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MASSANEDA ı 93 774 19 54
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ENTITAT ı CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE MARTORELL

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.

17 AL 23 D’AGOST CURTO
24 AL 30 D’AGOST HERNÁNDEZ
31 D’AGOST DOMINGO
1 DE SETEMBRE ROVIRA
2 DE SETEMBRE MASSANEDA
3 DE SETEMBRE ROVIRA
4 DE SETEMBRE DE DIOS
5 I 6 DE SETEMBRE DOMINGO
7 DE SETEMBRE ROVIRA
8 DE SETEMBRE PARERA
9 DE SETEMBRE MASSANEDA

FINALITAT

Càritas acull i acompanya persones i famílies en situació d’alta vul-

nerabilitat social, treballant per la seva promoció i millora de la seva 

qualitat de vida. A través del banc dels aliments ajudem a cobrir les 

necessitats bàsiques d’alimentació sense oblidar la promoció de la 

persona. També s’atenen altres necessitats bàsiques com habitatge, 

en situacions d´emergència, i altres. S’atenen infants i adolescents 

mitjançant suport escolar i es potencia el coneixement de la llengua i 

la cultura en adults. El treball es realitza en xarxa amb Serveis Socials 

de l‘Ajuntament, Creu Roja i puntualment amb altres entitats.

APUNT HISTÒRIC

Càritas de Martorell es una entitat molt arrelada al nostre poble i  gau-

deix de la col·laboració de molts ciutadans que des de sempre ajuden 

perquè Càritas pugui donar resposta a tantes famílies que passen 

necessitat.
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

    Prudència i 
junts ens en sortirem
Aquest estiu, com tot aquest any 2020, el recor-
darem sempre per ser l’estiu de l’epidèmia. Des 
del mes de març que els martorellencs i martore-
llenques ens hem hagut d’adaptar a una situació 
inèdita i inesperada, d’abast mundial i que enca-
ra no s’ha acabat. Hem passat de l’emergència al 
confinament i l’estat d’alarma de mitjans de març 
a la desescalada de les mesures més restricti-
ves a finals de juny i, posteriorment, a una certa 
represa de la normalitat, no exempta de riscos 
i amb un repunt dels contagis, al juliol. Aquest 
repunt, i els rebrots en zones pròximes de Bar-
celona i la primera corona metropolitana, ens ha 
obligat, quan menys ho esperàvem, a extremar 
de nou la precaució mentre recuperem amb cau-
tela l’activitat habitual.

Hem viscut uns mesos que han tingut conse-
qüències tràgiques, amb la mort de molts veïns 
i veïnes, als familiars de les quals vull expres-
sar un cop més el meu condol. Han estat uns 
mesos d’un esforç extraordinari dels profes-
sionals sanitaris i sociosanitaris. Als hospitals i 
residències s’ha lluitat en primera línia contra el 
virus i vull expressar el meu immens agraïment a 
totes les persones que han estat treballant sen-

se descans per cuidar dels malalts i les perso-
nes vulnerables. També, com a part positiva, el 
virus ha despertat un cop més l’esperit solidari 
dels martorellencs, amb múltiples iniciatives per 
ajudar els que més ho necessiten. Més enda-
vant, quan la situació de l’epidèmia ho permeti, 
farem un merescut homenatge de tot el poble 
de Martorell a les víctimes i a les persones que 
més directament s’han implicat en protegir-nos 
del virus i les seves conseqüències. 

Ara ens trobem en un punt d’inflexió que ens 
permet veure en perspectiva que a Martorell 
hem fet les coses bé, de manera general, però 
que no ens podem relaxar en cap moment fins 
que hi hagi una vacuna i un tractament efec-
tiu per al Covid-19, la malaltia del coronavirus. 
Us vull agrair al conjunt dels veïns i veïnes que 
hagueu seguit majoritàriament els consells 
adreçats a protegir-se del virus i vull demanar-
vos un esforç més en seguir les mesures bàsi-
ques de prevenció. 

Davant la incertesa que provoca un virus nou 
i virulent com aquest, que fa sis mesos ni ens 
imaginàvem, hem d’aplicar la responsabilitat i 

la prudència en tot moment. Cal portar sempre 
ben posada la mascareta, que és obligatòria, 
rentar-se les mans sovint i mantenir la distància 
de seguretat amb les persones que no convivim 
habitualment. També cal atendre totes les re-
comanacions que vagin establint les autoritats 
sanitàries i, sobretot, vull reiterar que hem de 
ser prudents a l’hora de fer qualsevol activitat 
i analitzar si allò que fem és necessari i és prou 
segur en temps d’epidèmia. Des de l’inici de 
l’epidèmia des de l’Ajuntament hem pres totes 
les decisions amb prudència i  responsabilitat 
per preservar, sobretot, la salut dels veïns i veï-
nes i ara cal seguir, entre tots, amb aquest ma-
teix objectiu.

Espero i desitjo que, malgrat tot, hagueu pogut 
disfrutar, o ho feu ara, d’uns dies de merescut 
descans per carregar piles i tirar endavant els 
reptes per al pròxim curs que iniciarem acabat 
l’estiu. El repte més important de tots: acabar 
amb aquesta maleïda epidèmia i pal·liar, entre 
tots, els efectes i les conseqüències que se’n de-
rivin a tots els nivells. 

Junts ens en sortirem.

 

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

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

EDITORIAL   ı   ALCALDE
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De l’emergència al
El passat 14 de març amb l’inici de l’estat 
d’alarma decretat pel govern de l’Estat per fer 
front a l’epidèmia de coronavirus començava 
un període d’excepcionalitat de gairebé quatre 
mesos en els quals tots els martorellencs s’han 
hagut d’adaptar a una situació inèdita per con-
tenir la propagació del virus, protegir-se i prote-
gir a tota la població.

