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AJUNTAMENT DE MARTORELL  ı  93 775 00 50 
TRANSPORT URBÀ  ı  93 775 34 34
FGC ı 93 205 15 15
RENFE ı 902 240 202 · 900 200 212
TAXI MARTORELL  ı  93 775 24 45 (24 h) 
www.taximartorell.com
POLICIA LOCAL ı  93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA    088 · 112
BOMBERS  ı  93 775 10 80 · 93 775 10 85
PARRÒQUIA SANTA MARIA  ı  93 775 00 89
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR  ı  93 775 39 18

CREU ROJA  ı  93 775 05 50
URGÈNCIES MÈDIQUES  ı  061
SANITAT RESPON  ı  902 111 444
VISITES MÈDIQUES  ı  www.gencat.cat/ics
HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU  ı  93 774 20 20
SERVEIS FUNERARIS  ı  93 775 55 52

CORREUS I TELÈGRAFS  ı  93 775 11 46
INFO GENERALITAT  ı  012
MOBLES I TRASTOS VELLS  ı  93 775 34 34
DEIXALLERIA MUNICIPAL  ı  93 776 52 34
AIGÜES DE MARTORELL  ı  93 775 10 28
RÀDIO MARTORELL  ı  93 775 5252
BIBLIOTECA  ı  93 775 60 60
OMIC  ı  93 775 37 52
GAS NATURAL  ı  902 079 997
FECSA-ENDESA  ı  902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)
DE DIOS ı 93 775 32 29
C. Comerç, 5 (Estació Renfe)
DOMINGO ı 93 517 52 48
C/ Dr. Lluis Gayà 11-13 (Passeig de Catalunya)
HERNÁNDEZ ı 93 775 40 61
Av. Capità Batllevell - Lluís de Requesens, 4 
(Buenos Aires)
LAIA ROVIRA ı 93 775 02 89
C. Pau Claris, 3 (Ctra. Nacional II)
MASSANEDA ı 93 774 19 54
Pl. V. Rodríguez, 1 (Buenos Aires)
MIRALLES CISQUER ı 93 774 26 46
Pl. Frederic Duran, 3 (Torrent de Llops)
MIRALLES VIAı 93 774 15 19
Av. Germans Martí, 25 (el Pla)
PARERA ı 93 775 18 97
Pl. de La Vila, 11 (La Vila)
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Martorell Bike CluB

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

1 i 2 D’AGOST        PARERA
3 i 4 D’AGOST        DE DIOS
5 D’AGOST             DOMINGO
6 D’AGOST             DE DIOS
7 i 8 D’AGOST        PARERA
9 D’AGOST             DE DIOS
10 i 11 D’AGOST    DOMINGO
12 i 13 D’AGOST    PARERA
14 i 15 D’AGOST    DE DIOS
16 D’AGOST           DOMINGO
17 i 18 D’AGOST    PARERA
DEL19 AL 25 D’AG CURTO

26 AL 31 AG.    M. CISQUER
1 DE SET.         M. CISQUER
2 i 3 DE SET.   ROVIRA
4 i 5 DE SET.   MASSANEDA
6 AL 8  SET.      ROVIRA
10 AL15  SET.   HERNÁNDEZ
16 AL 22  SET.   M. VIA
23 DE SET.       MASSANEDA
24 DE SET.       DE DIOS
25 DE SET.       DOMINGO
26 DE SET.       ROVIRA
27 DE SET.       PARERA

PRESIDENTA 
luis García Sánchez

DADES DE CONTACTE

Direcció: Av. Félix Duran i Canyameras, 1

08760 MARTORell
Web: www.martorellbike.com

Telèfon: 606364252

Adreça electrònica: martorellbike@gmail.com

      Martorell Bike Club

FINalItat

La finalitat del club és fer colla per gaudir de la nos-
tra passió, que es el mountain bike. Fem rutes pels 
voltants de Martorell per tot tipus de camins. Si vo-
leu gaudir amb nosaltres, no dubteu, us esperem!

apuNt hIstòrIc

L’any 1992, coincidint amb la Barcelona olímpi-
ca, a Martorell, un grup d’intrèpids joves amants 
de l’esport, la natura i, especialment, la bicicleta, 
plantaven la llavor del que es convertiria amb un 
club de llegenda.

Martorell Bike es va fundar formalment l’any 
1994. Alguns d’aquells pioners continuen enca-
ra al club: el legendari Ramon (Johnny 46), i un 
d’ells, que llavors era un nen, s’ha convertit en un 
autèntic campió: Israel Núñez. Vencedor en pro-
ves de carretera, ciclocròs i MTB, integrant de les 
seleccions nacionals i de Catalunya, guanyador 
de la Titan Desert i campió del Món i d’Espanya 
d’MTB de Policies i Bombers.

I aquí seguim, pedalant, avui i per sempre!



3

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Compromís per seguir
millorant Martorell 
Comencem un nou mandat de l’Ajuntament, 
l’onzè des que hi ha eleccions democràti-
ques, i ho vull fer amb un agraïment profund 
al conjunt  de la ciutadania de Martorell per 
haver dipositat novament la seva confiança 
majoritària en el grup  de  persones que re-
presento perquè seguim per millorar aquest 
poble. I també agraeixo a la meva família 
l’estima i el suport que em permet dedicar-me 
al meu poble: un agraïment immens a la meva 
dona i les meves tres filles.

Els 21 regidors, càrrecs públics electes al 
servei de les persones de Martorell que con-
formem aquest Ajuntament des del passat 15 
de juny, hem de ser conscients de l’enorme 
responsabilitat que això representa per a Mar-
torell i per als seus veïns i veïnes.

Uns hem d’exercir aquesta responsabilitat 
des del govern, d’altres des de l’oposició; 
però tots hem d’exercir el càrrec amb un alt 
nivell de responsabilitat: només així Marto-
rell seguirà avançant. No podem defraudar el 
nostre poble i la seva gent, perquè esperen 
molt de nosaltres i nosaltres els representem.

