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XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

El Martorell que 
tots volem

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

La millora de la qualitat de vida i el benestar dels 
veïns i veïnes de Martorell és l’objectiu i la priori-
tat principal de l’Ajuntament de Martorell, posant 
sempre al centre de totes les nostres actuacions 
les persones. Des de l’equip de govern continuem 
transformant el nostre municipi en un poble sos-
tenible de tots i per a tots, per aconseguir cons-
tantment millorar aquest objectiu.

El nostre compromís ha estat des del primer dia 
la millora constant del nostre entorn urbà cap a 
solucions més sostenibles i saludables per acon-
seguir un poble més cohesionat, inclusiu, obert i 
respectuós amb tothom. El món, però, continua 
transformant-se i creant nous reptes de futur. 
És per això, i seguint amb el compromís amb 
el desenvolupament sostenible, que hem iniciat 
l’elaboració de l’Agenda Urbana de Martorell, 
que ens ha de permetre afrontar aquests nous 
reptes de desenvolupament sostenible amb 
l’horitzó 2030. Un conjunt d’objectius estratè-
gics i accions concretes per al nostre municipi 
alineats amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible que des de les Nacions Unides es 
pretenen assolir l’any 2030. Uns objectius impor-
tantíssims que giren entorn de la supressió de la 
pobresa, la promoció de l’educació, la igualtat, 
el canvi climàtic i les ciutats i comunitats soste-
nibles. I des de l’Ajuntament, no tan sols volem 
desenvolupar la nostra pròpia agenda urbana, hi 
volem implicar tot el conjunt de la ciutadania per 
construir-la plegats.

L’Agenda Urbana de Martorell és un dels projec-
tes més importants per al nostre municipi durant 
els propers anys, el qual definirà les línies mestres 
del Martorell del 2030 i les estratègies a seguir 
en els diferents àmbits d’actuació com poden 
ser l’habitatge, la mobilitat i l’urbanisme. Aquest 
projecte ens permetrà avançar en els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, captar fons de 
finançament europeus i crear un model de ciu-
tat més equitatiu, just i basat en la sostenibilitat 
econòmica, social i mediambiental.

Continuem treballant en projectes transversals 
com aquest, per donar impuls als nostres tres 
eixos principals: l’econòmic, el servei a les per-
sones i les inversions públiques. Seguirem amb la 
transformació i millora de Martorell fins a conver-
tir-lo en el poble que tots volem, afrontant aquests 
nous reptes i decidint entre tots el millor futur per 
al nostre municipi.

Així ho vam fer durant la visita del vicepresident 
de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals 
i Territori, Jordi Puigneró, del 19 de gener. Jun-
tament amb altres membres del consistori, vaig 
poder acompanyar el vicepresident Puigneró a 
les obres del nou barri de la Sínia, des d’on vam 
poder mostrar-li el nostre gran projecte. Un barri 
nou, sostenible, modern, accessible i que cobrirà 
les necessitats d’habitatge de les actuals i futures 
famílies de Martorell.

En aquesta visita del vicepresident, el nostre  ob-
jectiu principal va ser demanar l’acceleració de 
temes pendents a Martorell amb la Generalitat en 
matèria d’habitatge, mobilitat i urbanisme. Vam re-
clamar un cop més la posada en funcionament de 
la T-Mobilitat, que ha de posar fi a les desigualtats 
tarifàries que cada dia afecten el transport dels 
martorellencs i martorellenques que estudien o 
treballen fora del nostre poble. La seva resposta 
va ser favorable i la Generalitat s’ha compromès a 
posar-ho en marxa a finals d’aquest any o principis 
de l’any vinent. Com sempre, des d’aquest equip 
de govern continuarem treballant-hi i insistint per 
fer-ho realitat i aconseguir per fi unes quotes més 
justes per a tothom. 

Vam tractar també la futura cobertura de les línies de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, les obres 
del park&ride a l’aparcament de l’estació de Mar-
torell Central i del Pla Director Urbanístic d’Activitat 
Econòmica al sector Xàmenes, que es troba en la  
fase final d’aprovació i que generarà activitat econò-
mica i ocupació al nostre municipi. El desenvolupa-
ment i l’impuls econòmic de Martorell sempre ha 
estat una de les prioritats i compromisos principals 

d’aquest equip de govern i ho continua sent.

Ara més que mai és el moment de fer una passa 
endavant en el nostre camí cap a la reactivació, 
és el moment de la represa econòmica i de recu-
perar tot el que havíem de fer a Martorell i que la 
situació sobrevinguda per l’epidèmia de la covid 
no ens ha permès. És el moment de recuperar el 
pols social de Martorell, de les nostres activitats 
socials i culturals, tal com hem pogut fer amb la 
cavalcada de Reis. Hem tornat a recuperar la nit 
més màgica de l’any gràcies a la responsabilitat 
de tots.

Ja estem superant aquesta sisena onada, que ha 
batut rècord de contagis i que ha tornat a trasbal-
sar de cop les nostres vides quan ja pensàvem 
que era el final. Estic convençut que, ara que hem 
aconseguit entre tots un cop més doblegar la cor-
ba, ja som a prop del final d’aquesta epidèmia. 
Però no podem oblidar que el virus continua viu i 
hem de continuar actuant amb precaució i respon-
sabilitat per mantenir aquesta tendència a la baixa, 
cosa que ens portarà a l’anhelada normalitat.

Jo mateix vaig passar el virus a principis d’any i, 
gràcies a la vacunació, els efectes de la malaltia 
van ser relativament lleus. És important que recor-
dem que hem de mantenir una actitud responsable 
i seguir els protocols de vacunació per protegir-nos 
i protegir les persones del nostre voltant. Recor-
dem que la vacunació i la responsabilitat són les 
claus per superar amb èxit aquest virus.

Junts ens en sortirem.

https://www.facebook.com/xavier.fonollosacomas
mailto:alcalde%40martorell.cat?subject=
https://twitter.com/xavifono
https://www.instagram.com/xavifono/?hl=es
http://alcalde.martorell.cat/
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Els Tres Tombs 
      més especials

Quaranta carros, vint genets i més d’un 
centenar de cavalls van ser els protagonis-
tes de la festa dels Tres Tombs 2022, una 
festivitat tradicional que enguany va cele-
brar els 375 anys dels Amics de Sant Antoni 
Abat, l’entitat que l’organitza any rere any. 
La passada pels carrers de Martorell va te-
nir el recorregut habitual, amb l’esmorzar 
traginer i l’enganxada a la plaça Maria Ca-
nela, l’inici al pont del Diable, el passeig 
fins a la rambla de les Bòbiles i la tornada 
pel pont d’Anoia cap a la Vila. A la plaça 
de l’Església va tenir lloc la benedicció 
dels animals a càrrec del mossèn Fran-
cesc Tirado, abans de completar els Tres 
Tombs amb tres voltes des del carrer Llo-
selles fins a la plaça Portal d’Anoia, pas-
sant pel carrer Francesc Santacana. 
Un any més, Martorell va ser un dels pri-
mers municipis de celebrar aquesta pas-
sejada tradicional, que també va acollir un 
innovador concert vermut a El Progrés i el 
ball de gala com a punt final de la festa. 
L’entitat va oferir una programació espe-
cial amb motiu del 375è aniversari, entre 
els quals va destacar el col·loqui ‘Evocació 
i evolució de les Festes de Sant Antoni a 
Martorell’ que va aplegar a quatre expresi-
dents dels Amics de Sant Antoni Abat.

  

https://martorelldigital.cat/festa-de-sant-antoni-abat-2022/
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Els Tres Tombs 
      més especials

CULTURA I TRADICIÓ
Pere Bel, president dels Amics de 
Sant Antoni Abat del 1996 fins al 
2008, va ser el pregoner d’aquesta 
edició. En la lectura del text, Bel va 
mostrar la seva passió per aquesta 
festivitat històrica: “Els Tres Tombs 
són un museu en moviment, fem cul-
tura viva”, i va afirmar que “l’esperit 
emprenedor dels martorellencs 
és un intangible, som gent que ho 

tt

transmet als fills i als nets i d’aquesta 
manera hem convertit els Tres Tombs en 
centenaris”.
La Colla de Diables i Dracs de Martorell 
va acompanyar un cop més els Amics 
de Sant Antoni Abat en l’acte del pregó, 
amb un espectacle de foc i l’encesa de 
les atxes. Enguany, el canvi de banderes 
va ser amb l’entitat de la Colla de Cap-
grossos de Martorell. 

