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Martorell inicia una nova legislatura (2015-2019) amb un govern
format per Convergència i Esquerra. Les dues formacions van segellar 

el Pacte de progrés per garantir l’estabilitat a l’Ajuntament.
Xavier Fonollosa (CDC) és el nou alcalde de Martorell.
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POLÍTICA

El nou mandat s’inicia amb 
un govern estable format 
per CDC i ERC

Les dues formacions segellen el Pacte de Progrés per garantir un govern 
fort i cohesionat a l’Ajuntament de Martorell per als propers quatre anys. 

Fonollosa: “Martorell ha d’encarar en el futur més immediat reptes impor-
tants en l’àmbit econòmic i social”

Bargués: “la situació política del país és excepcional. El procés cap a la cre-
ació d’un estat propi per Catalunya reforça seguir el camí conjuntament”

Martorell ha iniciat un nou mandat 
amb un govern format per Conver-
gència Democràtica de Catalunya 
(CDC) i Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC). Les dues formacions 
van segellar el Pacte de Progrés per 
garantir un govern fort i cohesionat 
a l’Ajuntament.

L’alcalde Xavier Fonollosa assegura 
que “Martorell ha d’encarar en el 
futur més immediat reptes impor-
tants en l’àmbit econòmic i social. I 
ho ha de fer en un context encara 
molt difícil, tot i l’inici de la recupe-
ració econòmica, i en un moment 
d’enorme transcendència històrica 
en l’àmbit nacional”.

Adolf Bargués, primer tinent d’alcal-
de a l’Ajuntament i portaveu d’ERC, 
explica que “la situació política del 
país és excepcional. El procés cap a 
la creació d’un estat propi que Ca-
talunya està vivint de manera ma-
joritària, tant des de la societat civil 
com des de les institucions catala-
nes, reforça aquesta voluntat única 
de seguir el camí conjuntament i re-
ferendar la voluntat del poble”.
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L’acord entre Convergència i Es-
querra assegura un govern estable 
i fort i, segons Fonollosa, “el 24 
de maig passat els martorellencs 
i martorellenques van enviar un 
missatge clar als polítics: calia que 
ens poséssim d’acord per a gestio-
nar i governar de manera estable 
a l’Ajuntament. CDC i Esquerra ho 
hem entès així i creiem que tenim 
una oportunitat única per unir 
forces i consensuar accions per fer 
camí plegats”.

Tenint en compte el moment deci-
siu i transcendent que viu el nostre 

poble i el nostre país, Bargués ex-
plica que “hem fet una aposta de-
cidida per eixamplar les bases per 
contribuir a la millora de Martorell 
i per construir un país nou, on la 
prioritat són les persones. Ens com-
prometem a unir forces per dispo-
sar d’una estabilitat de govern que 
garanteixi un consens en els princi-
pals reptes del Pla d’Actuació Muni-
cipal per als propers quatre anys”.

El Pacte de Progrés també compro-
met a CDC i ERC a treballar per am-
pliar al màxim el consens a la resta 
de forces polítiques favorables a 
construir en comú, escoltant les se-
ves propostes i esmenes.

L’acció de govern

L’acció de govern i els principals ei-
xos programàtics d’aquest Pacte de 
progrés són el compromís a contri-
buir a la construcció d’un nou país, 
a la millora social, a la participació, 
comunicació i transparència, a la re-
presa econòmica, a la modernitza-
ció i eficiència de l’Ajuntament i a 
l’aprovació del nou Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal de Martorell. 

Aquests eixos programàtics es de-
senvoluparan en el Pla d’Actuació 
Municipal 2015-2019, que es presen-
taran al Ple del consistori el proper 
mes d’octubre.
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POLÍTICA

Xavier Fonollosa i Comas, 
nou alcalde de Martorell
Xavier Fonollosa (CDC) va ser investit alcalde de Martorell per aquest man-
dat (2015-2019) en l’acte de constitució de la corporació municipal que es 
va celebrar el 13 de juny passat a la sala de plens del consistori. Fonollosa 
es converteix, així, en el cinquè alcalde del municipi des de la instauració 
de la democràcia.

En el seu discurs d’investidura, el nou 
alcalde de Martorell, Xavier Fonollo-
sa, va instar els regidors a “exercir el 
càrrec amb un alt nivell de respon-
sabilitat” i es va comprometre a en-
capçalar “un govern de coalició amb 
un nou company de viatge que enri-
quirà un projecte que vol ser plural, 
obert, participatiu, però fort i esta-

ble, assequible i al costat de la gent 
del carrer”.

Fonollosa va tenir paraules d’agraï-
ment pel seu “mestre” Salvador Este-
ve, qui ha estat l’alcalde de Martorell 
durant 24 anys, i va dir que “ha estat 
un honor servir al teu costat el nostre 
poble i el nostre país”.

El portaveu de CDC, Lluís Esteve, va 
destacar que “estem a disposició del 
nou Govern de la Generalitat de Cata-
lunya que sorgeixi de les eleccions del 
27 de setembre per a exercir el dret a 
l’autodeterminació del nostre poble, 
perquè estem compromesos amb la 
creació d’un nou país que entenem 
estretament lligat a la millora social”. 
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Adolf Bargués, portaveu d’ERC, va 
reclamar un canvi d’actitud per re-
cuperar l’entusiasme polític funda-
cional del 1979. “El context de crisi 
fa de la gestió dels ajuntaments 
una batalla difícil, amb emergències 
multiplicades, amb manca de recur-
sos i eines precàries per plantar cara 
a les necessitats dels nostres convila-
tans. Farem política amb pocs recur-
sos, però amb esperit combatiu per 
fer front a una complexitat fora de 
mira, fent que el fatalisme doni pas 
a una mica d’optimisme”, va reblar.  

Lluís Tomàs, portaveu del PSC a Mar-
torell, va assegurar que la suma dels 
resultats obtinguts pels partits d’es-
querres a les darreres eleccions mu-
nicipals a Martorell ha estat superior 
als vots de CDC.

Tot i això, Tomàs es va comprometre 
a estar “al costat del govern munici-
pal sempre que facin propostes po-
sitives i donin suport als col·lectius 
més desafavorits, amb humilitat, 
proximitat i justícia social”.

El portaveu de Movem Martorell, 
José Simón, va afirmar que en els 

darrers comicis “moltes persones 
van apostar per un canvi d’esquer-
res a Martorell, hem intentat fer-lo 
possible amb transparència, gene-
rositat i humilitat, però alguns han 
apostat per la continuïtat, pel que 

és conegut i vell”. Simón es va mos-
trar decidit a liderar “l’oposició del 
canvi davant un acord perquè tot 
segueixi igual”.

“En aquestes eleccions municipals, 
molts ciutadans han volgut casti-
gar la corrupció donant suport a 
formacions populistes que només 
tenen present, doncs manquen de 
passat i, possiblement, no tinguin 
cap mena de futur”, va analitzar el 
portaveu del PP, Francesc Josep Ar-
pal, qui va reconèixer que “el vot 
de càstig ha minvat la nostra repre-
sentació i ara hem de recuperar la 
confiança dels martorellencs”.

La regidora de Som Martorell, Ra-
quel Pérez, va dir que porta dins 
seu “el nom de totes les persones 
que volen un canvi polític i social 
autèntic a Martorell”.

