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Facebook.com/xavier.fonollosacomas

Alcaldia@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Comencem nou curs
Comencem un nou curs amb l’esperança de 
deixar enrere aquest maleït virus que ens ha 
condicionat les nostres vides els darrers 19 
mesos i que sembla que cada cop estiguem 
més a prop del final.
Comencem un nou curs amb les piles carrega-
des i amb il·lusions renovades per reempren-
dre amb força tots aquells projectes de ciutat 
que havien quedat aturats o en suspens com 
a conseqüència de prioritzar i dedicar tots els 
esforços a gestionar una situació difícil com ha 
estat la crisi sanitària, econòmica i social deri-
vada de la Covid-19. 
La tardor és el moment de l’any en què, des-
près de l’aturada vocacional de l’estiu, tot tor-
na a posar-se en marxa. 
Comença el nou curs escolar, tornen les ex-
traescolars i engega un altre cop l’activitat 
laboral i de la gran majoria d’entitats i asso-
ciacions del nostre municipi. 
En definitiva, comencen noves etapes per a 
tothom.
Amb la tardor hem posat en marxa un nou 
model de mobilitat urbana més segura, més 
saludable i més sostenible.
Martorell, com tants municipis, cada dia mou 
milers de persones pels nostres carrers i places. 
Per això, hem d’assegurar que totes les formes 
de transport disponibles conflueixin i convisquin 
de la millor manera possible a les nostres vies. 
Tant si ens movem en cotxe, en moto o en 
bicicleta, com si ho fem caminant, en trans-
port públic o en patinet elèctric. Tots hem de 
respectar les normes de circulació vial que 
ens permetin continuar millorant la mobilitat 
al nostre nucli urbà i reduir el risc d’accidents.

La via pública és el punt de trobada de tothom 
i aquest ha de ser un espai segur que puguem 
compartir junts. 
Per aconseguir-ho, i seguint les directrius del 
Pla de transició energètica, des de l’Ajuntament 
hem impulsat el projecte Martorell Ciutat 30 i, 
des de finals d’octubre, hem aplicat la nova 
normativa de patinets elèctrics i altres vehicles 
de mobilitat personal.  
L’inici del curs escolar també ha suposat un 
nou retrobament pels més de 5.800 alumnes 
que estudien al nostre municipi. 
Un nou curs que de ben segur arriba amb 
grans emocions, reptes i aprenentatges per 
endavant. L’educació és un dels pilars fona-
mentals en el desenvolupament de qualsevol 
infant i adolescent i vull desitjar personalment 
a alumnes, professorat i famílies un fantàstic 
curs 2021-2022 amb la recuperació de la nor-
malitat perduda en els darrers cursos.
A l’Ajuntament hem continuat treballant de 
la mà del conjunt de la comunitat educativa 
per oferir un curs ple d’oportunitats per a 
tots i totes. 
Estic molt orgullós i em sento molt satisfet 
que, després de molts esforços per part de 
tothom, més de 1.000 alumnes ja estiguin 
gaudint d’activats extraescolars gratuïtes a 
través del projecte Martorell Educa 360º, un 
programa que busca fomentar el desenvolu-
pament inclusiu dels nostres infants i joves i 
que és pioner al conjunt del país.
Martorell és el primer municipi on es posa en 
pràctica aquest projecte que pretén que tots 
els nois i noies de Martorell puguin gaudir 
d’activitats extraescolars amb independència 
de la capacitat econòmica de les seves famílies.   

També hem inaugurat el primer Camí Escolar 
Segur del municipi al barri de La Vila. Una ini-
ciativa que demostra un cop més que a Mar-
torell tenim una comunitat implicada amb el 
nostre poble, i que amb l’esforç de tots, po-
dem ajudar a fer-lo créixer dia a dia. Ara se-
guirem fent els nous camins escolars segurs 
per totes les escoles de Martorell.
Aquesta tardor hem recuperat la Festa del 
Roser, unes festes que enguany hem celebrat 
amb moltes ganes i il·lusió. Amb la tornada 
del ViMart i la Trobada d’Entitats hem recu-
perat l’esperit de reunió i celebració i s’ha de-
mostrat que, malgrat que la pandèmia encara 
no ha marxat, les ganes i el compromís de les 
entitats, els ciutadans i l’Ajuntament han re-
tornat a omplir de vida, música i felicitat una 
de les festivitats més especials de Martorell.
Vull donar les gràcies especialment a totes 
aquelles persones que han treballat durant 
molt de temps per a què tot vagi tornant a la 
normalitat poc a poc. 
Les grans fites sempre s’assoleixen entre tots, 
i Martorell creix i millora, dia a dia, entre tots.
Junts ens en sortirem.

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

https://www.facebook.com/xavier.fonollosacomas
mailto:Alcaldia%40martorell.cat?subject=
https://twitter.com/xavifono
https://www.instagram.com/xavifono/?hl=es
http://alcalde.martorell.cat/
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Martorell s’ha declarat ‘Ciutat 30’, una 
iniciativa que busca impulsar la mobilitat 
segura, saludable i sostenible al municipi 
a partir de la posada en marxa progres-
siva d’un conjunt d’actuacions a la via 
pública.
L’objectiu d’aquest projecte és transfor-
mar la mobilitat del municipi, convertint-
la en saludable i sostenible. D’aquesta 
manera, es vol assegurar la convivència 
de tots els tipus de vehicles a les vies i 
oferir una circulació segura per a qual-
sevol conductor o vianant que es mogui 
per Martorell.
Des del mes de juny d’enguany, la veloci-
tat de circulació està limitada a 30 km/h en 
les vies urbanes del municipi amb un únic 
carril per sentit de circulació i a 20 km/h a 
les vies de prioritat invertida que disposen 
d’una plataforma única de vorera i calça-
da. Un dels beneficis principals que cerca 

a la mobilitat segura, 
saludable i sostenible

Impuls

aquesta limitació de la velocitat és reduir el 
risc d’accidents de trànsit i reforçar la se-
guretat en la mobilitat urbana de Martorell.
Durant les últimes setmanes, s’ha revi-
sat la senyalització vertical existent de la 
xarxa viaria i s’han instal·lat nous senyals 
en els accessos al municipi i en aquells 
punts on calia reforçar-la. A més, s’han 
instaurat radars pedagògics mòbils i in-

formatius en punts concrets del poble.
Per donar suport a aquest nou model de 
mobilitat urbana, des de l’Ajuntament 
s’ha dut a terme una campanya informa-
tiva arreu del municipi i adreçada a tots 
els ciutadans. La Policia Local de Marto-
rell també ha iniciat una campanya espe-
cífica de conscienciació dels usuaris de 
Vehicles de Mobilitat Personal
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a la mobilitat segura, 
saludable i sostenible

PLA DE MOBILITAT 
URBANA SOSTENIBLE
La iniciativa ‘Martorell Ciutat 30’ 
s’engloba dins del nou Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible, un projecte que pre-
tén fomentar un nou model de mobilitat 
al municipi, basat en la mitigació del can-
vi climàtic i la transició ecològica.
Per aconseguir-ho, s’han aplicat algu-
nes mesures, com l’impuls de les rutes 
saludables i la implantació de punts de 
recàrrega elèctrica per als vehicles a tot 
el municipi. Altres accions per aplicar 
aquest Pla de Mobilitat Urbana Soste-

nible inclouen potenciar i incentivar el 
transport públic urbà i interurbà i afavo-
rir el traspàs modal cap a sistemes de 
transport no motoritzats, com el des-
plaçament a peu o en bicicleta.

