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Recuperem la il·lusió del Nadal
El 2021 arriba a la seva fi, un any marcat 
per la realitat post-COVID. Vam començar 
l’any amb una gran notícia: l’inici de la 
campanya de vacunació, començant pels 
col·lectius més vulnerables com la gent 
gran, i que al llarg de l’any ha permès a tota 
la població accedir de forma esglaonada a 
la pauta completa de vacunació contra la 
COVID-19. 

Per Martorell, el 2021 ha suposat també la 
represa de la nostra activitat social. La ce-
lebració de festes populars com el PAS, La 
Festa Major o la Festa del Roser han estat la 
mostra que, complint amb les mesures de 
seguretat corresponents, la cultura és segu-
ra i podem tornar a gaudir del caràcter parti-
cipatiu que ens caracteritza. 

En poques setmanes encetem un nou any, 
i puc dir que tenim molts motius per afron-
tar-lo amb optimisme. Estic convençut que 
el 2022 seguirem avançant cap a la reacti-
vació econòmica i la represa del dinamis-
me social del nostre municipi. És cert que 
la pandèmia encara no ha marxat i que no 
podem abaixar la guàrdia, però la immuni-
tat de grup que està establint la vacunació 
és a la vegada un respir i una empenta per 
encarar el nou any amb forces i energies 
renovades.

La millora de la qualitat de vida i el benestar 
dels veïns de Martorell és l’objectiu principal 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

i la prioritat de l’Ajuntament de Martorell i el 
2022 continuarem incidint de manera direc-
ta en aquesta recuperació. 

El Pressupost del 2022, aprovat en el ple 
municipal de novembre, és un clar reflex 
d’aquesta intenció. Seguirem al costat de 
les persones, oferint serveis municipals in-
clusius per a tots els martorellencs, espe-
cialment per la gent gran, els infants i els 
joves. 

També hem de seguir donant suport al co-
merç del nostre poble que continua patint 
els efectes i conseqüències de la pandèmia. 
A través d’ajuts i promoció a l’economia 
local, perllongarem l’impuls als negocis 
i empreses de proximitat amb l’objectiu 
d’augmentar la fortalesa i vitalitat comercial 
de Martorell. 

Aquest any que comença, però, també serà 
el moment de donar una passa endavant 
més en el nostre camí cap a la reactiva-
ció. El 2022 ha de ser l’any de la represa 
econòmica, l’any de recuperar tot el que 
havíem de fer a Martorell i que la situació 
sobrevinguda per la pandèmia no ens ho 
ha permès. 

Per aquest motiu, hem previst importants 
inversions a la via pública i als equipaments 
municipals  per seguir transformant Marto-
rell fins a convertir-lo en el poble que tots 
volem.

Ara, toca acomiadar l’any 2021 de la millor 
manera possible i aprofitar les Festes per 
celebrar el Nadal en família. Fa uns dies vam 
encetar l’època nadalenca amb l’encesa de 
l’enllumenat als nostres carrers i la inaugura-
ció de la pista de gel.

Aquest Nadal volem que gaudiu d’aquesta 
temporada màgica amb els vostres éssers 
més estimats. A Martorell comptem amb 
tots els ingredients per gaudir d’unes festes 
de Nadal màgiques.

L’epidèmia no ens va permetre acomiadar el 
2020 com a nosaltres ens hagués agradat, 
i per això, us animo a tots a què disfruteu 
del Nadal i què ho feu a Martorell. Des de 
l’Ajuntament, hem treballat al màxim perquè 
aquest Nadal sigui inoblidable per a tothom, 
per reactivar la compra al comerç local i de 
proximitat i per retornar la il·lusió i la màgia 
que aquestes dates sempre porten, especial-
ment per als més petits de cada casa. En-
guany, ‘Viu la Màgia del Nadal a Martorell’. 

Us desitjo un bon Nadal i un bon any. Junts 
ho farem possible!

Els veïns que ho vulguin, poden fer 
ús del Reglament de Participació 
Ciutadana fent arribar les seves cartes 
a l’adreça comunicacio@martorell.cat.
Hi ha de constar nom i cognoms, DNI, 
adreça i telèfon. Les cartes no poden 
superar les 20 línies.
Es reserva el dret de publicar o 
esmenar el text.

SEGUEIX-LO A:

1 DESEMBRE – DE DIOS
2 DESEMBRE – DOMINGO
3 DESEMBRE – ROVIRA
4-5 DES. – PARERA
6-12 DES. – HERNANDEZ
13-19 DES. – MIRALLES VIA
20 DES. – MASSANEDA
21 DESEMBRE – DE DIOS
22 DESEMBRE – DOMINGO
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@xavifono

@xavifono

674 118 230

23 DESEMBRE – ROVIRA
24 DESEMBRE – PARERA
25-26 DES. – MASSANEDA
27 DESEMBRE – DE DIOS
28 DESEMBRE – DOMINGO
29 DESEMBRE – ROVIRA
30 DESEMBRE – PARERA
31 DES. – MASSANEDA

http://alcalde.martorell.cat

https://www.facebook.com/xavier.fonollosacomas
mailto:alcaldia%40martorell.cat?subject=
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http://alcalde.martorell.cat


54

MARTORELL  ı  DESEMBRE  ı  2021
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 235

L’Ajuntament de Martorell va aprovar el passat 
15 de novembre els Pressupostos Generals de 
2022 en la sessió del Ple Municipal de novembre. 
Uns pressupostos que s’articulen en uns eixos 
principals que giren al voltant de la reactivació i 
l’impuls econòmic, de l’atenció a les persones, 
d’importants inversions públiques al servei del 
martorellencs i de la congelació dels impostos per 
segon any consecutiu. 
Aquests pressupostos van ser aprovats amb els vots 
favorables de Junts per Martorell, amb l’abstenció 
del Partit Socialista i ERC i els vots en contra de 
Movem Martorell i Ciutadans. 

APROVATS ELS 

PRESSUPOSTOS 2022:

PRESSUPOST TOTAL

42,9 
MILIONS €

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I ATENCIÓ A LES PERSONES

3,28% 
RESPECTE EL 2021

Inversions en 
la mobilitat 

sostenible i el bus 
urbà elèctric

Substitució de la flota 
d’autobusos urbans 

de gasoil per elèctrics i 
impuls a la sosteni-

bilitat.  

NOVETATS DESTACADES

Neteja i 
reforestació de la 
Serra de l’Ataix

Important inversió dels 
recursos municipals en la 
neteja, cura, reforestació 
i recuperació de la Serra 
de l’Ataix, que va patir un 
incendi el passat estiu. 

Beques Transport 
Públic per a Joves 

Estudiants

Subvenció del 50% del 
cost del transport públic 
per als joves estudiants 

majors de 16 anys. 

PRINCIPALS PARTIDES

400.000 EUROS
PROGRAMA 
AJUDES A LES 
FAMÍLIES

180.000 EUROS 
NETEJA I 

REFORESTACIÓ 
SERRA DE L’ATAIX

560.000 EUROS
SERVEI ATENCIÓ 
DOMICILIARIA

550.000 EUROS
INVERSIÓ PER 
LA MILLORA 
DEL TEATRE EL 
PROGRÉS

550.000 EUROS
REACTIVACIÓ 

ECONÒMICA. AJUTS 
COMERÇ I PIMES

300.000 EUROS
PLA EDUCATIU 
ENTORN  
MARTORELL 
EDUCA 360º 

2,2 MILIONS 
D’EUROS
INVERSIONS 
PER MILLORAR 
LA VIA PÚBLICA

580.000 EUROS
SUPORT A L’ESPORT 

I LA CULTURA

1,2 MILIONS D’EUROS
INVERSIONS EN 

LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE 

I EL BUS URBÀ 
ELÈCTRIC

1,3 MILIONS D’EUROS
IMPULS AL RETORN DE 
L’ACTIVITAT CULTURAL, 

ESPORTIVA, D’OCI I 
PER A JOVES

100.000 EUROS
BEQUES 
TRANSPORT 
PÚBLIC “JOVES 
ESTUDIANTS”

+  INVERSIONS

+

REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA I 
SOCIAL

ATENCIÓ A LES 
PERSONES

+
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Els impostos municipals quedaran congelats per al 2022 i no hi haurà cap durant el proper any. Una con-
gelació que afecta a tots els impostos com l’IBI, l’IAE o l’ICIO, entre els més significatius, i que, segons el 
regidor d’Hisenda i Règim Interior, Lluís Amat, és “una decisió important i valenta i que té present la situació 
econòmica dels martorellencs”. 
A més, es mantindrà el benefici fiscal i, malgrat la pujada de l’IPC i el cost de vida, des de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Martorell s’ha fet un important esforç per a què els ciutadans no vegin un augment en 
les seves contribucions. 
Tornarà a haver bonificacions i descomptes en molts d’aquests impostos pels contribuents que compleixin els 
requisits específics. Les principals novetats per al proper any 2022 són les següents: 

IMPULS A LA 
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES

BONIFICACIONS A 
L’IMPOST DE BENS 
I IMMOBLES

Com 
demanar-ho?

