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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 93 776 51 73 
C/ 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)
MONTSERRAT MIRALLES VIA ı 93 776 52 25
Av. Germans Martí, 25 (Plaça del Vi)
PARERA ı 93 775 18 97
Pl. de La Vila, 11 (La Vila)
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23 AGOST - MASSANEDA
17 AGOST - DE DIOS
18-19 AGOST - ROVIRA
20 AGOST - DE DIOS
21-22 AGOST - MASSANEDA
23 AGOST - DE DIOS
24 AGOST - DOMINGO
25 AGOST - ROVIRA
26 AGOST - DOMINGO
27 AGOST - MASSANEDA

28-29 AGOST - DE DIOS
30-31 AGOST - CURTO
1 AL 5 SET. - CURTO
6 AL 12 SET. - M. CISQUER
13 SET. - DOMINGO
14 SET. - ROVIRA
15 SET. - PARERA
16 SET. - MASSANEDA
17 SET. - PARERA
18-19 SET. - DOMINGO

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL MARTORELL
UNITAT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

ANY DE CREACIÓ 2017
PRESIDENT Ferran Tortajada Llopart

DADES DE CONTACTE
Direcció: Plaça de la Vila, 46  -  08760 MARTORELL
Telèfon: 679042114
Adreça electrònica: 
adf.martorell@gmail.com

FINALITAT
La finalitat de les ADF és la prevenció i lluita contra els incendis 
forestals:
- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i 

prevenció d’incendis forestals.
- Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució 

de mesures en matèria de prevenció i extinció d’incendis fo-
restals.

- Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de 
terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra 
els incendis forestals.

@adfmartorell

@adfmartorell

- Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori 
de l’ADF.

- Execució de plans de prevenció contra incendis forestals, 
creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins, 
franges de baixa combustibilitat i punts d’aigua.

- Suport a l’extinció d’incendis forestal.

APUNT HISTÒRIC
Les ADF som Agrupacions de Defensa Forestal, entitats sen-
se ànim de lucre, formades per propietaris forestals, ajunta-
ments dels municipis del seu àmbit territorial i voluntaris.
Tenim  com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals i  som un dels instruments més útils contra aquests 
sinistres. Les agrupacions de defensa forestal ens vam regu-
lar a partir de l’any 1986 com a conseqüència del programa 
‘Foc Verd’ elaborat pel Departament d’Agricultura Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya. El nostre origen, però 
cal cercar-lo en els antics grups d’extinció d’incendis i auxili 
immediat que es varen començar a formar a principis dels 
anys 60 a Catalunya. Les experiències de la pagesia van ser 
un referent important alhora de la nostre creació.
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

Un estiu diferent
Per segon any consecutiu hem viscut un es-
tiu diferent. Quan menys ens ho esperàvem, 
la cinquena onada de l’epidèmia ens ha al-
terat els plans que tots teníem i l’incendi de 
la serra de l’Ataix a principis de juliol ens ha 
impactat també emocionalment. 

Com portem fent des de fa un any i mig, ens 
hem hagut d’adaptar a les circumstàncies per 
tirar endavant i, malgrat les dificultats, hem 
pogut recuperar amb mesures de seguretat 
el Festival PAS i la Festa Major, després de 
la suspensió de l’any passat. I, sense pressa, 
però sense pausa, comencem a treballar en el 
pla de recuperació de la nostra estimada serra. 

Necessitàvem tornar a gaudir de la cultura i 
hem pogut gaudir de concerts gratuïts i de 
qualitat. I, per primer cop, ho hem fet durant 
tots els caps de setmana d’estiu al nostre 
poble. Ho hem hagut de fer asseguts, amb 
distància, mascareta i protocols de seguretat. 
Sense poder ballar ni prendre un refresc no 
és el mateix, però tant el Festival PAS com 
la Festa Major ens han servit per recuperar 

l’alegria de la música i la cultura amb segure-
tat i evitant el risc de contagi del virus. 

A més, hem tornat a l’emblemàtic escenari 
del pont del Diable i amb el PAS Doble hem 
descobert un nou escenari al nostre poble, la 
piscina d’estiu, un lloc ideal també per a les 
nits culturals d’estiu.

El meu agraïment a totes les entitats que heu 
col·laborat per fer possible els actes de Fes-
ta Major i al personal de l’Ajuntament i als 
voluntaris que heu estat treballant de valent 
perquè tot sortís a la perfecció tant al PAS 
com a la Festa Major. 

Gràcies també a totes les persones que heu 
participat dels actes amb civisme i respon-
sabilitat per evitar contagis.

No era gens fàcil però ha estat un bon pas 
endavant en la recuperació prudent i respon-
sable de les activitats.

Pel que fa a la serra de l’Ataix, l’incendi ens 
ha demostrat la fragilitat del nostre entorn 
natural i la necessitat de preservar-lo entre 

tots. En primer lloc, vull reiterar el meu agraï-
ment a totes les persones que van participar 
en les tasques d’extinció, tant dels cossos 
d’emergència, com dels voluntaris, pel seu 
esforç en unes condicions extremes.

Un cop extingit el foc hem començat 
amb les tasques de protecció i millora de 
l’habitat per afavorir el primer rebrot natu-
ral de la terra. El pla de recuperació de la 
serra que hem plantejat amb el suport de la 
Diputació contempla diverses fases dissen-
yades pels tècnics forestals i que confluiran 
la primavera de l’any que ve amb un procés 
de participació en el que implicarem a les 
escoles i instituts i en el qual podrà partici-
par tothom qui vulgui. La serra de l’Ataix la 
recuperarem entre tots.

