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MARTORELL QUEST FOR KNOWLEDGE ASSOCIACIÓ
ANY DE FUNDACIÓ:
2019 (març)

FINALITAT
La nostra associació, creada l’abril
de 2019 per un grup d’entusiastes
emprenedors, gestiona la pràctica i
millora de la comunicació en anglès
en ADULTS amb especial interès de
forma oral.

PRESIDENT
Carlo Vella
DADES DE CONTACTE
Direcció:

Plaça de les Cultures, s/n
08760 Martorell, Barcelona
Telèfon: 608 55 11 35
Adreça electrònica:
qfkassoccarlojv@gmail.com
Quest for Knowledge Martorell

INFORMACIÓ
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 ı 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)

www.martorell.cat
@ajuntamentmartorell
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“Martorell Quest for Knowledge
Associació” és una associació la
qual en desenvolupem diverses activitats sense ànim de lucre i gratuïtament.
El nostre president, Mr Carlo Vella és
un apassionat de la comunicació i té
una llarga trajectoria exercint com a
professor d’anglès en la nostra vila,
així com tambè portant a terme acti-

vitats en anglès sense ánim de lucre a
la biblioteca i CFA.
Per a la pràctica del llenguatge organitzem reunions, exposicions, excursions, visites a museus, cinema V. O.,
teatre, jocs, karaoke, etc.
No importa el nivell de coneixement
de l’idioma que vostè tingui, les pràctiques les adaptem a fi que siguin
productives, divertides i amenes per
a cada un dels nostres associats.
L’objectiu de la nostra associació no
és ensenyar sinó practicar per millorar
el nivell que ja tinguessin. Nosaltres
també aprendrem amb vostè.
Si vol col·laborar amb nosaltres, estarem encantats d’atendre’l al nostre
correu electrònic.

FARMÀCIES

CRÈDITS

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)

MARTORELL
Butlletí d’Informació Municipal

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
1 DE MARÇ DOMINGO
2 DE MARÇ ROVIRA
3 DE MARÇ PARERA
4 DE MARÇ MASSANEDA
5 DE MARÇ DE DIOS
6 DE MARÇ DOMINGO
7 I 8 DE MARÇ PARERA
16 AL 22 DE MARÇ HERNÁNDEZ
23 AL 29 DE MARÇ MIRALLES VIA
30 DE MARÇ MASSANEDA
31 DE MARÇ DE DIOS

@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

Descarrega’t l’app:
Fes-t’ho a Martorell

Edició i redacció:
Ajuntament de Martorell
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Servei Local de Català
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l’entrada del repartidor. Si no el rebeu
correctament, comuniqueu-nos-ho a
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comunicacio@martorell.cat

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

91.2 fm
Ràdio Martorell

EDITORIAL ı ALCALDE

Orgull de poble
A Martorell hem començat l’any 2020 amb
forces renovades i amb molta il·lusió per
seguir construint i millorant el nostre poble.
Enguany ha sigut un inici especial, amb la
Cavalcada dels Reis d’Orient retransmesa per a tot Catalunya a través de TV3. La
presència de les càmeres de la televisió pública catalana, a més d’oferir l’espectacular
arribada de Ses Majestats pel pont del
Diable, ha estat una oportunitat única de
mostrar a tot el país el poble que som i una
excel·lent ocasió per desmuntar tòpics i explicar coses que, a vegades, passen desapercebudes, però que ens defineixen i ens
fan sentir orgull de poble, orgull de ser de
Martorell.
La Cavalcada per TV3 ens va permetre explicar que som un poble amb molta història.
Un poble plural i divers, fet al mig del camí,
i alhora hospitalari i acollidor, que ha fet de
la cohesió social i l’entesa entre cultures i visions diverses, pilars bàsics per a una bona
convivència. Un poble que ja des de l’època

dels romans era un eix molt dinàmic de
comunicació, econòmic i social, cosa que
perdura fins als nostres dies i ens permet
projectar-nos amb força cap al futur.
També vam explicar que cuidem molt de
l’espai públic perquè creiem que la cohesió,
el benestar i la qualitat de vida d’un poble
passen per tenir uns carrers i unes places
netes, endreçades i agradables. L’espai
públic l’hem de tenir igual que ens agrada
a tothom tenir casa nostra: perquè els carrers i les places són cosa de tots i totes. I
per això avui som Vila Florida, amb l’esforç
de tothom, però sobretot gràcies a la feina
que fan els usuaris i treballadors del Centre
Ocupacional de persones amb discapacitat
del viver de Can Serra, d’on surten les flors
que decoren el nostre poble. Ells i elles són
l’ànima d’aquest reconeixement i, juntament
amb tots els serveis municipals, la força que
mou dia rere dia aquest projecte per omplir
de color Martorell i fer que puguem gaudir
dels seus espais públics.

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

I el 5 de gener vam viure una nit inoblidable
gràcies a la fantàstica rebuda dels martorellencs i martorellenques als Reis d’Orient.
Això és possible perquè hi ha un grup de
persones voluntàries a qui hem d’agrair
que dediquin moltes hores de feina tot
l’any per tal que els Reis se sentin com a
casa i puguin portar la il·lusió a totes les
llars de Martorell. Gràcies al Patronat de la
Cavalcada de Reis de Martorell pel seu esforç i compromís i, també, a tots els martorellencs i martorellenques que vau sortir al
carrer a donar una calorosa benvinguda als
Reis i a tota la comitiva reial.
De fet, la Cavalcada de Martorell no va ser
enguany especial pel fet que sortís per TV3.
Martorell, i la Cavalcada, són tan especials
que totes les televisions estarien encantades de retransmetre-la, perquè, entre tots,
hem construït un poble del qual ens en podem sentir molt orgullosos. Gaudim-ne i,
lluny de conformar-nos, continuem fent-lo
gran amb l’aportació de tothom.