375 375 
anysanys375 
anys

Amics de Sant Antoni Abat

Amics de Sant Antoni Abat

Amics de Sant Antoni Abat
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Torna La Nit més  
      Màgica de l’Any

La cavalcada de Reis 2022 va 
tornar a recórrer els carrers de 
Martorell perquè petits i grans 
poguessin saludar ses majestats 
els Reis d’Orient. Dotze carros-
ses, set grups d’animació i els 
serveis municipals van fer pos-
sible una celebració segura i que 
va respectar totes les mesures 
sanitàries. L’estrena de la carros-
sa del rei Melcior, amb elements 
en moviment, va ser la novetat 
més destacada.  
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https://martorelldigital.cat/cavalcada-de-reis-2022/
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“Desendreça’t”lema del Carnaval   
    2022 que repartirà 10.000 euros en premis

El Carnaval de Martorell tornarà a ce-
lebrar-se el 26 de febrer sota el lema 
“Desendreça’t”, en una edició en què s’han 
augmentat notablement els premis per a 
les colles participants guanyadores. En 
total, hi haurà cinc guardons: premi a la 
millor disfressa (dotat amb 3.000 euros), 
segon i tercer premi a la millor disfressa 
(2.500 i 2.000 euros respectivament), pre-
mi a la millor coreografia (1.5000 euros) 
i premi a la millor carrossa (dotat amb 
1.000 euros).
Es mantindrà el recorregut dels da-
rrers anys, amb la sortida des del carrer 
del Mur a les 18 h, passant pel carrer 
de Pau Claris, l’avinguda dels Germans 
Martí, la plaça del Vi, la rambla de les 

Bòbiles i el carrer Jacint Verdaguer. Es 
farà mitja volta i es baixarà per l’altra banda 
de la rambla, es continuarà per la carretera de 
Piera i el carrer de Montserrat fins a arribar al re-
cinte de Ca n’Oliveras.
Està previst que allà tingui lloc el lliurament dels 
premis i el sopar de les colles, amb la festa familiar 
posterior (21 h) i la sessió golfa per a majors de 16 
anys, a partir de la una de la matinada. El diumen-
ge 27 hi haurà una nova edició del Carnaval Infantil 
que organitza l’Esplai Guspira i que començarà a 
les 11 h a la plaça de les Cultures. 

Enguany, la celebració del Carnaval està sub-
jecta a variacions en funció de la situació epi-
dèmica de la covid-19 i les restriccions vigents 
en les dates planificades. 

https://multimedia-wp.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/02/07130336/Triptic-Carnaval-2022-Web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KcEte8dGEvk&t=17s
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intensament i amb molta antelació. Amb 
això vull dir que els noms del PAS o de la 
festa major ja estan concretats.

Durant el 2021,  l’Ajuntament i les enti-
tats han demostrat un gran esforç per 
dur a terme activitats d’oci i culturals 
segures durant totes les etapes de la 
pandèmia. Com treballa  el consistori 
en aquest context i quines són les pers-
pectives de cara a aquest nou any?
Hem viscut un any i mig molt pendents del 
virus i del Procicat, però després de la para-
da en sec, ja a la tardor del 2020, els tècnics 
de la Regidoria de Cultura no han deixat de 
treballar amb intensitat, cosa que els vull 
agrair explícitament.
Una de les seves tasques és acompan-
yar les entitats durant la represa, i amb 
les limitacions sabudes, hem tingut cine-
ma i teatre infantil, presentacions de dis-
cos d’autors locals, han tornat les corals, 
caramelles, la banda simfònica ja ha fet 
una primera actuació, continuen els dia-
bles, es fan ballades de sardanes, tornen 
les actuacions de  cultura popular... És 
inexacte i injust dir que ara engeguem, 
perquè la cultura no ha deixat mai de 
bategar, no pot fer-ho. Encara menys 
amb un poble amb desenes d’entitats 
d’aquest àmbit. S’ha de felicitar les en-
titats culturals martorellenques perquè 
són un pilar fonamental de l’oferta de 
lleure de la població.

Alguna novetat a destacar del Carnaval 
2022?
Tres de molt importants: la primera, que es 
fa, i que es fa quan toca segons el calendari, 
amb tota la prudència exigible i alhora amb 
esperit festiu. En segon lloc, que la dotació 
en premis es triplica. Així ho havíem pre-
vist abans de la sisena onada i mantenim el 
criteri que una festa que té tanta participa-
ció popular ha de recompensar com cal la 
dedicació de les colles. La tercera, el sis-
tema de votació, ja que aquest cop seran 
les colles mateixes les que decidiran qui 
és mereixedor dels diferents premis.

part més festiva. Pel que fa a l’estrictament 
cultural, la biblioteca seguirà sent un pol 
cultural de primer ordre. En relació amb 
el món del llibre, volem impulsar el passalli-
bres (bookcrossing) a diferents indrets de la 
ciutat. També tenim un pilar important en la 
Fundació Francesc Pujols, que ens projecta 
fora de Martorell amb la figura del filòsof. I 
el Centre d’Estudis Martorellencs farà com-
patible la recerca arqueològica amb la divul-
gació de la història de Martorell dels darrers 
dos segles. La divulgació del patrimoni dels 
esgrafiats també rebrà un impuls durant 
2022. Això a banda, també ajudem els 
creadors de la ciutat de diferents mane-
res, més directes o indirectes. L’expressió 
artística, en les seves diferents manifes-
tacions (dansa, teatre, música, etc.), re-
sulta essencial per a moltes persones.
Pel que fa a l’apartat de festes, té un calen-
dari molt intens a la nostra població: Tres 
Tombs, Carnaval, fira, festa major, festa del 
Roser... L’esperança que tenim és tornar-
les a fer totes elles al més aviat possible 
en un format prepandèmic. Mentrestant, 
les farem d’una manera que trobi un equilibri 
entre seguretat i necessitat d’esbargiment.

Enguany té lloc el 600 aniversari de la 
Fira de Primavera. S’està preparant quel-
com especial per a aquesta efemèride?
La fira de Sant Marc o de Primavera té un 
eix central des de fa uns anys: la llegenda 
del pont del Diable. És un element festiu 
que seguirem potenciant perquè crea or-
gull de pertinença a Martorell, amb inde-
pendència de quin sigui l’origen de les per-
sones que hi vivim. El potencial simbòlic 
d’aquest pont és enorme i s’enriqueix 
amb cada lectura que en fan els creadors 
locals i de fora de la població.
Aprofito per avançar que durant aquest 
any 2022 hi haurà diverses actuacions 
musicals sonades. Però m’heu de per-
metre que no les desveli encara. Algunes 
seran de músics del país i d’altres, de mú-
sics de l’estat i internacionals. Sempre de 
qualitat contrastada. Molts noms els tenim 
ja lligats perquè la Regidoria de Cultura tre-
balla en aquesta àrea de la música en viu 

El 2022 ha començat, pel que fa a la 
cultura, amb una nova edició dels Tres 
Tombs, i a més s’ha celebrat el 375è ani-
versari dels Amics de Sant Antoni Abat, 
una de les entitats amb més història de 
Martorell.
Exacte, es tracta de l’entitat degana de la 
població. I durant el segle XX, que se sàpiga, 
només un any no va celebrar els Tres Tombs. 
Totes les festes populars s’adapten al temps 
que els toca viure, i la dels Tres Tombs n’és 
un bon exemple: canvis d’ubicació, canvis 
en el format que ja han arribat i d’altres que 
arribaran l’any que ve... És una festa amb re-
refons religiós i que té, alhora, un component 
gastronòmic i musical molt notable. Llarga 
vida a aquesta festa que ens connecta amb 
un passat molt recent pel que fa al transport 
i a les tasques agrícoles.

