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FINALITAT

Fomentar la cultura amb representacions teatrals i altres tipus 
d’espectacles relacionats amb l’àmbit de la interpretació, a 
més de col·laborar amb actes organitzats per l’Ajuntament així 
com amb altres Entitats.
També em apostat en la formació de joves amb la finalitat 
d’introduïr-los en el teatre amateur i així potenciar la personalitat 
i el desenvolupament social. 

APUNT HISTÒRIC

 TIM TEATRE va iniciar les seves activitats l’any 1970 oferint 
al públic infantil representacions teatrals dedicades a ells, sent 
aquesta, una etapa molt engrescadora, tant pels espectadors 
com pels components de TIM TEATRE. La primera obra inter-
pretada va ser “PINOCHO” seguida d’altres com “EL PETIT 
DELS TRES TAMBORS”. També vàrem engegar el I Cicle de 
Teatre per a infants, que es feia les tardes dels diumenges i 
on hi participàven grups d’arreu, tancant aquest clicle  TIM 
TEATRE amb l’obra de Molière “EL METGE A GARROTADES”.  
Poc després vàrem estrenar l’obra de producció pròpia “EL 
GAT SENSE BOTES”, espectacle que aglutinava totes les arts 
escèniques i vam posar el llistó molt alt. Aquesta primera eta-

ANY DE CREACIÓ
1970
PRESIDENT
Joan Beltran Gonzalvez

DADES DE CONTACTE
Direcció:
Pl. de les Cultures, s/n. Centre Cultural
08760 Martorell
Adreça electrònica: 
timteatremartorell@gmail.com

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)
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Avancem,

Acabem l’any amb un raonable optimisme 
després d’uns mesos per oblidar. Us he de 
confessar que tinc moltes ganes de liquidar 
aquest 2020 i donar la benvinguda al 2021 per 
avançar en la represa de l’activitat i el dinamis-
me social i econòmic que sempre ha caracte-
ritzat el nostre poble. Entre tots, ho farem.

Tenim motius per mantenir l’ànim positiu: el 
virus encara és entre nosaltres, però estem 
en vies de superar, amb l’esforç de tothom, 
la segona onada; la recerca de la vacuna 
està en una fase molt avançada i aviat podria 
començar-ne la distribució; i hem planificat 
el 2021 per impulsar la reactivació econò-
mica i la protecció social de Martorell, amb 
totes les eines que tenim al nostre abast.

Serà una feina ingent i caldrà arremangar-
se. L’esforç encara més col·lectiu que fem 
per superar aquesta epidèmia ens ha de 
servir d’exemple també per encarar la recu-
peració. És quan anem tots de la mà, junts i 
compromesos amb un mateix objectiu, que 
el nostre poble avança. I, ara més que mai, 
hem d’avançar i sortir reforçats de la crisi 
generada per l’emergència sanitària de la 
Covid-19.

Des de l’Ajuntament volem incidir directa-
ment en aquesta recuperació. Ho hem fet des 
de l’inici de l’epidèmia amb ajuts urgents als 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

col·lectius més vulnerables i els sectors més 
afectats. Calia actuar amb celeritat i hem in-
tentat en tot moment escoltar a tothom i donar 
solucions àgils davant la incertesa provocada 
per l’embat del virus.

El Pressupost del 2021 és ara l’eina que 
ens ha de permetre concretar i planificar la 
reactivació. Ens permet treballar amb una 
perspectiva temporal suficient per abordar 
els reptes que ens trobem, mentre encara 
convivim amb l’epidèmia, i els que vindran, 
quan siguem capaços de superar-la.

El Pressupost incideix en la inversió munici-
pal per seguir amb la transformació i millora 
del nostre poble. Cal recuperar vitalitat. Vo-
lem seguir generant nous espais públics de 
qualitat i millorant els que ja existeixen per 
adaptar-los a un urbanisme pensat per al be-
nestar i el gaudi de les persones. Amb aques-
tes inversions i el nou pressupost, des de 
l’Ajuntament assumim el paper que ens per-
toca com a motor de la generació d’activitat 
econòmica i ocupació al nostre poble.

La reactivació requereix d’un impuls direc-
te a les activitats econòmiques més cas-
tigades per l’epidèmia. És per això que a 
l’octubre vam activar els ajuts al sector de la 
restauració i centres d’estètica i ara esten-
drem aquest model d’ajut ràpid, àgil i directe 

al comerç i als sectors que hagin vist reduir 
dràsticament els seus ingressos com a con-
seqüència directa de l’epidèmia.

En paral·lel, aquesta recuperació serà inclusi-
va. No volem deixar ningú enrere i per això hem 
reforçat el Programa d’Ajut a les Famílies, amb 
la voluntat de garantir la protecció social en un 
moment en què cal actuar per ajudar als mar-
torellencs que més ho necessiten. L’epidèmia 
ha empitjorat les condicions de vida de moltes 
persones que necessiten un cop de mà i hem 
de fer el possible per ajudar-los.

Sabíem que aquesta epidèmia seria una cur-
sa de llarga durada, però ja li comencem a 
posar el peu al coll. És important la prudència 
i també és molt important que no caiguem 
en el desànim. Hem passat els moments 
més durs tots junts, com un sol poble. Ara el 
que convé és tenir confiança en la recerca i 
l’avenç de les vacunes i d’un tractament efi-
caç que ens doni garanties per recuperar la 
nostra activitat habitual el més aviat possible.

Aprofitem tots plegats aquests dies de re-
colliment amb la família i celebrem les festes 
de Nadal amb il·lusió i esperança. Estic con-
vençut que aquest 2021 ens portarà el millor 
dels regals: acabar amb aquest maleït virus.

Us desitjo un bon Nadal i bon  any 2021!

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

@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

91.2 fmwww.martorell.cat
@ajuntamentmartorell

ENTITAT ı TIM TEATRE

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

1 AL 6 DES. - MIRALLES VIA
7 DES. - MASSANEDA
8 DES. - DE DIOS
9 DES. - DOMINGO
10 DES. - ROVIRA
11 DES. - PARERA
12 i 13 DES. - MASSANEDA
14 DES. - DE DIOS

15 DES. - DOMINGO
16 DES. - ROVIRA
17 DES. - PARERA
18 DES. - MASSANEDA
19 i 20 DES. - DE DIOS
21 AL 27 DES. - CURTO
28 AL 31 DES. - M. CISQUER

pa va durar deu anys, fent més de setanta actuacions arreu de 
Catalunya com ara a Tarragona, Lleida, Barcelona entre altres. 

Després els membres del TIM van agafar camins diferents i no 
va ser fins l’any 1994 que vàrem reiniciar les nostres activitats, 
ara dirigides al públic adult. La primera obra que es va respre-
sentar en aquesta nova etapa va ser “L’ENCENS I LA CARN”.

Al llarg d’aquests darrers anys hem escenificat moltes més 
obres, sent l’espectacle “ENS ATABALEN” el que hem res-
presentat més vegades, concretament catorze. També hem 
participat en vàries edicions dels Premis Vila de Martorell i el 
Clicle de “Divendres a la Fresca” que es feia el mes de juliol als 
Jardins del Museu de l’Enrajolada.