Espero que acabeu de passar un bon estiu 
i que al setembre puguem començar amb 
forces renovades el curs escolar i la tornada 
general a la feina. Encara estem en epidèmia, 
però si tots posem de la nostra part i avan-
cem amb la vacunació, 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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la serra de l’Ataix

AL SETEMBRE S’INICIARAN LES TASQUES DE PROTECCIÓ I MILLORA DE L’HÀBITAT 

PER PROPICIAR LA REGENERACIÓ NATURAL I A LA PRIMAVERA DE L’ANY QUE VE 

ES FARAN ACCIONS POPULARS DE REFORESTACIÓ

Pla per recuperar

MEDI AMBIENT
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L’Ajuntament de Martorell ha iniciat el pro-
cés de recuperació de la serra de l’Ataix, 
que va patir un incendi el 13 de juliol i va 
cremar unes 200 hectàrees de massa fo-
restal als termes municipals de Martorell i 
Castellví de Rosanes.
El Pla de reforestació, que compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i 
la col·laboració de l’Ajuntament de Cas-
tellví de Rosanes, es dividirà en tres fa-
ses. La primera fase es desenvoluparà de 
setembre a octubre i consistirà a protegir, 
fer franges de seguretat als marges dels 
camins perquè els arbres cremats no cai-
guin als camins, reparar un dipòsit mal-
mès i protegir el sòl perquè les pluges no 
causin cap col·lapse als torrents.
A la segona fase, d’octubre a juny, es re-
tirarà la fusta cremada, es protegirà el sòl 
per evitar-ne l’erosió mitjançant feixines 

que aguantin la terra, i actuacions per mi-
llorar l’hàbitat de la zona cremada perquè 
es pugui recuperar la biofauna i afavorir la 
regeneració natural d’aquest espai.
A partir de la primavera de l’any vinent, 
un cop s’hagi donat temps a la regenera-
ció natural, s’iniciarà la tercera fase, on es 
comptarà amb la participació de la ciutada-
nia. A més, segons va avançar l’alcalde de 
Martorell, Xavier Fonollosa, “hem d’aprofitar 
aquesta fase per fer pedagogia amb les es-
coles de Martorell i Castellví. Si participen 
en la regeneració dels nostres boscos seran 
més conscients del valor del nostre entorn 
natural i de que les negligències poden aca-
bar amb ell en molt poc temps. L’entorn és 
un tresor que no hem de malmetre i hem de 
cuidar en la seva justa mesura”.
L’alcalde Fonollosa va subratllar que “la 
recuperació d’aquesta serra ha de ser 

consensuada, participada i l’hem de fer 
entre tots, però de manera correcta”. “No 
podem fer accions lliures des de la pròpia 
bona voluntat de cadascú, sinó que hem 
d’actuar de forma coordinada per tècnics 
competents. Sinó, correm el risc que tot el 
que volem fer de bo sigui contraproduent 
i malmetem el medi en comptes d’ajudar 
a regenerar-se”.
 Per altra banda, l’alcalde Fonollosa es va 
reunir amb l’Associació de Defensa Fores-
tal (ADF) Roca Dreta per agrair-los la seva 
tasca durant l’extinció i expresar el seu su-
port a l’entitat. Fonollosa van demanar la 
col·laboració de les ADF “perquè volem que 
siguin un actor important en el projecte de 
restauració de l’espai forestal malmès”.

1

Primera fase: Segona fase: Tercera fase:

Accions de protecció i 
millora de l’hàbitat

Actual Tardor - hivern Primavera

Afavorir el rebrot natural 
i accions de pedagogia a 
escoles i entitats

Accions de sensibilització i 
participació ciutadana en la 
reforestació

2 3
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Una

segura i participativa
LOS MANOLOS I KIKO VENENO ANIMEN LA FESTA A RITME DE RUMBA I 

ALEGRIA I LA CULTURA POPULAR TORNA ALS CARRERS DE MARTORELL

Martorell ha tornat a celebrar la Fes-
ta Major amb tres dies d’actes entre el 
dissabte 14 i el dilluns 16 d’agost en els 
quals s’ha prioritzat la seguretat i la pre-
venció per evitar contagis. Després que 
l’any passat s’hagués de suspendre pel 
Covid-19, enguany l’Ajuntament ha apli-
cat una sèrie de mesures de seguretat 
per recuperar les activitats d’oci i cultu-
ra amb garanties en aquest segon estiu 
d’epidèmia. La cultura segura ha estat 
la protagonista de la vintena d’activitats 
celebrades. 
La festa es va iniciar oficialment a la 
tarda amb el pregó del periodista i ac-
tor Queco Novell a la pista jardí del Pro-
grés, seguit d’un petit tast del concert de 
l’Orquestra Maravella. Després de sopar 
es va reprendre la música al jardí del Pro-
grés, amb el concert de gala però sen-
se ball per les mesures de prevenció de 
contagis. Prèviament al matí de dissabte, 
van tenir lloc les visites teatralitzades al 
Museu Municipal Vicenç Ros.
El mateix dissabte la cultura popular va 
prendre el carrer Josep Vilar amb una 

trobada de colles que va fer les delícies 
de grans i petits amb una exhibició de 
les figures dels Gegants, els Capgrossos, 
els bastoners de Martorell i amb la visita 
dels Petits Serrallonga de Sant Quintí de 
Mediona. I als jardins d’Apel·les Mestres 
hi va haver una competició de freestylers 
amb una batalla de galls entre els millors 
joves rapejant versos de manera lliure.
Al mateix carrer Josep Vilar, la música del 
grup Ladilla Rusa va animar la nit amb la 
Festa Petarda amb el seu particular sen-
tit de l’humor. 

Diumenge es va iniciar amb les visites 
teatralitzades a l’Enrajolada, Casa Museu 
Santacana, on els actors es van posar en 
la pell del senyor Santacana per explicar 
a les persones inscrites en l’activitat com 
era viure en aquella casa. 

Al migdia es va celebrar la missa solem-
ne de l’Assumpció de la Mare de Déu i, 
posteriorment, les noies d’Haváname 
van desplegar el seu repertori de bo-
leros i ritmes cubans a la plaça de 
l’Església. 

