera de Benestar i Família de la Generalitat, 
Neus Munté, va visitar el passat mes de desembre la re-
sidència de gent gran de la Fundació Hospital Sant Joan 

S’estrena la remodelació de la plaça de Sant Joan Bosco
L’alcalde de Martorell, Salvador 
Esteve, el primer tinent d’alcalde, 
Xavier Fonollosa, i el president 
de l’Associació de Veïns del bar-
ri de Buenos Aires, José Ignacio 
Blázquez, van inaugurar, el de-
sembre passat, la remodelació 
de la plaça Sant Joan Bosco. La 
remodelació de la plaça de Sant 
Joan Bosco ha creat tres espais 
diferenciats: a la banda oest, s’ha 
definit una zona de 1.200 metres 
quadrats de caràcter polivalent, 
composada per un paviment dur 
de colors i un nou mobiliari. A la 

banda est, hi ha una superficie de 
terra per a jocs infantils amb no-
ves atraccions, entre les quals una 
nova tirolina de 30 metres i un llit 
el·làstic. I finalment, un espai inter-
mig de transició ajardinat amb ges-
pa, plantes i arbres, una superfície 
verda que ha triplicat el seu espai. 
En tots aquests àmbits s’ha instal·lat 
nou mobiliari urbà i s’ha eliminat la 
barrera arquitectònica que suposava 
el graó d’accés al centre de la plaça. 
 
La plaça de Sant Joan Bosco és la 
tercera de les sis a Buenos Aires que 

l’equip de govern municipal està 
remodelant en l’actualitat.  “Fa 
anys vam marcar-nos com a ob-
jectiu remodelar totes les places 
de Buenos Aires. Estem actuant 
en sis espais i els tres restants es-
taran enllestits aviat. Sant Joan 
Bosco era una de les més impor-
tants”. La proximitat de les es-
coles Vicente Aleixandre, José 
Echegaray i Juan Ramon Jiménez 
fa que aquest punt sigui un dels 
més concorreguts de la zona per 
grans i petits, i que s’hagi incidit 
en renovar l’espai de joc infantil. 

de Déu de Martorell i va expressar el seu desig “d’in-
tensificar la col·laboració des de la Generalitat quan les 
circumstàncies ho permetin”.

El govern municipal va exposar a Munté les dues grans 
actuacions previstes a mig termini a Martorell en aquest 
àmbit: l’ampliació de les places concertades de la resi-
dència de gent gran i la construcció d’una residència as-
sistida per als usuaris de la Fundació Arc de Sant Martí. 
Munté va fer la visita acompanyada per l’alcalde, Salva-
dor Esteve, el primer tinent d’alcalde, Xavier Fonollosa i 
la directora general de l’Institut Català de l’Acolliment i 
l’Adopció (ICAA), Núria Canal.

La Residència de gent gran de la Fundació Hospital Sant 
Joan de Déu disposa de 137 places. 

BREUS
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Martorell, a través 
de la regidoria de Promoció Eco-
nòmica, ha iniciat el mes de febrer 
un nou pla d’ocupació que preveu 
la contractació d’una quarante-
na de persones en situació d’atur. 
Aquest pla d’ocupació està finan-
çat íntegrament per la Diputació de 
Barcelona. Durant aquest mandat, 
l’Ajuntament haurà donat feina a 
prop de 300 persones en 18 plans 
d’ocupació.

Aquest nou pla d’ocupació té com 
a objectiu la contractació de perso-
nes que es troben en situació d’atur, 
que hagin exhaurit la prestació i/o 

el subsidi per desocupació que es-
tiguin inscrites al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i que no hagin 
participat en projectes de plans 
d’ocupació anteriors. El primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Martorell, Xavier Fonollosa, ha ex-
plicat que “és un pla d’ocupació 
finançat per la Diputació de Barce-
lona, que també es farà en d’altres 
municipis i que servirà per contrac-
tar una quarantena de persones. 
Amb aquest darrer pla d’ocupació, 
en aquests darrers quatre anys, 
haurem donat feina al voltant de 
300 persones”. Les tasques que es 
faran en aquest pla d’ocupació es-

tan dirigides al manteniment de la 
via pública i en equipaments mu-
nicipals com ara pintors, jardiners i 
paletes.

Més de 500 persones en els 
cursos de formació

L’Ajuntament de Martorell, a través 
del seu departament de Promoció 
Econòmica, ha garantit programes 
d’ocupació per afavorir la reducció 
de l’atur i contribuir que els ciuta-
dans de Martorell es formin i trobin 
feina.

Al llarg d’aquest mandat, Promoció 
Econòmica ha fet cursos de forma-
ció dirigits a la població en situació 
d’atur. Fonollosa afirma que “tenim 
un problema d’ocupabilitat per la 
formació i des de l’Ajuntament ofe-
rim cursos d’àmbits concrets perquè 
les persones que no tenen feina es 
formin i a la llarga se situïn en el 
primer lloc per trobar una feina. En 
aquests últims quatre anys, més de 
500 persones han assistit en aquests 
cursos de formació”.

L’Ajuntament ha impulsat 18 plans 
d’ocupació i ha contractat a prop
de 300 persones aquesta legislatura
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ENSENYAMENT

Campanya de subvenció de llibres de 
text o material substutiu

Quí hi pot accedir?
Les dotacions econòmiques que es concedeixen sota 
aquesta convocatòria aniran destinades a les famílies 
empadronades a Martorell que tinguin fills matricu-
lats a centres educatius públics i privats sostinguts 
amb fons públics, en algun curs des de segon cicle 
d’Educació Infantil fins al darrer curs d’ESO. Morera 
reconeix que “per accedir a aquesta subvenció les 
famílies no han d’estar en deute en cap pagament 
amb l’Ajuntament o el Patronat”. La sol·licitud per 
a la subvenció de llibres de text s’haurà de lliurar al 
Complex Educatiu (c/Josep Tarradellas, 11 baixos) fins 
al 9 de març de 2015.

El V Cerca’m-Fira de l’Ensenyament,
el 10 de març
El Servei d’Informació Juvenil Punt Nord ja ha 
fixat data de celebració del V Cerca’m, la Fira de 
l’Ensenyament de Martorell, que es farà durant tot 
el matí del dia 10 de març al Centre Cultural. Aquest 
projecte dóna informació i assessorament als joves 
estudiants de 4art d’ESO I de 2n de batxillerat, que 
finalitzen cicle acadèmic, per orientar el seu futur en 
els estudis. Tots els joves estudiants, professors i pares 
i mares que vulguin ja es poden apuntar al Cerca’m 
tot emplenant el full d’inscripció. 

L’Ajuntament de Martorell ha po-
sat en marxa aquest mes de fe-
brer, la V campanya de subvenció 
de llibres de text per als estudi-
ants matriculats a escoles públi-
ques o concertades, instituts o 
centres d’educació especial.

