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ANY DE CREACIÓ
1985 es constitueix la delegació d’amics del ferro-
carril de Martorell com a secció de l’associació d’amics 

del ferrocarril de Barcelona. Aquesta secció custodiava 

i restaurava el material històric preservat als tallers de 

Martorell-Enllaç propietat de l’associació d’amics del fe-

rrocarril de Barcelona.

1993: Es constitueix l’associació d’Amics del Ferrocarril 

de Martorell.

FINALITAT
Els Amics del Ferrocarril de Martorell som una associació 

sense afany de lucre, que neix amb la finalitat d’agrupar 
els afeccionats i amics del ferrocarril en tots els aspectes, 

sigui quin sigui el seu interès pel ferrocarril.

afmartorell@yahoo.es

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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ENTITAT ı AMICS DEL FERROCARRIL

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.

16 FEBRER. - DOMINGO

17 FEBRER - ROVIRA 

18 FEBRER - PARERA

19 FEBRER - MASSANEDA

20 I 21 FEBRER - DE DIOS

22 AL 28 FEBRER - CURTO

1 AL 7 DE MARÇ - CISQUER

8 MARÇ - DOMINGO

9 MARÇ - ROVIRA

10 MARÇ- PARERA

11 MARÇ - MASSANEDA

12 MARÇ - DE DIOS

13 I 14 MARÇ - DOMINGO

15 MARÇ - ROVIRA

16 MARÇ - PARERA

17 MARÇ - MASSANEDA

18 MARÇ - DE DIOS

19 MARÇ - DOMINGO

20 I 21 MARÇ - ROVIRA

22 MARÇ - PARERA

23 MARÇ - MASSANEDA

24 MARÇ - DE DIOS

PRESIDENT
Xavier Montia Domingo

DADES DE CONTACTE
Direcció: Pl. Maria Canela de Martorell s/n

Telèfon: 664 22 65 06

Aquesta afició permet acostar-s’hi des de moltes ves-

sants, per la qual cosa tenim socis interessats en dife-

rents aspectes relatius al Ferrocarril:        

   1. Fotografia ferroviària.
   2. Modelisme en miniatura.

   3. Modelisme tripulat.

   4. Simulació virtual de xarxes ferroviàries.

   5. Viatge en ferrocarril.
   6. Coleccionisme. 

Des dels Amics del Ferrocarril de Martorell tenim 

catalogades per a la futura exposició més de 200 
peces històriques tant de Renfe i MZA com de FGC/

CGFC…així com 200 documents històrics, 70 plà-

nols, més de 200 llibres sobre el ferrocarril i més de 
2000 fotogràfies. A més es podria visitar la maque-

ta d’uns 6 metres de llarg que reprodueix l’estació 
de Renfe de Martorell, junt amb 30 metres més de 
maqueta amb la circulació de més de 20 trens si-
multàneament.  

Amb tot aquest patrimoni es podria omplir de contin-

gut l’exposició sobre el ferrocarril a Martorell, a més, el 
patrimoni podria augmentar més si cap, amb cessions 
d’altres institucions.
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Reactivació 
en marxa

Entre tots estem superant la tercera onada de 
l’epidèmia. Encara queda camí per recórrer, 
però anem ben encaminats, després d’un gran 
esforç col·lectiu de prudència i responsabilitat.
I, entre tots, també estem posant en marxa la 
reactivació del nostre poble.
Aturar l’activitat va ser una decisió ràpida, 
imposada i dolorosa per aturar l’emergència 
sanitària i protegir a tots els veïns d’aquest 
maleït virus, reforçant els serveis essencials 
i l’atenció a les persones. Posar en funciona-
ment i recuperar el ritme habitual del nostre 
poble és una feina que requereix d’una acura-
da planificació i determinació per generar de 
nou confiança a tots nivells per avançar.
Com a servei públic, l’Ajuntament tenim 
l’objectiu d’estar al costat dels veïns. Escol-
tar-los, conèixer les seves necessitats i actuar. 
Ara, el nostre deure és encendre l’espurna 
que ha de tornar a engegar l’activitat social i 
econòmica. En primer lloc, amb un increment 
de la inversió pública, en el marc de les línies 
mestres del Pla de Reactivació Econòmica i 
Protecció Social aprovat al juliol passat.
Una inversió que, d’entrada, es concreta en 
la millora de la via pública. Hem començat 
amb el barri del Torrent de Rosanes. Hem fet 
una inversió amb el nostre model d’urbanisme 

ben rumiat i al servei de les persones, pensant 
en les seves necessitats de present i de futur. 
Sempre que fem una obra a carrers i places 
escoltem i plantegem què és el millor per a les 
famílies que hi viuen, com fem més fàcil el seu 
dia a dia al sortir de casa. Alhora, introduïm 
nous conceptes de mobilitat i sostenibilitat 
perquè tenim una visió a llarg termini del po-
ble que tots volem.
El resultat d’aquesta inversió ja l’han estrenat 
els veïns de Rosanes: més espai per als via-
nants, més arbres, més verd urbà i el canvi a 
tecnologies d’enllumenat més eficients i soste-
nibles i renovar les xarxes de subministrament.
Acte seguit, ja hem posat en marxa les obres de 
millora dels carrers de l’entorn de l’estació de 
Renfe, al barri de Can Carreres. Aplicarem el ma-
teix concepte de fer espais agradables i segurs 
per a les famílies, adaptat a uns carrers amb ca-
racterístiques especials: al costat d’una estació 
on hi ha un gran pàrquing, propietat de Renfe i 
avui en mal estat, que també serà remodelat i 
convertit en un “park and ride” modern, amb un 
adequat manteniment, i que ha de permetre una 
bona convivència entre viatgers i veïns.
La reactivació no es queda només en 
l’urbanisme. També cal que els sectors més cas-
tigats per l’epidèmia puguin aixecar el cap des-

prés de molts mesos de perjudici econòmic. Per 
això, continuem amb un programa d’ajuts a em-
preses i autònoms que intenta pal·liar el perjudici 
econòmic i incorporem, també, una línia d’ajuts a 
aquells que, malgrat les dificultats, s’han instal·lat 
al nostre poble en el difícil context de l’any 2020.