Personalment, assumeixo de nou el càrrec 
d’alcalde amb honor i orgull, i l’exerciré amb 
lleialtat al meu poble i a la seva gent. Amb 

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

674 118 230http://alcalde.martorell.cat

EDITORIAL   ı   ALCALDE

sentit comú i coherència i, sempre, amb mà 
estesa. Amb actitud positiva i amb l’ànim de 
col·laborar absolutament amb tothom.

Per què un alcalde ha de ser l’alcalde de totes 
i tots. 

I ha de tenir presents, sempre, tres premisses 
bàsiques:

La primera és intentar ajudar aquells que 
més ho necessiten. I això vol dir prestar més 
atenció als col·lectius més vulnerables, com 
les persones en situació d’atur, les persones 
amb discapacitat intel·lectual, la gent gran o 
els infants.

La segona premissa que ha de tenir un 
bon alcalde és preservar la cohesió social 
i la bona convivència dels veïns del poble. 
Aquest, sense cap mena de dubte, és l’actiu 
més important que tenim. A Martorell convi-
vim persones d’orígens, pensaments i ideo-
logies molt diferents. Però vivim al mateix 
poble. Tots junts. I ens entenem i convivim 
molt bé.

I la tercera premissa que ha de tenir un bon 
alcalde és parar l’orella i escoltar a tothom. 
Fer que la gent participi i exposi les seves ne-
cessitats. Ser proper, escoltar. 

El  meu  compromís és amb els ciutadans i 
ciutadanes de Martorell. El meu compromís,  
el nostre compromís, és que continuarem tre-
ballant perquè Martorell segueixi avançant en 
tots els àmbits. El nostre compromís és seguir 
transformant Martorell per millorar les condi-
cions de vida de tots i cadascun dels martore-
llencs i martorellenques.

Aquest és l’objectiu del nou govern munici-
pal que encapçalo. I l’assolirem buscant el 
consens amb la resta de grups, però sobre-
tot amb els veïns i veïnes.  Un govern  plural, 
renovat i participatiu, però alhora un govern 
fort i estable que prendrà decisions per seguir 
avançant i sempre al costat de la gent, espe-
cialment d’aquells que més ho necessiten.

L’Ajuntament, ho hem dit sempre, ha de ser 
una eina de transformació, que entre tots hem 
de fer que funcioni. El president Kennedy va dir 
en una ocasió: “la política, en democràcia és, 
bàsicament, vocació de servei, i aquesta és la 
dedicació més honorable a la qual es pot dedi-
car un ciutadà”. Fem, doncs, que les paraules 
del president Kennedy cobrin tot el seu sentit. 

Per últim, us desitjo que pugueu gaudir d’uns 
dies de descans en família i que passeu un 
bon estiu!
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REPORTATGE   ı   POLÍTICA

L’acte de constitució de l’Ajuntament, ce-
lebrat el dissabte 15 de juny a la tarda a la 
sala de plens, va proclamar Xavier Fonollosa i 
Comas alcalde de Martorell amb una majoria 
de 12 regidors. Fonollosa revalida d’aquesta 
manera el càrrec que ha ostentat els darrers 
quatre anys i en la presa de possessió va pro-
metre ser el batlle de tots els martorellencs i 
martorellenques amb un govern “que ajudarà 
qui més ho necessita, preservarà la cohesió 
social i escoltarà a tothom”. La sala es va 
omplir de públic, així com El Círcol, on més 
d’un centenar de persones va seguir la sessió 
gràcies a un circuit televisiu. Ràdio Martorell 
també el va retransmetre en directe.

La candidatura de Fonollosa com a alcalde va 
obtenir 12 vots, superant els 2 del portaveu de 
Movem, Xavier Sáez de Cortázar; 1 del candi-
dat de Ciutadans, Juan José Pérez, i 6 en blanc. 
El regidor de més edat del consistori –Lluís To-
más– i el més jove –Víctor de León– van fer el 
recompte, a indicacions del secretari municipal.

Després de recollir la vara i jurar el càrrec, Fo-
nollosa va fer la seva primera intervenció i va 

Xavier Fonollosa     
      revalida l’alcaldia

apostar per un mandat amb tres premisses: 
“Ajudar qui més ho necessita, amb especial 
atenció a les persones més vulnerables, pre-
servar la cohesió social entre tots els veïns i 
veïnes, i parar l’orella i ser proper per seguir 
avançant en tots els àmbits”.

Fonollosa va dir que serà “l’alcalde de tots” i 
va prometre “cercar consens amb l’oposició, 
els veïns i les entitats”, tot fent un govern “fort, 
estable, accessible i que escolti el carrer”.

L’alcalde va agrair a la ciutadania “el suport en 
les passades eleccions” i va recordar els regi-
dors de l’oposició i de govern que havien deixat 
el càrrec, referint-se en especial “a Núria Ca-
nal i Josep Casasayas, dos superregidors, i a 
Adolf Bargués, Míriam Riera i Sergi Corral, els 
tres regidors d’ERC amb qui vam establir les 
bases per a un acord en l’anterior mandat. Vull 
agrair-los molt la feina feta”. També va recordar 
l’especial importància de la seva família, la seva 
dona i les seves tres filles, per poder dedicar-se 
al poble; i, també, de “dues persones amb els 
quals comparteixo emocions: el meu pare, Fer-
mí, i el meu mestre, Salvador Esteve”.

l’alcalde assenyala que treballarà “per ajudar qui més ho necessita 
i per preservar la cohesió social” i es compromet a governar 
escoltant a tothom i buscant el consens perquè Martorell progressi 



5Continua a la pàgina següent
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l’ajuNtaMENt prIorItza l’atENcIó 
a lEs pErsoNEs, la vIa públIca I la 
gEstIó EcoNòMIca EN El cartIpÀs 
dEl MaNdat 2019-2023

