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Martorell celebra el Nadal, amb tra-
dicions, cultura i solidaritat

L’equip de govern impulsa una moció 
per demanar millores urgents al centre

El Molí Fariner, centre de 
referència comarcal
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INFORMACIÓ FARMÀCIES CRÈDITS

PARTICIPA
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.
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ENTITAT
Coral Ars Nova

ANY DE FUNDACIÓ 1976

PRESIDENT Mario Lozano Espinar

DADES DE CONTACTE
Adreça: Plaça de les Cultures, s/n
Tel.: 653 94 98 61
Adreça electrònica: info@arsnova.cat
Web: www.arsnova.cat
Facebook: https://www.facebook.com/
coralinfantilarsnova

AJUNT. 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 (24h) 
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.net/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
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)

HERNÁNDEZ ı 93 775 40 61
Av Capità Batllevell - 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)

MIRALLES VIA ı 93 774 15 19
Av Germans Martí, 25 (El Pla)

PARERA ı 93 775 18 97
Pl. De La Vila, 11 (La Vila)
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27 GEN – 03 FEB ROVIRA
03 FEB – 10 FEB PARERA (VILA)
10 FEB – 17 FEB  HERNÁNDEZ
17 FEB – 24 FEB MIRALLES VIA
24 FEB – 03 MAR MASSANEDA (B. AIRES)
03 MAR – 10 MAR DE DIOS
10 MAR – 17 MAR CURTO
17 MAR – 24 MAR MIRALLES CISQUER

FINALITAT
La Coral Ars Nova de Martorell és una 
entitat apolítica formada per un con-
junt de persones que, per afició, ens 
dediquem a la música, preferentment 
vocal, i de tots els temps, països i 
escoles, sota la direcció musical i artís-
tica d’un mestre director. En l’actualitat 
el nostre mestre director és en Xavier 
Pagès i Torroja.  

FARMÀCIES DE GUARDIA
FEBRER ı MARÇ

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

@AjuntaMartorell
Facebook/pages/Ajuntament-de-Martorell

91,2 fm
www.martorell.cat

APUNT HISTÒRIC
La coral va ser fundada l’any 1976 pel Mestre Joan 
Asín i Prades i va fer el concert de presentació el dia 
7 de gener de 1978 a l’Església Parroquial de Sta. 
Maria de Martorell. Des de llavors s’han fet un munt 
de concerts, activitats diverses relacionades amb 
el cant coral, i molts companys hi han participat en 
aquests, gairebé, 40 anys. Actualment la Coral Ars 
Nova de Martorell té una Secció Infantojuvenil i una 
Secció d’Adults. 

LES ENTITATS
DE MARTORELL
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS  ı  SEGUEIX-LO A: Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

alcaldia@martorell.cat 674 118 230

ORGULL 
DE MARTORELL

A Martorell hem tornat a demostrar que 
quan tenim un propòsit entre mans, i 
ens posem a fer-lo realitat, som impa-
rables. Els pobles els fa la seva gent, 
entre tots, i podem afirmar amb convic-
ció que Martorell és un gran poble.

El 18 de desembre va ser una festa per 
a tots els martorellencs amb la gran 
diada solidària que vam viure amb La 
Marató. Ho vaig dir en un dels primers 
actes organitzats per la Comissió Mar-
torell amb els 25 anys de La Marató de 
TV3, mesos abans de celebrar-se, i ho 
torno a repetir ara, vist el resultat: com 
a alcalde, aquesta és una d’aquelles 
ocasions que et fan sentir molt orgullós 
del teu poble.

I crec que tenim motius per sentir-nos, 
tots, orgullosos de ser martorellencs. 

Hem aconseguit superar amb escreix 
la xifra dels 25.000 euros de recaptació 
que ens havíem marcat com a objectiu. 
Això per una banda. Però és que, com 
a poble, hem aconseguit molt més, 
hem reunit el treball i l’esforç de mol-
tíssims martorellencs amb un objectiu 
comú per convertir-nos en un referent 
solidari. I ho hem mostrat a tot Cata-
lunya per TV3.