També fem una decidida aposta per les po-
lítiques socials per no deixar ningú enrere en 
aquesta reactivació. Hem de garantir la cohe-
sió social i les necessitats bàsiques i, en aquest 
sentit, l’ocupació és la millor política social. Per 
una banda,  generant les condicions perquè 
les empreses generin llocs de treball al nostre 
poble, i enguany, també volem incidir directa-
ment amb la contractació de 40 persones dins 
els plans i programes d’ocupació municipals.

Si la situació epidemiològica, amb l’ajut i el com-
promís de tothom, va millorant i el procés de va-
cunació avança més ràpid del que ho ha fet fins 
ara, podrem fer realitat ben aviat la recuperació 
del pols habitual del nostre poble. Estic con-
vençut que Martorell tornarà a ser el poble dinà-
mic, acollidor i generador d’activitat que generi 
benestar i qualitat de vida a tots els veïns.
Aquesta reactivació la farem com sempre ho 
hem fet: entre tots i sense deixar ningú enrere. 

Junts, ens en sortirem.

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

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

EDITORIAL   ı   ALCALDE
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El Pla de  React ivació avança
ON ANAR?

Informa’t a:

El projecte “singulars” forma joves 
de Martorell per accedir al món laboral

L’Ajuntament demana més pressupost 
per fomentar treball als joves

Més de 40 llocs de treball
per programes i plans 
d’ocupació municipals
L’Ajuntament de Martorell a través del Cen-
tre de Promoció Econòmica Molí Fariner ha 
aconseguit per aquest any 2021 diferents 
ajuts econòmics per la contractació de 
més de 40 persones en el marc de diversos 
programes i plans d’ocupació de la Dipu-

15 joves participen del projecte ‘Singu-
lars’ a través del curs de formació a mida 
‘Gestió de magatzem i logística’ de mane-
ra presencial a les instal·lacions del Centre 
de Promoció Econòmica Molí Fariner amb 
totes les mesures de seguretat. L’objectiu, 
és capacitar-los per poder treballar dins 
l’àmbit logístic, ensenyant tasques espe-
cifiques del sector i facilitant-los l’obtenció 
del carnet de carretons elevadors i el carnet 
de manipulació d’aliments.
El projecte va adreçat a joves inscrits a 
la Garantia Juvenil, que no estudien ni tre-
ballen, i necessiten millorar el seu itinerari. 
S’ofereix un seguiment, un acompanya-
ment a la inserció laboral, millorar el seu 
currículum i també formació. 

Les persones interessades en partici-
par dels plans municipals d’ocupació 
gestionats per l’Ajuntament de Mar-
torell han d’estar empadronades a 
Martorell i inscrites al Servei Local 
d’Ocupació.  
Els interessats poden posar-se en 
contacte amb el Centre de Promoció 
Econòmica de Martorell Molí Fariner al 
telèfon 93 775 31 01 (Camí del Riu s/n 
moliempresa@martorell.cat)

tació de Barcelona (el Pla Reactivació per 
l’Ocupació i el Programa específic “Treball, 
Talent i Tecnologia” )  i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya ( “Treball i Formació”, Treball 
als barris”, “Referent d’ocupació juvenil” I 
“Joves en pràctiques”).

El Ple aprova enviar una 
declaració institucional 
al Servei d’ocupació de 
Catalunya perquè mantingui la 
dotació pressupostària de 13 
milions d’euros i que ara s’ha 
vist reduïda.

A la comarca hi ha 6.245 joves aturats. 
Aquest és un dels arguments de pes que re-
cull la declaració institucional que per acord 
plenari es farà arribar al Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i que demana que es 
mantingui la partida econòmica dins el Pro-
grama de Garantia Juvenil per a la contrac-
tació de joves en practiques.
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Mobilitat sostenible
ACABEN LES OBRES DE 
REURBANITZACIÓ DEL BARRI 
ROSANES I COMENCEN LES DE 
CAN CARRERES

URBANISME

Les obres formen part del conjunt d’intervencions 
que l’Ajuntament de Martorell realitza dins del projec-
te ‘Actuacions per a una mobilitat sostenible a Mar-
torell’, que compta amb la subvenció del Programa 
d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES) 
convocat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i 
amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER).