SEGUEIX-LO A:
Facebook.com/xavier.fonollosacomas

@xavifono

alcaldia@martorell.cat

@xavifono

http://alcalde.martorell.cat

674 118 230
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REPORTATGE ı CAVALCADA DE REIS

Calorosa rebuda als Reis

amb TV3 com
Milers de martorellencs van sortir als carrers i places per
rebre als Reis d’Orient i acompanyar-los en la Cavalcada el
passat 5 de gener amb el testimoni de les càmares de TV3, que
la van retransmetre per a tot Catalunya. Melcior, Gaspar i
Baltasar van arribar a Martorell per complir els desitjos
de petits i grans en la nit més màgica de l’any. Ses Majestats
van aparèixer pel pont del Diable i van recórrer els carrers
fins arribar a la rambla de les Bòbiles.

Si vols reviure l’emoció i la màgia de la Cavalcada de Reis de Martorell a TV3 només has de
copiar aquest enllaç: https://ja.cat/2ILBr al teu
navegador d’internet tant sigui a l’ordinador,
com al mòbil, a la tauleta o a una televisió amb
connexió a Internet. Si prefereixes pots entrar
al cercador: https://www.google.com/ i fer una
senzilla cerca com ara “Cavalcada de Reis a
4

de l’Orient a Martorell

a testimoni

ja’m

Escane

Martorell tv3”. Tot seguit hauràs d’entrar en algun dels primers enllaços que apareixen.
També pots trobar el video de la Cavalcada
entrant directament a la web de TV3 https://
www.ccma.cat i cercar al buscador de la pàgina “Cavalcada Martorell”.
O bé desde l’aplicació de TV3 a la carta se-

guint els mateixos pasos de cercar al buscador
“Cavalcada Martorell”.
Per últim et donem l’opció també d’entrar a
través d’aquest codi QR que pots escanejar per veure-la a la web de l’Ajuntament de
Martorell o a l’enllaç al navegadora:
www.martorell.cat/cavalcada2020

Continua a la pàgina següent
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REPORTATGE ı CAVALCADA DE REIS

Els Reis de l’Orient van aparèixer, a les
18.15h, al capdamunt del pont del Diable,
just després de l’actuació de la Coral Ars
Nova i les Nines Tam-Tam al passeig del
Quarter. Ses Majestats van ser acompanyats
del procònsul i el seu seguici romà. El patge
Viu-Viu, la fada Estel i les autoritats locals,
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encapçalades per l’alcalde Xavier Fonollosa
i el regidor de Cultura, Andreu González, els
van donar la benvinguda.
El patge Viu Viu va agraïr la “calorosa i fantàstica rebuda” i va animar els presents a
vestir-se “amb el millor somriure per acom-

panyar-nos i il·luminar-nos fins als trons
reials, on els Reis rebran les vostres cartes”.
L’alcalde va explicar als Reis que “Martorell és un poble fet al mig del camí, una terra de pas, un lloc on al llarg del segles ha
vingut molta gent, per això som un poble

plural i divers. Un poble que vol veure-us
amb tota la vostra màgia. Per fer-ho possible, tenim el Patronat de la Cavalcada que
han treballat tot l’any perquè tingueu la millor de les rebudes”. Fonollosa els va lliurar una carta desitjant “salut, prosperitat i
feina digna per tothom”, així com “acabar

amb les injustícies del món i que regni la
concòrdia entre nosaltres”.
La comitiva de carrosses que acompanyava als Reis va recórrer la Vila fins a
l’Ajuntament i després va enfilar el carrer
de Francesc Santacana, la plaça del Portal
d’Anoia, el carrer de Pau Claris, l’avinguda

dels Germans Martí, la plaça del Vi i la rambla de les Bòbiles. En aquest indret, van
seure als trons per recollir les darreres cartes amb les peticions de joguines fetes pels
infants.
El Rei Gaspar es va adreçar als assistents
per explicar que “tot i les nombroses in-

Continua a la pàgina següent
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REPORTATGE ı CAVALCADA DE REIS
justícies que hem vist durant la travessia,
també hem comprovat que la solidaritat
continua volent fer-hi front. Hem de mirar
el món amb renovats desitjos de pau i llibertat per a tothom. L’angoixa acumulada
en el viatge s’ha esvaït quan hem aparegut al llegendari pont del Diable, bressol
del vostre poble d’origen romà, cruïlla de
camins i font inspiradora de multitud de
llegendes. Les vostres mirades plenes
d’escalf i d’il·lusió han activitat la nostra
màgia. Per això, estem disposats a treballar tota la nit de valent per fer-vos arribar
els regals”.
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Totes les carrosses i vestits van estar dissenyats i elaborats pels voluntaris del Patronat
de la Cavalcada de Reis. A dalt de les carrosses hi va haver fins a 140 extres. A peu,
50 voluntaris van fer tasques de protecció. A
més, 90 artistes van posar música a la desfilada, 40 animadors amb ball i música van
acompanyar el recorregut, quatre cotxes van
col·laborar a la mobilitat, 10 tractors es van
encarregar de desplaçar les carrosses i 12
motos Vespa de l’Associació d’Amics de Motos Clàssiques i Antigues (AMCAM) van obrir
el pas carregades de regals per formar un total de 23 comitives diferents.