FESTA MAJOR
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La festa major es va traslladar a la tarda a 
l’entorn del Centre Cultural. Per una ban-
da, amb l’activitat familiar Jardineries a 
bon ritme i de l’altre amb el concert de sar-
danes amb la cobla Maricel i l’espectacle 
de fum i color acompanyat de la música 
del grup de versions Kremats. 
Per la nit, al carrer Josep Vilar, Kiko Vene-
no va repassar la seva discografía d’èxits 
en un concert amb aforament limitat, 
distància i les mesures de seguretat per 
evitar contagis en els actes culturals, se-
guint el protocol de la Generalitat. 
Dilluns festiu, 16 d’agost va servir de co-
lofó de la Festa Major amb diversos actes 
familiars i juvenils com la gimcana esbo-
jarrada, el concert de Xiula o l’espectacle 
A la fresca de la companyia Anna Con-
fetti. Los Manolos, al vespre, van po-
sar punt i final a la Festa Major amb un 
concert per celebrar els seus més de 25 
anys de carrera musical barrejant el rock 
i la rumba catalana i acomiadant la cele-
bració amb el clàssic Amics per Sempre, 
que va ser celebrat i corejat pels marto-
rellencs.

CONTINUA A LA PÀGINA 8
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gons Fonollo-
sa, qui afegia 
que “aquesta 
m o d i f i c a c i ó , 
com la resta que 
fa aquest equip de 
govern a les vies urba-
nes, ha de suposar un augment de la se-
guretat viària i la responsabilitat als con-
ductors de VMP per aconseguir un poble 
més saludable, més cívic, més ecològic, 
més segur i amb millor mobilitat”.
Segons va assenyalar Fonollosa, l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació de 
l’ordenança municipal de circulació de 
Martorell tindrà llocs a mitjans del mes 
d’octubre i anirà acompanyada d’una cam-
panya informativa.

MOBILITAT

l’ús dels patinets elèctrics
L’Ajuntament regula

LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA ENTRARÀ 
EN VIGOR A MITJANS D’OCTUBRE

L’Ajuntament de Martorell impulsarà una 
nova ordenança per regular l’ús dels ve-
hicles de mobilitat personal (VMP) a la via 
pública. La nova normativa ha estat con-
sensuada i aprovada pels cinc partits polí-
tics del consistori en el ple de juliol, i podria 
entrar en vigor aquest octubre. El govern 
municipal es compromet a desplegar cam-
panyes informatives i pedagògiques referi-
des a la nova normativa entre el conjunt de 
la ciutadania.

El govern local fa així un pas endavant per 
regular la circulació aquests vehicles d’una o 
més rodes, una sola plaça i que són propul-
sats exclusivament per motors elèctrics, els 
més coneguts dels quals són els patinets. 
Una mesura que, com destaca l’alcalde Xa-
vier Fonollosa, “no ens corresponia a nosal-
tres, sinó a la Dirección General de Tráfico 
(DGT), però aquest només va fer unes reco-
manacions a principis d’aquest any”.

Per això, el govern local considera que 
aquesta nova regulació a la via pública és 
important: “ateny vehicles eficients ener-
gèticament, econòmics i molt útils, però 
que són propulsats per un motor i això fa 
que adquireixin una certa velocitat”.
La nova ordenança obliga els conductors 
de VMP a circular per la calçada i a no fer-
ho per les voreres; a tenir una edat mínima 
de 15 anys; no poder dur un acompanyant; 
respectar sempre la prioritat dels vianants 
i mantenir-ne una distància mínima d’1,5 
metres, la mateixa que respecte les faça-
nes. Tampoc podran parlar pel mòbil durant 
la conducció, o dur posats els auriculars; 
se’ls obligarà a dur casc de protecció, tim-
bre, llums i elements reflectants i a disposar 
d’assegurança de responsabilitat civil. 
D’altra banda, l’ordenança atendrà “la se-
guretat de tots els qui compartim la via, 
especialment en el cas dels vianants”, se-
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El pont del Diable i la piscina d’estiu, 
escenaris dels 13 concerts que han tingut 
lloc entre el 9 de juliol i el 7 d’agost

El Festival PAS ha reunit aquest estiu a Mar-
torell músics i formacions més properes i més 
consolidades, i que han atret un gran nombre 
d’espectadors, prop de 4.000. Enguany la no-
vetat va ser l’estrena del PAS Doble a la piscina 
d’estiu, amb molt bona acceptació. 

Entre el 9 de juliol i el 7 d’agost, Martorell ha 
viscut 13 nits musicals. Primer, amb Mélodie 
Gimard; Queralt Lahoz; Patáx; Ferran Palau; 
Meritxell Neddermann; l’Escola Municipal de 
Música; Marc Parrot i Eva Armisén i La Bellu-
ga -al PAS del pont del Diable-. Després, amb 
Mishima; Elena Gadel i Marta Robles; Joan Mi-
quel Oliver i Clara Peya al PAS Doble, celebrat 
a continuació a la piscina d’estiu.

Per poder tirar endavant el festival amb segure-
tat, l’Ajuntament va adoptar una sèrie de proto-
cols, sempre d’acord amb la normativa vigent 
establerta per la Generalitat per evitar contagis 
del virus en el marc de les activitats culturals i 
d’oci. 

CULTURA
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‘MARTORELL 
DIGITAL HELP’

El programa ‘Martorell Digital Help’ ha estat ideat 
per la situació sanitària de la COVID-19, que ha 
fet aflorar les necessitats urgents de capacitar 
digitalment, tant a la ciutadania com al petit co-
merç. Vol respondre a un doble problema econò-
mic i social, d’una banda el dels joves en risc 
d’exclusió laboral que ni estudien ni treballen, i 

Dotze joves martorellencs participants del 
programa ‘Martorell Digital Help’ han fina-
litzat la formació ‘Forma’t i Transforma’ per 
donar suport digital a ciutadania i comerços, 
i que ningú es quedi enrere en la digitalitza-
ció de “xoc” que ha provocat la pandèmia. El 
programa vol incidir en l’atur juvenil i alhora 
aflorar el talent jove capaç d’aportar els seus 
coneixements per millorar la seva comunitat.
La formació de 50 hores de durada ha 
estat impartida durant aquest juliol a les 
instal·lacions del Centre de Promoció 
Econòmica Molí Fariner, a càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés. El programa forma-
tiu s’ha estructurat en tres mòduls en els 