Les obres de Can Carreres es duran a 
terme en 4 fases.
Per a qualsevol consulta o suggeriment 
us podeu adreçar al telèfon 937 753 434, 
al correu alcaldia@martorell.cat o al 
WhatsApp 674 118 230.
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Mobilitat sostenible
Can Carreres

Aquest mes de gener han començat 
les obres de reurbanització dels carrers 
Sant Joan, Sant Lluís, Comerç i Gomis 
al barri de Can Carreres per adaptar 
l’espai públic a les necessitats dels 
veïns. L’actuació tindrà una durada 
aproximada de quatre mesos i es farà 
per fases per evitar l’impacte en la cir-
culació.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I MÉS 
ARBRES
Les obres constitueixen una remodela-
ció integral d’aquests carrers, ubicats al 
voltant de l’estació de RENFE, per fer-
los més agradables i segurs. Es crearà 
una plataforma única de prioritat per als 
vianants i s’ampliaran les voreres. Es re-
novaran les xarxes de subministraments, 

s’instal·laran fanals tipus LED, eficients 
energèticament, i es plantaran arbres per 
incrementar el verd urbà.
L’alcalde Xavier Fonollosa assegura que 
amb aquesta actuació, l’equip de govern 
farà realitat el compromís de millora glo-
bal de carrers i places del barri de Can 
Carreres, iniciada al 2015 amb l’actuació 
al carrer Montserrat.
Paral·lelament, l’Ajuntament ha arribat a 
un acord amb RENFE per a que, aprofitant 
aquestes obres, l’operador ferroviari millori 
la zona d’aparcament al voltant de l’estació 
(Park&Ride) pavimentant-la i pintant-la.
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URBANISME

Rosanes
EL BARRI DEL TORRENT DE ROSANES ESTRENA REURBANITZACIÓ.
Les obres als carrers Torrent de Rosanes, Mercadal, la Unió, Sant Genís de 
Rocafort, Vistalegre i Muntanya al barri Rosanes ja han finalitzat. L’actuació ha 
consistit en crear plataformes úniques de prioritat invertida, renovació de la 
xarxa de subministrament, de l’enllumenat i l’enjardinament.
Els treballs han durat sis mesos i, per tal de minimitzar l’impacte en la circula-
ció, s’han dividit en tres fases de les quals s’ha anat informant en tot moment. 
La primera es va desenvolupar a la zona de Torrent de Rosanes, la segona al 
carrer del Mercadal i la darrera a Sant Genís de Rocafort. Amb aquesta actua-
ció l’Ajuntament completa la urbanització d’aquest barri, iniciada al 2019 amb 
la millora del carrer de Sant Josep.
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barreres arquitectòniques. Que els marto-
rellencs trobin llocs per passejar, trobar-se, 
jugar, i fer vida a peu d’un lloc a l’altre.

A més, s’està redactant la renovació 
dels paviments perimetrals del barri 
de Buenos Aires, una zona on confluei-
xen molts serveis (Hospital, Mossos 
d’Esquadra, Biblioteca, escoles i insti-
tuts). Quina idea tenen sobre el paper?
Al mandat anterior es van millorar totes les 
places internes del barri. Seguirem actuan 
per millorar i afavorir la mobilitat dels veïns.

Una de les grans obres en marxa és el 
nou barri de La Sínia. En quin punt es 
troben?
A la Sínia estem fent una cosa extraor-
dinària i emocionant: un nou barri des de 
zero. Volem que sigui un barri modern i 
amb una gran qualitat, un exemple de la 
nostra manera de treballar l’urbanisme: al 
servei de les persones. Tenim l’oportunitat 
de generar habitatge pels martorellencs, 
especialment per la gent jove.

Com ha incidit l’urbanisme actual en la 
pandèmia?
Els martorellencs hem pogut, en un 
temps complicat, gaudir dels nostres ca-
rrers i places, del nostre entorn natural, 
de les passejades saludables. La planifi-
cació feta fa anys ha estat positiva i ha 
permès incremtentar les activitats a l’aire 
lliure. Això és també un clar exemple 
d’urbanisme al servei de les persones.

En acabar aquestes tasques, quins es-
pais quedaran pendents de millorar a 
Can Carreres?
Fa poc ens vam reunir amb els veïns del ca-
rrer Central Elèctrica i vam acordar els de-
talls que cal millorar. Ens agrada compartir-
ho amb els veïns per veure les necessitats 
de forma més directa i propera. A més, apro-
fitant que ADIF va fer les obres del Corredor 
del Mediterrani i la plaça Maria Canela es va 
veure afectada reiteradament, s’arreglaran 
els desperfectes que s’han anat generant. 

L’equip de govern té previst realitzar 
enguany la remodelació de dues artè-
ries principals: el passeig de Catalunya 
i el carrer de Pep Ventura. Què ens pot 
avançar d’ambdós projectes?
Al carrer de Pep Ventura volem generar-hi 
una rambla i transformar-lo en un passeig de 
continuïtat. La vorera pertanyent a Torrent de 
Llops és molt ampla i la del Pla molt estreta, 
per això el carrer queda desdibuixat. Volem 
fer una conjunció on els veïns puguin gau-
dir d’una rambla. Al passeig de Catalunya, hi 
volem donar un empenta amb una remode-
lació del segle XXI. Ens agrada que hi hagi 
una cohesió social entre barris, eliminant 

L’Ajuntament de Martorell engega un 
any de decidida voluntat de reactivació 
econòmica. La inversió en via pública 
és una de les prioritats. En aquesta 
línia, a finals de gener han començat 
les obres de millora als carrers del 
voltant de l’estació de RENFE, al barri 
de Can Carreres. En què consistiran 
i quant duraran?
Les obres ja han començat i respo-
nen a un projecte transformador, amb 
l’urbanisme al servei de les persones 
i amb la voluntat que Martorell sigui 
un referent en aquest sentit, com en 
tants altres. Les obres duraran quatre 
mesos i ampliarem voreres, perquè 
siguin carrers més amplis i espaio-
sos, incrementarem les zones verdes 
i és col·locaran llums leds, que suposa-
ran un estalvi d’energia. Les hem divi-
dit en quatre fases: la primera al carrer 
Sant Joan, la segona al carrer Comerç, 
la tercera al carrer Sant Lluís i la darre-
ra al carrer Gomis, per tal de generar 
el mínim d’inconvenients possibles als 
veïns.
També es faran obres a la zona 
d’aparcament de l’estació (Park&Ride) 
aprofitant les obres al barri?
Aquesta és una dèria que teníem des 
de l’Ajuntament, aconseguir que RENFE 
arregli els desnivells al paviment de 
l’aparcament (Park&Ride). I ho hem acon-
seguit. 

