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ANY DE CREACIÓ: 1988
PRESIDENT Andreu Domènech

DADES DE CONTACTE

Direcció: Pl. de les Cultures s/n CENTRE CULTURAL
Telèfon: 637461574
Adreça electrònica: xarxamartorell@gmail.com

FINALITAT
Portar a Martorell espectacles de teatre familiar fets per 
companyies professionals, de qualitat i amb valors, que 
facin descobrir als més petits l’emoció d’anar al teatre i 
que puguin compartir aquesta experiència amb la seva 
família. Que aprenguin a seguir una història i estar-hi pen-
dents. El nostre lema d’aquest any : EL TEATRE FASCINA, 
EMOCIONA I EDUCA resumeix molt bé la finalitat.. També 
ajudar al desenvolupament personal dels infants treballant 
la cultura i la llengua catalana des de la proximitat, trencant 
barreres culturals i intentant arribar a tota la ciutadania. Fer 
riure, divertir i emocionar i sempre amb propostes de quali-
tat que reforcin els valors i educació democràtics. 

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)

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 VIA ı 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
Edició i redacció:
Ajuntament de Martorell
Correcció lingüística:
Servei Local de Català
Dipòsit legal:
B-17.326-81
Disseny i maquetació:
info@quimaranda.cat

Imatges:
Ajuntament de Martorell
Impressió: 
Novoprint
Tiratge: 
11.000 exemplars
Aquest butlletí es distribueix 
gratuïtament per totes les bústies del 
municipi i en els edificis on es faciliti 
l’entrada del repartidor. Si no el rebeu 
correctament, comuniqueu-nos-ho a 
l’adreça electrònica 
comunicacio@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Represa 
amb prudència
Comencem la tardor i reprenem l’activitat en-
mig encara d’una epidèmia que des del març 
ha trasbalsat les nostres vides i ens obliga a 
actuar amb molta prudència. Hem de ges-
tionar de la millora manera possible aquesta 
situació insòlita que ens ha tocat viure, alhora 
que planifiquem i treballem perquè el nostre 
poble segueixi avançant al futur.

El final de l’estiu i l’inici de la tardor són cada 
any el tret de sortida d’un nou curs. Enguany, 
aquest reinici ha adoptat un significat espe-
cial. És un doble reinici, amb la represa pro-
gressiva de les activitats que vam deixar de 
fer en pro d’un interès comú: frenar els conta-
gis de coronavirus.

Al setembre, els nens i nenes han pogut re-
trobar-se amb les aules, amb els mestres i els 
companys de classe.

Malauradament, l’epidèmia no s’ha acabat 
i haurem de conviure un temps amb el virus 
mentre anem recuperant l’activitat habitual 
del nostre poble. Això comporta un esforç 
suplementari i incomoditats, però hem de 
mantenir un ànim positiu per tirar endavant 
aquesta situació. I ho hem de fer entre tots, 
amb cautela, però amb determinació. 

La mascareta, el rentat de mans i la distància 
de seguretat ja són tres hàbits que hem de 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

tenir interioritzats i que ens acompanyaran 
un temps més. A banda, als centres educa-
tius i als centres de treball s’hi han establerts 
protocols i mesures perquè siguin llocs se-
gurs on, en cas de produir-se algun positiu, 
es detecti i s’aïlli per poder continuar amb 
l’activitat. 

De moment, l’evolució de l’epidèmia al nostre 
poble, un cop reiniciada l’activitat, no és do-
lenta. Des de l’Atenció Primària s’estan fent 
moltes proves de detecció del virus i es ca-
nalitza la gestió dels contagis amb les perso-
nes afectades i el seu entorn. En paral·lel, la 
situació als hospitals del nostre poble és es-
table, amb poques hospitalitzacions pel virus. 
Gràcies un cop més a tots els professionals 
sanitaris i sociosanitaris per la seva feina. 

Des de l’Ajuntament seguim prestant la nostra 
col·laboració a les autoritats sanitàries i, tam-
bé, a la comunitat educativa en la gestió del 
dia a dia de l’epidèmia i actuem per pal·liar les 
seves conseqüències socials i econòmiques 
al nostre poble.

Al mateix temps, el nostre deure és també 
alçar la mirada i treballar pensant en el futur. 
En aquest sentit, les obres d’urbanització del 
barri de la Sínia ja estan en marxa i aviat serà 
el barri on molts martorellencs i martorellen-

ques podran desenvolupar el seu projecte de 
vida sense haver de marxar del poble. 

La Sínia serà un barri modern amb un gran 
parc central i amb el mateix segell que sem-
pre apliquem a la via pública a Martorell: el de 
l’urbanisme al servei de les persones i del seu 
benestar.  

Amb la mirada posada també en el futur, hem 
presentat el Pla Director Urbanístic d’Activitat 
Econòmica (PDUAE) del Baix Llobregat Nord. 
Un pla que posa les bases per a la generació 
d’activitat econòmica i la creació de llocs de 
treball, garantint la prosperitat del nostre po-
ble i del nostre entorn.

El PDUAE és la culminació d’un treball de 
planejament que vam començar fa set anys 
i arriba en un moment en què és més neces-
sari que mai que treballem per afrontar amb 
garanties les conseqüències econòmiques 
d’aquesta epidèmia. 

I és que la represa, un cop superada la pri-
mera etapa de l’epidèmia, requereix l’esforç 
i el compromís de tothom.  Administracions, 
empreses, escoles, famílies… tots hi hem de 
posar de la nostra part fins que no disposem 
d’una vacuna i un tractament efectiu. 

Fem-ho de manera responsable, amb pru-
dència i junts, ens en sortirem. 

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

@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

91.2 fmwww.martorell.cat
@ajuntamentmartorell

ENTITAT ı LA XARXA 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.