Continua a la pàgina següent
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ENTREVISTA ı

regidor DE CulturA

Andreu
González

“Martorell és un referent cultural
perquè apostem per la Cultura i tenim
un teixit associatiu molt dinàmic”

Va néixer a l’Hospitalet de Llobregat el 1974 i, com molts
hospitalencs, va venir a viure a Martorell després de casar-se.
Va fer Filologia Hispànica entre Salamanca i Barcelona. També
va obtenir diversos certificats d’anglès i català. Després d’uns
anys de professor de secundària, va passar a l’ensenyament per
a adults. Fa cinc anys que és el responsable del Servei Local de
Català de Martorell i treballa al Complex Educatiu. Ha publicat
vint llibres de diversos gèneres: poesia, conte, novel·la, assaig...
Li agrada passar estones amb la família, especialment amb la dona
i les filles.

3.000

varetes il·luminen
la Cavalcada
L’Ajuntament va distribuir prop de
3.000 varetes màgiques de diferents
colors fluorescents, amb l’eslògan
‘Martorell, el meu Nadal’ que van
omplir de llum el recorregut. Els voluntaris del Patronat de la Cavalcada
les van repartir en tres punts diferents: al pont del Diable, a la plaça
de la Vila i a la plaça del Vi.

Com ha viscut el seu primer Nadal com
a regidor?
La Cavalcada ha estat la cirereta d’un pastís
conformat per un devessall d’activitats que
han comptat amb molta participació dins
el programa del Nadalem. Des de TV3, que
van retransmetre la Cavalcada, ens han fet
avinent la satisfacció per com va anar i per
les dades d’audiència. De fet, ha registrat
la millor quota dels últims vuit anys i ha estat el vuitè programa més vist del dia en el
conjunt de l’Estat. Són unes dades espectaculars que han projectat la Cavalcada i la
nostra població a tot arreu. Ha estat magnífica, amb més públic que en anys previs i els
martorellencs i martorellenques han gaudit
de la cavalcada al carrer i de com ha sortit el
poble per televisió.
Què tenim d’especial? Per què han triat
Martorell per transmetre la Cavalcada
per TV3?
D’entrada, l’arribada dels Reis pel pont del
Diable és espectacular. També tenim un
nombre significatiu de carrosses i això és
un punt a favor. A més, s’ha de dir tantes

vegades com convingui: comptem amb un
Patronat de la Cavalcada de Reis que s’hi
aboca i fa les coses molt bé. Es nota que
al darrere hi ha la mà d’una gent que hi inverteix de forma altruista una gran quantitat
d’hores.
Quins són els seus objectius o metes
davant el nou mandat?
D’entrada, mantenir i refermar les activitats
culturals que funcionen en un poble divers
com és Martorell. Tenim tres festes importants, amb una gran projecció i participació:
la Fira, la Festa Major i el Roser; i un teixit associatiu cultural molt dinàmic. L’objectiu ha
de ser seguir impulsant el nostre poble com
un referent cultural a la comarca i al país.
Per descomptat, a més a més, seguirem
treballant i enriquint l’oferta d’activitats juvenils perquè els joves de Martorell no dubtin
a escollir el seu poble per sortir. Per exemple, l’oferta d’oci nocturn és una qüestió que
intentarem millorar encara més perquè, sobretot, el públic adolescent pugui estar de
celebració a prop de casa, sense necessitat
de desplaçar-se, amb totes les garanties i
amb propostes que siguin atractives.
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PRESSUPOSTOS 2020

L’Ajuntament aprova un pr
Els serveis i l’atenció a les persones, la
millora i manteniment de l’espai públic i la
salut econòmica i financera són els eixos
del Pressupost General de l’Ajuntament
per al 2020, xifrat en 39.612.495,51 euros de total consolidat. La xifra engloba
els pressupostos d’Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a
les Persones i de Martorell Gestió del Sòl
Empresa Municipal SL, que és l’Oficina
Local d’Habitatge. El pressupost experimenta un augment d’un 1% respecte
l’any passat.
El regidor d’Hisenda, Lluís Amat, ha
definit el pressupost com a “dinàmic,
obert i amb visió a mig termini i continuïtat per a l’any vinent” i que “la salut
econòmica i financera fruit de la bona
gestió feta fa anys des de la Regidoria
de Hisenda; l’àmplia bateria de serveis
que s’ofereix des de l’Ajuntament, i per
últim les feines de manteniment i millora
dels espais públics a l’abast de tothom.

Respecte al primer eix, Amat ha destacat una càrrega baixa respecte d’altres
pobles veïns, d’impostos com l’IAE (impost que paguen les empreses per la
seva activitat empresarial ), l’Impost sobre Bens Immobles (contribució sobre
els pisos), o el servei de l’aigua, entre
d’altres. També ha destacat “la bateria
de serveis o equipaments que oferim a
totes les entitats”, les “millores laborals
per als treballadors de la casa” o “el baix
nivell d’endeutament actual , bastant
per sota de la mitjana, i que preveiem
que baixi fins al 45% al llarg del 2020”.
En serveis, ha subratllat la partida “de
més d’1 MEUR a ajudes i subvencions
per al teixit esportiu, cultural o social
de Martorell, i els prop de 300.000 per
seguir engrandint les nostres festes
populars i referents a tota la comarca”,
i ha considerat que “els serveis, per
damunt de tot, han de ser sobretot universals i de qualitat”.