Per aquest 2020, any del nostre cinquantenari, havíem previst 
fer una sèrie d’actes repartits mes a mes, però arrel de la irrupció 
de la “Covid-19”, ens hem vist obligats a suspendre-ho tot, no 
obstant, estem passant a tota la gent que d’una manera o altre 
han tingut relació amb la nostra Entitat, unes filmacions de curta 
durada on es pot visualitzar la nostra història.
Des d’aquí animem a qui vulgui experimentar el cuquet del teatre 
i tingui interès en formar part de la nostra Entitat, pot dirigir-se a 
nosaltres i serà rebut amb els braços oberts.

EDITORIAL   ı   ALCALDE
timteatremartorell   timteatre

amb prudència i optimisme.
Planifiquem més enllà de la Covid
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PRESSUPOSTOS

Pressupostos per a l’impuls econòmic i la protecció social

L’Ajuntament de Martorell ha aprovat els Pressupostos Generals de 
2021 en la sessió del Ple Municipal de novembre, celebrada per via 
telemàtica el 16 de novembre. Amb els vots favorables de Junts per 
Martorell, i ERC, l’abstenció del Partit Socialista i els vots en contra de 
Ciutadans i de Movem, el Ple ha donat llum verda a uns pressupos-
tos que responen a la situació excepcional que estem vivint. El regidor 
d’Hisenda Lluís Amat ha explicat que les xifres ens “preparen per a la 
millora, l’estabilitat i la recuperació de l’activitat social, econòmica 
i empresarial del nostre poble”.

Amb un total consolidat de 41,5 milions d’euros, prop d’un 4,7% més 
que l’any passat, el regidor Amat defineix aquestes xifres com a una eina 
per superar la crisi, apostant pels serveis a les persones, el suport a 
petites i mitjanes empreses, l’increment de la inversió pública, el mante-
niment de la despesa i la congelació dels impostos i taxes. 
La pujada del pressupost es basa en una gran capacitat per aconseguir 
finançament, mitjançant la col·laboració entre administracions. El bon 
desenvolupament i gestió de diferents projectes i programes permet 
a l’Ajuntament accedir al finançament de prop de 2,3 milions d’euros 
procedents de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i 
el Govern de l’Estat.

Destaca l’increment en 345.000 euros en el suport a la petita i mitjana 
empresa, per arribar als 550.000; una pujada de 165.000 a la partida 
‘Programa suport a les famílies’ -per arribar als 565.000-, i 375.000 
euros a esports i de 165.000 a cultura. En aquest capítol de despeses 
és on s’implementen moltes de les propostes del Pla de Reactivació 
Econòmica i Protecció Social, aprovat en el Ple Municipal de juliol de 
2020 per àmplia majoria.

Pel que fa a les despeses, s’incrementa en uns 180.000 euros i es 
creen noves places de personal per reforçar serveis municipals bà-
sics -tècnic d’ensenyament, treballador social, promoció social, cul-
tura i esport-. El capítol de despeses en béns i serveis s’incrementa 
en 127.000 euros, amb una pujada en partides com ara el reforç 
de la neteja viària, les activitats a les festes populars i la comuni-
cació per donar a conèixer els serveis que s’ofereixen des de 
l’Ajuntament. 

El pressupost planteja reactivar l’economia mitjançant l’augment de 
la inversió pública amb una partida de 5,3 milions d’euros. D’aquests, 
un 42% es destinarà a la millora de la via pública, seguint el model 
d’urbanisme al servei de les persones. Les inversions preveuen tam-
bé una partida de ‘Modernització dels accessos i dels serveis als 
polígons industrials’ -570.000-; actuacions de mobilitat sostenible 
-455.000-; manteniment de la via pública -825.000- o els 200.000 
als Pressupostos Participatius 2021 amb els projeces que els veïns i 
veïnes escullin directament.
Un pressupost, segons el regidor Lluís Amat, “rigorós, adaptat a 
la realitat que ens toca viure i pensat per arribar a tots aquells 
que ho necessitin en l’actual entorn social i econòmic”, pensant 
“tant per a les persones com per a la xarxa de comerços i emprene-
dors” i que serveixi per encarar la reactivació econòmica i social. Un 
pressupost compromès amb la represa econòmica, pensant en l’etapa 
post-Covid

INCREMENT DE RECURSOS EXTERNS

MÉS PERSONAL PER A SERVEIS BÀSICS

AUGMENT DE LA INVERSIÓ PÚBLICA

UNA RESPOSTA AL PLA DE REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA I PROTECCIÓ SOCIAL

2,2
MILIONS D’EUROS
MILLORES A LA VIA PÚBLICA

1,2
MILIONS D’EUROS
SUPORT A LES 
ENTITATS

200.000 
EUROS 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

5,3
MILIONS D’EUROS
TOTAL EN INVERSIONS

250.000
EUROS 
MANTENIMENT DE 
LES LLARS D’INFANTS

165.000
EUROS 
REPRESA DE LES 
ACTIVITATS CULTURALS 
I AJUT A LES ENTITATS

151.000 
EUROS

 CONTRACTACIÓ 
TREBALLADORS REFORÇ

COVID-19

570.000
EUROS
MODERNITZACIÓ DE 
POLÍGONS

550.000 
EUROS 

AJUTS COMERÇ I PIMES

565.000 
EUROS

PROGRAMA D’AJUT
A LES FAMÍLIES

455.000
EUROS
MOBILITAT SOSTENIBLE

+  INVERSIONS

+  REACTIVACIÓ    
         ECONÒMICA

Els pressupostos aprovats en el 
darrer ple municipal, s’articulen en 
tres grans eixos d’actuació: gestió 
eficient, mantenint la despesa als 
nivells de 2020 adaptant algunes 
partides a la nova realitat; congelar 
impostos i taxes en tots els àmbits 
i afegint bonificacions, i promoure 
la reactivació econòmica.

Continua a la pàgina següent

 41,5 
  M  €

+  PROTECCIÓ SOCIAL
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Els impostos i taxes municipals quedaran congelats per a l’any 2021 
a Martorell per afavorir la reactivació i alleugerir la càrrega fiscal dels 
veïns i veïnes. “L’epidèmia ens ha dut a una situació sanitària, econò-
mica i social molt difícil i, per tant, volem contribuir a la represa mi-
llorant i mantenint serveis sense apujar impostos”, va explicar el re-
gidor d’Hisenda i Règim Interior, Lluís Amat. A més, durant el primer 
trimestre del 2021 no es cobrarà la taxa per ocupació de la via pública 
amb taules, cadires i tendals, tal com ja es va fer el 2020, per ajudar 
en la recuperació dels sectors més afectats pel tancament derivat de 
l’emergència sanitària. CONEIX LES BONIFICACIONS

El Govern municipal 

per al 2021

PRESSUPOSTOS

Bonificacions de la quota de l’impost a les famílies nombroses, 
per als habitatges qualificats com habitatges de protecció ofi-
cial i també als habitatges que hagin  instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament actiu d’energia solar tèrmica per a la producció 
d’aigua calenta.

• Reducció de la quota als contribuents majors de 65 anys.
• Reducció de la quota per aquells contribuents que realitzin un mí-

nim de 6 aportacions de residus a la deixalleria Municipal.

• Prorrogada fins al 31 de març de 2021 la suspensió del cobrament 
de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i ten-
dals. Al 2020 tampoc es va cobrar amb motiu de l’estat d’alarma 
decretat arran de l’emergència sanitària.

Bonificació del 75% de la quota per a les persones titulars de vehi-
cles classificats en el registre de Vehicles de la Direcció General de 
Trànsit com de “zero emissions” i “eco”.
Exempció a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclu-
siu, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com 
els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera perso-
na amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual 
o superior al 33 per 100.