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha 
estructurat la nova organització municipal un 
cop celebrades les eleccions locals i consti-
tuït el nou Ajuntament. El cartipàs municipal 
per al mandat 2019-2023, aprovat per decret 
d’alcaldia per tal de donar celeritat i eficàcia 
a l’actuació municipal, i posteriorment apro-
vat pel Ple Municipal del 15 de juliol, prioritza 
l’atenció i els serveis a les persones, la millora 
i el manteniment de la via pública i la gestió i 
promoció econòmica.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Mar-
torell s’organitza en aquest mandat 2019-
2023 en tres grans àrees: l’Àrea Econòmica, 
d’Organització i Règim Interior, el coordinador 
de la qual és el regidor Lluís Amat; l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat, amb el regidor Lluís 
Esteve al capdavant, i l’Àrea de Serveis a les 
Persones, encapçalada per la regidora Cristi-
na Dalmau.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha destacat que 
amb aquesta organització es dona resposta 
als reptes i objectius del present mandat, com 
són seguir amb la transformació i millora de 
Martorell, posant èmfasi en l’atenció i els ser-
veis a les persones, amb una distribució equi-
librada de les regidories per donar resposta a 
les necessitats de tots els veïns i veïnes i per 
garantir la cohesió social, millorant dia rere dia 
la seva qualitat de vida i benestar.

Dins el règim de delegacions de competències, 
l’alcalde Fonollosa ha designat les següents re-
gidories: dins l’Àrea Econòmica, d’Organització 
i Règim Interior, la Regidoria d’Hisenda i Règim 
Interior, amb Lluís Amat com a titular; la Regi-
doria de Promoció Econòmica i Comerç, al ca-

Nou consistori

pdavant de la qual hi haurà Rosa Cadenas, i 
la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, 
amb Lluís Sagarra.

Dins l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la Re-
gidoria de Planificació Urbanística, Medi 
Ambient i Habitatge, el titular de la qual serà 
Albert Fernández, i la Regidoria de Serveis Ur-
bans i Via Pública, de la qual serà responsable 
Lluís Esteve.

I dins l’Àrea de Serveis a les Persones, la Re-
gidoria de Benestar Social i Gent Gran, amb 
Cristina Dalmau de titular; la Regidoria de Jo-
ventut, que portarà Raquel Sans; la Regidoria 
d’Esports, amb Gerard Mimó al capdavant; la 
Regidoria d’Ensenyament i Salut, la titular de 
la qual és Soledad Rosende; la Regidoria de 
Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i 
Cooperació, amb Belén Leiva com a responsa-
ble, i la Regidoria de Cultura, Patrimoni Històric 
i Museus, amb Andreu González al capdavant.



7Continua a la pàgina següent
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12 Regidors
5.958 Vots

CONSTITuïDA lA CORPORACIó DE 21 
regidors
Junts per Martorell governa aquest man-
dat amb una majoria de 12 regidors: Xavier 
Fonollosa Comas, Cristina Dalmau Cerdà, 
Lluís Esteve Balagué, Lluís Amat Ferrer, So-
ledad Rosende Castillo, Lluís Sagarra Sesé, 
Rosa Maria Cadenas Prados, Belén Leiva 
Herrera, Gerard Mimó Creus, Albert Fernán-
dez Claramunt, Andreu González Castro i 
Raquel Sans Carné.

A l’oposició hi són els 4 regidors del PSC 
–Lluís Tomás Moreno, Remedios Márquez 
Ortega, Antonio José Carvajal Jiménez i 
Manuela Franco Romero–; els 2 de Movem 
Martorell –Xavier Sáez de Cortázar Gea i 
Laura Ruiz–; els 2 d’ERC –Víctor de León 
Kunst i Soulimane Messaoudi, aquest da-
rrer, en substitució de Rosa Mimó, que hi va 

REPORTATGE   ı   POLÍTICA

renunciar, tot i ser la número 2 de la llista 
electoral que va concórrer a les eleccions– i 
1 de Ciutadans, Juan José Pérez Busto.

INTERvENCIONS DEl NOu gOvERN I 
OPOSICIó
Els portaveus de les cinc formacions polí-
tiques també van intervenir al ple de cons-
titució. Lluís Esteve (Junts per Martorell) va 
agrair “als martorellencs la seva àmplia con-
fiança, amb un 50,3% dels vots el passat 26 
de maig. És un reconeixement a la feina feta. 
Però també volem guanyar, consolidar i am-
pliar la confiança de qui no ens ha votat”. 
Esteve va assenyalar que el de Martorell 
serà “un govern obert al diàleg”.

Lluís Tomás (PSC) va felicitar el partit de 
govern “per haver guanyat amb claredat” 
i va prometre “una oposició constructiva, 
basada en el diàleg i el consens, per fer un 

jxM psc MovEM Erc cs

15,68 %

9,16 %

6,99 %

50,3 %
9,99 %

Martorell més just, saludable, solidari i sos-
tenible. Un Martorell de les persones”.

Xavier Sáez de Cortázar va advertir que “el 
temps de la política estèril i estètica s’esgota 
i seguirem convencent fins a vèncer. Tenim 
1.183 raons per a fer-ho. Hem vingut per 
quedar-nos”.

Per la seva banda, Víctor de León va oferir 
des d’ERC “espais de diàleg i d’entesa, amb 
mà estesa en polítiques socialment justes, 
perquè entenem que són el motor que ens 
farà arribar a la República Catalana”.

Juan José Pérez va destacar que Ciutadans 
–formació que s’estrena al consistori– farà 
“una oposició ferma però rigorosa, fidel a la 
Constitució i a l’Estatut”.

En acabar l’acte, els 21 regidors es van fer la fo-
tografia oficial a les escales del vell consistori, 
a la plaça de la Vila i als jardins de L’Enrajolada.