Som Martorell es va comprometre 
a “fiscalitzar i fer una forta opo-
sició a la dreta” i a donar l’opor-
tunitat a ERC de “constatar quina 
mena d’esquerra són i demostrar 
quant els interessen els ciutadans o 
les cadires que ara ocupen”. 
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POLÍTICA

El cartipàs municipal del nou 
govern municipal per a la 
legislatura 2015-2019  es di-
videix en tres grans àrees, 
coordinades per un regidor 
cadascuna, i en les quals 
s’integren els diferents de-
partaments i serveis munici-
pals.

Aquestes àrees són:  Econò-
mica, d’Organització i Règim 
Interior, a càrrec de Josep Ca-
sasayas i Puig; Territori i Sos-
tenibilitat, a càrrec d’Adolf 
Bargués i Astúrias i Serveis a 
les Persones, per Núria Canal 
i Pubill.

Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim 
Interior
· Regidor d’Hisenda
i Seguretat Ciutadana
Josep Casasayas i Puig.

· Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, Noves Tecnologies, Comerç,
Turisme i Règim Interior
Lluís Amat i Ferrer.

Àrea de Territori
i Sostenibilitat
· Regidoria de Planificació Urbanísti-
ca, Medi Ambient i Habitatge
Adolf Bargués i Astúrias.

· Regidoria de Serveis Urbans,
Via Pública, Mobilitat
i Afers Interdepartamentals
Lluís Esteve i Balagué.

Àrea de Serveis
a les Persones
· Regidoria de coordinació de 
l’Àrea de Serveis a les Persones
Núria Canal i Pubill.

· Regidoria de Benestar Social i Joventut
Cristina Dalmau i Cerdà.

· Regidoria de Cultura, Museus
i Patrimoni
Sergi Corral i Barón.

· Regidoria d’Esports
Belén Leiva i Herrera.

· Regidoria d’Ensenyament,
Gent gran i Salut
Mercè Morera i Santafé.

· Regidoria de Comunicació,
Cooperació i Participació
Míriam Riera i Creus.

Nou cartipàs municipal
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L’Ajuntament en ple ha aprovat les retribucions per dedicació parcial, i de 
les compensacions per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes 
de la Corporació.

Retribucions dels càrrecs electes 

En aquesta legislatura es redueix el nombre de càrrecs de confiança del go-
vern municipal, que passa de dos a un. Hi ha una plaça de personal eventual, 
amb caràcter de confiança, pel cap de protocol i relacions institucionals de 
l’alcaldia amb dedicació exclusiva amb una retribució de 36.887,90 € bruts 
anuals.

Xavier Fonollosa Comas (CDC)    21.700 €

Adolf Bargués Astúrias (ERC)    21.700 €

Núria Canal Pubill (CDC)    14.500 €

Lluís Esteve Balagué (CDC)    14.500 €

Josep Casasayas Puig (CDC)    14.500 €

Cristina Dalmau Cerdà (CDC)    14.500 €

Lluís Amat Ferrer (CDC)    14.500 €

Míriam Riera Creus (ERC)    14.500 €

Sergi Corral Barón (ERC)    14.500 €

Belén Leiva Herrera (CDC)     14.500 €

Mercè Morera Santafé (CDC)    14.500 €

Els regidors del govern no cobren per assistència a sessions ordinàries.
Els regidors de l’oposició, sense responsabilitats de gestió municipal, 
rebran una compensació econòmica per assistència a sessions que 
anirà des de 7.612 € a 11.648 € bruts anuals. Tots ells, a més, rebran 
una compensació adicional de 984 € per dues sessions plenàries ex-
traordinàries previstes, com a mínim, durant l’any.

Francesc Josep Arpal Macià (PP)   11.648 €

Raquel Pérez Martínez (SOM Martorell)  11.648 €

Lluís Tomàs Moreno (PSC)    11.176 €

José Antonio Simón Cabrera (Movem Martorell)   8.459 €

Laura Ruiz Sigüenza (Movem Martorell)    8.459 €

Ricard Sánchez Gaya (Movem Martorell)    8.459 €

Asunción Visitación Moreno López (Movem Martorell)  8.459 €

Remedios Márquez Ortega (PSC)      7.612 €

Raúl Rozalén Llanos (PSC)      7.612 €

Antonio Carvajal Jiménez (PSC)     7.612 €

Retribucions de la corporació
El cost total del 
govern municipal 
es redueix un 
11,3% respecte 
a la legislatura 
anterior.

De 237.733 € a 
210.800 €

La nova Corporació municipal ha 
aprovat una dotació global als grups 
municipals de 39.600 € bruts/anuals 
(ve determinada pel nombre de vots 
obtinguts a les eleccions municipals).

CDC
8 regidors: 14.661,43 €/bruts anuals 

PSC
4 regidors: 7.495,71 €/bruts anuals

MOVEM MARTORELL
4 regidors: 7.495,71 €/bruts anuals

ERC
3 regidors: 5.704,29 €/bruts anuals

PP
1 regidor: 2.121,43 €/bruts anuals

SOM MARTORELL
1 regidor: 1.791,43 €/bruts anuals

La corporació 
municipal (càrrecs 
electes i càrrecs 
de confiança)
és un 6,8% 
inferior respecte 
a la legislatura 
anterior.

De 314.119 € al 2011, 
a 292.716 € al 2015

€ / bruts anuals
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La coordinadora de l’Àrea de Serveis d’Atenció a les 
Persones, Núria Canal explica que “en els darrers tres 
anys, es referma aquesta proposta d’activitats a l’estiu 
que gairebé dobla el nombre d’infants: de 586 inscrits 
al 2013 als 1.103, aquest any. Les activitats organitza-
des directament des del Patronat passen de 437 a 755 
infants en els darrers tres anys mentre que les activitats 
dirigides des de les entitats, de 149 a 348 infants”.

La distribució de participants de les activitats orga-
nitzades pel PMSAP aquest any 2015 torna a situar la 
proposta de l’Escola d’Estiu en primer lloc de peticions 
amb la inscripció de 323 infants, seguit del Casal d’Es-
tiu, amb 252 infants. La resta de propostes són Summer 
Dance, amb 50 inscrits; Aprèn i Gaudeix, amb 49 ins-
crits; cursets de natació intensius, 35 inscrits; Més Estiu, 
26 inscrits i intensius d’anglès, 20 inscrits.

A més, fins a 45 infants gaudiran d’activitats durant el 
mes d’agost. 

Canal explica que “de les activitats que promovem des 
del PMSAP cal destacar que per primer cop hem obert 
un nou grup d’Escola d’Estiu a Els Convents, l’increment 
en la demanada de cursets intensius de natació i la col-
laboració dels professors de l’Escola Municipal de Músi-
ca amb l’organització de tallers i audicions musicals que 
enriquiran les activitats dels infants”.

Per segon any consecutiu el PMSAP garanteix plaça a 
les famílies amb la campanya ‘Cap infant sense plaça’. 
Aquest any ha concedit ajut econòmic a 94 infants per-
què gaudeixn de les activitats. “En dos anys ha permès 
que dos-cents infants de Martorell puguin realitzar 
l’activitat”, apunta Canal.