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

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

19 AL 25 OCT. - CURTO
26 OCT. AL 1 NOV. - M. CISQ.
2 NOV. - DOMINGO
3 NOV. - ROVIRA
4 NOV. - PARERA
5 NOV. - MASSANEDA
6 NOV. - DE DIOS
7 I 8 NOV. - DOMINGO
9 NOV. - ROVIRA
10 NOV. - PARERA
11 NOV. - MASSANEDA

12 NOV. - DE DIOS
13 NOV. - DOMINGO
14 I 15 NOV. - ROVIRA
16 NOV. - PARERA
17 NOV. - MASSANEDA
18 NOV. - DE DIOS
19 NOV. - DOMINGO
20 NOV. - ROVIRA
21 I 22 NOV. - PARERA
23 AL 19 NOV. - HERNÁNDEZ
30 NOV. - MIRALLES VIA

APUNT HISTÒRIC
Som una associació de voluntariat cultural integrada en un mo-
viment de més de 50 pobles de tot Catalunya. L’associació 
de Martorell tenim una història de més de 30 anys treballant 
pel teatre familiar al nostre poble, sempre en col.laboració amb 
l’Auntament. 
Durant tots aquests anys, a Martorell, juntament amb la progra-
mació estable de teatre familiar, hem organitzat activitats com 
“Fer cagar el Tió” o Tallers de teatre infantil i Juvenil com “Patinet 
Teatre”. 
Ens agrada col.laborar amb altres entitats del poble: Amb la 
Biblioteca de Martorell organitzem conjuntament la Marató de 
contes per Nadal, amb l’Associació de Veïns del Pont del Dia-
ble vam organitzar l’activitat “Martorell amb els 25 anys de la 
Marató de TV3” amb la participació de més de 80 entitats i 
recentment amb l’Ajuntament un cicle d’espectacles per les 
places de Martorell. 
Després de la parada del covid, tornem amb força. No us per-
deu els propers espectacles : 25 d’octubre “Què Bèstia!” de 
Tortell Poltrona i 8 de novembre “El llop ferotge” de Príncep 
Totilau. A la nostra web trobareu tota la informació. També ens 
podeu seguir a les xarxes socials. 
Si esteu interessats en conèixer millor aquest projecte i us 
voleu plantejar col.laborar-hi, no dubteu a contactar-nos per 
correu electrònic. 

EDITORIAL   ı   ALCALDE

www.laxarxamartorell.cat

@laxarxamartorell

@laxarxamartorell

@laxarxamartore1
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S’urbanitza

Qui s’acosti als terrenys del 
nou barri de La Sínia, entre 
Torrent de Llops, les Bòbi-
les i Can Cases veurà com 
poc a poc es va dibuixant 
el que serà el nou eixample 
residencial. S’hi construi-
ran 1.100 habitatges, un 
gran Parc Central, un nou 
eix comercial, una zona 
d’oficines i serveis, places 
i zones per a vianants amb 
jocs infantils i una àrea 
d’equipaments públics per 
dotar dels serveis necessa-
ris el barri. 

La  col·locació de la primera pedra, va mar-
car l’inici d’aquestes obres de construcció 
d’aquest nou barri per la ciutat. Segons 
l’alcalde Xavier Fonollosa “neix un barri “de 
qualitat” i amb habitatge “assequible, per 
a que els joves no hagin de marxar del seu 
poble”.
L’acte va estar presidit per l’alcalde, acom-
panyat del regidor de Planificació Ur-
banística, Medi Ambient i Habitatge de 
l’Ajuntament de Martorell, Albert Fernández; 
el representant de la junta de compensació 
Tomás Gasset; l’arquitecte i director facul-
tatiu del projecte Oriol Ademà i la secretària 
de l’Associació de Veïns de Torrent de Llops, 
Marisol Solís.

LA SÍNIA

Veïns de Torrent de Llops i l’Alcalde van posar la primera 
pedra de les obres -una urna de plàstic transparent- on es 
van introduïr elements simbòlics com ara la premsa del dia, 
un plànol i monedes. 
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LA SÍNIA URBANISME

L’Ajuntament de Martorell va obrir l’oficina 
d’atenció Espai La Sínia per atendre les 
sol·licituds d’habitatge de protecció oficial per 
part dels ciutadans. Tota la informació està 
disponible al web de l’ajuntament, i els interes-

 gran parc central

Pel que fa als habitatges, s’ha projectat la 
construcció de 3 torres i 9 blocs. 770 seran 
de renda lliure i 330 de protecció oficial, pro-
moguts per l’Ajuntament de Martorell, i amb 
unes dimensions d’entre 70 i 90 m2, plaça 
d’aparcament i traster.
Quant a mobilitat, La Sínia estarà connectat 
dins la xarxa de transport urbà amb 2 parades 
de bus, i disposarà d’un quilòmetre de carril 
bici, 450 places d’aparcaments i punts de re-

El centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell va ser l’escenari 
de la presentació del Pla Director Urbanís-
tic (PDU) de l’Activitat Econòmica del Baix 
Llobregat Nord. Un pla que l’alcalde Xa-
vier Fonollosa qualifica “d’una importància 
enorme per avui i per al futur d’un munici-
pi com el nostre, que per quart any con-
secutiu registra el PIB per càpita més alt 
de Catalunya”. Segons Xavier Fonollosa, la 
principal finalitat és que generi “riquesa per 
garantir l’activitat econòmica i el model te-
rritorial que volem”.

L’acte va comptar amb la presència del Con-
seller de Territori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, Damià Calvet, qui va 
explicar que es tracta d’un pla “llargament 
treballat amb els ajuntaments, que respon a 
les necessitats i que busca noves oportuni-
tats en la revolució tecno-ecològica”. 

El conseller Calvet, posteriorment, es va 
desplaçar fins la Casa de la Vila per signar 
el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Marto-
rell, acompanyat de Fonollosa i de diversos 
regidors.

El text defineix el sostre edificable de tres 
sectors, impulsarà nous bulevards urbans 
i garantirà corredors ecològics a Martorell, 
Abrera i Sant Esteve Sesrovires.

L’escenari de la presentació del PDU -el Centre de For-
mació Professional d’Automoció- va portar Fonollosa a 
reivindicar, una vegada més, la seva posada en marxa: 
“L’Ajuntament de Martorell va cedir els terrenys de ma-
nera entusiasta, perquè crèiem molt en aquest projecte, 
però ha costat molts diners i sis anys després encara no 
funciona com el que és. Tenim un Ferrari que no es mou 
perquè ningú li posa benzina”.

FONOLLOSA REIVINDICA 
DE NOU LA POSADA EN 
MARXA DEL CENTRE D’FP 
D’AUTOMOCIÓ

Un Pla per garantir 
l’activitat econòmica

“
”

En paral·lel als edificis, es crearà un gran parc de 20.000 
metres quadrats, 6.000 dels quals els constituiran en 3 places 
amb zones de jocs infantils. També hi haurà un eix comercial 
de mig quilòmetre de longitud i un quilòmetre de zones per 
a vianants. A més, es destinaran 21.000 metres quadrats a 
equipaments públics. 