L’emergència sanitària generada pel coronavi-
rus, amb restriccions a tots els nivells, van re-
duir l’activitat social i econòmica fins al mínim. 
El confinament obligatori va buidar els carrers i 
les places de Martorell. Un cop es van frenar els 
contagis i es va relaxar la saturació als centres 
sanitaris, es va donar inici al procés de descon-
finament que va culminar el passat 22 de juny 
amb la fi de l’Estat d’Alarma i l’inici de la fase 
de Represa.

El nostre poble està recuperant la normali-
tat amb les mesures de seguretat i prevenció 
bàsiques com són l’ús obligatori de la masca-
reta, el rentat de mans i la distància entre per-
sones. Aquestes mesures ens acompanyaran 
fins que l’autoritat sanitària doni per acabada 

COVID-19

confinament
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De l’emergència al
confinament

l’epidèmia, en el moment que es trobi una va-
cuna i un tractament eficaç contra el virus.

Des del mes de març, l’Ajuntament de Martorell 
ha adaptat la seva estructura a les necessitats 
de cada etapa des de l’inici de l’emergència fins 
a la fase de represa i de recuperació gradual de 
la normalitat. En aquest sentit, l’alcalde Xavier 
Fonollosa va signar un decret per establir els 
serveis públics essencials que s’han mantin-
gut operatius per donar servei a la ciutadania, 
arran de la situació generada pel coronavirus.  
Per raons de salut pública i de responsabilitat 
ciutadana, es va limitar la prestació dels serveis 
públics a aquells estrictament necessaris ja fos 
presencialment o sistemes alternatius com el 
teletreball. 

Seguint les indicacions de les autoritats sani-
tàries, amb l’inici de l’estat d’alarma es va de-
cretar el tancament d’equipaments i parcs i la 
suspensió d’actes públics amb aglomeracions 
de persones.  En paral·lel, l’Ajuntament va de-
cretar el reforç de la neteja i desinfecció periò-
dica de la via pública per extremar la higiene a 
la via pública i evitar fonts de contagi del virus.
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Coordinació i unitat

COVID-19

per fer front a l’epidèmia

L’alcalde, Xavier Fonollosa, ha liderat la 
coordinació de totes les administracions a 
Martorell per afrontar l’emergència sanitària. 
En comunicació permanent amb el Depar-
tament de Salut, l’alcalde ha posat els re-
cursos de l’Ajuntament a disposició de les 
autoritats sanitàries per impulsar les mesu-
res per garantir el servei sanitari i de conten-
ció del virus entre la població. Així mateix, 
l’Ajuntament ha fet de catalitzador de les 
necessitats que anaven sorgint en cada mo-
ment, com el desproveïment de material sa-
nitari de protecció individual, com les mas-
caretes, als centres sanitaris i sociosanitaris 
de Martorell.

L’11 de juny per primera vegada des de l’inici 
de l’epidèmia, l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell i l’Hospital Sagrat Cor no tenien cap 
ingressat per coronavirus. Des de llavors hi ha 
hagut alguns ingressos i altes però no s’ha arri-
bat als nivells d’impacte inicial de l’epidèmia als 
centres hospitalaris. El dia 6 d’abril, en ple pic 
de la pandèmia, entre ingressats positius i per-
sonal sanitari infectat dels dos hospitals i l’Hotel 
Salut, hi havia 274 persones. A l’Hospital Sant 
Joan de Deu hi ha també persones aïllades 
pendents del resultat de la prova i altres veïns i 
veïnes de Martorell són confinats al seu domi-
cili o a les residències, al donar positiu, seguint 
els protocols del Departament de Salut i del se-

guiment de casos que es fa des dels Centres 
d’Atenció Primària de Martorell.

Pel que fa a les residències de la gent gran, 
el 2 de juliol els quatre centres que hi ha a 
Martorell no registraven cap resident positiu 
de coronavirus per primer cop des de l’inici 
de l’epidèmia.  La Fundació Residència Sant 
Joan de Déu de Martorell, la Residència Anoia, 
la Residència Avis Martorell i la Residència 
Fuencas segueixen el protocol establert per 
la Generalitat per a la represa de la normalitat 
i per evitar contagis als centres, aplicant en 
cada moment les mesures adients per preser-
var la salut i la seguretat dels usuaris.
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L’Ajuntament va repartir 29.000 mascaretes quirúrgiques FFP2, casa per casa als més 
d’11.000 habitatges de Martorell. Aquesta tasca va ser realitzada per personal públic, 
30 persones, durant quinze dies. També es va proporcionar mascaretes als usuaris dels 
Ferrocarrils de la Generalitat i de RENFE. I 4.000 mascaretes als comerços per que tots 
els veïns i veïnes que accedissin a un establiment duguessin mascareta.

L’Ajuntament de Martorell també va proveïr de mascaretes higièniques els comerços 
locals per garantir que tothom en fes servir quan entrés a l’interior d’un establiment 
amb l’inici del procés de desconfinament. Cal recordar que l’ús de la mascareta és 
obligatori i que la prevenció és molt important en aquests moments per evitar rebrots 
i minimitzar el risc de contagi.

L’Ajuntament també ha rebut donacions de mascaretes de diverses empreses, entitats i de 
particulars. La solidaritat de molts martorellencs ha facilitat que tothom hagi pogut disposar 
de material de protecció individual.