PATRONAT

Més d’un miler de nens i nenes
participen en les activitats d’estiu

En els darrers tres anys es referma aquesta proposta d’activitats a l’estiu 
que gairebé doble el nombre d’infants: de 586 inscrits al 2013 als 1.103, 
aquest any.

S’ha concedit ajut econòmic a 94 infants de famílies de Martorell amb 
dificultats econòmiques a través del programa Cap infant sense plaça.
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VIA URBANA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

El mes de juliol han començat les obres que perme-
tran integrar un tram de la carretera c243b a la tra-
ma urbana al barri de Rosanes. L’obra pretén mode-
rar la velocitat dels vehicles, millorar els itineraris de 
vianants i la seguretat ciutadana. L’actuació és finan-
çada íntegrament per la Diputació de Barcelona.
 
El tram de carretera c243b, de 380 metres de via de 
doble sentit de circulació, discorre sota l’autopista 
AP-7 per a l’entrada al nucli urbà de Martorell, en-
tre la bifurcació amb el carrer de Sant Genís de Ro-
cafort i l’entrada pel carrer de Sant Josep, al barri 
de Rosanes. L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
explica que “és una obra que vam projectar en l’an-
terior legislatura amb la intenció de millorar un espai 
integrant-lo en la trama urbana, des del carrer de 
Sant Josep fins a la sortida en destinació a Castellví 
de Rosanes”.

Es formalitza la cessió al SOC del terreny que allotja 
el Centre de Formació Professional de l’Automoció 
El Govern va aprovar formalitzar la ces-
sió gratuïta, a favor del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), del terreny 
de Martorell que allotja el Centre de 
formació professional integrada en el 
sector de l’automòbil, perquè el destini 
a centre de formació durant 30 anys, a 
partir de la data que se signi el conveni 
de cessió entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Martorell. La finca està situada 
al polígon industrial de SEAT i va ser ce-

S’inicien les obres d’integració urbana
d’un tram de la c243b al barri de Rosanes

Una nova rotonda

Les obres consistiran en l’adequació d’una vorera 
en el costat del riu, amb la reordenació de les places 
d’aparcament i l’aposta per la circulació de vianants. 
D’altra banda, al costat muntanya, es manté una vo-
rera, connectada per un pas de vianants i a un petit 
camí existent. A més, a la intersecció amb el camí del 
cementiri, es projecta una rotonda que ve precedida 
per elements reductors de velocitat. Es preveuen altres 
serveis urbans necessaris com la canalització del drenat-
ge, la col·locació del nou enllumenat públic i la millo-
ra de la senyalització vertical i horitzontal. Fonollosa 
apunta que “des del govern municipal seguim amb la 
intenció d’arranjar tots els espais de Martorell i, aquest 
sobretot, perquè té un cert perill per als vianants”. Les 
obres tenen un cost de 579.767,65 euros i un termini 
d’execució de dos mesos.

dida a la Generalitat per l’Ajuntament 
del municipi l’any 2009.

El nou Centre de Formació Professional 
d’Automoció s’ubica en un edifici de 
més de 10.000 metres quadrats, que es 
posarà en marxa el curs vinent. El centre 
impulsarà un model de formació profes-
sional integrada per al sector de l’auto-
moció, tal i com preveu el III Pla de For-
mació Professional de Catalunya.
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CULTURA

La nova Biblioteca creix en usuaris 
i serveis des de la seva obertura

Quatre mesos després de la seva obertura, la nova Bibli-
oteca Martorell ha vist incrementat el nombre d’usuaris 
i de serveis. El nou equipament ha triplicat el nombre 
d’usos de l’Aula d’Estudis durant l’època d’examens per 
als joves gràcies als nous serveis que ofereix la Biblioteca.

Per primer cop el servei d’Aula d’Estudi registra vora el 
miler d’usos, tres vegades més que el mateix període de 
l’any passat al Centre Cultural. El servei ofereix una sala 
per estudiar en grup i una altra de màxima concentra-
ció i silenci. Els estudiants també tenen més material de 
consulta, connexió Wi-fi i la possibilitat d’esbargir-se a 
la terrassa mirador.

El nou equipament té una superficie total de 2.500 me-
tres quadrats, 1.900 dels quals es destinen a bibliote-
ca. Aquesta es distribueix en dues plantes. A la planta 
baixa hi ha la zona infantil -aïllada de la resta a través 
de vitralls-, l’àrea de novel·les, còmics, dvds i revistes, 
una sala taller i un auditori amb capacitat per a 100 
persones. A la planta superior, s’hi allotgen la majoria 

dels 31.900 volums disponibles agrupats per àrees te-
màtiques, un ampli espai d’ordinadors, taules i una sala 
d’estudi. En ambdues plantes hi ha un espai de terrassa 
exterior i a l’entrada s’hi localitza la màquina del nou 
servei d’autopréstec.

Els 600 metres quadrats restants de l’equipament cor-
responen a dues plantes subterrànies d’aparcament, 
amb capacitat per a més de 90 vehicles i dues hores 
d’estacionament gratuït.

Concurs Superlectors per a infants

La nova Biblioteca ofereix altres activitats com ara el 
Concurs de Superlectors, un certamen de lectura infan-
til amb l’objectiu de llegir com més llibres millor, fins 
a arribar al total de 20. Es divideix en tres categories: 
el grup blau (de 5 a 6 anys), el grup vermell (de 7 a 10 
anys) i el grup verd (d’11 a 14 anys). El concurs s’allarga-
rà fins el 15 de setembre. 
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Conveni amb Banc Sabadell perquè els
emprenedors disposin de condicions preferents
L’Ajuntament de Martorell i el 
Banc de Sabadell han arribat a 
un acord per facilitar als empre-
nedors del municipi l’accés al fi-
nançament dels seus projectes i 
activitats empresarials en unes 
condicions preferents a través del 
programa BStartup de l’entitat 
bancària.

Més d’una quarantena d’empre-
ses locals s’hi podran acollir si 

compten amb un informe favora-
ble dels tècnics del departament de 
Promoció Econòmica.

A través del programa BStartup 
de Banc de Sabadell, l’Ajuntament 
aposta per una nova iniciativa amb 
l’objectiu d’enfortir l’assessora-
ment, la formació i l’acompanya-
ment en els inicis de l’activitat em-
presarial per promocionar l’esperit 
emprenedor i el desenvolupament 

Martorell rebutja la Llei Mordassa impulsada
pel govern espanyol
L’Ajuntament de Martorell va mostrar 
el seu rebuig cap a la nova Llei de Se-
guretat Ciutadana aprovada recent-
ment al Congrés dels Diputats. Va ser 
a través d’una moció presentada pel 
grup municipal de Movem Martorell, 
consensuada amb les aportacions dels 
grups de govern de CDC i ERC i secun-
dada pel PSC, Movem Martorell i Som 
Martorell. Únicament va registrar el 
vot desfavorable del regidor del PP. 

La regidora de Movem Martorell Lau-
ra Ruiz va dir que “és una llei restricti-
va en drets, que legalitza la criminalit-
zació i persecució de les mobilitzacions 

i que impossibilita drets democràtics 
bàsics com ara la llibertat d’expressió i 
de manifestació a través de l’aplicació 
de sancions administratives que van 
dels 100 als 600.000 euros”. 