BONIFICACIONS A L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES

     Els impostos es congelen
Vuitena congelació en els darrers 10 anys

Bonificació per a tots els contribuents que instal·lin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per 
autoconsum durant els primers cinc anys.  El descompte s’aplicarà 
tant si viuen en habitatges unifamiliars com en edificis de propietat 
horitzontal i serà gradual: del 50% al primer any o període impositiu; 
40% al segon, 30% al tercer; 20% al quart i 10% al cinquè.
D’aquesta manera, el consistori municipal incrementa les mesures 
per afavorir la generació d’energies netes i renovables entre la ciu-
tadania, ampliant la bonificació a tothom que instal·li plaques solars 
fotovoltaiques per produir llum i electricitat. 

A banda del suport a la instal·lació de plaques fo-
tovoltaiques, l’Ajuntament planteja altres bonifica-
cions per a l’Impost de Bens i Immobles (IBI):

ı  Bonificació entre el 20% i el 60% per a famílies nom-
broses.

ı  Bonificació del 50% per als immobles que cons-
titueixin l’objecte de l’activitat de les empreses 
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària.

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

Presencialment, amb cita prèvia als telèfons 

934 729 250 o 674 797 368

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

Email: orgt.martorell@diba.cat

S’estableixen bonificacions de la quota de l’impost de les obres que 
tinguin per finalitat: 

ı  Un 95% per les obres declarades d’especial interès o utilitat municipal 
per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o 
de foment de l’ocupació. 

ı  Un 95% a la construcció i rehabilitació d’edificis d’ús residencial i locals 
a La Vila, Can Carreras, El Pla i Can Bros.

ı  Un 95% per les ICIO que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar per a autoconsum.

ı  Un 90% per les obres destinades a la instal·lació d’ascensors i aparells 
elevadors.

ı  Un 30% per a obres de construcció d’habitatges de protecció oficial.

per a totes les inversions previstes. Con-
tinuarem millorant la via pública, amb la 
reforma integral del Passeig Catalunya, el 
tram des del Passeig del carrer Sant Antoni 
Maria Claret fins l’Avinguda Germans Martí 
o la reforma de les places interiors del barri 
Verge del Carme. També hem engegat un 
Pla de Reforma i Millora de les voreres en 
diferents barris i seguirem millorant el Polí-
gon de La Torre. 
Una altra de les nostres principals inversions 
serà pel bus urbà, que a partir del 2022 
comptarà amb vehicles 100% elèctrics. ´
Malauradament, també hem hagut de des-
tinar una gran inversió en la recuperació de 
la Serra de l’Ataix, que aquest estiu va patir 
un gran incendi. Invertirem 188.000€ en la 
seva neteja, reforestació i cura. D’aquests 
recursos, al voltant de 88.000 provenen 
d’una subvenció demanada a la Diputa-
ció de Barcelona mentre que els 100.000 
restants sortiran directament dels recursos 
municipals.

Per últim, l’Ajuntament ha congelat els 
impostos per segon any consecutiu. 
Crec que hem sigut prou valents i alhora res-
ponsables amb els ingressos previstos per al 
2022, principalment per dos motius. 
D’una banda, perdrem aproximadament el 
50% dels ingressos del que coneixem per 
Plusvàlua Municipal després de la senten-
cia del Tribunal Constitucional del passat 
mes de octubre que anul·lava el sistema de 
càlcul d’aquest import. A Martorell, això su-
posarà una disminució d’aquesta partida en 
uns 300.000€. 
D’altra banda, la situació econòmica de mol-
ta gent encara és incerta degut a les con-
seqüències de la pandèmia, i per tant, des 
de l’equip de govern entenem que no hem 
d’incrementar els impostos i les taxes direc-
tes que gestionem.
Tot i això, sí hi ha la previsió d’obtenir in-
gressos d’altres impostos indirectes, com 
és el cas dels de la construcció. Aquests es 
generaran gràcies a l’augment de l’activitat 
econòmica del municipi tant a nivell residen-
cial com industrial.

El pressupost incideix en mitigar els 
efectes que la pandèmia del COVID-19 
ha significat per a les persones, les em-
preses i les entitats de Martorell. Quines 
són les partides més notables per a la 
recuperació econòmica i l’assoliment de 
l’estabilitat?
L’any 2021 ja vam fer una aposta important, 
no només per l’import que hi vam destinar, 
sinó també per la rapidesa i facilitat dels 
ajuts al petit comerç que tan malament ho 
estava passant. L’acollida va ser magnífica 
i aquest 2022 hem decidit seguir acompan-
yant el teixit empresarial local amb un im-
port total al voltant dels 500.000€ que ges-
tionarem des de la regidoria de Promoció 
Econòmica.
A més, tenim unes línies d’actuació previs-
tes per als nous emprenedors, ajuts a les 
inversions dels negocis existents o les sub-
vencions per a la contractació de personal.  
Sempre ens agrada recordar que els pressu-
postos són una eina oberta i dinàmica que 
han de cobrir aquelles necessitats que du-
rant l’exercici van sorgint.  

També s’ha augmentat l’import per re-
forçar la neteja i la recollida i la gestió 
de residus amb la intenció de continuar 
oferint serveis de qualitat per als mar-
torellencs.  
Per nosaltres és una prioritat tenir el poble 
net i endreçat, i és per això  que reforcem, i 
molt, aquests serveis.  Aquest últim any de 
COVID19 no ens ha permès fer tots els  tre-
balls que teníem previstos, i ara ens toca re-
forçar amb fermesa  aquest servei per seguir 
mantenint el nivell que volem per Martorell. 
Per aquest motiu, destinarem 3,7 milions 
d’euros del pressupost a la neteja i recollida i 
tractament dels residus del municipi. 

Les inversions per a la renovació i mi-
llora dels espais i la via pública de Mar-
torell és també un capítol essencial 
d’aquests nous pressupostos. Quines 
de les actuacions previstes destaqueu?
EL 2022  tenim reptes importants i per això 
hem destinat un total de 3,9 milions d’euros 

El passat 15 de novembre es van apro-
var els pressupostos de l’Ajuntament de 
Martorell per l’any 2022. Quins són els 
eixos centrals d’actuació d’aquests pres-
supostos?
Des de l’equip de govern treballem 
en tres eixos: l’econòmic, orientat a 
l’acompanyament a l’emprenedoria i a la 
petita i mitjana empresa; els Serveis a les 
Persones, enfocat a ajudar els més neces-
sitats i al teixit associatiu i entitats de Mar-
torell; i les Inversions, l’eix des d’on millo-
rem de manera constant les nostres vies i 
espais públics.
Volem actuar en tots els àmbits: en el teixit 
empresarial , en els joves i els no tan joves, 
en l’esport i la salut, en els més necessi-
tats, en la cultura.... En definitiva, volem 
uns pressupostos que arribin a tothom i 
per aconseguir-ho, hem de ser rigorosos i 
responsables. De res serveixen uns bons 
pressupostos si després no hi ha una bona 
gestió dels mateixos.

Un any més, s’ha incrementat l’import del 
pressupost consolidat en un 3,28% res-
pecte al 2021. Això suposa més de 42,9 
milions d’euros. Quins objectius princi-
pals persegueixen aquests recursos? 
Sempre preparem els pressupostos amb di-
ferents objectius, però n’hi ha un de primor-
dial: tenir un poble més cohesionat, inclusiu, 
obert i respectuós amb tothom. Aquest és 
el Martorell que volem, i estem convençuts 
que  aquests pressupostos ens poden por-
tar cap a aquest camí.

El pressupost 2022 reforça l’estructura del 
personal de la casa amb un increment d’uns 
952.000€ i l’aposta per les festes locals, cul-
turals, activitats esportives i els joves en gai-
rebé 780.000€. Com a novetat, donarem un 
ajut al transport públic per als joves majors 
de 16 anys que estudiïn fora de Martorell. 

Vull destacar també els prop de 300.000€ 
que dedicarem al projecte ‘Martorell Educa 
360º’, per a què els alumnes de les nostres 
escoles d’infantil i primària puguin gaudir de 
serveis extraescolars de caràcter gratuït. 