Joves martorellencs es formen per ajudar la 
ciutadania en l’ús de les noves tecnologies

Martorell impulsa

Suport digital
a empreses i veïns

la construcció      
sostenible

NOVES 
TECNOLOGIES

quals s’han treballat les habilitats socials i 
comunicatives (15 hores), la capacitació TIC 
(30 hores) i un darrer mòdul de l’aplicació 
Apropteu de la Diputació de Barcelona de 
foment pel comerç (cinc hores). Durant 
aquest darrer mòdul, els 12 alumnes han vi-
sitat diferents comerços del municipi on han 
posat en pràctica els coneixements assolits 
durant la seva formació.
Un cop finalitzada la formació d’aquests 
joves s’ha fet una selecció de vuit dels 
12 participants, els quals començaran a 
treballar a partir del mes setembre com a 
agents TIC, dins un pla d’ocupació munici-
pal finançat per la Diputació de Barcelona.

de l’altre la dificultat de les empreses per cobrir 
llocs de feina en el sector TIC.

Les persones o comerços interessats a rebre as-
sessorament en noves tecnologies poden reser-
var la seva cita a través del Centre de Promoció 
Econòmica Molí Fariner al telèfon 93 775 31 01.

El Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner de l’Ajuntament de Martorell im-
pulsa el projecte ‘Martorell Urban Lab: 
Construir Futur Sostenible’ dins el progra-
ma ‘Treball, Talent i Tecnologia’ de la Dipu-
tació de Barcelona. L’objectiu és promou-
re el treball digne, la millora competencial 
del talent local i el creixement econòmic 
sostenible a través de la tecnologia.
Aquesta iniciativa aposta per contribuir a 
l’evolució i el creixement del sector de la 
construcció amb solucions per millorar la 
capacitat productiva de la cadena de valor 
i les noves competències dels treballadors i 
les treballadores adaptades a la nova realitat 
tecnològica. El programa pretén impulsar la 
tecnologia i l’acompanyament a la transició 
digital de persones, empreses i institucions 
cap a un model socioeconòmic sostenible, 
inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha detallat que 
el projecte vol “formar els operaris en els 

Els vuit joves seleccionats ha fet la forma-
ció en riscos laborals a les instal·lacions 
del Centre de Promoció Econòmica per 
iniciar la seva contractació a mitja jorna-
da, de l’1 de setembre al 31 de desembre 
del 2021.
Durant el període de contractació dels 
joves, la Fundació Pere Tarrés farà un se-
guiment pedagògic i de tutorització de 32 
hores via zoom de la seva tasca de suport 
digital als usuaris.

novedosos i cada cop més grans canvis 
que hi ha en el sector de la construcció. 
Sobretot per anar cap a una construcció 
sostenible. Sabem que hi ha canvis de 
materials, de maneres de funcionar i de 
construir. I no només en la construcció 
pura i dura, sinó també en el que té a veu-
re amb rehabilitació i instal·lacions”.
La primera part del projecte, ha indicat la 
regidora de Promoció Econòmica Rosa 
Cadenas, farà “una prospecció per de-
tectar les necessitats en la indústria de la 
construcció a la nostra població”. La se-
gona part serà la formació “perquè les per-
sones estiguin preparades per treballar a 
les empreses d’aquest sector”. I per últim, 
la generació d’ocupació d’aquest personal 
format, ja que “un dels objectius principals 
de la Regidoria de Promoció Econòmica és 
donar oportunitat a la gent de Martorell a 
sortir d’aquest atur provocat per la situació 
sanitària que estem vivint”.
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URBANISME Reurbanització i millora de 

l’entorn de l’estació 

La presidenta del Parlament  
visita Martorell
La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha visitat Mar-
torell per participar en una recepció oficial a l’Ajuntament, fer un cop 
d’ull als efectes de l’incendi i interessar-se per les obres a La Sínia.
Borràs ha signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament, on ha exposat, entre 
d’altres qüestions, que la visita li ha permès “conèixer de prop el que 
feu les institucions més properes als ciutadans, que treballeu per la 
millora de les seves vides”.

ENLLESTIDES LES OBRES DELS CARRERS SANT JOAN, SANT LLUÍS, COMERÇ I 
GOMIS AL BARRI DE CAN CARRERES I EL PÀRQUING DE LA RENFE

L’Ajuntament de Martorell ha enllestit la 
reurbanització dels carrers Sant Joan, Sant 
Lluís, Comerç i Gomis al barri de Can Carre-
res. Les obres han tingut una durada de cinc 
mesos i s’han fet en diferents fases per evi-
tar l’impacte en la circulació. Els treballs han 
suposat una remodelació integral d’aquests 
carrers, ubicats al voltant de l’estació de 
RENFE, per fer-los més agradables i segurs.
L’actuació ha consistit en l’ampliació de vo-
reres, la creació d’una plataforma única de 
prioritat per als vianants, la renovació de les 
xarxes de subministraments, la instal·lació de 
fanals tipus LED més eficients energèticament, 
l’eliminació de barreres arquitectòniques i el 
plantat d’arbrat per incrementar el verd urbà.
L’equip de govern fa realitat el compromís 
de millora global de carrers i places del ba-
rri, iniciada el 2015 amb l’actuació al carrer 
Montserrat. “En cinc anys hem urbanitzat 
tots els carrers de Can Carreres. Ara ens 
queda un espai entre Can Carreres i l’antiga 
N-II -la plaça Maria Canela i el passatge 
Central Elèctrica- que ja tenim projectat. 
Així, haurem conclòs la urbanització de tot 
un barri sencer, com ja vam fer amb El Pla. 
D’aquesta manera, seguim donant una qua-
litat urbana determinada a Martorell”, va as-
senyalar l’alcalde Xavier Fonollosa. 
La regidora de Serveis Urbans i Via Pública, 
Elisabeth Plaza, va recordar que “les obres 
formen part del conjunt d’intervencions 

