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Més d’un terç
de la població de 
Martorell, vacunada

1.000 nens participen 
de l’esport inclusiu a 
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AJUNTAMENT DE MARTORELL  ı  93 775 00 50 

TRANSPORT URBÀ  ı  93 775 34 34
FGC  ı  93 205 15 15
RENFE  ı  902 240 202 · 900 200 212
TAXI MARTORELL  ı  93 775 24 45 (24 h) 
www.taximartorell.com
POLICIA LOCAL  ı  93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA  ı  088 · 112
BOMBERS  ı  93 775 10 80 · 93 775 10 85

PARRÒQUIA SANTA MARIA  ı  93 775 00 89
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR  ı  93 775 39 18

CREU ROJA  ı  93 775 05 50
URGÈNCIES MÈDIQUES  ı  061
SANITAT RESPON  ı  902 111 444
VISITES MÈDIQUES  ı  www.gencat.cat/ics
HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU  ı  93 774 20 20
SERVEIS FUNERARIS  ı  93 775 55 52

CORREUS I TELÈGRAFS  ı  93 775 11 46
INFO GENERALITAT  ı  012
MOBLES I TRASTOS VELLS  ı  93 775 34 34
DEIXALLERIA MUNICIPAL  ı  93 776 52 34
AIGÜES DE MARTORELL  ı  93 775 10 28
RÀDIO MARTORELL  ı  93 775 5252
BIBLIOTECA  ı  93 775 60 60
OMIC  ı  93 775 37 52
GAS NATURAL  ı  902 079 997
FECSA-ENDESA  ı  902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)
DE DIOS ı 93 775 32 29
C. Comerç, 5 (Estació Renfe)
DOMINGO ı 93 517 52 48
C/ Dr. Lluis Gayà 11-13 (Passeig de Catalunya)
HERNÁNDEZ ı 93 776 51 73 
C/ Lluís de Requesens, 4 (Buenos Aires)
LAIA ROVIRA ı 93 775 02 89
C. Pau Claris, 3 (Ctra. Nacional II)
MASSANEDA ı 93 774 19 54
Pl. V. Rodríguez, 1 (Buenos Aires)
MIRALLES CISQUER ı 93 774 26 46
Pl. Frederic Duran, 3 (Torrent de Llops)
MONTSERRAT MIRALLES VIA ı 93 776 52 25
Av. Germans Martí, 25 (Plaça del Vi)
PARERA ı 93 775 18 97
Pl. de La Vila, 11 (La Vila)
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

L’impuls de la Primavera
La Primavera està suposant un impuls per 
afrontar la recta final d’aquesta epidèmia de 
coronavirus. És un impuls en la recuperació 
de les activitats socials i econòmiques i un 
impuls en el procés de vacunació. I, tam-
bé, està sent un impuls en l’estat d’ànim de 
tots plegats, l’element clau que ens permet 
avançar amb decisió i seguretat. Hem de pas-
sar de l’etapa de l’esperança a l’etapa de la 
confiança en què molt aviat deixarem enrere 
l’epidèmia, si fem les coses bé, actuant amb 
prudència i responsabilitat.

La Fira de Primavera ha estat un punt d’inflexió. 
Ha estat la primera de les tres grans festes de 
Martorell que recuperem, encara en un context 
d’epidèmia, i ha anat molt bé. Ho necessitàvem 
tots plegats i hem sabut gaudir-ne amb civis-
me. Ha estat la Fira del seny i de la prudència, 
amb mesures i protocols per evitar contagis. I, 
tanmateix, hem pogut emocionar-nos de nou 
amb la música i espectacles teatrals i de cul-
tura popular en directe. La coincidència amb 
Sant Jordi ens ha ajudat a fer una Fira encara 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

més lluïda. Hem recuperat l’activitat comercial 
i social sumant la presència de les roses i els 
llibres a la il·lusió que es respira al nostre poble 
quan celebrem la Fira als carrers i les places.

La vacunació també avança, finalment, a una 
velocitat de creuer. Amb l’arribada de les do-
sis que hem reclamat des de l’inici del procés, 
s’ha accelerat notablement l’administració de 
la vacuna. Més d’un terç dels veïns de Mar-
torell ja estan vacunats. El Departament de 
Salut ha prioritzat els col·lectius més vulnera-
bles i essencials, que ja estan tots vacunats, i 
estem avançant a bon ritme per grups d’edat 
descendent. Si tot va bé al juny es començarà 
a vacunar les persones d’entre 40 i 49 anys i, 
al juliol, les persones d’entre 16 i 39 anys. La 
vacunació es desenvolupa a dos espais mu-
nicipals, la Biblioteca i el Centre Cultural. Això 
és fruit de la bona col·laboració que tenim des 
de l’Ajuntament amb el Departament de Salut 
per facilitar l’administració de la vacuna i pro-
tegir al més aviat possible a tots els veïns de 
Martorell contra aquest virus.

En paral·lel amb la sortida de l’epidèmia, se-
guim treballant en millorar el nostre poble. 
Així, aquesta primavera també ha vist néixer 
l’Associació de Municipis de l’Arc Metropo-
lità, creada en un acte a Martorell amb la 
presència dels nou principals municipis de la 
segona corona metropolitana. Una associa-
ció que representa la força de 900.000 ha-
bitants i un 10% dels centres de treball de 
Catalunya i que treballa per implicar totes 
les administracions en facilitar la mobilitat i 
l’accés a l’habitatge de tots els veïns, millo-
rar les infraestructures i lluitar contra el canvi 
climàtic.

Un exemple que la unió fa la força. I que cal 
treballar plegats per assolir els nostres objec-
tius que no són altres que millorar la qualitat de 
vida i el benestar dels nostres veïns.

Perquè d’aquesta epidèmia n’hem de sor-
tir junts, reforçats i preparats per dur a terme 
entre tots la reactivació social i econòmica del 
nostre poble. Cada cop estem més a prop de 
fer-ho realitat. Junts ens en sortirem. 