ENTREVISTA

El regidor d’Hisenda i Règim interior de l’Ajuntament de Mar-
torell, Lluís Amat, detalla els pressupostos generals per 2022 
aprovats en el darrer ple municipal, uns recursos que “giren 
entorn la reactivació econòmica i el servei a les persones.”

“El 2022 seguirem acompanyant    
  el teixit empresarial local” 

LLUÍS AMAT
REGIDOR D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR

https://orgtn.diba.cat
mailto:orgt.martorell%40diba.cat?subject=
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Pista de gel

Bosc Màgic de la Infància

HORARIS I DIES D’OBERTURA

VENDA
D’ENTRADES

www.entrades.martorell.cat

Torna La Màgia del
Nadal a Martorell

El passat divendres 26 de novembre 
es va encetar la temporada nadalenca 
amb l’encesa de llums per tot Martorell 
i la inauguració de la ja tradicional pista 
de gel, que enguany està situada a la 
plaça de la Mare Caterina Coromina, al 
costat de la Rambla de les Bòbiles. Un 
desembre més, la programació nadalen-
ca acomiadarà l’any i donarà la benvin-
guda al 2022 amb un seguit d’activitats 
culturals, comercials, esportives i d’oci 
dirigides a tota la família i especialment 
pensades per a què els més petits gau-
deixin al màxim de l’època més especial 
de l’any.
Sota el lema ‘Viu la Màgia del Nadal a 
Martorell’, l’Ajuntament, en conjunt amb 
les diferents entitats del municipi, ha pre-
parat més de cinc setmanes on la il·lusió, 
la màgia i la tornada a la normalitat de les 
Festes de Nadal seran les màximes pro-
tagonistes. 
Un dels dies centrals de la programació 
nadalenca tindrà lloc el diumenge 12 de 
desembre amb una doble celebració a 
dos punts del municipi amb la Festa de 
Santa Llúcia del barri Rosanes durant tot 

ı Del 26 de novembre al 22 de desembre; 25 de desembre i 6 de gener  de 17h a 21h

ı Del 23 de desembre al 9 de gener, caps de setmana i 6, 7 i 8 de desembre d’11h a  
  14:30h i de 16h a 21h

Dies amb horari d’obertura especial: 

 ı 24 i 31 de desembre d’11h a 14:30h i de 16h a 20h

 ı 25 de desembre i 6 de gener de 17h a 21h

 ı 26 de desembre i 1 de gener d’11h a 14h i de 17h a 21h

ı 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 3, 4, 7 i 8 de gener d’11h a 14h i de 17 a 20h
ı 24 i 31 de desembre i 2, 5 i 9 de gener d’11h a 14h
ı 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat

el matí i la Fira de Nadal que tindrà lloc de 
10h a 20h a la Rambla de les Bòbiles. Diu-
menge dia 19 serà el torn de La Vila, amb 
un conjunt d’actes programats per cele-
brar les festes al nucli antic de 10h a 20h. 

NADAL I MÚSICA
La cantant Gisela protagonitzarà un dels 
moments més màgics, especialment per 
als més petits. La tarda del 24 de des-
embre, la nit de Nadal, la famosa cantant 
d’Operación Triunfo i veu musical en di-
verses pel·lícules de Disney actuarà a la 
pista de gel amb les cançons de la banda 
sonora del film Frozen. 
També per posar la nota musical, la so-
prano guipuscoana Ainhoa Garmendia 
farà una Masterclass intensiva del 27 al 30 
de desembre a Cal Nicolau amb un con-
cert de clausura el dijous 30 a les 18.30h. 

EL BOSC MÀGIC DE LA INFÀNCIA
Una de les principals novetats del ‘Viu la 
Màgia Nadal a Martorell’ serà la instal·lació 
de ‘El Bosc Màgic de la Infància’, una pro-
posta de lleure infantil gratuït per a què 

els infants de Martorell gaudeixin el Nadal 
d’una manera diferent.
Des del 23 de desembre i fins al 9 de gener, 
a la plaça de les Cultures s’hi podran trobar 
espais per als més petits amb tallers, es-
pectacles infantils, cinema, circuit d’esports 
d’aventura, i també xerrades per a les fa-
mílies amb el títol “Comprem i juguem amb 
seny”. Al Bosc Màgic de la Infància, els in-
fants es podran quedar amb els monitors 
una hora i mitja diària per a què les famílies 
puguin fer els encàrrecs de Nadal. 

LA CAVALCADA DE REIS TORNARÀ 
A RECÓRRER MARTORELL 
Un dels moments més esperats és la 
Cavalcada de Reis, que aquesta edició 
tornarà a passar pels diferents carrers 
de Martorell per a què els nens i nenes 
puguin saludar a Ses Majestats els Reis 
d’Orient. Un cop més, faran la seva arri-
bada pel Pont del Diable, on seran rebuts 
per les autoritats locals i el Patronat de 
la Cavalcada de Reis, que els acompan-
yaran fins a l’Ajuntament per saludar els 
martorellencs des del balcó. 

https://entrades.martorell.cat
https://youtu.be/Gpy_8LFkQM0
https://youtu.be/Rnh4X0d0Waw
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El bus urbà Finalitzades les obres de remodelació de la plaça

serà elèctric el 2022
de l’Illa Santacana i el seu entorn

Martorell comptarà amb autobusos urbans 
100% elèctrics l’any vinent, un pas im-
portant de l’Ajuntament en la seva aposta 
continuada per la transformació del trans-
port públic urbà cap a les zero emissions i 
en el compromís de lluitar contra el canvi 
climàtic i la millora del medi ambient al mu-
nicipi.
Des del consistori ja s’ha posat en mar-
xa aquest gran canvi de la mobilitat amb 
l’adquisició dels primers dos autobusos 
elèctrics que entraran en funcionament al 
nucli urbà durant els primers mesos de 
2022. Els vehicles, que han estat adquirits 
a l’empresa Solaris & Coach, es carrega-
ran a través d’una connexió endollable 
convencional i també amb un pantògraf 
col·locat al sostre de l’autobús.  Aquest 
darrer sistema de càrrega ràpida serà 
instal·lat a la parada de regulació i perme-
trà la recàrrega de les bateries en tan sols 
quatre minuts. Martorell serà el segon 
municipi català en incloure aquest mo-
del de càrrega, després de Barcelona.
Els busos estaran totalment climatitzats i 
equipats amb un sistema d’informació als 
passatgers amb pantalles i un circuit tan-
cat de televisió per augmentar la seguretat 
dels viatgers. A més, els usuaris podran 
carregar el seus dispositius mòbils a través 
de preses USB que estaran disponibles a 
l’interior del vehicle. 

L’Ajuntament de Martorell ja ha en-
llestit les obres de la plaça de l’Illa 
Santacana i el carrer dels Mestres 
Gomila i Reniu. Amb aquesta millora 
de la via pública s’ha volgut recupe-
rar la zona com a espai urbà, un lloc 
d’estada i confluència d’activitats 
de lleure per a què esdevingui el 
centre de convivència i gaudi dels 
veïns i veïnes del barri.
Les obres de remodelació han con-
sistit en l’eliminació del desnivell 
existent a la plaça de l’Illa Santa-
cana i la millora de l’accessibilitat 
de l’espai urbà per a persones amb 
mobilitat reduïda. També s’han am-

MARTORELL SE SUMA A LA SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA SOSTENIBLE 
El passat 27 d’octubre es va presentar un 
avenç del Pla de Transició Energètica que 
l’Ajuntament de Martorell està elaborant de 
manera conjunta amb l’assessorament de 
l’enginyer extern Josep Maria Ortiz Prat, 
qui va ser l’encarregat de compartir els 
objectius, el context en el qual s’emmarca 
aquest pla i els eixos estratègics que el 
desenvolupen. 
Aquesta introducció va realitzar-se en el 
marc de la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible, organitzant activitats al voltant 
de l’eficiència energètica, les energies re-
novables i el paper clau de la ciutadania en 
la transició energètica. Una de les activitats 

més destacades d’aquesta setmana va ser 
l’Exposició ‘Actuem amb Energia’ al Cen-
tre Cultural,  una mostra interactiva cedida 
per la Diputació de Barcelona al voltant de 
les fonts d’energia, el canvi climàtic i com 
reduir-ne el seu impacte.
El Molí Empresa va acollir la jornada tèc-
nica ‘Visió tecnològica i econòmica de 
generació i consum d’energia renovable a 
la indústria’ on diversos professionals del 
sector industrial van posar sobre la taula 
l’impacte que actualment causa el sistema 
tarifari d’energia elèctric i la importància 
d’accelerar la transició energètica cap a la 
descarbonització i l’energia renovable. 