UNA NOVA ORDENANÇA 
DE MOBILITAT
El passat 23 d’octubre va entrar en vigor 
la nova normativa de circulació que re-
gula a Martorell els Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP). Alguns dels punts més 
importants d’aquesta nova ordenança 

estableixen que els patinets elèctrics han 
de circular obligatòriament per la calça-
da, que han de disposar d’una assegu-
rança de responsabilitat civil, que l’edat 
mínima per conduir un VMP és de 15 
anys i que és obligatori l’ús del casc.
L’incompliment o infracció de les norma-
tives ja vigents en aquesta nova regula-
ció poden suposar sancions entre els 80 
i els 200 euros. El text de la ordenança es 
pot consultar íntegrament al portal 
www.martorell.cat/patinets.

http://www.martorell.cat/patinets
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Martorell ha estrenat el seu primer Camí 
Escolar Segur al barri de La Vila, coinci-
dint amb l’inici del nou curs escolar. Des 
del mes de setembre, els alumnes d’Els 
Convents i la Mercè compten amb un re-
corregut adaptat des del pàrquing del Va-
por per arribar a les aules d’una manera 
més segura i, alhora, poder assimilar les 
normes de circulació dins el recorregut. 
Aquestes rutes inclouen una senyalitza-
ció especial, passos de vianants adap-
tats i indicacions de senzilla interpretació 
per als infants. La iniciativa s’ha posat en 
marxa al barri de La Vila i es reproduirà 
també a la resta de barris del municipi 

que compten amb centres escolars com 
Buenos Aires, Camí Fondo i Torrent de 
Llops.

IDEA NASCUDA DE LA 
COMUNITAT
La proposta dels camins escolars segurs va 
néixer dels Pressupostos Participatius i la 
seva inauguració es va emmarcar dins del 
programa d’actes de la Setmana Europea 
de la Mobilitat Sostenible a Martorell, que 
va tenir lloc del 16 al 22 de setembre sota 
el lema ‘Fes salut, mou-te de manera sos-
tenible’.

La Vila estrena el primer 
Camí Escolar Segur 

El 22 de setembre, l’Ajuntament va signar 
un conveni amb Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya  per a la instal·lació d’un 
aparcament segur i tancat per a bicicletes 
a l’estació de Martorell Enllaç, convertint-
se en una de les primeres estacions de 
FGC que compten amb aquests bicitan-
cats.
També en el marc de la Setmana Euro-
pea de la Mobilitat Sostenible a Martorell, 
el municipi es va adherir a l’acord de la 
‘Carta Internacional per Caminar’ per a la 
creació de comunitats sanes, eficients i 
sostenibles que promoguin la mobilitat a 
peu en els entorns urbans. 
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ENTREVISTA

Promoure un Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible era una de les principals ac-
cions a dur a terme. Quines mesures pre-
veu aquest Pla?
N’hi ha diverses: una és la ‘Ciutat 30’ i també 
l’impuls de les rutes saludables o la implan-
tació de punts de recàrrega elèctrica per als 
vehicles a tot el Municipi.
Però en vull destacar una de molt important: 
des de l’Ajuntament volem predicar amb 
l’exemple amb l’adquisició de vehicles elèc-
trics. En aquest sentit, a la primavera de 2022 
el servei de bus urbà serà 100% elèctric amb 
un pantògraf – una instal·lació que permet 
la càrrega ràpida dels autobusos elèctrics – 
que serà pioner a Catalunya.

Aquesta campanya també ha coincidit amb 
l’inici dels Camins Escolars Segurs, que són 
rutes que hem dissenyat perquè els nostres 
infants i joves accedeixin de forma segura 
als centres educatius. El primer ja s’ha posat 
en marxa al barri de La Vila i ja se n’estan 
preparant altres per tot el municipi.

Des del consistori es vol apostar per la 
convivència entre totes les formes de 
mobilitat: vianants, cotxes, transport pú-
blic i els nous vehicles de mobilitat per-
sonal com els patinets elèctrics. De quina 
manera s’assolirà aquest canvi i quines 
mesures s’aplicaran per assegurar-ne el 
compliment? 
A l’Equip de Govern ens agrada sempre 
conscienciar i explicar les nostres accions 
i els canvis que volem impulsar a tota la 
ciutadania. Per tant, la manera en què vo-
lem assolir aquest canvi és mitjançant les 
campanyes informatives, tot i que tam-
bé ens recolzarem en la Nova Ordenança 
de Mobilitat per imposar les sancions co-
rresponents davant les infraccions que es 
cometin. Esperem que siguin les mínimes 
possibles, perquè voldrà dir que tots ho es-
tem fent molt bé.
Un missatge important: aquest canvi que 
impulsem només sortirà bé si tots els mar-
torellencs i martorellenques ens el creiem 
i el fem nostre. Pensem en la convivència, 
el futur del planeta i la seguretat de tots els 
qui usem els espais públics

L’any 2019, el Ple de l’Ajuntament va de-
clarar l’emergència climàtica i va adquirir 
un compromís polític per impulsar un pla 
de transició ecològica energètica local. 

Des del mes de juny, Martorell ha passat 
a ser declarada ‘Ciutat 30’. En què con-
sisteix aquesta denominació?
Ser ‘Ciutat 30’ significa, per una banda, que 
als carrers d’una sola via per sentit no es pot 
circular a més de 30 km/h, mentre que a les 
vies de prioritat invertida la velocitat està li-
mitada a 20 km/h. Però des de l’Ajuntament 
no ens volem quedar només en això, sinó 
que volem anar molt més enllà i marcar un 
punt de partida per millorar la convivència, 
la sostenibilitat i la seguretat vial al municipi.

Quins beneficis aporta la disminució de 
la velocitat al municipi?
El principal benefici és que permet la convi-
vència de tot tipus de vehicles en la mateixa 
via: des de cotxes i furgonetes fins a Vehi-
cles de Mobilitat Personal - més coneguts 
com a patinets elèctrics - o bicicletes. Però 
també trobem altres avantatges en aquesta 
disminució de la velocitat, com fomentar la 
mobilitat sostenible, i sobretot, reduir el risc 
d’accidents.

Un dels objectius de ‘Martorell Ciutat 30’ 
és assolir una mobilitat més segura, salu-
dable i sostenible. Quines altres accions 
s’han posat en marxa per dur a terme 
aquesta millora de la mobilitat?
Hem activat canvis en la senyalització, com 
la revisió dels senyals i la instal·lació de ra-
dars de velocitat informatius a les entrades 
de Martorell. També hem dut a terme una 
campanya informativa adreçada a tots els 
ciutadans, així com una campanya més es-
pecífica de la Policia Local al voltant de la 
conscienciació dels usuaris de Vehicles de 
Mobilitat Personal.

El regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Comunicació de 
l’Ajuntament de Martorell explica com s’ha desenvolupat el projecte 
de Martorell Ciutat 30 que ha entrat en vigor durant les darreres 
setmanes. També comparteix quines mesures i accions s’estan 
treballant i aplicant des de l’Ajuntament per transformar la mobilitat 
urbana cap a un model més saludable i basat en la sostenibilitat.