que l’Ajuntament de Martorell realitza dins 
del projecte ‘Actuacions per a una mobili-
tat sostenible a Martorell’, que compta amb 
la subvenció del Programa d’Incentius a la 
Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES) con-
vocat pel Ministeri per a la Transició Ecolò-
gica i amb cofinançament del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER)”.
Paral·lelament, entre el 18 i el 21 de juny, 
es van dur a terme les obres de millora de 
l’aparcament de l’estació de RENFE. “Una 
actuació conjunta amb l’operador ferrovia-
ri, coordinada per l’Ajuntament, que s’adiu 

amb l’entorn. No s’hagués entès urbanitzar 
els carrers del voltant i que l’aparcament 
quedés de la manera que estava. És una 
reforma global que calia fer i que la ciuta-
dania ha percebut molt positivament”,va dir 
Fonollosa.
RENFE ha finançat l’asfaltatge del ferm per 
tal d’eliminar les irregularitats, mentre que 
l’Ajuntament s’ha encarregat de repintar 
les places d’aparcament, eixamplar-les i 
ampliar-ne el nombre, tractar la jardineria, 
retocar les vorades, endreçar els murs i perí-
metres, i soterrar les línies aèries de telèfon.
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carrers de Martorell
LA QUARTA EDICIÓ D’INTARTVENCIÓ, DEDICADA A LES DONES

Martorell ja disposa de nous espais urbans 
que s’han enriquit gràcies a les aportacions 
dels creadors participants a la 4a edició de 
l’IntARTvenció, organitzat per l’Ajuntament. 
En concret, de l’artista plàstica local Mho 
Dueñas i d’altres artistes d’àmbit estatal, com 
Toni Espinar o les components del col·lectiu 
Feministart. Respectivament, van dur a ter-
me les seves intervencions a la plaça del 25 
de setembre; a la Nau 1 de Ca n’Oliveres i a 
l’exterior del Pavelló Esportiu Municipal.

A la plaça del 25 de setembre s’ha pintat 
un mural on apareix una dona envoltada 
de personatges i simbologies vinculades 
al món de la natura i la feminitat. “És un 
homenatge a totes les dones que han es-
tat protegint i cuidant la natura”, va co-
mentar Mho Dueñas. 

L’artista valencià Toni Espinar va interve-
nir a la Nau 1 de Ca n’Oliveres amb una 
obra que ell mateix defineix com “una in-
vitació als joves per a que visquin la vida 
de manera desenfadada, conscient, di-
vertida i amb respecte”. Al mural hi apa-
reixen tres noies que treuen la llengua de 
manera desenfadada i altres elements 
simbòlics.

L’altra intervenció és a les escales laterals 
del Pavelló Esportiu Municipal. És un com-
pendi de “les emocions que sentim les do-
nes, a través de diferents visions que for-
men un conjunt. Abarquen temes com ara 
la violència de gènere, la independència de 
la dona o la dona i des de la perspectiva 
Covid-19”, va expressar Alba Awa Awa, 
una de les integrants de Feministart.

Art i color als
INTARTVENCIÓ
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medallista olímpic
Eric Garcia, 

EL JOVE FUTBOLISTA MARTORELLENC OBTÉ LA 
MEDALLA DE PLATA ALS JOCS DE TÒQUIO

IMATGE: FCB

El jove futbolista Eric Garcia Martret s’ha 
convertit aquest estiu en el primer mar-
torellenc que aconsegueix una medalla 
olímpica. Garcia es va penjar la medalla 
de plata als Jocs Olímpics de Tòquio, 
després de perdre la final olímpica contra 
el Brasil a la pròrroga (2 a 1) a l’Estadi In-
ternacional de Yokohama. 

Garcia ha estat una de les peces essen-
cials en les alineacions de Luis de la Fuen-
te. El jugador martorellenc va ser titular en 
els sis partits de la selecció espanyola i va 
jugar tots els minuts de la cita olímpica.

La competició a Tòquio va arrencar el 21 
de juliol i la selecció espanyola va aconse-
guir arribar a la final contra la campiona de 
Rio 2016, després de superar la fase de 
grups com a primera del Grup C, empa-
tant contra Egipte i Argentina i guanyant 
a Austràlia, a Costa de Marfil en quarts de 
finals i al Japó en semifinals.

Les olimpiades han estat el segon torneig 
internacional aquest estiu per a l’Eric Gar-
cia, després d’haver disputat l’Eurocopa 
amb la selecció absoluta. Després de la 
cita al Japó va iniciar els entrenaments 
amb el FC Barcelona i ja ha debutat a 
la Lliga en la victòria del Barça contra la 
Reial Societat en el primer partit de Lliga 
aquesta temporada. 

Garcia ha estat el primer martorellenc 
que aconsegueix una medalla olímpica i 
el segon martorellenc en participar en uns 
Jocs Olímpics, després de Valentí Sabaté 
Mas, que va participar amb la selecció de 
waterpolo als Jocs Olímpics de Londres 
1948. Un altre martorellenc, Ángel Ma-
rín, va aconseguir medalles en les proves 
d’atletisme adaptat en els Jocs Paralím-
pics de Seül 1988 i Barcelona 1992. 

ESPORTS
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Les noves pistes de 
petanca acullen el 
torneig de 12 hores

Martorell es mulla per   
l’Esclerosi múltiple

El Club Petanca Martorell va acomiadar la 
temporada 2020-2021 amb la celebració de 
les 12 hores de petanca, una versió reduïda, 
a causa de la situació sanitària, del tradicio-
nal torneig de 24 hores que l’entitat acos-
tuma a celebrar. És el primer gran torneig 
que celebrava el club en les noves pistes 
municipals de petanca ubicades al costat 
de l’estació Martorell Central de Ferrocarrils 
de la Generalitat.