+

bona
gestió

75%

bonificació impostos
per a vehicles elèctrics i
híbrids

50%

bonificació
de l’aigua amb nova tarifa
domèstica i comercial

1,7 %

39

actualització
impostos i taxes

MARTORELL SEGUEIX SENT DELS
MUNICIPIS AMB LA PRESSIÓ FISCAL MÉS BAIXA
Les ordenances fiscals per a
l’any 2020 s’han actualitzat una
mitjana de l’1,7% pel que fa als
impostos i les taxes i preus públics, molt per sota de l’IPC dels
darrers sis anys, durant els quals
no s’havien actualitzat.
Les ordenances preveuen bonificacions destinades a lluitar contra els gasos d’efecte
hivernacle que causen el
canvi climàtic amb mesures
com la bonificació dels vehicles menys contaminants i
l’impuls de la recollida selectiva
d’escombraries.
Així, pel que fa a l’Impost de
Béns Immobles (IBI) l’Ajuntament
rebaixa el tipus de gravamen per
compensar l’increment dels valors cadastrals dels immobles.
En total, l’adequació de l’IBI és
de l’1,82%, la qual cosa representa uns 14 euros l’any per a
immobles de fins a 100.000 euros de valor cadastral.
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Els vehicles elèctrics i bimodals (híbrids) i els vehicles que
utilitzin biocombustibles o gas
natural tenen una bonificació
del 75% en l’impost de vehicles de tracció mecànica. Per
poder gaudir d’aquestes bonificacions destinades a reduir
els efectes del canvi climàtic
a Martorell els titulars hauran
de sol·licitar-ne la concessió
acreditant les característiques
del vehicle.
Pel que fa al servei de recollida i eliminació de residus,
es preveu una adequació del
2,7% per a la millora del servei
i l’impuls de mesures per afavorir la recollida selectiva.
La taxa de la retirada de vehicles s’actualitza un 2,26% amb
l’objectiu de reduir encara més
les conductes incíviques relacionades amb la seguretat viària
i l’estacionament de vehicles en
llocs prohibits de la via pública.

després de 6 anys
congelades

MEU

200.000
EUROS

pressupostos
participatius

800.000
EUROS

en promoció de
l’emprenedoria,
l’ocupació
i comerç

+

300.000
EUROS

Activitats
culturals i festes
populars

Serveis a

ressupost de

39,6
MILIONS D’EUROS

+

millora
espai públic

1,2

milions d’EUROS
millores via pública

4

MILIONS D’EUROS
INVERSIONS

700.000

segurs; un pla director verd urbà o
la resolució de les dificultats urbanístiques al passeig Catalunya”. Ha
destacat l’estalvi energètic en forma
d’ingressos directes per la recollida
selectiva que es fa a Martorell. Som
uns dels pobles amb el percentatge
més alt, el 52%, 10 punts per sobre la
mitjana de Catalunya”. Aquest fet “ha
També ha citat que el pressupost generat un ingrés de prop de 300.000
2020 inclou “el Parc Fluvial; projectes euros , i ha permès recuperar bona
per relligar barris; camins escolars part de la inversió feta fa uns anys”.
Referent a la via pública, el Regidor
d’Hisenda, Lluís Amat ha dit que “la
inversió va més enllà de les millores
a espais públics, voreres, accessos a
polígons industrials o a arbrat renovat
a Can Carreres i a Torrent de Llops”, el
que es persegueix és que l’ Urbanisme
millori la convivència entre els barris.

Via pública, urbanisme, medi ambient i habitatge
Benestar social
Esports
Ensenyament
Cultura

EUROS

Rehabilitació
d’edificis municipals

9’6

300.000

UR

EUROS

Estalvi eficiència
energètica

1,2

milióNS
d’EUROS

350.000

10,67 M€
2,7 M€
2,3 M€
2,2 M€
1,8 M€

suport a les
entitats

EUROS

Pla d’ajut a les
famílies

a les Persones

TARIFA DE L’AIGUA, MÉS SOCIAL I
PROGRESSIVA
L’actualització de la tarifa de
l’aigua per al 2020 introdueix
més progressivitat, noves tarifes (domèstica social i per a
petits negocis), i mesures per
incentivar l’estalvi del consum
de l’aigua.
S’ha creat la tarifa domèstica social amb una bonificació del 50%
en els primers 35 metres cúbics
de consum a la qual es podran
acollir les famílies de Martorell que
es trobin en risc d’exclusió social.
Aquesta tarifa s’afegeix als ajuts
socials per a famílies vulnerables
i que, en conjunt, garanteixen
l’accés a l’aigua com a un recurs
i un dret bàsic per a les persones.
La tarifa de l’aigua no
s’actualitzava a Martorell des de
fa vuit anys i la revisió anirà del
2% al 5% de manera progressiva i en funció del consum. Així,
les noves tarifes afavoreixen les
famílies que consumeixin menys
de 35 metres cúbics al mes, la
gran majoria de llars martore-

llenques, i penalitzen els trams
més alts de consum, a partir de
35 metres cúbics. L’increment
per al consum mitjà d’una llar de
Martorell serà de 0,77 euros al
trimestre.
L’Ajuntament també ha creat una
nova tarifa comercial per a consums inferiors a 30 metres cúbics,
pensat per a petites i mitjanes
empreses i negocis de Martorell.
La nova tarifa suposa un estalvi
d’entre un 10 i un 12%, en relació
a la tarifa industrial que fins ara
havien de sufragar. Paral·lelament,
les empreses que més consumeixin veuran incrementada la tarifa
en un 10%.
Amb la revisió de tarifes, l’aigua de
Martorell seguirà sent de les més
econòmiques del país, amb accés garantit per a totes les persones, amb un bon nivell de qualitat
del subministrament i del servei i
a partir de l’any vinent amb progressivitat en el preu i eficiència,
al distingir els blocs de consum.
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URBANISME ı VIA PÚBLICA