Al gener es va celebrar també part de 
La Màgia del Nadal amb la tornada de 
la Cavalcada de Reis, un dels moments 
més especials. Com valoreu des de 
l’equip de govern aquestes celebra-
cions tenint present el context de la 
sisena onada?
Repeteixo sovint que, en aquest context 
pandèmic, el primer triomf és tornar a fer 
algunes activitats. És a dir: després d’un 
any sense cavalcada, en què es va resoldre 
la cita amb un campament reial, el més im-
portant és tornar-la a fer de la manera a la 
qual estem habituats. Com que el Patronat 
de la Cavalcada de Reis és una entitat 
que compta amb gent experimentada i 
entusiasta, tornar a la cavalcada rodada 
ha estat relativament fàcil. I pel que fa a les 
actuacions de La Màgia del Nadal, val a dir 
que tenen molt bona acollida. De mitjana, 
cada espectacle ha aplegat 200 persones 
a La Nau #2. És el segon any seguit que 
creixem en nombre d’espectadors, malgrat 
la presència d’un virus que ens fa la guitza.

Com es presenta la programació cultu-
ral a Martorell aquest 2022? 
La regidoria que tinc la sort d’encapçalar 
té una part més estrictament cultural i una 

ENTREVISTA

El regidor de l’Ajuntament de Martorell valora les darreres festes i esde-
veniments celebrats al municipi i fa un repàs de com es presenta l’any 
2022 en l’àmbit de la cultura i les festivitats culturals. 

“La cultura no ha deixat mai
  de bategar a Martorell”

ANDREU GONZÁLEZ
REGIDOR DE CULTURA, PATRIMONI HISTÒRIC I MUSEUS
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L’Ajuntament de Martorell continua treba-
llant en la millora dels barris del municipi i el 
de Buenos Aires es troba ja en la fase final 
de la rehabilitació de les seves places i ca-
rrers amb l’objectiu de transformar-lo en un 
espai públic modern i endreçat. A la plaça 
Lluís Rigalt s’ha completat la renovació 
dels espais de joc infantil, el mobiliari urbà 
i l’eliminació de barreres arquitectòniques. 
També s’ha enllestit la substitució de la vo-
rera del tram final de l’avinguda Fèlix Duran 
i Canyameres fins a l’avinguda Pau Claris i 
l’accés a l’aparcament del pavelló esportiu 
municipal. 

L’AJUNTAMENT PRESENTA ALS VEÏNS LES OBRES 
DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE CATALUNYA

de millora dels barris de Martorell

L’alcalde Xavier Fonollosa, els re-
gidors Albert Fernández i Elisabet 
Plaza i l’arquitecte municipal Àlex 
Quintin, van presentar el passat 
mes de gener les obres de remo-
delació del passeig de Catalunya i 
el carrer de Sant Antoni Maria Cla-
ret als veïns més propers als veïns 
dels barris de Buenos Aires i Camí 
Fondo.
La remodelació del passeig de Cata-
lunya és un dels principals projectes 
a Martorell d’enguany i té l’objectiu 
de millorar l’accessibilitat, a partir 

de l’eliminació de les barreres arqui-
tectòniques, i facilitar la connec-
tivitat entre els barris de Buenos 
Aires i Camí Fondo.  
Les principals actuacions giren en-
torn el repaviment de la zona, la 
creació d’una nova plaça al costat 
de la Rosa dels Vents, la reurbanit-
zació de les zones d’esbarjo amb 
més espais verds i zones enjardina-
des i la instal·lació de nous jocs 
infantils, entre d’altres, per acon-
seguir un passeig més agradable i 
segur per a tothom.  

Continuen les obres
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Cada dia milers d’infants i adolescents 
de Martorell fan el camí d’anada i tor-
nada als seus centres educatius, i des 
del mes de gener aquest trajecte el po-
den fer amb més tranquil·litat gràcies a 
la creació dels camins escolars segurs. 
L’Ajuntament de Martorell pretén poten-
ciar l’autonomia i responsabilitat dels 
infants, i alhora  promoure una mobilitat 
segura i sostenible. 

Més salut, seguretat i sostenibilitat en la ruta cap a l’escola
Camins escolars segurs

AIXÍ SÓN ELS NOUS CAMINS 
ESCOLARS

Punt de trobada
Espai creat a l’inici del camí escolar 
per reunir els infants i continuar el 
camí a peu, sòls o en grup.

Petó i adeu
Espai de rotació ràpida reservat a prop 
del punt de trobada perquè les famí-
lies puguin aturar-se, acomiadar els 
infants, que faran el final del trajecte a 
peu, i marxar, sense haver d’aparcar.

Espai i Comerç Amic
Xarxa de punts d’informació, 
orientació i ajuda als nens i 
nenes usuaris dels camins 
escolars que ho necessitin, 
que es completarà amb els 
comerços amics.

Escola
Escola de destí de l’alumne/a.

Aquestes rutes inclouen una senyalitza-
ció especial i fàcil d’interpretar perquè 
els infants de totes les edats puguin arri-
bar a peu, en bicicleta o en patinet a 
cada centre. Els passos de vianants pin-
tats de color turquesa i blanc inclouen 
pictogrames per afavorir una accessi-
bilitat cognitiva i tenen un punt de tro-
bada i un tram d’aparcament senyalitzat 
anomenat “petó i adeu”, que permet 

als familiars acomiadar-los sense haver 
d’aparcar el vehicle.
Els camins escolars disposen, a més, d’un 
tòtem informatiu amb el mapa del camí cap 
a cadascun dels centres i d’unes grafies en 
forma de petjada al llarg de tot el recorre-
gut. També hi ha col·locats adhesius iden-
tificatius dels espais amics, equipaments 
i comerços propers que, en cas necessari, 
donaran un cop de mà als nens i nenes. 

Torrent de Llops Les Bòbiles Buenos Aires La Vila

Camí Escolar Camí Escolar Camí Escolar Camí Escolar

http://www.martorell.cat/caminsescolars
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Avança la construcció del
Museu del Ferrocarril
Continuen les obres del Museu del Ferro-
carril, un nou espai amb material històric 
al costat de l’estació de Martorell Central. 
La nau de 2.200 metres quadrats serà 
un espai de conservació i exposició 
d’alguns dels vehicles històrics de la 
línia Llobregat-Anoia de la companyia, 
inaugurada l’any 1893.
Aquest edifici posarà de manifest el vincle 
de Martorell amb la indústria del ferroca-
rril i farà palès com des del segle XIX i els 
inicis de la línia Llobregat-Anoia va conso-
lidar-se com un nus estratègic ferroviari. 
Actualment, el nostre municipi continua 
sent un dels eixos principals en la xarxa de 
transport ferroviari de la zona. Tres esta-
cions de FGC, una de Renfe i el servei de 
transport de mercaderies associats a indús-
tries importants com Seat o Solvay. 
El museu se situarà al costat de l’estació 
de FGC Martorell Central, a l’espai on 

antigament hi havia els antics tallers de 
locomotores. A dins s’hi instal·laran tres 
vies de 105 metres on se situaran les 
més de 20 peces i vehicles ferroviaris 
catalogats com a patrimoni històric, com 
locomotores, cotxes i vagons.

Aquest edifici, també anomenat ‘L’Espai de 
la via mètrica’, forma part de la nova Estra-
tègia del Patrimoni Històric d’FGC, un full de 
ruta per tal de millorar la preservació del pa-
trimoni històric, potenciar la seva divulgació i 
posar en valor la tradició ferroviària del país.