pliat les voreres existents del carrer 
dels Mestres Gomila i Reniu, que 
s’ha convertit en plataforma única 
de priorat invertida amb l’objectiu 
d’afavorir els itineraris dels vianants 
i alleujar la circulació rodada dels 
vehicles.
Aquestes millores han suposat la cul-
minació de diverses actuacions que 
l’Ajuntament ha realitzat al barri de 
l’Illa Santacana en els darrers anys. 
Amb la remodelació s’ha potenciat 
també les zones verdes, s’han eli-
minat les barreres arquitectòniques i 
s’ha alliberat el carrer d’aparcament 
de vehicles, degut principalment a la 

proximitat del Pàrquing del Vapor.  La 
millora al barri de l’Illa Santacana tam-
bé ha incorporat la instal·lació de nou 
enllumenat amb criteris d’eficiència 
energètica tipus LED.La inauguració va 
comptar amb una xocolatada i una festa 
infantil a càrrec del grup Malaboig. Durant 

 
UNA INVERSIÓ CAP A LA 
SOSTENIBILITAT
Per a l’alcalde Xavier Fonollosa, la trans-
formació de la mobilitat urbana cap a 
l’electrificació “és un gir important de men-
talitat, però sobretot d’intenció. Tenim clar 
que hem d’anar cap a la descarbonització 
i que les administracions hem de ser pio-
neres.” Amb aquest canvi, Martorell esde-
vindrà líder al territori, al convertir-se en 
el primer municipi on el 100% del servei 
de transport públic urbà funcionarà amb 

UNA APOSTA PER L’ELECTRIFICACIÓ

energia neta, superant fins i tot les deman-
des de la Unió Europea que exigeixen un 
45% per al 2025 i un 65% per al 2030.
La inversió en aquests autobusos urbans 
elèctrics i les diferents instal·lacions de cà-
rrega que comporten superen el milió i mig 
d’euros, tot i que una gran part estarà sub-
vencionada per l’estat. “Hem aconseguit 
una subvenció del Pla MOVES (Programa 
d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sosteni-
ble del Ministeri per a la Transició Ecològi-
ca) de més de 800.000 euros per fer aquest 
canvi agosarat” apunta Fonollosa. 3d

l’acte es va descobrir la placa commemo-
rativa de la remodelació.

https://youtu.be/Gpy_8LFkQM0
https://youtu.be/8iar_DRAd44
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Les 10 notícies més destacades de l’any 2021

RÀDIO 
MARTORELL 
CELEBRA EL SEU 
40È ANIVERSARI

TORNA 
L’ACTIVITAT PER 
SANT JORDI I 
LA FIRA DE LA 
PRIMAVERA

MARTORELL ÉS 
CIUTAT 30 - UN 
NOU MODEL DE 
MOBILITAT URBANA 
BASAT EN LA 
CONVIVÈNCIA

UN REPÀS ALS PRINCIPALS ESDEVENIMENTS, ACTES I NOVETATS QUE MARTORELL HA VISCUT DURANT TOT 
L’ANY 2021, MARCAT PER LA TORNADA DE LES FESTES POPULARS I L’ACTIVITAT EN PARAL·LEL A L’EVOLUCIÓ 
FAVORABLE DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19.

ADEU AL 
PEATGE DE 
MARTORELL

EL VIMART 
TORNA A 
TRIOMFAR 
PEL ROSER

COMENÇA UN NOU CURS 
ESCOLAR AMB ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 
GRATUÏTES GRÀCIES AL 
MARTORELL EDUCA 360O

AVANÇA EL 
NOU BARRI 
DE LA SÍNIA

IMPORTANTS 
MILLORES A LA 
VIA PÚBLICA 
ALS DIFERENTS 
BARRIS

INCENDI A 
LA SERRA 
DE L’ATAIX

MARTORELL 
VIBRA AMB LA 
FESTA MAJOR I 
EL PAS

PRIMERA FASE 
DE VACUNACIÓ 
CONTRA LA 
COVID A LES 
RESIDÈNCIES DE 
MARTORELL

PROP DE 10.000 
MARTORELLENCS 
REBEN ALMENYS 

UNA DOSI DE LA 
VACUNA CONTRA 

LA COVID

FINALITZA EL 
CONFINAMENT 
MUNICIPAL

TORNA LA 
MOBILITAT PER 
TOT CATALUNYA 
I L’OBERTURA 
DEL COMERÇ

FINALITZA 
EL TOC 
DE QUEDA 
NOCTURN

TORNEN LES 
VISITES AMB 
CONTACTE 
FÍSIC A LES 
RESIDÈNCIES 
DE GENT GRAN

OBRE EL PROCÉS 
DE VACUNACIÓ 
CONTRA LA COVID 
PER ALS JOVES 
D’ENTRE 12 I 15 
ANYS

LA BIBLIOTECA 
ACULL LA DOBLE 
CAMPANYA DE 
VACUNACIÓ 
CONTRA LA GRIP 
I LA COVID

GENER MARÇ NOVEMBRE JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBREABRIL MAIG JUNYFEBRER

EL CENTRE 
CULTURAL 
ESDEVÉ 
UN  PUNT DE 
VACUNACIÓ 
MASSIU

https://youtu.be/SIFykk7s0s4
https://martorelldigital.cat/radio-martorell-iniciara-els-actes-del-40e-aniversari-amb-una-matinal-en-directe/
https://martorelldigital.cat/radio-martorell-iniciara-els-actes-del-40e-aniversari-amb-una-matinal-en-directe/
https://martorelldigital.cat/radio-martorell-iniciara-els-actes-del-40e-aniversari-amb-una-matinal-en-directe/
https://martorelldigital.cat/radio-martorell-iniciara-els-actes-del-40e-aniversari-amb-una-matinal-en-directe/
https://martorelldigital.cat/fira-de-primavera-2021/
https://martorelldigital.cat/fira-de-primavera-2021/
https://martorelldigital.cat/fira-de-primavera-2021/
https://martorelldigital.cat/fira-de-primavera-2021/
https://martorelldigital.cat/fira-de-primavera-2021/
https://martorelldigital.cat/lajuntament-presenta-la-nova-senyalitzacio-martorell-ciutat-30/
https://martorelldigital.cat/lajuntament-presenta-la-nova-senyalitzacio-martorell-ciutat-30/
https://martorelldigital.cat/lajuntament-presenta-la-nova-senyalitzacio-martorell-ciutat-30/
https://martorelldigital.cat/lajuntament-presenta-la-nova-senyalitzacio-martorell-ciutat-30/
https://martorelldigital.cat/lajuntament-presenta-la-nova-senyalitzacio-martorell-ciutat-30/
https://martorelldigital.cat/lajuntament-presenta-la-nova-senyalitzacio-martorell-ciutat-30/
https://martorelldigital.cat/peatge-de-martorell-punt-i-final/
https://martorelldigital.cat/peatge-de-martorell-punt-i-final/
https://martorelldigital.cat/peatge-de-martorell-punt-i-final/
https://martorelldigital.cat/festa-del-roser-2021/
https://martorelldigital.cat/festa-del-roser-2021/
https://martorelldigital.cat/festa-del-roser-2021/
https://martorelldigital.cat/festa-del-roser-2021/
https://martorelldigital.cat/un-total-de-5-866-alumnes-sincorporen-al-nou-curs-2021-22/
https://martorelldigital.cat/un-total-de-5-866-alumnes-sincorporen-al-nou-curs-2021-22/
https://martorelldigital.cat/un-total-de-5-866-alumnes-sincorporen-al-nou-curs-2021-22/
https://martorelldigital.cat/un-total-de-5-866-alumnes-sincorporen-al-nou-curs-2021-22/
https://martorelldigital.cat/un-total-de-5-866-alumnes-sincorporen-al-nou-curs-2021-22/
https://www.youtube.com/watch?v=moWlln57mmo
https://www.youtube.com/watch?v=moWlln57mmo
https://www.youtube.com/watch?v=moWlln57mmo
https://youtu.be/SIFykk7s0s4
https://youtu.be/SIFykk7s0s4
https://youtu.be/SIFykk7s0s4
https://youtu.be/SIFykk7s0s4
https://youtu.be/SIFykk7s0s4
https://martorelldigital.cat/es-presenta-el-pla-de-regeneracio-forestal-de-la-serra-de-lataix/
https://martorelldigital.cat/es-presenta-el-pla-de-regeneracio-forestal-de-la-serra-de-lataix/
https://martorelldigital.cat/es-presenta-el-pla-de-regeneracio-forestal-de-la-serra-de-lataix/
https://martorelldigital.cat/festa-major-2021/
https://martorelldigital.cat/festa-major-2021/
https://martorelldigital.cat/festa-major-2021/
https://martorelldigital.cat/festa-major-2021/
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Més de 2.000 espectadors 
gaudeixen del Fem Dansa