LLUÍS SAGARRA

REGIDOR DE MOBILITAT, SEGURETAT CIUTADANA 
I COMUNICACIÓ

“Martorell Ciutat 30 marca un punt de partida per millorar la convivència, 
  la sostenibilitat i la seguretat vial”
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Prop de 150 persones es van reunir el 
passat 8 d’octubre al Teatre El Progrés 
per assistir a la XXV edició de la Trobada 
d’Entitats, un esdeveniment anual que 
posa en valor el gran teixit associatiu 
de Martorell i la implicació de totes les 
persones que en formen part.
Els presents van gaudir d’una Trobada 
d’Entitats especial que va arribar a la seva 
vint-i-cinquena edició i que va poder-se 
tornar a celebrar dos anys després de la 
seva darrera edició degut a la pandèmia. 
Aquesta tornada de la Trobada va mantenir 
l’esperit d’associacionisme de les passa-
des edicions, amb les entitats culturals, 
esportives, veïnals, de joventut, de gent 
gran, socials i d’ensenyament com a 
protagonistes principals.
L’acte, que va ser presentat per la perio-
dista de Ràdio Martorell Assumpta Mera, 
va homenatjar les entitats TIM Teatre per 
al seu 50è aniversari i l’Associació de 
Veïns Font de la Mina, que el 2021 ha 
complert 25 anys  des del seu registre 
com a entitat. A més, també es va re-
conèixer l’àmplia trajectòria de Francesc 
Querol en el teixit associatiu del municipi 
i la seva implicació al llarg dels anys en 
entitats com el Patronat de la Cavalcada 
de Reis, l’Esplai de la Gent Gran de La 
Vila, El Progrés, La Tramoia o la Penya 
Barcelonista, entre d’altres.
Com és habitual, la Trobada d’Entitats 
va donar la benvinguda a les noves 
entitats i als nous membres de les juntes 
directives i va recordar a les persones 
de l’associacionisme que ens han deixat 
durant la pandèmia en un esdeveniment 
emmarcat dins el programa d’actes de la 
Festa del Roser.

entitats presents a la Trobada  2021

assistents totals

canvis en els membres de juntes directives els darrers dos anys

noves entitats entre 2019 i 2021

75
400

48
3 

amb forces renovades

La Trobada d’Entitats

compleix 25 anys

LA TROBADA D’ENTITATS, EN DADES
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Més de 2.000 persones es van aplegar el 
passat 9 d’octubre per celebrar el Vimart, 
la fira de vins i caves de Martorell que 
enguany ha arribat a la seva desena 
edició. Traslladat al Pàrquing del Vapor 
per complir amb les mesures sanitàries, 
el Vimart 2021 va acollir 11 cellers, la DO 
Penedès i quatre espais gastronòmics. La 
vetllada va ser amenitzada per les versions 
de Frank Sinatra del cantant Agustí Burrell i 

torna a triomfar 
     pel Roser

El Vimart

es va tornar a celebrar la 9a jornada de Vi, 
moda i estilisme als Jardins de l’Església.
Un cop més, el Vimart va ser l’acte central 
d’una Festa del Roser retornada després 
d’un any d’aturada degut a la pandèmia. De 
l’1 al 10 d’octubre es van dur a terme més 
de 30 propostes culturals i gastronòmiques 
per donar oficialment la benvinguda a la tar-
dor. La festa del most va comptar amb un 
concert al Teatre El Progrés de la coneguda 

cantant Beth i també amb la presència de la 
cuinera i divulgadora gastronòmica Carme 
Ruscalleda, qui va ser l’encarregada de fer 
el pregó a la plaça de la Vila, abans de la 
tradicional trepitjada del raïm.
Andreu González, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Martorell, va valorar d’èxit 
“haver pogut tornar a fer una festa patrimo-
nial com el Roser, un ambient molt festiu, de 
diversió i de ganes de retrobament”.

https://youtu.be/GcDMEk2OQt0
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escollit vicepresident de 
l’Associació de l’Arc Metropolità

L’alcalde 
Xavier Fonollosa,

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
va ser escollit el passat 7 d’octubre vi-
cepresident de l’Associació de Municipis 
de l’Arc Metropolità durant l’assemblea 
de constitució que va tenir lloc a Mataró. 
Aquesta entitat té la voluntat de treballar 
per reforçar la veu del municipalisme en 
la presa de decisions i oferir una visió 
pròpia dels les localitats de la segona 
corona. 
L’Associació de Municipis de l’Arc Me-
tropolità està formada pels alcaldes i 
alcaldesses de Martorell, Vilafranca del 

Penedès, Mollet, Granollers, Vilanova i la 
Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa. 
Durant l’acte de constitució es van aprovar 
els estatuts d’aquest nou organisme i la 
participació econòmica de cada municipi, 
que estarà regida en funció del volum de 
població. L’alcaldessa de Sabadell, Mar-
ta Farrés, va ser escollida presidenta de 
l’entitat i l’alcalde de Vilafranca del Pe-
nedès, Pere Regull, vicepresident segon. 
A més, durant la jornada també es van 
debatre algunes de les qüestions més 
rellevants per als municipis membres, 

com les infraestructures de mobilitat, 
l’habitatge, o la sostenibilitat.
L’Associació de Municipis de l’Arc Metro-
polità va formar-se el passat mes d’abril 
en un acte al Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Històric La Caserna de Mar-
torell. En aquella primera trobada, els 
alcaldes i alcaldesses membres van 
signar la ‘Declaració de Martorell’ i van 
reivindicar tenir veu en el seguiment del 
Pla Territorial Metropolità, així com parti-
cipar al màxim en el Pla Estratègic Me-
tropolità de Barcelona.
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Enllestides les obres 
de reurbanització del

carrer 
Josep Pla

L’Ajuntament de Martorell ha finalitzat el pri-
mer tram de les obres de reurbanització dels 
carrers Pep Ventura i Josep Pla. Aquestes 
actuacions suposen la remodelació d’un 
dels principals eixos del municipi que 
connecta El Pla, Torrent de Llops i Les Bò-
biles, i que, a més, enllaça la plaça Frede-
ric Duran amb el punt amb més activitat 
comercial i social del municipi com és la 
Rambla de les Bòbiles. 
Una de les finalitats d’aquesta reurbanit-
zació és dinamitzar la vessant comercial 
d’aquest eix per a què es converteixi en 
una nova àrea de centralitat complemen-
tària a l’eix comercial de la rambla de Les 
Bòbiles.
La remodelació d’aquest tram de la via 
pública ha permès incrementar l’espai de 
passeig i estada de veïns i veïnes dels ba-
rris propers i augmentar la infraestructura 
verda de la zona. També s’ha reordenat 
l’aparcament i circulació de la zona mi-
llorant la seguretat viària i l’accessibilitat i 
s’han actualitzat les xarxes de serveis en 
funció dels nous criteris de sostenibilitat i 
eficiència energètica.
L’alcalde Xavier Fonollosa, la regidora de 
Serveis Municipals i Via Pública, Elisabet 
Plaza i altres regidors de l’equip de go-
vern, van visitar a meitats d’octubre el 
carrer de Josep Pla per comprovar les 
millores realitzades. Durant la seva visi-
ta, Fonollosa va mostrar-se satisfet amb 
el desenvolupament de la reurbanització 
i va destacar que aquest punt “és la tran-
sició entre dos barris d’èpoques diferents, 
Torrent de Llops i El Pla”. 
Actualment la remodelació de la via pú-
blica es troba en el segon tram del pla del 
projecte de reurbanització que va ser pre-
sentat a principis del passat mes d’Abril.
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La plaça de Les Cultures va acollir el 
passat 1 d’octubre la celebració del Dia 
Internacional de la Gent Gran. Durant la 
jornada, es va fer una exhibició de balls 
en línia, una activitat que al llarg de l’any 
practiquen els usuaris  de l’Esplai de La 
Vila i Buenos Aires. A més, els directors 
dels esplais Víctor Pujol i Maria Wallis 
van llegir el manifest que commemora 
aquesta efemèride.
Enguany, el text va denunciar les dis-
criminacions i desigualtats que pateix 
el col·lectiu de població més gran per 
qüestions d’edat i va reivindicar la ne-
cessitat urgent de reforçar  els sistemes 
de serveis socials i atenció sanitària i la 
situació a les residències.