Enllestit el primer tram de la reurbanització   
del carrer de Pep Ventura

L’Ajuntament de Martorell ha completat 
els treballs de remodelació correspo-
nents a la primera fase de reurbanització 
del carrer Pep Ventura. Es tracta del tram 
del carrer que enllaça la plaça de Frede-
ric Duran fins al carrer de Joan Aguilar, a 
l’altura de l’Escola Lola Anglada. 
En aquesta actuació s’ha incrementat la 
zona de passeig i estada, la reordenació 
de l’aparcament i la circulació, la millora 
de l’accessibilitat i l’increment de les zo-
nes verdes i l’arbrat del carrer.
El carrer de Pep Ventura conforma, jun-
tament amb el Josep Pla, acabat de 
remodelar, un dels eixos principals de 
Martorell que connecta el Pla, el Torrent 
de Llops i les Bòbiles. Una de les fina-
litats de la reurbanització és dinamitzar 
el vessant comercial d’aquest eix per-
què es converteixi en una nova àrea de 
centralitat del municipi. Els treballs de 
l’Ajuntament continuen amb les obres 
del segon tram del Pep Ventura. 
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L’alcalde Xavier Fonollosa reclama millores 
per Martorell al vicepresident Puigneró

L’HABITATGE, LA MOBILITAT I EL DESENVOLUPAMENT DE LA SÍNIA 
VAN CENTRAR LA VISITA DEL VICEPRESIDENT

Enllestit el primer tram de la reurbanització   
del carrer de Pep Ventura

Martorell va rebre el passat 19 de gener 
la visita institucional del vicepresident 
de la Generalitat i conseller de Polítiques 
Digitals i Territori, Jordi Puigneró. Una vi-
sita en què l’alcalde Xavier Fonollosa va 
demanar accelerar temes pendents amb 
la Generalitat en matèria d’habitatge, 
mobilitat i urbanisme. Acompanyat 
de l’alcalde, altres membres de l’equip 
de govern i representants de la Gene-
ralitat, el vicepresident Puigneró va 

visitar el desenvolupament de les obres 
del nou del barri de la Sínia.
Segons l’alcalde, Puigneró va definir el que 
serà el nou barri com a “espectacular per 
la qualitat urbana, l’enllumenat, la dimen-
sió i l’arbrat” i va qualificar-lo com a “ur-
banisme del segle XXI”. L’Ajuntament va 
aprofitar el context de la visita per demanar 
que Martorell es pugui acollir a la nova línia 
d’ajuts de la Generalitat que subvencionen 
el 20% de la construcció d’habitatges de 

protecció oficial, una petició que el conse-
ller va assegurar que tindria present.
Durant la trobada, també es van tractar 
altres temes d’interès per al conjunt de la 
ciutadania de Martorell, com la posada en 
funcionament de la T-Mobilitat, la futura co-
bertura de les línies de FGC al seu pas per 
Can Ros i l’aprovació Pla Director Urbanístic 
d’Activitat Econòmica al sector Xàmenes, 
que suposaria la ubicació d’un polígon nou 
que afavorís la generació d’ocupació. 
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L’empresa martorellenca Btech integra
el hub que reindustrialitzarà Nissan

Impuls a la formació i contractació

El  Centre de Promoció Econòmica de Marto-
rell ha aconseguit la subvenció del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) per impartir el 
programa de Formació Professional  Dual So-
ciosanitari per a persones dependents en ins-
titucions socials. Es formarà a 12 joves d’entre 
16 i 29 anys de Martorell i rodalies en situació 
d’atur, que rebran un certificar de professiona-
litat i un contracte de formació i aprenentatge 
posterior. 
Els objectius d’aquest programa són faci-
litar l’accés al mercat laboral i millorar 
l’ocupabilitat dels joves sense qualificació 
o amb un nivell formatiu baix sense feina. El 
projecte, impulsat pel SOC i el Fons Social 
Europeu, també busca aconseguir que els 
participants trobin un interès professional en 
el sector sociosanitari i desenvolupin les se-

L’AJUNTAMENT DE MARTORELL OFEREIX ACCIONS FORMATIVES 
DUALS PELS JOVES EN L’ÀMBIT SOCIOSANITARI 

ves habilitats, així com incrementar la coopera-
ció amb les empreses per millorar la qualitat 
contractual i l’estabilitat laboral de les perso-
nes joves de la comarca.
Els centres de treball que col·laboren al projecte 
són la Residència Sant Joan de Déu de Marto-
rell que oferirà 5 places, la Fundació Arc de Sant 
Martí de Martorell que n’oferirà 3, i la Fundació 
Privada Rosella de Castellví de Rosanes que 
n’oferirà 4.
A més, el Centre de Promoció Econòmica de 
Martorell impartirà també quatre nous cursos 
de Formació Ocupacional:  Atenció sociosani-
tària a persones dependents en institucions so-
cials (490 hores), Activitats auxiliars de magat-
zem (250 hores), Activitats auxiliars de comerç 
(310 hores) i Neteja de superfícies i mobiliari en 
edificis locals (270 hores).

El Centre de Promoció Econòmica inicia 
aquest 2022 les actuacions del projecte 
MARTORELL URBAN LAB, a partir de la 
diagnosi que es va fer durant el darrer any 
amb empreses del sector de la construc-
ció. Enguany, hi ha previstes diferents ac-
cions amb l’objectiu de promoure el tre-

MARTORELL URBAN LAB ball digne, la millora competencial i el 
talent local i el creixement econòmic 
sostenible a través de la tecnologia. 
El projecte d’adreça a persones i a em-
preses del sector per impulsar el seu 
creixement davant els nous reptes 
urbans i la capacitació dels treba-
lladors. El MARTORELL URBAN LAB 
s’emmarca dins el Programa Treball, 

Barcelona Technical Center (Btech), 
amb seu a Martorell, és una de les tres 
empreses que lideren el nou hub de des-
carbonització que vol reindustrialitzar les 
plantes de Nissan a Catalunya. El pro-
jecte té l’objectiu de tornar a posar en 
marxa les tres plantes de l’empresa 
d’automoció, reubicar els treballadors 
acomiadats i liderar un nou projecte 
sostenible amb producció pròpia i per a 
tercers. 
L’activitat que s’hi durà a terme també està 
reorientada cap al vehicle elèctric i la re-
cuperació de marques i models de Nis-
san. També es preveu implantar un centre 

d’homologació i certificació de bateries i 
la posada en marxa de la fabricació de 
piles d’hidrogen i d’intercanviadors de 
bateries per a micromobilitat.
L’empresa catalana QEV Technologies i la 
nord-americana Ronn Motors són les al-

tres dues empreses que integren aquest 
nou hub. La previsió de producció gira al 
voltant de 30.000 vehicles l’any el 2023 i 
prop del 100.000 el 2025. Per als primers 
tres anys es preveu una inversió d’uns 
800 milions d’euros. 

Talent i Tecnologia del Pla de concer-
tació de Xarxa de governs locals 2020-
2023 de la Diputació de Barcelona.  

L’ACORD PERMETRÀ MANTENIR ELS PROP DE 1.600 LLOCS DE TREBALL DESPRÉS DEL TANCAMENT 
DE LES PLANTES DE LA ZONA FRANCA, MONTCADA I REIXAC I SANT ANDREU DE LA BARCA

http://www.moliempresa.cat/index.ca.html
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L’Ajuntament inicia l’elaboració 
de l’Agenda Urbana de Martorell
que ha de permetre afrontar nous reptes del 
desenvolupament sostenible amb l’horitzó 2030

Davant la urgència dels grans reptes glo-
bals, l’Ajuntament de Martorell segueix 
compromès amb el desenvolupament 
sostenible i ha assumit els compromisos 
de l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
aprovats per l’ONU. Aquests ODS oferei-
xen una visió global dels problemes, un 
marc per arribar a grans acords sobre les 

A cada fase es preveu la participació de la ciutadania i dels agents econòmics i socials del tots els barris del 
municipi. L’elaboració de l’Agenda Urbana de Martorell es realitza amb el suport de la Diputació de Barcelona.

APROVACIÓ DE L’AGENDA URBANA 
DE MARTORELL I DEL PLA D’ACCIÓ

MARÇ - ABRIL 2022

ANÀLISI I DIAGNOSI ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

MAIG - JUNY2022  JULIOL 2022

1FASES 2

Tota la informació sobre l’Agenda Urbana 
de Martorell es pot consultar al web: 
www.agendaurbanamartorell.cat
Es podrà fer el seguiment del procés d’elaboració 
del Pla d’Acció Local i de la seva execució. 

QUÈ 
farem?

ODS

QUAN 
la farem?

COM 
la farem?

solucions i una perspectiva temporal que 
permet plantejar i executar projectes 
transformadors. 
El desenvolupament d’aquesta estratè-
gia passa per concretar els objectius 
a la realitat urbana i territorial del mu-
nicipi de Martorell, potenciant les opor-
tunitats i afrontant els nous reptes amb 
coherència.