Es van dur a terme més de 80 activitats 
a tot el poble, amb més de 600 volun-
taris compromesos i milers de marto-

rellencs participant-hi al carrer. Dos en-
titats van llançar el repte, l’Associació 
de Veïns del Pont del Diable i La Xarxa 
de Martorell. I a partir d’aquell precís 
moment, des de veïns a títol individual 
fins a pràcticament totes les entitats, 
l’Ajuntament, algunes empreses, altres 
institucions, i podríem dir que tot el po-
ble, vam bolcar-nos per tirar endavant 
la iniciativa.

Sense el concurs de tothom no ha-
guéssim assolit aquest gran èxit 
col·lectiu. No hi ha prou paraules 
d’agraïment per a tots aquells que vau 
ser allà des del primer fins a l’últim 
dia; i com a alcalde, crec que Martorell 
s’ha de felicitar col·lectivament perquè 
estem en moments en què l’esforç 

altruista i la feina desinteressada no 
estan prou reconeguts.

Aquesta fita ha de servir per valorar-
la en la seva dimensió i celebrar-la. 
L’èxit no incita a la vanitat sinó a la 
responsabilitat, i l’estima tant d’allò 
que som com del que serem i farem 
d’ara endavant ens ha de servir per 
reflexionar sobre on som capaços 
d’arribar com a poble, i també per 
exigir-nos cada dia fer coses grans 
pensant en el bé comú de tots els 
veïns de Martorell.

Aquest 2017 continuem treballant amb 
el propòsit de seguir transformant el 
nostre poble en positiu amb la volun-
tat de contribuir a millorar el benestar 
dels veïns i garantir la cohesió social 
a Martorell. Estic convençut que amb 
el treball en comú, l’esforç col·lectiu, 
entre tots, assolirem els reptes que ens 
proposem i construirem un Martorell 
encara millor. El poble on tots ens en 
sentim còmodes de viure-hi i orgullo-
sos de pertànyer.

Amb l’exemple de La Marató, a partir 
d’ara, cada cop que algú ens pregunti 
d’on som, tenim un motiu més, i ben 
gros, per dir encara amb més èmfasi 
que som de Martorell, perquè una fita 
com aquesta només l’assoleix un gran 
poble com el nostre.

CONTINUEM 
TREBALLANT PER 
TRANSFORMAR EL 
POBLE EN POSITIU, 
PER MILLORAR EL 
BENESTAR DELS VEÏNS 
I PER GARANTIR LA 
COHESIÓ SOCIAL
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Ha estat un dels actes associatius més 
rellevants dels últims anys a Martorell. Una 
vuitantena d’entitats van unir esforços el 
desembre passat per fer realitat el projecte 
“Martorell amb els 25 anys de La Marató 
de TV3”. La festa benèfica tenia com a 
objectiu recaptar 25.000 €, 1.000 € per 
cada any de La Marató, però l’èxit de 
participació i  l’empenta d’associacions, 
col·laboradors, patrocinadors i ciutadans 
van disparar el marcador fins els 
30.536,33 €. 

Martorell amb els 25

Les principals activitats van desenvolupar-se 
el 18 de desembre al matí al carrer d’Anselm 
Clavé i els seus voltants, transformat per 
l’ocasió en el carrer de La Marató. Centenars 
de persones van omplir de gom a gom el 
centre històric de la ciutat per participar en 
el mercat de Nadal i gaudir, entre d’altres, 
d’espectacles de teatre, desfilades de 
moda, tallers infantils, accions esportives, 
un mosaic construït per infants de totes les 
escoles de Martorell, flash mobs, concerts, 
una gran tómbola i cuina solidària.

Centenars 
d’assistents

Més de 
80 entitats

S’hi han recaptat 

30.536,33 €

Un dels punts àlgids de la jornada va ser 
la connexió en directe amb TV3, que va 
desplaçar una unitat mòbil per convertir 
Martorell en un dels 12 punts de connexió 
exterior del programa especial de La Marató. 

Durant el matí de diumenge, el conseller 
de Salut de la Generalitat, Toni Comín, va 
visitar el carrer de La Marató acompanyat 
de l’alcalde Xavier Fonollosa i de diversos 
regidors. Va destacar que “quan vam decidir 
de passar per Martorell no érem conscients 

REPORTATGE  ı  MARATÓ DE TV3

FOTO: DANI GARRIDO
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anys de La Marató25

de trobar-nos-hi aquesta meravella. Podeu 
estar-ne molt orgullosos, i tots plegats estem 
d’enhorabona”.