4 Regidors
1.857 Vots

2 Regidors
1.183 Vots

2 Regidors
1.084 Vots

1 Regidors
828 Vots
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El Ple extraordinari del cartipàs també va 
aprovar l’aportació econòmica als grups 
polítics municipals, amb els vots a favor 
de l’equip de govern (Junts per Martorell), 
l’abstenció de Ciutadans i els vots en contra 

En el Ple també es van aprovar les retribu-
cions dels membres de l’equip de govern i de 
l’oposició. En aquest mandat no hi haurà cap 
regidor de l’equip de govern amb dedicació 
exclusiva, tots tindran dedicació parcial, inclòs 
l’alcalde, i s’hi ha fixat un mínim de dedicació 
del 50% de la jornada laboral. L’alcalde tindrà 
una retribució de 2.100 euros bruts al mes; el 
primer tinent d’alcalde rebrà 1.750 euros bruts 
al mes, i la resta de regidors de govern per-
cebran 1.400 euros bruts mensuals. Aquestes 
retribucions són incompatibles amb altres re-
tribucions per assistència a òrgans col·legiats 
o dietes.
Els regidors de l’oposició rebran 492 euros 
per assistència als plens municipals i les 
retribucions que els corresponguin segons 
els òrgans dels quals formin part. Els regi-
dors de l’oposició membres de la junta de 
portaveus se’ls retribuirà amb 200 euros; 
com a membres vocals de les comissions 
informatives permanents i no permanents 
rebran 77 euros; per l’assistència com a 
vocals al Consell Rector del Patronat Mu-
nicipal de Serveis d’Atenció a les Persones 
de Martorell (PMSAPM) rebran 85 euros; per 
l’assistència com a vocals a la comissió de 
govern del PMSAPM rebran 85 euros; final-
ment, els regidors de l’oposició membres 
del Consell Escolar Municipal tindran una 
aportació econòmica de 43 euros. Els regi-
dors de l’oposició rebran per assistència als 
òrgans col·legiats una retribució econòmica 
que anirà des de 7.000 a 13.000 euros bruts 
anuals.
El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de 
Junts per Martorell, l’abstenció de PSC i Ciu-
tadans i els vots en contra de Movem i ERC.
El cartipàs recull la possibilitat que s’ocupin 
fins a quatre places de personal eventual: el 
responsable del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), el coordinador de l’Àrea Econòmi-
ca, d’Organització i Règim Interior, el cap de 
Premsa i Comunicació, i el cap de Protocol i 
Relacions Institucionals de l’Alcaldia.

Els plens, el tercer 
dilluns de mes

aportació econòmica 
als grups polítics 
municipals

Equip de govern (quantitats en euros bruts)

(quantitats en euros bruts)

regidors de l’oposició, sense 
responsabilitats de govern

retribucions de l’equip de govern i l’oposició

La nova corporació municipal ha aprovat que 
les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament 
es continuaran fent el tercer dilluns no festiu 

del mes, a les 20.00 h, a la sala de sessions de 
l’Ajuntament de Martorell.

de PSC, Movem i ERC. Un 10% de les retri-
bucions és una quantitat fixa de 900 euros 
que rep cada grup municipal i el 90% res-
tant és una quantitat variable, en funció del 
nombre de regidors de cada formació.

Xavier Fonollosa comas (alcalde)   2.100 euros/mes

lluís amat Ferrer (1r tinent d’alcalde) 1.750 euros/mes

cristina dalmau cerdà (regidora)  1.400 euros/mes

lluís Esteve balagué (regidor)   1.400 euros/mes

sole rosende castillo (regidora)  1.400 euros/mes

lluís sagarra sesé (regidor)   1.400 euros/mes

rosa M. cadenas (regidora)   1.400 euros/mes

belén leiva herrera (regidora)  1.400 euros/mes

gerard Mimó creus (regidor)   1.400 euros/mes

albert Fernández claramunt (regidor) 1.400 euros/mes

andreu gonzález castro (regidor)  1.400 euros/mes

raquel sans carné (regidora)  1.400 euros/mes

lluís tomàs Moreno (psc)   937,09 euros/mes

remdios Márquez ortega (psc)  710,18 euros/mes

toni carvajal jiménez (psc)   710,18 euros/mes

Manuela Franco romero (psc)  710,18 euros/mes

Xavi sáez de córtazar gea (MovEM)  1.012,36 euros/mes

laura ruiz sigüenza (MovEM)  710,18 euros/mes

víctor de león Kunst (Erc)   1.012,36 euros/mes

soulimane Messaoudi tahrioui (Erc)  710,18 euros/mes

juan josé pérez busto (cs)   1.189,09 euros/mes

(Calculat segons les assistències de cada regidor/a a les sessions plenàries, junta de portaveus, comissions informa-
tives i consell rector del Patronat)
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reconeixement 
als mèrits esportius

REPORTATGE   ı   ESPORTS



11

l’Ajuntament reuneix els clubs esportius de Martorell 
per felicitar els equips i esportistes pel seu esforç i 
èxits durant la temporada 2018 -  2019
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L’Ajuntament de Martorell ha reconegut 
13 entitats esportives locals pels èxits que 
han aconseguit aquesta temporada 2018-
2019. Esportistes i clubs van rebre un ob-
sequi en un acte celebrat l’11 de juliol que 
va aplegar més de 600 persones a la Pis-
cina Municipal d’Estiu del Centre Integral 
d’Esport i Salut (CIES) i que va comptar 
amb la presència de l’alcalde Xavier Fono-
llosa i els regidors de l’equip de govern.

És el tercer any consecutiu que el consis-
tori reconeix els mèrits esportius dels clubs 
martorellencs, i enguany la iniciativa va 
aplegar les entitats en un gran esdeveni-
ment amb la voluntat d’implicar-les i gene-
rar un nou espai de relació entre els espor-
tistes i els clubs.

En aquest sentit, l’alcalde Xavier Fonollosa 
va posar en relleu la importància del “ves-
sant social de l’esport”. “És molt important 
que ens coneguem les diferents entitats, 
juntes i famílies dels qui practiquen esport 
a Martorell, i esperem que aquesta nit ser-
veixi també per això”, va dir l’alcalde. A 
més, va assegurar que, si el nou format de 
l’acte agrada als participants, es mantindrà 
de cara a l’any vinent.