L’Ajuntament destinarà 45.000 eu-
ros a aquest ajut directe a les famí-
lies i se’n farà càrrec del 30% de la 
factura dels llibres de text o mate-
rial substitutiu. La regidora d’En-
senyament, Mercè Morera explica 
que “des de l’Ajuntament assumi-

rem fins al 30%, amb un màxim 
de 20 euros per Educació Infantil, 
25 euros per Educació Primària i 
30 euros per Educació Secundà-
ria Obligatòria. El cost total és de 
prop de 50.000 euros”.

Cursos de filosofia, disc jockey i monitor
de lleure, al ‘Cola Extra’ 2015
El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Per-
sones de l’Ajuntament de Martorell promou una nova 
edició del programa Cola Extra de tallers i monogràfics 
per a la formació de joves i adults. Entre els tallers pro-
posats, destaquen el de tècniques de DJ, calendari festiu 
i educació emocional, i els cursos de monitor d’educació 
en el lleure infantil i juvenil i introducció a la filosofia. 

Les inscripcions als diferents tallers i cursos del Cola 
Extra ja estan obertes i es poden fer efectives al SIJ 
Punt Nord del Centre Cultural. Els preus van dels 30 
als 220 euros, depenent del número d’hores lectives. I 
el calendari va del divendres 20 de febrer al dissabte 
6 de juny. 
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El premi a la projecció esportiva femenina ha estat per 
a Carla López, jugadora del Basket Almeda i partici-
pant en les seleccions catalana i espanyola en categoria 
cadet. El premi a la trajectòria esportiva masculina ha 
recaigut en Antoni Folqué, expresident de la Penya Ci-
clista de Martorell. El premi a la trajectòria esportiva 
femenina ha estat per a la gimnasta Mélodi Pulgarín. El 
premi a la projecció esportiva masculí, per al jugador de 
l’infantil A FC Barcelona, Èric Garcia Martret. El premi a 
l’èxit esportiu sènior ha estat per a Bàsquet Club Mar-
torell (ascens a Lliga EBA), el Club Voleibol Martorell 
(Segona Catalana) i el Club de Futbol Martorell (ascens 
a Segona Catalana). També per a Oussama Chefradou 
(FC Barcelona) i Nayim Boix (Sala5 Martorell), campions 
d’Espanya amb la selecció catalana sub19. El premi a 
l’èxit esportiu base va anar a parar al Club Sala5 Mar-

torell (cadet B), Club de Futbol Martorell (cadet A) i 
Hoquei Penya Barcelonista (benjamí).

El guardó al treball esportiu de base se l’ha endut per 
l’Associació Esportiva de Pares i Mares FS Martorell i 
Bàsquet Club La Mercè. El premi al millor esdeveniment 
esportiu, per al Blem Extrem Festival de l’associació 
Blem Martorell. El premi a l’èxit social, per a la Secció 
de Pàdel del Club Natació Martorell i el premi a la mi-
llor presència a les xarxes socials, per al Club Handbol 
Martorell. També s’ha reconegut a l’equip de la desa-
pareguda Unió Esportiva Martorell quan es compleixen 
15 anys de l’ascens a l’antiga Regional Preferent, sent 
la categoria més alta aleshores obtinguda pel futbol 
del municipi.

El ciclista Israel Núñez i la nedadora 
Núria Marquès van ser guardonats 
amb els premis al millor esportis-
ta de Martorell de l’any 2014 que 
atorga el web MartorellEsport. Els 
dos premiats van recollir la distinció 
de mans del primer tinent d’alcal-
de, Xavier Fonollosa, i del regidor 
d’Esports de l’Ajuntament, Albert 
Fernández, respectivament. Més de 

ESPORTS

300 persones van assistir a la gala 
que va tenir lloc el 22 de gener pas-
sat a l’auditori del Centre Cultural.

El primer tinent d’alcalde, Xavier 
Fonollosa, va fer la cloenda de la 
gala i va assegurar que “comptem 
amb més de 2.500 esportistes fe-
derats i 7.500 de no federats, això 
és una pràctica esportiva molt alta. 

La resta dels premiats

Aquesta gala és una oportunitat 
per reunir les entitats esportives de 
Martorell, que en són 31, i per agra-
ir als esportistes i a les seves famílies 
la seva implicació en la comunitat 
esportiva de Martorell. L’Ajunta-
ment seguirà apostant per trans-
formar els equipaments esportius i 
ajudar-vos a millorar els vostres re-
sultats”.

Israel Núñez i Núria Marquès, 
millors esportistes
de Martorell del 2014
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El Premi Vila de Martorell celebra enguany el seu 
40è aniversari amb més ambició que mai

El Premi Vila de Martorell cele-
brarà aquest 2015 els seu 40è 
aniversari publicant les obres 
guanyadores de poesia castella-
na i catalana amb  Ediciones Hi-
perión i Viena Edicions, i animant 
a participar tothom que tingui 
una història per explicar. La ce-
rimònia d’entrega dels premis 

tindrà lloc el proper divendres 24 
d’abril de 2015, l’endemà de Sant 
Jordi, i retrà homenatge a la figu-
ra de l’escriptor Josep Carol que va 
ser l’encarregat de posar en marxa 
el premi l’any 1975. L’objectiu dels 
organitzadors d’aquest 40è Premi 
Vila és que Martorell esdevingui “la 
capital catalana de la poesia” pel 

La Fundació Arc de Sant Martí exposa peces
de ceràmica inspirades en l’obra de Muxart

‘Muxart, vist per l’Arc de Sant Martí’ era el títol de 
l’exposició de més de 30 peces de ceràmica creades 
per persones amb discapacitat intel·lectual o del des-
envolupament, que s’ha pogut veure fins al passat 
1 de febrer al Muxart Espai d’Art i Creació Contem-
poranis. Van assistir a la inauguració de la mostra  la 
consellera de Benestar i Família de la Generalitat, 
Neus Munté, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, 
el director de RAC1 i membre de la Fundació Arc de 
Sant Martí, Eduard Pujol, i el propi pintor martore-
llenc Jaume Muxart, qui va assegurar que “si he po-
gut donar alguna cosa a aquests nois perquè puguin 
captar l’estètica, serà el goig més gran que he tingut 
els últims anys”. Els 20 usuaris de la Fundació Arc de 
Sant Martí van fer una interpretació de l’obra del 
pintor expressionista amb la supervisisió del propi 
artista.

BREUS

que fa a les categories obertes de 
poesia en català i en castellà. A 
nivell local, s’anima a participar 
tothom que tingui alguna cosa 
per explicar, especialment joves i 
dones. Històricament, un setanta 
per cent dels participants han es-
tat homes. 
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BREUS

L’Ajuntament de Martorell ha en-
degat recentment una campanya 
de recollida d’oli consistent en el 
repartiment d’embuts a totes les 
famílies i la instal·lació de conte-
nidors a la via pública per a la re-
collida. També s’ha impulsat el re-
ciclatge d’oli a les escoles. Segons 
la regidora de Medi Ambient, Sira 

Sanz, “l’objectiu de la campanya és 
augmentar el nombre de ciutadans 
de Martorell que realitzen la reco-
llida selectiva de l’oli i reduir en ori-
gen la contaminació de l’aigua i del 
sòl, minimitzant així la repercussió 
sobre el canvi climàtic”. La deixa-
lleria de Martorell (fixa i mòbil) re-
cull una mitjana de 5.000 kg d’oli a 

l’any (només un 4 per cent de l’oli 
que es genera).