ENTREVISTA

És mestra i educadora social, ha tre-
ballat deu anys a Serveis Socials i tres 
a ensenyament. És amant de l’esport 
i la música. Vinculada a la vida políti-
ca de Martorell des de molt jove. 
Els seus racons preferits on 
perdre’s per Martorell són la mun-
tanya de la Serra de l’Ataix, per 
les Torretes i la Roca Dreta, el 
castell de St. Genís de Rocafort 
i la Rambla de les Bòbiles.

PRIORITZEM LA 
COHESIÓ SOCIAL ENTRE 
BARRIS, AFAVORINT LA 
COMUNICACIÓ ENTRE ELLS. 

ELISABETH 
PLAZA
REGIDORA SERVEIS URBANS 
I VIA PÚBLICA

      “Amb l’urbanisme fem de 
   l’espai públic un espai de  
      cohesió i convivència”
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“municipi amic dels animals”

   Martorell,

Evitar el maltractament 
i abandonament dels 
animals és l’objectiu 
principal de la declaració 
de l’Ajuntament de 
Martorell com a ‘Municipi 
amic dels animals’. 

Així es va decidir en el Ple Municipal 
d’aquest mes de gener. Els cinc grups po-
lítics van votar favorablement a adherir-se 
al ‘Pacte de Teguise‘ a través d’una moció 
proposada per Junts per Martorell i el PSC 
contra el maltractament animal.

3.500 ANIMALS DE COMPANYIA
“A Martorell tenim 3.500 animals de com-
panyia i cada cop hi ha una sensibilitat 

més gran envers el tema. Això és molt 
bo, perquè vol dir que som una societat 
cada cop més moderna i desenvolupa-
da”. D’aquesta manera s’expressava 
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
qui justificava aquesta adhesió: “Ens 
declarem un municipi en el que no vo-
lem cap mena de maltractament animal, 
i que tingui sensibilitat i doni suport a les 
entitats que els defensen”.

138.000 ABANDONAMENTS A L’ESTAT
A més del maltractament, el Pacte es fixa també lluitar con-
tra els abandonaments, que van arribar als 138.000 casos a 
tot l’estat el 2018 segons la Fundació Affinity. D’altra banda, 
recull dades de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), 
que apunten que durant l’inici de la desescalada va aug-
mentar un 25% l’abandonament.

L’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de Martorell 
és entitat de registre 
de l’iDCAT

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament de Martorell és, a partir 
d’aquest febrer, entitat de registre de l’idCAT 
per a persones físiques. Es tracta d’un certi-
ficat digital emès per l’Agència Catalana de 
Certificació CATCert que garanteix la iden-
titat de les persones a través de signatura 
electrònica.

El certificat es pot demanar gratuïtament 
i de forma presencial a l’OAC (carrer del 
Mur, 61), sol·licitant cita prèvia al 93 775 
60 76 o enviant un correu electrònic a 
oac@martorell.cat.  També de mane-
ra telemàtica al web www.idcat.cat. En 
aquest cas, un cop realitzada la petició, 
el sol·licitant ha de validar-la personant-se 
amb cita prèvia a l’OAC.
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L’alcalde, Xavier Fonollosa, es va reunir 
per videoconferència amb la consellera  
Alba Vergés, juntament amb altres alcal-
des i alcaldesses de la Regió Metropoli-

Reunió amb la Consellera de Salut 
per seguir la situació epidemiològica

SALUT

Totes les residències de Martorell ja han rebut la segona dosi 
de la vacuna contra la COVID-19

Avança el procés de vacunació

‘Un hotel per 
la COVID’
LA INFERMERA RAFI BUENO 
EXPLICA LA PANDÈMIA EN 
PRIMERA PERSONA. 

Els usuaris de les quatre residències de 
gent gran i les dues de persones amb 
discapacitat de Martorell ja han rebut 
la segona dosi de la vacuna de Pfizer 
BioNTech contra la Covid-19, tal com 
estava previst en el pla de vacunació del 
Departament de Salut de la Generalitat.

La infermera del CAP Martorell Rafi Bue-
no ha publicat el llibre Un hotel per la 
COVID (Editorial Cuatro Hojas). El volum 
apropa les interioritats de l’Hotel Salut que 
va instal·lar-se a Martorell en la primera 
onada de coronavirus i com va afectar la 
pandèmia als treballadors sanitaris. Bue-
no, martorellenca d’adopció i malaguenya 
de naixement, s’ha estrenat com a escrip-
tora amb un llibre que qualifica com “un 
repte i una teràpia”.