Per la seva part, el regidor d’Esports, Ge-
rard Mimó, va felicitar tots els presents, 
convençut que els resultats que han ob-
tingut “són producte de la constància, 
l’esforç, el treball en equip i les habilitats 
innates dels esportistes potenciades a tra-
vés dels entrenaments”. Uns valors que, 
segons Mimó, se sumen a d’altres, com el 
respecte a l’adversari, la cooperació amb 
els companys o la inclusió. Per al regidor, 
la combinació de totes aquestes actituds 
va més enllà dels resultats esportius, i es 
veu plasmada en la predisposició a ajudar 
els altres.

Els equips i esportistes individuals recone-
guts formen part de 13 clubs: l’Arc de Sant 
Martí, l’Associació Esportiva Martorell, el 
Martorell Atlètic Club, el Club Bàsquet Mar-
torell, el Club Futbol Martorell, el Martorell 
Gimnàstic Club, el Club Handbol Martorell, 
el Club Bàsquet La Mercè, Martofighters, 
el Club Natació Martorell, el Martorell Pà-
del Club, el Rugby Club Martorell i el Club 
Sala 5.



13



14

MARTORELL  ı  JULIOL - AGOST  ı  2019
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 224

REPORTATGE   ı   EL PAS

L’explosió musical d’arrels cubanes de Grupo 
Compay Segundo, l’espiritualitat de Flore M i 
l’electricitat de Xics’n’Roll Band, van posar el 
colofó final a l’edició d’aquest 2019 del PAS. 
El festival Pont a les Arts Sonores va baixar el 
teló després de tres intensos caps de setmana 
plens d’activitat musical, cultural i gastronòmi-
ca que van reunir a 8.000 persones.

La xifra d’assistents representa tot un rècord 
de participació per al PAS, que tanca una edi-
ció històrica amb la certesa d’haver-se posicio-
nat, amb només sis anys de trajectòria, com un 
dels esdeveniments musicals de més qualitat 
de les comarques de Barcelona.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va va-
lorar de forma molt satisfactòria la nombrosa 
assistència i va destacar la capacitat del PAS 
de conjugar la qualitat i la diversitat musical 
amb una gran resposta del públic. “És el se-
gell propi del PAS: un festival d’estiu gratuït i 
de qualitat, en un entorn immillorable i orgull 
de tots els martorellencs i martorellenques: el 
nostre pont del Diable. Tot això fa que el festival 
PAS connecti molt bé amb el públic i sigui un 
èxit any rere any”

El regidor de Cultura, Museus i Patrimoni de 
l’Ajuntament de Martorell, Andreu González 
Castro, va posar en valor la consolidació del 
festival després de sis edicions. Va afegir que 
és un festival que “encara pot créixer, però dins 
d’uns límits raonables, tenint en compte que es 
fa en un espai com el pont del Diable, que n’és 
la seva personalitat”.

uN FEstIval EclèctIc

González creu que la possible clau de l’èxit 
és “l’eclecticisme de les propostes, una de 

pas
Més de 8.000 persones gaudeixen dels concerts 
del festival d’estiu al pont del Diable de Martorell

les marques de la casa que fa que la gent 
s’hi atansi amb un esperit curiós, de conèi-
xer què els proposen els artistes”. Va valorar 
també la fidelitat del públic i el fet que “po-
dem portar artistes internacionals de nivell 
contrastat i reconegut, o bé d’emergents”.

TRES CAPS DE SETMANA PlENS DE 
MúSICA EN vIu

L’Orquestra del Reial Cercle Artístic de Bar-
celona va encetar, el 5 de juliol, un programa 
musical eclèctic i de gran qualitat que només 
durant el primer cap de setmana ja va reu-
nir 2.000 persones. També hi va entrar amb 
força Maruja Limón, contagiant esperança, 
alegria i positivisme als espectadors amb els 
seus ritmes.

El 12 i 13 de juliol, Luísa Sobral i Mónica 
Green van entomar el relleu fent les delícies 
del públic. La primera, amb el seu intimisme, 
maduresa i melodia; i Green amb la grande-
sa, força i ímpetu que ha marcat tota la seva 
llarga i exitosa trajectòria als escenaris.

Finalment, Grupo Compay Segundo i Flore 
M, van desplegar l’últim cap de setmana del 
PAS tot el seu repertori per encisar el públic 
a ritme de música cubana i de blues-sol; po-
sant el punt i final al festival amb els assis-
tents plenament entregats.

Amb tot, a la cita d’enguany tampoc hi han 
faltat propostes més familiars com les de 
Xiula i Xics’n’Roll Band, que han passat per 
l’escenari del Petit PAS per introduir als més 
menuts, de forma divertida i amena, la músi-
ca i la seva màgia; així com les exposicions 
“¡Cuba va!” i “XAUS, censura del desig”, que 
han deixat 300 visitants i nodrit i diversificat 
l’oferta cultural d’un festival que ja s’acomiada 

fins l’any vinent amb la voluntat de seguir crei-
xent mantenint la seva filosofia. Tot plegat, 
sense renunciar a expandir els seus horitzons 
per a que esdevingui un festival de referència 
entre els martorellencs i gent d’arreu.
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renovació de 
l’enllumenat de Torrent 
de Llops

l’oficina local 
d’habitatge reobre al 
carrer Lloselles 

Millores en els 
contenidors per recollir 
l’oli usat

L’Ajuntament de Martorell ha iniciat el pro-
cés de millora de l’enllumenat públic del ba-
rri de Torrent de Llops. 