Descarrega’t l’app: 
Fes-t’ho a Martorell Ràdio Martorell

@AjuntaMartorell
Ajuntament-de-Martorell

91.2 fmwww.martorell.cat
@ajuntamentmartorell

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:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

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

1 - 6 JUNY - HERNÁNDEZ
7 - 13 JUNY - MIRALLES VIA
14 JUNY - MASSANEDA
15 JUNY - DE DIOS
16 JUNY - DOMINGO
17 JUNY - ROVIRA
18 JUNY - PARERA
19 I 20 JUNY - PARERA

21 JUNY - DE DIOS
22 JUNY - DOMINGO
23 JUNY - ROVIRA
24 JUNY - PARERA
25 JUNY - MASSANEDA
26 I 27 JUNY - DE DIOS
28 - 30 JUNY - CURTO

EDITORIAL   ı   ALCALDE

Nous 
comerços
a Martorell

Zeeman
Venda de roba
Av. Germans Martí, 8

Clínica Dental Montero
Carrer de Jacint Verdaguer, 1 

QIMEN
Centre naturopatia, acupuntura i altres 
tècniques parasanitàries
Av. Francesc Riera, núm. 11 local 1

FRUITES BARKAN
Venda al detall de fruites i verdures
C/ Puig del Ravell, núm. 14-16

DANNA MODA
Venda al detall de roba i compements
C/ Puig de Ravell, 2

Benvinguts!
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PLE

Martorell 
s’incorpora al 
pacte industrial 
de la Regió 
Metropolitana

L’Ajuntament inicia els tràmits 
per rehabilitar dues finques de 
La Vila per fer habitatges amb

protecció oficial 
de lloguer
L’Ajuntament de Martorell dona el tret de 
sortida al procediment per desafectar dues 
finques, de titularitat municipal, situades a La 
Vila. La finalitat de l’operació és la construc-
ció d’habitatges de protecció oficial en rè-
gim de lloguer. Aquesta mesura es va portar 
d’urgència a la sessió del Ple Municipal del 
mes d’abril i va ser aprovada per unanimitat 
de les cinc forces polítiques.

L’Ajuntament de Martorell va acor-
dar, en el Ple Municipal del mes 
de maig, sol·licitar l’adhesió a 
l’Associació Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 
Aquesta entitat dona suport a les 
iniciatives emprenedores i potencia 
el teixit productiu de la industria i 
dels serveis en l’àmbit territorial de 
la nostra localitat. La composen ad-
ministracions locals, organitzacions 
empresarials, sindicats i altres ens i 
organismes.
El Pacte es va constituir l’any 1997 
amb la missió de configurar una 
aliança estratègica entre adminis-
tracions públiques, organitzacions 
empresarials i sindicats. El seu ob-
jectiu principal la regidora de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament, 
Rosa Cadenas, és “impulsar la com-
petitivitat de la indústria, fomentar la 
creació d’ocupació i millorar la cohe-
sió social i la sostenibilitat al territori 
metropolità”.
La regidora de promoció económica 
i comerç, Rosa Cadenas, explica que 
el pacte “promou la sostenibilitat, els 
polígons industrials, la innovació, la 
internacionalització, la mobilitat, la 
formació, l’ocupació i l’ús de dades i 
dels Sistemes d’Informació Geogràfi-
ca (SIG) dels polígons industrials”, i 
que en tots aquests objectius “ja hi 
treballem des de fa temps i en el dia 
a dia des del Departament de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament, 
que promou actuacions encamina-
des als mateixos objectius”.

Martorell acull la constitució de

Els alcaldes i alcaldesses de Martorell, Vi-
lafranca del Penedès, Mollet, Granollers, 
Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Saba-
dell i Terrassa han signat ‘La Declaració 
de Martorell’, que constitueix l’Associació 
de Municipis de l’Arc Metropolità. La nova 
entitat neix amb la voluntat de treballar 
per reforçar la veu del municipalisme en la 
presa de decisions i oferir una visió pròpia 
dels municipis de la segona corona.
Els municipis signants reivindiquen tenir 
veu en el seguiment del Pla Territorial Me-
tropolità així com participar al màxim al 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 
Reclamen la convocatòria de la Comissió 
d’Ordenació Metropolitana, contemplada 
en la llei del Pla Territorial de la Regió Me-
tropolitana i que mai s’ha convocat.
Volen treballar conjuntament amb 
les ciutats de l’AMB en els projectes 
d’infraestructures necessàries. L’entitat 
vol posar en marxa propostes centrades 
en la lluita contra el canvi climàtic i la 
qualitat de l’aire i impulsar les agendes 

urbanes locals com a estratègia per donar 
resposta a les diverses problemàtiques 
urbanes i als Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS).

UN PLA D’HABITATGE
Proposen desenvolupar un pla d’habitatge 
amb finançament suficient de l’Estat i de 
la Generalitat, que permeti la rehabilitació 
del parc d’habitatges, el retorn dels habi-
tatges de titularitat dels grans tenidors a 
la comunitat i la construcció d’habitatges 
de protecció oficial.

CAPACITAT INDUSTRIAL
Des de l’Associació, es vol potenciar la 
capacitat industrial i de serveis dels mu-
nicipis i definir estratègies per estimular 
la seva complementarietat, mitjançant 
el reforç, modernització i transició de 
l’activitat productiva cap a una economia 
circular en un entorn innovador, tecnolò-
gic i d’indústria 4.0 que reforci el seu pa-
per com a pol econòmic del sud d’Europa.

l’Associació de Municipis 
de l’Arc Metropolità

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, ha 
reivindicat que “cada municipi de l’Arc 
Metropolità representa un model territo-
rial determinat, amb una realitat plural i 
diversa. La segona corona té necessitats 
diferents a les de la primera, però com-
partim el fet metropolità. El nostre ànim 
és treballar amb l’AMB i amb Barcelona, 
però amb un punt de vista propi”.

ELS NOU ALCALDES VAN SIGNAR LA 
“DECLARACIÓ DE MARTORELL”

Les dues finques, contigües, se situen als 
números 85 i 87 del carrer de Lloselles -amb 
façana oposada a la plaça de la Vila, al 50 
i 52- i disposen d’una superfície de 92,28 
m² i de 145 m², respectivament. En el mo-
ment present es trobaven sense cap ús. 
L’Ajuntament les va adquirir fa un temps per 
reforçar la seva posició com a agent principal 
a l’hora d’evitar la degradació del nucli antic.

TERRITORI
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Ernest Bou, Impuls 
 al creixement d’empreses

ECONOMIA

El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell col·labora nova-
ment amb la Diputació de Barcelona i PI-
MEC en una nova edició d”Accelera el Crei-
xement’. El programa ajuda a incrementar la 
competitivitat d’empreses amb alta capacitat 
de creixement, innovació, internacionalitza-
ció i generació de llocs de treball.