Bonificació del 95% per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució 
de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a 
l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per 
causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i 
adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 
adoptants.

S’estableixen bonificacions de la quota de  l’impost de les 
obres que tinguin per finalitat:
• La construcció i rehabilitació d’edificis residencials a La Vila, 

Can Carreras, el Pla i Can Bros.
• Per les obres destinades a la instal·lació d’ascensors i apa-

rells elevadors.
• A favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que 

s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar per l’autoconsum.

• La construcció d’habitatges de protecció oficial.

IMPOST SOBRE BÉNS INMOBLES TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

TAXA PER L’ÚS PRIVATIU DE LA VIA 
PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA

IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
INSTAL·LACIONS I OBRES

congela impostos i taxes

Com 
demanar-ho?

A l’Oficina de l’Organisme de Recaptació i 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Presencialment, amb cita prèvia als telèfons 

934 729 250 o 674 797 368 

Via telemàtica https://orgtn.diba.cat/

Email: orgt.martorell@diba.cat 

ECONÒMIA

COMERÇ

L’Ajuntament de Martorell se suma a les rei-
vindicacions de les entitats municipalistes 
de Catalunya i de tot Espanya que recla-
men que els fons europeus de reconstruc-
ció arribin directament als municipis, sense 
passar per l’Estat o les autonomies. Va ser a 
a través d’una moció presentada per Junts 
per Martorell, a la que es va adherir el PSC. 
L’acord es va aprovar per unanimitat en el 
Ple Municipal de novembre.

L’Ajuntament reclama la gestió directa dels 
Fons Europeus de Recuperació

El text té com a objectiu sumar-se a la rei-
vindicació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i la Federació de Municipis de Ca-
talunya, i de la Federación de Municipios 
y Provincias. Un clam per a que siguin els 
ajuntaments els ens que, directament, re-
bin i administrin un seguit de fons europeus 
de suport davant la crisi generada per la 
pandèmia de la COVID-19.

“Volem que aquestes partides vagin direc-
tament als ajuntaments, perquè a Martorell 
i al conjunt del municipalisme hem demos-
trat que les ajudes que podem prestar a la 
petita i mitjana empresa són més ràpides i 
efectives que no pas les que surten dels di-
ferents governs, siguin el Gobierno de Es-
paña o la Generalitat de Catalunya”, expo-
sava durant la sessió l’alcalde de Martorell, 
Xavier Fonollosa.

Al costat del comerç
Més d’un centenar de bars, restaurants i centres 
d’estètica ja han rebut l’ajut de 1.500 euros

La majoria de sol·licituds va rebre l’ingrés en menys de 48 hores
Pocs dies després que l’Ajuntament de 
Martorell aprovés per unanimitat en el ple 
d’octubre donar ajuts directes a bars, res-
taurants i centres d’estètica, afectats pel 
decret de la Generalitat, la Regidoria de 
Comerç ja havia fet efectives més de 100 
sol·licituds rebudes per part d’aquests es-
tabliments.
Aquests han estat uns ajuts directes i im-
mediats, de 1.500 euros, i que s’han pogut 
demanar fins al 15 de desembre. Els di-
ners s’han abonat en un termini màxim de 
cinc dies, i la petició és compatible amb 
qualsevol altra subvenció o ajuda conce-
dida, tant per l’Ajuntament com per altres 
administracions o ens públics o privats. 
El tràmit s’ha fet per via telemàtica o pre-
sencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament.

LLISTAT DE BARS I RESTAURANTS
Quan el passat 15 d’octubre el govern ca-
talà va anunciar que els bars i restaurants 
haurien de tancar el servei al públic, els ne-
gocis van haver de trobar la manera per no 
perdre la connexió amb els clients habituals, 
com les entregues a domicili o la preparació 
de comandes per recollir. En aquest sentit 
l’Ajuntament ha estat publicant un llistat dels 
bars i restaurants amb les seves dades per 
que la població pugui sol·licitar els seus ser-
veis per emportar i a domicili.

“MARTORELL, OBERT PER A TU”
Amb el lema ‘Martorell obert per a tu’, 
l’Ajuntament ha volgut recordar, durant el 
confinament perimetral, que s’ha de sortir 
el menys possible de casa, però si hem 
d’anar a comprar, recomana triar el comerç 
local i de proximitat. També el mercat no 

sedentari de Buenos Aires es van incre-
mentar les mesures de seguretat amb una 
bona acceptació dels clients i paradistes.

NOUS AJUTS ALS COMERÇOS QUE 
OBRIN EL 2020 A MARTORELL
A més, el darrer ple ha aprovat per unanimitat 
una nova línia d’ajuts per a autònoms i empre-
ses que hagin instal·lat o incrementat l’activitat 
comercial al nucli urbà durant el 2020. Aquest 
instrument s’integra dins del Pla de Reactiva-
ció Econòmica i de Protecció Social de Marto-
rell, aprovat el passat mes de juliol.

Els ajuts concediran 3.000 euros a autònoms i 
empreses -amb un màxim de 10 treballadors- 
que hagin instal·lat a Martorell un nou negoci 
des de l’1 de gener de 2020. L’ajuda serà de 
2.000 per als que hagin ampliat presència amb 
un nou establiment.
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Pel que fa a la campanya comercial, volem 
que tots els martorellencs recordin les pos-
sibilitats comercials que hi ha al poble. Que 
les famílies rebin aquest input d’una manera 
que encara no podem desvetllar, però que 
trobaran a la porta de casa seva.

El Molí Empresa està intensificant les ac-
cions formatives, d’orientació i inserció 
laboral per als col·lectius més vulnera-
bles: aturats, dones i joves. Quin paper 
creu que juga l’entitat per la recuperació 
econòmica?
Volem potenciar els plans d’ocupació per 
als col·lectius amb més dificultats per in-
corporar-se al món laboral: aturats de llar-
ga durada, dones que per motius familiars 
han deixat la feina, i els joves, que han de 
poder desenvolupar el seu futur. Poder aju-
dar aquestes persones a trobar feina pot 
contribuir a fer baixar la taxa de desocu-
pació.

Quins son els reptes pels propers anys 
que el comerç de Martorell ha d’afrontar?
De reptes en tenim molts, però per mi n’hi 
ha un de global: visualitzar el comerç de 
Martorell, donar valor al que tenim. El que 
tens al costat de casa a vegades sembla 
que no és prou i marxes fora a buscar el 
mateix. Hem de posar en valor el que te-
nim, unificar el sector, cohesionar els co-
merciants. Té més sentit si ho fem tots 
junts. Hem de poder oferir tot tipus de 
campanyes que siguin efectives. Parlo de 
campanyes de vinculació dels ciutadans 
amb les botigues del seu poble, que sem-
bla una evidència, però detectem que no 
passa. Creació de nous models de comerç, 
estar al dia i elaborar un futur amb nove-
tats. Hem de facilitar que tots els comerços 
estiguin digitalitzats per poder vendre en lí-
nia i que no perdin oportunitats.

les restriccions i sense posar en risc a ningú. 
A Martorell hi ha de tot. Comprant el nostre 
poble, tots hi guanyem. 
Durant el confinament, es va elaborar un 
mapa virtual del comerç martorellenc, 
que es pot consultar actualitzat al web 
del Molí Empresa, per poder fer coman-
des a domicili i per emportar. Ha estat 
una eina efectiva?
Si. Cada cop més, la tecnologia ha de ser 
present al món del comerç. Cada vegada 
fem servir més el mòbil per consultar múl-
tiples coses i volíem que també poguéssim 
consultar quina botiga tinc a prop de casa 
que em pugui oferir un servei que necessi-
to. El mapa s’actualitza constantment i la 
gent ens transmet que ha estat una bona 
iniciativa.  