Repartides 29.000 
mascaretes a domicili

per fer front a l’epidèmia
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L’EMPRESA INEOS, MATRIU D’INOVYN MARTORELL TAMBÉ VA DONAR SUPORT ECONÒMIC A QUATRE ENTITATS SOCIALS DE 
MARTORELL (CÀRITAS, CREU ROJA, ARC DE SANT MARTÍ I FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL) PER A 
L’ATENCIÓ DE PERSONES AFECTADES ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA. L’ALCALDE XAVIER FONOLLOSA VA MANIFESTAR EL 
SEU AGRAÏMENT I VA DESTACAR QUE LES ENTITATS “REPRESENTEN UN TEIXIT ASSOCIATIU SOLIDARI I SOCIAL, QUE EN COORDI-
NACIÓ AMB L’AJUNTAMENT ESTEU A PRIMERA LÍNIA, ATENENT ELS MÉS VULNERABLES”.

Comunicació 
i transparència
Des de l’inici de l’epidèmia la comunicació ha estat clau per mantenir 
informats tots els veïns de l’evolució del virus i de les diferents etapes 
des del confinament fins a la represa de la normalitat. L’alcalde Xavier 
Fonollosa informa cada dia a les xarxes socials des del 13 de març de 
la situació de l’epidèmia a Martorell, amb les dades obtingudes dels 
hospitals, residències, CAP, Departament de Salut i dels serveis fune-
raris del poble. L’alcalde Fonollosa afegeix missatges d’ànim i serenitat 
als seus comunicats diaris i es fa ressó de les accions per ajudar a 
frenar el virus i  les incidències que tenen lloc al nostre poble. A més, 
manté una comunicació directa i fluïda amb els veïns i veïnes a través 
de les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter.

Garantint
COVID-19

l’atenció a les persones
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El suport a les famílies més vulnerables ha 
estat la prioritat: amb la gestió de les tar-
getes de beques menjador, el servei de te-
leassistència i el seguiment de les persones 
grans que viuen soles han estat algunes de 
les tasques desenvolupades.

L’Ajuntament també va coordinar una xarxa 
de voluntaris formada per més de 250 per-
sones, dedicades sobretot a confeccionar 
mascaretes i bates per al personal sanitari 
i sociosanitari.

Es van adoptar mesures socials d’impuls 
i reforç en l’atenció a persones amb vul-
nerabilitat, i l’ampliació del programa de 

D’entre les mesures socials, cal desta-
car la recollida, preparació i lliurament 
de 170 kits de connectivitat per a es-
colars i el repartiment de 525 kits de 
material escolar bàsic per a nens que 
no en tenien, per a evitar l’escletxa di-
gital i social.

Des de l’inici de l’epidèmia, l’Ajuntament va reforçar els 
serveis socials com a servei bàsic d’atenció a les persones. 

l’atenció a les persones

Bon Veïnatge, el repartiment de les tar-
getes moneder o la coordinació de la 
xarxa de voluntariat de Martorell. Quant 
a les persones grans, els Serveis So-
cials Bàsics han reforçat l’actuació per 
detectar els casos de vulnerabilitat i fer 
l’acompanyament ampliant el Programa 
de Bon Veïnatge a voluntaris, a més dels 
esplais, farmàcies i comerços, fins a do-
blar en participants, un seguiment tele-
fònic, valoració i tramitació de recursos 
alimentaris a les famílies més vulnerables 
i el repartiment de les targes moneder de 
beques menjador, de les que s’han fet 
dues recàrregues.
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COVID-19

Suport
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al comerç i restauració    
  de proximitat

En el plànol econòmic, ha creat un nou servei 
telefònic per a empreses, comerços i particu-
lars per resoldre dubtes relacionats amb els 
ERTO, les ajudes a autònoms i gestions amb 
els serveis d’ocupació.  I es va crear un mapa 
virtual de la restauració, una guia amb els es-
tabliments que han estat oberts donant servei 
mitjançant comandes telefòniques per anar a 
recollir o a domicili.

Per facilitar la normativa de les fases del descon-
finament, l’Ajuntament ha elaborat unes guies 
de protocols segons cadascuna de les fases i 
les mesures per als establiments comercials.

Suport
L’Ajuntament va aprovar la modificació 
transitòria de la normativa per ocupació 
de la via pública amb taules i cadires de 
bars i restaurants. Una mesura que va per-
metre, sempre que tècnicament ha estat 
possible, una ampliació a aquests establi-
ments quan el desconfinament els va per-
metre tornar a obrir. Alhora, s’ha suspès 
fins a finals d’any la taxa per ocupació de 
la via pública amb taules, cadires i tendals.

També es va aprovar la pròrroga dels im-
postos i taxes a Martorell fins al 5 de juliol, 
mentre durés l’estat d’alarma per minimit-

zar l’impacte de l’epidèmia de coronavirus 
a famílies, empreses i autònoms de Mar-
torell.

L’Ajuntament de Martorell activarà pròxima-
ment la convocatòria d’un paquet d’ajuts 
econòmics directes destinats al petit co-
merç, persones autònomes i empreses per 
despeses vinculades al manteniment o 
reactivació de la seva activitat, emmarcat 
dins el Pla de Reactivació Econòmica i de 
Protecció Social “Martorell Actua” (més in-
formació a les pàgines 16 i 17) per fer front 
als efectes de la COVID-19.
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COVID-19

La cultura
s’adapta

Durant el confinament, l’Escola Municipal de 
Música de Martorell no ha aturat l’activitat. Els 
canals de comunicació entre el professorat i 
els alumnes s’han reconvertit a les videocon-
ferències, els missatges de WhatsApp i les 
trucades telefòniques, el nou canal de Youtu-
be i el bloc. L’Escola va tancar el curs amb un 
vídeocollage a Youtube amb 170 participants, 
entre professorat i alumnat del centre. Tots 
ells es van enregistrar interpretant l’Himne de 
Alegria de Beethoven.