Un cop vacunat el personal sanitari dels 
centres públics, el Departament ha co-
mençat a administrar la vacuna al per-
sonal sanitari dels centres privats de 
salut i als professionals dels serveis es-
sencials i d’emergències, com les forces 
de seguretat, bombers i el personal de 

les farmàcies, seguint el seu Pla de va-
cunació per ordre de col·lectius.
La vacuna s’administra en equipaments 
municipals cedits per l’Ajuntament, com 
la Biblioteca municipal.

tana Sud. Una trobada que va posar so-
bre la taula la situació epidemiològica, la 
necessitat d’avançar amb la vacunació i 
anticipar escenaris per frenar el virus.
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BREUS

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) ha adjudicat les obres de construcció 
d’una nau a l’entorn de l’estació de Marto-
rell Central per a conservar i exposar una 
part del patrimoni històric de la companyia. 
Amb el nom de ‘L’espai de la via mètrica’, 
en aquesta nau s’exposaran alguns dels ve-

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun-
ya (FGC) ha licitat les obres de construc-
ció d’aparcaments segurs i tancats per a 
bicicletes a 10 estacions de les línies me-
tropolitanes, entre elles Martorell Enllaç. 
Els treballs consisteixen en la fabricació i 
instal·lació d’un habitacle tancat per a la 
col·locació de les bicicletes a l’entorn im-
mediat de les estacions.

hicles històrics de la línia Llobregat-Anoia, 
més d’una vintena de peces preservades per 
Ferrocarrils que inclou locomotores, cotxes i 
vagons.
L’edifici es construirà a l’espai on estaven els 
antics tallers de locomotores, al costat de la 
platja de vies i de l’aparcament de l’estació.

Espais segurs per a 
bicicletes a Martorell 
Enllaç

Adjudicada la 
construcció d’una nau 
de vehicles històrics a 
Martorell Central

Sorea, l’empresa encarregada de l’abastament d’aigua a 
Martorell, està rectificant les factures de 2020 que, davant 
la impossibilitat de llegir presencialment els comptadors 
d’aigua durant l’estat d’alarma i confinament, van estimar-
se d’acord al mateix període de l’any anterior. L’empresa 
està tornant o compensant l’import liquidat en excés, a 
petició de l’Ajuntament, i demana disculpes per les mo-
lèsties que aquest fet hagi pogut ocasionar.

La plaça de les cultures, davant l’espai jove de 
Martorell, acull fins el 3 de març una exposició 
formada per 4 plafons i dirigida al públic en ge-
neral. Organitzada per AGBAR, el recorregut 
dibuixa un joc d’investigació en què els partici-
pants són científics que han de cercar les causes 
que han provocat la mort dels peixos. La intenció 
es conscienciar als visitants sobre la situación 
actual i futura de la disponibilitat de l’aigua, de 
com la gestionem i l’impacte en el medi natural 
de l’ús que en fem.

Sorea compensa les factures 
estimades a l’alça durant el 
confinament

“OPERACIÓ AIGUA”
UNA EXPOSICIÓ PER CONSCIENCIAR SOBRE ELS USOS 
I ABUSOS DE L’AIGUA
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ENSENYAMENT

Preguntes directes i sense filtres com les de la Laia o la 
Marthyna, són les que els alumnes de 3r de l’escola Eche-
garay van fer a l’alcalde en la trobada virtual que van fer 
a primers de febrer. Aquesta és la primera d’un seguit de 
trobades que l’alcalde farà amb alumnes d’aquest curs 
de totes les escoles de Martorell. Son trobades que 
normalment es feien presencialment però que a cau-
sa de la situació provocada per la COVID-19 s’han 
de fer virtuals. En aquesta primera també s’hi van 
sumar la regidora d’ensenyament Sole Rosende i la 
regidora de Joventut, Raquel Sans.
Quan la situació ho permeti es rependran les vi-
sites que les escoles feien a l’Ajuntament i que 
permetien als alumnes conèixer de primera mà 
el funcionament del consistori.

Tornen les visites escolars a
l’Ajuntament de manera virtual

Marthyna: Li agrada fer d’alcalde?

Alcalde: Molt, m’apassiona. Si no, 
no hi dedicaria tantes hores

Yesmeily: Si no fos alcalde, de què 
treballaria?

Alcalde: Jo sóc advocat i a més faig 
d’alcalde. Compagino les dues feines. 
Per tant, el dia que deixi de ser alcalde 
seguiré treballant com a advocat.

Laia: Quin és el seu menjar favorit?

Alcalde: L’arròs amb oli i formatge 
que em fa la meva mare

Els nens i nenes de tercer de primària s’entrevisten amb l’alcalde dins 
els actes del programa de visites escolars que es duen a terme amb 
totes les escoles de Martorell
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CULTURA ‘La Màgia del Nadal’
Campament reial 
a Ca n’Oliveres

Durant tot el dia els nens i nenes de Martorell van 
poder entregar la seva carta a Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient

L’alcalde, Xavier Fonollosa, va fer entrega de 
la carta als reis per tots els martorellencs.
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‘La Màgia del Nadal’ Prop d’un miler 
de persones 
passen per la 
nau 2 de Ca 
n’Oliveres

El portal digital d’actualitat 
de Martorell estrena nova 
imatge i segueix en directe 
l’arribada de Ses Majestats 
els reis Mags d’Orient. El 
dia 5 de gener el portal va 
rebre més de 7000 visites.