Comencen els treballs per a la 
recuperació de la Serra de l’Ataix

El CEM celebra 150 anys 
d’arqueologia a Martorell

La cinquena edició del festival Fem Dansa 
va aconseguir reunir 2.000 espectadors en 
tots els seus espectacles que es van dur a 
terme a Martorell del 4 al 7 de novembre. 
Enguany, el programa es va basar en una 
doble vessant: la dansa més participativa 
sense intenció professional i la dansa pro-
fessional amb artistes de renom i coneguts 
en el món del ball. 
Aquesta edició del Fem Dansa va a tornar 
a demostrar el gran teixit de les escoles del 
municipi amb l’exhibició durant tot el cap 
de setmana de les coreografies a càrrec 
d’Escola de Dansa El Progrés, New Dan-
ce, l’Esplai d’Avis de Buenos Aires, Baila 
Descalza, Espai Dansa i Escola de Dansa 
Sònia Navarro. Aquesta última acadèmia 
va demostrar també el seu gran talent 
amb l’espectacle Aerodreams, un show 
de dansa aèria i música que va transportar 
els assistents a un món de somnis a tra-
vés dels ulls d’una nena petita i els seus 
amics màgics. De la seva banda, l’Espai 
Dansa va presentar Utòpic vs. distòpic, un 
espectacle on, a través del llenguatge del 
moviment, es van expressar escenes de la 
realitat quotidiana que transcorren en ter-
mes oposats als d’una societat ideal. 
El festival va tancar diumenge amb dos 
dels plats forts del programa a El Progrés. 
El primer va ser Mira Miró de la companyia 
Baal Dansa, que va agrupar dansa i ani-
mació a parts iguals per als més petits. Sol 
Picó i Marco Mezquida van ser els enca-
rregats de posar punt i final al Fem Dansa 
2021 amb el seu Cita a cegues, una his-
tòria d’amor basada en el llenguatge de la 
música i els moviments. 

L’Ajuntament de Martorell continua plena-
ment implicat en el pla de recuperació i 
reforestació de la Serra de l’Ataix, que va 
patir un incendi el mes de juliol. El pas-
sat 15 de novembre el consistori va donar 
una altra passa endavant en aquest com-
promís, anunciant i aprovant la dedicació 
de 180.000 euros dels Pressupostos Ge-
nerals de 2022 per a la neteja i reforesta-
ció de la serra.
El Pla de Reforestació va ser presentat 
a l’agost i té tres fases: l’acció de pro-
tecció i millora de l’hàbitat, que s’ha 
estat duent a terme durant les darreres 
setmanes, l’afavoriment del rebrot natu-
ral acompanyat d’accions pedagògiques 
per a escoles i entitats, i una tercera fase 
prevista per a la primavera que centrarà 
els esforços en accions de sensibilització 
i participació de la ciutadania en la refo-
restació de l’arbrat. 
Per a l’alcalde Xavier Fonollosa, aquest pla 
suposa una gran oportunitat “per fer peda-
gogia amb les escoles i implicar al conjunt 
de la ciutadania en la regeneració dels nos-
tres boscos” amb l’objectiu que tots siguem 
“més conscients del valor del nostre entorn 
natural i de com les negligències poden 
acabar amb ell en molt poc temps”. 

El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) va pre-
sentar el passat 18 de novembre un audiovisual 
anomenat ‘150 anys d’arqueologia a Martorell. 
De Francesc Santacana al Centre d’Estudis Mar-
torellencs’ al Museu Vicenç Ros. En aquest acte 
també es va fer un reconeixement als 40 anys 
d’excavacions programades al Jaciment de San-
ta Margarida i els 50 anys del CEM que es com-
pliran l’any vinent.
Durant aquestes quatre dècades d’excavacions, 
son diverses les troballes que des del CEM s’han 
identificat. Destaquen, principalment, unes es-
tructures remitents a una basílica paleocristiana 
sota l’església romànica, la necròpolis a la part 
exterior o la rehabilitació de la masia de Santa 
Margarida als anys 90. 
Aquest recorregut per la història de l’arqueologia 
al municipi va coincidir amb els actes de ce-
lebració de la Setmana de la Ciència, que va 
comptar també amb les habituals visites teatra-
litzades organitzades per Museus de Martorell a 
l’Enrajolada Casa Museu Santacana i al Museu 
Municipal Vicenç Ros. Enguany, s’hi va afegir la 
visita a la Farmàcia Bujons, una activitat gairebé 
inèdita que només s’havia realitzat un cop per a 
la Festa del Roser 2019.

https://youtu.be/JMw3byUAnJo
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Quatre escoles de Martorell 
participen en una nova edició del CUEME

Martorell impulsa la defensa dels Drets dels Infants

Crear zones d’ombra al Parc Fluvial de l’Anoia, 
proposta més votada als Pressupostos Participatius 2021

Tornen les visites a l’Ajuntament 
dels alumnes martorellencs

Represos els dinars a    
les escoles amb l’alcalde

Un total de 183 alumnes formaran part 
aquest curs escolar d’una nova edició del 
‘Cultura Emprenedora a l’Escola (CUE-
ME), un projecte impulsat per la Diputació 
de Barcelona i coordinat per l’Ajuntament 
de Martorell. En aquesta ocasió hi partici-
pen quatre centres del municipi: l’Escola 
José Echegaray (50 alumnes) el Centre 
d’Educació Especial el Pontarró (8 alu-
mes), l’Escola Mercé Rodoreda (75 alum-
nes) que retorna a la iniciativa i el Col·legi 
la Mercè, que s’estrena per primer cop al 
projecte amb 50 alumnes.
En total, 183 nens i nenes corporativis-
tes que, al llarg de tot el curs, crearan i 
gestionaran una cooperativa amb l’ajut 
de l’escola, l’administració local i les em-
preses i entitats del municipi. L’objectiu 
d’aquest programa és fomentar els valors 
de l’emprenedoria empresarial en el cicle 
superior d’educació primària. 
El projecte ‘Cultura Emprenedora a 
l’Escola’ es va iniciar al curs 2011-2012 
a set escoles de set municipis de la pro-
víncia de Barcelona. Martorell participa 
en aquest projecte des del curs 2013-

Un total de 1.421 persones van emetre el seu 
vot en els Pressupostos Participatius 2021, 
que enguany va comptar amb un percentat-
ge de participació del 6,63%.
Des de l’1 d’octubre fins l’1 de novembre, 
els martorellencs majors de 16 van poder 
escollir entre 3 i 5 de les 24 propostes fi-
nalistes. La proposta guanyadora ha estat 
la creació de zones d’ombra al Parc Flu-
vial de l’Anoia amb un total de 656 vots. 
La resta de propostes més votades són 
fer un estudi per crear l’Anella Verda de 
Martorell (584 vots), adquirir equips in-
formàtics per als esplais de la Gent Gran 
(492 vots), instal·lar una piscina d’aigua 
salada a Martorell (491 vots) i il·luminar els 
passos de vianants (487 vots). 
Els Pressupostos Participatius han tornat a 
realitzar-se aquest 2021 després que la pan-
dèmia impedís dur-los a terme durant l’any 
2020. En la primera fase es van presentar un 
total de 65 propostes per part de la ciutada-
nia i les entitats del municipi. 
La votació va tornar a ser telemàtica a tra-
vés del portal decideix.martorell.cat i com a 
novetat, des de la Regidoria de Participació 

L’Ajuntament de Martorell va aprovar 
durant el darrer ple una Declaració Insti-
tucional pel Dia Universal de la Infància 
2021 impulsada per UNICEF, on es va re-
marcar la importància de posar els infants 
al centre de les polítiques i va comptar 
amb el suport unànime de tots els grups 
municipals. L’Ajuntament es va compro-
metre a continuar preservant els drets 
dels infants i a impulsar mesures encami-
nades a invertir en salut mental, garantir 
l’ús segur, responsable i crític de la tecno-
logia, avançar en una escolta real, activa i 
permanent de nens, nenes i adolescents, 
i abordar la crisi climàtica. 
Aquesta declaració va realitzar-se en el 
marc d’accions que des de la Regidoria 
d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament 
de Martorell van impulsar-se al voltant del 
20N, el Dia Internacional dels Drets dels 
Infants. 
Enguany, tots els nens i nenes de P3 a 6è 
de Primària i de les llars d’infants van re-
bre un punt de llibre amb un dels 10 drets 
de la Convecció dels Drets dels Infants de 
les Nacions Unides il·lustrats pel marto-
rellenc Miquel Àngel Andreu. Cada classe 

Les escoles Lola Anglada i Juan Ramón Jiménez han estat els 
primers centres escolars que ja han dut a terme les visites a 
l’Ajuntament, Durant les visites, els nens i nenes tenen l’oportunitat 
de preguntar, consultar o proposar a l’alcalde Xavier Fonollosa les 
seves inquietuds i comentaris i conèixer de primera mà com és el 
funcionament d’un Ajuntament. 
Aquest curs acadèmic, tots els centres escolars martorellencs 
participaran en l’activitat. Amb les dues primeres visites ja realit-
zades, durant la resta del curs es duran a terme les de les escoles 
José Echegaray, Vicente Aleixandre, Els Convents, Mercè Rodo-
reda i La Mercè. 