L’Agenda Urbana de Martorell és un procés de pla-
nificació estratègica urbana i territorial, basada en  
l’Agenda 2030 i els seus ODS, l’Agenda Urbana de la 

Unió Europea i l’Agenda Urbana Espanyola, i en la participació ciutada-
na. Defineix les prioritats i objectius de futur pel municipi, i possibilita 
materialitzar els principis i objectius de les agendes globals en polítiques 
i accions transformadores concretes. 
El seu pla d’acció és un document operatiu i fàcil d’avaluar, que procu-
ra la interrelació dels projectes i actuacions que s’hi inclouen. A través 
d’aquest instrument de caràcter integral: 

ı S’estableixen estratègies de caràcter municipal o supramunicipal.
ı Es defineixen objectius a assolir potenciant la sostenibilitat 

econòmica, social i ambiental, tot impulsant la gestió eficient i 
l’ús innovador dels recursos.

ı Es concreten les actuacions, projectes i programes a desenvo-
lupar a Martorell a mitjà i llarg termini. 

ı S’estableix un marc general per possibilitar l’accés a diferents 
línies de finançament dels projectes.

El procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de 
Martorell s’estructura en 2 fases i es realitzarà 
amb la implicació de la ciutadania, associa-

cions i entitats de veïns, empreses, comerciants i els agents 
polítics del municipi:

FASE 1: Anàlisi i diagnosi de les característiques del municipi
ı Avaluació de les característiques i potencialitats del municipi.
ı Detecció d’aquells aspectes on cal actuar per assolir els 

compromisos de l’Agenda 2030.

FASE 2: Elaboració de les propostes d’actuacions
                (Pla d’acció local)

ı Definició del model de ciutat a partir de la diagnosi i dels ODS.
ı Establiment de les línies estratègiques.
ı Concreció de les actuacions del Pla d’Acció Local.

https://agendaurbanamartorell.cat
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L’Ajuntament lliura les claus de cinc horts 
urbans a entitats socials i sociosanitàries
El Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Martorell va lliurar, el  20 
de gener, les claus dels horts urbans de la 
Vila, ubicats entre la riba dreta de l’Anoia i 
l’aparcament del Vapor. Les entitats que han 
adquirit aquests espais són l’Associació Sa-
lut Mental del Baix Llobregat Nord, el Cen-
tre d’Atenció i Seguiment de Drogodepen-
dències del Baix Llobregat Nord, l’Escola 

Balmes, l’Espai de la Gent Gran de la Vila i 
l’Associació per a la Integració i Reinserció 
de Persones Socialment Vulnerables o en 
Risc d’Exclusió Social (Persovuses). 
Cadascuna de les parcel·les té 5,5 me-
tres d’amplada per 12 de llargària, totes 
amb subministrament d’aigua i magatzems 
d’eines inclosos. 

Atorgades subvencions a empreses de Martorell per a la 
contractació de persones a l’atur

El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell va lliurar al ge-
ner les subvencions per a la contractació 
de persones a l’atur del municipi a les em-
preses martorellenques Btech, Esteban 
Costa SL, Outsourcing de Procesos Ad-
ministrativos SL i RecullB SL.
Aquests ajuts subvencionen una part 
del cost empresarial de la contractació 

dels treballadors. La finalitat és fomentar 
l’ocupació i donar suport a les empre-
ses del municipi per a la seva reactivació 
econòmica. Al llarg del 2021, s’han be-
neficiat de la proposta quatre empreses 
martorellenques amb quatre contracta-
cions de persones aturades de Martorell, 
tres contractes a jornada completa i un 
a jornada parcial, que sumen un import 
d’11.250 euros en subvencions.

Les cooperatives de les escoles 
martorellenques sol·liciten el NIF al Molí Empresa
Les escoles de Martorell participants en 
el projecte CUEME van presentar durant 
el mes de gener les noves cooperatives 
creades i van sol·licitar el NIF de cadas-
cuna d’elles. En unes visites al Centre de 
Promoció Econòmica, van conèixer també 
les empreses que actuaran com a padrines. 
Abans de demanar el NIF, els alumnes van 
haver de preparar tota la documentació re-
lativa a la petició i van haver de crear els 

estatuts, l’acta de constitució i la fitxa de 
cooperativista. 
Un total de 183 alumnes martorellencs par-
ticipen en l’edició d’enguany del Projecte 
Cultura Emprenedora a l’Escola (CUE-
ME). L’Escola José Echegaray, el Centre 
d’Educació Especial El Pontarró, l’Escola 
Mercè Rodoreda i el Col·legi la Mercè són 
els centres que en prenen part aquest curs. 

Arxivada la causa contra l’expresident 
de la Diputació Salvador Esteve
El jutjat d’instrucció número 1 de Bar-
celona va arxivar la causa contra 
l’expresident de la Diputació de Barce-
lona i exalcalde de Martorell Salvador 
Esteve qui juntament amb més d’una 
vintena de persones, va ser retingut el 
maig del 2018 en l’operació ‘Voltia’ per 
suposades subvencions irregulars a 
entitats de cooperació internacional.

El jutjat va tancar definitivament l’expedient, 
i va dictar l’arxiu del mateix per totes les 
persones investigades. La jutgessa va de-
cretar el mateix respecte a subvencions de 
la Diputació a Pimec i a Aliances Estratègi-
ques al Marroc, atès que tant la declaració 
dels investigats com dels testimonis con-
clou que no hi va haver irregularitats, com 
ja havia plantejat el ministeri fiscal.
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El proper 27 de març tindrà lloc la XXIX 
Marxa de la Primavera, la tradicional ca-
minada popular que cada any dona la 
benvinguda al canvi d’estació. Com és 
habitual, tindrà lloc el primer diumenge 
de la primavera i centrarà les activitats en 
l’activitat física, de lleure i de gaudi en fa-
mília a la natura. 

La 29a Marxa de la Primavera
encetarà el programa d’activitats entorn la 
recuperació de la Serra de l’Ataix

LA MARXA DE LA PRIMAVERA 2022 COMPTARÀ AMB 
ACTIVITATS DE CONSCIENCIACIÓ AL VOLTANT DE LA 
CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA SERRA DE L’ATAIX. 

Enguany, la Marxa de la Primavera po-
sarà en valor la Serra de l’Ataix després 
de l’incendi sofert el passat estiu. A partir 
de tallers mediambientals, arqueològics, 
patrimonials i altres activitats, es deixarà 
palesa la importància de preservar i cui-
dar l’entorn de Martorell i conscienciarà 
sobre les conseqüències que l’acció hu-

mana provoca en els espais naturals. 
Aquesta Marxa suposarà el tret de sortida 
d’un conjunt d’activitats i accions que 
l’Ajuntament de Martorell ha previst 
pels propers mesos i que implicaran la 
ciutadania, les entitats i els diferents ac-
tors del municipi.  
La Marxa de la Primavera arribarà aquest 
2022 a la 29a edició com una de les ac-
tivitats populars més consolidades del 
municipi. La marxa, amb el seu esperit no 
competitiu, té l’objectiu de promoure la 
pràctica de caminar com a hàbit saluda-
ble mentre es descobreix l’entorn natural 
de Martorell.
Novament, hi haurà dos circuits per es-
collir: un de curt de 6,5 km i un de llarg 
d’11 km. Els participants també tindran 
l’oportunitat de fer el recorregut en l’estil 
de marxa nòrdica (amb inscripció prèvia) i 
s’establirà una zona d’esports d’aventura 
per als més petits. Enguany, les sortides 
des del pavelló esportiu es faran de ma-
nera esglaonada per evitar aglomeracions 
durant el camí.
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CONEIX ELS 
NOSTRES SERVEIS

EQUIP 
INTERDISCIPLINARI

ZONA D’ACTUACIÓ

CDIAP
MARTORELL

UBICACIÓ: 
C/ Josep Tarradellas, 3, Baixos

HORARI D’ATENCIÓ: 
ı De dilluns a dijous de 7:30h a 18h
ı Divendres de 7:30h a 15h

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       93 775 11 41
        cdiap@martorell.cat 

+ de 600 
infants atesos l’any Baix Llobregat Nord

Metgessa neuropediatra

Psicòlogues

Fisioterapeutes

Logopedes

Treballadora social

Auxiliar administrativa

El Centre de Desenvolupament Infan-
til i Atenció Precoç (CDIAP) és un servei 
d’atenció a la petita infància, públic i gra-
tuït, dependent del Patronat Municipal de Ser-
vei d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament 
de Martorell. El servei forma part de la xarxa 
de CDIAP del Departament de Drets Socials 
de la Generalitat de Catalunya i el de Martorell 
també dona servei a altres poblacions del 
Baix Llobregat Nord, com Abrera, Esparre-
guera, Collbató, Olesa de Montserrat, Sant 
Esteve Sesrovires i alguns barris de Castellví 
de Rosanes.
El CDIAP atén nens i nenes de 0 a 6 anys 
amb dificultats o trastorns del desenvo-
lupament o en risc de presentar-ne. Duu 
a terme funcions de prevenció, detecció, 
diagnòstic i tractament de manera conjun-
ta amb les famílies, així com de coordinació 
amb altres serveis i professionals d’atenció 
a la infància. 