La Nau 2 de Ca n’Oliveres s’ha convertit 
en un factor clau per a que les activitats 
culturals i d’oci del període nadalenc, 
projectades per Ajuntament i entitats, 
s’hagin pogut celebrar.
Aquest espai ha acollit prop d’un miler de 
persones en la suma dels sis espectacles 
de La ‘Màgia del Nadal’, fet que suposa 
un increment del 22% respecte l’anterior 
edició. Amb la resta d’activitats culturals 
programades, s’ha passat dels 1.600 es-
pectadors, sense comptar els milers de 
persones que van assistir al Campament 
Reial del passat 5 de gener.



16

MARTORELL  ı  FEBRER  ı  2021

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 230

CULTURA

Per primera vegada i a causa de la Co-
vid, els amics de St Antoni Abat van ce-
lebrar un Tres Tombs sense animals, i van 
oferir un concert pels socis.

La vampira de Barcelona del director LLuís Danés parteix com 
a favorita en la 13a edició dels Premis Gaudí, organitzats per 
l’Acadèmia de Cinema Català. La pel·lícula, gravada a Marto-
rell, opta a 14 candidatures, per davant de Las niñas de Pilar 
Palomero amb 13 i Sentimental de Cesc Gay que en té vuit. Un 
total de 32 títols han passat a la segona volta de les votacions i 
podran entrar al palmarès dels guardons. 

film gravat a Martorell 
favorit  als Premis Gaudí

La vampira de 
Barcelona’, 

Tres Tombs 
sense animals

El cicle s’inicia el proper 
diumenge 28 de febrer, 
a les 18.30h, a la Nau 2 
de Ca n’Oliveres amb 
l’espectacle La vida es 
rocanrol a càrrec del can-
tant i humorista Miguel 
Àngel Rodríguez ‘El Se-
villa’. 
El 25 d’abril es reprogra-
marà l’espectacle Bona 
gent de Quim Mas-
ferrer en una doble 
funció, a les 16.30h i 
a les 19.00h, a El Pro-
grés. Patricia Espejo 
ens durà Phi Beta 
Lamda el 4 de juny, a les 20.00h, a la 
Nau 2 de Ca n’Oliveres. El 15 d’agost serà el torn de 
Txabi Franquesa, a les 20.00h, a la pista-jardí d’El Progrés amb Es-
cocía. El 10 d’octubre JJ Vaquero presentarà Vaquero?, a les 18.30h. 
Per tancar l’any, Valeria Ros pujarà a l’escenari de Nau 2, el 10 de 
desembre, amb Mature.

Nova programació de
monòlegs a Martorell
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CINQUANTA OBRES DE 
MUXART SURTEN DELS 
MAGATZEMS I S’EXPOSEN 
AL PÚBLIC

HOMENATGE

Cinquanta obres de l’artista martorellenc 
Jaume Muxart han sortit del magatzem 
per mostrar-se al públic. L’exposició 
podrà visitar-se fins al 7 de març. A la 
mostra s’observen obres pertanyents a 
les diverses etapes i sèries temàtiques 
del pintor que, incansable, va saber 
transmetre a través dels seus treballs 
l’evolució personal com a creador con-
temporani i la seva particular forma de 
viure l’art. Aquesta ha estat l’alternativa 
a l’exposició de diversos artistes emer-
gents que hi havia prevista, i que no s’ha 
dut a terme a causa de la pandèmia i de 
les limitacions de mobilitat. Alhora, es 
planteja com un homenatge a Muxart a 
les portes del segon aniversari de la 
seva mort, el 8 de març de 2019.
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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.

Martorell és un poble que avança tot i el 
difícil context en què ens trobem per la 
pandèmia. Som un poble amb empenta, 
dinàmic, i des de l’Ajuntament tenim molts 
projectes per millorar-lo i guanyar en be-
nestar i qualitat de vida avui, i pensant 
també en les properes generacions de 
martorellencs i martorellenques. 
Per tirar endavant els projectes, cal una 
planificació prèvia. No ha estat fàcil. La 
gestió del dia a dia d’una epidèmia que ha 
trastocat la nostra manera de viure ens ha 
fet replantejar-nos moltes coses i adaptar-
nos en cada moment. Cal fer les accions 
necessàries per protegir els veïns i alhora 
ajudar en la mesura del possible a garantir 
la supervivència del teixit econòmic i social 
del nostre poble. 
Però hi ha una cosa que tenim clara des 
del principi de la pandèmia: més aviat que 
tard, superarem aquesta situació i hem 
d’estar preparats perquè la transformació 
i millora de Martorell segueixi amb la ma-
teixa determinació de sempre. 
No hem deixat res a l’atzar i per això ara, 
amb les mesures adients per adaptar-nos al 
context d’epidèmia, estem fent obres molt 
importants per al benestar dels martore-
llencs. Perquè hem seguit fent la feina men-
tre fèiem front a la pandèmia, avui el barri 
del Torrent de Rosanes acaba d’estrenar 
una remodelació dels carrers que guanya 
espai per als vianants, guanya verd urbà i, 
en definitiva, aporta més qualitat de vida als 
veïns i veïnes. 
Tot seguit, ja estem al barri de Can Ca-
rreres fent millores, i seguirem amb molts 
més projectes, perquè la transformació 
d’un poble no s’acaba mai. Projectes que 
no surten d’un despatx, sinó que surten del 
diàleg constant que tenim amb els veïns i 
de totes les propostes que ens feu arribar. 
Un procés d’escolta activa que ens permet 
estar sempre al dia. Com sabeu, tenim les 
portes obertes de l’Ajuntament i a més, es-
tem al carrer, al vostre costat, al vostre ser-
vei. Perquè aquesta és la clau per a que un 
poble avanci: fer-ho entre tots i que tothom 
se senti escoltat i compromès amb allò 
que fa l’Ajuntament. Aquesta col·laboració 
i confiança és el que fa dóna sentit a tot el 
que fem i ens encoratja a continuar.
Malgrat que la pandèmia ens ho posi difícil, 
des de l’equip de govern, amb el lideratge de 
l’alcalde Fonollosa, tenim clar l’objectiu: fer 
del nostre poble el millor lloc per viure i que 
tothom se senti acollit i orgullós de Martorell. 