Com es preveu la campanya comercial 
de Nadal i quines accions té previstes la 
seva Regidoria?
La campanya serà sorprenent. Estem en 
un entorn de foscor que no ens agrada, 
però per Nadal hem d’intentar ser posi-
tius. Tindrem el poble molt il·luminat, ra-
diant, amb música nadalenca per ambien-
tar certs espais, activitats com La Màgia 
del Nadal, que no volem perdre encara 
que s’hagi de fer a través de mitjans tec-
nològics. Tindrem Cavalcada de Reis amb 
la modalitat que es permeti en aquell mo-
ment, tant l’alcalde com els membres del 
Patronat faran el possible perquè els nens 
puguin veure els Reis. 

La crisi sanitària de la COVID-19 ha im-
pactat de ple en l’economia. Molts co-
merços i petites empreses estan pa-
tint-ne les conseqüències. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Martorell ha ac-
tivat diverses línies d’ajut per pal·liar-ne 
els efectes. En què consisteixen i a qui 
s’adrecen?
La pandèmia ens està fent patir per la salut, 
però també per l’economia. Per minimitzar-
ne l’impacte, vam veure essencial crear el 
Pla de Reactivació Econòmica i de Protec-
ció Social de Martorell. Hem desplegat ajuts 
de 500 euros pels comerços tancats durant 
el confinament i que havien facturat menys 
del 50% respecte l’exercici anterior, i un ajut 
complementari de 200 euros si no havien 
aplicat cap ERO o ERTO. També hem ac-
tivat un ajut directe, fàcil de sol·licitar i en 
un termini de cinc dies, de 1.500 euros per 
a bars, restaurants i centres d’estètica que 
van haver de tancar a l’octubre. I al nov-
embre vam aprovar un ajut de fins a 3.000 
euros als negocis creats aquest any dins el 
nucli urbà. 
A banda dels ajuts econòmics directes, hem 
estat al costat del petit comerç ampliant la 
capacitat de les terrasses o suprimint-ne la 
taxa. I hem posat a disposició dels establi-
ments maneres per seguir oferint els seus 
productes a domicili o per emportar. 

La Regidoria de Comerç va posar en 
marxa a l’octubre la campanya ‘Marto-
rell Obert per a Tu’ per tal d’incentivar 
les compres de proximitat. Quin ha estat 
l’objectiu?
Hi ha moltes maneres d’ajudar un negoci. 
Amb el confinament perimetral dels caps 
de setmana, vam veure que era un bon mo-
ment per recordar que podíem comprar a 
les botigues de Martorell, tenint en compte 

El 26 de novembre es van encendre els 
llums de Nadal als principals carrers i zo-
nes comercials de Martorell, que lluiran 
fins passada la Nit de Reis. 
Com a novetat, s’ha ampliat la il·lumi-
nació als carrers Mercadal, Torrent de 
Rosanes, Antoni Maria Claret, Josep Pla, 
Gomila Reniu, Països Catalans, plaça de 
l’Illa Santacana, passera de Pau Claris i a 

LA IL·LUMINACIÓ S’HA FET AMB 
LLUMS LED I SUPOSA UN ESTALVI 
ENERGÈTIC DE FINS UN 60%

ENTREVISTA A
COMERÇ

Nascuda a Martorell, Rosa Cadenas va entrar 
a l’Ajuntament de Martorell com a regidora 
aquesta legislatura amb una única motivació: 
“treballar pel seu poble i la seva gent”. Té una 
filla de 18 anys i és directora de l’Arc de Sant 
Martí, presidenta de la Fundació Tutelar Som 
Capaços i participa activament en diferents 
organitzacions que defensen les persones amb 
discapacitat i els col·lectius més vulnerables. Els 
seus racons preferits per perdre’s per Martorell 
són els carrers del nucli històric, el parc de Can 
Cases i observar la gran varietat de flors que 
tenim per tot el poble.

“En aquest moment és 
fonamental reforçar 
encara més el compromís 
de l’Ajuntament amb el 
nostre comerç”

Rosa 
CadenasEncesa de llums 

de Nadal 
a edificis emblemàtics 
de Martorell

REGIDORA 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
I COMERÇ

“
”

A Martorell hi ha de tot. 
Comprant al poble, tots 
hi guanyem

la rotonda de Puig del Ravell. També s’hi 
han col•locat quatre figures grans al ca-
rrer de Pere Puig i un ninot de neu al ca-
rrer de Salvador Espriu. Enguany, s’ha 
resseguit amb llums l’skyline d’alguns 
edificis emblemàtics del poble, entre ells, 
les pèrgoles i baranes del Centre Cultu-
ral, el Mercat Municipal, i el pont del pas-
seig Catalunya.

La regidora de Serveis i Via pública, Eli Pla-
za ha explicat que “l’Ajuntament segueix 
apostant per la decoració festiva de baix 
consum amb bombetes LED que, en alguns 
casos, aconsegueixen un estalvi energètic 
de fins al 60 per cent del consum d’energia 
i una major durabilitat de les lluminàries, ja 
que aquest sistema pateix menys desgast”. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament aposta per 
una decoració festiva de menor consum.
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Martorell acull una campanya de cribratges 
intensius per detectar possibles contagis 
de Covid-19 entre la població a partir de 16 
anys. Aquests punts de cribratge són deter-
minats pel Servei de Vigilància Epidemiolò-
gica i van començar el passat 27 de novem-
bre i s’han allargat diverses setmanes, per 
tal d’evitar aglomeracions.

Es tracta d’una estratègia conjunta en la 
lluita contra la Covid-19 del Departament 
de Salut, el Servei de Vigilància Epidemio-
lògica, l’Atenció Primària Metropolitana Sud 
i també amb la col·laboració dels ajunta-
ments dels municipis. L’objectiu és controlar 
amb  rapidesa la transmissió del virus i tren-
car les possibles cadenes de transmissió. 

Totes les forces polítiques amb representa-
ció a l’Ajuntament de Martorell van aprovar, 
aquest dilluns al Ple Municipal, una moció 
per reclamar l’enfortiment de l’atenció pri-
mària i la recuperació de recursos sanita-
ris perduts. El document demana la plena 
obertura de tots els Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP) i consultoris locals, més recur-
sos econòmics i de personal sanitari i una 
major coordinació i atenció als pacients, 
entre d’altres aspectes.

Presentada per Movem Martorell, PSC, 
Junts per Martorell i ERC, la moció també 
va rebre el vot favorable del regidor de Ciu-
tadans. És un text que denuncia recursos 
insuficients en l’atenció primària a Catalun-
ya que ja existien abans de la pandèmia 
en matèria de pressupost, personal i equi-

Martorell tanca files per reinvindicar     

Cribatges contra la   

més recursos sanitaris 

Covid-19

SALUT
PROMOCIÓ ECONÒMICA

L´Ajuntament de Martorell a través del de-
partament de Promoció Econòmica Molí 
Fariner ha organitzat durant els mesos 
d’octubre i novembre dos cursos amb 
l’objectiu de donar suport a persones de-
mandants d’ocupació i usuàries del servei 
local d’ocupació en  la preparació de la pro-
va  per  a l’obtenció del certificat ACTIC.