Les piscines de Martorell es van sumar a 
la 28a campanya ‘Mulla’t‘ organitzada per 
la Fundació Esclerosi Múltiple. Al Centre 
Integral d’Esport i Salut (CIES), a la Pisci-
na d’Estiu i al Complex Esportiu La Vila es 
podien nedar metres solidaris, fer donatius i 
comprar articles de marxandatge per ajudar 
a la investigació de la malaltia.
Al CIES hi van participar 28 banyistes que 
van nedar 33.025 metres, al CE La Vila es 
van comptabilitzar 30 participants amb 
41.575 metres. A les 12.00h, a la Piscina 
d’Estiu, 350 persones van prendre part del 
tradicional salt col·lectiu. En total, es van re-
captar 512 euros de les guardioles solidàries 
i la venda d’articles de la Fundació Escle-
rosi Múltiple com samarretes, tovalloles o 
gorres.
L’esclerosi múltiple és una malaltia crònica i 
de moment sense cura del sistema nerviós 
central. L’esclerosi múltiple és una de les 
malalties neurològiques més comuns entre 
les persones joves d’entre 20 i 40 anys i la 
segona causa de discapacitat en els països 
desenvolupats.

BREUS

Hi van participar 35 jugadors en 14 parti-
des, tots contra tots. “Per tal de donar als 
socis la satisfacció de fer el torneig, vam 
decidir adaptar-lo a 12 hores. Gràcies a les 
noves instal·lacions, s’ha pogut duu a terme 
tranquil·lament, amb distància, sense aglo-
meracions, amb la meitat de participants 
i seguint totes les mesures de prevenció”, 
va destacar la presidenta del Club Petanca 
Martorell, Loli Carballido.

Des de l’any 2020, el club gaudeix de la re-
modelació de les seves instal·lacions, Les 
instal·lacions compten amb dues pistes 
més, un nou local social, sala de reunions, 
oficines, lavabos i una zona de jocs infantils 
més espaiosa.



17

65 projectes als
Pressupostos 
Participatius

Nous avisadors
acústics als 
semàfors

Els Pressupostos Participatius de Martorell 
2021 han rebut un total de 65 propostes. 
Aquest any s’han pogut presentar projectes 
que no siguin estrictament una inversió, la 
qual causa els ha donat un caire més so-
cial. El període de votacions s’obrirà a partir 
de l’1 d’octubre, coincidint amb la Festa del 
Roser.
Un total de 53 propostes són de ciutadania, 
12 d’entitats i una d’una institució. Majo-
ritàriament, tenen a veure amb la millora i 
adequació dels espais públics i dels equi-
paments municipals, i amb l’entorn natural. 
També hi ha diverses idees relacionades 
amb els àmbits de l’esport, la cultura, la in-
fància o la gent gran.

L’Ajuntament de Martorell ha finalitzat 
l’adaptació dels semàfors del poble per a 
persones invidents, a través de la instal·lació 
d’avisadors acústics a les cruïlles i passos 
regulats dels carrers Joan Serrats, avinguda 
de Pau Claris, carrer Mur, carrer Vicenç Ros 
i El Congost.
Aquests aparells emeten un senyal acústic 
indicant al vianant el moment en què es pot 
realitzar el creuament de manera segura, 
facilitant així la mobilitat de les persones i 
augmentant la seguretat dels itineraris dels 
vianants de la via pública. L’actuació va ser 
proposada pels adolescents martorellencs 
en el marc dels Pressupostos Participatius.
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Aquest espai està reservat als grups 
municipals per tal que puguin exposar la 
seva opinió en relació a temes d’interés 
públic. L’Ajuntament de Martorell no es 
responsabilitza dels continguts, opinions 
i dades que continguin els articles dels 
grups municipals publicats en aquest 
Butlletí Municipal. La responsabilitat del 
contingut és exclusivament dels seus 
autors.

L’Ajuntament de Martorell tampoc és res-
ponsable, ni indirectament, ni subsidiària-
ment dels danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa derivats dels continguts dels 
articles que puguin produir a tercers.

Ningú es podia imaginar que 18 mesos 
després de l’arribada d’un virus, enca-
ra estaríem immersos en una epidèmia. 
Però és la realitat que ens hem trobat i 
ens hem hagut d’adaptar per conviure-hi 
i anar avançant, tots junts, mica en mica. 
Ara, amb la vacunació massiva, comen-
cem a veure el final, però no ens en po-
dem refiar Amb tot, hem intentat pal·liar 
les seves conseqüències socials i econò-
miques, conviure amb el virus i fer tot allò 
que ens havíem compromès des de l’inici 
del mandat. 
Així, seguim amb les obres a la via pú-
blica per millorar els barris de Martorell: 
hem completat les obres a Can Carreres, 
a l’entorn de l’estació i al pàrquing de 
RENFE, i hem començat amb la transfor-
mació i millora de Pep Ventura. També fem 
actuacions de millora a les escoles de Mar-
torell per cobrir les necessitats recollides 
durant el curs des de les direccions dels 
centres i les famílies.
Alhora, hem regulat l’ús dels patinets elèc-
trics, atesa la manca d’una normativa marc 
que ho establís a nivell estatal o autonòmic. 
Són vehicles i han de circular de forma se-
gura per als usuaris i per als vianants. Hem 
de vetllar, entre tots, perquè la via pública 
sigui un espai de convivència i la seguretat 
viària és una responsabilitat compartida. 
També en mobilitat, ens hem adherit a la 
Setmana Europea de la Mobilitat Sosteni-
ble amb mesures de sensibilització en la 
lluita contra el canvi climàtic.
A nivell institucional, Martorell som un dels 
nou municipis fundadors de l’Associació 
de Municipis de l’Arc Metropolità, entitat 
que traçarà una estratègia conjunta en pro 
del desenvolupament de les sis comarques 
que envolten Barcelona. L’acte de consti-
tució es va celebrar al nostre poble amb  8 
ciutats més (Vilanova i la Geltrú, Vilafranca 
del Penedès, Terrassa, Rubí, Sabadell, Mo-
llet del Vallès, Granollers i Mataró). Junts 
treballarem en la millora de la mobilitat; el 
desenvolupament sostenible; la capacitat 
industrial i els models de gestió per afavorir 
la cohesió social de tots els veïns.
L’objectiu de tot el que fem és que Mar-
torell pugui sortir reforçat d’aquesta emer-
gència sanitària amb el full de ruta que vam 
engegar abans del Covid.
Tant amb la millora dels carrers com amb la 
normativa, la gestió del dia a dia municipal, 
com en les aliances institucionals el nos-
tre objectiu és que Martorell sigui un poble 
cada cop millor. 