L’Ajuntament de Martorell ha dut a terme un curs més les visites 
als menjadors de les escoles d’educació primària de Martorell. 
L’alcalde Xavier Fonollosa i la regidora d’Ensenyament Soledad 
Rosende han conegut de prop el servei de menjador als dife-
rents centres durant les primeres setmanes del nou curs i han 
pogut intercanviar propostes i suggeriments amb els responsa-
bles del centre d’aquest servei de menjador. 
Aquestes cites són un dels punts de contacte i coordinació que 
l’Ajuntament manté continuadament amb el conjunt de la co-
munitat educativa: alumnes, professorat, escoles i les AMPAs. 
Durant les visites l’alcalde té l’oportunitat de parlar amb els nens 
i nenes dels diferents centres i conèixer de prop les seves in-
quietuds, propostes i tots els projectes que es treballen des dels 
diferents centres educatius. 

2014 amb l’escola Jose Echegaray, i 
posteriorment han anat incorporant-s’hi 
la resta d’escoles. El Pontarró va ser la 

es va dinamitzar el vot en els col·lectius que 
podien tenir major dificultat per prendre’n 
part, a través dels cursos bàsics de català 
del Servei Local de Català, als alumnes del 
PTT i del Centre de Formació d’Adults i el 
personal del Centre Especial de Treball. 

va rebre, a més, una carta de l’alcalde Xa-
vier Fonollosa adreçada a tots els alum-
nes i un joc de cartells amb cadascun 
dels 10 drets per poder-los treballar de 
manera didàctica a les aules.  El Círcol va 
acollir també la representació gratuïta de 
l’espectacle infantil ‘Anem avançant...’ a 
càrrec de la pallassa MÔ.

L’any 2018 Martorell va ser declarada 
Ciutat Amiga de la Infància, una distinció 
que UNICEF atorga a aquells municipis 
que dissenyen polítiques públiques basa-
des en la Convenció sobre els Drets dels 
Nens, que promouen la participació infan-
til i impulsen aliances a favor de la infància 
en l’àmbit municipal. 

primera escola d’educació especial de 
tota la província en participar en aques-
ta iniciativa. 

Aquest és un procés participatiu a tra-
vés del qual la ciutadania pot decidir, 
de manera directa, a quins projectes vol 
que es destini una part del pressupost 
d’inversions de l’Ajuntament, que en-
guany era de 200.000 euros. 

16
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Es limita l’horari nocturn dels establiments 
de venda de begudes i queviures

Mor Antoni Ollé,  president d’El Progrés durant 
36 anys 

El ‘Martorell a Debat’ celebra 500 programes
Comença la campanya de vacunació
contra la grip a la Biblioteca

Definits els dies festius
amb obertura comercial de 2022

Guardonada la Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
als premis ‘Best Spanish Hospitals Awards’

El passat 2 de novembre va entrar en fun-
cionament el nou horari d’obertura dels 
comerços de queviures i begudes. Aques-
ta nova franja contempla el servei de 6h a 
22h hores els mesos d’octubre a maig i 
entre les 7h i les 23h en els mesos d’estiu 
(de juny a setembre).
L’Ajuntament va adoptar aquesta mesura 
amb l’objectiu de millorar la convivència al 

El martorellenc Antoni Ollé i Pujol va morir la 
matinada del 15 de novembre a l’edat de 76 
anys. Nascut al carrer del Mur i antic alumne 
d’Els Convens, Ollé va ser un apassionat del 
Centre Cultural i Recreatiu El Progrés, una 
passió que el va portar a presidir l’entitat en-
tre el 1984 i el 2019. 
El regidor de Cultura, Patrimoni Històric i 
Museus de l’Ajuntament, Andreu González, 
va recordar Antoni Ollé com “una institució 

Prop d’una cinquantena de persones va 
participar en el programa especial Mar-
torell a Debat del passat dijous 11 de 
novembre que es va celebrar a la Sala 
Muxart del Centre Cultural. El Martorell 
a Debat és un dels programes més lon-
geus de Ràdio Martorell, on al llarg de 
més de 13 anys en antena, entre tres i 
quatre tertulians es reuneixen cada se-

El passat 25 d’octubre va començar la 
campanya de vacunació anual contra la 
grip a la Biblioteca de Martorell. Enguany 
la campanya disposa d’un milió i mig do-
sis arreu de Catalunya i, en aquesta oca-
sió, també permetrà administrar la tercera 
dosi de la vacuna contra la COVID-19 a 
aquelles persones majors de 70 anys que 
ja hagin rebut les dues anteriors.
L’objectiu d’aquesta doble vacunació és 
protegir al màxim els col·lectius més vul-

La Regidoria de Promoció Econòmica i Co-
merç ha establert els dies festius de l’any 
2022 en què s’autoritza l’obertura als esta-
bliments comercials de Martorell. Aquests 
horaris excepcionals, que sumen un total 
de 10 jornades, afecten a cinc diumenges i 
a altres festius al llarg de l’any. 

La Fundació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell va ser la guanyadora del Pre-
mi ‘Best Spanish Hospitals Awards’ en la 
categoria de Processos de l’Aparell Circu-
latori i Respiratori en hospitals bàsics i co-
marcals, uns premis que van ser atorgats 
el passat 21 d’octubre a Sevilla. Aquest 
reconeixement premia els millors centres 
hospitalaris en l’atenció al pacient i la seva 
gestió sanitària avalats per la Societat Es-
panyola de Directius de la Salut.
Segons el director-gerent de la FHSJDM, el 
Dr. Manuel Álvarez, aquest guardó posa en 

municipi, reduint l’expedició de begudes 
alcohòliques fins a altes hores de la nit.  
Segons el regidor de Seguretat Ciutada-
na, Lluís Sagarra, “des del consistori es 
volen contenir problemes com el botellot 
als carrers, places i barris de Martorell”

martorellenca” i va destacar el seu paper 
essencial en el creixement de l’entitat durant 
els 36 anys de la seva presidència. Joaquim 
Gotsens, actual president, va ressaltar tam-
bé la seva implicació “en cos i ànima i el tre-
ball extraordinari que va realitzar per fer gran 
El Progrés”. 

FESTIUS AMB OBERTURA 
COMERCIAL AUTORITZADA

  ı 2 i 9 de gener

  ı 6 i 26 de juny

  ı 15 i 16 d’agost

  ı 6, 8, 11 i 18 de desembre

valor la bona tasca que durant l’any 2020 
va fer la institució martorellenca que, coin-
cidint amb el punt àlgid de la pandèmia, 
va rebre una de les pressions assistencials 
més altes de Catalunya. ”Aquesta distinció 
és molt important pel nostre centre, ja que 
venim d’un moment on l’esforç, compro-
mís i dedicació de tots els professionals 
sanitaris ha estat de vital importància” va 
apuntar. La institució també va ser finalista 
en la categoria de processos de malalties 
infeccioses i en processos d’aparell diges-
tiu i hepatopancreàtic. 

tmana per parlar de l’actualitat marto-
rellenca i donar la seva opinió de tot el 
que passa al municipi. 