Noves pistes de petanca i
urbanització de l’entorn de
l’estació Martorell Central de FGC
També es farà un centre d’interpretació del ferrocarril

Les obres d’urbanització de l’entorn de
l’estació de Martorell-Central de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i
la nova petanca del Club Petanca Martorell
es troben en la seva recta final. L’Ajuntament
de Martorell i FGC impulsen la transformació d’aquest espai urbà amb un projecte
que també inclou ‘L’espai de la via mètrica’,
un projecte pedagògic i de preservació del
material històric ferroviari que será únic a
Catalunya, en mostrar combois històrics en
l’entorn d’una estació; i un nou centre operatiu de l’empresa de ferrocarrils catalans.
Les noves pistes de petanca són un nou
equipament esportiu per a Martorell molt a
prop d’on se situaven fins ara les pistes del
Club Petanca Martorell i incopora totes les
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necesssitats i requeriments per la pràctica
d’aquest esport, així com un espai perquè
l’entitat pugui desenvolupar les seves activitats. El projecte es completa amb la urbanització del carrer d’accés i un nou aparcament
per a vehicles. Amb aquest espai cedit per
FGC, es vol reforçar l’objectiu d’integrar les
estacions de ferrocarrils als entorns urbans,
encabint-hi activitats més enllà del transport
de viatgers.
L’alcalde Xavier Fonollosa va destacar la
millora de la urbanització que suposen
aquestes obers: “Endrecem tot un espai de
Martorell contigu a l’estació amb un projecte
conjunt, que configura un nou espai al barri
de Can Carreres amb una zona urbanitzada,
més aparcament i les noves instal·lacions

del Club Petanca Martorell, dissenyades
d’acord amb l’entitat”.
Fonollosa va recordar la tradició ferroviària
de Martorell i, en aquest sentit, va celebrar
la creació de ‘L’espai de via mètrica’, ja que
“reforçarà la visibilitat de Martorell com una
de les capitals ferroviàries del país amb un
espai lúdic i pedagògic”.
El president d’FGC, Ricard Font, va explicar
la importància de la construcció de ‘L’espai
de via mètrica’, “on tindrem exposats els
vehicles històrics de la línia Llobregat-Anoia
per apropar-los al conjunt de la societat. La
tasca de preservació del patrimoni històric
ferroviari no només s’ha de mantenir, sinó
que s’ha de posar en valor i millorar-ne la
funció social”.

Millora dels accessos
i la seguretat viària
als polígons industrials La Torre,
Can Cases-Can Sunyol i Solvay

L’Ajuntament de Martorell està enllestint les
obres de millora de l’accessibilitat, l’enllumenat
i la seguretat viària dels carrers i accessos al
polígon la Torre.
Aquesta actuació forma part del Pla de Modernització de Polígons per facilitar la mobilitat
des del nucli urbà de Martorell i els centres industrials del municipi. El pla suposa una inversió de 957.012,75 euros, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona. Les obres que
s’estan enllestint es troben al carrer Montserrat,
concretament els trams que donen accés als
polígons industrials La Torre, Can Cases – Can
Sunyol i Complex Industrial Solvay.
Al polígon La Torre es preveu crear una nova
rotonda d’accés, places d’aparcament, un punt

de recàrrega de vehicles elèctrics, passos de
vianants, nova configuració de vials i millor senyalització viària, a més de la col·locació de tubs
pel futur desplegament de la fibra òptica. A
Can Cases-Can Sunyol es reordenarà la cruïlla
d’accés amb una rotonda i els illots adjacents;
es millorarà la senyalització viària; es crearà un
punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Al Complex Industrial Solvay es millorarà
l’accés, la visibilitat i la seguretat i senyalització
viària, convertint la cruïlla existent en rotonda
i complementant l’actual senyalització de límit
de velocitat al carrer Tit amb mesures físiques
que obliguin al seu compliment.
En compliment del Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible (PAES), està previst millorar

l’enllumenat públic, substituint 190 llumeneres
de vapor de sodi per unes de tecnologia LED,
que suposen una major eficiència energètica,
un menor consum i una vida útil més llarga.
L’alcalde, Xavier Fonollosa, afirma que “des
de l’Ajuntament de Martorell volem reforçar el
vincle entre el nucli urbà i les àrees industrials,
millorant la seva urbanització i modernitzant-ne
les infraestructures. L’objectiu és impulsar la
competitivitat del sector, l’ocupació estable i la
prosperitat del municipi”.
A més, “aquesta actuació aposta per un model
sostenible amb el medi ambient amb la incorporació de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics i la substitució de tot l’enllumenat a
tecnologia LED”, ha apuntat Fonollosa.
15
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INFANTS

L’alcalde Fonollosa i el Consell d’Infants
renoven el compromís amb la Convenció
dels Drets de la Infància