Juanita Ponce, una de les coordinadores 
del projecte, va destacar que “estem molt 
contents perquè hem agrupat el teixit 
associatiu del poble; ha vingut TV3 i hem 
arribat als 25.000 euros. Hem demostrat 
un cop més que, quan els martorellencs 
ens hi posem, ho aconseguim”. 
Per la seva banda, Míriam Riera, 

regidora de Comunicació, Participació i 
Cooperació, ha apuntat que “La Marató 
ha estat una bona ocasió per veure com 
les entitats de Martorell poden funcionar 
de manera coordinada. La comissió 
organitzadora ha fet una feina excepcional 
i ha sabut implicar-hi a tots. La suma final 
ha sobrepassat els objectius i això diu 
molt dels martorellencs”.

El carrer de La Marató es va inaugurar el 
dissabte 17 de desembre, coincidint amb 

la cercavila de presentació dels gegants 
Ferran i Isabel, que han estat restaurats 
en el seu 70è aniversari. Durant l’acte, 
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, va 
afegir: “estic orgullosíssim del que heu fet, 
d’ajuntar tanta gent i entitats i d’aquest 
mes i mig d’activitats a benefici de La 
Marató. És una festa grossa”.
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Martorell celebra el Nadal amb 
tradicions, cultura i solidaritat

Vist amb ulls d’infant: els Reis d’Orient 
van arribar a Martorell pel pont del Diable, 
travessant una boirina de llum i colors, 
i precedits per una cohort de soldats 
romans. Va ser, com marca la tradició, la 
tarda del passat 5 de gener, just quan el 
sol dequeia i la fosca incipient propiciava 
la màgia. Abans, la Coral Ars Nova havia 
cantat peces nadalenques. La narració, 
micròfon en mà, anava a càrrec de Xavier 
Gargallo i de la mítica veu de Màrius 
Garcia. 
Melcior, Gaspar i Baltasar van ser rebuts 
per les autoritats locals a peu de pont amb 
tot els honors. Tot seguit van dirigir-se 
a la Casa de la Vila amb tota la comitiva 
que incloïa el Patge Viu-Viu, la Fada Estel, 
els soldats romans, la Banda Simfònica 
de Martorell, la xaranga Sarrabastall, la 
Banda de Música del Perelló, la Classic 
Band, la companyia de circ Escarabellos, 
la Martukada, l’AMCAM Els Mussols i les 
carrosses del Patronat de Cavalcada de 
Reis. 
Davant l’Ajuntament, l’alcalde Xavier 
Fonollosa va lliurar-los el pa i la sal, com 
a símbol d’hospitalitat, i la clau que obre 
les portes de totes les cases de Martorell. 
Fonollosa va aprofitar per demanar-los 

REPORTATGE  ı  NADALEM

“pau, prosperitat, feina i felicitat per a 
tothom”. El regidor de Cultura, Sergi Corral, 
va afegir que feia “goig veure l’emoció dels 
més petits, i també la dels grans, que en 
dies així tornem a ser l’infant que no hem 
deixat de ser mai”.
Acabats els parlaments, la comitiva reial 
va recórrer els carrers de Martorell fins 
la rambla de les Bòbiles, on van recollir 
les cartes de tots els infants il·lusionats 
que s’hi van acostar. El Patronat de la 
Cavalcada presentava enguany una nova 
carrossa: La Fàbrica de Joguines, que 
recrea la factoria d’on surten els regals.
Des del 10 de desembre fins al 6 de 
gener Martorell ha programat concerts, 
espectacles teatrals, infantils i de màgia, 
sense oblidar la rebuda de l’any nou a la 
plaça de les Hores, la Festa de Cap d’Any 
a Ca n’Oliveres i la Cavalcada. El regidor de 
Cultura ha destacat la bona acceptació de 
totes les propostes i els 1.200 espectadors 
que van assistir als espectacles programats 
dins La Màgia del Nadal, amb una mitjana 
de 200 persones per representació. Corral 
ha ressaltat també l’èxit de la nova carrossa 
de la Cavalcada (la Fàbrica de Joguines), 
“que demostra el gran nivell dels artesans 
que hi treballen tot l’any”. 

per a petits i grans

Les festes 
més màgiques

MÀRIUS GARCÍA I XAVIER GARGALLO
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Pastorets i Pastufets, 
a El Foment

Recollida solidària 
de joguines

«Els Pastorets» de Folch i Torres van ser a El Foment 
amb l’obra «La flor de Nadal», de Francesc Picas, 
dirigida per Dolors Gil, els dies 26 i el 30 de desembre. 
Aquesta versió “s’adapta tant al públic adult com a 
l’infantil, la història sempre és la mateixa, però sempre 
hi ha sorpreses”, ha dit Gil. L’1 de gener a la tarda va 
ser el torn d’«Els Pastufets», una versió infantil, dirigida 
per Olga Folqué.