Es tracta de la renovació de les llumeneres 
de vapor de sodi del barri per unes altres 

L’Oficina Local d’Habitatge de Martorell 
(OLH) acaba de reobrir portes al nou local 
del carrer Lloselles, 66. Un espai molt més 
ampli que permet garantir i oferir una millor 
atenció a la ciutadania. El nou local de l’OLH 
del carrer Lloselles ha permès crear fins a 
cinc punts d’atenció al públic, tres d’ells 
despatxos tancats que garanteixen al ciu-

L’Ajuntament de Martorell ha repintat i reto-
lat de nou els 28 contenidors per a la reco-
llida d’oli usat que hi ha repartits als barris i 
s’ha instal·lat un nou contenidor a l’avinguda 
Montserrat, davant de Ca n’Oliveres. La Re-
gidoria de Medi Ambient recorda que, per tal 

BREUS

de major eficiència energètica, en compli-
ment del Pla Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), de menor consum i major vida útil 
de tecnologia LED. L’estructura dels fanals 
s’aprofita, només es canvia el mecanisme 
intern de la llumenera per adaptar-lo a LED, 
excepte en el cas dels fanals més antics que 
no suporten aquest sistema.

Les 246 noves llumeneres milloraran la visi-
bilitat, tant del vial com de les voreres, ja que 
ofereixen més capacitat lumínica que les an-
tigues i, a més, el consum elèctric es reduirà 
en més d’un 50%.

tadà la privacitat de la informació exposada 
i intercanviada amb els tècnics. 

A més a més, l’Ajuntament de Martorell va 
habilitar a principis d’any una oficina a la 
planta baixa de l’Ajuntament enfocada ínte-
grament en la gestió de les sol·licituds per 
accedir als habitatges de protecció oficial 
de La Sínia. Per demanar cita prèvia envieu 
un correu electrònic a lasinia@martorell.cat. 

L’horari d’atenció al públic és de dimarts a di-
jous, de 9.30 a 13.00h, i dimecres, de 17.00 a 
19.00h, però podeu adreçar-vos a l’OLH tam-
bé trucant al telèfon 93 775 00 50 o enviant 
un correu electrònic a olh@martorell.cat.

de mantenir els contenidors i la via pública 
en estat òptim, l’oli s’hi ha de llençar dins 
d’una ampolla de plàstic ben tancada.

A Martorell, el reciclatge de l’oli de cuina usat 
es pot portar a la Deixalleria Municipal, a la 
Deixalleria Mòbil i als contenidors d’oli del 
carrer. Si es tenen fills en edat escolar, l’oli 
usat es pot portar al mateix centre, en cas 
que aquest s’hagi sumat al projecte Oliklak. 
El programa de recollida Oliklak està implan-
tat a quatre escoles públiques de Martorell 
amb més de mil famílies col·laboradores. 
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curs “alemany a1” 
(195 hores)

certificat de professionalitat 
“activitats auxiliars de Magatzem” 
(250 hores) 1a edició

certificat de professionalitat 
“operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals” 
(470 hores)

curs “anglès a2” 
(190 hores)

certificat de professionalitat 
“activitats auxiliars de Magatzem” 
(250 hores) 2a edició

curs “anglès b2” 
(280 hores)

certificat de professionalitat 
“activitats auxiliars de comerç” 
(310 hores)

Dates: del 7 d’octubre de 2019 al 11 
de març de 2020 

Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres 
de 9.15 h a 12.1

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Dates: del 14 d’octubre de 2019 al 27 
de gener de 2020

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 
h a 13.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Dates: del 7 d’octubre de 2019 al 11 
de març de 2020

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 
h a 14.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

dates: del 7 d’octubre de 2019 al 
12 de febrer de 2020

Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 
09.00 h a 13.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Dates: del 2 de març al 9 de juliol de 
2020

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 
h a 13.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Dates: del 28 d’octubre de 2019 al 22 
de juny de 2020

Horari: Dilluns, Dimecres i Dijous de 
15.30 a 18.30 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Dates: del 17 de febrer al 22 de maig 
de 2020 

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 
h a 14.00

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

+ info al tel. 93 775 31 01 o 
moliempresa@martorell.cat

www.moliempresa.cat

+info
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Just fa unes setmanes es va posar en 
marxa una nova legislatura, després dels 
resultats electorals produits en les darre-
res eleccions municipals del passar 26 de 
maig. Cal respectar (no pot ser d’una altra 
manera) la voluntat de les nostres convi-
latanes i convilatans que, de manera de-
mocràtica, han triat els seus representants 
municipals pels propers 4 anys. Això si, ha 
quedat palès (segons el nostre parer) el 
premi a la política d’aparador duta a terme 
pel darrer equip de govern que no pas la 
presa de decisions, planificació i avaluació 
de les polítiques públiques des de les pers-
pectives socials i d’igualtat.
en primer lloc (així ho vam traslladar a la 
sessió plenària constituent del passat 15 
de juny) la nostra felicitació al partit de 
Junts x Martorell per la seva victòria elec-
toral. el nostre grup manté la mateixa re-
presentació municipal de l’anterior legisla-
tura amb 4 regidors/es. És per això que vull 
donar les gràcies a les 1.854 persones que 
van dipositar la seva confiança en el Partit 
dels Socialistes de Catalunya, així com el 
suport als compromisos que conformaven 
el nostre programa electoral.
També, el nostre agraïment a tots i cadas-
cuns dels membres de la llista electoral, 
interventors/es, apoderats/des, militants 
i simpatitzants de la nostra agrupació lo-
cal per la feina feta. la nostra tasca com 
a grup majoritari de l’oposició continuarà 
sent la de controlar i fiscalitzar l’acció de 
l’equip de govern, apostant sempre pel 
diàleg i el consens. Tanmateix, treballarem 
per continuar aportant propostes en positiu 
i constructives que puguin ajudar a millorar 
la qualitat de vida de la nostra ciutadania. 
la nostra prioritat mai ha deixat de ser 
col·locar a les persones al centre de l’acció 
política, especialment, els col·lectius més 
desfavorits. De la mateixa manera, els nos-
tres reptes segueixen sent la lluita contra 
l’atur, la infància i Gent Jove, la Gent Gran, 
l’habitatge, tenir serveis públics (sanitat i 
educació) de qualitat, aconseguir un equi-
libri pel que fa a les actuacions a tots els 
barris, la igualtat en el tracte a les persones 
(Volem un Martorell feminista) i, sense obli-
dar, el recolzament a les diferents entitats, 
associacions i comerç de proximitat.
les i els regidors socialistes, acompanyats en 
tot moment pels nostres militants i l’agrupació 
local, volem fer possible l’ADN que sempre 
ens ha caracteritzat: la justícia social.
endavant!