330 PISOS DE 
PROTECCIÓ OFICIAL

1.100 HABITATGES

Un pla per garantir 
l’activitat econòmica 
i el model territorial 
que volem.

Un nou barri amb un 

sats també es poden adreçar a l’oficina local 
d’habitatge (OLH). El registre de sol·licitants 
està obert, i en el moment d’adjudicació de 
cada fase s’obrirà el procediment específic 
per  a aquella promoció concreta.
En aquest moments les obres estan en fase 
de moviment de terres i anivellació, i avan-
cen segons el calendari previst. Durant els 
propers mesos s’executaran les xarxes 
d’instal·lacions (sanejament, aigua, electrici-
tat), la pavimen- tació, i finalment la jardine-
ria i l’execució del Parc Central. 

càrrega de vehicle elèctric. S’establiran 300 
punts de llum LED i s’hi plantaran 500 arbres.
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Córrer per racons de Martorell és el seu 
refugi de desconnexió?
Si realment el Martorell d’ara te molts racons 
per fer esport i passejar com el Parc Fluvial, 
la Serra de les Torretes, el Parc de Can Cases 
o qualsevol dels 7 itineraris saludables que 
te la ciutat.
Aquest mes s’ha presentat a Martorell el 
Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Activitat 
Econòmica del Baix Llobregat Nord. Qui-
na importància te per Martorell?
El Pla director urbanístic d’activitat econòmi-
ca aprovat recentment, és fruit de molts anys 
de treball previ, respon a les necessitats ac-
tuals, però també permetrà preparar-nos per 
a les noves oportunitats i garantir que el Baix 
Llobregat Nord continuï sent un ecosistema 
generador d’activitat econòmica.
En ell s’han previst desenvolupar en tres sec-
tors, que permetran executar-lo en diferents 
etapes i atendre a necessitats diferenciades. 
El Sector Cinturó Oest, el Sector Can Cases 
i el Sector Xàmenes.

Quin tipus d’indústria acolliran aquests 
sectors?
En tots els casos, es preveuen sòls per  
acollir activitat econòmica logística, indus-
trial i terciari.

Un cop enllestit, en quina posició se si-
tuarà Martorell des del punt de vista de 
generació de riquesa econòmica?
Aquestes actuacions permetran desenvo-
lupar l’estratègia municipal de l’aposta per 
la industria 4.0, basada en la revolució tec-
noecològica que ha de portar més capacitats 
de digitalització i innovació tecnològica a les 
indústries però també ha d’incorporar ele-
ments com la mobilitat sostenible o la tran-
sició energètica.

“Fem una aposta per la 
indústria 4.0, basada en 
la revolució i la innovació 
tecnoecològica”

Encara es poden presentar sol·licituds?
El registre de sol·licitants i el tràmit 
d’adjudicació dels habitatges de protecció 
oficial està regulat per un Reglament, i es pre-
veuen unes concisions concretes i objectives 
d’accés. Tota la informació està disponible al 
web de l’ajuntament, i els interessats també 
es poden adreçar a l’oficina local d’habitatge 
(OLH). El registre de sol·licitants està obert, 
i en el moment d’adjudicació de cada fase 
s’obrirà el procediment específic per  a aque-
lla promoció concreta.
Des de l’Ajuntament s’informarà a la ciuta-
dania en general, i als inscrits al registre de 
sol·licitants, en particular, de les condicions 
i terminis per a presentar-se a les diferents 
promocions que es vagin executant. 

Coincidint amb la cloenda de la Setmana 
Europea de la Mobilitat Sostenible 2020, 
l’Ajuntament va presentar nous punt de 
recàrrega per a vehicles elèctrics i el nou 
furgó endollable de la Brigada Municipal. Hi 
ha intenció de reconvertir la flota municipal 
en vehicles més sostenibles? Quin com-
promís municipal hi ha en aquest sentit?
La modernització de la flota municipal fa 
anys que es va realitzant paulatinament. 
La reducció de les emissions de CO2 és 
un dels nostres compromisos per a la mi-
tigació del canvi climàtic, i per això estem 
apostant fermament per a realitzar políti-
ques públiques que fomentin una mobilitat 
més sostenible i la transició cap al vehicle 
elèctric. 

El desenvolupament urbanístic previst farà 
possible la instal·lació de noves activitats 
productives que enforteixin el teixit produc-
tiu actual i que alhora el diversifiquin, fent-lo 
més competitiu, resilent i amb capacitat per 
adaptar-se als reptes del futur. Volem enfortir 
el nostre territori, per generar llocs de treball i 
riquesa econòmica que desprès ha de rever-
tir en serveis per als nostres veïns i veïnes. 

A finals de juliol, van començar les obres 
del nou barri de La Sínia. En quina fase 
es troben?
Efectivament, el nou barri de la Sínia és un 
projecte en el que hem treballat molt i en el 
que estem molt il·lusionats, perquè fa més de 
20 anys que a Martorell no es crea un nou ba-
rri. Realment és una actuació molt necessària 
per donar resposta a la demanda d’habitatge, 
i està tenint molt bona acollida.

Pel que fa els pisos de protecció oficial 
que s’hi construiran, què podem dir als 
sol·licitants? Quan podran optar-ne?
L’ajuntament te previst desenvolupar 330 ha-
bitatges de protecció oficial, que inicialment 
s’executaran en 3 fases. Tenim tot preparat 
per iniciar el procés tant aviat com sigui possi-
ble, però estem a l’espera de la publicació per 
part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
d’uns canvis normatius que afecten aquesta 
tipologia d’habitatges. Segons ens han co-
municat des de la Generalitat, abans de finals 
d’any aquest tràmit estarà resolt, amb el que 
podrem iniciar el procediment d’adjudicació i 
construcció dels primers 100 pisos.

També es va presentar el nou vehicle elèctric de la flota de la 
Brigada Municipal que ajudarà en les tasques de manteniment i 
conservació dels diferents espais urbans. Aquestes accions són 
una mostra més del compromís explícit per part de l’Ajuntament 
amb la declaració d’emergència climàtica.