La valorització d’aquest residu 
com a biocombustible evita la 
contaminació de milers de litres 
d’aigua, si l’oli es llença a l’aigüe-
ra (un litre d’oli pot contaminar 
fins a 10.000 litres d’aigua).

Jordi Nieves, Ona Espinal i Arnau Sáenz de Pablo,
premiats al II concurs Thaofoto

Els martorellencs Jordi Nieves, Ona Espinal i Arnau 
Sáenz de Pablo van ser els guanyadors del II concurs de 
fotografia Thaofoto Martorell 2014 en les categories de 
0 a 3 anys, de 4 a 6 i de 7 a 12. Sota el lema ‘La tem-
porada de l’activitat física lúdica. Creixem a bon ritme. 
Aprèn a donar ritme a la teva salut i millor en compa-
nyia’, una seixantena d’infants de les escoles del muni-
cipi van participar en aquesta segona edició. Nieves, de 
32 mesos, va endur-se el premi per la fotografia ‘El més 
bo de la casa per menjar’; Espinal, 4 anys, va guanyar 
amb ‘És un matí de dissabte, quan aprofitem per fer 
una mica de pisco abans de sortir al carrer’, i Sáenz de 
Pablo, 7 anys, va ser el guanyador amb ‘Aprofitant la 
posta de sol a la platja de Son Bou a Menorca fem un 
salt ben amunt’. El premi era una càmera fotogràfica 
digital i va entregar-lo el primer tinent d’alcalde, Xavier 
Fonollosa, i la regidora d’Ensenyament, Benestar Social 
i Salut, Mercè Morera.

Martorell, pioner en la instal·lació
d’un sistema integrat de recollida d’oli
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BREUS

Martorell m’enamora: més de 2.000 persones i
una quarantena de colles, al Carnaval 2015
Més 2.000 persones i una quarante-
na de colles són les xifres d’inscrits 
al Carnaval 2015, que enguany se 
celebrarà el dissabte 14 de febrer 
sota el lema Martorell m’enamora. 
El nombre de colles és inferior al de 
l’any passat perquè algunes com-
parses han decidit agrupar-se per 
tal de sumar esforços. 

Els Gegants de Martorell seran 
els encarregats de fer el pregó de 
Carnestoltes dissabte 14 de febrer 
(17.00h). A petició de les colles par-
ticipants, s’ha decidit de modificar 
el recorregut de la rua, que s’escur-
ça per fer-la més àgil. Començarà al 
carrer del Mur (17.30h) i passarà pel 
pont d’Anoia fins a l’avinguda dels 
Germans Martí, on girarà cap a la 
plaça del Vi. Des d’allà, pujarà per la 
rambla de les Bòbiles fins el carrer 
de Jacint Verdaguer, on farà mitja 
volta i retornarà, a través de la ram-
bla de les Bòbiles, cap a la plaça del 
Vi, la carretera de Piera i el carrer 
de Montserrat, acabant a Ca n’Oli-
veras.

A partir de les 20.30h hi haurà el 
lliurament de premis i el sopar de 
les colles a la nau gran de Ca n’Oli-
veras i el ball de Carnaval i ball de 
disfresses amb sessió familiar.

Posteriorment, se celebrarà el sopar 

de colles i a la 01.00h de la matina-
da serà el torn del ball de disfresses 
en sessió golfa per a majors de 16 
anys.

Cal recollir invitacions a les oficines 
del PMSAP, ja que l’aforament és li-
mitat a 1.680 persones.

Fotos de petons
a les xarxes socials

Martorell m’enamora és l’eslògan 
del Carnaval 2015 que enguany co-
incideix amb Sant Valentí. Per això, 

la regidoria de Joventut proposa 
als martorellencs fer-se fotos peto-
neres i compartir-les al Facebook, 
Twitter o Instagram amb l’etiqueta 
#MartorellMenamora.

Els premis seran concedits a la mi-
llor disfressa -dotat amb 500 euros-, 
a la comparsa que millor represen-
ti el lema del Carnaval Martorell 
m’enamora, dotat amb 350 euros, i 
un premi a la comparsa més votada 
a les xarxes socials, dotat amb 200 
euros, que s’escollirà a través de les 
facebook.com/martojove. També hi 
haurà un premi especial Thao Salut 
2015 Creixem a bon ritme! – Aprèn 
a donar ritme a la teva salut, i mi-
llor en companyia!, dotat amb 200 
euros.

Carnaval a l’Ateneu i a la 
plaça de Les Cultures

Divendres 13 de febrer, a les 23.00h, 
es farà una festa a l’Ateneu de Can 
Carreras per anar escalfant motors. 
A més, diumenge 15 de febrer l’Es-
plai Guspira organitza el Carnaval 
Infantil, a partir de les 11.00h a la 
plaça de les Cultures, amb un espec-
tacle d’animació, rua i petit concurs.
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BREUS

L’Ajuntament implanta el Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge
L’Ajuntament de Martorell va posar en marxa el passat 
desembre el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Ha-
bitatge (SIDH), que té com a destinataris les persones 
amb dificultats per pagar la hipoteca del seu domicili 
habitual i permanent.

La regidora de Medi Ambient i Habitatge, Sira Sanz, ha 
explicat que “s’ofereix informació, assessorament i in-
termediació amb les entitats financeres per al manteni-

ment de l’habitatge per part de la persona propietària 
i el seu nucli familiar”. Els avantatges per al ciutadà són 
la proximitat (trobarà el servei al territori), l’assessora-
ment personalitzat i el procés integrat (informació, me-
diació, solució).

El SIDH s’ha posat en marxa amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Masterclass dels usuaris del Club Social Punt
de Trobada a La Passió d’Olesa

El Club Social Punt de Trobada de Martorell va partici-
par aquest gener en una masterclass impartida pel re-
partiment de l’obra ‘Fang i Setge. El musical de 1714’, 
al teatre de la Passió d’Olesa, i organitzada per la pro-
ductora de l’espectacle Excés d’entusiasme Producci-
ons. D’aquesta manera, 25 persones d’aquest segment 
de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals del Baix 
Llobregat Nord, van poder compartir escenari i expe-
riències amb Lloll Bertran, Pep Molina o Neus Pàmies, 
mentre els actors escalfaven la veu abans d’actuar.

Tot seguit, els usuaris del  Club Social Punt de Trobada 
van poder gaudir de l’espectacle des platea acompa-
nyats de familiars i professionals de l’entitat. La pro-
motora de l’espectacle destinarà al Club Social Punt de 
Trobada una part dels diners que es recaptin a taquilla.