LA SETMANA GRAN 
TORNA A LA RESIDÈNCIA
La Residència Sant Joan de Déu de 
Martorell va celebrar un any més la 
seva Setmana Gran, amb un programa 
d’activitats que es va dur a terme de l’11 
al 16 d’octubre amb els residents com a 
protagonistes.
La Setmana Gran va estrenar-se amb 
una sessió de gimnàs per als usuaris, 
una de les activitats que millor acollida té 
per part dels residents, els familiars i els 
propis treballadors de la Residència, re-
cuperant així una de les dinàmiques que 
des de l’entitat es realitzaven abans de la 
pandèmia.
Entre el programa d’activitats de la Se-
tmana Gran de la Residència va tenir-hi 
cabuda també una pujada a Montserrat 
virtual, la representació teatral de la lle-
genda del Pont del Diable per part dels 
residents i el ja tradicional Concurs de 
Dibuix Infantil. En aquesta ocasió, la te-
màtica del concurs va girar entorn a la 
família i van ser els propis residents qui 
van escollir els millors dibuixos de les 
tres categories plantejades. L’anunci 
dels guanyadors es va realitzar per direc-
te al canal d’Instagram de la Residència 
Sant Joan de Déu.

els seus drets en la seva diada
La gent gran reivindica
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Martorell Educa 360º

Crear un ecosistema educatiu 
d’aprenentatge i fomentar el 
desenvolupament igualitari 
dels infants i joves del mu-
nicipi a través de l’oferta de 
serveis extraescolars gratuïts 
i inclusius. Aquests són els 
objectius principals del pro-
jecte Martorell Educa 360º, un 
programa d’acció impulsat pel 
conjunt de la comunitat educativa del 
municipi. 
En l’arrencada del nou curs escolar 2021-
2022, prop de 900 alumnes ja participen 
en alguna de les diverses activitats es-
portives i culturals que el programa ofe-
reix. Repartits en més d’una setantena 
de grups i gairebé amb 1.100 inscrip-
cions totals, els nens i nenes d’infantil i 
primària inscrits gaudeixen d’un itinera-

ri educatiu més personalitzat i motivant 
que els prepari cap al futur, garantint 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats. 
Un dels trets principals de Martorell Educa 
360º és la creació de sinèrgies de treball en-
tre les escoles i els altres agents implicats 
en la comunitat educativa com les famílies, 
les associacions de pares i mares, les en-

titats i l’Ajuntament. Aquestes 
activitats estan dirigides per 
educadors i educadores amb 
formació específica i es duen 
a terme a les mateixes esco-
les per assegurar un segui-
ment continuat, personalitzat 

i de qualitat a cadascun dels 
alumnes que en formen part. 

Actualment, el projecte es troba en 
una fase pilot i es duu a terme per als 

alumnes de P3 a 6è de primària a les es-
coles Els Convents, José Echegaray, Juan 
Ramón Jiménez, La Mercè, Lola Anglada, 
Mercè Rodoreda i Vicente Aleixandre. El 
programa compta amb una oferta de 6 ac-
tivitats de caràcter esportiu i 5 de temàti-
ques culturals i artístiques que s’adapten 
als interessos, inquietuds i necessitats dels 
diferents participants. Inscripicions

Prop de 900 alumnes gaudeixen d’activitats 
extraescolars gratuïtes amb el projecte

http://www.patronatmartorell.cat/index.php/ensenyament-martorell/martorell-educa-360
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BREUS

La reforestació de la serra d’Ataix 
avança en la seva primera fase

Es compleixen 50 anys 
de la riuada de 1971 a Martorell

La regidoria de Medi Ambient  
fomenta la recollida selectiva de residus

Continuen les tasques d’enretirat dels arbres 
amb més d’un 40% de massa cremada, 
susceptibles de caure, i que es troben a 25 
metres o menys de les zones de pas. És el 
primer tram de les fases del pla reforestació 
que la Diputació de Barcelona ha dissenyat 
per a recuperar la zona de la serra d’Ataix 
cremada en l’incendi del passat juliol. 
La segona i tercera fase començaran 
a aplicar-se durant els propers mesos 

El passat 20 de setembre va ser el 50è 
aniversari de la gran riuada de 1971 des-
prés del desbordament dels rius Llobregat 
i Anoia a causa del fort temporal que va 
caure arreu del país. Per rememorar aques-
ta efemèride, les entitats Martorell Viu i Ci-
nema del Diable van iniciar el passat mes 
de setembre una sèrie d’actes que s’han 
realitzat durant les darreres setmanes.
Dins del marc d’aquest cicle d’activitats, 
s’està treballant en la realització d’un do-
cumental commemoratiu dels 50 anys de 
la riuada a Martorell. El tràiler d’aquest 
futur audiovisual es va presentar el 28 de 
setembre a La Caserna.

Del 27 de setembre al 18 d’octubre 
l’Ajuntament va dur a terme una campan-
ya de sensibilització de la recollida se-
lectiva de residus al municipi. Impulsada 
per la regidoria de Medi Ambient, aquesta 
campanya va basar-se en el repartiment 

i des de l’Ajuntament de Martorell ja 
s’està treballant per a què l’últim tram 
de reforestació esdevingui una iniciativa 
col·laborativa. L’alcalde Xavier Fonollosa 
aposta per involucrar a totes les escoles 
del municipi. “Volem que cada nen i cada 
nena pugui plantar un arbre a l’Ataix” 
a través d’un projecte pedagògic que 
compti amb la coordinació de tècnics de 
la Diputació de Barcelona.

de material divulgatiu relacionat amb la 
prevenció i el reciclatge dels residus.
L’objectiu d’aquesta campanya ha estat 
fomentar el civisme i augmentar els bons 
índexs de recollida selectiva assolits l’any 
2010, quan es van soterrar els contenidors. 

https://www.youtube.com/watch?v=N86pR9iY928&t=1s
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Persones de Martorell ofereix aquest 
projecte cultural en les seves tres ves-
sants artístiques. Del 2 al 26 de novem-
bre, el carrer Francesc Santacana i la 
sala d’exposicions d’El Círcol acullen la 
instal·lació i exposició fotogràfica del pro-
grama. La mostra es pot visitar de dilluns 
a divendres de 9h a 14h i de 17h a 19.30h 
i els dissabtes i diumenges de 12h a 14h.

Dimarts 23 de novembre, també a El Círcol, 
es projectarà el documental de televisió que 
continuarà amb una taula rodona posterior 
amb els seus directors. Les activitats en-
torn Encara hi ha algú al Bosc culminaran 
el 26 de novembre amb la representació 
de l’obra teatral a El Progrés. Hi haurà 
una sessió matinal amb els alumnes de 
4t d’ESO dels instituts del municipi, que 
podran conversar amb els actors i ac-
trius. La sessió per al públic tindrà lloc el 
mateix divendres a les 21h. Les entrades 
es poden aconseguir a través de la web 
https://entrades.martorell.cat/

Què hi ha darrere del final d’una guerra? 
Què passa amb les centenars de víctimes 
que cauen en l’oblit? Hi ha algú què 
expliqui les seves històries? El projecte 
artístic Encara hi ha algú al Bosc vol donar 
veu a les més de 25.000 dones i nenes 
que van ser violades durant la Guerra de 
Bòsnia a la primera meitat de la dècada 
dels 90. Un interessant projecte cultural 
transversal que arriba a Martorell durant 
tot el mes de Novembre.
Encara hi ha algú al Bosc és un minuciós 
treball de recerca periodística i de creació 
escènica que es presenta en tres llenguat-
ges diferents: una obra de teatre, un docu-
mental audiovisual i una mostra fotogràfi-
ca. D’aquesta manera, el col·lectiu Cultura 
i Conflicte explica un capítol encara no 
tancat de la història d’Europa a través de 
la memòria i la determinació contra l’oblit.
En el marc del 25N, el Dia Internacional 
Contra la Violència de Gènere, el Patro-
nat Municipal de Serveis d’Atenció a les 

El projecte cultural Encara hi ha algú 
al Bosc arriba a Martorell al novembre

La violència a les 
dones com a arma 
de guerra

L’obra teatral Encara hi ha algú al 
Bosc compta amb la direcció de Joan 
Arquè i l’autoria d’Anna Maria Ricart. 
L’autora explica que els viatges a 
Bòsnia per documentar-se sobre les 
víctimes d’aquest conflicte bèl·lic els 
van empènyer a fer un projecte cultu-
ral a l’alçada que “realment expliqués 
les històries d’aquestes dones que 
avui dia continuen vivint les conse-
qüències d’una guerra que va acabar 
fa 25 anys. Encara no s’ha fet justí-
cia amb elles ni amb milers de dones 
que en l’actualitat continuen sent una 
arma de guerra”.  
L’Anna Maria Ricart va ser periodista 
durant més de vint anys i ara es dedi-
ca a la dramatúrgia, tot i que assegura 
que no són mons tan allunyats: “El 
periodisme i el teatre tenen una cosa 
en comú: volen explicar el món en el 
qual vivim”.