El 23 d’abril, Martorell  va celebrar una Diada 
de Sant Jordi diferent a causa de la Covid-19 
i de l’estat d’alarma. El 23 de juliol, floriste-
ries i llibreries del nostre poble també van 
treure llibres i roses als carrers, aprofitant el 
Sant Jordi d’estiu organitzat enguany pels 
respectius gremis.

El Baix és cultura, el primer festival comarcal 
online que s’ha celebrat al Baix Llobregat, ha 
comptabilitzat una audiència de 48.803 per-
sones als quatre canals d’Instagram habilitats 
com a escenaris del centenar d’activitats que 
s’han organitzat del 8 al 10 de maig. Amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Martorell, 
hi van participar artistes martorellencs com 
la rapera Mucha Miriam, el jove ballarí Blai 
López, els músics Xavier i Genís Pagès, la 
il·lustradora Clara-Tanit Arqué, el saxofonista 
Pere Miró i el mag Jordi Pinto.

El 13 de juliol, la Biblioteca Martorell va re-
prendre la major part dels serveis que ha-
vien quedat suspesos amb motiu de la 
COVID-19. Hi ha lliure accés a la col·lecció 
i s’ha activat el préstec interbliotecari. Des 
de finals del mes de maig, l’equipament va 
obrir les seves portes, però amb restriccions.

Es manté l’horari d’estiu fins al 14 de set-
embre, les tardes de dilluns a divendres, de 
16.00 a 20.30h, i els matins de dimarts i di-
jous, de 10.00 a 14.00h, i romandrà tancada 
per vacances del 10 al 23 d’agost.

Com en fases anteriors, per a l’accés a tots 
els serveis serà obligatori l’ús de la mascare-

ta i la neteja de mans amb hidrogel que els 
usuaris trobaran a l’entrada de l’edifici. Du-
rant l’obertura de la Biblioteca es garantirà 
la neteja i desinfecció i també la ventilació, 
tant dels espais com del mobiliari que sigui a 
l’abast del públic.

Museus de Martorell ha reconvertit els fulls 
de sala del Muxart Espai d’Art i Creació en 
codis QR per tal que els visitants se’ls desca-
rreguin al mòbil i gaudeixin de tota la informa-
ció amb seguretat. A tots els museus s’han 
extremat les mesures d’higiene i s’ha limitat 
l’aforament. A més, s’ha posat en marxa una 
campanya per informar els centres escolars 
de les activitats disponibles pel proper curs, 
adaptant-les a la nova normalitat.
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L’estat d’alarma pel coronavirus va limitar 
les cerimònies d’enterrament, va restringir 
els serveis funeraris de vetlla i la publicació 
d’esqueles, la qual cosa impedia assabentar-
se de les persones que traspassaven. Per fa-
cilitar que tothom tingués coneixement dels 
difunts i pugués donar el condol a la família, 
l’Ajuntament de Martorell va obrir un llibre vir-
tual de condol al web martorell.cat.

“L’epidèmia d’aquest virus ens va capgirar 
la vida en molts sentits d’un dia per l’altre. 
Un dels canvis més delicats en els nostres 
costums, i que més ens colpeix, és no po-
der acompanyar les famílies i acomiadar les 
persones que ens estimem i que malaurada-
ment han mort durant l’estat d’alarma”, va 
expressar l’alcalde Xavier Fonollosa.

L’Ajuntament de Martorell farà un homenat-
ge públic en record de tots els veïns i veïnes 
que han mort durant la pandèmia, quan la 
situació sanitària i epidemiòlogica ho per-
meti. A més, es va oferir als familiars de les 
víctimes la possibilitat de fer un recordatori 
íntim d’aquells difunts que no van poder ser 
acomiadats.

L’acte d’homenatge portarà per nom ‘In Me-
moriam’ i estava previst celebrar-lo a finals 
de juliol, però es va haver de suspendre, se-
guint el consell de l’Autoritat Sanitària.

L’alcalde va explicar que será un “homenatge 
global a tots els martorellencs i martorellen-
ques que ens han deixat els últims mesos, 
sobretot com a conseqüència de la pandè-
mia. Serà un acte senzill, però molt solemne, 
per rendir memòria a les víctimes de manera 
conjunta, amb els familiars i les persones de 
Martorell que hi vulguin assistir”.

Si necessiteu ajuda en la gestió del dol per 
la mort d’un familiar o amic podeu utilizar la 
web www.GestioEmocional.cat, a través de 
la qual es dona suport emocional i psicolò-
gic a tota la ciutadania, davant la situació 
excepcional que estem vivint a causa del 
coronavirus.

Dol
i homenatge
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COVID-19

Piscina i casals
La Piscina d’Estiu es va obrir el passat 22 de juny amb 
unes 230 persones que han fet el primer bany de la 
temporada, que s’allargarà fins al 20 de setembre. 
L’obertura de la piscina s’ha desenvolupat sense inci-
dències i complint amb les mesures de seguretat i hi-
giene. La piscina incorpora, com a novetat, un tobogan 
gegant, que es va posar en marxa el dia 24 de juny.

Els usuaris que han estrenat la Piscina d’Estiu han hagut 
de seguir les normes sanitàries establertes: cal portar 
mascareta per a l’accés a la instal·lació i per moure’s 
pels espais comuns, i s’han de respectar les distàncies 
tant als espais esportius com als espais comuns. Els 
primers usuaris de la instal·lació han estrenat la tempo-

rada de bany sense esperes ni aglomeracions, ja que 
els protocols han funcionat correctament per evitar les 
molèsties causades per la situació sanitària.