Començar un mandat municipal sempre és 
un moment emocionant i, també, de donar 
gràcies.
Gràcies en primer lloc als martorellencs i 
martorellenques per la seva àmplia i reno-
vada confiança. El passat 26 de maig la 
candidatura encapçalada pel Xavier Fo-
nollosa va aconseguir el suport del 50.3% 
dels electors, i aquest fet certifica també 
un reconeixement a la feina feta. 
Gràcies a les persones que ens han ajudat 
i ens han donat suport, el seu compromís 
i escalf ha estat molt important.  Gràcies 
també a les que no ho han fet, sabem que la 
confiança cal renovar-la i el nostre compro-
mís serà guanyar-la, consolidar-la i ampliar-
la pas a pas i dia a dia. 
Gràcies als treballadors municipals per la fei-
na feta i la que continuaran fent. Gràcies als 
governs municipals que ens han precedit, als 
diferents regidors que ho han estat abans que 
nosaltres. Gràcies als fins al juny regidors de 
l’ajuntament, que no continuaran, gràcies als 
companys de govern: Míriam, Sergi i Adolf... 
i un record especial pel Josep Casasayas i 
la Núria Canal amb qui hem treballat molts 
anys plegats des de l’ajuntament per la millo-
ra de Martorell i tinc el convenciment que ho 
seguiran fent des d’altres àmbits. 
el resultat electoral del passat 26 de maig 
ha configurat un nou govern, un govern 
que encapçala en Xavier Fonollosa i que 
el conforma el grup municipal de Junts per 
Martorell. un govern que aposta pel diàleg, 
el consens, la responsabilitat i la generosi-
tat. un govern sòlid amb voluntat d’escolta 
activa, receptiu, perquè totes les propostes 
són bones si tenen com a objectiu la mi-
llora de Martorell. un govern ampli i fort, 
avui configurat per un grup municipal, però 
obert a propostes, idees, suggeriments i 
crítica. un govern que creu en les perso-
nes, compromès, que treballarà fort, que 
segur s’equivocarà perquè farà coses, però 
que sabrà reconèixer els errors i aprendre 
d’ells. un govern actiu i en positiu, honest i 
transparent. Un govern convençut que no-
més es construeix des de l’estima, la res-
ponsabilitat, el compromís, la generositat 
i l’actitud positiva. encarem aquesta nova 
legislatura amb il·lusió renovada i ampliada, 
amb el compromís ferm de seguir JuNTS 
! transformant i millorant Martorell. Perque 
millorant el nostre poble millorem també el 
nostre país i construïm tots junts una socie-
tat més justa i cohesionada.
Bon estiu a tothom!

G
R

U
P

S
 M

U
N

IC
IP

AL
S

SeGUiM JUNTS 
MilloRaNT MaRToRell

iNiCi D’UNa ‘NoVa’ 
leGiSlaTURa 

@AjuntaMartorell

Aquest espai està reservat als grups 
municipals per tal que puguin exposar la 
seva opinió en relació a temes d’interés 
públic. L’Ajuntament de Martorell no es 
responsabilitza dels continguts, opinions 
i dades que continguin els articles dels 
grups municipals publicats en aquest 
Butlletí Municipal. La responsabilitat del 
contingut és exclusivament dels seus 
autors.

L’Ajuntament de Martorell tampoc és res-
ponsable, ni indirectament, ni subsidiària-
ment dels danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa derivats dels continguts dels 
articles que puguin produir a tercers.

lluís Tomàs Morenolluís Amat i Ferrer

PSCJxM
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Hola Martorellenses. es la primera vez que 
nuestro Grupo se dirige a la ciudadanía desde 
este medio. 
Quiero agradecer a las personas que han 
depositado su confianza en Ciutadans en las 
pasadas elecciones. es para nosotros un gran 
orgullo y responsabilidad  poder hacer oír su 
voz  en el consistorio, compromiso que asu-
mimos  con la vocación de servir a nuestros 
vecinos.
También deseo agradecer al equipo de Cs 
Martorell, su esfuerzo, implicación y genero-
sidad  permanentes.
Somos muy conscientes de nuestro  lugar en 
el consistorio y desde el mismo realizaremos 
una oposición constructiva, a la vez que fir-
me, guiados por aquellos valores que nos de-
finen: honestidad, regeneración democrática, 
defensa del estado de Derecho y respeto a 
nuestras leyes.
Este lunes se ha aprobado el CARTAPACIO 
municipal.  Para quien no lo conozca, se trata 
de las líneas maestras por las que circulará el 
equipo de gobierno recientemente formado.
Nos hemos encontrado con tristeza, que se 
confirma la máxima de “haciendo siempre lo 
mismo, obtenemos siempre el mismo resul-
tado”. Me explicaré: Nuestro país y también 
nuestro consistorio, no ha dejado de estar 
siempre en manos de los viejos partidos que, 
legislatura tras legislatura  continúan haciendo 
siempre lo mismo, en cuanto  llegan al poder. 
Analizando los debates que han surgido en 
anteriores Plenos “del Cartapacio”, vemos 
como el partido socialista criticaba a conver-
gencia por el abultado número de asesores 
nombrados. Más tarde, cuando los conver-
gentes, allá por el 2003, fueron a la oposición, 
criticaron que el tripartito de izquierdas hiciera 
lo propio, e incluso  incrementara aún más el 
número de asesores.
lo mismo ocurrió con las delegaciones del 
Pleno al equipo de gobierno. Cuando unos 
mandaron, se lo reprocharon a los otros y vi-
ceversa. Y nadie cambio nada.
Hoy, exactamente igual, los unos cuestionan 
las decisiones de los otros, al tiempo que au-
mentan las  concejalías e incrementan hasta 4 
el número de cargos de confianza.
Los viejos partidos, al final harán siempre lo 
que siempre han hecho. en este contexto el 
grupo de  Ciutadans tendrá el compromiso 
de fiscalizar la acción de gobierno y no sólo 
desde la critica, sino aportando ideas, alter-
nativas y colaboración, ya que nuestro fin es 
conseguir un Martorell mejor para  sus veci-
nos. Para TODOS sus vecinos.