Calendari de cobrament d’impostos i taxes
en període voluntari
L’Ajuntament de Martorell ha fet públic el calendari 
d’ingrés en període voluntari dels impostos i taxes mu-
nicipals. El pagament s’ha de fer efectiu únicament a 
través de qualsevol de les oficines de les entitats relacio-
nades. En cas de pèrdua o de no recepció d’aquest avís, 
l’Oficina de Recaptació en facilitarà un duplicat.

El període voluntari de cobrament de l’Impost sobre Ve-
hicles de Tracció Mecànica (IVTM) serà del 30 de gener a 
l’1 d’abril. Del 2 de març al 5 de maig seran les taxes per 
l’entrada de vehicles a través de les voreres, per la re-
serva de la via pública per a guals, per la conservació del 

cementiri municipal, per servei de recollida de residus 
sòlids urbans a habitatges i pel servei de recollida de 
residus sòlids en establiments comercials i industrials. 

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) urbana es podrà 
abonar del 30 d’abril al 2 de juliol, mentre que l’IBI rús-
tega i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) s’exe-
cutarà del 4 de setembre al 5 de novembre.

Per a qualsevol aclariment es pot trucar al 937 750 
050 ext. 6200 ext. 6111 o enviar un correu electrònic a 
l’adreça ajuntament@martorell.cat
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GRUPS MUNICIPALS

El meu pare, que com tots els 
pares és savi, sovint em recorda 
que hi ha papers que s’han 
de guardar sempre. Deixar-ho 
tot em mans de la memòria és 
perillós perquè, la memòria, a 
vegades falla.

Faig aquesta reflexió perquè 
desprès de gairebé 4 anys de 
mandat, estaria molt bé rellegir 
el programa electoral de les 
últimes municipals. La memòria, 
insisteixo, a vegades flaqueja, 
però el negre sobre blanc és de-
molidor. Com va passar a partir 
del 2007, hem fet allò que vam 
dir que faríem, hem modificat 
algunes propostes i també 
n’hem ampliat d’altres.  

La nova biblioteca municipal, 
al costat de la Comissaria dels 
Mossos i a tocar del Centre Cul-
tural, està pràcticament enlles-
tida. La reconversió de l’antiga 
nacional -que a vegades sembla 
que hàgim oblidat que era de 4 
carrils- en passeig és una reali-
tat. De fet, a vegades ens costa 
recordar com era perquè cada 
vegada assumim els canvis del 
paisatge urbà amb més natura-

L’OBRA FETA AVALA L’OBRA A FER

litat.  El nou institut a l’antiga 
escola Montserrat. Aquests 
pròxims mesos també quedaran 
enllestides la remodelació del 
Centre Esportiu del Torrent de 
Llops, amb 2 nous camps de 
futbol7, la remodelació de la 
plaça 11 de setembre, el passeig 
de la Creu Roja -que serà es-
pectacular- o l’arxiu municipal, 
completant la recuperació d’un 
entorn que amenaçava ruïna i 
que s’ha pogut recuperar.

Més enllà del llistat d’obres, 
hi ha una reflexió que vull 
compartir amb tots vostès. Ens 
hem acostumat al canvi, a la 
transformació, a les obres i hi 
ha el risc de pensar que és el 
més normal del món. I no ho 
és. Només cal parlar amb altres 
alcaldes i, per exemple, com-
partir taula un cap de setmana 
amb gent de Sant Andreu o 
de Sant Esteve, per citar dos 
pobles veïns. La història sempre 
es repeteix. Es comença parlant 
de futbol, de l’actualitat, de 
l’escola dels nens, una mica 
de política, de Grècia... i a les 
postres s’acaba parlant de 
Martorell. “Com ho heu fet?” 

et pregunten. “Com ha canviat 
Martorell!”, sentencien sense 
dubtar. Són comentaris de 
gent normal, amb maldecaps 
normals, amb il·lusions normals. 
Coincideixen a destacar que 
Martorell s’ha transformat, i 
que s’ha transformat en un 
temps record. I nosaltres, els 
martorellencs, en som prou 
conscients? Hem de ser exigents 
i crítics amb nosaltres mateixos, 
però no ens podem fer trampes 
al solitari: hem canviat i hem 
canviat per a bé.       

Però, tenim una excel·lent 
notícia per comunicar-los: mar-
torellencs i martorellenques, 
el canvi no s’ha acabat. Hem 
dignificat, per entendre’ns, la 
columna vertebral de tot Mar-
torell i també de cada barri. 
Tenim les zones comunes cuida-
des com mai les havíem tingut. 
Hem fet un salt importantíssim, 
però ara ens toca fer dues 
coses. Gaudir dels nous espais 
i executar el canvi pendent. És 
l’hora de passejar, de viure, i 
de tenir memòria. L’obra feta 
avala l’obra que queda per fer.     

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

LOURDES HERNÁNDEZ
GRUP MUNICIPAL DEL PSC

Hi havia una vegada un minis-
tre anomenat de Guindos, que 
es dedicava a explicar històri-
es als ciutadans del seu país. 
Al país de, de Guindos, cada 
dia estaven més cansats de la 
precarietat laboral, de les reta-
llades en sanitat i en educació, 
d’haver de suportar cada dia 
desnonaments i d’altres tantes i 
tantes coses.

Un matí, va decidir tornar a ex-
plicar una d’aquestes històries 
que tant li agradaven a ell, i es 
va dirigir als ciutadans expli-
cant: “Por fin en España, se ha 
perdido el miedo a perder el 
puesto de trabajo. Este miedo 
ha sido uno de los factores que 
han limitado el crecimiento de 
la economía española durante 
la crisis. La recuperación es una 
realidad. Aunque eso no quiere 
decir que hayamos salido de la 
crisis”.

Tots els seus lacais i bufons, el 
van mirar amb admiració, pel 
que ell va continua la seva his-
tòria dient : “entre 2014 i 2015 
se crearan 800.000 puestos de 
trabajo” i tots els seus aplaudir 
entusiasmats la història .

Però la gent del poble, aquestes 
persones que veritablement 
pateixen aquesta maleïda crisi, 
els que han perdut el seu lloc 
de treball o temen poder per-
dre , li van preguntar : “Quin 
tipus d’ocupació ?, al que el 
nostre ministre va contestar  
malhumorat : “ Que más da, 
todo tipo de empleo, cualquier 
tipo de faena es mejor que el 
desempleo.” 

Si , senyors/es si, com si d’un 
conte es tractés, cada dia ens 
intenten vendre una història, 
una història que ja ningú creu .

El que fins ara era por, ara s’ha 
convertit en terror . Cada dia 
la precarietat i la inseguretat 
laboral es fa més la latent .

No sabem si la recuperació és 
una realitat , del que si podem 
estar segurs és que cada dia hi 
ha més persones que necessiten 
les ajudes de les entitats benèfi-
ques per poder menjar .

I per descomptat que és im-
portant quin tipus de feina es 
crearà, els ciutadans del carrer 
necessitem una ocupació digna, 

una ocupació estable, per po-
der donar una qualitat de vida 
a les nostres famílies .