“NO S’HA FET JUSTÍCIA”

https://entrades.martorell.cat/Espectacle/ShowId/13689/encara-hi-ha-algu-al-bosc
https://www.youtube.com/watch?v=3foWMBR20jw
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Els clubs esportius inauguren la temporada 
amb la presentació dels seus equips

332 corredors participen
en el XII Cros Escolar 

La temporada esportiva 2021-2022 ja ha 
començat i durant les primeres setmanes 
de la tardor alguns dels clubs martorellencs 
van presentar els seus equips. El CN 
Martorell, la Unió Futbol Sala Martorell, 
el Club Hoquei Patins Martorell i el Sala5 
Martorell van donar a conèixer els que 
seran els seus jugadors i jugadores durant 
el proper curs i els objectius a assolir al 
llarg de la nova temporada.
Enguany, uns 110 esportistes formen part 
del CN Martorell, amb tres equips de nata-
ció (benjamí, aleví i infantil) i sis grups de 
waterpolo. Pel que fa als equips absoluts, 
el femení, competirà a Lliga Catalana Pri-
mera Divisió dirigit per Rafa López, mentre 
que David Torilo es posa al capdavant del 
masculí per competir a Tercera Divisió. 

L’Escola José Echegaray va revalidar la 
primera plaça en la dotzena edició del 
Cros Escolar que el Martorell Atlètic Club 
va celebrar el passat 10 d’octubre. Un total 
de 332 corredors van participar en aquesta 
jornada esportiva, on L’Echegaray va ser 

De la seva banda, la Unió Futbol Sala 
Martorell va presentar el passat 3 de 
setembre la nova temporada al Pavelló 
Esportiu de Can Cases. Sobre la pista 
van desfilar els 12 equips que aquest 
curs formen l’entitat de futbol sala. El 
coordinador del nou club, Valtinho Pereira, 
va assegurar que l’entitat està preparada 
per “donar una bona formació a tots els 
nens i nenes”.
Diumenge 4 de setembre va ser el torn del 
Club Hoquei Patins Martorell, que va do-
nar el tret de sortida a la temporada amb 
una jornada de partits amistosos davant 
equips de diversos clubs de la província 
de Barcelona. El club continua creixent 
any rere any i ja compta amb cinc con-
junts federats incloent un equip juvenil, la 

el centre que va sumar més punts (52), 
seguida de l’Escola Vicente Aleidxandre 
(42) i l’Escola La Mercè (22). Pel que fa 
a les proves d’Open, els corredors 
Lluís Casanova i Miriam Guilabert van 
emportar-se la victòria.

principal novetat d’aquest curs. 
En la seva presentació aquesta tempora-
da, el Sala5 Martorell va mostrar la seva 
aposta per augmentar els equips base 
del club, que enguany compta amb vuit 
equips, un més que la temporada passa-
da. L’equip sènior tornarà a militar a Se-
gona Divisió B en aquest nou curs amb un 
grup dirigit per Víctor González.

Últims dies per inscriure’s  
a la Cursa de Martorell
El 15 de novembre és la data límit per 
inscriure’s a la Cursa de Martorell que se 
celebrarà el proper diumenge 21 de nov-
embre. La passada edició de la Cursa de 
Martorell es va anul·lar a causa de la pan-
dèmia i enguany arriba a la seva 22a edició 
amb un circuit reduït a 5km per donar-li un 
caire més popular.

La cita l’organitza la Regidoria d’Esports, 
amb la direcció tècnica del Martorell Atlètic 
Club i l’autorització de la Federació Cata-
lana d’Atletisme. Els interessats es poden 
apuntar al web martorellatletic.cat. Cal 
recordar que les inscripcions realitzades 
per a la cursa de l’any 2020 continuen sent 
vàlides aquesta edició.

https://xipgroc.cat/ca/curses/Martorell2020/5k/inscripcio/run


17

Els agents TIC donen suport digital
a la ciutadania i el petit comerç

L’Espai Jove.Nord 
reprèn la seva activitat

Els agents digitals del programa Marto-
rell Digital Help segueixen oferint asses-
sorament per ajudar a capacitar digital-
ment la ciutadania i el petit comerç de 
Martorell. Des del mes de setembre els 
joves agents digitals s’integren en el nou 
pla d’ocupació de l’Ajuntament de Mar-
torell a través del Centre de Promoció 
Econòmica i finançat per la Diputació de 
Barcelona.
Aquest programa pretén fer aflorar el ta-
lent d’aquests joves i implicar-los amb la 

Després d’un any i mig, l’Espai Jove.Nord 
va obrir el 8 d’octubre novament les seves 
portes a la planta baixa del Centre Cultural. 
L’equipament dedicat a l’oci, el lleure i la 
cultura de la població més jove de Martorell 
va tancar la seva activitat amb l’arribada 
de la pandèmia. Durant els darrers mesos, 
l’espai es va fer servir com a punt massiu 
de vacunació contra el COVID-19, on es 
van administrar més de 127.000 dosis des 
de la seva posada en funcionament a finals 
del mes de març.

comunitat, aportant el seu coneixement 
per donar suport digital a ciutadania i co-
merços i ajudant a que ningú es quedi 
enrere en la digitalització de xoc i accele-
rada que ha provocat la pandèmia.
Les persones o comerços interessats en 
rebre assessorament en noves tecnolo-
gies poden reservar la seva cita al Centre 
de Promoció Econòmica Molí Fariner a 
través del telèfon 93 775 31 01 01 per 
a què un dels agents del servei resolgui 
presencialment tots els seus dubtes.

Presentat el cartell de
La Màgia del Nadal 
2021 

L’edició d’enguany de La Màgia del Nadal 
ja ha tret el cartell promocional a la llum. 
Sota el lema ‘Viu La Màgia del Nadal a 
Martorell’, aquesta imatge dona el tret de 
sortida a la campanya nadalenca i durant 
les properes setmanes se’n descobrirà 
la programació per a aquestes Festes. El 
cartell d’aquesta edició l’ha creat la dis-
senyadora Laura Soriano i aposta per una 
estètica visual molt gràfica expressada a 
través d’iconografies que representen els 
elements principals del Nadal.
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Òptica Universitària
Rambla de les Bòbiles, 3
936 61 87 59

Nous 
comerços 
a Martorell Keiken Comics

C/ Lloselles, 66
@keiken_comics, https://keikencomics.es/
611 61 25 67

DKV Assegurances
Rambla de les Bòbiles, 6-8
682 50 18 48

Condis (Franquícia)
Ptge. Fèlix Ma. De Martorell, 1 Local 1

Benvinguts!

www.martorell.cat

@AjuntaMartorell

@ajuntamentmartorell

Ajuntament-de-Martorell

www.martorelldigital.cat

English Vallbona
Av. Francesc Riera, 15-17
https://english-vallbona.business.site/
930 00 13 62