La Creu Roja va organitzar el 24 de desembre la 3a 
Marató de Recollida de Joguines per a infants, a 
l’amfiteatre del passeig de Catalunya. L’activitat incloïa 
jocs infantils, balls i xocolata desfeta. També hi van 
participar l’alcalde Xavier Fonollosa i la regidora de 
Benestar Social i Joventut, Cristina Dalmau. S’hi van 
recaptar 450 joguines noves per a unes 400 famílies 
en situació de vulnerabilitat dels municipis del Baix 
Llobregat Nord.



MARTORELL  ı FEBRER ı 2017

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 208

8

Martorell celebra la festa de

Sant Antoni 
AMB ELS TRADICIONALS TRES TOMBS, 
L’ESMORZAR TRAGINER, CONCERTS, EL PREGÓ, 
SARDANES I L’ENCESA DE LES ATXES

Els dies 14 i 15 de gener Martorell va 
celebrar la tradicional festa de Sant Antoni 
Abat amb un seguit d’activitats que van tenir 
el seu punt àlgid diumenge al migdia amb 
els Tres Tombs, l’homenatge al món dels 
pagesos i els carreters, que any rere any 
atrau grans i petits. 
El diumenge 15 va començar de bon matí 
amb l’esmorzar traginer (botifarra, cansalada 
i pa amb tomàquet) davant la seu dels 
Amics de Sant Antoni a la plaça Maria 
Canela. Havent esmorzat, carreters i genets 
van enganxar i guarnir els animals per iniciar 
una passada pels carrers de Martorell. 

REPORTATGE  ı  SANT ANTONI ABAT

FOTO: DANI GARRIDO

FOTO: DANI GARRIDO FOTO: DANI GARRIDO
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El Centre de PROMOCIÓ 
ECONÒMICA Molí Fariner, 

referència comarcal

El Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner segueix construint futur. S’hi 
formen persones aturades, s’hi duen a 
terme plans d’ocupació i s’hi ajuda a la 
creació i consolidació de les empreses. 
És una de les eines principals del 
municipi per crear activitat econòmica i 
ocupació i s’està convertint en referència 
comarcal. 
Del 2016 en destaquen programes de 
formació i d’inserció com l’«Ocupa’t 
dones», el «Recicla’t +45», la 
«Llançadora d’ocupació» o el «Joves 
per l’ocupació», amb un total de 123 
persones participants, 56 de les quals 
van ser contractades. 
S’han realitzat 51 accions formatives 
adreçades a persones en situació d’atur 
amb un total de 504 assistències. També 
s’hi han gestionat plans d’ocupació que 
han donat feina a 45 persones; s’hi han 
orientat 560 persones i s’hi han fet 436 
entrevistes ocupacionals. Des del Servei 
Local d’Ocupació s’han gestionat 136 
ofertes de feina que han acabat donant 
feina amb contracte a 93 usuaris. 
Per a empreses i emprenedors, els 
tècnics del Molí Fariner han dut a 
terme 18 accions formatives amb 139 
participants. Han ajudat a crear 37 
noves empreses i han realitzat 328 
assessoraments a empreses, 376 
seguiments tècnics i 127 visites. I això 
és només una petita part de tota la feina 
dinamitzadora que duen a terme. 
En aquest sentit, el regidor de Promoció 
Econòmica i Comerç, Lluís Amat, ha 
explicat que “aquest 2017 es donarà 
més volada a nous espais com el de 
cotreball; s’organitzaran trobades entre 

Segons el president dels Amics de Sant 
Antoni, Rafael López, eren “una quinzena 
de carros de pagès: el de les portadores, el 
del vi, el de les botes, el de la llet, el de les 
verdures i el dels feixos de cotó; així com 
una dotzena de carruatges, una trentena de 
genets i un centenar d’animals, entre mules, 
cavalls de muntura de raça espanyola i 
cavalls de tir de races bretona, perxerona i 
frisona”.
Tot seguit, els tradicionals Tres Tombs van 
passejar animals, carreters i genets pel 
nucli antic del poble, tot passant per la 
plaça de l’Església on eren saludats per 
l’equip de govern, amb l’alcalde Fonollosa al 
capdavant, i beneïts per mossèn Francesc 
Tirado.
Al migdia la cobla La Principal de la Bisbal 
va oferir un concorregut concert-vermut a 
la sala d’El Progrés i, al vespre, va tenir lloc 
un lluïdíssim ball de gala que posava el punt 
final a les celebracions.