L’accés està condicionat al fet que en aquell moment no 
se superi l’aforament màxim permès en l’equipament. 
Al web www.martorell.cat es pot consultar, en temps 
real, el percentatge d’ocupació de cada instal·lació en 
relació a la capacitat permesa.

Finalment, es va elaborar i aplicar un pla d’entrada en 
funcionament dels equipaments esportius, d’acord 
amb la proposta de protocols de la Generalitat i en el 
marc del pla de l’Estat per al desconfinament.
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Piscina i casals
El Casal d’Estiu i l’Escola Esportiva 
per a nenes i nens de Martorell van 
obrir el 29 de juny amb 229 partici-
pants. L’oferta d’enguany per al ju-
liol i per a l’agost ha quedat reduïda 
a dos opcions en diferents escoles 
de Martorell per extremant totes les 
mesures de seguretat i d’higiene. 
Els infants han gaudit de les activi-
tats i han après a complir amb les 
mesures per prevenir el virus en el 
seu dia a dia als casals. 

amb seguretat
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El Ple Municipal de juliol va aprovar el Pla de 
Reactivació Econòmica i de Protecció Social 
de Martorell. El Pla és un full de ruta té com a 
objectiu pal·liar i superar els efectes de la cri-
si econòmica i social que ha provocat la CO-
VID-19 a la població. Porta per títol ‘Martorell 
actua’, i inclou dos eixos -el suport a l’economia 
local i l’àmbit social- i 12 línies d’actuació.

El Pla de Reactivació Econòmica i de Pro-
tecció Social de Martorell es basa en do-
nar suport a l’economia local, a l’ocupació 
i a l’àmbit social i de les persones, amb 
les famílies, les entitats i les empreses 
com a destinataris. L’ha elaborat una co-
missió integrada pels cinc partits repre-
sentats al consistori, el cap de l’àrea de 

Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament i el 
director del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell (PM-
SAPM), sota la presidència de l’alcalde, 
Xavier Fonollosa.

Precisament Fonollosa va presentar-lo com a 
un document “que s’ha treballat durant el darrer 
mes amb les diferents aportacions dels grups 
en sessions setmanals, escoltant a tothom en 
un moment com aquest per analitzar la situació 
actual i traçar unes línies mestres”.

Pel que fa als continguts, el primer eix 
-l’econòmic-, pretén “promoure l’activitat 
donant suport a empreses, comerços i 
autònoms i fer un seguiment i anàlisi dels 
sectors més afectats i de les ajudes apli-

cades. També es planteja el foment de 
l’ocupació, la millora i potenciació de les 
ajudes i l’impuls de les inversions, amb su-
port a empreses i promotors privats i fent 
créixer la inversió des de l’Ajuntament”, 
segons desgranava el regidor d’Hisenda, 
Economia, Organització i Règim Interior, 
Lluís Amat.

Pel que fa a l’àmbit social i de les perso-
nes, vol “garantir l’accés als serveis es-
sencials i reforçar les estructures dels 
serveis socials; reforçar la capacitat de 
resposta l’emergència habitacional; enfor-
tir els mecanismes de prevenció de la vul-
nerabilitat i de protecció de la gent gran; 
l’empoderament dels joves i l’anticipació 

PLE D’AGOST

Pla de Reactivació 
Econòmica i Protecció 
Social de Martorell 
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ALTRES PUNTS 
APROVATS

Al Ple també es va aprovar, per una-
nimitat, l’adhesió al Pacte d’Alcaldes 
i Alcaldesses per al Clima i l’Energia 
i les dues festes locals per a l’any 
2021, que seran el 26 d’abril -Fira 
de Primavera- i el 16 d’agost -Festa 
Major-. També va tirar endavant la 
pròrroga del conveni de col·laboració 
entre la Generalitat i l’Ajuntament per 
a la prestació dels serveis del Centre 
de Desenvolupament Infantil i Aten-
ció Precoç (CDIAP) a Martorell.

En el capítol de mocions, es va 
donar llum verda per unanimitat a 
aixecar la suspensió d’ajuts per 
minimitzar l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19 en els llo-
guers d’habitatge habitual, i també 
a la participació del món local en la 
gestió dels fons provinents del Pla 
de Recuperació per a Europa Next 
Generation EU -totes dues presen-
tades pel PSC i amb esmenes del 
govern municipal-. També va rebre 
el vistiplau, amb esmenes, la pro-
posta d’ERC de suport a les ener-
gies renovables i per la implantació 
de criteris d’integració paisatgísti-
ca, protecció agrícola i equilibri te-
rritorial a Martorell. El PSC i Movem 
es van abstenir i la resta de forma-
cions hi va votar a favor.

AMPLI CONSENS

El Pla es va aprovar sense cap vot 
en contra al Ple Municipal de juliol. 
Va comptar amb els vots favora-
bles de Junts per Martorell, el PSC, 
ERC i C’s i l’abstenció de Movem. REGIDOR D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR

ENTREVISTA 

Lluís Amat

“Hem d’actuar entre 
tots perque Martorell 
surti reforçat”

Va néixer a Martorell l’any 1965 i sempre 
ha estat un apassionat del poble, on ha 
viscut tota la vida. És director financer es-
pecialitat en fiscalitat, gestió d’empreses 
i gestió de valors. Vinculat a moltes enti-
tats martorellenques i especialment a les 
entitats esportives. Ha estat jugador i en-
trenador de la UD Martorell, de la Penya 
Barcelonista i del Futbol Sala Martorell en 
diferents etapes. També és col·laborador 
voluntari de la Fundació de l’Arc de Sant 
Martí i és regidor de l’Ajuntament de Mar-
torell des de l’any 2011.