Coincidint amb la cloenda de la Setma-
na Europea de la Mobilitat Sostenible 
2020, celebrada aquest mes de setembre, 
l’Ajuntament de Martorell va presentar tres 
nous punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics i el nou furgó endollable de la Bri-
gada Municipal. L’acte va comptar amb 
l’assistència de Xavier Fonollosa, alcalde 
de Martorell; Pedro Calef, representant de 
l’associació d’empresaris del polígon La 

Nou impuls 
a la mobilitat sostenible
Presentats nous punts de recàrrega elèctrica  i 
un furgó endollable per a la Brigada Municipal

Compromís amb la declaració 
d’emergència climàtica

Torre; José Antonio Arévalo, responsable 
de Comunicació d’Inovyn, i represen-
tants d’Etecnic, empresa instal·ladora de 
les estacions.

Els tres punts de recàrrega de vehicles elèc-
trics s’ubiquen a les entrades dels polígons 
La Torre, Can Cases-Can Sunyol i al Com-
plex Industrial Solvay. Dos són de càrrega 
ràpida i l’altre de càrrega convencional. 

ENTREVISTA

MEDI AMBIENT
Va començar molt jove en el 
món de la política. Regidor 
de Martorell des de 2007, és 
pare d’un nen i una nena. Ha 
estat sempre vinculat al teixit 
associatiu cultural i esportiu 
de Martorell. És pèrit de 
vehicles. Amant de l’esport i 
la Muntanya, li agrada recorre 
tots els racons del poble, 
especialment el parc fluvial o 
la Serra de les Torretes.     Des 
de la regidoria d’habitatge i 
medi ambient vol construir un 
Martorell amb capacitat per 
adaptar-se als reptes de futur.

“La reducció de les emissions 
de CO2 és un dels nostres 
compromisos per a la mitigació 
del canvi climàtic”

ALBERT 
FERNÀNDEZ

REGIDOR DE PLANIFICACIÓ  
URBANÍSTICA, MEDI AMBIENT 
I HABITATGE 



1110

MARTORELL  ı  OCTUBRE  ı  2020
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 228

inserció laboral de joves

El Mercat 
Municipal de 
Les Bòbiles 

La tornada a l’activitat per a molts 
martorellencs, després del període de 
vacances, fa que l’horari del mercat 
municipal s’amplii a les tardes i una 
hora més el dissabte, per tal d’oferir un 
millor servei a la ciutadania.

Així, el Mercat obrirà portes els dilluns 
des de les 08.00 a les 14.00h. De di-
marts a dijous, l’horari serà de matí 
i tarda -de 08.00 a 14.00 i de 17.00 a 
20.00h- i els divendres al matí i a la 
tarda, de 08.00 a 20.00h. A més, els 
dissabtes, romandrà obert durant tot 
el matí, des de les 08.00 a les 15.00h, 
una hora més d’obertura al migdia.

Rosa Cadenas, regidora de Comerç i 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Martorell, recorda que els nous ho-
raris s’han dissenyat amb una doble 
funció o intencionalitat: “donar més 
facilitats als compradors i fer més fàcil 
la feina dels paradistes, que aquests 
dies estan treballant moltíssim intentant 
tenir-ho tot a punt per a acompanyar 
aquesta situació que estem vivint de la 
millor manera possible”.

El projecte ‘Singulars 2020. Jove, 
tu decideixes‘ és un programa 
d’ocupació dirigit a persones jo-
ves, d’entre 16 i 29 anys, de tots 
els nivells formatius, no ocupa-
des i no integrades en els siste-
mes d’educació o formació.

L’Ajuntament de Martorell, a través de la 
Regidoria de Promoció Econòmica i en 
col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, està engegant, novament 
aquesta iniciativa, que s’emmarca dins de la 
convocatòria de projectes singulars del Ser-
vei Públic d’Ocupació de Catalunya.

‘Singulars 2020’ vol aconseguir la inserció 
laboral i la reinserció acadèmica dels seus 
participants. 

ECONOMIA

‘Singulars’, un projecte per a la

Imatge de joves participants del 
projecte ‘Singulars’ de 2019.

EL PROGRAMA
Amb una durada de 12 mesos, el programa 
també ofereix una formació professionalit-
zadora a escollir entre diferents sectors i es-
pecialitats, 200 hores teòriques de formació, 
80 hores de pràctiques i ofertes de treball, 
en funció dels interessos.

Enguany el projecte s’adreça a 240 perso-
nes joves preferentment entre 16 i 29 anys, 
que estiguin empadronades en algun mu-
nicipi de la comarca del Baix Llobregat. 
Per participar-hi, les persones també  han 
d’estar inscrites al SOC en situació de des-
ocupació i ser beneficiàries de la Garantia 
Juvenil.

COM PARTICIPAR-HI
Els joves interessats a participar-hi han 
d’omplir la fitxa d’inscripció al projecte i fer-la 
arribar al mail egarcial@martorell.cat (Estefa-
nia García) adjuntant també un CV si el tenen. 
També es poden adreçar, de dilluns a diven-
dres, entre les 10.00 i les 13.30h, al Centre 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Martorell (Camí del Riu, s/n 08760 Martorell 
Tel. 93 775 31 01 moliempresa@martorell.cat  
o 630 88 45 28).

La sol·licitud de les subvencions, es podrà 
tramitar pròximament per via telemática a la 
seu electrònica del web municipal amb ins-
tància general adjuntant la sol·licitud especí-
fica i  tota la documentació requerida.
Es pot consultar tota la documentació a 
presentar, el procediment i les bases regu-
ladores en les planes web www.martorell.
cat  i www.moliempresa.cat , així com en 

Ajuts econòmics directes 
a comerços, petites empreses i autònoms

ECONOMIA

SOL·LICITUD 
DOCUMENTACIÓ

1.

2.

3.

4.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?
Persones treballadores autònomes, empreses i comerç 
amb un màxim de 10 treballadors.

Amb seu social, delegació o centre de treball a Martorell.

Amb un volum de vendes no superior a 600.000 euros 
anuals.