Punt de reunió històric de carreters i 
pagesos

El tret de sortida de la festa de Sant Antoni 
a Martorell, que data de l’any 1647, s’havia 
donat el dissabte 14 amb una ballada de 
sardanes a la plaça de la Vila i l’encesa de 
les atxes de vent, al pont del Diable, amb 
el foc de Sant Antoni i l’acompanyament 
de les senyeres de l’entitat. Tot seguit, va 
arribar el torn del pregó des del balcó de 
l’Ajuntament. 
Enguany l’abanderada va ser la família 
Bartés Sánchez, de la nissaga de 
restauradors amos i ànima del mític Bar 
Manel del barri del pont del Diable. Manel 
Bartés, representant la família, va pronunciar 
un pregó molt emotiu i ple d’anècdotes 
viscudes a l’Hotel Restaurant Manel.
“El Bar Manel, on he viscut des de petit, 
es diu així pel nostre avi, que hi va entrar 
l’any 1931, quan l’establiment era una 
taverna oberta a tothom, punt de reunió, 
especialment de la pagesia i la gent del 
camp”, va començar Bartés, que va 
repassar també l’evolució del negoci, que 
de petita taverna va passar a bar, casa de 
menjars, restaurant, hostal i, actualment, un 
hotel restaurant.
Un dels moments més emotius va ser quan 
el pregoner va recordar clients com els 
Batalla, Nel·lo, Postillo, Bernats, Bonhomes, 
Palets, Cal Ciset, Cal Sordet, Moixó, Gira, 
Serra, ca n’Amat, Cal Lletxer, Curassero, 
Santeugini, Barraca, Cardó o Monrós. 
“Tots ells, clients habituals, que ens han 
fet viure la Festa de Sant Antoni darrere la 
barra, participant de les seves reunions i 
de l’ambient que ha fet que la festa perduri 
tants anys”, va dir Bartés. 

els alcaldes i el teixit industrial del territori 
per buscar sinergies; es continuarà la 
prospecció empresarial i se seguirà 
apostant pel talent jove i per la formació 
en noves professions i oficis”. 
Amat ha explicat també que el Centre de 
Promoció Econòmica ha elaborat un pla 
d’acció local per analitzar les possibilitats 
del territori amb la intenció de liderar el 
desenvolupament social i econòmic i 
posicionar el Molí Fariner com un centre 
de referència al Baix Llobregat Nord.
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PROGRAMA ESPAI NADÓ

SOCIETAT

El programa Espai Nadó serà des d’aquest 
2017 a la Llar d’Infants Riu de Sons (al 
carrer Sant Genís de Rocafort, 10), en 
una sala a la planta baixa, equipada per 
acollir el servei de forma permanent amb 
espais per a les trobades familiars i la 
higiene i un office. Impulsat per la Regidoria 
d’Ensenyament, el programa Espai Nadó 
és un servei educatiu municipal per a les 
famílies amb nadons durant el primer any 
de vida. Els programes continuen tenint una 
durada trimestral i són un espai en què ma-
res, pares i professionals poden compartir 
informació i dubtes. 

(Reserves a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 
Complex Educatiu, c/ Josep Tarradellas, 11; 
93 775 25 38 o ensenyament@martorell.cat)

L’Espai Nadó
s’instal·la a la 
planta baixa de la 
Llar d’Infants Riu 
de Sons 

FORMACIÓ DE TÈCNICS I ENTITATS

IBÁÑEZ VA FER TANT TEATRE COM TELEVISIÓ

SOCIETAT

CULTURA

Una trentena de tècnics municipals i repre-
sentants d’entitats esportives de Martorell 
van assistir el passat 26 de desembre a la 
formació sobre el Protocol d’actuació en 
situació d’alt risc, de maltractament i abús 
en la infància i l’adolescència, impulsat per 
la Xarxa d’Infància del Patronat Municipal 
de Serveis d’Atenció a les Persones de 
Martorell (PMSAPM). L’objectiu era definir 
les intervencions dels professionals, ser-
veis, entitats i ciutadania en casos de mal-
tractament d’infants i adolescents, perquè 
l’atenció sigui ràpida i eficaç. També es 
pretén conscienciar de la realitat dels mal-
tractaments, la responsabilitat de cadascú 
i els passos a seguir en cada cas.