A través de la moció, l’Ajuntament 

de Martorell exigeix al Govern de 
l’Estat espanyol la retirada de la Llei 
de Seguretat Ciutadana i la dimissió 
del ministre d’Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz. Suggereix a la Generalitat 
valorar la desobediència i els seus 
efectes en cas que no es retiri.

Salvador Esteve fa una visita institucional com a
president de la Diputació de Barcelona

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va rebre l’1 de juliol passat la visita 
del fins ara president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve acom-
panyat pel coordinador general, Francesc Xavier Forcadell. Esteve va visitar 
els equipaments municipals i espais de la via pública que durant la passada 
legislatura va comptar amb el finançament de la Diputació. 

Esteve va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament a la sala de sessions: “Des-
prés de quatre anys visitant pobles i ciutats de la província de Barcelona 
se’m feia estrany no fer-ho al meu poble, Martorell. En la història de Mar-
torell no ha existit mai una col·laboració tan intensa amb la Diputació com 
en aquests quatre anys per raons òbvies i en podem estar molt satisfets”.

BREUS

del teixit productiu de Martorell.

El regidor de Promoció Econòmi-
ca i Comerç de l’Ajuntament, Lluís 
Amat assegura que “l’objectiu és 
facilitar el finançament i l’acom-
panyament a les joves empreses 
de Martorell. Hem anat a buscar 
unes condicions més preferents 
que qualsevol persona pugui ac-
cedir i és el valor afegit que ofe-
rim des de l’Ajuntament”.
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BREUS

Estrena de la campanya “Martorell a peu: Fem Salut”
Aquest estiu s’ha posat en marxa la campanya Marto-
rell a peu: Fem salut amb un seguit de caminades ur-
banes i saludables i els circuits inclusius. L’objectiu és 
promoure els hàbits saludables per a disminuir la pre-
valença i incidència de les malalties cardiovasculars.

Uns itineraris fets a mida per a la promoció de l’activitat 
física saludable amb la descoberta dels elements d’in-
terès urbà, històric, natural i patrimonial de Martorell.

L’alcalde Xavier Fonollosa explica que “Martorell havia 
de ser una ciutat càrdioprotegida aprofitant que tenim 
els carrers i les avingudes en perfecte estat per a passe-
jar. Volem fomentar l’activitat física saludable entre els 
ciutadans i que tinguin més presència a l’espai urbà”.

Caminades urbanes i saludables

Aquest projecte consta de 7 itineraris urbans, amb una 
distància d’entre 3 i 11 kilòmetres, aptes per a tothom 
i que recorre avingudes i carrers dels diferents barris de 
Martorell. Els 7 itineraris estan convenientment senya-
litzats, diferenciats per colors, i disposen de informació 
i consells pràctics.

Circuits inclusius “Sumant capacitats”

Martorell és una de les 18 ciutats de Catalunya que dis-
posa de circuits inclusius Sumant capacitats. L’objectiu 
d’aquest circuit és fomentar la pràctica esportiva, cór-

rer i caminar, entre els col·lectius de persones que te-
nen més dificultats per motius de diversitat funcional 
i per a la gent gran. A Martorell hi ha 5 circuits inclu-
sius amb una distància d’entre 0,65 kms fins a 3,78 kms 
(aquest últim amb l’ascensió a Sant Genís de Rocafort).

El circuits recorren la llera del riu Anoia fins al Pont del 
Diable. Dos dels cinc circuits són aptes per cadira de 
rodes elèctrica, jölette i handbike.

Martorell, seu de la VI Festa del Futbol Català
El Complex Esportiu Torrent de Llops va acollir els 12, 
13 i 14 de juny la VI Festa del Futbol Català que la Fe-
deració Catalana de Futbol va celebrar a Martorell. Un 
miler de jugadors hi van participar i unes 10.000 perso-
nes van passar pel Complex Esportiu Torrent de Llops i 
el Pavelló Esportiu Municipal.

El president de la FCF, Andreu Subies va dir que “és 
l’acte més important de futbol i futbol sala base de Ca-
talunya. Vam escollir Martorell perquè disposa d’unes 
instal·lacions magnifiques per acollir la festa més im-
portant de Catalunya de futbol i futbol sala base. 
Apostar per l’esport és la tercera pota d’una societat 
i agraïm a l’Ajuntament de Martorell el seu suport per 
a l’esport. Per això no vam dubtar mai de tornar en 
aquesta ciutat”.
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GRUPS MUNICIPALS

Comença un nou mandat, els 
ciutadans de Martorell ens heu 
tornat a donar la vostra confian-
ça per seguir millorant i fer més 
Martorell.

Tornem a caminar, aquesta ve-
gada acompanyats, un equip de 
persones que hem decidit, amb 
diàleg, consens i responsabilitat 
treballar plegats, un govern de 
persones, per treballar per les 
persones.

Seguirem amb il·lusió renovada, 
la mateixa il·lusió amb la que 
hem transformat Martorell però 
conscients també de que encara 
ens queda molta feina per fer.

Volem seguir treballant amb i per 
a les persones que viuen i con-
viuen a Martorell perquè tenim 
molt clar que cadascú de vosaltres 
sou el motor que fa moure el po-
ble, el nostre poble, el de tots.

Aquest és el nostre objectiu de 
partit de govern i és per això que 
volem continuar sent-hi, la nostra 
raó de ser. Continuarem trepitjant 
carrer i seguirem escoltant les 

COMPROMESOS AMB MARTORELL

vostres propostes i suggeriments 
i les vostres necessitats. Volem 
continuar gestionant, des de 
la responsabilitat, els recursos 
públics de tots  amb l’única fita 
de treballar pel benestar de cada 
una de les persones de Martorell.

No hem deixat d’avançar amb pas 
ferm i endavant i no val a badar, 
tenim propostes i compromisos 
creïbles i possibles que formaven 
part del nostre full de ruta i que 
els martorellencs ens les vam fer 
nostres la nit del 24 de maig.

Vivim temps complicats a nivell 
econòmic i social, l’objectiu és 
la represa econòmica, amb les 
persones com a objectiu, amb 
ambició per millorar com a poble 
i com a país.

Per superar els reptes dedica-
rem tots els nostres esforços a 
treballar en positiu, compromesos 
en les solucions, no en generar o 
amplificar els problemes, sabent 
que només des de l’escolta activa, 
la proximitat i la generositat 
serem capaços d’anar endavant 
com a poble. Us emplacem a fer-

ho també, només es pot construir 
quelcom sòlid des de l’estima i 
la responsabilitat, no pas des de 
la demagògia o la confrontació 
partidista.

Moltes gràcies per renovar-nos la 
vostra confiança, intentarem fer 
el que sempre hem fet i sabem 
fer: treballar i seguir treballant 
amb i per a les persones de Mar-
torell amb moltes ganes i molta 
il·lusió.

És per això que el Pacte de 
Progrés signat per Convergència i 
Esquerra és un acord obert, amb 
la voluntat de sumar forces per 
a que Martorell avanci amb un 
govern consistent i un lideratge 
clar i coherent. Serà un mandat 
en el qual el grup de Conver-
gència s’esforçarà per teixir els 
consensos necessaris per garantir 
el benestar de les martorellen-
ques i els martorellencs i el bon 
govern del poble. Necessitem la 
participació de tothom i la nostra 
voluntat serà de diàleg, honeste-
dat, proximitat i transparència.