COM HA AFECTAT L’EPIDÈMIA DE 
CORONAVIRUS ALS COMPTES DE 
L’AJUNTAMENT?
Des de l’inici de l’epidèmia hem hagut de pren-
dre decisions excepcionals per una banda, per 
a despeses relacionades amb la protecció dels 
veïns, per exemple la compra i el repartiment de 
mascaretes, i de l’altra, decisions que afectaven 
els ingressos de l’Ajuntament, com suspendre 
el pagament d’impostos i taxes municipals. 
Aquestes decisions ens obliguen a reestructu-
rar els Pressupostos d’enguany, però el nostre 
compromís és mantenir l’actual nivell de despe-
ses, tot i que es  prioritzarà la despesa en les ac-
tuacions que siguin necessàries per implemen-
tar el Pla de reactivació econòmica i de protecció 
social de Martorell.

QUIN ÉS EL CONTINGUT DEL PLA DE 
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I PROTECCIÓ 
SOCIAL?
El pla té dos grans objectius, d’una banda, de-
terminar les mesures necessàries per incidir i 

a les seves necessitats; el reforç 
de l’equitat i la inclusió del sistema 
educatiu; el treball per incrementar 
la capacitat de resposta del sistema 
sanitari; el foment de l’esport com a 
eina de salut, educativa i de cohesió; 
fer més rellevant la cultura i el turis-
me com a pilars econòmics i socials, 
la consolidació dels mecanismes 
de prevenció i mantenir els canals 
de comunicació amb ciutadans i 
col·lectius”.

Amat va definir el Pla com a “molt 
transversal i viu, adaptable per a que 
les accions siguin les més adequades 
i efectives en cada moment”.

corregir la desacceleració econòmica i poder 
contribuir al manteniment del teixit productiu 
i econòmic a la ciutat. I, d’altra banda, donar 
resposta a les creixents necessitats socials, es-
pecialment dels col·lectius més vulnerables.

COM ES DURÀ A TERME AQUEST PLA?
D’entrada és un document col·laboratiu obert, 
transversal i viu, adaptable perquè les accions 
siguin les més adequades i efectives en cada 
moment a causa de la incertesa de l’evolució 
d’aquesta crisi. L’hem batejat ‘Martorell Actua’ 
i l’hem articulat a partir de 2 eixos principals 
donant suport a l’economia local i ocupació i 
a l’àmbit social i de les persones, amb les fa-
mílies, les entitats i les empreses com a des-
tinataris,  a través de 12 línies d’actuació. En 
el desplegament del Pla es preveu fer el segui-
ment periòdic de les accions efectuades, així 
com la seva revisió o adaptació a les noves 
circumstàncies que es puguin presentar. Hem 
de remar tots en la mateixa direcció. Aquest do-
cument és un punt de partida per a que, entre 
tots, actuem perquè el poble de Martorell surti 
reforçat d’aquesta epidèmia.

COM A REGIDOR D’HISENDA, COM ES 
PLANTEJA AQUEST MANDAT MUNICI-
PAL?
L’Ajuntament té una bona salut econòmica i fi-
nancera que ens permet ara actuar contra els 
efectes de l’epidèmia. Això és perquè des de fa 
anys que apliquem criteris d’eficiència, per po-
der invertir en la millora de la via pública i oferir 
serveis i equipaments de qualitat per als marto-
rellencs. La capacitat de gestionar els comptes 
amb responsabilitat i d’obtenir el suport d’altres 
administracions per fer inversions ens permet 
alhora mantenir-nos en una pressió fiscal baixa.
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@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.

Encara que no ho sembli, fa pocs dies es 
complia el primer any de l’actual legislaura. 
Així, és un bon moment per poder fer, de for-
ma resumida, un balanç de la mateixa.

Hem vist com s’han incrementat els sous 
dels integrants de l’equip de govern. En la 
mateixa línia han augmentat els impostos, 
les taxes municipals i la tarifa de l’aigua per 
aquest any 2020 (Quin “encert” senyores i 
senyors del govern!!! Apujar els impostos en 
els temps que corren...).

També i seguint amb la vessant econòmica, 
per primera vegada en molt de temps, el tan-
cament del Pressupost Municipal, en aquest 
cas el de l’any 2019, ha sigut en negatiu. Per-
què s’entengui millor, es va gastar més que 
no pas es va ingressar. Segurament, el fet de 
que l’any passat fos any electoral fa pensar 
que haurà tingut el seu impacte econòmic a 
les arques municipals.

Cal recordar que amb data 31 de desembre 
de 2019, el deute viu que té l’Ajuntament de 
Martorell és de 17.100.667 euros, el que su-
posa uns 600 euros de deute per cada mar-
torellencs i martorellenca.

Durant aquest any, les i els socialistes hem 
fet una oposició responsable exercint el 
control i fiscalització de l’equip de govern 
a través de propostes, mocions (una de les 
darreres, en suport a les treballadores i tre-
balladors de Nissan) i preguntes, un fet que 
a l’alcalde Fonollosa no li ha agradat. Això es 
veu reflectit en les seves respostes i interven-
cions carregades de prepotència i supèrbia.

El nostre grup sempre ha estat recolzant el 
govern municipal en les seves actuacions re-
ferents a la crisi sanitària, social i econòmica 
motivada per la Covid-19, deixant de banda 
els colors polítics per treballar tots plegats en 
els interessos de la ciutadania de Martorell, 
especialment els més vulnerables i afectats 
per aquesta pandèmia.