El seu equip interdisciplinari està format per 
professionals especialitzats en desenvolu-
pament infantil i compta amb fisioterapeutes, 
logopedes, psicòlogues i altres especialistes, 
com una metgessa neuropediatra i una treba-
lladora social. 
El CDIAP Martorell atén al voltant de 600 
nens i nenes l’any amb diferents diagnòs-
tics derivats per pediatres hospitalaris, llars 
d’infants, escoles, serveis socials i també per 
iniciativa familiar. Les consultes al voltant de 
dificultats motrius, de llenguatge, emocio-
nals i d’aprenentatge són les que aquest ser-
vei gestiona més freqüentment. 
El CDIAP Martorell està ubicat al carrer de Jo-
sep Tarradellas, 3, al barri de Torrent de Llops, 
al mateix edifici on es troba el complex educa-
tiu. Perquè l’infant sigui atès al CDIAP, cal que 
l’hi derivi un professional. En cas que les famí-
lies vulguin fer una consulta,  l’atenció sempre 
és amb cita prèvia, trucant al telèfon del servei. 

Martorell

Abrera

Esparreguera

 Olesa de 
Montserrat

Collbató

St. Esteve 
Sesrovires

mailto:cdiap%40martorell.cat%20?subject=
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Èxit de la campanya de recollida de joguines 
de la Creu Roja Baix Llobregat Nord
La Creu Roja Baix Llobregat Nord va tor-
nar a vetllar, un Nadal més, per garantir 
que els més de 230 infants de la comar-
ca en situació de vulnerabilitat tinguessin 
l’oportunitat de rebre el seu regal la nit de 
Reis. En aquesta ocasió, la campanya va 
aconseguir recollir més de 700 joguines 
noves gràcies a la solidaritat de moltes 

empreses, entitats i persones de la zona i a 
la implicació dels voluntaris de la institució. 
Un any més, les joguines havien de com-
plir un seguit de requisits bàsics, com 
tractar-se de jocs nous per garantir el dret 
de tots els nens i nenes a estrenar un re-
gal, o evitar la temàtica bèl·lica i els ele-
ments sexistes. 

L’Amir Damnati Saghir, primer martorellenc nascut 
l’any 2022 a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

L’app ésMartorell,
prop dels 1.000 usuaris registrats

L’Amir Damnati Saghir va ser el primer 
martorellenc del 2022 de néixer a la 
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell. El nadó, quart fill de la Saadia 
Saghir i de l’El Moulud Damnati, va arribar 
al món el  3 de gener, a les 7.23 hores. 

L’aplicació per a mòbils ésMartorell té prop 
de 1.000 usuaris des que es va posar en fun-
cionament el 2018. L’eina permet a la ciuta-
dania notificar incidències, fer suggeriments 
i queixes relacionades amb l’espai públic de 
manera ràpida, fer-ne el seguiment i rebre 
avisos sobre via pública en temps real.
Des de l’1 de gener del 2018 fins al 10 de 

Un dia abans va tenir lloc el primer naixe-
ment de l’any al centre martorellenc, d’una 
família de Tàrrega. Va ser el de l’infant Joan 
Balasch Cabero, el primer fill de la família 
de la Laia Balasch i l’Albert Cabero, el diu-
menge 2 de gener, a les 5.26 hores. 

gener del 2022, s’han registrat 8.045 inci-
dències, de les quals 7.879  s’han resolt 
favorablement i 164 romanen obertes. Les 
sol·licituds més habituals han estat les re-
lacionades amb el paviment, el mobiliari 
urbà i els jocs infantils i l’enllumenat pú-
blic. ésMartorell es pot descarregar gra-
tuïtament des de l’App Store i Google Play. 

Maria Pilar Torres, nova regidora de l’Ajuntament 
Al gener,  Pilar Torres (51 anys) es va conver-
tir en regidora de l’Ajuntament de Martorell 
pel Partit Socialista de Catalunya (PSC). To-
rres va ocupar el vuitè lloc a la llista electoral 
del 2019 i entra al consistori després de la 
defunció de Lluis Tomás, el desembre del 
2021, qui també exercia de portaveu del 
grup municipal.

Aquest càrrec l’ocupa des de finals d’any 
la regidora socialista Remedios Márquez, 
qui  també fa de cap de l’oposició a 
l’Ajuntament de Martorell. Des de la ma-
teixa data, el regidor Toni Carvajal exerceix 
de portaveu suplent de l’agrupació.
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AGENDA 
FEBRER

CREA EL TEU PROPI JOC DE TAULA
Diumenge 6 de març 
Hora: 18h 
LLoc: Espai Jove.Nord 

MURDER PARTY (2)
Divendres 18 de març 
Hora: 17h 
LLoc: Espai Jove.Nord 

CINE FÒRUM FEMINISTA
Dimarts 8 de març
Hora: 18h 
LLoc: Espai Jove.Nord 

SETMANA DE LA DONA 

‘ENERGIA’, DE CARME PUY
De l’1 al 20 de febrer

‘FACE CHART’, DE MARTA ÁVALOS
Del 21 de febrer al 31 de març

TALLER DE CURTMETRATGE 
AMB TEMÀTICA FEMINISTA
Dijous 10 i divendres 11 de març
Hora: a la tarda
LLoc: Espai Jove.Nord 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
‘CUINA CATALANA OBLIDADA. DEL QUE ENCARA ES COU 
I ES MENJA’, DE XESCO BUENO, CUINER
Dijous 17 de febrer
Hora: 18.30h 
LLoc: Biblioteca de Martorell

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ‘LA MEVA CARN QUE TU 
ENCENIES. MEMÒRIES SENTIMENTALS DE FRANCESC 
PUJOLS’, DE FRANCESC PUJOLS
Dijous 24 de febrer
Hora: 18.30h 
LLoc: Biblioteca de Martorell

LLEGIM EL RIU
Divendres 25 de febrer
Hora: 18.30h 
LLoc: Biblioteca de Martorell

HORA DEL CONTE: ‘SEGUEIX-ME EL FIL’, AMB XESCA 
OLLER, NARRADORA ORAL ESCÈNICA MESTRA I ESPE-
CIALISTA EN TEATRE
Dimarts 28 de febrer
Hora: 17h 
LLoc: Biblioteca de Martorell

LLEGIM TEATRE: ‘DESIG’, DE SERGI BELBEL
Dijous 3 de març
Hora: 19h 
LLoc: Biblioteca de Martorell

ACTIVITATS ESPAI JOVE

ACTIVITATS BIBLIOTECA

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

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

Reserva d’entrades: entrades.martorell.cat

EXPOSICIONS

mailto:coordinaciomartorell%407itria.cat?subject=
mailto:b.martorell%40diba.cat?subject=
https://bibliotecavirtual.diba.cat/martorell-biblioteca
https://entrades.martorell.cat
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CICLE DE CONCERTS M’CLÀSSICS: 
LUCÍA FUMERO TRIO – JAZZ
Dijous 24 de febrer
Hora: 19h
LLoc: Escola Municipal de Música

CICLE GAUDÍ: LAS LEYES DE LA FRONTERA 
Divendres 25 de febrer
Hora: 19h 
LLoc: Auditori Joan Cererols

MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ
EXPOSICIÓ PERMANENT
Horari: 
Dijous i divendres de 17h a 20h. Dissabtes, diumenges i festius 
de 10.30h a 14h.
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis

L’ART DE LA CIÈNCIA. JORDI SABATER I PI
Horari: 
Dijous i divendres de 18h a 20h. 
Dissabtes i diumenges de 12h a 14h
LLoc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric ‘La Caserna

L’ALTRE UBIC. MIGRACIONS DEL COS FRAGMENTAT
Inauguració: Diumenge 23 a les 19h
Horari: 
Dijous i divendres de 17h a 20h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30h a 14h.
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis

ACTIVITATS MUSEUS

ACTIVITATS CULTURA

EXPOSICIONS

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

Més Informació: 
cultura@martorell.cat

Reserva d’entrades: entrades.martorell.cat

CINEXIC: EL BOSC DE HAQUIVAQUI 
Diumenge 20 de febrer
Hora: 12h 
LLoc: Auditori Joan Cererols

M’CLÀSSICS: LUCÍA FUMERO TRIO – JAZZ
Dijous 24 de febrer
Hora: 19h 
LLoc: Escola Municipal de Música

CICLE GAUDÍ: LAS LEYES DE LA FRONTERA 
Divendres 25 de febrer
Hora: 19h 
LLoc: Auditori Joan Cererols

TRANQUILA. CELESTE CANTA CHAVELA 
Dissabte 5 de març
Hora: 22.30h 
LLoc: Nau#2 de Ca n’Oliveras

LA XARXA: OOPS! 
Diumenge 6 de març
Hora: 12h 
LLoc: Nau#2 de Ca n’Oliveras

ı Formació Ocupacional
ı Formació Professional Ocupacional Dual
ı Projecte Singulars ‘Joves en Acció’

www.moliempresa.cat

INSCRIPCIONS OBERTES 2021-22

mailto:museus%40martorell.cat?subject=
mailto:cultura%40martorell.cat?subject=
https://entrades.martorell.cat
http://www.moliempresa.cat
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@AjuntaMartorell

Aquest espai està reservat als grups 
municipals per tal que puguin expo-
sar 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 responsable, ni indirectament, ni 
subsidiàriament dels danys i perjudi-
cis de qualsevol naturalesa derivats 
dels continguts dels articles que pu-
guin produir a tercers.

El maig de 2019 els ciutadans de Martorell ens 
van donar una àmplia confiança a l’equip de 
l’alcalde Xavier Fonollosa per seguir treballant i 
millorant el nostre poble. Poc ens podíem pen-
sar aquella nit d’alegria i il·lusió que uns mesos 
després ens tocaria viure tot el que hem passat. 
La irrupció de la pandèmia ha tingut impacte en 
persones, famílies, municipis i països d’abast 
mundial. En l’àmbit més important, el de les 
persones, tenim un record especial per amics, 
familiars i veïns que ens han deixat moments 
de desesperança, plors i incertesa, però també 
acompanyament, compromís i solidaritat per 
donar resposta a la crisi generada per la Co-
vid. Gràcies alcalde Fonollosa pel teu lideratge 
i acompanyament diari des del primer moment.  
Ara, amb la sisena onada en declivi, cal més 
que mai mirar enllà. A nivell personal, familiar i 
com a poble ens cal consolidar i posar en va-
lor el treball fet durant la pandèmia. El govern 
municipal encarem el tram final d’una legislatu-
ra complicada i ho farem, com hem fet durant 
la pandèmia, donant suport a tothom, sobretot 
a les persones que més ho necessiten. Amb 
vocació de servei, des de la proximitat i amb 
l’horitzó de compromís i millora de Martorell, 
pensant i planificant més enllà de la pandèmia 
i tenint present el seu impacte.
Aquest anys hem fet molta feina, una part d’ella 
dedicada a “combatre” la pandèmia, però ens 
queda molta per fer. Tot i la Covid, empentem 
projectes que formen part del nostre compro-
mís amb els ciutadans i amb Martorell.
En són exemples el treball per la millora de la 
mobilitat per aconseguir que la via pública sigui 
un espai de convivència i cohesió social. La im-
plementació dels Camins Escolars Segurs, una 
xarxa d’itineraris senyalitzats per fomentar que 
els infants vagin a l’escola de manera autòno-
ma, facilitant el contacte amb l’entorn quotidià i 
la comunitat. L’aposta per recuperar i potenciar 
la cultura, les nostres festes populars i les dels 
barris i la interacció social, la recerca de nous 
projectes pel teixit empresarial, la bateria d’ajuts 
per millorar el dia a dia i la defensa dels interes-
sos dels martorellencs com la posada en marxa 
del Centre de Formació Professional. La millora 
contínua de la via pública per tal que els nostres 
carrers, places i parcs siguin un espai de troba-
da, passeig i gaudi per les persones, menuts, 
grans i famílies.
Menció especial per la urbanització de l’espai 
de la Sínia, que millora l’oferta d’habitatge i mi-
llorarà l’oferta d’espais públics, parcs i serveis.
S’ha fet feina, però ens en queda molta per fer i 
la farem sense cap mena de dubte. Estem con-
vençuts que si junts estem sortint de la pandè-
mia, junts serem capaços d’assolir els projectes 
de millora que Martorell necessita. Gràcies pel 
vostre suport i participació, sense vosaltres no 
seria possible. Tenim idees, projectes i volem 
un futur millor. Treballarem en aquesta línia amb 
ganes, il·lusió, estima i amb vosaltres. Amb el 
convenciment que junts ho farem possible.

Els i les socialistes de Martorell encetem el 
2022 amb la mateixa il·lusió i passió amb la 
qual vam acabar l’any anterior. 
Volem que Martorell sigui una ciutat amb més 
justícia social i amb menys desigualtat i, per 
això, seguirem fiscalitzant l’acció del govern 
municipal des d’una postura constructiva i res-
ponsable. És la fórmula que s’espera del grup 
polític que lidera l’oposició i, a la vista dels re-
sultats de l’any anterior, creiem que ha donat 
uns bons fruits. 
Un exemple que ho reflecteix de forma clara 
és la nostra abstenció als pressupostos per 
aquest any. Ens vam abstenir, i cal recordar-ho, 
tot i saber que el govern local no havia reco-
llit cap de les nostres propostes polítiques per 
millorar els comptes. Vam proposar un total de 
20 iniciatives i actuacions en 6 grans àrees: in-
versió i manteniment de la via pública i depen-
dències municipals; ajuts socials i suport a les 
famílies; creació d’ocupació; foment del teixit 
empresarial i suport al comerç local; generació 
d’habitatge públic; i ajudes a les entitats de la 
nostra ciutat. 
Així mateix, un altre cas que mostra la nostra 
oposició responsable és la nostra posició sobre 
la modificació de l’ordenança municipal que re-
gula l’ocupació d’espais i via pública. En aquest 
cas, es va portar al ple municipal l’exempció, 
fins al pròxim 31 de maig, de la taxa de paga-
ment per a l’ocupació de terrasses comercials, 
bars, cafeteries i restaurants. Des del grup mu-
nicipal socialista hi vam votar favorablement, 
però vam recordar a l’equip de govern que 
la mesura s’hauria d’allargar fins a final d’any 
perquè, independentment de la situació de la 
pandèmia, el sector de la restauració ha patit 
una gran baixada d’ingressos i necessita que 
l’administració pública no li posi pals a les ro-
des. Es dona, a més, la casualitat que l’any 
passat ja va succeir el mateix que aquest: el go-
vern municipal va acabar prorrogant la mesura 
fins a final d’any malgrat la nostra insistència 
d’aplicar-la des del minut 1.
D’altra banda, m’agradaria aprofitar aquestes 
ratlles per lamentar que l’equip de govern por-
tés al ple municipal la denominació dels carrers 
i places del nou barri de La Sínia sense tenir en 
compte ni les propostes dels veïns ni la seva 
opinió. Una qüestió d’aquestes característi-
ques mereixeria ser abordada des del màxim 
consens polític. 
Finalment, i per acabar, voldria agrair, en nom 
del conjunt del grup municipal i de l’agrupació, 
a totes les persones, entitats i associacions de 
Martorell que, malgrat la difícil situació actual, 
van tirar endavant el 2021 les seves iniciatives. 
Moltes gràcies pel vostre compromís i la vostra 
capacitat d’adaptació!