NÚRIA CANAL
CDC

LLUÍS TOMÀS MORENO
PSC

Un cop constituït l’Ajuntament 
és un bon moment per fer una 
reflexió dels resultats de la 
jornada electoral del 24 de maig 
i de la situació en que ens deixa 
per afrontar el futur del nostre 
municipi.

La ciutadania de Martorell va 
apostar per una majoria d’esquer-
res:  5.550 vots (PSC; MOVEM; ERC 
i SOM), davant dels 3.200 de CIU. 
Amb aquestes xifres es va obrir 
una vegada més la possibilitat 
que Martorell tingués un govern 
d’esquerres. Amb aquest objectiu 
vam iniciar tot un seguit de con-
verses entre els grups, apostant 
per un canvi en la manera de fer, 
de gestionar i sobretot, amb la 
voluntat d’apropar l’Ajuntament, 
sempre des de la humilitat i la 
transparència, a la ciutadania.
La “sorpresa” va ser quan ERC, 
en comptes d’apostar per una 
fórmula d’esquerres que ja s’havia 
donat en altres ocasions, trenca 
aquesta dinàmica i decideix pac-
tar amb un partit de dretes com 
CIU, tallant d’arrel la il·lusió de 
la majoria de la ciutadania, amb 
una decisió que ni tan sols va ser 
compresa per gran part de la seva 
pròpia militància.

Volem reiterar que el nostre 
partit va fer tot el possible per 
aconseguir un pacte, sempre 
contant amb el treball i el diàleg 
de MOVEM i SOM que en tot 
moment varen mostrar el seu 
interès per poder fer possible el 
desig de progrés de la majoria de 
la ciutadania de Martorell.

Nosaltres continuarem treballant 
per fer possible tots els com-
promisos del nostre programa 
electoral, així ho vam fer en 
el primer ple de la legislatura, 
votant en contra de temes com 
la contractació d’un nou càrrec 
de confiança o de les retribucions 
dels òrgans de govern. Com a PSC 
vam proposar la congelació de les 
actuals dotacions i una rebaixa 
a la confecció del pressupost de 
l’any 2016. També vam proposar 
tenir presència a organismes com 
la Junta de Patrons de l’Hospital 
o la residència, així com a la Mesa 
de Contractació. Una postura que 
el govern ha dit que “estudiarà”.

Des del PSC i de cara als propers 
quatre anys, ens comprometem 
a ser una oposició coherent, 
treballadora i que defensarà 
els interessos de tots i totes les 

ciutadanes de Martorell. Els qua-
tre regidores que conformen el 
nostre grup municipal dedicaran 
els seus esforços a lluitar per la 
justícia social, per la igualtat i 
per la solidaritat, valors desta-
cats socialistes. I més en concret, 
ens esforçarem per aconseguir 
que l’Ajuntament i el seu actual 
equip de govern millorin la nota 
en transparència i gestió i per a 
que Martorell sigui un municipi a 
l’altura del que els martorellencs i 
martorellenques ens mereixem. 

Aquest és el nostre compromís de 
progrés pel futur de Martorell, 
i ho farem, tal i com deien en 
campanya: per tu i per tots.

Bones vacances! 

COMPROMÍS DE FUTUR I DE PROGRÉS
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ADOLF BARGUÉS
ERC

JOSÉ SIMÓN
MOVEM MARTORELL

Dues setmanes de campanya 
electoral són prou intenses com 
per no intuir que la feina més 
feixuga ens esperava després del 
24M en forma de negociacions 
amb la resta de forces polítiques. 
L’aritmètica, els bons resultats i 
l’entesa amb totes les sensibili-
tats ens oferia l’oportunitat de 
garantir que el millor del nostre 
programa ajudés a millorar el 
govern de la vila.

El nou mapa polític ens abocava 
al pacte, a l’entesa entre grups, 
i aquesta manera de fer política 
ha arribat per quedar-se. Ens calia 
fer punxa al llapis i perfilar les 
fronteres d’aquest nou mapa. 

ERC va convidar Som a participar 
en les rondes, doncs ni socialistes, 
ni encara menys els companys de 
Movem els tenien presents. 

L’assemblearisme d’uns acaba just 
on comença el menysteniment als 
altres. Un PSC oferint-nos la lluna 
en un cove, i assentint que sí a tot 
i en tot moment –l’eix nacional 
no seria cap problema per ells, 

OPTIMISME

assegurava en Tomàs a la resta de 
forces-. Movem amb unes posici-
ons inamovibles,  intransigents i 
deslleials, ja van anar per lliure a 
la segona ronda publicant el que 
encara s’estava parlant i sense 
dir-ne res al seus possibles socis. 
I Som ja va dir que féssim el que 
féssim, ells es s’ho mirarien des de 
la barrera.

Les ganes de fer política des del 
govern són imprescindibles per 
muscular la democràcia, i aquí no 
veiem que n’hi haguessin.

El discurs de l’anti-política explota 
molt bé les avaries reals de la 
democràcia i també impregna i 
desfigura qualsevol espai de deci-
sió pública. (això no ho entenc, ni 
ho entendrà ningú).

Elaborar el Pacte de Progrés amb 
CiU va esdevenir una declaració 
de principis. Els nostres progra-
mes de govern queden reflectits 
en el Pla d’Actuació Municipal 
que desplegarem durant aquest 
mandat, i que és on caldrà de-
mostrar el nostre bon govern. 

La concreció dels eixos prioritaris 
que han d’estructura aquest Pla i 
descrita al pacte és el resultat del 
nostre compromís amb la gover-
nabilitat. I, lluny de tacticismes 
de partit, de la seva aplicació en 
depenen moltes coses importants 
i ERC serà partícep directe en la 
gestió del nou govern.

Després d’uns mesos intensos, 
amb una campanya electoral in-
closa, és el moment d’iniciar una 
nova etapa de consens que doni 
pas a l’optimisme.

Bon estiu i bona Festa Major a 
tothom.

Primera mesura del nou equip de 
govern (CiU i ERC): ignorar la pro-
posta d’organització municipal i 
retribucions de Movem Martorell. 
La proposta aprovada es basa en 
l’increment de sous, que va del 
23% i 33% en el cas dels regidors 
i regidores al 83% en el cas del 
tinent d’alcalde, Adolf Bargués.
Malgrat estar format per dos 
partits, un que ha patit i criticat 
a la oposició les males pràctiques 
i el tarannà dels governs de CiU 
amb majoria absoluta, l’equip de 
govern reprodueix les mateixes 
dinàmiques que havien caracte-
ritzat els governs anteriors: nul·la 
voluntat de diàleg i prepotència 
en les seves intervencions. 

Les primeres reflexions que em 
venen al cap són: si el primer 
tinent d’alcalde s’incrementa el 
sou un 83%, vol dir que farà el 
doble de feina de la que feia el sr. 
Fonollosa (anterior primer tinent 
d’alcalde)?; i com afrontaran la 
negociació amb els treballadors 
municipals quan hagin de negoci-
ar les seves condicions salarials? 