I que han reduït el volum de facturació en un 50% o més en 
relació amb el facturat el mateix període de l’any anterior 
de la seva activitat 

Es tracta d’una de les actuacions emmarca-
da dins el Pla de Reactivació Econòmica 
i de Protecció Social  “Martorell Actua” 
que contempla accions per fer front als 
efectes de la COVID-19. 
L’ajut consisteix en una aportació única di-
recta a cada beneficiari/ària de 500€, 
ampliable amb un import addicional 

L’Ajuntament de 
Martorell ha aprovat al 
ple del mes de setembre, 
per unanimitat, les bases 
que regiran els ajuts 
econòmics directes 
destinats al petit comerç, 
persones autònomes i 
empreses de Martorell 
amb un màxim de 10 
treballadors, per despeses 
vinculades al manteniment 
o reactivació de la seva 
activitat.

de 200€ per aquells autònoms o empre-
ses que no hagin aplicat cap expedient 
de regulació de l’ocupació (ERO o ERTO) 
ni durant la suspensió de la seva activitat a 
conseqüència de l’estat d’alarma o de les 
restriccions que pugui determinar l’Estat, ni 
durant els dos mesos següents a la finalitza-
ció  d’aquest.

els canals habituals de comunicació de 
l’Ajuntament. 
Aquesta nova línia d’ajuts complementa el 
paquet d’ajudes municipals que l’Ajuntament 
de Martorell posa sempre a disposició del 
petit comerç, autònoms i empreses i que 
gràcies a “Martorell Actua” té la voluntad 
de consolidar per a donar suport i impuls al 
teixit empresarial del municipi. 

estrena 
el nou horari 
d’hivern



1312

MARTORELL  ı  OCTUBRE  ı  2020
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 228

ENSENYAMENT

Després de sis mesos, un total de 5.444 alumnes 
han tornat aquest setembre a les aules dels centres 
educatius de Martorell. Un retorn que ha suposat 
un esforç per part de tots els col·lectius educatius 
que hi ha treballat. La regidora d’Ensenyament i 
Salut de l’Ajuntament de Martorell, Sole Rosende, 
ha destacat el treball en xarxa per a fer-ho possible 
i l’esforç dels centres, pares i mares i alumnes.

Retorn a l’escola

El curs ha engegat amb els nous protocols i 
mesures sanitàries i de seguretat que, entre 
d’altres, marquen l’obligatorietat de l’ús de 
la mascareta a partir dels sis anys. L’accés 
als centres per portes diferents i seguint 
torns, el manteniment de les distàncies i l’ús 
de gels hidroalcohòlics són fonamentals per 
mantenir les garanties de seguretat.

La regidora ha apuntat que des de 
l’administració local s’ha estat “en con-
tacte directe amb les direccions de les es-
coles i les AMPES per facilitar tot el que 
els era necessari per començar el curs, 

L’alcalde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa, acompanyat de la regidora 
d’Ensenyament i Salut, Soledad Rosen-
de, està mantenint una ronda de visites 
a les escoles per comprovar in situ com 
s’organitzen mestres i famílies en aquest 
curs atípic, i col·laborar en qualsevol 
eventualitat que pugui sorgir. La primera 
ha estat al Juan Ramón Jiménez.

Més de 5.000 escolars martorellencs retornen a les aules

“Estem en una situació 
que no és normal, 
però cal agraïr l’esforç 
de tothom que està 
sent ingent”
Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

L’alcalde, Xavier Fonollosa, acompanyat de la regidora 

d’ensenyament i salut, Soledad Rosende i la directora del centre

en matèria de manteniment i de neteja”, i 
que l’Ajuntament resta a la seva disposició 
per a tot el que necessitin, per a que tiri 
endavant i per a que sigui el més normal 
possible.

A Martorell estan escolaritzats, aquest curs 
2020-21, 5.444 alumnes, dels quals 4.462 
corresponen a infantil i primària -181 són 
nens i nenes de 0 a 3 anys matriculats a les 
llars d’infants Pont d’Estels, Les Torretes i 
Riu de Sons que ja van començar la setma-
na passada-. Els altres 982 cursen batxille-
rat i cicles formatius.

AL COSTAT 
DE LES ESCOLES
L’Ajuntament de Martorell té preparats or-
dinadors i kits de connectivitat per distri-
buir, en cas necessari, als grups escolars 
que hagin de fer quarantena per COVID-19. 
L’objectiu és facilitar recursos digitals a 
l’alumnat de Martorell que, en cas de que 
doni una situació de confinament o qua-
rentena originada per la pandèmia de la 
COVID-19, puguin trobar-se en situació de  
vulnerabilitat per no disposar dels recursos 
que els permeti continuar l’activitat dels 
centres escolars, via telemàtica.

Durant l’estat d’alarma decretat al mes de 
març, l’Ajuntament de Martorell va signar 
un conveni amb la Generalitat, per a la 
compra i lliurament de dispositius tecno-
lògics per a l’alumnat en el marc del Pla 
d’acció ‘Centres educatius en línia’. En to-
tal, es va disposar de 80 tauletes digitals i 
95 dispositius de connectivitat WI-FI.  

Aquest material, està custodiat pels cen-
tres educatius i el podran utilitzar en cas 
de confinament dels alumnes amb pocs 
recursos. 
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CULTURA

Primers actes culturals amb totes les mesures de seguretat

La Banda Simfònica 
reprèn els assajos en 
grup a Ca n’Oliveres 
sis mesos després
La Banda Simfònica de Martorell ha tornat 
als assajos grupals per primer cop des-
prés del confinament i del període d’estiu. 
Ara els músics assagen a la Nau 2 de Ca 
n’Oliveres, cedida per l’Ajuntament per a 
aquesta finalitat. L’entitat confia poder ce-
lebrar el concert de Nadal i continua assa-
jant el repertori que havia programat abans 
de la pandèmia.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Martorell ha posat en marxa el nou por-
tal entrades.martorell.cat. Una plataforma 
de venda i reserva de localitats per a es-
pectacles municipals o organitzats per les 
entitats. Degut a la pandèmia de la CO-
VID-19, s’ha considerat oportú habilitar 
aquest web com una mesura més per ga-
rantir la seguretat en tots els actes que es 
realitzin a la nostra vila.
El regidor de Cultura, Museus i Patrimoni, 
Andreu González, explica que el web “per-
metrà tenir unificada la venda de les en-
trades i reserves de localitats de diferents 
entitats i els administradors podran veure 
com està el pati de butaques o bloquejar 
cadires per temes de seguretat. Si mar-
quem una butaca, veurem que al costat 
n’hi ha d’altres en gris que no les ocuparà 
ningú”.