Més d’una vintena de persones en situació 
d’atur, inscrites al Servei Local d’Ocupació 
de Martorell, han participat les darreres 
setmanes en els cursos de preparació per 
obtenir el certificat ACTIC. La formació 
‘Prepara’t per al certificat ACTIC (nivell 1 i 
nivell 2)’ s’inclou dins el programa ‘Marto-
rell Adapta’t‘ en modalitat telemàtica, im-
pulsat pel Centre de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Martorell i la Diputació 
de Barcelona.

L’Ajuntament de Martorell a través de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, conti-
nua donant suport al col·lectiu femení, amb 
la realització per vuitè any consecutiu del 
programa específic “Ocupa’t Dones”, pro-

TREBALLANT PER LA INSERCIÓ LABORAL

Programa de formació 
en noves tecnologies 
per persones en situació d’atur

EL PROGRAMA TREBALLA 
L’ORIENTACIÓ I LA INSERCIÓ 
LABORAL PER A MAJORS DE 45 
ANYS DE MARTORELL

El Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner de l’Ajuntament de Martorell tor-
na a posar en marxa per cinquena edició 
consecutiva el projecte “Recicla’t +45”, 
d’orientació i ocupació per promoure la for-
mació i les oportunitats de trobar feina de 
les persones majors de 45 anys. Durant 6 
mesos es realitzaran diferents accions for-
matives i d’orientació adreçades als dife-
rents perfils de participants del programa.

Aquest innovador programa impulsat pel 
Centre de Promoció Econòmica, i subven-
cionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc del Projecte Treball als 
Barris, s’adreça a persones majors de 45 
anys en situació d’atur i inscrites al servei 
Local d’Ocupació de Martorell que tinguin 
necessitat de reorientar-se professional-
ment i actualitzar els seus coneixements i 
competències.

La Regidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell desenvolupa des 
de fa temps programes per donar suport 
als diferents col·lectius d’ usuaris del servei, 
en aquest cas incidint en els majors de 45 
anys, dissenyant el seu itinerari d’inserció 
laboral i millorant les seves competències 
tècniques i transversals a través d’accions 
formatives i d’orientació gràcies al pla 
d’ocupació atorgat a l’Ajuntament de Mar-
torell que facilita també la contractació d’un 
dinamitzador TIC i un  Tècnic orientador per 
donar suport aquest projecte en el marc del 
Projecte Treball als Barris impulsat pel Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

ACCIONS “RECICLA’T +45”
El programa iniciat a l’octubre i actiu du-
rant 6 mesos fins l’abril, preveu realitzar 
un itinerari de diferents accions: Tutories 
i acompanyament, accions formatives 
grupals, dinamització d’espai de recer-
ca de feina amb píndoles informàtiques 
i l’apropament al teixit empresarial 

ACTIC (Acreditació de Competències en 
Tecnologies de la Informació i la Comuni-
cació) és la certificació acreditativa de la 
competència digital, entesa com la com-
binació de coneixements, habilitats i ac-
tituds en l’àmbit de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) que les 
persones despleguen en situacions reals 
per assolir objectius determinats amb efi-
càcia i eficiència.

jecte de suport a la inserció laboral adreçat 
a dones amb més dificultats d’accés al 
món laboral i que té com a objectiu assolir 
la inserció laboral de les participants.

 En marxa la 
  5a edició del 
“Recicla’t +45” 

Per mes informació sobre iniciatives de 
promoció económica consulta la web del 
molí d’empresa:

Tel. 93 775 31 01
moliempresa@martorell.cat

www.moliempresa.cat

paments, i que s’han agreujat per l’actual 
crisi sanitària. Aquest fet ha comportat “la 
priorització dels pacients de COVID 19 i les 
visites no demorables, i l’ajornament de les 
consultes no urgents”.

Per tot plegat, s’insta a Salut a millorar 
l’accessibilitat, l’abordatge i la coordinació 
dels serveis sanitaris; a obrir tots els CAP 
i consultoris locals tancats total o parcial-
ment durant la crisi; a destinar els recur-
sos necessaris en l’actualitat; a recuperar 
els recursos econòmics i de professionals 
perduts per les retallades; a que la despe-
sa destinada a l’atenció primària assoleixi 
el 25% del pressupost de salut; a la crea-
ció d’un CUAP a Martorell d’atenció les 24 
hores i els 365 dies; a ampliar el personal 
del servei d’atenció telefònica; a elaborar 

un pla de xoc per reduir llistes d’espera; 
a habilitar espais físics per atendre les ne-
cessitats sanitàries -evitant la saturació de 
Sant Joan de Déu- i a millorar la coordina-
ció interna de salut i serveis socials.

En aquest sentit, la regidora de salut Sole 
Rosendo assegura que ““cal insistir en de-
manar recursos perquè la pandèmia conti-
nua i perquè tots els professionals han de 
seguir treballant per la millora de la salut, 
que és una tasca de tots”.

Finalment, el text també proposa la creació 
d’un Pacte per la Salut en defensa d’un sis-
tema de salut públic, universal, equitatiu i 
de qualitat, consensuat amb tots els agents 
implicats, que estableixi la salut pública i 
l’atenció primària els pilars fonamentals de 
la nostra sanitat.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MARTORELL VA SER L’ESPAI CEDIT 
PER L’AJUNTAMENT PER FER ELS CRIBATGES CONTRA LA COVID.
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MEDI AMBIENT

Viles Florides 2020
Tres Flors d’Honor

es queden a Martorell

L’app
incidències, suma ja més de

El moviment impulsat per la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC) ha revalidat les Flors d’Honor Vi-
les Florides 2020 per sisè any consecutiu 
a Martorell. Les restriccions imposades per 
la COVID-19 van marcar l’anunci dels guar-
dons, que es va fer de forma virtual. Aques-
ta edició es va tancar amb 142 municipis 
a tot Catalunya i, com a novetat, també 
d’Andorra que formen part del moviment.

UNA APP FÀCIL I INTUITIVA
L’app és disponible per a Android i iOS, 
i el seu funcionament és fàcil i intuïtiu. 
L’usuari pot fotografiar la incidència, 
ubicar-la en un mapa i enviar-la quan 
vulgui. L’Ajuntament la recull i la deriva 
al departament corresponent per tal de 
resoldre-la al més aviat possible. Final-
ment, l’usuari rep un correu i una noti-
ficació quan la incidència s’ha reparat. 
També funciona com a canal per infor-
mar els martorellencs sobre incidències 
a la via pública que poden afectar la 
mobilitat o sobre informació de servei.

L’aplicació ésMartorell per notificar inci-
dències de la via pública compta, des 
que es va posar en funcionament ara fa 
dos anys, amb un total de 705 usuaris. 
D’aquests, 179 s’han descarregat l’app 
aquest any. De gener a novembre de 
2020, l’eina ha permès registrar 2.409 
avisos ciutadans, principalment sobre 
mobiliari urbà, jocs infantils, paviment, 
enllumenat i jardineria. Per barris, la Vila, 
Torrent de Llops, Can Carreres i Buenos 
Aires són els que més incidències hi van 
notificar.

L’aplicació es pot descarregar gratuïtament des de 
l’App Store i Google Play. Aquesta va ser la proposta 
més votada pel Consell d’Infants en els Pressupostos 
Participatius de 2017.