COMENCEM LA NOVA LEGISLATURA: INCREMENT DE 
SOUS I CONTINUA LA NUL·LA VOLUNTAT DE DIÀLEG

El 18 de juny Movem Martorell 
va registrar una proposta amb « 
la voluntat d’obrir un procés de 
diàleg, per arribar a un acord i 
establir punts de trobada » en 
relació a la organització munici-
pal. Aquesta proposta no va rebre 
resposta del nou equip de govern. 
La proposta consistia essencial-
ment en congelar la retribució i 
la dotació als grups municipals 
enlloc d’incrementar-la prop d’un 
20%, com proposava i va aprovar 
el govern de CiU i ERC.

En relació al sou de l’alcalde, 
Movem Martorell proposava el 
mateix sou que l’alcaldessa de 
Barcelona, 18.000 euros bruts 
anuals per dedicació parcial 
(mitja jornada i sense deixar el 
seu lloc de treball), i als regidors i 
regidores, gairebé el mateix que 
la legislatura anterior: 12.000 
euros bruts anuals per la mateixa 
dedicació.  Respecte les “dietes” 
per assistència, Movem Martorell 
proposava la congelació i la no-
retribució dels Plens Extraordina-
ris. Movem Martorell va aprovar a 

la seva assemblea continuar amb 
aquesta pràctica si no arribaven a 
un acord amb l’equip de govern 
per tal d’eliminar-ne la retribució. 

Movem Martorell ja va aprovar 
en assemblea donar les retribuci-
ons dels Plens Extraordinaris si no 
arribaven a un acord amb l’equip 
de govern, tal i com feia ICV fins 
la legislatura passada.

Per últim, pel que fa als càrrecs 
de confiança (personal eventual), 
Movem Martorell proposava l’eli-
minació d’aquesta figura donat 
que considerem que l’estructura 
de l’Ajuntament ja compta amb 
professionals  que poden desen-
volupar aquestes tasques. 
Des de MovemMartorell, ens 
sembla molt greu no haver 
rebut cap resposta a la proposta 
presentada, una proposta amb 
voluntat de diàleg, creient que 
era possible arribar a un acord 
ara que ERC formava part del go-
vern, però sembla que comencem 
la legislatura igual que la vam 
acabar, res no ha canviat.

GRUPS MUNICIPALS
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En aquestes eleccions municipals 
del passat 24 de maig, molts 
ciutadans han volgut castigar la 
corrupció i s’ha fet a través dels 
partits tradicionals,  i el resultat 
és que han acabat pagant justos 
per pecadors,  donant suport 
en alguns casos a formacions 
populistes que només tenen 
present, ja que no tenen passat 
i possiblement no tinguin cap 
mena de futur, en canvi regidors 
o persones que ens dediquem a 
aquesta tasca de la política avui 
tant desprestigiada i que ho 
fem des de l’honradesa hem vist 
com el vot de càstig ha minvat 
la nostra representació. El nostre 
compromís des d’ara en enda-
vant és recuperar la confiança 
dels ciutadans i treballarem per 
aconseguir que el Partit Popular 
de Martorell obtingui de nou  una 
major representació al consistori.

El present és complicat i el futur 
es incert, però  això no farà 
defallir. Amb l’esforç de tots 
estem sortint de la crisi, comença 
a haver-hi llum al final del túnel. 
Però,  res surt gratis i decisions 
equivocades ens poden fer perdre 
tot el que amb un gran esforç  per 
part de tots i cadascun de nosal-

24 M
tres   hem anat aconseguint.

Ara,  Convergència i ERC han de 
governar per a tot Martorell, no 
només per aquells que tenen una 
certa ideologia, sinó per a tots, 
mirant endavant i no  enrere i,  
sense repetir els errors del passat. 
Si volem anar bé, no és tant una 
qüestió de ideologies sinó de 
prioritats i de sentit comú.

Ara és l’hora de treballar conjun-
tament per a dinamitzar de totes 
les maneres possibles l’economia 
local,  per a crear llocs de treball, 
d’agilitzar els tràmits administra-
tius als emprenedors, d’establir 
un règim d’ajuts amb bonifica-
cions tributàries a les famílies, 
de fomentar el comerç local, de 
millorar la qualitat en la prestació 
dels serveis socials, culturals i d’oci 
en tots els seus àmbits, ara és 
l’hora que Martorell tingui l’ha-
bitatge necessari als  temps que 
vivim, i  que,  de manera decidida,  
Martorell sigui  la capital del Baix 
Llobregat Nord.

Però en el Ple del cartipàs,  ja ha 
quedat pales que de moment res 
a canviat, tot segueix igual. L’opo-
sició va fer la proposta de que 

l’assignació als grups municipals 
es repartís de manera més justa i 
més equitativa com ja ho havem 
fet ara fa quatre anys,  però ni 
Convergència ni ERC van voler 
valorar la proposta. 
 
El més curiós és que el  Grup 
d’ERC,  fa quatre anys,  va recol-
zar la proposta de tota l’oposició i  
van  votar en contra dient textu-
alment ”En aquest cas,  nosaltres 
votarem en contra d’aquesta 
proposta perquè creiem que el 
sistema podria ser d’una altra 
manera de tal com és ara”. Això 
ho van dir quan estaven a l’oposi-
ció,  Doncs bé,  la proposta no ha 
canviat,  és la mateixa, qui ha can-
viat ha sigut ERC que ha passat de 
l’oposició al Govern. 

FRANCESC J. ARPAL
PP

RAQUEL PÉREZ
SOM MARTORELL

A la gent de SOM Martorell ens 
agrada el lema de CiU per a les 
eleccions municipals Fem Més 
Martorell. Pensem, efectivament, 
que s’ha de fer més poble, però 
no pas en un sentit urbanístic, 
que ja n’estem una mica empat-
xats de tant totxo i inauguració, 
si no en el sentit de fer créixer 
el paper de l’Ajuntament com 
a suport per a les persones que 
viuen a Martorell, per a les seves 
necessitats bàsiques i també per 
altres activitats i mesures que, 
veritablement, fan més poble. 
També ens identificàvem amb 
el lema d’ERC, “Escoltar, fer, 
explicar”, per tal que conside-
rem que, per a fer una política 
més justa i propera a la gent, 
primer s’ha d’escoltar, prendre 
decisions i explicar com funciona 
tot. Ara, ens preocupa què en 
queda d’aquests lemes o eslògans 
de campanya quan una de les 
primeres mesures del govern és 
apujar quasi un 80% el sou del 
Primer Tinent d’Alcalde, el Sr. 
Bargués d’ERC. Ens preocupa que 
els dos partits que han acordat 
governar parlin de sobiranisme i 

SOBIRANIA REAL

exhibeixin una mena de múscul 
patriòtic com a prova del seu 
afecte pel país i la seva voluntat 
de servir els interessos del poble, 
mentre es reparteixen el pastís, 
mentre deixen d’escoltar la resta 
de forces polítiques i les seves 
propostes tal com proposaven al 
seu “acord de progrés”, o mentre 
mantenen l’hospital, l’aigua o 
altres serveis públics en mans 
privades i, espera’t.