El Consell d’Infants de Martorell i
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, han renovat el compromís del municipi amb els drets dels nens, nenes i
adolescents. En un acte organitzat per
UNICEF al Palau Macaya de Barcelona l’alcalde, Xavier Fonollosa, acompanyat de la regidora d’Ensenyament,
Sole Rosende, va signar la Declaració
de Colònia d’Alcaldes i Alcaldesses
de Ciutats Amigues de la Infància.
Aquesta iniciativa busca aconseguir el
compliment dels drets de la infància i
adolescents en l’àmbit local, d’acord
amb la Convenció de Drets de la Infància, de la qual s’ha celebrat recentment el 30 aniversari. Aquests són
que es valorin i respectin els tractats
de manera justa en els àmbits locals,
que es tinguin en compte les necessitats de la infància en les lleis, polítiques, pressupostos i en les decisions
polítiques que els afecten, que tinguin
accés a serveis bàsics de qualitat,
que visquin en un entorn segur i net,
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i que tinguin l’oportunitat de gaudir
d’una vida familiar, de joc i oci. Precisament, el Consell d’Infants va celebrar la sessió de constitució d’aquest
curs amb un record per la Convenció
de Drets de la Infància adoptada per
les Nacions Unides el 20 de novembre
del 1989. Cal recordar que la Secretaria Permanent del Programa Ciutats
Amigues de la Infància d’UNICEF va
guardonar l’any 2018 l’Ajuntament de
Martorell amb el Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, en la 8a Convocatòria de Reconeixements 20182022. El guardó, segons l’alcalde
Xavier Fonollosa, “va posar en valor la
tasca de l’Ajuntament, en coordinació
amb les entitats locals, i amb els nens
i nenes, per liderar la implementació
de polítiques i mesures que milloren
el benestar de la infància i adolescència a la nostra població”. “Els ajuntaments que cuiden els infants, la gent
gran i els qui més ho necessiten són
els que tenen un valor afegit més alt”.

BREUS

Martorell, tercer
municipi català
major de 25.000
habitants que
fa més recollida
selectiva

Martorell és el tercer municipi de Catalunya
de més de 25.000 habitants amb un major percentatge de recollida selectiva de
les deixalles, segons dades de 2018 de
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).
Durant tot l’any passat, els martorellencs
van seleccionar el 51,86% de les deixalles
en el contenidor adequat i tornen a superar,
per setè any consecutiu, la mitjana catalana. Des de la Regidoria de Medi Ambient
es fa una valoració positiva dels resultats,
però s’incideix en el fet que cal seguir incrementant el percentatge.
L’Ajuntament de Martorell renova els adhesius informatius de les 108 bateries de
contenidors que hi ha repartides pel poble.
D’aquesta manera, es vol facilitar i potenciar la recollida selectiva indicant de forma
gràfica i intuïtiva quins són els residus que
van a cada contenidor.

L’Ajuntament
modificarà
l’ordenança de
circulació per
regular la mobilitat de
patinets, monopatins i
bicicletes

L’Ajuntament de Martorell farà un estudi de
mobilitat i una modificació de l’ordenança
de circulació amb la intenció de posar ordre
al trànsit dels vehicles de mobilitat personal
(VMP). A manca de l’aprovació del futur Reglamento General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT), l’Ajuntament
fa un pas per garantir la seguretat vial al
municipi i la pacificació del trànsit entre
vianants i patinets, monocicles i bibicletes.
Així es va anunciar al Ple de desembre.

Xavier Fonollosa
agraeix als
treballadors de Can
Serra la revàlida de
les tres Flors d’Honor
de Vila Florida

L’alcalde Xavier Fonollosa va agrair als usuaris i treballadors del viver de Can Serra la seva
feina per contribuir que Martorell hagi revalidat per cinquè any consecutiu el títol de Vila
Florida amb tres Flors d’Honor. Fonollosa va
recordar que les flors que decoren les places
i carrers de Martorell surten d’aquest viver i
són flors amb ànima social El moviment Viles Florides, promogut per la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya, reconeixen els municipis que treballen per la
transformació dels espais públics a través de
l’enjardinament i la millora dels espais verds.

17

GRUPS MUNICIPALS

MARTORELL ı GENER - FEBRER ı 2020
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL ı NÚM. 226

Lluís Amat i Ferrer

Toni Carvajal

Pressupost
per seguir avançant

MÉS IMPOSTOS,
MÉS SOUS

Martorell segueix avançant amb un Pressupost Municipal que ens permet mantenir
i millorar equipaments i via pública i millorar els serveis i atenció a les persones en
aquest any 2020. El nostre poble ha progressat molt els últims anys, però nosaltres
no entenem de cofoisme: volem fer un poble encara millor.

Quan comença una nova legislatura existeix un costum implícit que consisteix en
deixar un temps de de cortesia al nou
equip de govern per intuir quines seran les
seves primeres actuacions i que, de retruc,
facin entreveure quin serà el tarannà de la
legislatura. Ben és cert que les primeres
decisions preses per l’equip de govern no
han deixat indiferent a la ciutadania.

Seguir avançant vol dir mantenir tot allò que
ja fem i, amb una gestió rigorosa i responsable, anar més enllà en aconseguir millorar la
vida de les persones que vivim al nostre poble i ens l’estimem. I una cosa que no canvia
i no canviarem mai és que comptem amb
tothom per fer-ho possible. És una de les
nostres màximes: fer de la política una eina
útil des de la proximitat a les persones, a les
entitats i a tothom que vulgui sumar. També amb els grups municipals de l’oposició,
als quals hem estès la mà, des de l’inici del
mandat, sense prejudicis ideològics i amb
l’esperança de trobar alguna complicitat per
sumar esforços per Martorell.
Majoritàriament, la resposta dels grups de
l’oposició ha estat el silenci i la crítica sense
propostes. No ens trobaran en la confrontació, ni en l’atac personal ni en la demagògia política que practiquen; una manera de
fer instal·lada en la crispació i la frustració,
segurament causada pel seu resultat electoral. Junts per Martorell, en canvi, som un
equip de govern que practiquem l’entesa i
el diàleg per sobre de qualsevol qüestió política o ideològica.