RESPECTE PEL MEDI AMBIENT I LA 
SOSTENIBILITAT
El jurat de Viles Florides té en compte a 
l’hora de valorar cada municipi aspectes 
com el patrimoni vegetal i paisatgístic, el 
respecte pel medi ambient i la sostenibili-
tat a través de variables com la gestió de 
l’aigua, els programes de control de plagues 
i malalties, la neteja i gestió de residus, o la 
qualitat de mobiliari urbà. En el cas de Mar-
torell, es valora també que les flors i plantes 
que decoren els carrers i places del poble es 
produeixen al Viver de Can Serra, que utilit-
za la jardineria per treballar amb persones 
amb discapacitat. Les flors dels nostres 
carrers tenen ànima social.

“per al ciutadà 
és una via més 
directa i d’aquesta 
manera no s’ha 
de desplaçar a les 
oficines d’atenció 
ciutadana” 
Regidora de Serveis Urbans 
i Via Pública, Elisabeth Plaza

700 usuaris

per notificar
Les del
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L’Ajuntament s’hi suma amb la 
lectura del Manifest unitari

una jornada per reivindicar 
l’eliminació de la 
violència masclista

SOCIETAT

L’Espai Jove Punt Nord ha posat en marxa el ‘Projecte 2.0’. 
Neix de la necessitat de l’equipament de mantenir un con-
tacte amb els joves de Martorell i aconseguir que aquests 
tinguin una via d’escapament lúdica i d’oci, ja que la situa-
ció sanitària obliga a tenir el centre tancat. El ‘Projecte 2.0’ 
ofereix, a través de les xarxes socials de l’Espai Jove, acti-
vitats per aprendre a fer un dinar saludable, monòlegs, jocs 
de taula en línia, malabars o xerrades formatives del Servei 
d’Informació Juvenil. La regidora de Joventut, Raquel Sans, 
afirma que les activitats en línia volen seguir fomentant la 
participació juvenil, i oferir recursos necessaris d’informació, 
assessorament i acompanyament al jovent del poble.

El 25N,

Martorell ha celebrat el Dia Internacional dels 
Drets de la Infància. En primer lloc ha ratificat 
el seu compromís amb els drets de la infància 
i adolescència amb la lectura, al Ple Munici-
pal, de la Declaració Universal de la Infància 
2020. El text manifesta la voluntat d’impulsar 
mesures per tenir-los en compte en totes les 
decisions preses per l’administració, tant en la 
resposta a la crisi, com en la recuperació, que 
tenen efectes sobre la infància i adolescència.

El dia 20 de novembre, coincidint amb la jor-
nada commemorativa, l’alcalde, Xavier Fo-
nollosa; la regidora de Participació, Igualtat, 
Infància, Adolescència i Cooperació Belén 
Leiva i la regidora d’Ensenyament i Salut, So-
ledad Rosende, van fer un acte per alumnes 
de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles de 
Martorell, en el qual, de manera virtual, van 
respondre les preguntes que des del consell 
d’infants els van fer. 

Dia Internacional dels

L’alcalde i les regidores 
de Salut i Infància van 
respondre les preguntes 
del Consell d’Infants

Martorell té el segell d’UNICEF de 
‘ciutat amiga de la infància’ i per 
aquest motiu l’acte va comptar també 
amb la presència virtual del president 
d’UNICEF Comitè de Catalunya, Jau-
me Lanaspa.

drets dels infants

engega el 2.0’
 L’Espai 
    Jove ‘Projecte

Aquest any, no hi ha hagut concentració davant la Casa de la Vila, 
com era habitual, però per commemorar l’acte del ‘Dia internacio-
nal per a l’eliminació de la violència envers les dones’ s’ha pogut 
seguir en directe la lectura del Manifest unitari al Canal Youtube de 
l’Ajuntament i a Ràdio Martorell. Hi han intervingut l’alcalde Xavier 
Fonollosa i la regidora d’Igualtat, Belén Leiva. L’acte ha acabat 
amb la cançó “Crits a la deriva”, una composició del martorellenc 
Eugeni Muriel, interpretada per ell mateix a la guitarra, Raül Jimé-
nez a la trompeta i la veu de Sandra Tangerina.
L’alcalde Xavier Fonollosa ha remarcat 
que “el manifest té el suport de tots 
els grups municipals del consistori, 
per tant és un crit unànime. A més, 
ha estat consensuat per les quatre 
diputacions provincials, la Generali-
tat de Catalunya, l’Associació Cata-
lana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya i el Minis-
teri d’Igualtat. Això demostra que 
aquesta lluita s’aborda des de 
totes les institucions del país. Ha 
de ser una lluita incansable, de 
cada dia, i hem d’eliminar dels 
nostres entorns qualsevol acti-
tud masclista. Si les eliminem 
d’arrel, estarem sent partícips 
de la construcció d’un món 
molt millor”.
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CULTURA

La companyia
‘Recordar els meus sentiments’, 
ceràmica i pintura

assaja a Ca n’Oliveres 

Unes 200 persones van seguir des 
del canal YouTube de l’Ajuntament de 
Martorell la presentació de la darrera 
creació literària,“de Lluís Llach”, Escac 
al destí. El cantant i escriptor situa el 
relat a l’Edat Mitjana, un perío-
de que el fascina a l’hora 
d’inserir-se en les pors 
i ignoràncies d’una 
societat sotmesa per 
l’església i la monar-
quia. L’autor durant 
l’acte, va reco-

“Paraula de jueu” és la darrera novel·la de 
l’escriptor i periodista Martí Gironell i que va 
presentar en un acte online a través del Canal 
de Youtube de l’Ajuntament de Martorell. La 
trama de la novel·la es queda a Besalú, on les 
autoritats demanen a Pere Baró que recons-
trueixi el pont que s’havia aixecat 300 anys en-
rere i que ha quedat a terra a causa d’una riua-
da molt forta. I ho farà unint forces entre jueus i 
cristians, una sinergia que, en l’època medieval, 
va ser convulsa. Ho va explicar a l’entrevista 
concedida a Ràdio Martorell i en la que va par-
lar de Paraula de jueu, com la “novel·la de la 
reconstrucció”. Animar-se a escriure la segona 
part, ha admès, arriba després de “passar pels 
clubs de lectura i adonar-me que potser havia 
deixat la porta oberta a una segona part”.

L’ALCALDE XAVIER FONOLLOSA I LES REGIDORES CRISTINA DALMAU I RAQUEL SANS VAN VISITAR L’EXPOSICIÓ.

L’artista martorellenca va presentar 
una selecció la seva obra en la qual 
podem veure peces de terracota, 
creacions de ceràmica, quadres flo-
rals i olis sobre tela.

Nascuda a Alcanyís (Terol) fa 88 anys, però afin-
cada a Martorell, Ponz reconeix que el talent li 
ve del seu pare, qui també tenia grans qualitats 
artístiques. La seva mare, modista i planxa-
dora, li va ensenyar l’ofici, del qual posterior-
ment se’n trauria el diploma oficial de la Dipu-
tació de Barcelona. Va estudiar arts plàstiques 
a Martorell i a Barcelona, on també va fer un 
seminari de treball de la seda natural.

Martí Gironell 
apropa la reconstruc-
ció del pont de Besalú 
a Martorell

Llach presenta el seu llibre 
per internet al YouTube de Martorell

d’Orlanda Ponz 

neixer que l’escriptura, que practica 
des de fa més d’una dècada, li se-
gueix reportant una gran satisfacció.
A la vetllada literària en línia hi van 
participar el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Martorell, Andreu 
González; la tècnica de la Biblioteca 
de Martorell Josefina Canals i la pe-
riodista martorellenca Míriam Riera. 