Aquest va ser el missatge d’eRC Martorell 
en les passades eleccions municipals del 
26 de maig, 1087 veïns i veïnes del nostre 
municipi ens van donar la seva confiança i 
des d’aquestes línies volem agrair profun-
dament el seu suport per un partit i unes 
sigles històriques que des del març de 
l’any 1931, mai han hagut ni han fet res per 
avergonyir-se davant dels seus ciutadans.
Malgrat l’existència duna majoria abso-
luta de Junts per Martorell, això no ens 
frena a l’hora de bastir un projecte repu-
blicà i socialment just. Aquestes darreres 
eleccions vam fer una aposta arriscada, 
i ara per primer cop a la història d’eRC 
Martorell tenim un regidor politòleg i un 
altre d’origen rifeny. Dos regidors que no 
estem ni molt menys sols a l’Ajuntament, 
doncs comptem amb el suport dels vo-
tants i de desenes de persones que tre-
ballen incansablement des del partit per 
tal de fer de Martorell un poble cohesio-
nat socialment.
la voluntat d’eRC Martorell és la de ser 
una aposta de futur, i això implica treba-
llar amb mirada llarga, valorant no només 
les necessitats presents de Martorell, sinó 
també les necessitats futures. Això pas-
sa per ser conscients que un augment de 
població a Martorell i a les poblacions veï-
nes implicarà la necessitat de construir un 
nou hospital. Significa també augmentar la 
dotació pressupostaria a Serveis Socials, 
doncs ara per ara Martorell segueix sent 
una població amb una de les taxes d’atur 
més altes de la comarca. un problema que 
no solucionarem només amb més i millors 
Serveis Socials, doncs calen també políti-
ques de promoció del treball digne.  Son 
necessàries també polítiques valentes en 
matèria d’habitatge per tal d’assegurar ha-
bitatges dignes i a preus assequibles.
els barris de la Vila, Can Carreras, Can 
Bros... son exemples de com s’ha d’invertir 
i treballar dia a dia perquè els seus veïns 
i veïnes puguin palpar que amb els seus 
impostos l’administració local els ajuda a 
millorar la seva qualitat de vida i veure com 
els habitatges estan tots en condicions per 
ser habitats, obtenir i mantenir botigues de 
proximitat...creant així cohesió social.
A eRC Martorell lluitarem per la implemen-
tació de polítiques socialment justes. i de 
la mateixa forma lluitarem dia a dia per fer 
República des del municipalisme.
Bones estiu, bones vacances i gaudiu de 
la festa major!

Primer ple, primera decisió, primeres di-
ferències. Dilluns es van aprovar, entre 
d’altres, les retribucions dels càrrecs del 
govern i dels grups municipals. la propos-
ta que va fer el govern, i que va aprovar 
amb el vist-i-plau expressat per Ciutadans 
i PSC, estableixen un salari per a l’alcalde, 
per mitja jornada, de 29.400€ bruts a l’any: 
es pugen el sou un 35’5%. 
La tinença d’alcaldia, per mitja jornada, 
1.750€ al mes (+12’9%). els regidors de 
govern 1.400€ al mes per mitja jornada (+ 
35’2%). l’altra mitja la dedicaran a les se-
ves feines.
No serveix l’excusa de que “altres regi-
dors i alcaldes cobren més perquè la llei 
ho permet”. Qui els ha votat no han estat 
altres alcaldes ni altres regidors, han estat 
moltes famílies de Martorell que no tenen 
el luxe de cobrar aquests salaris. Tenint en 
compte que Martorell és el municipi amb 
més atur de la comarca i menys Renta Fa-
miliar Disponible, són salaris molt allunyats 
de la realitat que representen i que els ha 
permès governar. 
la proposta que nosaltres els vam fer 
per tal d’arribar a un acord no és ni molt 
menys precària: 3 vegades el Salari Mí-
nim interprofessional, que són 37.800€ a 
l’any en el cas de l’alcalde a dedicació 
completa, 2’5 en el cas dels regidors, 
31.500€ bruts anuals, amb una dedicació 
al 40% com fins ara. Són salaris dignes, 
més alts que la mitjana salarial de Mar-
torell i adequats a la responsabilitat que 
tenen.
l’altra diferència entre ells i nosaltres: 
malgrat tenen 12 regidors, necessiten 
contractar 4 càrrecs de confiança. Ens 
costen cadascun 40.000€ i 45.000€ bruts 
anuals. No és raonable contractar 4 per-
sones a dit quan disposem d’un cos de 
funcionaris rigorós i preparat per desen-
volupar les tasques que el govern els en-
comani. Aquest mandat els seus càrrecs 
de confiança ens costen 680.000€ que 
podríem destinar a finalitats que ens be-
neficiïn a tots. 
Tenen l’alcaldia, sí, però no tenen raó. la 
responsabilitat d’un polític és sempre tenir 
present que són (que som) part de la so-
cietat a la qual representen (representem) 
i per tant no poden, no podem, mai, des-
connectar de les condicions materials que 
sostenen les vides dels veïns i veïnes de 
Martorell. 
Aquest govern ens sortirà car.

elS ReSUlTaTS eleCTo-
RalS DoNeN l’alCalDia, 
PeRÒ No la RaÓ

FeM MaRToRell, 
FeM RePúbliCa! ¡¡Hola MaRToRell!!

Assemblea victor de león Kunst Juan José Pérez Busto
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