Finalment, caldrà detectar i prioritzar les ne-
cessitats, de forma urgent, en sectors com: 
l’ocupació, el comerç de proximitat, educa-
ció i sanitat pública, serveis socials de proxi-
mitat i, sobretot, en aquells col·lectius que 
més malparats han sortit d’aquesta crisi com 
és el col·lectiu de Gent Gran.

Les i els socialistes de Martorell no defallirem 
en seguir de ben a prop totes i cadascunes de 
les decisions que es prenguin des del govern 
municipal en relació al benestar de la ciutada-
nia. Ara és un bon moment per demostrar que 
les persones han de col·locar-se en el centre 
de l’acció política de qualsevol govern.

Endavant!

L’emergència sanitària provocada pel 
coronavirus està tenint efectes socials i 
econòmics i a Martorell hem d’estar prepa-
rats per pal·liar entre tots aquesta situació 
i tirar endavant el nostre poble. La nostra 
prioritat són les persones, els veïns i veïnes 
de Martorell. El primer i principal objectiu 
és protegir la salut de tothom, perquè en-
cara ens trobem en epidèmia. Fins que no 
hi hagi una vacuna ni tractament efectiu 
haurem de conviure amb l’epidèmia i anar 
recuperant paulatinament totes les activi-
tats, amb cautela i seguretat. Hem de re-
cuperar l’activitat social, i també, l’activitat 
econòmica. Des del govern municipal, 
amb l’aportació d’alguns grups municipals, 
hem elaborat un Pla de Reactivació Econò-
mica i Protecció Social amb l’objectiu 
d’acompanyar aquesta recuperació. Es 
tracta d’impulsar des de l’Ajuntament 
amb la col·laboració del teixit empresarial 
i associatiu, aquelles mesures que acti-
vin l’activitat econòmica i l’ocupació i ens 
ajudin a que ningú quedi enrere per culpa 
d’aquest maleït virus. 

Hem batejat aquest pla amb el lema “Mar-
torell Actua”. Com ho farem? Ho farem en-
tre tots, escoltant els agents implicats per 
fer un seguiment i anàlisi dels sectors més 
afectats. Intentant actuar allà on és més 
necessari, fent créixer les inversions, bus-
cant el finançament on calgui, i de la mà 
dels autònoms, del comerç i de les empre-
ses de Martorell. 

Pel que fa a l’àmbit social i de les perso-
nes, hem de reforçar la protecció dels 
col·lectius més vulnerables a les dificultats 
econòmiques. Això vol dir garantir l’accés 
als serveis socials essencials i enfortir la 
prevenció de la vulnerabilitat. Hem de vet-
llar perquè els mecanismes de detecció i 
resposta a les emergències socials siguin 
àgils i eficients.

Hem d’actuar en paral·lel per salvaguardar 
la salut i el benestar de tothom i per garan-
tir un futur pròsper i una ràpida recuperació 
amb accions que sumin per donar respos-
ta a les necessitats. Ens hi juguem molt.

El Pla Martorell Actua que hem aprovat al Ple 
és ni més ni menys que el punt de partida 
per a la reactivació del nostre poble. A par-
tir d’ara ens toca arremangar-nos i treballar 
plegats per concretar totes les accions i fer-
les efectives. Si ho fem entre tots, remant en 
la mateixa direcció i amb el mateix objectiu, 
serem capaços de superar aquest virus i les 
seves conseqüències. Actuem!

MARTORELL ACTUA
PER TIRAR ENDAVANT

OPOSICIÓ RESPONSABLE

Manoli FrancoLluís Amat

PSCJxM
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Hola Vecinos, 

El pasado mes de Julio, el Pleno del Ayunta-
miento de Martorell aprobó un Plan de Reacti-
vación Económica y Social con el Acuerdo de 
casi todos los Grupos. 

Lo verdaderamente importante vendrá a partir 
de ahora: cuando en realidad conozcamos las 
necesidades reales y los fondos con los que 
el Consistorio podrá contar para atenderlos. 
Para eso, en Ciudadanos, estaremos muy 
atentos para que lo fondos vayan destinados a 
quienes realmente lo van a necesitar: Familias, 
Autónomos y Pymes.

Y eso que no lo están poniendo fácil entre 
unos y otros. Mientras que Socialistas votan 
en Madrid lo contrario de lo que hacen en los 
Ayuntamientos: que es pedir que los exceden-
tes los puedan administrar las Corporaciones 
locales para combatir los efectos económicos 
de la Pandemia; en el Gobierno del Estado, 
pretenden disponer de ellos.

Por otro lado, vemos que algunos Ayunta-
mientos, prácticamente, no tienen excedentes 
de tesorería, como el nuestro; debido a que 
en años, como el pasado 2019 (recordemos, 
elecciones municipales), el gasto en obras 
poco eficientes se disparó. 

Lamentablemente esta es tónica general de 
los viejos partidos.

A ello hay que añadir la nula acción legislati-
va de la Generalitat, preocupada por “lo de 
siempre”. Y tanto el Gobierno Central, como 
el Autonómico, centrados en poner en relieve 
escándalos que sirvan para tapar las vergüen-
zas y escándalos propios, eso sí, destacando 
las de los otros.

¿Y los problemas de las personas? Las cifras 
que se avecinan, en cuanto a pérdidas de em-
pleo, pueden ser históricas;  ¿y los Planes A, B 
y C?, sencillamente, no los conocemos. Pero 
eso sí, el presidente de vacaciones.

En nuestro Municipio, la limpieza de calles, la 
Seguridad Ciudadana/Policía Local, todavía 
están sin resolver; el Centro de Formación 
Profesional del Automóvil, que ha costado 
más de 20 Millones de nuestros impuestos, 
sigue igual y ya van…¿cuántos años?; ¿los 
Juzgados? Lo mismo: pendiente.