Sol Picó
LA COMPANYIA DE DANSA VA 
PRESENTAR L’ESPECTACLE A 
L’ENCESA DE LLUMS DE BARCELONA

La Nau1 de Ca n’Oliveres ha acollit els 
assajos del darrer espectale de la com-
panyia de dansa Sol Picó, que porta per 
títol ‘Covinal’. La seva presència és fruit 
de la signatura d’un conveni de cessió de 
l’espai amb el Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones de Martorell 
(PMSAPM). Martorell gaudirà de diversos 
esdeveniments de dansa de la companyia 
al festival Fem Dansa i a la Fira de Prima-
vera, laboratoris i classes en línia.
La prestigiosa coreògrafa d’Alcoi -guanya-
dora de fins a 10 premis MAX de les Arts 
Escèniques, el premi Nacional de Dansa 
de la Generalitat o la Creu de Sant Jordi- va 
qualificar l’espai de la Nau1 com a “fantàstic, 
on estem estupendament bé i on es mante-
nen totes les claus de confort i de seguretat”. 
Per tot plegat, agraeix “que hi hagi qui ens 
cedeixi aquests espais per treballar”. Fruit de 
l’acord, la companyia desplegarà accions de 
difusió d’aquest art escènic a Martorell, entre 
ells la participació al Fem Dansa de Martorell 
2021, la direcció artístico-tècnica del projec-
te de La llegenda del pont del Diable 2022 o 
2023, i una vídeo conferència o visita guiada 
a entitats que treballen la dansa.
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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.

Els Pressupostos són l’eina que permet a 
l’Ajuntament expressar en números con-
crets la voluntat política de millorar i fer 
avançar Martorell. Amb els comptes per al 
2021 que vam aprovar al Ple de novembre 
volem acompanyar a tots els sectors i el 
conjunt dels veïns en la millora i la recupe-
ració de la activitat al nostre poble, després 
d’un any nefast pel sotrac de l’epidèmia. Ho 
fem amb una mirada llarga, pensant en el 
present i en el futur del nostre poble. 
Hem hagut de treballar de valent aquest 
2020 per adaptar l’estructura d’ingressos 
i despeses per l’emergència sanitària. En-
tre la disminució d’ingressos per alleuge-
rir la càrrega fiscal d’empreses i famílies 
i l’increment de la despesa per partides 
extraordinàries per la Covid-19, l’impacte 
negatiu va ser de 2 milions d’euros. 
Tancarem l’exercici 2020 amb solvència 
perquè hem aplicat criteris de bona gestió. 
Amb molt d’esforç, sentit comú i creativitat 
hem intentat arribar econòmicament allà on 
les famílies, autònoms i empreses necessi-
taven del suport de l’Ajuntament. Una bona 
gestió que no hagués estat possible sense 
el compromís dels treballadors i treballado-
res municipals, als i les quals els vull agrair 
la seva dedicació i professionalitat. 
El Pressupost del 2021 ens permet avançar-
nos amb una estratègia pensada per actuar 
de manera eficient la crisi econòmica i so-
cial generada per l’emergència sanitària i 
també d’impulsar la reactivació de l’activitat 
econòmica i l’ocupació. Són una eina dinà-
mica i oberta però que també respon a tot 
allò que s’ha anat pensant i projectant en 
els darrers anys des de l’equip de Govern. 
Tenim tres línies d’actuació: la bona gestió 
i el manteniment de la despesa, adaptant 
les partides a les noves necessitats i donant 
suport directe a les persones i als sectors 
que més necessiten del nostre suport per 
mantenir el teixit econòmic i comercial del 
nostre poble. La segona és la congelació 
dels impostos i taxes municipals. Mantin-
drem serveis, manteniments i obres amb 
menys ingressos perquè prioritzem el be-
nestar i la cohesió social en un moment de-
licat. I la tercera línia són les inversions mu-
nicipals. L’Ajuntament jugarà un paper actiu 
en la generació d’activitat econòmica i en la 
creació de llocs de treball en les obres que 
emprendrem per millorar la via i els espais 
públics. Ara més que mai toca invertir en el 
futur de Martorell. 

En el pleno municipal del mes de noviembre 
se aprobó inicialmente el presupuesto para 
el año 2021. El importe total del mismo as-
ciende a cuarenta y un millones de euros, lo 
que supone un incremento del 6% con res-
pecto al del 2020. En esta ocasión los pre-
supuestos presentados tienen unas carac-
terísticas especiales. Están marcados por la 
difícil situación que seguramente nos tocará 
seguir viviendo también el próximo año.
A nivel global, en los presupuestos (No po-
día ser de otra manera) se han aumentado, 
y nos parece bien, los importes económicos 
destinados a las ayudas sociales y a las sub-
venciones para los colectivos más afectados 
por la pandemia: establecimientos, comer-
cios, autónomos, PYMEs, etc. Otro de los 
aspectos más importantes corresponde al 
capítulo de inversiones, que aumenta; pero 
una vez más no se concretan cuales serán 
las actuaciones previstas que se harán. ¿Se 
realizarán mejoras en los barrios Verge del 
Carme, Illa Santacana o Can Bros?
Nos inquietan los irrisorios importes previstos 
en temas, para nosotros esenciales, como la 
Salud, Juventud, Medio Ambiente, Vivienda 
y Ocupación (Seguimos siendo el segundo 
municipio con la tasa de paro más alta de la 
comarca con cerca de 2000 parados, de los 
cuales 1000 de ellas son mujeres).
Nos preocupa el hecho de que una cosa son 
las previsiones que se hacen sobre el papel 
y otra… ¡Lo que finalmente se acaban gas-
tando! Cabe recordar que la liquidación del 
presupuesto 2019 se cerró en negativo con 
más de un millón de euros; un año que no 
tuvo, por fortuna, las consecuencias de la 
pandemia y sí, por poner un ejemplo, la ce-
lebración de las elecciones municipales. Así, 
pues, pedimos al gobierno un compromiso 
público y real de que cumplirán el compro-
miso económico previsto.
El PSC se abstuvo en la aprobación inicial 
y presentará en los próximos días diferen-
tes propuestas que establezcan principios y 
prioridades que conformen la recuperación 
económica y social, con medidas urgentes 
dirigidas a los colectivos más vulnerables.
Finalmente, como mujer de izquierdas y 
socialista me gustaría recordar de forma 
emocionada dos emblemáticas fechas que 
hemos conmemorado recientemente. El 
19 de noviembre del año 1933 las mujeres 
hacían cola para votar en España; ¡Era su 
primera vez! Y el 25 de este mismo mes la 
sociedad volvió a mostrar el rechazo a la 
violencia machista.