El Centre de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Martorell manté 
oberta la convocatòria per sol·licitar 
un dels despatxos disponibles o es-
pais coworking del Viver d’Empreses 
Molí Empresa. La permanència serà 
de tres anys amb possibilitat de dues 
pròrrogues d’un any més.
El Viver d’Empreses de Martorell em-
plaçat a l’edifici Molí Fariner va néi-
xer amb la idea d’esdevenir l’espai 
físic de nous projectes empresarials 
relacionats amb l’àrea de serveis i 
tecnologies.
“És el primer equipament municipal 
destinat a empreses del Baix Llobre-
gat Nord, concebut com a entorn 
d’impuls d’emprenedors i empreses 
de nova creació”, explica la tècnica 
d’Emprenedoria del Molí Empresa, 
Anna Millán. “Són 10 despatxos, de 
set metres quadrat, on els empre-
nedors poden iniciar el seu projecte 
per un preu molt econòmic. L’accés 
pot ser les 24 hores, els 365 dies de 
l’any, ja que té una entrada exclusiva 
pels usuaris”.

EL CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
MOLÍ FARINER DE L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL VA ACOLLIR LA CLOENDA 
DE LA 2A EDICIÓ DEL PROGRAMA 
‘ACCELERA MARTORELL: REPTES DE LA 
INDÚSTRIA 4.0 EN L’AUTOMOCIÓ’, I EL 
LLIURAMENT DEL PREMI A LA MILLOR 
IDEA EMPRENEDORA EN AQUEST ÀMBIT. 
L’ALUMNE ERNEST BOU S’HA ALÇAT AMB 
EL GUARDÓ PEL PROJECTE ‘EMES3D’.

L’acte va comptar amb la presencia i inter-
venció de l’alcalde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa, Joaquim Ferrer, secretari d’Empresa 
i Competitivitat del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 

L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PARTICIPA EN UN PROGRAMA PER POTENCIAR LA 
COMPETITIVITAT DE 50 EMPRESES DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA.

OBERTA LA 
CONVOCATÒRIA 
PER SOL·LICITAR 
DESPATXOS DEL VIVER 
D’EMPRESES

L’Ajuntament de Martorell participa en 
aquest programa, per tal que les pimes del 
municipi se’n puguin beneficiar i siguin de les 
50 empreses seleccionades per participar. 
Les empreses de Martorell interessades 
s’han de posar en contacte o enviar el for-
mulari d’inscripció fins el 7 de juny, al Centre 
de Promoció Econòmica de Martorell (camí 

del Riu s/n 08760 Martorell), trucar telèfon 93 
775 31 01 o enviar un correu electrònic a mo-
liempresa@martorell.cat. 
La participació al programa té un cost total 
de 5.500 euros, però l’empresa només es fa 
càrrec d’una part (500 euros+IVA) i la resta 
seran aportats per la Diputació de Barcelona 
i PIMEC.

LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ I TURISME VA FER ENTREGA DEL PREMI 
DE 2500 EUROS I UN ANY D’ALLOTJAMENT 
GRATUÏT AL VIVER DEL MOLÍ D’EMPRESA. 

L’ALCALDE XAVIER FONOLLOSA VA REMARCAR LA 
IMPORTANCIA DE L’EMPRENEDORIA PEL FUTUR 
ECONÒMIC DE MARTORELL, ESPECIALMENTE ARA.

Families nombroses 

Obres de rehabilitació

Instalació sistemes aprofitament energia solar

Vivendes qualifiades de protecció social

Habitatge disposició OLH

Monoparentals

Rendes insuficients  (mínim 13500 euros)

Majors de 65 anys 

Vehicles històrics

Vehicles amb antiguetat + 25 anys

Vehicles amb emissions ZERO i ECO

Construcció i rehabilitació edificis La Vila, Can Carreras i Can Bros

Construcció i instal·lació d’ascensors i aparells elevadors

Construcció declarades d’especial interès (socials, culturals, foment ocupació)

Construcció i install·lació sistemes aprofitament tèrmic o elèctric (autoconsum)

Construcció H.P.O.

Transmisió de l’habitatge habitual

Persones de Martorell sense recursos

Persones que facin, durant l’any, 6 o més viatges a la deixalleria

Majors de 65 anys

IMPOST CONCEPTE BENEFICIARI-CONCEPTE

LLISTAT GENERAL DE SUBVENCIONS I AJUDES

IMPOST DE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES

PLUSVÀLUA
TAXA CEMENTIRI
TAXA RESIDUS

IBI
(IMPOST DE BÉNS IMMOBLES)

PER MÉS INFORMACIÓ
Podeu trucar a l’Ajuntatment de Martorell al 
93 775 00 50 o a l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona al 93 472 92 50

BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS 
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS
EXEMPCIÓ
BONIFICACIONS
BONIFICACIONS

Reobert el període de sol·licitud 
de subvencions de l’IBI

Des del 7 fins al 30 de juny, l’Ajuntament de 
Martorell ha reobert el període de sol·licitud de 
l’impost de béns immobles (IBI) per aquelles 
persones que degut a la situació sanitària no 
van poder fer el tràmit a través de la OAC o 
telemàticament.

premi a la 
millor idea 
emprenedora 
 

Josep Maria Vall, president del Clúster de la 
Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) 
i la regidora de Promoció Econòmica, Co-
merç i Turisme, Rosa Cadenas.
El repte de l’emprenedor Ernest Bou con-
sisteix en la creació i enginyeria d’utillatges i 
peces en fabricació additiva (3D Printing) de 
proximitat, reduint així el cost i el temps de 
fabricació comparat amb la fabricació tra-
dicional per mecanitzat i suposant un valor 
afegit competitiu respecte d’altres empreses.

Amb la finalitat de facilitar l’accés als serveis de les 
persones que acreditin insuficiència econòmica per fer 
front als preus públics i taxes recollits a les ordenances 
municipals, el departament de serveis socials disposa 
d’una dotació pressupostària destinada a ajuts econò-
mics per a persones o famílies que ho requereixin.
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URBANISME
MEDI AMBIENT

vacunació contra 
la COVID 19Pep Ventura i Josep Pla 

L’Ajuntament cedeix les 
instal·lacions municipals 
del Centre Cultural i la 
Biblioteca com a punts deReurbanització 

dels carrers

Martorell inclou 
la salut mental en 
el nou Pla Local 
de Prevenció
Martorell inclourà un nou Pla Local de 
Prevenció de Salut Mental dins del Pla de 
Salut Municipal 2022 que està treballant. 
El govern municipal es compromet així a 
impulsar més treball en xarxa per a la pre-
venció i detecció de les malalties mentals, 
tant entre persones ja diagnosticades 
com entre la resta de la població. Aquesta 
iniciativa parteix d’una moció presentada 
per Junts per Martorell, PSC i Ciutadans i 
aprovada per unanimitat en el Ple Munici-
pal del mes de maig.

CONSCIENCIACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ
El Pla Local de Prevenció de Salut Mental 
promourà una campanya de consciencia-
ció i sensibilització; més implicació amb 
els centres, professionals i agents socials; 
la seva inclusió dins del Pla de Salut Mu-
nicipal i la creació d’un circuit d’atenció 
permanent per a evitar situacions extre-
mes en l’agreujament d’aquestes malal-
ties, que també aborda el cas extrem del 
suïcidi -amb l’Associació Catalana per a la 
Prevenció del suïcidi (ACPS), l’Associació 
de Supervivents (DSAS) i la fundació Aju-
da i Esperança-.
El nou Pla Local de Prevenció de Salut 
Mental s’inclourà dins del Pla de Salut 
2022 que, com explica Fonollosa, “actual-
ment ja s’està treballant”. L’alcalde recal-
ca que tindrà una funció “de prevenció”, 
i que implicarà “agents sanitaris, socials 
i tècnics”.
La salut mental tindrà un pes important 
dins del nou Pla de Salut, que es va co-
mençar a treballar el passat octubre i 
que podria tenir enllestida la primera fase 
teòrica abans de l’estiu. “Ens preocupem, 
donem importància i treballem per la salut 
mental”, destacava la regidora de Salut 
de l’Ajuntament, Soledad Rosende, qui 
afegia que el Pla “té una part quantitati-
va basada en obtenir dades de salut de la 
població i una de qualitativa, on el ciutadà 
explica com se sent”.

La reurbanització dels carrers Pep Ven-
tura i Josep Pla suposa la remodelació 
complerta d’un del eixos viaris principals 
de Martorell, que relaciona els barris del 
Pla, Torrent dels Llops i les Bòbiles, i en-
llaça la Plaça Frederic Duran amb la zona 
amb mes activitat comercial i dinamisme 
social del municipi: la Rambla de les Bò-
biles. 
Amb aquesta remodelació s’incrementa 
l’espai de passeig i estada de veïns i 
veïnes dels barris propers, es reordena 
l’aparcament i la circulació de la zona, es 
millora la seguretat viària i l’accessibilitat, 
s’incrementa la infraestructura verda i 
s’actualitzen les xarxes de serveis segons 
els nous criteris de sostenibilitat i efi-
ciència energètica. 

DINAMITZACIÓ COMERCIAL
Això suposarà una dinamització comer-
cial d’aquest eix i l’ordenació de les acti-
vitats que ara es realitzen, amb l’objectiu 
que es converteixi en una nova àrea de 
centralitat, complementària a l’eix cívic-
comercial de la Rambla de les Bòbiles. 

4 FASES
Els treballs començaran el proper mes de 
juny i es dividiran en quatre fases aproxi-
mades. La primera serà de juny a agost, 
la segona d’agost a desembre, la tercera 
de desembre de 2021 a febrer 2022, i la 
quarta de febrer al maig de 2022.

L’Ajuntament presenta el 
projecte als veïns i comerciants

MÉS D’UN TERÇ DE 
LA POBLACIÓ DE 
MARTORELL JA ESTÀ 
VACUNADA
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ENTREVISTA

A més, hi ha una aposta ferma per la 
gratuïtat.
Aquesta aposta de l’Ajuntament de Martorell 
per la gratuïtat d’aquest programa respon a la 
necessitat d’oferir a tots els infants de Marto-
rell la possibilitat de participar-hi. La resposta 
per part de les famílies ha superat les nostres 
expectatives. Uns 1.000 infants participen del 
programa E3 (un de cada dos nens de Marto-
rell escolaritzats en les etapes d’infantil i pri-
mària). Més de 600 d’aquests nens i nenes no 
feien cap activitat extraescolar.

I si parlem des del punt de vista exclusi-
vament esportiu, quin és l’objectiu?
Des de la perspectiva de l’activitat física i 
esportiva amb aquest programa incorporem 
més de 1.000 infants a la pràctica d’aquesta 
activitat, generant hàbits a una edat de forma-
ció que esperem que molts d’ells mantindran 
al llarg de la seva vida. De forma activa reduïm 
el sedentarisme, les hores que els nens dedi-
quen a les pantalles, lluitem contra la preva-
lença de l’obesitat infantil i generem, en defi-
nitiva, hàbits saludables.

Com s’ha viscut la pandèmia des de la 
regidoria?
La pandèmia ha significat un sotrac impor-
tant per a tota la societat, de forma molt 
més punyent per a les famílies que han per-
dut éssers estimats, però també ha posat 
de manifest la capacitat d’adaptació de les 
persones i de les organitzacions.
Des de la perspectiva de la Regidoria d’Esports 
el primer que vull posar en relleu és el gran es-
forç que han fet els treballadors; la seva impli-
cació i vocació de servei s’han traduït en una 
capacitat de resposta i agilitat molt rellevants.

convençut que destinar recursos a l’equitat 
educativa és una eina molt potent de trans-
formació social. Un cas de governança amb 
el lideratge de l’Ajuntament però amb una 
implicació responsable de tota la comunitat 
educativa. 
A l’anterior mandat la regidora 
d’ensenyament Núria Canal va assentar 
les bases i va iniciar una línia de treball que 
l’actual regidora Soledad Rosende està lide-
rant amb força energia. El Projecte Martorell 
Educa 360º és un projecte transformador 
del qual l’Esport Educatiu a l’Escola és un 
primer pas que consolidarem i que el curs 
vinent s’ampliarà amb activitats de l’àmbit 
de la Cultura. 
La intenció és garantir el desenvolupament 
dels infants i joves de 0 a 20 anys, a partir de la 
participació activa de les famílies i dels profes-
sionals d’àmbits com l’ensenyament, la infàn-
cia i l’adolescència, joventut, la salut, l’esport, 
els serveis socials. Vull aprofitar per agrair-los 
a tots ells la seva implicació, la gran feina que 
estan fent i encoratjar-los a continuar.

Uns 1000 alumnes participen aquest 
tercer trimestre d’una oferta educati-
va de caràcter inclusiu i gratuïta. Una 
experiència única al Baix Llobregat. Es 
tracta d’una prova pilot que forma part 
del projecte Martorell360º. En què con-
sisteix?
Em sento molt satisfet d’haver pogut parti-
cipar en tirar endavant aquest projecte, és 
un d’aquells projectes que et fa sentir orgu-
llós de dedicar-te a la política Municipal.
L’Esport Educatiu a l’Escola (E3), és un pro-
grama essencialment educatiu en el que 
l’activitat física i esportiva es posa al servei de 
l’èxit educatiu dels infants de Martorell.
Els continguts de l’activitat se centren a re-
forçar el projecte educatiu de cada centre, 
integrant de forma coordinada les activitats 
educatives extraescolars amb les activi-
tats educatives en horari lectiu, amb estre-
ta col·laboració amb els equips directius, 
els tutors, i els mestres, especialment els 
d’educació física, de cada centre. També 
hem treballat de forma molt estreta amb les 
Associacions de Familiars dels Alumnes de 
cada centre.
Aquest programa posa de manifest que 
quan tots els agents ens arrenglerem en un 
objectiu comú es poden dur a terme projec-
tes que sens dubte tindran un gran impacte, 
en aquest cas, la millora del sistema educa-
tiu de Martorell i l’èxit educatiu.