@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 responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol
naturalesa derivats dels continguts dels
articles que puguin produir a tercers.

PSC

JxM

Per això, des del govern municipal hem elaborat i aprovat un Pressupost pensat per
a les persones. Un Pressupost Municipal
concebut per millorar el dia a dia dels veïns
i veïnes de Martorell, optimitzant recursos
per oferir bons serveis i equipaments, amb
la voluntat d’arribar a tothom que ho necessita i amb la millor qualitat. D’altra banda,
seguim transformant el poble amb un urbanisme al servei de les persones i amb nous
i engrescadors projectes. També apostem
per la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic amb mesures com l’elaboració
d’un Pla director Verd Urbà, accions per
l’estalvi energètic i potenciant la recollida
selectiva de residus. Tot això ho podem fer
perquè hem treballat sempre per tenir un
Ajuntament amb bona salut econòmica i financera. Només així podem mantenir una
pressió fiscal de les més baixes del nostre
entorn i, en paral·lel, seguir avançant per fer
de Martorell el millor poble!

Així, en aquest curt període de temps hem
vist com han augmentat els impostos i
taxes municipals (IBI, circulació, escombraries, guals, terrasses comercials, etc.)
destacant l’encariment del preu de la Tarifa de l’Aigua, un fet que ens ha rememorat
l’episodi viscut ara fa uns anys amb la privatització del servei municipal d’aigües. Tots
aquests augments van ser aprovats exclusivament amb els vots favorables de l’equip
de govern davant els vots en contra de tot
el bloc de l’oposició. El més sorprenent va
ser la manca d’explicacions per part del
regidor d’hisenda per justificar l’augment
d’aquests però si va tenir temps per afegir
una píndola afirmant que les quantitats no
eren gens significatives. El nostre grup es
va posicionar en la no necessitat d’aquests
augments, tenint en compte que els serveis
prestats a la ciutadania continuaran sent els
mateixos que en l’actualitat i, a més, sabent
que l’Ajuntament va tancar l’any 2018 amb
un romanent de tresoreria en positiu, concretament amb més de 4 milions d’euros.
Amb tot, el ‘rodet’ de l’àmplia majoria va tirar pel dret aprovant totes les pujades.
També i dins de les decisions preses de
caire econòmic han continuat les modificacions del pressupost motivades, entre
d’altres, per la contractació a jornada completa de la nova regidora de serveis municipals i via pública amb un sou superior al
que percep actualment l’alcalde.
Mentrestant, continuem sense conèixer
quines són les actuacions previstes per
tal de posar fil a l’agulla a la precària situació que pateix el barri de La Vila, quan
començaran les obres d’ampliació de
l’Hospital (anunciades a ‘bombo i plateret’) o per quan l’inici de les obres del nou
barri de La Sínia (les màquines van marxar
l’endemà de les eleccions i encara no han
tornat).
En definitiva, no ha calgut esperar massa
després d’aquest temps de cortesia per
copsar el tarannà del nou govern de Junts
per Martorell: Més impostos, més sous.
Endavant!
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L’aigua a Martorell:
Una pel∙lícula de
ciència ficció

Què ha passat
durant aquests mesos

CIUDADANOS,
POLITICA ÚTIL.

Després de més de vuit mesos del govern
municipal, hem constatat l’incompliment
de moltes promeses que es van fer durant la campanya electoral, entre altres
la construcció del nou barri de “la Sínia”:
que les obres d’urbanització començaven el mateix any 2019. Quan faltava poc
temps per les eleccions del 25 de Maig
vam veure que les màquines començaven
a moure terra i després van desaparèixer. Martorell té un dèficit molt important
d’habitatge que afecta a molts col·lectius,
sobre tot els joves i gent amb poc recursos econòmics. Des d’Esquerra Republicana pensem l’habitatge digne es un dret
fonamental i no pas quelcom amb que
fer política electoralista. En aquesta l´ínia,
també apostem pel model de masoveria
urbana per fomentar l’habitatge a la Vila,
on dia a dia veiem que la activitat comercial i els serveis van a la baixa.