El PSC, primer partit de l’oposició, va vo-
tar a favor del Pressupost Municipal per 
diferents motius: Perquè és responsabili-
tat, és participar en la solució i és donar 
suport a l’estabilitat en moments difícils 
com els que ens ha tocat viure. No estem 
votant a favor del govern, en tot cas ho 
hem fet perquè en l’actualitat és el mi-
llor pels martorellencs i martorellenques. 
Perquè més enllà dels partits es troba 
una societat, sacsejada i malmesa per la 
pandèmia, que n’espera de tots nosaltres 
solucions.
Tanmateix, el nostre partit va presentar 
fins a 15 propostes que l’equip de govern 
va acceptar i nosaltres vetllarem perquè 
es compleixin durant l’exercici. Propostes 
com: Actuacions en diferents barris com el 
del Verge del Carme, Illa Santacana, Can 
Cases (C/Gabriel Manalt) o Buenos Aires, 
ajudes per a la supressió de barreres arqui-
tectòniques als accessos d’establiments 
comercials, noves estratègies per reduir la 
taxa d’atur (actualment la segona més alta 
de la comarca amb 2065 persones) i crear 
una línia d’ajuts econòmics adreçats a nu-
clis familiars amb membres que pateixen 
la malaltia de la celiaquia. Paral·lelament, 
també hem demanat eximir del pagament 
de l’ocupació de terrasses comercials al 
sector de l’hostaleria per tot l’any 2021 
així com nous ajuts econòmics pels au-
tònoms, PIMES, establiments i la restau-
ració.
Estem veient com propostes fetes pel nos-
tre grup es fan realitat com l’arranjament 
de diferents carrers del barri de Can Ca-
rreres (amb una important subvenció per 
part del Govern Central) o que, per fi, 
l’Ajuntament ja disposa del Certificat Di-
gital (Com sempre, el Govern a remolc!).
Un dels temes que ens preocupa, i molt, 
és el de l’habitatge. Per quan està previst 
l’inici de la construcció de pisos de pro-
tecció oficial al barri de La Sínia? Existeix 
cap projecte per crear habitatge social al 
barri de Can Bros?
Finalment, el passat 4 de febrer va te-
nir lloc el Dia Mundial Contra el Càncer. 
Des d’aquestes línies volem transmetre el 
nostre suport a les persones i famílies que 
lluiten a diari contra aquesta malaltia
Endavant!

INVERSIONS 
DE PRESENT I DE FUTUR

PENSEM EN 
LES PERSONES

Toni CarvajalLluís Amat

PSCJxM
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El Pla Director Urbanístic de la ròtula Mar-
torell-Abrera preveu actuacions que afec-
ten greument als espais naturals i patrimo-
ni de Martorell. Dissenya noves vies per un 
territori ja prou trinxat.
El component ambiental que inicialment 
tenia el Pla Director s’ha perdut i resten les 
infraestructures més dures i contaminants: 
Noves agressions del sistema viari, com el 
nus del ramal AP7 – B/224, que passa per 
sobre d’un solar d’equipaments previst; la 
nova connexió amb l’ A2 per sobre de la 
zona pública d’equipaments de la Torre de 
Santa Llúcia; la potabilitzadora o l’estació 
de bombament d’aigües. 
Tot i que augmentarà el trànsit al nos-
tre entorn, ningú ens ha consultat abans 
d’imposar-nos un model d’urbanisme pro-
pi del segle passat. Agressiu, depredador i 
molt contaminant. 
Una mostra del vell urbanisme cruel que 
representa aquest PDU és que l’autopista 
AP7 encara passarà per sobre de les teula-
des de la Vila. El Pla Territorial Metropolità 
proposava un traçat soterrat i el PDU ac-
tual l’ha tret de l’agenda amb la complicitat 
del govern de Xavier Fonollosa. Una llàsti-
ma no aprofitar l’ocasió.
Des de Movem Martorell defensem la pre-
servació dels espais naturals, cal integrar-
los de manera respectuosa amb el pla-
nejament urbà. Qualsevol inversió que es 
faci ha de preveure accions ambientals per 
preservar el nostre espai natural i per co-
rregir els impactes que provocaran les in-
fraestructures. Cal aprofitar les inversions 
per recuperar la qualitat de l’aigua, l’aire i 
el paisatge.
Les inversions han d’anar encaminades 
a enfortir el transport públic i la mobilitat 
sostenible, per fer un front real contra el 
canvi climàtic, no seguir construint, sense 
mesura ni sentit, carreteres que són del tot 
innecessàries mentre els projectes relacio-
nats amb el transport públic que el PDU 
preveu, com la línia orbital o l’eix tranversal 
ferroviari, queden ajornats sense data. Un 
bon exemple és la nova estació Intermodal 
de mercaderies, que ja no consta a la pro-
gramació.
Cal un nou model d’urbanisme integrador 
amb el medi natural, que no cedeixi al xan-
tatge de grans corporacions interessades 
en especular encara més.  No hipotequem 
el nostre futur, avancem cap a ell amb res-
pecte pel nostre entorn.