Catalunya ha tancat l’any 2014 , 
amb una taxa d’atur del 16,1%, 
al Baix Llobregat amb un 16,4% 
i Martorell un mes més es posi-
ciona en 2n lloc de la comarca,  
amb una taxa d’atur del 16,1%, 
només superada per Sant 
Vicenç del Horts, governada pel 
Sr. Junqueras que te una taxa 
del 19,2%

Això és la realitat, per això hem 
de començar a canviar les coses, 
no volem més polítiques de 
dretes que es dediquen a salvar 
bancs, o gastar els diners dels 
ciutadans que tant es necessi-
ten, a sortir bé a les fotos.

I conte contat , aquest conte 
NO ha acabat, però amb la teva 
ajuda el final del conte pot 
estar més a prop.

Et recordem que pot trobar-nos 
a les xarxes o si vols pots 
passar-te pel nostre local al C/
Puig del Ravell,6-8.  Comptem 
amb tu.

NO MÉS CONTES
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JOSÉ SIMÓN
GM ICV MARTORELL

El balanç del govern del 
President de la Generalitat, 
Artur Mas, cabria en un sms o 
un Tweet: ha reduït l’estat del 
benestar per construir estructu-
res d’estat. En aquest sentit, cal 
recordar que el 2014 ha estat 
el de les retallades en salut 
de tots per pagar la festa del 
Tricentanari d’alguns, ha estat 
retallat l’ensenyament per pa-
gar les ambaixades , el diplocat 
i promoure l’adoctrinament 
independentista. 

Amb el pacte de Mas i Junque-
ras qui perd sóm els catalans. 
l’avançament electoral es la ma-
nifestació més evident del gran 
fracàs d’Artur Mas. Ha aban-
donat Catalunya i els catalans, 
i no només ha deixat de banda 
les polítiques econòmiques i 
socials, sinó que ha aguditzat 
els seus problemas polítics. El 
27 S no serán unes plebiscitàri-
es, será la crónica d’un govern 
fracasat.

L’acord de Mas i Junqueras 
serveix per tapar el cas Pujol, 

27 S

ERC ha cedit al xantatge de CiU 
de tapar la corrupció, d’altra 
banda al suport d’ERC als pres-
supostos de la Generalitat per 
al 2015, a estat perquè són els 
de la campanya electoral , sense 
tenir en compte els problemes 
reals dels catalans. Ens sotme-
tran a la campanya més llarga i 
cara de la historia, aixó sí, paga-
da per tots i pretenen sotme-
trens a 9 mesos d’inestabilitat i 
propaganda on l’important no 
seran els catalans ni les seves 
prioritats sino  l’independència. 

La unitat de Mas i Junqueras és 
artificial perquè és partidista i 
només está pensada en càlculs 
electorals.

Pel que fa a les eleccions 
municipals, CiU i ERC faran la 
campanya de l’estelada només 
pensant en el procés indepen-
dentista, deixant de banda els 
veïns, els equipaments i les 
polítiques necessàries per al seu 
benesta. La campanya que farà 
el PP será mirant per tots els 
catalans, per la solució als pro-

blemes reals i per les necessitats 
dels municipis. Només el PP és 
l’alternativa de govern als inde-
pendentistes, els únics que ens 
preocupem per la realitat de 
tots els catalans, els únics que 
ens preocupem per la realitat 
dels nostres veïns.

FRANCESC J. ARPAL MACIÁ
GRUP MUNICIPAL DEL PP

Amb l’objectiu de plantejar 
una candidatura d’esquerres 
i unitària per a les properes 
eleccions municipals del maig, 
des de Iniciativa per Catalunya 
Verds Martorell hem promogut 
l’assemblea oberta “Movem 
Martorell”. Un cop consolidada, 
el nostre paper passa a ser el de 
un agent més en aquest procés.

En el transcurs de les primeres 
trobades hem coincidit perso-
nes de diferents partits polítics 
d’esquerres, moviments socials, 
i persones a nivell individual del 
municipi. Agrupant-nos tots i 
totes el que volem és generar 
espais de confluència per sumar 
esforços i utilitzar la política 
municipal com a un instrument 
pel bé comú, amb l’objectiu 
de defensar els drets i apropar 
a la ciutadania a la presa de 
decisions.

Ens agradaria convidar-te, si 
encara no ho fas, a participar 
d’aquest nou projecte. Una 
vegada més volem sentir la teva 
veu, volem escoltar les teves 

MOVEM MARTORELL?
propostes i les teves necessitats.

Des dels mitjans de comunicació 
afins a l’actual govern munici-
pal ja han mostrat el seu nervi-
osisme davant d’aquest movi-
ment ciutadà, però en absolut 
tolerarem que els menyspreïn 
i el desqualifiquin. Per aquest 
motiu els hi hem demanat 
que apliquin rigor i ètica en la 
seva pràctica periodística i que 
demanin disculpes públicament 
per la informació malintencio-
nada que han publicat.

Des d’ICV Martorell reiterem la 
nostra voluntat d’avançar per 
aconseguir un Martorell millor, 
i creiem sincerament que la 
millor opció és fer-ho mitjan-
çant un moviment progressista i 
d’esquerres que es preocupi per 
les persones, format per ciuta-
dans i ciutadanes que compar-
teixen un interès comú deixant 
de banda els seus interessos 
personals.

En un homenatge martorellenc 
al Quijote, només ens queda 

dir:

«Ladran Sancho, ¡luego cabal-
gamos!»

GRUPS MUNICIPALS
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Un cas de corrupció política; 
el de les ITV, ha estat noticia 
a arreu amb notes de premsa 
on el nom de Martorell i el seu 
alcalde Salvador esteve hi son 
ben presents.La  citació de la 
titular del jutjat d’instrucció nº 
9 de Bcn, Sílvia López Mejia, 
al nostre alcalde per declarar; 
aquest mes de gener, ha estat 
invisible per a qualsevol mitjà 
de comunicació local, ni web, ni 
butlletí, ni ràdio.
Alguns lectors recordaran 
aquestes lletres impreses a la 
primera pàgina d’un llibre, nihil 
obstat. Aquesta fórmula vol dir 
“sense objeccions” i era la que 
utilitzava el censor; fos militar, 
religiós o polític, per demostrar 
que les tisores de la censura 
havien fet la seva feina.
Avui a Martorell la informació 
que arriba a la ciutadania ho fa 
de manera interessada i passada 
pel filtre del poder del govern 
municipal, l’única finestra on es 
garanteix la pluralitat informa-
tiva són aquestes linies que els 
grups municipals us podem fer 
arribar a través d’aquest article.
El tractament de la imatge 
recorda les manipulacions foto-
gràfiques del estalinisme més 