Techlife Informatica SCP
Ausias March, 3
613 01 16 06

MASEKO
Av. Camí Fondo, 6
https://maseko.es/collections/moda

https://martorelldigital.cat/radio/programes/
http://www.martorell.cat
https://twitter.com/AjuntaMartorell
https://www.instagram.com/ajuntamentmartorell/?hl=es
https://www.facebook.com/AjuntaMartorell
https://martorelldigital.cat/
https://goo.gl/maps/eaSVDyivTEVetQRz6
https://goo.gl/maps/5AAqELoo4S2QRKVY7
https://goo.gl/maps/ygyg3i3YdbF2JrEx9
https://goo.gl/maps/1fgaSDkmh9sLfrZF8
https://goo.gl/maps/AXav1A5jzuadZXss6
https://goo.gl/maps/RBMN8rRMdfcLuwnS6
https://goo.gl/maps/FVap6gAg3vZ3KJvi7
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AGENDA DE 
NOVEMBRE

BALLA,BALLA AMB LA GENT GRAN
Dijous 4
Hora: 17:00 h.
LLoc: Plaça de les Cultures

CUIDEM, CUIDEM-NOS
Taller de reflexió i debat sobre les cures a 
càrrec d’Anna Sánchez, membre de Matriu 
Dilluns 8 i 22
Hora: De 18:30 a 20:30 
LLoc: El Círcol

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
Projecció del documental i Taula rodona amb 
els seus directors.
Dimarts 23
Hora: 18:30 h.
LLoc: El Círcol
Preu: anticipada general, 8€. Anticipada 
reduïda, 7€ (menors de 25 anys o majors 
de 65 o pensionistes). Taquilla, 9€.

MANIFEST INSTITUCIONAL CONTRA 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Dijous 26
Hora: 12:00 h.
LLoc: Plaça de la Vila, davant de 
l’Ajuntament de Martorell 

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC, AMB 
ARIADNA GIL
Divendres 26
Hora: 11:00 h. Sessió matinal per als alum-
nes d’ESO dels Instituts de Martorell 
LLoc: El Progrés

8A MARXA EL BAIX LLOBREGAT 
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Diumenge 28
LLoc: Parc de Torreblanca ( Sant Feliu de 
Llobregat)
L’entrada és gratuïta i cal fer inscripció 
prèvia a mpunyed@martorell.cat (tel. 93 
775 00 50 ext. 6210) abans del 22 de 
novembre

EXPOSICIONS
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
Del 2 al 26 de Novembre 
LLoc: Carrer Francesc Santacana i sala 
d’exposicions d’El Círcol
Horaris de visita: de dilluns a divendres 
de 9 a 14h i de 17 a 19.30 h i dissabtes i 
diumenges  de 12 a 14h 

Hora: A les 21:00 h. Sessió oberta al públic
Compra d’entrades: entrades.martorell.cat

PER UN MÓN SENSE VIOLÈNCIES, 
ESPECTACLE INFANTIL
Hora: 17:30 h.
LLoc: El Círcol

CONCENTRACIÓ CONTRA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES.
Hora: 18:30 h.
LLoc: Plaça de la Vila, davant de 
l’Ajuntament de Martorell 

UTOPIC vs DISTOPIC
Divendres 5 
Hora: 21:00 h.
LLoc: Nau#2 Ca n’Oliveres 

PARTIDA DE ROL
Divendres 5,12,19 i 26 
Hora: De 18:00 a 21:00 h. 

TAULA RODONA SOBRE LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES  
Dimecres 24 
Hora: A les 19:00 h.

DESIGUALTATS - Mostra Fotogràfica
Setmana del 25 de novembre 
Hora: A les 19:00 h.
Activitat Online Instragram Espai Jove.Nord 

EL CINEMA ÉS MASCLISTA?
Dissabte 27 
Hora: A les 18:00 h.

MIRA MIRÓC
Diumenge 7
Hora: 12.00 h.
LLoc: Sala Teatre d’El Progrés

CITA A CIEGAS/Cía. SOL PICÓ I MAR-
CO MEZQUIDA 
Diumenge 7
Hora: 12.00 h.
LLoc: Sala Teatre d’El Progrés

BALLA DANSA
Dissabte 6
Hora: 12:00 h.

BALLA DANSA
Hora: 12:00 h.
LLoc: Rambla de les Bóbiles 

AERODREAMS
Hora: 21:00 h.
LLoc: Nau#2 Ca n’Oliveres

FEM DANSA 2021

ACTIVITATS ESPAI JOVE

25 N Dia Internacional contra la Violència Masclista 

Més Informació: 
Programa 

Compra d’entrades: 
entrades.martorell.cat

Lloc: Espai Jove.Nord 
(Plaça de les Cultures s/n)
Tel. 93 774 22 00
 coordinaciomartorell@7itria.cat

Més Informació: 
Regidoria d’Igualtat 
Lloc: El Círcol 
Tel. 93 775 00 50 (Ext. 6210)

http://patronatmartorell.cat/images/Cultura/Fem_Dansa_2021.pdf
https://entrades.martorell.cat/
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TASTET D’HISTÒRIA: LA BARCELONA 
INDIANA, amb David Revelles, periodista.
Dijous  4  - Sortida a Barcelona
Hora: A  les 12:00 h. 
LLoc: Centre Cultural. 
Auditori Joan Cererols
Reserva entrades: Biblioteca de Martorell

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  “LAS 
CARES DE LA FORTUNA”, de Daniel Harris
Divendres 12
Hora: A les 18:30 h.
LLoc: Centre Cultural. 
Auditori Joan Cererols
Reserva entrades: entrades.martorell.cat

“TOTS ELS FOCS, TOTES LES 
PISTOLES”, de Jordi Benavente
Dimecres 17
Hora: A les 18:30 h.
LLoc: Biblioteca de Martorell  
Reserva entrades: entrades.martorell.cat

TALLER PER A ADULTS. COM FER 
VÍDEOS AMB EL MÒBIL, a càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés
Dijous 18
Hora: De 17:00 a 19:00 h.
LLoc: Biblioteca de Martorell  
Reserva entrades: Biblioteca de Martorell

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE INFANTIL:
“MANO AMIGA”, de Dalmau Oliveras
Divendres 19
Hora: A les 18:00 h.
LLoc: Centre Cultural. 
Auditori Joan Cererols
Reserva entrades: entrades.martorell.cat 

TALLER D’ART FAMILIAR: “DIBUI-
XEM AMB TISORES. L’ART DE HENRI 
MATISSE”, amb Catàrtic, taller d’expressió i 
creativitat 
Dimarts 23
Hora: A les 17:00 h.
LLoc: Biblioteca de Martorell  
Reserva entrades: entrades.martorell.cat

PRESENTACIÓ DE LES OBRES 
GUANYADORES DEL PREMI VILA DE 
MARTORELL 2021 
Dijous 25
Hora: A les 17:00 h.
LLoc: Centre Cultural. 
Auditori Joan Cererols 
Reserva entrades: entrades.martorell.cat

47È PREMI VILA DE MARTORELL 2022
Fins el 17 de Febrer de 2022
Auditori Joan Cererols 
Informació: www.premivila.martorell.cat

ACTIVITATS BIBLIOTECA 
DE MARTORELL

Més Informació: 
b.martorell@diba.cat i https://
bibliotecavirtual.diba.cat/marto-
rell-biblioteca
Tel. Tel. 93 775 60 60 

EXPOSICIÓ 
“Crea Zona Oberta. Biennal de 
València V Edició”

EXPOSICIÓ 
“Muxart. Color i composició”

Horari: Dijous i divendres de 17 a 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10’30 a 
14 h. Dilluns 1 de novembre tancat.
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació 
Contemporanis. (Pl. de les Hores, s/n, 
Martorell)

CREART DEL MES DE NOVEMBRE: 
Estampes de tardor (Carme Bueno)
Dijous 4 
Hora: A les 17:30 h.
LLoc: L’Enrajolada, Casa Museu 
Santacana. 
Reserves: entrades.martorell.cat

VISITES TEATRALITZADES A LA 
FARMÀCIA BUJONS.
Dissabte 13 i Diumenge 14
Hora: A les 11.30 - 12:15 i 13.00 h.
LLoc: Farmàcia Bujons
Reserves: entrades.martorell.cat

ITINERARI PER LA VILA 
Diumenge 7
Imprescindible reserva prèvia al 93 774 22 
23 o a museus@martorell.cat. 