No oblidem que, alhora que parla 
d’independentisme i sobirania, 
CiU és el partit que dóna suport 
al TTIP, el tractat que ha de posar 
el teixit empresarial català, els 
convenis i la legislació laboral 
al  servei d’empreses privades 
nord-americanes. És el partit que, 
juntament amb ERC, ha pactat 
les retallades a la sanitat mentre 
apuja els beneficis de les clíniques 
privades, és el partit del Cas Pujol, 
el Cas Pretòria, el Cas Pallerols, 
el Cas Palau, o el Cas Innova amb 
cinquanta imputats sota secret de 
sumari i que té com a protago-
nistes també a ERC. Hom podria 
arribar a pensar que, entre tant 

patriotisme i clams per la inde-
pendència, alguns dels membres 
d’aquests partits tenen el cor 
més aviat a Andorra, o a prop de 
la butxaca senzillament, que no 
pas al seu poble. De fet, podríem 
dir que aquests són exemples 
d’una mena de patriotisme 
molt especial, ple d’estelades i 
referències a la terra i els símbols 
ancestrals, que deixa completa-
ment de banda les persones i les 
seves necessitats terrenals, el que 
acostumem a anomenar el poble. 
Des de SOM ens agrada recordar, 
cada cop que parlem amb polítics 
tradicionals, els de tota la vida, 
que amb les banderes no es fan 
sostres ni es dóna menjar als 
nens, amb les banderes no s’en-
senya a llegir ni a escriure, però 
que, sovint, amb les banderes es 
cobreixen les vergonyes aquells 
que maneguen les institucions 
per a servir els interessos d’una 
minoria poderosa. 

“El patriotisme és l’últim refugi 
dels canalles” Samuel Johnson
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01

02

03

07

08

09

12

21

22

23

29

30

22.30 h

19.00 h

22.30 h

22.30 h

19.00 h

18.00 h

22.00 h

22.30 h

19.00 h

22.30 h

19.00 h

Ball, amb Sebastià

Ball, amb Enric

Sortida a les Pinedes de l’Armengol. Infor.: amcamoto@yahoo.es

Festa Major. Del 14 al 16 d’agost. Vegeu programa editat a part).

www.martorell.cat

Jazz, amb Anthus

Ball, amb David de Vic

Ball, amb Josep Saez

Sac de Rondalles: En Sethomes i en Setgeps, a càrrec d’Antoni Vea i Mont-

serrat Peñalvert

Concert, Painomi “Estimat convidat 2.0”

Ball, amb Duet Solistes

Ball, amb Jordi Bruch

Ball, amb David Swing

Ball, amb Jordi Anglada

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Sala Polivalent de

la Biblioteca nova

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Gratuït

Gratuït

Gratuït

AGOST
DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREU

El Progrés

El Progrés

AMCAM

PMSAPM de l’Aj. 

de Martorell

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

ORGANITZA

04

05

05

05

05

06

06

06

10

10

10

11

22.00 h

18.00 h

22.30 h

20.00 h

22.00 h

19.00 h

10.00 h

13.00 h

19.00 h

20.00 h

22.00 h

08.00 h

Festa Font de la Mina. Teatre  a càrrec de la companyia de veïns del barri. En 

finalitzar coca i cava.

Festa Font de la Mina. Xocolatada i activitats infantils.

Ball, amb David Swing

Festa Font de la Mina. Bingo

Festa Font de la Mina. Sopar i ball

Ball, amb Joan Serra

Festa Font de la Mina. Trobada de col·leccionistes de plaques de cava, punts 

de llibre.

Festa Font de la Mina. Concert i seguidament vermut.

Inaguració de l´exposició fotogràfica “Martorell sobre rodes”

Diada Onze de Setembre.  Ofrena floral i salves d’honor. Amb la participació 

de la Coral Ars Nova. 

Sopar popular Barri del Pla. Inscripcions sopar: Papereria Stel o Merceria Elisa. 

Tel. 93 775 49 59.  

Diada Onze de Setembre. 38a concentració per pujar la senyera a la muntanya 

de les Torretes. Desplegament de la senyera i lectura del manifest de la Diada. 

Plaça Font de la Mina

Plaça Font de la Mina

Pista jardí

Plaça Font de la Mina

Plaça Font de la Mina

Pista Jardí

Plaça Font de la Mina

Plaça Font de la Mina

Sala d’Exposicions 

l´Enrajolada. Casa Museu 

Santacana

Fossar de Sant Bartomeu 

(pont del Diable)

Plaça Onze de Setembre

Pl. de la Vila

Tiquet: coca i 

cava: 1 euro

Gratuït

 

 

12 euros

 

Gratuït

 

Gratuït

Gratuït

Gratuït

A determinar

Gratuït

SETEMBRE
DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREU

El Progrés

El Progrés

AV Barri del Pla

ORGANITZA
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DIA HORA ACTIVITAT LLOC PREUORGANITZA

11

11

11

11

11

12

13

19

18

19

20

19

20

20

26

27

28

08.30 h

10.00 h

11.00 h

13.00 h

19.00 h

22.30 h

19.00 h

22.30 h

21.30 h

18.00 h

18.00 h

21.30 h

10.00 h

13.00 h

22.30 h

18.00 h

18.00 h

Diada Onze de Setembre.  Concentració de la 23a sortida de motos clàssiques 

i antigues. 

Diada Onze de Setembre.  Esmorzar popular per a tothom. Venda de tiquets a 

Fotografia Jordi Foto Digital, Merceria Elisa, Cal Xic i Llibreria Miró. L´esmorzar 

serà de pa amb tomàquet i pernil vi, aigua, gelat i cafè. 

Diada Onze de Setembre.  Ballada sardanes amb la Cobla Vila d’ Olesa. 

Diada Onze de Setembre. Passejada de la 23a sortida  de motos clàssiques i 

antigues. Des del Parc d’Europa fins a l’Enrajolada. 

Diada Onze de Setembre. Concert d’havaneres amb el  Grup Roques Blaves. 

Hi haurà rom cremat per a tothom..

Ball, amb Jordi Anglada

Ball, amb David Swing

Ball, amb David de Vic

Festa Barri Rosanes. Pregó, coca i mistela.

Festa Barri Rosanes. Activitats infantils i gelatada popular.

Ball, amb Jordi Soler

Festa Barri Rosanes. Sopar popular (cal portar-lo de casa) i ball de festa.

Festa Barri Rosanes. Festa de l’escuma i xocolatada i torneig de tennis de taula.

Festa Barri Rosanes. Actuació de la coral del barri dirigida per Alba Bohigas. A 

continuació, vermut popular.

Ball, amb Elisabeth

Ball, amb David Swing

Club de lectura

Pl. de l’Església

Plaça de la Vila

Plaça de la Vila

Plaça de la Vila

Pista jardí

Pista jardí

Pista jardí

Plaça 25 de Setembre

Plaça 25 de Setembre

Pista jardí

Plaça 25 de Setembre

Plaça 25 de Setembre

Plaça 25 de Setembre

Pista Jardí

Pista Jardí

Aula d´estudis de la nova 

Biblioteca

 

7 euros

Gratuït

Gratuït

 

Gratuït

 

Gratuït

 

Gratuït

 

Gratuït

 

Gratuït

Gratuït

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

El Progrés

“Muxart. Color i composició”

“De Rerum Natura”. Olis de 
Carme Bueno

“150 anys del Ferrocarril de 
Tarragona a Martorell
 ( 1865-2015)”

Exposició fotogràfica  “Mar-
torell sobre rodes”

Viu la Festa Major

El Quixot de Joan Amades

Per què l’aigua del mar és 
salada

Muxart. Espai d’Art i Crea-
ció 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

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

Nova Biblioteca de 
Martorell

Nova Biblioteca de 
Martorell

Nova Biblioteca de 
Martorell

Dj. i dv. de 17.30 a 20.30 h, ds. dg. i festius, de 10.30 a 
14.00 h 

Fins al 13 de setembre.  Dj. i dv. de 17.30 a 20.30 h, ds. dg. i 
festius, de 10.30 a 14.00 h  

Del 31 de juliol al 16 d’agost. De dll a ds 18.30 i dg d’11.00 
a 13.00 h. 