NIHIL OBSTAT

clàssic, on es fa desaparèixer a 
qui no interessa. La transmissió 
per Ràdio Martorell del plenari 
pateix de interferències quan hi 
ha arguments contraris al equip 
de govern; la nostra proposta 
que siguin gravats i difosos en 
streaming ha estat menystin-
guda.
Cap grup municipal; tret de 
l’equip de govern de CiU, ha 
trepitjat Ràdio Martorell des 
del darrer debat de candidats 
a l’alcaldia al maig de 2011. 
Com a ciutadans tenim el dret 
a decidir com volem les nostres 
escoles, la nostra sanitat, els 
nostres espais de lleure juvenil 
o l’entorn més immediat? A 
escoltar i contrastar diferents 
propostes?
ERC vol governar un ajunta-
ment amb les parets de vidre, 
on la transparència en la gestió 
sigui l’eix principal d’una cor-
recta gestió. Cal elaborar un 
reglament per als mitjans de 
comunicació municipals, com 
preveu l’art. 164 del text refós 
de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya per garantir 
el dret a l’informació.
O hem de refiar-nos dels mit-
jans privats on la intoxicació i 

ADOLF BARGUÉS
GRUP MUNICIPAL D’ERC

INFORMACIÓ

AJUNT. DE MARTORELL

TRANSPORT URBÀ
FGC

RENFE
TAXI MARTORELL

POLICIA LOCAL
MOSSOS D’ESQUADRA

BOMBERS

PARRÒQUIA SANTA MARIA
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR

CREU ROJA
URGÈNCIES MÈDIQUES

SANITAT RESPON
VISITES MÈDIQUES

HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU
SERVEIS FUNERARIS

CORREUS I TELÈGRAFS
INFO GENERALITAT

MOBLES I TRASTOS VELLS
DEIXALLERIA MUNICIPAL
AIGÜES DE MARTORELL

RÀDIO MARTORELL
OMIC

GAS NATURAL
FECSA-ENDESA

93 775 00 50  www.martorell.cat

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

93 775 00 89
93 775 39 18

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

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)

FARMÀCIES

MARTORELL
Butlletí d’informació
municipal

Edita:
Patronat Municipal
de Mitjans de
Comunicació

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, comuni-
queu-nos- ho al correu electrònic:
comunicacio@martorell.cat

CRÈDITS

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

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)

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
FEBRER / MARÇ 2015

06/13 Feb: Farmàcia Parera (Vila)

13/20 Feb: Farmàcia Hernández

20/27 Feb: Farmàcia Miralles

27 Feb – 06 Març: Farmàcia Massaneda (B. Aires)

06/13 Març: Farmàcia de Dios

13/20 Març: Farmàcia Curto

20/27 Mar: Farmàcia Miralles Cisquer

27 Març – 03 Abril: Farmàcia Rovira

PARTICIPA

Els veïns que ho vulguin, poden 
fer ús del Reglament de Partici-
pació 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.

la mala qualitat són finançats 
per tots nosaltres mitjançant 
publicitat i ajuts municipals? un 
setmanari d’informació local 
amb uns objectius personals i 
partidistes molt clars. Almenys 
nosaltres sempre signem i do-
nem la cara, d’altres s’amaguen 
darrere anònims o pseudònims. 
Recordo d’un articulista i fun-
dador d’aquest setmanari local; 
molt aficionat als anònims 
que ha arribat a ser alcalde i 
president de la Diputació , una 
de les seves perles: la sèrie d’ar-
ticles “la Columna del Martí” 
on signava com a M.LL. (mala 
llet). Personalment em sap greu 
descriure aquests fets, però més 
em dol que em pretengui alliço-
nar en els plenaris, algú que 
actua d’aquesta manera. 
Transmetre les notícies de ma-
nera objectiva o deixar fer als 
professionals la seva feina sense 
cap interferència o directriu 
política pot ser possible, depèn 
de nosaltres (els ciutadans) 
que això canviï a Martorell, ja 
estem treballant perquè el nou 
govern garanteixi el dret a la 
informació plural i sense censu-
res; i arrencar definitivament el 
nihil obstat.
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01

01

01

06

07

07

08

08

08

10

11

11

12

13

13

14

14

14

14

14

15

15

18

19

20

20

21

22

22

22

23

24

25

27

28

12.00 h

16.30 h

18.00 h

21.30 h

21.30 h

22.30 h

8.00 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

18.00 h

21.30  h

21.30 h

18.30 h

23.00 h

12.00 h

17.30 h

20.30 h

22.30 h

01.00 h

11.00 h

18.00h

18.00 h

20.00 h

19.00 h

21.30 h

22.30 h

12.00 h

12.00 h

18.00 h

18.00 h

19.00 h

18.00 h

19.30 h

18.00 h

Teatre familiar. El cel de la Jojó de la Cía de titelles Inspira Teatre

Ball amb músic

Ball 

Actuació musical, amb Arnau Cintes. I The Socks Shop

Teatre. Fuita, de Jordi Galceran, a càrrec del Grup de Teatre Els Hereus. Obra 
no recomanada per a infants.

Ball 

Sortida de la caragolada a Anglesola i visita a Montfalcó Murallato

Ball

Teatre. Fuita, de Jordi Galceran a càrrec del Grup de Teatre Els Hereus. Obra 
no recomanada per a infants.

Reunió del Club de Lectura en Anglès

Tarda oberta. Els sabers de les dones, a càrrec de Carmen Cordón, respon·
sable SIAD.

Reunió del Club de lectura en horari nocturn

5a Nit curta de Cinema a l’Ateneu. Mostra de curtmetratges amateurs a 
càrrec de l’Associació de Cinema de Martorell, Cinema del Diable. Col·labora: 
Taller del Cinema

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

Enamora’t. Ball  de disfresses jove a l’Ateneu. 

Teatre Infantil i familiar.  Els Músics de Bremen, a càrrec de l’Associació 
Teatral PlakPlak de Martorell

Martorell m’enamora. Pregó de Carnestoltes i a continuació rua de carnaval.

Martorell m’enamora. Lliurament de premis, sopar i ball.

Ball de Carnestoltes

Martorell m’enamora. Ball de Carnaval. Part II. Sessió golfa + 16 anys. (Re·
collir invitació a les oficines d´atenció a l’usuari pel PMSAPM).

Carnaval infantil

Ball

Tarda oberta. Hipnosi Terapéutica, a càrrec de José M. Beliz, hipnoterapeuta 
clìnic.

Presentació del projecte “Socis fem Penya”, a càrrec de representants del 
FC Barcelona

Conferència. Les plantes i la Salut,, a càrrec de Josep Pàmies, agricultor 
ecològic i impulsor de la cooperativa Dolça Revolució.

Conte per a adults. Almuerzo desnudo, a càrrec del Grup Zinc.

Ball

Inauguració de l’exposició Flors i colors de Jaume Muxart

L’Ateneu és cinema: Cinema Infantil i crispetes. Pluja de mandonguilles 2

Ball de mantons

Reunió del Club de Lectura en horari de tarda

Presentació de l’11ª edició del Voluntariat per la Llengua de Martorell  a 
la sala d’actes del Complex Educatiu de Torrent de Llops (c/ de Josep Tar·
radellas, 11)

Tarda oberta. Els grups d´ajuda mútua, a càrrec d’Alfredo Rivera, treballadors 
social Serveis Socials de Martorell.