En aquest programa especial, es van 
recordar els temes més recurrents que 
es tracten a les tertúlies, així com reme-
morar els participants més mítics durant 
tots aquests anys. 

nerables davant una possible infecció. A 
més, es vol posar èmfasi en la vacunació 
contra la grip del personal sanitari i socio-
sanitari i arribar al 75% en les persones 
més grans  de 60 anys, un grup d’edat 
que l’any passat va assolir una cober-
tura del 53,6%. Es pot demanar cita a 
través del telèfon 93 326 89 07, al web 
de programació de visites de catsalut.
gencat.cat o a través de La Meva Salut, a 
l’apartat “Cita”.
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EXPOSICIONS BIBLIOTECA
‘FAULARI. EXPOSICIÓ-JOC DE FAULES CONTEMPORÀNIES’
Dijous 23 desembre de 2021 a les 18.30 h 
LLoc: Biblioteca

Nou 
comerç 
a MartorellCONEIX ELS 

NOSTRES SERVEIS

AGENDA DE DESEMBRE

Benvingut ! EL JARDÍ DE L’ADRIANA   

     C/ Verge del Carme, 4
     @el_jardi_adriana
     http://silviatepa.simplesite.com
     664 39 70 74

OFICINA D’ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà és un servei 
que ofereix l’Ajuntament de Martorell a la ciu-
tadania per a facilitar la sol·licitud i gestió de 
tràmits locals i amb altres administracions i 
organismes públics.
A més, també és el punt d’informació i resolu-
ció de dubtes de referència al municipi, on els 
martorellencs poden adreçar les seves con-
sultes, peticions i dubtes, així com també co-
municar les incidències pertinents a la via pú-
blica o altres qüestions referents al municipi. 

TRÀMITS MÉS SOL·LICITATSL’OAC EN XIFRES

TASTET D’HISTÒRIA: ‘DESCOBRINT ELS SECRETS DE 
L’ESGLÉSIA DEL PI’, amb David Revelles, periodista

Dijous 2 
Hora: A  les 12h   LLoc: Biblioteca 
Reserva entrades: Biblioteca de Martorell
Sortida a Barcelona: 16 de desembre, a les 11h 

EXPOSICIÓ ‘CREA ZONA OBERTA. 
BIENNAL DE VALÈNCIA V EDICIÓ’
Horari: Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i 
festius de 10’30 a 14 h. Tancat els dies 6, 25, 26 i 31.
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis.

EXPOSICIÓ ‘MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ’
Horari: Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i 
festius de 10’30 a 14 h. Tancat els dies 6, 25, 26 i 31.
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis.

12/12 – ITINERARI PER LA VILA
LLoc: Pl. de L’Església fins al Pont del Diable.
Reserva prèvia al 93 774 22 23 o a museus@martorell.cat. 

HORA DEL CONTE: ‘FABULÒRUM’, amb la Companyia Sifó

Divendres 10 
Hora: A  les 17h   LLoc: Biblioteca 
Reserva entrades: entrades.martorell.cat

TAULA RODONA: ‘TINC ANSIETAT. I ARA QUÈ? PARLEM-
NE AMB NATURALITAT.
Dimarts 14 
Hora: A  les 18h   LLoc: Biblioteca 
Reserva entrades: entrades.martorell.cat 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘CINCUENTA MEDIAS VER-
DADES DE UNA PELIRROJA (Y SU MARIDO)’ de Manuel 
Barahona 

Dijous 23 
Hora: A  les 18.30h 
LLoc: Centre Cultural. Auditori Joan Cererols
Reserva entrades: entrades.martorell.cat 

ACTIVITATS BIBLIOTECA DE MARTORELL

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

ACTIVITATS MUSEUS I CULTURA

VIU LA MÀGIA DEL NADAL.

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

Més Info:

ACTIVITATS ESPAI JOVE

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

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘CINCUENTA MEDIAS VERDA-
DES DE UNA PELIRROJA (Y SU MARIDO)’ de Manuel Barahona 

Dijous 23 
Hora: A  les 18.30h         LLoc: Centre Cultural. Auditori Joan Cererols
Reserva entrades: entrades.martorell.cat 

Vegeu programa editat apart.
www.martorell.cat/nadal.

UBICACIÓ: C/ del Mur, 61 

HORARI D’ATENCIÓ: 
ı De dilluns a dijous: de 8:00h a 18:00h
ı Divendres: de 8:00h a 14:00h

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       93 775 60 76
       OAC@martorell.cat

Els martorellencs poden adreçar les seves 
consultes i requeriments de manera telemàti-
ca i també de manera presencial (sempre amb 
cita prèvia). 
Actualment, l’OAC gestiona més de 8.400 
tràmits, entre els quals destaquen principal-
ment l’empadronament i les altes al registre 
de l’IdCat per a persones físiques, un certificat 
digital emès per l’Agència Catalana de Certi-
ficació CATCert que garanteix la identitat de 
les persones a través de signatura electrònica. 
Aquest servei forma part dels recursos dispo-
nibles a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà des del 
febrer de 2021. 

*Informe OAC 9/21

1. Certificats i volants d’empadronament

      2. Gestió del padró d’habitants

           3. Tràmits de l’Oficina Local d’Habitatge
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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.

En la sessió plenària d’aquest novembre 
vam presentar la nostra proposta de pres-
supostos pel 2022.
Son gairebé 43 milions d’euros que des-
tinem a tots els àmbits: a l’àmbit del be-
nestar social, a l’àmbit de les millores 
continues de la via publica, a l’àmbit de la 
salut i l’esport com a eina de convivència, 
a l’àmbit del Joves i dels no tant joves, a 
l’àmbit de l’emprenedoria i les ganes de 
tirar endavant.
Així doncs, són uns pressupostos que se-
gueixen apostant pel petit teixit empresa-
rial de Martorell, que aposten per la joven-
tut i també pels que no són tan joves, que 
volen reforçar i potenciar les nostres festes 
populars i la nostra cultura, que volen aju-
dar a tenir un Martorell més cohesionat i 
inclusiu. Uns pressupostos que volen que 
Martorell segueixi liderant el nord de la 
nostra comarca amb les millores de la via 
pública i dels nostres equipaments, uns 
pressupostos que s’impliquin amb el teixit 
associatiu de Martorell, uns pressupostos 
que col·loquin l’esport i la salut a prime-
ra fila, un pressupostos on tots i totes hi 
puguin participar i uns pressupostos que 
serveixin per acompanyar a tothom, per a 
què ningú es quedi enrere, ja que la millora 
manera d’avançar és anar tots Junts.
També son un pressupostos en què tots 
els Grups Municipals hi han tingut la seva 
aportació i la seva crítica. Uns pressupos-
tos, per tant, compartits, aprovats i que 
ens han d’ajudar a seguir transformant 
Martorell com a poble d’acollida, amable i 
del qual ens n’hem de seguir sentint orgu-
llosos tots plegats.
Aprofito també, ara que ja estem a les aca-
balles del 2021, per convidar-vos a gaudir 
de les Festes de Nadal a Martorell. Aquí, al 
nostre municipi, hi trobareu de tot: des de 
les ofertes del comerç de casa, fins a les 
moltes i diverses ofertes culturals i tradi-
cionals... i moltes sorpreses que no us po-
deu perdre.  Animeu-vos a viure “La Màgia 
del Nadal” a Martorell!
Aprofito, també per desitjar-vos un Bon 
Nadal i un millor 2022 de part de tot l’equip 
de Govern.
Salut i Bones Festes

Quan una persona decideix fer un pas en-
davant i treballar pels seus conciutadans i 
conciutadanes des de la política municipal 
s’adona del veritable significat de l’expressió 
“servidor/a públic/a” i de l’abast i la responsa-
bilitat que comporta. 
En el meu cas, i des que vaig ser elegida regi-
dora, he sentit una sensació molt gratificant.  
En aquest sentit, no crec que hi hagi major ho-
nor i responsabilitat que poder treballar pels in-
teressos, les necessitats i els anhels dels teus 
veïns i veïnes. 
Escrivint aquestes línies recordo quan i per 
què vaig decidir implicar-me en el món com-
plex i, al mateix temps, apassionant de la polí-
tica municipal. La meva experiència en l’àmbit 
associatiu i el meu coneixement de diferents 
sectors m’han servit per aportar a la tasca po-
lítica elements com ara la lleialtat, l’empatia, la 
coherència, la transparència i la proximitat. Al 
meu entendre, són aspectes imprescindibles 
perquè la ciutadania pugui confiar en aque-
lles persones que les representen a les insti-
tucions. 
Entrant en matèria política, em preocupa que 
l’actual govern municipal demostri poca sen-
sibilitat envers les problemàtiques socials. Per 
aquest motiu, des del grup municipal socialista 
hem posat, posem i seguirem posant èmfasi 
en les polítiques que situen al centre les per-
sones. Per exemple, hem treballat, treballem i 
treballarem de forma incansable per aconse-
guir la plena dignitat que mereixen les perso-
nes amb discapacitat. O perquè el nostre jo-
vent, que té poques opcions per accedir a un 
habitatge assequible i es veu obligat a marxar 
a altres localitats, pugui emancipar-se i seguir 
vivint a Martorell. Aquest és un dels problemes 
que, com a mare d’una filla d’aquesta edat, 
m’amoïna més. 
Així mateix, continuarem presentant mesures 
econòmiques i socials per reduir l’elevat atur 
que hi ha a la nostra població, ja que és un dels 
més alts de la comarca del Baix Llobregat. 
El treball per aquestes qüestions és el que, al 
meu entendre, defineix a un bon servidor/a 
públic/a. 
Per mi és un verdader orgull formar part del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i del grup 
municipal socialista de Martorell per poder tre-
ballar per totes aquestes qüestions. 
No voldria acabar aquestes línies sense agrair, 
en nom meu i del conjunt del PSC de Martorell, 
la magnífica tasca que han fet, fan i faran les 
entitats i col·lectius de la nostra ciutat de cara 
a la Festes de Nadal. A més, personalment, i 
de forma molt especial, m’agradaria ressaltar 
la labor i el compromís dels voluntaris, volun-
tàries i de l’equip organitzador de la Cavalcada 
de Reis. 