L’Ajuntament de 
Martorell està 
treballant en la 
creació d’un cens 
d’artistes locals per a 
l’elaboració d’un Pla 
de suport a l’activitat 
cultural. Una activitat 
que tímidament va 
reprenent-se amb 
uns primers actes, 
organitzats per 
entitats locals, on s’ha 
seguit el protocol de 
Protecció Civil de la 
Generalitat.

Represa progressiva 

Mans Mercedàries 
recapta 1.480 euros 
amb el concert de 
Halldór Mar 

L’alcalde Xavier 
Fonollosa va inaugurar 
el cicle ‘La Universitat de 
l’Experiència’, que apropa 
el coneixement a la gent 
gran. Les xerrades s’han 
fet de manera virtual.

L’ONG martorellenca Mans Mercedàries ha 
celebrat l’inici del nou curs, en què ha pre-
sentat els voluntaris dels propers camps de 
treball i ha fet un repàs als projectes que ac-
tualment té en vigor. I per fer-ho ha recupe-
rat el concert solidari que estava previst per 
a la Fira de Primavera de Martorell i que va 
haver-se de posposar arran de la pandèmia. 
El cantautor islandès Halldór Mar n’ha es-
tat el convidat i protagonista d’una actuació 
que ha servit per recaptar 1.480 euros per 
a l’entitat.

Exposició a  
l’espai Muxart
L’exposició itinerant De París a Nova York 
es pot visitar a l’espai Muxart fins a l’1 de 
novembre. Aquesta és la primera mostra 
d’art que s’estrena a nostra població des-
prés del confinament i és un compendi 
de gravats de la Col·lecció Gelonch Vila-
degut. L’horari es els dijous i divendres, 
de 17.00 a 20.00h, i dissabtes, diumenges i 
festius, de 10.30 a 14.00h.

Cultura habilita 
un nou web per 
comprar entrades 
d’espectacles locals
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L’Ajuntament rep el màxim 
reconeixement a la

100%dels 
indicadors positius

La Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) ha lliurat el Segell Infopar-
ticipa, que reconeix la transparència 
informativa dels webs d’ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions. El 
web de l’Ajuntament de Martorell ha 
estat un dels premiats, assolint el 100% 
dels indicadors positius. El coordina-
dor de l’Àrea Econòmica, Organitza-

Ràdio Martorell 91.2 FM ha estrenat la tem-
porada 2020-21. Cisco Saenz de Pablo i 
l’historiador Miquel Vives estrenaran Per-
sonatges de ficció. Els programes de coa-
ching, benestar físic i emocional La vida en 
tutti frutti de Tània López i Cap i cor de Mari 
Carme Rodríguez, ampliaran el seu horari 
a 60 minuts, cada quinze dies. L’advocat a 
l’abast, amb Josep Maria Palou i el seu ga-
binet, tractarà cada setmana aspectes legals 
d’interès ciutadà, i atendrà les consultes i 
dubtes dels oients.

La programació d’hivern continuarà apos-
tant per programes consolidats com el ma-

Ràdio Martorell, 
nova temporada

tinal Mil moments musicals amb Assump-
ta Mera; l’espai d’entrevistes Gent amb 
entitat amb Maria Cerezuela; Can Serra 
parla amb els usuaris del Centre Ocupa-
cional; el literari Martorelletres amb Jo-
sefina Canals; el programa d’excursions, 
rutes i viatges Sendes, i la tertúlia ciuta-
dana Martorell a debat conduïts per Jau-
me Monés; la cartella cinematogràfica del 
Rosebud amb Joaquim Parera; els con-
sells saludables de L’Herbolari amb Clau-
dia Bergara i Alfred Vellés; les receptes 
de Maria Antònia Blanco al Tots a la cuina; 
les activitats del Molí Empresa a Anem 
per feina amb Raquel Moya; els clàssics 

COMUNICACIÓ

L’equip de redacció de l’emissora munici-
pal continuarà radiant l’actualitat del nostre 
poble amb una perspectiva propera i amb 
les veus dels protagonistes a través dels 
butlletins horaris, l’edició migdia i vespre 
del Radioinformatiu, i l’edició cap de set-
mana. La informació comarcal també la 
podran escoltar al dial a través d’A 5 Ban-
des, l’informatiu en emissió conjunta amb 
les emissores del Baix Llobregat Nord.

Cada tercer dilluns de mes, Ràdio Marto-
rell seguirà retransmetent en directe els 
plens municipals i, l’endemà, l’alcalde 
Xavier Fonollosa visitarà els estudis de 
l’emissora per fer repàs de l’actualitat 
martorellenca.

del jazz a Jazzmúsica amb Elpidi Bofill, el 
revival dels 80 i 90 Sac de sons amb Xa-
vier Gargallo o l’alternatiu Revolta sonora 
amb Andreu Ortega.
El cap de setmana seguirem amb el veterà 
Ressò Sardanista d’en Màrius Escoda i 
Salomé Miró; les dedicatòries d’Una Rosa 
i tu amb Rosa Maria Farreras; els clàssics 
de Dando la nota amb Eloy Garcia; la mú-
sica selecta d’El Ritual de Carles Malla-
brera; els èxits juvenils a Descubre by Top 
Playlist amb Bruno Navarro, i el dance més 
ballable de Don’t stop dancing amb José 
Antonio Castillo.

L’emissora estrena nous continguts 
i manté els formats consolidats

transparència

amb el

ció i Règim Interior de l’Ajuntament, Jordi 
Sánchez, ha estat l’encarregat de recollir la 
distinció a la sala d’actes del Rectorat de la 
UAB.

Dels 113 ajuntaments que han rebut el se-
gell, només 36 municipis ha obtingut el 
100% dels indicadors positius. Això suposa 
un 12% dels municipis de Catalunya.

Aquest reconeixement només 
el tenen 36 municipis dels 947 
que hi ha catalunya.

MARTORELL 
ÉS NOTÍCIA
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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.