Del 10 al 27 de setembre. Dijous i divendres de 18.00 a 
20.00 h i ds, dg. i festius de 12.00 a 14.00 h 

Fins al 31 d’agost
Horari de la nova biblioteca

Fins al 31 d’agost
Horari de la nova biblioteca

Fins al 31 d’agost
Horari de la nova biblioteca

PMSAPM-Museus
Gratuït

PMSAPM-Museus
Gratuït

PMSAPM i AMCAM

PMSAPM i AMCAM

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

Tel. 937742223
museus@martorell.cat

Tel. 937742223
museus@martorell.cat

Tel. 937742223
museus@martorell.cat

Tel. 937742223
museus@martorell.cat

INFORMACIÓ
EXPOSICIONS
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AGENDA

Jove Forma’t- Cola Extra. Curs de 

monitor/a d’educació en el lleure infantil i 

juvenil. (majors de 18 anys.)

Jove Forma’t- Cola Extra.Taller de cinema 

a Martorell. 8a edició (4 mesos)

Jove Forma’t- Cola Extra. Curs d’iniciació 

a la  Fotografia digital

Aula de Teatre de Martorell. Teatre per a 

nens, joves i adults.

Cursos de català per a adults

Taller per a emprenedors/res i empreses: 

“Innova. Si tu vols, pots! ( amb Desing 

Trinking)”

Formació ocupacional per a persones 

aturades (FOAP 2014): “Anglès: Atenció 

al públic”

Formació joves Garantia juvenil: “Anglès. 

Nivell B1”

Formació joves Garantia juvenil: “Ale-

many. Nivell A1”

Formació joves Garantia juvenil: “Confec-

ció i publicació de pàgines web”

Sessió informativa emprenedoria

Centre Cultural – Complex 

Educatiu

Complex Educatiu

Molí Fariner

Casa de Cultura .i local c/ Sant 

Francesc, 32

Complex Educatiu i Centre 

Cultural

Centre de Promoció Econòmica 

Molí Fariner. Sala de confe-

rències 

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 

D’octubre a gener de 2016. 

Divendres de 17.00 a 21.00 h. 

Dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

D’octubre a febrer de 2016. 

Dijous de 18.30 a 20.30 h 

De setembre a desembre de 

2015. Dimarts, de 19.00 a 

20.30 h 

Setembre matriculacions. Inici 

curs a l’octubre 

Diversos (segons els nivells)

15, 17, 22 i 24 de setembre de 

10.00 a 14.00h 

Fins al 14 d’octubre 

setembre 

setembre 

setembre 

Dimecres de 10.00 a 11.30 h 

(sessions cada 15 dies) 

PMSAPM de 

L’AM i Escola 

Educa 

PMSAPM  i Ta-

ller de Cinema

PMSAPM  i qui 

mes?

Aula de Teatre 

de Martorell

Serv. Local de 

Català (CPNL)

Molí Empresa. 

Ajuntament de 

Martorell

Molí Empresa. 

Ajuntament de 

Martorell

Molí Empresa. 

Ajuntament de 

Martorell

Molí Empresa. 

Ajuntament de 

Martorell

Molí Empresa. 

Ajuntament de 

Martorell

Molí Empresa. 

TÍTOL LLOC ORGANITZADIES I HORARI

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a 

planta del Centre Cultural). Pl. de 

les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a 

planta del Centre Cultural). Pl. de 

les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions al SIJ Punt Nord (2a 

planta del Centre Cultural). Pl. de 

les Cultures, s/n. Tel. 93 7742200. 

c/e: joventut@martorell.cat

Inscripcions: tel. 93 775 54 81. 

Dimarts i dijous de 17.00 a 20.00 

h. c/e: auladeteatredemartorell@

gmail.com

Inscripcions al Servei Local de 

Català (c. Josep Tarradellas, 11) 

del 14 al 25 de setembre, de 

dilluns a divendres, 10.00 a 14.00 

h i dilluns i dimecres també de 

16.00 a 20.00 h

Imprescindible inscripció al

tel. 93 7753101 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al

tel. 93 7753101 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al

tel. 93 7753101 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al

tel. 93 7753101 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al

tel. 93 7753101 o

moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al

tel. 93 7753101 o

moliempresa@martorell.cat

INFORMACIÓ
CURSOS i TALLERS

220 euros

70 euros

480 euros

Per determinar

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

PREU

agostsetembre
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2015agostsetembre
ALTRES

HORARIS DE LA BIBLIOTECA FRANCESC PUJOLS
Horari d’estiu: fins al 15 de setembre, l’horari de la biblioteca és el següent:
De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h i dimecres de 10.00 a 14.00 h i 16.00 a 20.30 h

Horari d’hivern: a partir del 16 de setembre, l’horari de la biblioteca és el següent:
Tardes: de dilluns a divendres, de 16.00 a 20.30 h.
Matins: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00 h.
Del 17 al 30 d’agost la Biblioteca estarà tancada.

Superlector de la Biblioteca i Concurs fotogràfic Biblioteques amb DO.
Correu electrònic: b.martorell.fp@diba.cat
Per a qualsevol consulta: tel. 93 775 60 60. C/ Mancomunitats Comarcals, 15

LA LUDOTECA DELS MUSEUS
Els dimecres 16, 23 i 30 de setembre. De 17.00 a 19.30 h. 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 on els nens i nenes podran jugar tal com ho feien els nostres 
avantpassats, disfressar-se amb vestits d’època, parar la taula tal com es feia aleshores i descobrir la diversitat 
d’invents que es van dur a terme a l’entorn del 1900. Aforament limitat. Gratuït.

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:
PMSAP

Redacció:
Regidoria de Comunicació, 
Cooperació i Participació 
ciutadana

Correcció lingüística:
Servei Local de Català

Dipòsit legal:
B-17.326-81

Disseny i maquetació:
www.azordisseny.com

Impressió:
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
AGOST / SETEMBRE 2015

31 Juliol – 07 Agost Farmàcia Hernández

07 – 14 Agost Farmàcia de Dios

14 – 21 Agost Farmàcia Massaneda (B. Aires)

21 – 28 Agost Farmàcia Miralles Via

28 Agost – 04 Setembre Farmàcia Curto

04 – 11 Setembre Farmàcia Miralles Cisquer

11 – 18 Setembre Farmàcia Rovira

18 – 25 Setembre Farmàcia Parera (Vila)

25 Setembre – 02 Octubre Farmàcia Hernández

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.