Per tant, ha estat fonamental el treball 
en equip.
Sí, és un exemple de feina feta pel conjunt 
de regidors del govern municipal i encapça-
lada pel nostre Alcalde Xavier Fonollosa que 
ha impulsat aquest projecte des de l’inici, 

Nascut a Martorell, enamorat de la seva família, 
casat amb la Sílvia i pare de la Txell i de la Isona, 
és Cap d’Administració d’un Partner Logístic de 
Seat Martorell. Li agrada passejar per Martorell, 
i se sent orgullós de com ha evolucionat el seu 
poble. Ha estat soci fundador i president del 
Martorell Gimnàstic Club. Aquesta legislatura 
encapçala la regidoria d’esports des d’on treballa 
per tot el teixit esportiu de Martorell.

“AMB AQUEST 
PROGRAMA INCORPOREM 
MÉS DE 1.000 INFANTS 
EN  LA PRÀCTICA DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA, 
GENERANT HÀBITS QUE 
MANTINDRAN AL LLARG 
DE LA SEVA VIDA”.

GERARD MIMÓ
REGIDOR D’ESPORTS

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
apunta que que aquesta és una aposta 
del consistori “perquè no és just que hi 
hagi nens que no puguin fer activitats ex-
traescolars per limitacions econòmiques”.
Fonollosa posa en valor que “el programa 
l’han dissenyat conjuntament les regido-
ries d’Ensenyament i d’Esports, i n’estem 
orgullosíssims, perquè millora el procés 
d’aprenentatge dels nens i nenes i alho-
ra els fomenta l’activitat esportiva. També 
els garanteix la igualtat d’oportunitats i re-
força la cohesió social al nostre entorn”.

Esport inclusiu per

‘L’Estiu a l’Escola’,

a tots els nens de Martorell

esport i jocs per a infants de 3 a 12 anys

ESPORTS

El programa ‘Esport Educatiu a l’Escola’, 
impulsat per l’Ajuntament i integrat dins 
del projecte Martorell 360º, ja ha assolit 
el miler de nens i nenes inscrits. És una 
proposta pionera al Baix Llobregat, que 
es duu a terme a sis escoles de la localitat 
i que afegeix un temps per a que els in-
fants facin esport i activitat física de forma 
totalment gratuïta i inclusiva.
El programa es va posar en marxa el pas-
sat 6 d’abril, coincidint amb el Dia Mundial 
de l’Activitat Física i l’Esport. Actualment 
es duu a terme a les escoles Juan Ramón 

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell (PMSAPM) ha 
obert les inscripcions al nou programa 
d’activitats ‘L’Estiu a l’Escola’. Es trac-
ta d’una proposta d’activitats lúdiques i 
esportives matinals per a infants de 3 a 
12 anys a sis escoles de Martorell, que 
se celebraran entre el 28 de juny i el 30 
de juliol. ‘L’Estiu a l’Escola’ inclou acti-
vitats físiques, esportives i lúdiques per 
als infants, per a potenciar la seva forma-
ció integral, desenvolupament personal 

UN MILER D’INFANTS JA FAN ESPORT ESCOLAR GRATUÏT I INCLUSIU AMB EL 
PROJECTE, PIONER AL BAIX LLOBREGAT, MARTORELL 360º

Jiménez, Vicente Aleixandre, José Eche-
garay, Mercè Rodoreda, Els Convents 
i Lola Anglada. Els destinataris són els 
nens i nenes de P3 a 6è curs, que poden 
practicar esport i activitat física extraes-
colar un dia la setmana des de les 16.30 i 
les 18.00h. Per molts d’ells aquesta és la 
seva primera experiència en l’esport i les 
activitats extraescolar.
Gràcies al sistema de matrícula viva, les 
inscripcions s’han anat incrementant fins 
al miler de participants just dos mesos 
després de l’inici de les inscripcions. 

i construcció del coneixement. A través 
de l’activitat física i la salut, aprendran a 
controlar les habilitats motrius bàsiques, 
introduir hàbits higiènics i establir en el joc 
un mitjà de relació, de divertiment i d’ús 
del lleure. Alhora, esdevé una continuïtat 
del programa ‘Esport Educatiu a l’Escola‘, 
en el marc del projecte Martorell 360º.
A més, l’Ajuntament ha obert el Campus 
d’estiu de l’escola de Futbol Sala de Mar-
torell i els cursets intensius de natació, què 
es faran entre el 28 de juny i el 30 de juliol.
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Sant Jordi 
venç el drac
La millora de la situació sanitària 
va permetre una festa lluïda

CULTURA

Enguany el Sant Jordi va coincidir amb el primer dia de la Fira. Durant el matí les ro-
ses i el llibres dels comerciants de Martorell van sortir al carrer. Des de l’Ajuntament, 
l’alcalde Xavier Fonollosa va fer el tradicional repartiment de roses a residències, 
hospitals i, malgrat l’amenaça tradicional de pluja, el temps va donar treva i el cap i 
fins i tot el pregoner d’eguany, Boris Ruiz, es va passejar per les parades de la Vila.

LLIBRES I MÉS LLIBRES
Personatges mediàtics com Gerard Quin-
tana, Marc Artigau, Xavier Bosch i Najat El 
Hachmi van passar per Martorell per fer la 
presentació dels seus llibres durant els dies 
previs a Sant Jordi. També la periodista 
martorellenca Llum Saumell, el periodista 
Quim Miró amb l’il·lustrador Robert Garcia, 
i la infermera Rafi Bueno i la metgessa Sara 
Garcia van presentar les seves creacions li-
teràries. Un Sant Jordi que ja va començar a 
recordar a la festa dels anys sense COVID.