Jam Session de l’Escola Municipal de Música.

Ball  

El Foment

Esplai Buenos Aires

El Progrés

Ateneu 

El Foment

El Progrés

El Progrés

El Foment

Biblioteca Francesc Pujols

Centre Cultural

Centre Cultural

Ateneu de Martorell

Auditori Joan Cererols del 
Centre Cultural                                      

Ateneu de Martorell

Centre Cultural

Plaça de la Germana Sant 
Ramon i recorregut

Nau 1 Ca n’Oliveras

El Progrés

Nau 2 Ca n’Oliveras.

Pl. de les Cultures

El Progrés

Centre Cultural

Centre Cultural

Centre Cultural

Ateneu

El Progrés

Muxart. Espai d’Arts i Creació 
Contemporanis

Ateneu

El Progrés

Biblioteca Francesc Pujols

Complex Educatiu de Torrent 
de Llops

Centre Cultural

Ateneu

El Progrés

6,5€/ 6€
 

3€

Gratuït

10€, 50% de 
descompte 
per a joves 

fins a 25 anys i 
majors de 65.

 

43€

10€, 50% de 
descompte 
per a joves 

fins a 25 anys i 
majors de 65.

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït
 

6€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

3€ amb consumició

Gratuït

3€ (crispetes)

Gratuït

Gratuït

Gratuït

FEBRER
DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREU

La Xarxa

Esplai Buenos Aires

El Progrés

Els Hereus

El Progrés

Esplai Buenos 
Aires

El Progrés

Els Hereus

SIAD

Cinema del Diable

Ateneu

Associació Teatral 
PlakPlak

El Progrés

Esplai Guspira

El Progrés

SIAD

Penya Barcelonista 
Martorell

AECC, Junta Local 
de Martorell. Hi col·
labora l’Abella d’Or

Ateneu i PMSAPM

El Progrés

El Progrés

SIAD

El Progrés

ORGANITZA
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DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREUORGANITZA

01

01

01

01

04

06

06

07

08

08

10

10

11

11

12

14

14

14

15

15

18

20

20

21                                                                                                                                                    
                    

22

23

25

26

27

28

29

29

De 10 a 21.00 h

12.00 h

12.00 h

18.00 h

18.00 h

20.00 h

21.30 h

22.30 h

16.30 h

18.00 h

De 9.00 a 14. 00 h

20.00 h

18.00 h

21.30 h

21.30 h
 

18.00 h

21.30 h

22.30 h

8.00 h

18.00 h

18.00 h

18.30 h

21.30 h

22.30 h

18.00 h

18.00 h

18.00 h

20.00 h

19.30 h

22.30 h

12.00 h

18.00 h

Forastock, a càrrec de l’Associació de Botiguers Nou Martorell.

Teatre familiar. Clic, espectacle de pallassos de Jordi del Río

Concert Vermut, amb l’Orquestra Maravella . Informació i reserves al Progrés 
de 17.30 h a 20.00 h o al tel. 93 775 25 86.

Ball de Gala i Quadrilla, amb l’Orquestra Maravella.  Informació i reserves a 
El  Progrés de 17.30 h a 20.00 h, o al tel. 93 775 25 86.

Tarda oberta 

Inauguració de l’exposició Pintures,  de Salvador Batalla

Grup Musical a l’Ateneu

Ball

Ball amb músic

Ball

CERCA’M· Fira de l’Ensenyament de Martorell

Reunió del Club de Lectura en Anglès

Commemoració del Dia Internacional de les Dones. Lectura del manifest 
institucional. Cinefòrum.

Reunió del Club de Lectura en horari nocturn

6a Nit curta de Cinema a l’Ateneu. Mostra de curtmetratges amateurs a 
càrrec de l’Associació de Cinema de Martorell, Cinema del Diable. Col·labora: 
Taller del Cinema

Obra de Teatre, a càrrec de l´Arc de Sant Martí

Teatre professional #DPUTUCOOL, amb The Clanclettes. Entrades antici·
pades: divendres dia 13, a El Foment, de 19.00 a 21.00h.

Ball

Sortida de la calçotada a Cambrils

Ball

Tarda oberta 

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

Improshows, a càrrec del Grup Zinc

Ball   

Ball   

Reunió del Club de Lectura en horari de tarda

Tarda oberta 

Presentació del llibre La vengança dels Almogàvers (Editorial Columna)
de l’autor Andreu González Castro.

Jam Session de l’Escola Municipal de Música.

Ball   

L’Ateneu és cinema: Cinema Infantil

Ball  

Rambla de les Bòbiles

Centre Cultural

El Progrés

El Progrés

Centre Cultural

L’Enrajolada. Casa Museu 
Santacana

Ateneu de Martorell

El Progrés

Esplai Buenos Aires

El Progrés

Centre Cultural

Biblioteca Francesc Pujols

Centre Cultural

Centre Cultural

Ateneu de Martorell

Ateneu de Martorell

El Foment

El Progrés

El Progrés

Centre Cultural

Auditori Joan Cererols del 
Centre Cultural                                      

Ateneu de Martorell                                      

El Progrés

El Progrés

Centre Cultural

Centre Cultural

Centre Cultural

Ateneu

El Progrés

Ateneu

El Progrés

6,5€/ 6€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

3€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

 

15 € a taquilla i 
12€ anticipada. 
(Descomptes a 

mes grans de 65 
anys, menors de 
25 anys, aturats I 
grups de més de 
de 10 persones)

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

3€ ( inclou 
crispetes)

Associació de 
Botiguers Nou 
Martorell

La Xarxa

El Progrés

El Progrés

SIAD

El Progrés

Esplai Buenos Aires

El Progrés

PMSAP

SIAD

Cinema del Diable

Arc de Sant Martí

El Foment.
Col.: Solvay i AM

El Progrés

Esplai Buenos Aires

El Progrés

SIAD

El Progrés

El Progrés

SIAD

El Progrés

El Progrés

MARÇ
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Curs de monitor/a d’Educació en el Lleure 
Infantil i Juvenil

Vetlladors escolars (en línia). 40 hores

Taller: Els valors dels contes

Manipulador/a d’aliments (en línia).
6 hores

Filosofia per a adults

Garantia Juvenil

Curs d’inicació a la produccció (DJ)

Formació ocupacional per persones 
aturades (FOAP 2014): Anglès: Atenció 
al públic

Formació ocupacional per persones atu-
rades (FOAP 2014): Confecció i publicació 
de pàgines web

Formació ocupacional per persones 
aturades (FOAP 2014): Creació i gestió de 
microempreses

Formació ocupacional per persones atu-
rades (FOAP 2014): Atenció sociosanitària 
a persones dependents en institucions 
socials

Sessió informativa emprenedoria

Cursos de capacitació empresarial per 
emprenedors/res: Taller de formes jurídi-
ques i tècniques de venda

Cursos de capacitació empresarial per 
emprenedors/res: Taller jurídico-fiscal

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

Curs de rock i balls llatins

Taller d’informàtica i taller de manualitats 
de reciclatge

Centre Cultural i Complex 
Educatiu

Centre Cultural

Complex Educatiu

Ateneu

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. 