En temps d’una situació d’estat d’alarma i 
d’una crisi sanitària sense precedents, els 
que fem política estem  cridats a construir 
consensos per ajudar a les persones, so-
bretot a les més necessitades. Per això, 
des d’ Esquerra Republicana, hem fet tot 
allò que està al nostre abast, hem fet costat 
al govern municipal per aprovar els comp-
tes de l’any 2021 tot i que no compartim 
com es gestionen algunes assumptes. 
Hem aprovat totes les ajudes dirigides als 
autònoms, micro i petites empreses, i hem 
demanat fer  esforços per oferir-ne més 
en aquest sentit. Tot i que els recursos del 
nostre municipi són limitats, entenem que 
davant el tancament dels negocis cal fer un 
acompanyament econòmic als autònoms i 
petites empreses afectades.  Des del go-
vern de la Generalitat també s’han ofert 
ajudes, però no entenem que a dia d’avui, 
des del govern de l’Estat espanyol no ha 
arribat cap ajuda per pal·liar els efectes 
econòmics de la Covid19.
La pandèmia i la crisi econòmica derivada 
d’ella també han tingut un impacte molt 
negatiu en els ingressos del treball, primer 
amb la gestió nefasta del SEPE i després 
la tardança en cobrar l’atur derivats dels 
ERTOs. Això ha provocat  impagaments 
de les famílies, tant pel que fa als lloguers 
com a les quotes hipotecàries. Hem vist 
darrerament que al nostre municipi hi ha 
hagut  diversos desnonaments i el  pitjor 
de tot  és que no hi ha una alternativa al 
problema de l’habitatge, per això nosal-
tres insistim en invertir més en habitatge 
social i que cap  família es quedi al ca-
rrer. També demanem que l’ajuntament 
s’afanyi a construir els 330 habitatges 
socials de la Sínia, ja que es va compro-
metre i és el propietari dels solars per 
construir-los.
Al  gener hem tingut  un ple extraordinari 
per fer el sorteig dels components de les 
meses per a  les eleccions del 14F; els re-
gidors d’ERC Martorell hem renunciat a la 
indemnització que ens correspon per as-
sistència i hem expressat el nostre desig 
de que aquests diners es destinin a ser-
veis socials i no es quedin al romanent de 
l’ajuntament ja que al nostre municipi hi ha 
famílies que ho necessiten.
Des d’ERC Martorell seguirem treballant 
fent una oposició responsable i construc-
tiva, aportant la nostra visió d’un municipi 
socialment just i tenint en compte a tothom 
perquè ningú es quedi enrere. 

Por sorpresa, nos cambian la fecha de edi-
ción de este articulo, para después de las 
Elecciones, cuando lo previsto es que se 
publicará en plena campaña electoral.
Quizás no querían leer que, teníamos una 
legislatura acabada desde Enero 2020, que 
estamos sin Presidente desde Septiembre, 
que llevamos un año de pandemia, que lle-
vamos 20.000 muertos y medio millón de 
contagiados.
Hemos escuchado lindezas del tipo “Espa-
ña es paro y muerte”, “nosotros tendríamos 
menos muertos”. A partir de Sant Joan, la 
gestión de la pandemia, se traslada del 
Gobierno del PSOE y Podemos al Govern 
de JuntsXCat y ERC, y el resultado final es 
el mismo, política de bandazos continua-
dos, nos faltan vacunas, jeringuillas, refri-
geradores y nuestros Hospitales están con 
cifras ya muy preocupantes
Ciudadanos propone Test masivos, un 
confinamiento “inteligente” y un mando 
único para la lucha contra el virus, eso sí, 
coordinados con cada uno de los territo-
rios y atendiendo a sus circunstancias.
Y las medidas restrictivas son cada vez 
mas graves. 
No es eficaz y tampoco es justo que todo 
se base en prohibir
¿Dónde están las ayudas a los comercios o a 
las Pymes? 10.000 pudieron acceder a la “ge-
nerosa” ayuda (30 millones de euros en total), 
luego otros 2.000 para todos los que aguan-
tasen hasta ese momento y, ahora, a falta de 
horas para la campaña electoral (¡cómo no!), 
anuncian un plan de 618 millones; ¿y la falta 
de refuerzo en el sistema sanitario? Falta per-
sonal, cobran por el teléfono de emergencias 
sanitarias,  la gestión del seguimiento a una 
empresa privada o el famoso Radar COVID 
anunciado antes de la segunda ola y aún 
inexistente; ¿y la falta de capacidad, rigor, in-
teligencia,… en la toma de medidas? Ahora 
se puede, mañana no, puede que por Navi-
dad, o puede que por Fin de año,…
En Martorell, La Generalitat y el Estado se 
gastaron mas de  20 Millones de euros en 
un Centro de Formación Profesional del Au-
tomóvil que lleva 6 años acabado y aun no 
ha empezado. O, los, Juzgados de Marto-
rell, pendientes desde hace más de quince 
años. Prometieron en  2019, a la Comarca 
unos juzgados nuevos, pero para 2024. Es-
peramos, ¿a que llegue Salvador Illa y haga 
lo mismo que con la Ciutat de la Jústicia, que 
tuvo que dimitir como Director General de In-
fraestructuras de la Generalitat por un sobre-
coste de más de 130 Millones de euros?

EL PDU DEL QUE EL 
GOVERN NO VOL PARLAR
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Víctor de León Juan José Pérez Busto
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