Durant els sis anys que l’Alcalde convergent Sr. 
Fonollosa (PDeCAT) porta governant al nostre 
municipi, el PSC ha compartit el seu compro-
mís amb els valors de col·laboració, coopera-
ció i col·lectivisme, emfatitzant sobretot amb 
la importància de la cohesió social a Martorell.
Sempre hem estat d’acord en que l’Ajuntament 
sigui l’eina principal per impulsar les accions 
adients per afavorir la cohesió i la inclusió. 
Com a societat col·lectiva que som hem de se-
guir bategant, encara que sigui poc a poc, per 
sortir d’aquest sotrac que ens està suposant la 
pandèmia. Social i econòmicament hi ha molta 
gent del nostre municipi que ho està passant 
molt malament. Necessitem crear riquesa inte-
rior, potenciar el comerç de proximitat i que els 
autònoms, botiguers i restauradors es puguin 
guanyar la vida dignament. Tots nosaltres com 
a societat podem ajudar i una manera de fer-
ho és consumir el màxim que puguem dins del 
nostre municipi.
També necessitem poder viure dins d’un en-
torn cohesionat i inclusiu on tots els veïns i 
veïnes del nostre municipi puguin gaudir dels 
barris on viuen. Per aquest motiu des del PSC 
creiem que l’actual equip de govern no fa el 
que hauria de fer ja que l’Ajuntament també 
disposa de les eines adients per dotar als di-
ferents barris de Martorell dels mateixos avan-
tatges que disposen d’altres.
Estem parlant de cuidar tots els jardins munici-
pals amb plantes de temporada i no uns barris 
si i d’altres no. Parlem també de dotar espais 
per poder aparcar els cotxes i que, a dia d’avui, 
n’és totalment insuficient. Parlem de la gran 
quantitat de cases tapiades existents, sobre-
tot en els nostres barris antics i que l’equip de 
govern en sis anys no ha fet res. Estem parlant 
de barris com el de Can Bros, els grans obli-
dats! I No solament per estar separat del nucli 
urbà sinó per la nul·la voluntat de l’equip de 
govern. Cal recordar que l’Ajuntament n’és el 
principal propietari dels terrenys d’aquest barri 
per poder urbanitzar i fer-hi habitatges. Estem 
parlant de com pensen potenciar les botigues 
de proximitat de forma efectiva sense llençar 
els diners en campanyes totalment ineficients. 
Parlem de la gran quantitat de locals comer-
cials buits existents als barris de Buenos Aires, 
Can Carreras i La Vila.
Podríem seguir i no acabaríem perquè la 
deixadesa de funcions de l’actual equip de go-
vern és molt preocupant i va amb escreix! Ens 
acabarà esclatant amb tanta magnitud que pot 
hipotecar el present i el futur més immediat del 
nostre municipi.
Demanem, doncs, a l’equip de govern (amb 
majoria absoluta) que treballi intensament per 
seguir mantenint la cohesió social, però també 
per aconseguir que tots els nostres veïns i veï-
nes es puguin sentir orgullosos de viure en els 
seus respectius barris i no menystinguts com 
fins ara.
#MartorellEnsPreocupa

AVANÇAR MICA EN MICA 
PER MILLORAR

DESEQUILIBRI EN ELS
NOSTRES BARRIS

Toni CarvajalLluís Amat

PSCJxM



19

Ja s’han adjudicat els pisos de la Sínia i es 
desvetlla la gran estafa dels habitatges de 
protecció oficials a Martorell. Van ser el gran 
eslògan de la campanya de Xavier Fonollo-
sa però mireu les condicions: Preu final de 
200.000€ (de mitjana), pagament immediat 
de 6000€ de reserva, pagament mensual 
de 1300€ durant 15 mesos, entrada de 
50.000€.
Paral·lelament, el govern va modificar el 
reglament d’adjudicació dels pisos per fer 
que, a partir d’ara, hi puguin accedir perso-
nes amb CAP INGRÉS. Si una persona té 
0 ingressos, com pot plantejar-se fer front 
a aquestes condicions? Quin banc finança 
una hipoteca a 30 anys a algú sense in-
gressos? Exacte: algú que no té ingressos 
perquè compta amb una bona família i/o 
una bona herència. Tots els grups polítics hi 
van estar d’acord. Movem Martorell no, vam 
avisar del que suposava aquesta modifica-
ció, de nou, en solitari.
El govern de Fonollosa ha convertir l’HPO 
en un luxe inaccessible a persones treba-
lladores, que no tenen la sort de comptar 
amb un gran capital familiar.  Qualsevol per-
sona sense ingressos que pugui fer front a 
aquestes condicions no necessita ajuda de 
l’estat, pot adreçar-se a qualsevol immo-
biliària i comprar-se un pis. Han convertit 
l’HPO en una ‘ganga’ enlloc de garantir que 
ajuda a qui més ho necessita.
Moltes persones s’han fet enrere en desco-
brir la sorpresa. Sabeu on són els pisos pú-
blics no-adjudicats? Cerqueu a portals com 
Idealista i els trobareu.
La nostra proposta: els pisos públics de 
la Sínia haurien d’oferir-se com a lloguer 
vitalici, sense entrades ni hipoteques amb 
bancs que ja sabem del que són capaços a 
canvi de cobrar la seva quota. Apostem pel 
lloguer per a tota la vida a preus JUSTOS, 
gestionats per l’Oficina Local de l’Habitatge, 
perquè ningú hagi de pagar una fortuna per 
avançat. 
Apostem pel lloguer perquè el que hem de 
garantir com a societat no és que tothom 
tingui un pis en propietat sinó un sostre on 
desenvolupar el seu projecte de vida, on 
viure sense por a ser desnonat. El lloguer, 
però, no interessa a govern de Fonollosa. 
Martorell és zona d’habitatge tens des de 
setembre de 2020, per tant el preu del llo-
guer està legalment limitat, però el govern 
de Martorell no ho està controlant, deixen 
via lliure als especuladors. Mentre hi ha mu-
nicipis que fan els deures per evitar lloguers 
astronòmics, l’equip de govern no ha fet ab-
solutament res. Pel bé comú, esperem que 
s’iniciïn els tràmits per renovar aquesta con-
dició de zona d’habitatge tens i no perdem 
aquesta oportunitat de regular el mercat de 
casa nostra.