Hola Martorellenses, hace ya varios meses
que no nos dirigimos a vosotros a través de
este “Butlletí Municipal”. No ha sido por voluntad nuestra, el Equipo de Gobierno actual
así lo ha decidido e ignoramos cuales han sido
las causas. No quiero ser mal pensado, pero
en estos meses se han tratado asuntos muy
importantes para la Ciudad.
Hemos visto unos presupuestos continuistas,
en los que se abandona la mayor parte de la
labor social del Ayuntamiento, Ayudas, Subvenciones, Formación, etc., a lo que se pueda obtener de otros Organismos Provinciales,
Autonómicos y Estatales. De todo eso, en los
presupuestos no se habla. Si se habla de la
subida de todos los impuestos locales, si se
habla de la subida del agua, pero no se toman medidas, para una Recesión económica
que está llamando a la puerta, ni tampoco se
habla del continúo aumento de la deuda del
Ayuntamiento.
En estos meses, si que se ha hablado, de las
numerosas mociones independentistas encabezadas por el Equipo de Gobierno, que usando su mayoría han aprobado, ¡y a las que el
PSC no ha votado NUNCA en contra!.
Ciudadanos Martorell, continúa trabajando en
hacer una POLITICA ÚTIL, que ayude a mejorar la vida de los vecinos de Martorell. En
estos meses, hemos sacado adelante varias
iniciativas:
• Pensiones de viudedad, equiparando derechos de los matrimonios con las parejas de
hecho.
• Para modificar la Ordenanza Municipal, sobre los vehículos de movilidad personal, “los
patinetes eléctricos”.
• Apoyo al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, para mejorar su financiación y así realizar las Reformas que precisa y dar un adecuado servicio a la Ciudadanía.
• Que la web de nuestro Ayuntamiento, tenga la
posibilidad de versiones en Castellano e Inglés.
También hemos participado activamente en
diferentes Declaraciones Institucionales, como
mantener los Juzgados de Violencia contra la
Mujer, sobre los derechos de los Niños y en
contra del Racismo.
En definitiva, nuestro único interés, es contribuir a dar soluciones que mejoren la vida de
nuestros conciudadanos. ¡Hacer POLÍTICA
ÚTIL!.
Y por cierto, del Centro de Formación Profesional del Automóvil, ni aún se dan clases, ni hay
adjudicaciones, ni tan siquiera soluciones que
conozcamos pasados ya más de 5 años con
20 millones de euros GASTADOS de nuestros
impuestos y no hay dimisiones, ni se las espera.

Des de fa 10 anys es viu una autèntica ciència ficció en la gestió de l’aigua, un bé comú,
que hauria de ser públic i més a Martorell,
una població amb 6 pous propis. Sorea va
pagar per la concessió 16’5M d’€ i ens cobrarà fins l’últim cèntim factura a factura amb
la total complicitat del govern de Xavier Fonollosa.

Ens tornen a pujar el preu de l’aigua malgrat
ens van vendre, literalment, que “El preu de
l’aigua no pujarà”. En 10 anys ha pujat més
d’un 100% per pagar unes inversions que
mai arriben.
Si ens remuntem a l’inici del negoci, trobem
un contracte amb una condició clara: 9M
d’€ d’inversió en 5 anys que es repercutirien en la factura de l’aigua. L’any 2014 no
teníem cap inversió realitzada i ja feia 1 any
i 6 mesos que les pagàvem a la factura. Havien pujat un 99% a la part de factura que
es paga per tenir un comptador a Martorell
inventant‐se línies de factura com la quota
de servei i pujant el preu al doble de la línia
de conservació del comptador. I mentre ens
cobraven a cada factura unes inversions que
no havien fet, van premiar la poca serietat de
Sorea regalant‐li 15 anys més de contracte.
Mentre el govern de Salvador Esteve i Xavier
Fonollosa aprovava una pujada històrica de
més del 100%, per darrere Sorea negociava
una pujada encara més gran amb la Comissió de Preus de Catalunya. Resultat? Ciutadania i empreses de Martorell hem pagat 1,8
Milions d’€ de més entre 2013 i 2019. Comparin la seva factura amb l’Ordenança Fiscal
No 22 i veuran la diferència de preu. Sense el
silenci còmplice de l’Equip de Govern, Sorea
no ens hauria pogut cobrar des de 2013 un
preu més car del que es va aprovar en Ple.
Tornem a 2019, i després d’haver estat pagant de més a la nostra factura, ens comuniquen una nova pujada de preus per fer
front a les inversions que s’han realitzat. Però
quines inversions? L’Estació de Tractament
d’Aigua Potable (ETAP), que costa 2M, per
cert parcialment subvencionats, que no està
encara ni en funcionament? Havien de ser
9M d’€!
Hem pagat 1,8M d’€ de més i no hem vist
cap millora. Tornen a pujar el preu de l’aigua
amb la mateixa promesa incomplerta, quan
del que es tracta és de fer negoci.
La sentència és clara: privatitzar només té un
guanyador i és el que treu diners per oferir
un servei de pitjor qualitat a un preu més alt.

L’altre promesa era sobre l’ampliació del
hospital Sant Joan de Déu, punt que es
pot trobar en el seu programa electoral. De
moment tampoc s’ha fet res i la pancarta
continua anunciant les obres a la façana
de l’hospital. Tenint en compte que actualment aquest hospital no té capacitat
per donar un servei digne a totes aquelles
persones de Martorell i dels pobles que el
tenen com a centre de referència, creiem
que la millor solució és que passi a ser
gestionat per CatSalut i per tant, passi a
ser de gestió pública. A més, caldria trobar
un espai per fer-ne un de nou que poguí
prestar un servei de qualitat i disminuir les
llistes d’espera.

Al mes de Novembre es van aprovar les
ordenances del municipi, l’equip de govern va aprovar l’augment dels impostos
que la oposició va votar en contra. Creiem
que l’augment de serveis com l’aigua no
tocava, doncs moltes famílies encara no
s’han recuperat de la crisis, -tenim la taxa
d’atur més elevada de la comarca amb un
12,8%- i defensem un model de gestió
pública de l’aigua. Al desembre l’equip
de govern va presentar els pressupostos
del 2020, pressupostos als quals vam votar en contra al considerar-los poc socials
i que s’allunyaven del model de política
que nosaltres defensem. No aporten solucions en matèria de serveis socials o
per revertir la gran taxa d’atur del poble; i
sense cap partida que ens pugui fer creure que es vol solucionar el problema amb
l’habitatge a Martorell.
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