A eso añadir el maldito Covid, que no ha cedi-
do, al revés, estamos en pleno rebrote, por lo 
que debemos continuar extremando las pre-
cauciones.

Nuestra sociedad necesita altura de miras, 
pragmatismo y establecer políticas decentes, 
que se impliquen en la defensa de la salud de 
las personas y en la creación de empleo. Para 
eso estará Ciudadanos, para hacer y colabo-
rar en POLÍTICAS ÚTILES.

Martorellencs i martorellenques, ara ja fa 
més d’un any de les eleccions municipals. 
Un any en que ERC, des de l’oposició, 
hem treballat en matèria d’habitatge, tre-
ball, salut, benestar social, etc. Però tam-
bé ha estat un any marcat pel dolor de la 
pèrdua de persones estimades a causa 
de la pandèmia de la Covid-19, i dolor 
per perdre la feina i no saber com portar 
menjar a la família. Des d’Esquerra Repu-
blicana volem enviar el nostre escalf i con-
dol a tots aquells que han perdut a alguna 
persona estimada, així com un missatge 
d’esperança a tots aquells que es trobin en 
situacions de dificultat.

Com he dit al principi, durant el que por-
tem de mandat ens hem preocupat per 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
i com millorar els seus serveis; pel tre-
ball, doncs Martorell és ja el municipi del 
Baix Llobregat amb el percentatge més 
alt d’atur; pels problemes relacionats amb 
l’habitatge, ja sigui per la seva manca i 
preus abusius, per la degradació de cer-
tes zones de Martorell, o per les dificul-
tats en començar a construir el nou Barri 
de la Sínia. També per la participació de 
la gent i de col·lectius en la política, com 
poden ser els joves, a través de la nova 
Taula de Joventut, la qual es va crear a 
proposta nostra a través del nou Pla de 
Reactivació de Martorell. Dels petits co-
merços i negocis, preocupant-nos per a 
que paguin quantes menys taxes millor i 
puguin gaudir de tot el suport per poder 
fer front a aquesta nova crisi econòmica. I 
així podríem seguir.

Però ara ens cal més. Cal treballar enca-
ra més, amb esforços nous i redoblats per 
tal de poder garantir una resposta efectiva 
a tots nosaltres. Els esforços fets fins ara 
han estat i són positius, però el nou es-
cenari que s’albira a l’horitzó ens obliga a 
més. Hem treballat en la redacció del Pla 
de Reactivació de Martorell per fer front als 
devastadors efectes de la pandèmia sobre 
la nostra població; posant en tot moment 
al ciutadà al vell mig, perquè el republica-
nisme i el socialisme que defensem ens 
hi obliga: treballem per les persones i pel 
màxim interès del poble. Sempre ho hem 
fet, i així continuarem. 

Ara cal agafar forces i continuar treballant; 
però sumant esforços i voluntats, doncs 
quan més siguem remant en la mateixa 
direcció, abans sortirem d’aquest atzucac.

Una forta abraçada a totes.

Es tracta d’un document de bones intencions 
que hauria estat un bon punt de partida però 
que resulta insuficient en aquest moment 
d’emergència. Falta concreció, priorització i 
no conté cap proposta en relació a l’augment 
de la violència masclista al nostre municipi fruit 
d’aquesta situació.
Durant els mesos que ha durat l’Estat 
d’Alarma, entenent la complexitat de la situa-
ció, vam estar al costat de l’equip de govern 
fent propostes que consideràvem que be-
neficiaven a la majoria social martorellenca. 
Propostes com, per exemple, ser més flexi-
bles amb el confinament de les persones 
amb trastorns de l’espectre autista, dema-
nar l’ampliació de les terrasses, l’exempció 
de taxes, fraccionament del pagament 
d’impostos o la compra de material digital 
per a les residències de Martorell, ja que en 
alguns casos alguns dels usuaris de les resi-
dències no podien fer videotrucades als seus 
familiars en moments molt durs per a qualse-
vol família.
En aquest cas, fins a 46 propostes per a un 
document que finalment té moltes mancan-
ces: no recull cap actuació en relació a com 
intervenir en l’augment de la violència mas-
clista fruit del confinament. En l’eix de suport 
econòmic, mentre el govern proposa “suport 
al comerç de proximitat” en abstracte, nosal-
tres proposem mesures concretes, com no 
aplicar interessos de demora al pagament 
d’impostos i taxes municipals d’enguany, 
bonificar el cost de la compra de material per 
a la prevenció de la covid (mampares, gels, 
mascaretes...) o retornar la part fixa dels con-
sums energètics dels mesos de confinament. 
També dur a terme accions formatives en ma-
tèria de venda online, eines de gestió de cites 
prèvies, etc.
D’altra banda, som el municipi de Baix Llobre-
gat amb la taxa d’autr més elevada mes rere 
mes, i aquesta situació es veurà agreujada per 
la crisi actual. Però tampoc les propostes de 
foment de la ocupació són realment creïbles: 
“Suport a l’emprenadoria” sense més detall o 
“fomentar la contractació de persones atura-
des”, com si no es fes ja.
En l’àmbit social la crítica és la mateixa. Plan-
tegen objectius d’allò més abstracte: reduir el 
fracàs escolar, millorar la qualitat educativa, 
ampliar el parc públic d’habitatge... Però sense 
prioritzar i sense mesures concretes o meca-
nismes d’avaluació, quedarà en paper mullat. 
Aquest document podria haver estat un bon 
punt de partida si hagués estat plantejat amb 
més temps, doncs l’hauríem concretat tre-
ballant de forma col.lectiva. Però avui resulta 
insuficient com a punt de partida, i molt millo-
rable com a document final.
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