Flors amb ànima social
per a tots els Martorellencs

‘Una casa, una flor’

‘Una casa, una flor’ és la campanya que 
cada any fa l’Ajuntament amb el reparti-
ment del flors per tot el poble i que enguany 
ha celebrat la seva 31ena edició. Durant la 
darrera setmana d’abril, els treballadors del 
Centre Ocupacional de Can Serra van re-
partir, porta a porta, més de 12.000 torretes 
amb begònies cultivades al seu viver.
La regidora de Serveis Urbans i Via Públi-
ca, Elisabeth Plaza, afirma que “és una de 
les empremtes del nostre poble i té un do-
ble objectiu. D’una banda, conscienciar la 
població de la necessitat de tenir cura dels 
espais públics, i de l’altra, posar en valor 
la tasca dels treballadors de Can Serra”. 
“Són flors amb ànima social perquè no no-
més fan lluir els carrers i places del nostre 
poble, sinó que al darrera hi ha una gran 
feina d’integració laboral i social de perso-
nes amb algun tipus de discapacitat”.

VILA 
FLORIDA
Una actuació que ha permès al nostre 
municipi, juntament amb moltes ’al-
tres accions, ser distingit com a Vila 
Florida durant sis anys consecutius, 
per la Confederació d’Horticultura Or-
namental de Catalunya (CHOC).

CAN SERRA
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FIRA PRIMAVERA

recupera la Fira
Martorell

Del 23 d’abril al 2 de maig, els martore-
llencs han pogut gaudir d’una quarantena 
d’esdeveniments per a tots els públics, edats 
i gustos. Una festa adaptada, en tot moment, 
a les mesures sanitàries per evitar contagis 
de coronavirus. “Des del primer moment 
vam tenir clar que no podia ser una Fira de 
Primavera amb gaires activitats sense con-
trol d’aforament d’espectacles, per tant, els 
vam preveure en recintes tancats amb dis-
tanciament i amb entrades”, destacava el re-
gidor de cultura Andreu González. D’aquesta 
manera, s’ha pogut oferir un programa amb 
diferents activitats de teatre, de música i de 
màgia adreçat a molts grups de població. 
Gonzalez es congratulava de que finament 
pel que fa les fires al carrer, “hem tingut la 

L’ESPECTACLE PIROMUSICAL 
TANCAVA ELS ACTES DE LA FIRA 
DE LA PRIMAVERA D’ENGUANY 
DES DE LA PLAÇA DE LES CULTU-
RES. UNA FIRA QUE HA TORNAT 
A RECUPERAR LA SEVA VITALITAT 
DESPRÉS QUE LA DE L’ANY PAS-
SAT NO ES VA PODER FER A CAU-
SA DE LA PANDÈMIA.

Andreu González: 
“Ha estat una Fira de 
Primavera atractiva, 
segura, i per a totes 
les edats”

sort que les hem pogut muntar d’una forma 
no gaire diferent al mercat ambulant dels dis-
sabtes, amb control d’accessos i distància 
entre parades”. Un balanç que ha qualificat 
de “positiu i crec que hem sabut adaptar-nos 
a les circumstàncies del moment”.

ALBA CAMARASSA, VICENTE LUÍS MORA I LLUM SAUMELL VAN SER ELS 3 GUARDONATS AL RETORNAT PREMI VILA

BORIS RUIZ VA SER EL PREGONER DE LA FIRA D’ENGUANY QUIM MASFERRER VA OMPLIR AMB L’ESPECTACLE “BONA GENT”
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Ràdio Martorell celebra el seu

L’ Assumpta Mera, el Manuel Garrido, la 
Rosa Farreras, el Màrius Escoda, la Salomé 
Miró, l’Eloy García i la Maria Antònia Blanco 
van encapçalar el programa que es va eme-
tre en directe el mateix dia de l’aniversari, el 
26 d’abril, coincidint amb la Fira. Les línies 
de l’emissora van anar rebent les trucades 
de felicitacions dels oients, col·laboradors i 
treballadors de la casa. A més, també van 
comptar amb la intervenció de l’alcalde Xa-
vier Fonollosa i del regidor de Comunicació, 
Lluís Sagarra. La matinal radiofònica va ser 
el tret de sortida d’un any de celebracions 
que tindrà el 91.2 FM com a protagonista.
L’emissora començava a emetre el 26 d’abril 
de 1981 des del 101.9 FM a Cal Nicolau amb 
vocació de convertir-se en altaveu de la vida 
cultural, política i associativa del poble. L’any 
1996 els estudis es traslladaven a la tercera 
planta del Centre Cultural, emetent des del 
100.3 FM. I el setembre de 2010 es va lega-
litzar el dial definitiu, el 91.2 FM.
Al llarg d’aquestes quatre dècades, 
l’emissora municipal ha evolucionat cap 
a nous formats i llenguatges radiofònics, 

adaptant-se a les noves tecnologies i 
plataformes de difusió, però mantenint 
sempre l’esperit de proximitat que la va 
fer néixer. A l’emissió en streaming se li 
suma, el 2017, el servei podcast que per-
met recuperar els programes a qualsevol 
hora i des de qualsevol punt.
Segons l’alcalde,, Martorell és un poble 
pioner en el món de la ràdio”l’acalde. “Fa 
40 anys, va suposar una innovació tecno-
lògica important. Que un poble tingués 
una ràdio pública no era comú. Ràdio 
Martorell ha sabut fer el que d’altres no. 
Hi ha emissores que han volgut competir 
amb ràdios d’àmbit nacional, però a Mar-
torell hem sabut informar del que passa a 
casa nostra amb rigor i d’una forma pro-
pera, amb programes que acompanyen. 
Moltes felicitats i per molts anys més”.

 40è aniversari 
HO HA FET AMB L’EMISSIÓ EN DIRECTE DEL 
PROGRAMA ESPECIAL 40 ANYS ARRELATS A LA RÀDIO

UNA NIT AMB EL MAG LARI AL TEATRE EL PROGRÉS

TRENET A LA FIRA PRIMAVERA ESPECTACLE DE BUHOS. TERÀPIA COLECTIVA

LA MOSTRA DE BALLS DE CULTURA POPULAR  DE MARTORELL VA COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ DEL GEGANTS, ELS CAGROSSOS, 
LA COLLA DE DIABLES I DRAC I ELS BASTONERS DE MARTORELL I LA MARTUKADA.

EL PIROMUSICAL VA COMPTAR AMB 
L’ACTUACIÓ DE PAULA SANCHEZ 
VALVERDE (SOPRANO), MAR ESTEVE 
(MEZZOSOPRANO) I FERRAN ALBRICH 
(BARÍTON) L’ESPECTACLE VA SER UN 
HOMENATGE A JOSEP PALET EN EL 75È 
ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

COMUNICACIÓ

LA WEB DE L’AJUNTAMENT 
RENOVA EL SEGELL DE 
QUALITAT I TRANSPARÈNCIA
El web de l’Ajuntament de Marto-
rell ha obtingut el Segell Infopartici-
pa 2020 amb el 90% dels indicadors 
de transparència i qualitat en la co-
municació pública. L’avaluació la fa 
cada any el Laboratori de Periodis-
me i Comunicació per a la Ciutada-
nia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). El coordinador de 
l’Àrea Econòmica, d’Organització i 
Règim Interior de l’Ajuntament, Jor-
di Sánchez, ha estat l’encarregat de 
recollir la distinció aquest dimarts a 
l’auditori de la Facultat de Filosofia 
i Lletres.
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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.