ACTIVITATS MUSEUS I 
CULTURA

Més Informació: 
museus@martorell.cat
Tel. 93 774 22 23  

EXPOSICIONS BIBLIOTECA

“COL·LECCIÓ PERSONAL DE PUNTS 
DE LLIBRE”
Del 4 al 30 de novembre

“CENDRÓS: EL MECENES 
DESCONEGUT”
Del 4 al 24 de novembre 

LLoc: Biblioteca de Martorell
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ALTRES ACTIVITATS

“150 Anys d’arquelogia a Martorell. 
De Francesc Santacana al Centre 
d’Estudis Martorellenc”
Dijous 18
Hora: A les 19.00 h.
LLoc: Museu Municipal Vicenç Ros (Av. 
Vicenç Ros, s/n.)
Reserves: entrades.martorell.cat

CINECLUB: LUNA NUEVA
Dijous 18
Hora: A les 19.00 h.
LLoc: Auditori Joan Cererols
Preu: 3 €

CICLE GAUDÍ: DONDE CABEN DOS
Divendres 26
Hora: A les 19.00 h.
LLoc: Auditori Joan Cererols
Preu: 4,50 €, general; 3 €, socis Cinema 
del Diable i Carnet jove; 2x1, socis Club La 
Vanguardia.

XERRADA “ELS ESPAIS DEL RIUS, 
LES INUNDACIONS I LA GESTIÓ DEL 
TERRITORI”
Divendres 5 
Hora: A les 19.30 h.
LLoc: El Círcol, Plaça de la Vila, 19

SÍNDIC DE GREUGES A MARTORELL
Dilluns 8 
Hora: De 10:00 a 14:00 h. 
LLoc: Círcol, Plaça de la Vila, 19
Cita prèvia: 900 124 124 o sindic@sindic.cat

22A CURSA DE MARTORELL
Diumenge 21
Hora: A les 10.00 h. 
LLoc: Carrer Josep Vilar

VILA MARKET. DESCOBREIX EL 
MERCAT DE LA VILA
Diumenge 28
Hora: De 10:00 a 20:00 h. 
LLoc: Rambla de le Bòbiles
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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.

Ningú pot assegurar que explicaran els lli-
bres d’història del que ha suposat la pan-
dèmia des del seu inici i tot el que portem 
del 2021. Probablement nosaltres tampoc 
som del tot conscients de fins a quin punt 
aquesta maleïda pandèmia ens ha canviat 
les nostres vides, les dels nostres fills i filles 
després de tots aquests mesos de por i in-
certesa que ens ha tocat viure. 
Ara, a finals del 2021 sí que ens atrevim 
a dir que comencem a viure un moment eti-
mològicament bo, que ens obre una escle-
txa d’esperança i de tornar a fer projectes 
de futur, amb algunes incerteses però sen-
se la por del març del 2020.
Moltes han estat les situacions crítiques, de 
penúries, de soledat, de tristesa i de tras-
pàs de pares, avis, amics, veïns per culpa 
de la COVID-19. Ha estat un any molt dur. 
M’atreviria a dir que el més destacable de 
l’any en positiu ha estat la solidaritat entre 
les persones, l’esforç en la investigació mè-
dica que ens ha permès disposar de vacu-
nes efectives en un temps rècord i també la 
resposta dels professionals, que han estat 
al peu del canó des de l’inici i amb vivències 
personals i professionals de molt desgast.
Com deia abans, en un moment epidemio-
lògic bo, és també l’hora del reconeixement 
als professionals sanitaris i a tots els pro-
fessionals implicats que han fet possible 
arribar fins a on som avui: als investiga-
dors, als sanitaris, al personal de Benestar 
Social, a les Policies Locals, al personal 
de protecció civil i a molts ciutadans anò-
nims compromesos en l’ajut als seus veïns 
i conciutadans.
Per tant no oblidem a totes aquestes perso-
nes i millorem plegats com a societat amb 
el seu compromís (fins a límits impensa-
bles), no perdem la memòria i aprenguem 
de la vivència que hem passat. 
Perquè la generació que ens ha tocat viure 
la pandèmia en primera persona, se’ns re-
cordarà com la generació de la covid, però 
també de la solidaritat, de l’èxit de la inves-
tigació i de les vacunes.
Gràcies a totes les persones/professionals 
que hi han esmerçat el seu esforç pels 
altres, amb el seu compromís i a la seva 
entrega seguirem treballant pel futur de 
Martorell, per un futur millor que seguirem 
construint junts.

Hace unas semanas se puso en marcha un 
nuevo curso político y, como ya es habitual, 
las y los socialistas lo afrontamos cargados de 
ilusiones y, sobretodo, de propuestas con el 
objetivo de trabajar para las personas, espe-
cialmente las más vulnerables.
A pesar de tratarse de un nuevo curso hay 
actuaciones y maneras de hacer por parte del 
equipo del gobierno que no cambian, es de-
cir, más de lo mismo. Continúa la ignorancia 
y el menosprecio a la acción y opinión de los 
grupos políticos de la oposición que forman 
parte del consistorio, por no decir que siguen 
haciéndose suyas muchas de nuestras pro-
puestas que inicialmente han rechazado. Ha-
blamos, por ejemplo, de los caminos escola-
res seguros, la señalización viaria de patinetes 
y bicicletas, la climatización de la guardería Riu 
de Sons, la reurbanización en las aceras del 
barrio Illa Santacana o las subvenciones para 
el pago de impuestos de las familias monopa-
rentales. Seguiremos aportando y defendien-
do estas líneas de actuación para el bienestar 
social de la ciudadanía y, en definitiva, avan-
zando para que nadie quede atrás.
Así, siguen habiendo temas que nos preocu-
pan como servidores públicos que somos. 
Es una vergüenza que en el siglo XXI exista 
la censura informativa en los medios de co-
municación de titularidad pública (pagados 
por todos) como ocurre en Ràdio Martorell 
y otros medios de información municipal. Es 
inadmisible la improvisación en obras como 
las que se están llevando a cabo en las calles 
Pep ventura y Josep Pla (Hemos solicitado al 
ayuntamiento un estudio técnico y medioam-
biental sobre los árboles existentes antes de 
continuar con la tala masiva de los mismos). 
Y por si fuera poco, tenemos un Alcalde que 
queda retratado anunciando que los futuros 
pisos de protección oficial del barrio de La Sí-
nia han estado al alcance de cualquier núcleo 
familiar o gente joven de Martorell con aspira-
ciones de emanciparse (Habría que preguntar 
a los colectivos y personas interesadas si han 
podido acceder a las condiciones económicas 
exigidas para poder optar a una vivienda de 
esta índole) ¡Cuantas decepciones e ilusiones 
rotas!
Me gustaría finalizar este escrito dirigiéndome 
a la comunidad educativa en el inicio de este 
nuevo curso. Le deseo la mayor de las suertes 
y aciertos, sin olvidar la gran labor que des-
empeñan día a dia por el futuro de nuestr@s 
estudiantes.  
#MartorellEnsPreocupa