Hola Vecinos, el pasado lunes 21, tuvo lugar 
el Pleno correspondiente al mes de Septiem-
bre. Cs presentó una Moción para la elabora-
ción de un diagnostico y estrategia municipal 
contra la Ocupación ilegal de viviendas. Hay 
que destacar que contamos con el apoyo del 
Equipo de Gobierno y del Psc. Esta es una 
Moción que presenta Cs en todos los Ayun-
tamientos donde esta presente, se trata de 
dar una respuesta a una situación que preo-
cupa y mucho a la Ciudadanía. En el Congre-
so de los Diputados hemos presentado una 
Proposición de ley en este sentido. Una ley 
que no solo se ocupa de los propietarios y 
de la seguridad ciudadana, también se ocu-
pa de la SOLIDARIDAD. Se quiere evitar que 
la ocupación ilegal pueda ser una alternativa 
para atender una necesidad habitacional. Las 
Administraciones han de fomentar políticas 
sociales orientadas a que se facilite el acce-
so a la vivienda por los grupos de población 
mas vulnerables. A tal fin se contempla que 
el Fondo social de viviendas constituidas 
con existencias de las Entidades Financieras 
pase a ser permanente.
Deseamos que la mayoría del Congreso, ha-
gan suyas estas reivindicaciones y podamos 
tener POLITICA UTILES para nuestros ciu-
dadanos.
Hubo más Mociones de interés, como las 
primeras ayudas a Autónomos y Pymes, de 
cuantía muy modesta, pero confiamos que 
próximamente forme parte de un paquete de 
medidas más amplio, como se reflejaba en 
el Pacto por la Reconstrucción económica y 
social que firmamos la mayoría de Grupos el 
pasado Julio.
También se presentó una Moción para re-
probar al Gobierno de España, por permitir 
la huida del Rey Emérito. Cs esta en contra 
de cualquier tipo de corrupción sea la que 
sea y venga de donde venga.
Pero parece mentira que con la que esta cayen-
do, y por caer, perdamos esfuerzos con mocio-
nes que NO van a mejorar la vida de los Marto-
rellenses, y que están basadas es descalificar 
a España, a sus Instituciones y a los Derechos 
civiles de las personas. El Rey no esta imputa-
do por ningún Tribunal nacional o internacional. 
El que cometa un delito, sea quien sea, que 
se atenga a las consecuencias, pero las ha de 
decir un Juez, no el deseo de algún político.
La lástima, fue que en la defensa de los De-
rechos individuales, de las instituciones, nos 
quedamos solos ya que el PSC se abstuvo, 
como desgraciadamente ya hemos visto en 
muchas ocasiones.

Aquest és el títol del llibre escrit recentment 
per l’Oriol i la Marta; un llibre centrat a ana-
litzar què va fallar després de l’1-O i com 
esmenar els errors per tal d’aconseguir 
l’objectiu independentista.
Hom podria pensar que els ajuntaments 
poc hi tenim a dir pel que fa a processos 
polítics nacionals d’alta volada; però és 
ben bé tot el contrari. El primer problema 
de l’independentisme és la falta de su-
ports a nivell electoral -encara no hem su-
perat mai el 50% de vots-, i la manca de 
suport d’organitzacions com els sindicats 
majoritaris -sabent, tot i així, que molts 
dels seus membres són partidaris de la 
independència-.
L’independentisme, necessita sumar més 
i entrar en aquells llocs que fins ara sem-
blaven vetats. Aquí ERC juguem el paper 
d’obrir camí, de ser més i de sumar volun-
tats. Això passa no només per fer grans 
discursos sobre polítiques socials, serveis 
públics de qualitat... la independència és 
una aposta de futur. Però què passa amb 
el present? Amb el dia a dia dels nostres 
convilatans? El nostre deure és primer de 
tot estar a disposició de tots els veins i 
veïnes amb dificultats, escoltar els pro-
blemes de descans que han tingut -i te-
nen- alguns martorellencs a causa de les 
obres del corredor del mediterrani, i fer tot 
el possible per minimitzar-los. Estar al cos-
tat d’aquells que tenen dificultats d’accés 
a l’habitatge, sense criminalitzar el fet que 
s’hagin vist obligats per les circumstàncies 
a haver de tirar una porta a terra; és es-
tar al costat d’aquelles persones que po-
den ser desnonades i privades d’un dret 
bàsic com l’habitatge; és estar al costat 
dels treballadors precaris, de les persones 
en risc d’exclusió, de les dones que patei-
xen violència de gènere, de les persones 
que pateixen discriminació per motiu de la 
seva orientació, origen, etc. En definitiva, la 
nostra tasca és estar a quantes més lluites 
millor per poder escoltar.
Però només escoltar de poc serveix. Es-
coltar per ajudar, aquesta és la nostra mis-
sió. Una societat no pot avançar si els seus 
representants són incapaços d’assumir les 
demandes i problemes dels seus conciu-
tadans; i nosaltres volem avançar, avançar 
molt lluny.
Escoltar, ajudar, estar al vostre costat i ser 
dignes de la vostra confiança. Aquest és el 
nostre objectiu, que ens representa i fa que 
ERC sigui el partit de tothom.

Moltes de vosaltres haureu vist augmenta-
da la factura de l’aigua del mes d’agost. 
Una enganyifa més de l’empresa que con-
trola el servei de l’aigua. Sorea, amb el 
consentiment de l’equip de govern, va fac-
turar un consum d’aigua molt elevat que ha 
provocat un salt en el tram de consum en 
moltes llars i, per tant, un increment nota-
ble en el preu de la factura. Aquest incre-
ment impacta de ple en unes economies 
familiars fortament castigades per les con-
seqüències econòmiques, socials i labo-
rals de la crisi de la COVID-19 provocant 
més vulnerabilitat social.
Per què ha passat això? Sorea, en no tenir 
forma de realitzar la lectura als comptadors 
d’aigua per les restriccions durant l’Estat 
d’Alarma, va realitzar lectures estimades. 
Un cop han fet la comparació entre lectura 
real i estimada, han decidit carregar la di-
ferència a la factura d’agost provocant un 
increment desorbitat del consum. Si mireu 
la vostra factura, veureu un concepte ano-
menat “tram”: a més consum, més alt és 
el tram i més car és el preu. Així, aquesta 
jugada de Sorea ha forçat que moltes fac-
tures hagin passat d’un tram a un altre fent 
augmentar encara més el preu.
El més indignant de tot és que el reglament 
del servei d’aigua especifica que en el cas 
que no es pugui comprovar la lectura, el 
consum s’ha de determinar comprovant el 
consum durant el mateix mes de l’any an-
terior. És, com ja hem denunciat moltes ve-
gades, un exemple més d’abús dels usurers 
que es lucren fent negoci d’un bé essencial 
com és l’aigua. Ara toca RECLAMAR que 
ho regularitzin: podeu trucar al 934 953 540.
Tot això es pot evitar si la gestió de l’aigua 
és directa, pública, no que afavoreixi 
l’especulació i el benefici privat desmesu-
rat a costa de les nostres butxaques.
Després de no complir amb la inversió de 
9M d’€ en 5 anys (2009-2014) mentre la 
nostra factura pujava un 99%, després de 
cobrar-nos 1,8M d’€ de més a ciutadanes 
i empreses de Martorell entre el període 
de 2013 i 2019 i després de pujar el preu 
l’any 2020, és inacceptable que segueixin 
parasitant unes economies familiars fràgils 
en aquests moments. Treure profit d’una 
situació de pandèmia per sagnar les per-
sones més vulnerables no té nom. Ja ho 
hem dit mil cops i mil més ho repetirem: 
PRIVATITZAR només té un guanyador i és 
el que treu diners per oferir un servei de 
pitjor qualitat a un preu més alt.