L’accés a l’habitatge és una de les prioritats 
de l’equip de govern municipal i, malgrat les 
dificultats afegides per l’epidèmia, estem 
fent passos endavant per garantir-lo.
Per una banda, amb el procés d’adjudicació 
de la primera fase de la promoció 
d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) a la 
Sínia. Ben aviat es farà el sorteig dels pri-
mers 130 habitatges de compravenda. 
Més endavant també impulsarem la promoció 
d’habitatges de protecció oficial però de llo-
guer per tal de donar resposta a les diferents 
necessitats de les famílies i, molt especial-
ment, pensant amb els joves. L’objectiu és ga-
rantir que puguin trobar a Martorell l’habitatge 
que els permeti desenvolupar el seu projecte 
de vida sense marxar del nostre poble.
I en paral·lel a la promoció de nous habi-
tatges assequibles, hem iniciat un programa 
de renovació del parc d’habitatges del cen-
tre històric de Martorell. 
En el Ple d’abril vam aprovar l’inici del pro-
cediment per a la construcció d’habitatges 
de protecció oficial en règim de lloguer en 
dues finques, de titularitat municipal, situa-
des a La Vila. 
Hem començat per dos finques situades 
precisament a la Vila amb la doble inten-
ció de generar habitatge assequible per als 
martorellencs i contribuir a la regeneració 
del teixit arquitectònic del nucli antic, tot 
respectant la tipologia i els paràmetres ur-
banístics del barri. 
Són dues finques contigües i sense ús, que 
ja les vam adquirir amb la idea d’evitar la 
degradació del nucli antic. Comencem amb 
aquestes dues finques amb un projecte que 
anirà a més els pròxims mesos en aquest 
barri i, si es donen les circumstàncies, en 
altres zones del poble. 
El nostre model de poble es basa en la co-
hesió social, el desenvolupament econò-
mic, la sostenibilitat ambiental i la qualitat 
de l’espai públic i els serveis. Per fer-lo re-
alitat, l’habitatge sempre ha estat una peça 
indispensable i per això Martorell és dels 
municipis de Catalunya amb un percentatge 
més alt d’habitatge amb protecció oficial. 
En aquest sentit, el barri de la Sínia serà 
l’escenari principal d’aquesta nova apos-
ta de l’Ajuntament per l’habitatge protegit, 
però no la única doncs també hem co-
mençat a treballar a les dues finques de la 
Vila, així com d’altres mesures de protec-
ció social en matèria d’habitatge que volen 
complementar una visió global de l’accés a 
l’habitatge a Martorell.

En aquests temps tan convulsos que estem 
vivint i on algunes formacions polítiques po-
sen en dubte valors consolidats com demo-
cràcia, igualtat i justícia social, creiem que 
és un bon moment per recordar fites claus.
Durant el passat mes d’abril es van comme-
morar un seguit de dates que, malgrat hagin 
passat uns quants anys, han estat vitals per 
tot el que la nostra societat ha aconseguit. 
Així, el 19 d’abril de 1979 (fa 42 anys) es 
van constituir els primers ajuntaments de-
mocràtics. El nostre reconeixement per les 
persones que, malgrat les dificultats (sor-
tíem d’una dictadura) amb pocs recursos i 
escassos coneixements, juntament amb la 
manca d’experiència, van apostar per la de-
mocràcia i per l’interès de treballar pel seu 
poble. Així, des del nostre grup volem retre 
un sentit homenatge a totes aquelles perso-
nes que van formar part del primer consis-
tori a Martorell: L’alcalde, Martí Flores, i els 
regidors/es José García, Francisco Carras-
co, Francisco Fernández, Ricardo Masip, 
Vicenç Tió, Salvador Esteve, Julio Ortega, 
José Menchén, Ana Mª Dalmau, Carlos 
Marco, Carlos Pujol, José Mª Ezcurra, José 
Pujol, Sixto de Santos i Josep Riera.
També, durant aquests dies hem arribat a 
l’equador de l’actual legislatura. Tanmateix, 
hem conegut els detalls del projecte de la 
reurbanització dels carrers Josep Pla i Pep 
Ventura, finançat amb un 90% per la Dipu-
tació de Barcelona. Relacionat amb aquest 
projecte ens preocupa, de forma especial, 
la supressió de places d’estacionament 
que es produiran. El PSC ja proposava en 
el seu programa electoral la remodelació 
del Carrer Pep Ventura amb la construcció 
inclosa d’un pàrquing soterrat, una opció 
que no es contempla en l’actual projecte.
Parlant d’obres, i en concret als barris, 
els socialistes proposàvem actuacions de 
millora per aconseguir un major equilibri, 
especialment en els més degradats. Com 
acostuma a passar l’equip de govern, a 
remolc, ha desenvolupat actuacions (per 
cert, inacabades) com al barri de Can 
Carreres. Darrerament hem conegut la re-
modelació del barri Illa Santacana: Ja era 
hora! Amb tot, per quan actuacions a Can 
Bros i al barri Verge del Carme?
Finalment, voldria fer una crida a les enti-
tats financeres perquè tracti com es mereix 
el col·lectiu de Gent Gran ja que s’ha vist 
greument perjudicat a l’hora de portar a 
terme gestions quotidianes a través de les 
noves tecnologies.
#MartorellEnsPreocupa