Ja hi comptàvem. Mirem el calendari i... oi 
la! Queda poc més d’un any per les elec-
cions, “toca inaugurar coses”. Toca aixecar 
les voreres que ells mateixos van posar l’any 
anterior a unes eleccions de fa... 8 anys? 12 
anys?
I el cas es que els funciona, perquè som 
humans i als humans ens agrada capgirar 
l’ordre dels mobles del menjador, pintar d’un 
color diferent cada estiu, canviar les corti-
nes de casa... Ens provoca un plaer natural 
posar guapa la casa, malgrat els mobles es-
tiguin podrits i les cortines tapin una paret 
sense finestres. 
Ens agrada, perquè som humans deia, veure 
que el govern “fa coses”, com aixecar vore-
res, no fos cas que algú comenti que tenim 
l’atur més alt de tot el Baix Llobregat. Tenim 
més persones sense feina que Cornellà, que 
Sant Feliu, que El Prat, que Molins de Rei, 
que Olesa o Sant Boi. 
Aixequem voreres! No fos cas que algú co-
menti que la protecció oficial de La Sínia és 
una broma de mal gust, que està plantejada 
com una “ganga” i no com una solució. No 
fos cas que algú comenti que el preu de la 
llum està disparat però no fan res contra la 
pobresa energètica.
Aixecar voreres, sí, no fos cas que algú els 
retregui que es venen els serveis públics 
a empreses de baix cost que trepitgen els 
drets laborals de qui ja no pot suportar més 
precarietat. 
Ja fa anys que denunciem que la prioritat 
d’un govern no pot ser l’estètica, el maqui-
llatge. El govern ens ven la imatge d’un Mar-
torell florit quan la realitat és que les arrels 
no estan bé. Un any de pandèmia després, 
els seus pressupostos no han variat ni una 
coma. Ho aposten tot al totxo, tot i que no 
puguem, ara que fa fred, permetre’ns el luxe 
de posar la calefacció per escalfar-nos.
Presumeixen de bona gestió i alhora som 
l’únic municipi de la zona que no posa fre 
a les màfies de Martorell que cobren for-
tunes per empadronar a pisos pastera. 
En ple any de pandèmia han deixat sense 
gastar 800.000€ mentre llencen diners en 
obres faraòniques innecessàries, com la re-
forma integral del carrer Pep Ventura. Això 
sí!Inauguració, xocolatada i l’alcalde a cada 
foto. Perquè, en definitiva, ells ja estan en 
campanya.
Governar no és només fer veure que es fan 
coses. Hem de mirar més enllà, hem de veu-
re amb ull crític la realitat que ens envolta, 
doncs ser ciutadà, ciutadana, no és només 
creure que governar és aixecar voreres.

Com cada any hem tornat a debatre a 
l’Ajuntament el pressupost. Enguany, i 
com sempre, tenint present millorar la 
vida dels nostres convilatans, hem redactat 
un paquet de mesures socials i mediam-
bientals per tal de negociar-les amb l’equip 
de govern.
Fruit d’aquesta negociació amb Junts hem 
pogut incidir en polítiques socials; sobretot 
les adreçades al nostre jovent. Som cons-
cients que els estudiants tenen problemes 
amb les despeses de transport i per això 
hem proposat crear l’ajuda per bonificar la 
mobilitat amb 96.000€ euros. Hem acon-
seguit que la partida de “Neteja de Cam-
ins de la Muntanya” passi a incloure tam-
bé les fonts naturals, i que la partida passi 
de 12.000€ a 100.000€. Sent conscients 
també que encara molts negocis i comer-
ços de Martorell estan superant els efectes 
adversos de la pandèmia, hem negociat per 
tal que la partida de “Suport al Comerç” es 
mantingui en 400.000€. Uns diners que po-
den ser molt útils.
Tanmateix, algunes de les nostres pro-
postes no han estat acceptades, com per 
exemple, que l’Ajuntament destini diners 
per comprar habitatge i destinar-lo a ha-
bitatge social i públic. Seguint amb temes 
d’habitatge, vam proposar també a Junts 
que apostessin per la Masoveria Urbana, 
un nou model de política d’habitatge que 
ajuda a millorar les zones i cases més de-
gradades. Un nou model on una o diverses 
persones pacta amb el propietari d’un ha-
bitatge abandonat que, a canvi de no pa-
gar lloguer durant uns anys, arreglarà la 
casa perquè sigui habitable de nou. Nosal-
tres proposàvem que l’Ajuntament facilités 
aquest nou model, i creés una nova partida 
de suport per a les persones que volgues-
sin optar per la Masoveria urbana a La Vila 
i Can Bros.
Tot i que per un costat ens n’alegrem que 
algunes propostes hagin estat accepta-
des, i que, per tant, el pressupost tingui un 
caràcter més social, ens hem abstingut.
Això és degut a la impossibilitat d’haver po-
gut arribar a acords en matèria d’habitatge. 
Però també ja que algunes partides socials 
han disminuït considerablement, que des-
apareixen els pressupostos participatius, 
o que l’ajuntament destina de cop i volta 
mig milió d’euros al Progrés sense que sa-
piguem exactament el motiu, quan encara 
hi ha molts martorellencs i martorellenques 
que noten els efectes devastadors de la 
pandèmia.

Este mes tocan Presupuestos. Es la princi-
pal acción política de cualquier Ayuntamien-
to y también en el nuestro, ya que es la ex-
presión de las prioridades y voluntades de 
los equipos de Gobierno.
Lógicamente la información que se facilita a 
los Grupos Municipales, debe ser y es, muy 
cuantiosa. La responsabilidad de la Oposi-
ción es analizarlos, denunciar aquellas cosas 
que son mejorables y proponer alternativas. 
Hasta aquí todo bien, la lastima es que re-
cibimos la información la misma mañana 
de la comisión informativa y a una semana 
vista de la celebración del Pleno. Que por 
otro lado se aprobarán con el rodillo de la 
mayoría.
Con anterioridad, ya habíamos propuesto 
iniciativas y medidas que se corresponden 
a mociones que habíamos presentado y que 
se aprobaron con anterioridad. Me refiero 
a la potenciación de programas contra el 
aislamiento y la soledad de las PERSONAS 
MAYORES, para la RECUPERACIÓN ECO-
NÓMICA desde la proximidad, para hacer 
un frente común contra la OCUPACIÓN ILE-
GAL, para la activación de medidas valien-
tes de PROTECCION SOCIAL Y LABORAL 
en nuestros comercios, para la implemen-
tación de un plan local de prevención del 
SUICIDIO y LA SALUD MENTAL, para la me-
jora del APARCAMIENTO y ampliación del 
TRANSPORTE URBANO, para la mejora de 
los CASALS D’AVIS, Plantilla y medios para 
la SEGURIDAD CIUDADANA. 
En fin toda una batería de medidas y Políti-
cas útiles para los vecinos de Martorell.
Eso sin olvidar temas que aun no están so-
lucionados, como los nuevos Juzgados de 
Martorell que están en una situación lamen-
table y, que a pesar de las promesas, aún 
no se ha puesto ni la primera piedra. Mejorar 
la vida de nuestras personas mayores tanto 
en la gestión de la Residencia Sant Joan de 
Dèu, que indirectamente depende de nuestro 
Ayuntamiento, como en el acceso a los trá-
mites digitales con el Consistorio, que tantos 
problemas generan a este colectivo y a las 
personas sin acceso a internet o bien, que 
carecen de esos conocimientos. También a 
nuestros jóvenes: todavía tenemos sin iniciar 
su actividad docente el Centro de Formación 
Profesional del Automóvil, que tampoco ten-
drá clases para este curso 2022.  
Para Ciudadanos, para los Liberales las 
políticas y por supuesto, los Presupuestos 
siempre deben considerar a las Personas 
Primero.
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