Durant aquests dies hem iniciat un nou 
curs polític carregat d’il·lusionants propos-
tes però, sobretot, amb la gran responsa-
bilitat de continuar treballant. Si cap ara, 
més que mai, per la nostra ciutadania te-
nint en compte la greu situació que tots 
plegats continuem patint. 
Malgrat els esforços que tots seguim fent, 
no hem estat capaços de superar aques-
ta crisi sanitària i econòmica. És evident 
que tot el que no s’ha fet pels governs de 
torn durant aquests anys (amb retallades i 
privatitzacions incloses) concretament a la 
Sanitat i Educació Pública, continua pas-
sant factura al benestar de la nostra ciu-
tadania.
A Martorell, per sobre de tot, cal agrair 
l’esforç i la dedicació per part de tots i 
cadascun dels professionals en matèria 
de Sanitat, Educació i Treballadors Pú-
blics. Amb tot, continuem tenint llargues 
llistes d’espera a l’Hospital Sant Joan 
de Déu; el consultori mèdic de La Vila fa 
setmanes que resta tancat; l’atenció mè-
dica al CAP continua col·lapsada. I com 
no, hem iniciat un nou curs escolar ple 
d’intercersa i desconfiances amb un clar 
objectiu: vetllar per la seguretat i salut 
dels més petits. Malauradament, ja tenim 
un nombre considerable de grups-classe 
dels diferents centres educatius en qua-
rantena.
Així, en el ple de setembre es van apro-
var inicialment les bases perquè els au-
tònoms, comerços i Pimes que han patit 
el tancament i/o inactivitat motivada per 
la Covid 19 puguin demanar subvencions 
econòmiques. Considerem que aquestes 
ajudes, a banda que arriben molt tard, són 
poc ambicioses i les seves quantitats són 
irrisòries.   
Malgrat el compromís de treballar plegats 
tots els grups polítics en un tema tan im-
portant com el Post-Covid 19, el govern 
municipal està actuant sense comptar 
gens ni mica amb l’oposició. De con-
sens res de res! (Per cert, què s’ha fet del 
Pla estratègic per recuperar La Vila?). El 
nostre grup segueix disposat a continuar 
col·laborant per sortir d’aquesta greu si-
tuació.
Senyors del govern: Prioritzin i agilitzin les 
seves actuacions; pressionin a les admi-
nistracions superiors per tal de poder re-
cuperar els nostres drets bàsics i essen-
cials: Sanitat, Educació pública, habitatge 
i l’ocupació.

Martorell, Martorell i Martorell. Aquesta 
és l’obsessió de l’equip de govern muni-
cipal. El primer any de mandat municipal 
ha estat marcat per l’epidèmia que ens 
toca gestionar des del passat mes de 
març. Protegir a tots els veïns i veïnes de 
Martorell d’aquest maleït virus ha estat –i 
encara ho serà, mentre duri l’epidèmia- la 
nostra principal preocupació. Ens trobem 
davant d’una emergència d’abast global 
i cal actuar i estar ben alerta des de tots 
els departaments de l’Ajuntament per 
combatre el virus amb totes les eines que 
tinguem al nostre abast i en col·laboració 
amb la resta d’administracions implica-
des, especialment els centres sanitaris i 
sociosanitaris.
Conviure amb el virus no és gens fàcil, però 
poc a poc ens anem acostumant a dur la 
mascareta i a seguir les mesures i protocols 
de prevenció. Hem de seguir amb aquesta 
línia i amb responsabilitat, encara que no 
ens agradi a ningú. També actuem amb el 
Pla de Reactivació Econòmica i Protecció 
Social de Martorell, aprovat al juliol passat, 
intentant pal·liar, amb la col·laboració de 
la resta d’administracions, les conseqüèn-
cies que l’epidèmia ja està tenint. Però, al 
mateix temps, no hem deixat de treballar 
en la gestió de l’endemà. Aquest virus 
s’acabarà. Esperem que sigui més d’hora 
que tard. I quan s’acabi, el nostre poble 
ha d’estar preparat. Estar preparat vol dir 
garantir que el nostre teixit empresarial dis-
posi d’unes bones condicions per enfortir 
l’activitat econòmica i que això repercuteixi 
en la creació de llocs de treball. Ho fem 
amb el Pla Director Urbanístic d’Activitat 
Econòmica, el PDUAE, del Baix Llobregat 
Nord.
I estar preparat vol dir comptar amb un 
barri nou a Martorell, fet pensant en les 
futures generacions de martorellencs i 
martorellenques. Un barri com la Sínia per 
a que tothom qui ho vulgui tingui la possi-
bilitat d’accedir a un habitatge a Martorell 
i els nostres joves no hagin de marxar del 
poble. Actuem en present i mirem al fu-
tur. Amb la il·lusió del qui s’estima aquest 
poble i vol treballar per millorar-lo dia rere 
dia. Per últim, des del nostre grup volem 
enviar l’agraïment i el reconeixement a 
totes les persones que estan treballant 
en primera línia per frenar aquest virus i 
agrair a tots els veïns i veïnes el vostre 
compromís amb complir les mesures de 
prevenció de contagis. Gràcies i seguim 
endavant! 
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