Potser no se’ns coneix prou, de ben segur 
podem millorar la forma en què ens comuni-
quem amb vosaltres. La realitat és que ens 
capfiquem tant en revisar que aquest go-
vern faci les coses bé, en mirar-nos a fons 
cada punt que votem, perquè sempre hi ha 
gat amagat, ens capbussem en piles de do-
cumentació… En definitiva, ens ho prenem 
tan seriosament que se’ns oblida explicar 
millor tot allò que fem. 
L’any 2009 el govern de Junts (aleshores 
Convergència) va dedicar a soterrar els 
contenidors els 6 MILIONS d’euros del 
‘Plan E’ de Zapatero, destinats a crear 
ocupació en plena crisi econòmica. Ales-
hores no existia Movem, però sí que hi 
érem moltes de les companyes que avui 
formem Movem Martorell. Vam denunciar 
que no era adequat soterrar contenidors, 
que no es creava ocupació (abans hi havia 
3-4 persones per camió). Vam denunciar 
que, per a més inri, eren contenidors de 
mala qualitat, incòmodes per a qualsevol 
persona però en especial persones amb 
mobilitat reduïda. Es van instal·lar fins i 
tot sobre torrents subterranis que si mai 
hi ha una crescuda entendrem per què és 
un greu error el que van fer. Al 2015 vam 
entrar a l’Ajuntament i des d’aleshores 
sempre que hem tingut oportunitat hem 
reclamat fer accessible a tothom llençar 
les escombraries i reciclar. On rau el pro-
blema? En l’arrogància d’un govern inca-
paç de reconèixer els seus errors. Ara el 
temps ens dóna la raó: es posaran pedals 
als contenidors.
Des que existim hem denunciat milers de 
cops que a Martorell no es destina ni un 
sol euro a habitatge: és MOLT car viure a 
Martorell, ho diuen tots els estudis i mitjans! 
Però frenar aquesta emergència i ampliar el 
parc públic d’habitatge no ha estat mai una 
prioritat per al govern de Xavier Fonollosa. 
Ara, però, el temps ens dóna la raó: es reha-
bilitaran edificis i adquiriran habitatges per 
destinar-los a lloguer assequible. Es cons-
truirà habitatge públic a solars que actual-
ment estiguin ensorrant-se, sobretot al barri 
de La Vila. 
En som conscients: fem política a un teatre 
amb un altaveu immens que només emet la 
veu del govern. Fem política tenint davant 
una majoria absoluta incapaç d’escoltar-
nos i reconèixer que de vegades tenim raó. 
El temps, però, sembla que està de part 
nostra! Ara només hem d’aprendre a expli-
car millor tot allò que fem. Si cal, agafarem 
un megàfon!

En el passat ple d’abril, l’equip de govern 
de Junts ens va comunicar que s’ampliaria 
l’oferta d’habitatges de lloguer en la pro-
moció d’habitatges de protecció oficial 
del nou barri de La Sínia. Una notícia que 
certament ens va alegrar a tots els grups 
municipals que estem representats al 
consistori; i una notícia que de ben segur 
també serà benvinguda per la ciutadania.
No obstant això, aquesta alegria ens va 
durar poc, ja que en el mateix ple, vam 
haver de retirar una moció en defensa de 
l’habitatge digne a causa de la negativa 
de l’equip de govern de recolzar la regu-
lació del preu dels lloguers. Com pot ser 
que en el mateix ple l’equip de govern de 
Junts faci gala de l’ampliació del nombre 
d’habitatges de lloguer de protecció ofi-
cial, però es negui a recolzar la regulació 
del preu dels lloguers? Doncs pot ser per 
dos motius: el primer; ingenuïtat a l’hora 
de creure que el mercat es regula sol, i 
dic ingenuïtat perquè ja són dues les cri-
sis econòmiques que hem viscut en pocs 
anys; crisis que han fet patir a milers de 
famílies, i els efectes de les quals enca-
ra es noten -entre altres, amb l’accés a 
l’habitatge i la precarització del treball-. 
El segon motiu, política de galeria, d’anar 
a la cosa senzilla però tenir por d’implicar-
se amb més profunditat en els problemes 
diaris i urgents com podria ser el dret a 
l’habitatge digne.
És més greu encara, quan l’única cosa 
que havia de fer l’ajuntament era donar 
suport a la regulació del preu dels llo-
guers, ja que no té capacitat jurídica per 
regular-los per si sol. Només fer costat 
i donar suport a una idea. Ni això ha estat 
possible.
Tenir més habitatges de lloguer social, 
però no donar suport a la regulació del 
preu dels lloguers en general, és, fent 
un símil laboral, com si l’Ajuntament fes 
una oferta places públiques de treball, i 
al mateix temps es negués a què la res-
ta de treballadors gaudissin d’un conveni 
col·lectiu, d’un salari mínim... Que els as-
segurés els seus drets laborals.
Tots entenem que existeix el dret a un 
treball digne. Ara cal que tots entenguem 
també que existeix el dret a un habitatge 
digne; i un habitatge digne passa per la 
regulació del preu dels lloguers; i que tenir 
més habitatges de lloguer social està bé, 
però cal anar més enllà per garantir els 
drets de tothom.

Cuando el vendaval de acontecimientos y 
noticias, fomentan la polarización, la divi-
sión, el enfrentamiento. Y caemos, sin dar-
nos cuenta en que “nosotros no somos, ni 
debemos ser así”.
¿De que sirve, el insulto permanente, el grite-
río, la polarización? ¿Con esa actitud, vamos 
a arreglar los problemas que nos acechan?.
¿Así quieren arreglar, la crisis sanitaria y 
económica mas importante de los últimos 
80 años?
Los extremos, todos sabemos, que no son 
buenos. En su manera de pensar, esta en 
considerar a quien piensa diferente, como 
un enemigo a batir. No se sientan a hablar, 
no buscan que les pueden unir, sino profun-
dizar en aquello que les separa. En definiti-
va, no quieren debatir y están mas cómo-
dos imponiendo sus ideas.
Sus soluciones, sus medidas no son para 
todos, porque no han contado con nadie 
mas y no han pensado en nadie mas, que 
en sus extremos. 
Somos personas, que aunque algunos no 
quieran están condenadas a tener que en-
tenderse, pero es muy difícil, por no decir 
imposible, llegar a esa convivencia sin op-
ciones políticas centristas, moderadas y 
sensatas. Esa argamasa que contempla lo 
mejor de un lado y de otro, es la que repre-
senta el centro moderado, como es el caso 
de Ciudadanos.
Hacer lo correcto, no siempre es lo mas ren-
table electoralmente, pero aunque no lo sea, 
nuestra obligación es no dejar de hacerlo.
Valores como la lucha contra la corrupción, 
concordia, unión, convivencia, moderación 
y respeto, no puede dejarse a un lado por 
un puñado de votos.
Estos son nuestros valores, esto son los 
que defendemos y los que seguiremos 
defendiendo para todos nuestros conciu-
dadanos, y cuando se tiene un tropiezo y 
nos caemos, lo importante de esa situación 
es volverse a levantar, continuando nuestro 
camino, y defendiendo esas ideas.
En estos dos años en Martorell, es lo que 
hemos hecho. Hablando, llegando a acuer-
dos, destacando las cosas manifiestamente 
mejorables, defendiendo mejorar la vida de 
nuestros vecinos. Denunciando problemas, 
pero aportando soluciones para el conjunto 
de la Ciudadanía.
En nuestra Campaña, hablábamos de un 
Martorell para todos. Esa es y no ha dejado 
de ser y será, nuestra máxima.
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