#MartorellEnsPreocupa

HORITZÓ MÉS ENLLÀ 
DE LA PANDÈMIA

MÉS SOCIALISME, 
MÉS JUSTÍCIA SOCIAL

Reme Márquez

PSC

Lluís Amat

JxM
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L’últim any de mandat arrenca en breus, ja 
comencen les obres de reforma sobre allò 
que ja ha estat reformat. Faran volar euros 
en aspectes vistosos i publicitaris que no 
solucionen els problemes d’arrel del muni-
cipi ni a nivell urbanístic ni social.
Mentre altres municipis amplien les zones 
d’esbarjo per a les persones i limiten la 
circulació als vehicles a motor, a Martorell 
ampliem les zones de circulació de cotxes 
alhora que els cotxes més vells i contami-
nants estan exempts de pagar impostos. 
No hi ha espai buit que no s’aprofiti per 
aparcar, l’exemple més clar és la manca de 
visibilitat que hi ha als passos de vianants, 
els vehicles ho omplen tot! Augmentem la 
possibilitat de respirar gasos nocius per la 
salut quan el que cal és evitar-ho. La solu-
ció valenta és prioritzar les persones i no 
els cotxes. “Martorell, ciutat 30” és un titu-
lar buit, primer s’ho han de creure i després 
vetllar perquè sigui possible la convivència 
entre vianants i vehicles. 
Els joves i les joves de Martorell volen fer 
ús del patinet i enviar-los a la carretera sen-
se proposar una alternativa no està portant 
cohesió social. Solució valenta és connec-
tar els punts principals de Martorell amb el 
dibuix de carrils bici per les principals vies 
traient a les persones que circulen en pati-
net o bicicleta la perillositat que els hi supo-
sa circular per la carretera.
Les solucions valentes a nivell social pas-
sen per l’aplicació de mesures que ens fan 
ser un municipi més just. Taxes i impostos 
en funció de la renta familiar. Se’n diu tari-
fació social i a altres municipis funciona. És 
la millor manera de repartir la càrrega impo-
sitiva entre la població. Paga més, qui més 
té. La cohesió social no naix sola, s’ha de 
fomentar. Que tothom pugui accedir a qual-
sevol servei independentment dels seus 
ingressos sembla una qüestió molt lògica 
que no es compleix.
Si volem canvis d’arrel, calen solucions va-
lentes. Solucions que tinguin un retorn so-
cial impagable amb els diners que ens gas-
tarem en reformar allò que ja està reformat. 
Fer oposició és intentar fer sentir la nostra 
veu enmig d’un concert orquestrat per uns 
pocs que controlen mitjans de comunicació 
i que limiten constantment la resta de me-
canismes dels què disposem, però per més 
difícil que ens ho posin seguirem insistint 
en que una manera diferent de fer les coses 
és possible.

L’habitatge va ser un dels temes clau pel 
qual no vam votar a favor dels pressupos-
tos municipals d’aquest 2022. L’habitatge 
no es pot entendre només com a promo-
cions d’habitatge. Aquest és un model poc 
social, i malgrat l’habitatge social del nou 
Barri de La Sínia, el problema de Martorell 
no es soluciona amb una tireta. 
Per començar, el preu per accedir a aquests 
habitatges socials en condició de compra 
no són pas baixos, al contrari. Molta gent, 
especialment joves, no poden fer front a 
aquests imports, i la solució d’habitatge 
social, al final queda en res. Amb aques-
ta alternativa trencada per a molta gent, la 
necessitat de viure sota un sostre obliga 
a anar al mercat immobiliari, on els preus, 
sovint abusius, perjudiquen la butxaca del 
ciutadà. 
Per fer front a això, la Generalitat, després 
d’anys de lluita social va començar a apli-
car una de les lleis més progressistes del 
país: la regulació de preus del lloguer. Una 
llei que des del primer minut incloïa a Mar-
torell com a zona d’habitatge tens, i per 
tant, el preu s’havia de regular i no podia 
superar un límit marcat per llei. Per desgrà-
cia, passat un any l’Ajuntament havia de 
demanar continuar en el llistat de municipis 
inclosos en la llei, però no ho ha fet. No ho 
fet amb l’excusa que la llei està en revisió 
pel Tribunal Constitucional, i que la regu-
lació del mercat afecta negativament a la 
oferta, cosa totalment falsa, ja que amb da-
des a la mà es pot veure com els preus han 
baixat, i s’han firmat encara més contractes 
de lloguer. 
A la llarga, i per desgràcia, quan la gent no 
té alternatives ha de buscar solucions per 
poder viure sota un sostre. Molta gent no 
pot fer front a les despeses del lloguer, i es 
veuen desnonades. Una realitat de la qual la 
Oficina Parlamentaria d’Atenció a la Ciuta-
dania se n’ha fet ressò. L’augment dels des-
nonaments té relació estreta i directa amb 
els preus abusius dels lloguers, amb la man-
ca de solucions públiques com l’habitatge 
d’emergència, i també té relació sobre cer-
tes polítiques de restricció del padró. 
No calen polítiques valentes per fer front a 
aquest problema. Calen polítiques socials, 
justes i que tinguin en compte a les classes 
populars. Cal una visió més republicana. 

SOLUCIONS 
VALENTES

HABITATGE DIGNE: 
DRET. NO UN PRIVILEGI

Assemblea

Víctor de León

MOVEM MARTORELL GM 
ERC

En estos días se  ha aprobado la Reforma 
Laboral. Ciudadanos ha apoyado esta modi-
ficación de la reforma de 2012, que respon-
día a un largo y complicado acuerdo entre los 
sindicatos y la patronal. Sin duda nos es la 
Reforma que nos hubiera gustado, no es la 
Reforma de Cs, pero es la que responde a 
un consenso de las asociaciones del mundo 
del trabajo. 
Modifica tres aspectos esenciales, corregir 
de forma decidida la temporalidad excesiva, 
evitando esa rutina tan perniciosa que provo-
ca que en cada crisis se destruya sistemáti-
camente el empleo.
Revertir aquellos instrumentos que han difi-
cultado que la negociación colectiva contri-
buya a la mejora de las condiciones de traba-
jo sin que las empresas pierdan elementos de 
flexibilidad interna, como exige la Comisión 
Europea.
E incorporar a la legislación ordinaria los ex-
pedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTE) que sustituirán a los utilizados en 
pandemia, pero con el mismo objetivo: evitar 
despidos.
Insisto no es nuestra Reforma, tampoco es el 
“mal menor”, es sencillamente un  “bien me-
nor”. Desde nuestro punto de vista es poco 
ambiciosa, pero es un paso adelante en la 
modernización del mercado de trabajo.
Desde luego el espectáculo lamentable que 
se dio el pasado 3 de Febrero a cuenta de 
los viejos partidos, sin respetar los acuerdos 
pactados, mercadeos que no tenían nada 
que ver con la Reforma Laboral y otros equi-
vocándose al votar y el consiguiente escan-
dalo y descredito, que espero que tenga en 
esos partidos un coste electoral en la des-
confianza que inspiran.
El VALOR DE LA PALABRA, quizás sea unos 
de los conceptos a los que doy mas impor-
tancia. Ciudadanos siempre dice lo mismo, 
se encuentre en el territorio que se encuentre, 
y dice lo mismo se encuentre en la situación 
que se encuentre. A esto nosotros le damos 
VALOR. Otros dependen si se encuentran 
en Madrid, o en el Parlament o en el Ayun-
tamiento, por ejemplo de Martorell, diciendo 
cosas muy diferentes, dependiendo del sitio 
y la situación.
Para Ciudadanos, para los Liberales, el com-
promiso, el trabajo, la dedicación, las ideas, 
LA PALABRA, siempre debe esta en mejorar 
la vida de las personas, en hacer Política Útil, 
en hacer lo correcto.

REFORMA LABORAL, 
UN BIEN MENOR.

Juan José Pérez Busto

Cs MARTORELL