Ara fa ja una mica més de dos anys, en 
Souli i jo vam encetar la nostra etapa com 
a regidors d’Esquerra a l’Ajuntament de 
Martorell. 
Dos anys que no han estat senzills, doncs 
quan ja vam començar a adaptar-nos a la 
dinàmica i funcionament de l’Ajuntament, 
vam haver de passar a teletreball i adap-
tar-nos a la nova situació com a conse-
qüència de la pandèmia. 
Malgrat la barrera que suposa el teletre-
ball, tant en Souli com jo vam decidir a 
inicis de mandat que faríem tot el possible 
per reunir-nos i treballar amb entitats, as-
sociacions de veïns, de comerciants, etc. 
El que sempre hem volgut demostrar és 
que nosaltres no som d’aquells polítics 
que només s’apropen i es preocupen de 
les entitats quan s’apropen les eleccions. 
No. La feina i el treball han de ser cons-
tants. Bon exemple d’això són les múl-
tiples preguntes, preocupacions, precs, 
etc. que ens han fet arribar diverses en-
titats, associacions, agrupacions... i que 
hem traslladat als plens de l’Ajuntament 
de manera continuada durant aquests 
més dos anys. 
Dos anys que s’han vist afectats per la 
pandèmia, i on l’Ajuntament en bloc hem 
fet mans i mànigues per aprovar diverses 
ajudes i bonificacions, així com un pla de 
recuperació econòmica i social. No obs-
tant aquesta coordinada acció de tots els 
regidors, el cert és que no sempre hem 
coincidit amb l’equip de govern, tal i com 
va passar en el ple anterior. Un ple on es 
va aprovar destinar part del romanent de 
tresoreria de l’any passat a noves obres 
i manteniment de la via pública i equipa-
ments. Ens vam abstenir pensant precisa-
ment en el pla de Recuperació Econòmica 
i Social, doncs en aquest cas, aquesta 
injecció de diners no anava destinada a 
aquells que més han patit els efectes de 
la pandèmia; i vam demanar a l’equip de 
govern que la propera injecció de diners 
es destini a polítiques socials. Esperem 
que així sigui.
I ara, mentre encara estem treballant per la 
recuperació econòmica i social de Martorell, 
el foc ens ha devorat la Serra d’Ataix. Un in-
cendi devastador que ha cremat un entorn 
natural preciós, però de la mateixa manera 
que hem fet durant la pandèmia, treballarem 
conjuntament amb experts i altres organis-
mes públics per veure quina és la millor ma-
nera per regenerar el nostre bosc.

Al vostre servei pel que calgui, 
Salut i República! 

Vivimos en una sociedad cada vez más po-
larizada, o se es del Barça o del Real Ma-
drid, en lugar de apreciar el mejor fútbol, 
venga de donde venga.
¿Crees en el cambio climático o por el con-
trario crees que es una mentira que solo 
sirve para hacer ricos a unos cuantos? 
¿Crees en la eficacia de las vacunas contra 
el Covid o piensas que es una conspira-
ción global destinada a reducir la pobla-
ción mundial a una tercera parte?
¿Crees en la igualdad de las personas o 
te arrogas con diferencias que te permiten 
auto-justificarte y que tienes más derechos 
que otros?
Creo firmemente que necesitamos una 
dosis concentrada de SENTIDO COMÚN, 
solo hace falta mirar nuestro entorno y 
pensar por nuestra cuenta.
Diariamente recibimos noticias de catástrofes 
naturales, inundaciones, incendios, huraca-
nes, sequías, olas de calor y aumento conti-
nuado de enfermedades infecciosas. ¿Pode-
mos tener dudas sobre el cambio climático?
Estamos en una nueva ola de Covid, dicen 
que la quinta, pero mayoritariamente esta 
afectando a personas mayores que no se 
han querido vacunar y a jóvenes también 
sin vacuna. Parece ser que en los vacu-
nados el impacto es más leve. ¿Podemos 
tener dudas con las vacunas?
Todos somos personas iguales y libres, en 
esto no debería existir ningún tipo de duda.
Sin embargo, vemos que estos Negacionis-
mos siguen creciendo como una nube oscu-
ra que tapa el raciocinio.
Ciudadanos, asume los principios liberales 
de la libertad, igualdad, solidaridad y justi-
cia como valores supremos del pluralismo 
político.
Por ello, defendemos políticas que ayuden 
a mejorar nuestro medioambiente. 
Defendemos políticas sensatas de exper-
tos en la lucha contra la pandemia y defen-
demos la vacunación masiva.
Defendemos la igualdad de oportunidades, la 
igualdad ante la ley. Nadie tiene derechos que 
signifique restar derechos a otras personas.
Eso es ser Liberal, que pienses en que te pue-
des equivocar y que en una discusión entien-
das la posibilidad de que otro tenga razón.
Ser Liberal, es no tener etiquetas de bue-
nos y malos.
Ser Liberal es luchar porque a la gente se 
le quite el miedo al futuro.
Eso es lo que defiende Ciudadanos en las 
Instituciones donde gobierna y en Munici-
pios, Comunidades Autónomas e Institu-
ciones Nacionales donde esta presente.

EL TEMPS ENS DÓNA LA 
RAÓ:  LA TRAMPA DE LA 
SÍNIA DOS ANYS, 

DOS REGIDORS
LA  NEGACIÓN PERVERSA
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