Aquest 2021 no és qualsevol any. Les 
conseqüències econòmiques i socials de 
la pandèmia són devastadores. Fa un any 
criticàvem que el Pressupost 2020 era poc 
realista i repartia injustament les càrregues 
entre la ciutadania. Un any i una pandèmia 
mundial després, és increïble, però el pres-
supost gairebé no ha variat.
Fa uns mesos es va aprovar un Pla de Re-
cuperació Post Covid i Movem Martorell el 
vam rebre amb escepticisme: com volen 
combatre el fracàs escolar, l’atur, la pobre-
sa o l’escletxa digital? Faltava la segona 
part: veure-ho reflectit al pressupost. Hem 
proposat ajuts a l’accés a internet com un 
subministrament més, i els rebutgen. Ni 
tan sols augmenten les partides de Creació 
d’Ocupació i suport a PIMEs. Teníem raó: el 
Pla Post Covid queda en un brindis al sol.
Som el municipi amb més atur de la comar-
ca i amb menys renda familiar disponible, 
i rebutgen la nostra proposta d’estratègia 
de Reactivació Econòmica i lluita contra 
l’Atur perquè no la consideren necessària. 
En el fons el problema és que no l’han pen-
sat ells, sinó un partit rival.
Hem fet 30 propostes per corregir el caràc-
ter injust del seu pressupost i enfortir 
aquells sectors on la pandèmia ha fet més 
mal, com el comerç. A base de molt insistir 
hem aconseguit que es facin campanyes 
per animar a comprar al comerç local. Però 
diuen NO a invertir en ajudar als comerços 
de Martorell a què puguin competir amb el 
comerç online, tinguin accés i es sàpiguen 
moure al món digital. Tot ho solucionen 
amb ajuts xapussa per sortir del pas. Prou 
ja d’aquesta forma de fer política, que no tot 
es resol signant un xec! De vegades senzi-
llament s’han de fer les coses diferent!
Quant a habitatge, un any més hi destinen 
0€. Hem elaborat un Pla Local molt con-
cret, amb ingressos i despeses, per lluitar 
contra l’especulació de bancs i grans te-
nidors, aplicar les sancions corresponents 
si segueixen acumulant pisos buits sen-
se cap raó. Per enfortir l’Oficina Local de 
l’Habitatge i establir una línia d’ajuts al pa-
gament del lloguer més accessibles que els 
d’altres administracions. Però de nou... NO.
La conclusió és evident: 2021 serà un any 
on la ciutadania requerirà que les adminis-
tracions les facin costat i aquests pressu-
postos no estan a l’alçada del moment que 
ens toca viure.

El passat dia 16 vam donar el nostre suport 
a l’equip de govern per aprovar els pres-
supostos de l’ajuntament de cara al 2021. 
Hom podria pensar que el nostre vot a fa-
vor no era necessari, que els números ens 
permetien poder votar en contra o abste-
nir-nos sense por a que el pressupostos es 
prorroguessin; i tenen raó: els números no 
enganyen.
No obstant, creure que la política ve guiada 
pel números i com es compten els vots és 
seria un error. En afrontar aquesta votació 
no només importen els números, també 
importa el context. Venim d’un 2020 amb 
una economia  trasbalsada i un context 
social creixentment preocupant, i de mo-
ment, sembla que 2021 començarà amb la 
mateixa tendència. 
Des de l’ajuntament, tant govern com opo-
sició hem fet grans esforços per pal·liar i 
frenar els devastadors efectes de la crisi, 
i el mateix haurem de fer de cara al pro-
per any si volem mantenir ja no només 
una economia forta, sinó també una so-
cietat forta. Aquests pressupostos no són 
perfectes, no ens hem d’enganyar, ens 
hagués agradat que fossin encara més 
socials. No obstant, la funció d’un pres-
supost és precisament aquesta: pressu-
posar. I pressuposar quelcom en aquestes 
circumstàncies no és feina fàcil, ningú sap 
amb certesa que ens deparà el 2021. Per 
això mateix, aquests pressupostos tenen, 
no obstant, una estructura sòlida que te 
també en compte el potent Pla de Reacti-
vació Social i Econòmica que vam aprovar 
aquest passat estiu; un pla que ha de ser 
el pilar sobre el qual hauran de pivotar les 
nostres accions durant el proper any per tal 
de minvar els efectes de la crisis.
No obstant, volem recalcar que votar a fa-
vor d’aquests pressupostos és un vot de 
confiança en un moment complicat; però 
la confiança no s’ha de confondre amb 
la docilitat. Ser conscients de la dificultat 
d’estar a govern i presentar uns pressu-
postos de cara al 2021 no ens farà tirar en-
rere a l’hora de fiscalitzar l’acció de govern. 
Tal i com hem estat al costat del govern 
en moments complicats per fer front a la 
pandèmia, també ens tindran en front quan 
creguem que el rumb polític es torça i no 
s’adreça adequadament. 
La nostra tasca continua sent la mateixa: 
vetllar pel màxim interès general de la po-
blació de Martorell, especialment pel que 
fa referència a l’entorn social. 

El pasado lunes 16 tuvo lugar el Pleno co-
rrespondiente al mes de Noviembre. Se to-
caron temas importantes para Martorell.
El primero de ellos fue los Presupuestos 
para 2021. Votamos en contra, porque no 
estamos de acuerdo con:
Los Ingresos previstos están inflados. La 
caída de ingresos en 2020, ya es especta-
cular, con lo que proyectar los mismos in-
gresos para 2021 es una ilusión, estamos 
en una crisis muy grave.
Pocas Previsiones en lo Social, destinan 
650.000 € más al Patronato y solo se au-
menta en Familias 166.000€. Hay que su-
fragar las pérdidas del 2020. Lo mismo que 
pasó ya en el 2019 y no fue un año con Pan-
demia, si lo fue de elecciones municipales.
En fomento al empleo, las inversiones, ayu-
das a Comercio y pymes son muy poco 
ambiciosas. Para nosotros la inversión más 
social, es aquella que ayuda a generar mas 
empleo. Hay que recordar que somos una 
de las poblaciones con más tasa de paro de 
nuestro entorno y tamaño.
No disminuimos gastos, al revés se incre-
mentan, en publicidad, fiestas y eventos.
Queda aún por acabar de resolver el con-
trato de limpieza de Martorell que caducó 
hace 5 años y que se ha ido renovando 
anualmente, y no sabemos que impacto 
económico va a tener, como tampoco la su-
puesta y necesaria mejora del servicio.
En resumen, quedamos a la espera de las 
ayudas que nos puedan llegar de otras Ad-
ministraciones, Estado y Generalitat, pero 
que no sabemos ni cuando ni cuanto. 
Presentamos una Moción para Apoyar la 
Autonomía de los Centros Educativos en la 
elección de la Jornada Continua. Esta es una 
antigua reclamación de muchos docentes 
y Ampas. Se trata de racionalizar la jornada 
lectiva, que los niños entren a las 9h y salgan 
a las 14h, y los que precisen Servicio de Co-
medor u otras actividades se realicen de 14 a 
16:30h, al final el resultado es el mismo, con 
la variación, que evitamos idas y venidas de 
los Colegios, a la vez que aprovechamos para 
otras actividades opcionales que se puedan 
realizar por la tarde, mejorando la Conciliación 
Familiar. Hemos de agradecer a Junts y Psc 
que aportaron ideas y apoyaron la Moción. 
La jornada continua no es nueva, ya que se 
esta aplicando con mucho éxito en la mayo-
ría de Comunidades de España.

PRESSUPOSTOS DE 
MIRADA LLARGA I ACCIÓ 
CONCRETA

COMPROMISOS 
SOBRE EL PAPEL

“SI BUSQUES RESULTATS 
DIFERENTS, NO FACIS 
SEMPRE EL MATEIX”, 
ALBERT EINSTEIN.

PRESSUPOSAR 
LA INCÒGNITA

EL PRESUPUESTO Y LA 
JORNADA CONTINUA EN 
LOS COLEGIOS
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