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. 

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. 

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. 

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de Confe·
rències

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de confe·
rències

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de Confe·
rències

C/ de Sant Francesc, 32, baixos 

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

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

Del 6 de març al 5 de juny. 
Horari: dv. de 17.00 a 21.00 h i 
ds. De 9.30 a 13.30 h

COLA EXTRA/JOVE FORMA’T

27 i 28 de febrer. Horari: dv. de 
17.00 a 21.00 h i ds. De 9.30 
a 13.30 h

COLA EXTRA/JOVE FORMA’T

Del 20 de febrer al 8 de maig.
Horari: dv. de 19.00 a 21.00 h

COLA EXTRA/JOVE FORMA’T

COLA EXTRA/JOVE FORMA’T

Fins al 4 de maig. Horari: per 
confirmar.

De gener a juny. Horari: per 
confirmar.

De febrer a juny. Horari: per 
confirmar.

De març a juliol. Horari: per 
confirmar.

Dimecres de 10.00 a 11.30 h 
(sessions cada 15 dies)

Divendres 6 de febrer de 10.00 
a 12.00 h o

Divendres 6 de març de 10.00 
a 12.00 h.

Divendres 20 de febrer, de 
10.00 a 12.00 h divendres 20 
de març ,de 10.00 a 12.00 h.
Informació i insc: dt. i dj. de 
17.00 a 20.00 h

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

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

EDUCA i PM·
SAPM

EDUCA i PM·
SAPM

EDUCA i PM·
SAPM

EDUCA i PM·
SAPM

EDUCA i PM·
SAPM

EDUCA i PM·
SAPM

Molí Empresa. 
Ajuntament de 

Martorell 

Molí Empresa. 
Ajuntament de 

Martorell 

Molí Empresa. 
Ajuntament de 

Martorell 

Molí Empresa. 
Ajuntament de 

Martorell 

Molí Empresa

Molí Empresa

Molí Empresa

Aula de Teatre 
de Martorell

Soldiby

Soldiby

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció:
93 775 31 01 o

moliempresa@martorell.cat

auladeteatredemartorell@gmail.
com

Tel. 93 775 54 81

Tel. 93 775 26 12
 669 242 428.

Tel. 93 775 26 12 
 669 242 428.

INFORMACIÓ
CURSOS i TALLERS

220€

85€

40€

40€

30 €

Per determinar

Gratuït.
Inscripcions 
tancades.

Gratuït 

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

diversos

Gratuït

PREU

Ja saps què faràs? Tria els 
teus estudis…”

“Muxart. Color i Compo-
sició”

“Papers de circ”

“Muxart vist per l’Arc de 
Sant Martí”

“Flors i colors de Jaume 
Muxart”

“Pintures de Salvador 
Batalla”

Vestíbul del Centre Cultural

Muxart.  Espai d’Art i Cre·
ació Contemporanis. Pl. de 
les Hores, s/n  

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

Muxart.  Espai d’Art i Cre·
ació Contemporanis. Pl. de 
les Hores, s/n  

Muxart.  Espai d’Art i Cre·
ació Contemporanis. Pl. de 
les Hores, s/n  

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

Del 2 al 14 de març

Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes, diumenges 
i festius, de 10.30 a 14.00 h.  

Fins al dia 1 de febrer. Dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h. 
Dissabtes i diumenges, de 12.00 a 14.00 h. 

Fins a l’1 de febrer . Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14.00 h.  

Del 22 de febrer al 3 de maig . Dijous i divendres de 17.00 a 
20.00 h. Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 h a 14.00 
h. (Del 2 al 5 d’abril tancat)  

Del 6 al 29 de març. Dijous i divendres de 18.00 a 20.00. 
Dissabtes i diumenges de 12.00 a 14.00 h.. 

PMSAPM·Museus

PMSAPM·Museus

PMSAPM·Museus, 
Festival LOLA i Obert 

en Canal

PMSAPM·Museus

PMSAPM·Museus

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

SIJ Punt Nord

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

Gratuït

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Gratuït

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

Gratuït

Tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

Gratuït

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Gratuït

INFORMACIÓ
EXPOSICIONS

febrer març
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BIBLIOTECA, AULA D’ESTUDIS
i SERVEIS PER A JOVES

2015febrer març
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 

Soldiby

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

Tel. 93 775 26 12 
 669 242 428.

INFORMACIÓ

Gratuït

PREU

BIBLIOTECA
 
BIBLIOTECA FRANCESC PUJOLS DEL CENTRE CULTURAL.

Horari:
de dilluns a divendres,  de 16.00 a 20.30 h/ de dimarts a dissab·
te, de 10.00 a 14.00 h.

Adreça de correu electrònic:
b.martorell.fp@diba.cat

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”.

AULA D’ESTUDIS

Fins al 6 de febrer 

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 biblio·
teca.

Assessoria Acadèmica
Dimecres de 18.00 a 20.00 h. SIJ Punt Nord
Assessoria PIDCES
Dijous de 15.00 a 20.00 h

SERVEIS PER A JOVES

LA LUDOTECA DELS MUSEUS

Dies:
cada dimecres de febrer i març, 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, dis·
fressar·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.

40è PREMI VILA DE MARTORELL 2015
Termini d’admissió dels originals (poemari, prosa, conte, article 
de divulgació, poema i treball audiovisual): 27 de febrer de 
2015.

Tramesa d’originals
1. Per internet, al web municipal http://www.martorell.cat/ca/
pag761/premi·vila·de·martorell.htm

2. Per correu postal a l’adreça: Centre Cultural, Premi Vila de 
Martorell,  plaça de les Cultures, s/n, 08760 Martorell.  

3. Personalment al Centre Cultural: plaça de les Cultures, s/n, 
08760 Martorell, de dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00 h i de 
17.00 a 19.00 h, i divendres, de 9.30 a 13.00 h
www.martorell.cat o premivilamartorrell@martorell.cat

Gratuït

Organitza: PMSAP

19è CONCURS DE CARTELLS FIRA I FESTA 
MAJOR 2015
Termini de presentació dels treballs 9/03/2015.

PMSAP
Centre Cultural, Plaça de les Cultures, s/n, (Oficina d’Atenció 
a l’Usuari)

De dilluns a divendres al Centre Cultural, de 10.00 a 13.00 h; o 
les tardes, de dll. a dj., de 17.00 a 19.00 h

Les bases del concurs i la butlleta d’inscripció es podran 
descarregar des del web de l’Ajuntament: (www.martorell.cat,  
i sol·licitar·se per correu electrònic a: (cultura@martorell.cat) o 
al Patronat.

Gratuït

Organitza: PMSAP

CONCURSOS