AGRAÏTS I ENDAVANT! MÁS DE LO MISMO

Reme MárquezLluís Amat

PSCJxM
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Fa anys que des de Movem Martorell defen-
sem els camins escolars segurs, ho duem al 
nostre programa des que vam néixer. Fa unes 
setmanes a Martorell es van començar a im-
plementar però la felicitat va durar ben poc: de 
seguida vam adonar-nos de què entén el go-
vern de Junts per camí escolar segur...  
De nou, l’estètica buida es posa per davant de 
la riquesa d’una idea tan bonica i interessant. 
Els camins escolars segurs són itineraris que 
els nens i nenes poden seguir en el seu trajecte 
d’anada i tornada a l’escola. La comunitat hi 
té un paper clau: són els comerços, famílies, 
professorat o entitats, qui fan dels camins es-
colars segurs una absoluta genialitat. Gràcies 
a aquest compromís de la comunitat, és possi-
ble crear una xarxa d’itineraris segurs i canviar 
els hàbits que fem servir per anar a les escoles. 
Canviar el cotxe per caminar i tenir la certesa 
de que durant el trajecte els nens i nenes estan 
acompanyats, no pels pares i mares només, 
sinó per botiguers i botigueres, gent gran, per 
veïnes i veïns. Gràcies als camins escolars se-
gurs es creen xarxes socials (les de carn i os-
sos!) que permeten enfortir la cohesió social, la 
sensació de seguretat, de germanor.
Els beneficis són evidents. No només des del 
punt de vista de la sostenibilitat ambiental, 
reduint el nombre de vehicles que traslladen 
els nens i nenes a les escoles o recuperant 
l’espai públic per a les persones. També afa-
voreix la conciliació familiar. Als nens i nenes 
se’ls fomenta l’autonomia, la seguretat en sí 
mateixos, la socialització amb els seus amics 
i amigues. És un procés d’aprenentatge enor-
me en valors com la cooperació, la responsa-
bilitat o l’ajut mutu.
No obstant a Martorell aquesta idea s’ha vist 
reduïda a la seva mínima expressió: pintar un 
senyal enmig de la carretera, construir un mo-
dern punt de trobada amb llums led d’allò més 
fotografiable, i canviar de color els passos de 
vianants, casualment del mateix color blau tur-
quesa corporatiu del partit que ens governa a 
Martorell. És fort eh? No se’ls escapa una! De 
tot el que podien fer per desenvolupar aquesta 
idea, han començat per allò més insignificant.
A hores d’ara, ens fem preguntes òbvies. 
Quins agents socials hi participen? S’ha con-
sultat a les AMPAs o als centres educatius? I 
a les associacions de botiguers i botigueres, 
farmàcies, casals de gent gran? De quina for-
ma s’ha implicat a la comunitat? De nou, ens 
trobem davant una forma de governar pater-
nalista i interessada, que només busca la foto i 
el titular, deixant de banda tot el potencial que 
podem treure, els més petits però tot el nostre 
poble, als camins escolars segurs.

Des del moment en que es va iniciar 
aquest mandat, una tònica dominant ha 
marcat la pauta en els Plens pel que fa a 
les mocions: diàleg, però no molt. 
Amb això el que volem dir és que sí, evi-
dentment, tot i que aquest Ajuntament està 
governat amb una majoria absoluta de 
Junts, hem pogut aprovar mocions. Però 
sempre i quant no afectin o no interpel·lin 
al propi Ajuntament. 
Si la moció en qüestió va dirigida al govern 
de la Generalitat o al Gobierno Español, 
no acostumem a tenir problemes, però 
cada vegada que volem interpel·lar amb 
una moció a l’Ajuntament de Martorell, ens 
trobem amb un mur molt complicat de sor-
tejar.
Cada moció centrada en la vida de Mar-
torell i els seus ciutadans que presentem, 
és resposta amb una esmena a la totalitat 
que poc o res té a veure amb allò que pre-
sentem. Poca cosa podem fer més enllà 
de retirar la moció, i esperar a què un mira-
cle faci que l’equip de govern vulgui  seure 
a dialogar i cedir, perquè nosaltres estem 
disposats a dialogar, però dialogar no és 
haver d’assumir una esmena a la totalitat 
que canvia totalment el sentit de la moció. 
Sembla que tot i tenir majoria absoluta, 
l’equip de govern té por de dialogar. I si no 
és por, és encara pitjor, és mandra.
Facilitats totes les que vulguem quan la 
moció va dirigida a algun ens que no sigui 
la moció. Ara, quan proposem millores per 
al poble a través de mocions en les quals 
l’Ajuntament ha d’adquirir responsabilitats 
i treballar, tot són traves i problemes.
Si ni amb mocions que afecten a Marto-
rell, l’equip de govern no és capaç de seu-
re realment a dialogar, parlar, negociar...
encara més complicat sembla ser poder 
parlar, dialogar i negociar sobre una altre 
cosa molt important que afecta a tots els 
martorellencs i martorellenques: els pres-
supostos. 
Nosaltres sempre estarem disposats a 
parlar. Esperem que l’equip de govern 
també  canviï d’opinió i estigui disposat a 
dialogar i deixi de respondre a les mocions 
amb esmenes a la totalitat, doncs dialogar 
no és imposar o obligar a un altre a retirar 
les seves idees sempre. 
Això no és diàleg. 

En este Pleno de Octubre, finalmente he-
mos logrado una bonificación del Impuesto 
de Bienes Inmuebles relativa a las instala-
ción, entre otras, de placas solares de auto-
consumo. ¡Ya era hora! La mayoría de Mu-
nicipios de nuestro alrededor hacia tiempo 
que la tenían. No ha sido en los porcentajes 
que habíamos pedido, pero como mínimo 
salvamos una diferencia fiscal con el resto 
de Ayuntamientos. 
Ciudadanos siempre apoyará políticas de 
fomento de energías sostenibles. 
Pero lo bueno del Pleno acabo ahí. Hemos 
vuelto a tener una lección magistral de la 
Política de Juan  Palomo, yo me lo guiso y 
yo me lo como.
Presentábamos una Moción para la crea-
ción de una mesa de evaluación de proyec-
tos financiados por Fondos Europeos. Con 
el sano objetivo de evitar que  intereses 
políticos o partidistas fueran los criterios 
prioritarios, analizar los proyectos de forma 
racional y objetiva, en definitiva asegurar 
una ejecución transparente, eficaz, equili-
brada y despolitizada de los recursos pro-
cedentes de la Unión Europea  y que sean 
gestionados por nuestro Municipio.
La respuesta del Equipo de Gobierno ha 
sido nosotros nos la guisamos y nosotros 
nos la comemos.
Pero no ha sido la única, también ha ocurri-
do exactamente lo mismo con otras inicia-
tivas que  presentaban otros Grupos de la 
Oposición. Evitando, mediante la presenta-
ción de enmiendas, el sano y obligado deber 
y derecho de fomentar el debate y la con-
frontación de ideas, que no es otra cosa que 
la base del dialogo y la democracia.
De hecho el propio Plan de Reactivación y 
Protección Social que se aprobó en el Pleno 
del pasado mes de Junio 2020, para hacer 
frente al impacto negativo de la Pandemia,  
no ha sido objeto de ninguna revisión, ni va-
loración, nada. Como mínimo que se hubiese 
consensuado o consultado a la Oposición.
Para Ciudadanos, para los Liberales, ideas 
como Racionalidad, Transparencia, Igual-
dad, Participación, Respeto, Tolerancia, Li-
bertad, Pluralidad en resumen Democracia. 
Todas ellas formas parte de nuestro ADN, 
por eso nos rebelamos ante ese tipo de ac-
titudes, que fomentan esa política de Juan 
Palomo, que ya no consiste en debatir y 
aplicar el rodillo de la mayoría, es que aquí 
ya se aplica el rodillo “preventivo”, para evi-
tar así el propio debate.

CAMINS ESCOLARS 
SEGURS?

DIALOGAR O OBLIGAR A 
CALLAR

LA POLITICA DE JUAN 
PALOMO

Assemblea Víctor de León Juan José Pérez Busto

MOVEM MARTORELL GM 
ERC

Cs MARTORELL