Familiars, amics i coneguts de l’actor 
martorellenc Santi Ibáñez, mort als 58 
anys després de patir un càncer de pulmó, 
van omplir l’església de Santa Maria, el 
passat 30 de desembre, en la cerimònia 
d’enterrament. Hi van assistir companys de 
professió d’Ibáñez com els actors Àlex Ca-
sanovas, Enric Majó, Abel Folk o Pep Anton 
Muñoz, i membres del govern municipal. 
Casanovas va fer un discurs ple d’humor 
destacant el caràcter afable, l’agudesa 
i l’enginy de l’actor: “Tenia un molt bon 
sentit de l’humor que compensava els seus 
rampells”, va dir, i també va remarcar el fet 
que “el Santi no tenia companys de feina, 
sinó amics en la professió”. El regidor de 
Cultura, Sergi Corral, va dir que “sempre és 
una llàstima perdre algú tan jove, i encara 
més quan és algú tan memorable”.

Formació per a 
tècnics i entitats 
per prevenir 
i actuar en 
casos de 
maltractament 
infantil

Multitudinari 
adéu a l’actor 
martorellenc 
Santi Ibáñez a 
l’església de 
Santa Maria
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SOCIETAT

L’alcalde Xavier Fonollosa ha impulsat una 
declaració conjunta amb els alcaldes dels 
13 municipis del Baix Llobregat Nord i 
l’Anoia a què l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell dóna servei per tal de dema-
nar al Departament de Salut els recursos 
necessaris per atendre en condicions tots 
els usuaris.
La manca d’espai assistencial i a situació 
generada per l’actual epidèmia de grip que 
pateix Catalunya ha generat situacions de 
saturació en moments de gran afluència de 
malalts.  
L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 
dóna servei als ciutadans de Sant Andreu 
de la Barca, Pallejà, Olesa de Montse-
rrat, Esparreguera, Abrera, Collbató, Sant 
Esteve de Sesrovires, Castellví de Rosanes, 
Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, Masquefa, 
el Bruc i Martorell. 
Les instal·lacions del centre presenten 
certes mancances estructurals, bàsicament 
manca d’espai, per atendre de manera 
idònia a tota la població de referència. 
Aquest fet ha estat reiteradament denunciat 
tant pel propi hospital com per l’Ajuntament 
de Martorell. Ambdues institucions han 
demanat en diverses ocasions els recursos 
per poder aplicar un nou Pla Estratègic i 
un nou Pla Director que permetin atendre 
les necessitats de la població a què dóna 
servei. 
ELS 13 MUNICIPIS JUNTS
Per afrontar totes aquestes necessitats, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Mar-
torell, encapçalat per l’alcalde Fonollosa, 
ha compartit aquest document amb els 
representants dels 13 municipis de l’àrea 
d’influència. Una moció que demana a 
Salut que doni prioritat a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell, que s’hi facin 
urgentment les inversions estructurals ne-
cessàries perquè el servei sigui òptim, com 
ara reforçar les urgències i també la capa-
citat del centre (que dóna servei a 160.000 
usuaris amb 127 llits, lluny dels necessaris 
per atendre als ciutadans de referència). Es 
calcula que cal un llit per cada mil habitants 
per tal de donar el servei adequat. 
L’alcalde ha reiterat la necessitat de treba-
llar conjuntament i de manera institucional 
tots els ajuntaments per assolir l’objectiu. 
La voluntat partidista de treure rendiment 
d’aquesta situació és mesquina i no ens 
durà enlloc. La solució ve des del treball 
conjunt i responsable.
LA MOCIÓ PUNT PER PUNT
Per tot això, el document demana en primer 
lloc una reunió amb el Conseller de Salut i 
un compromís públic del Departament de 
Salut per donar resposta als problemes 
plantejats. 

L’equip 
de govern 
treballa 
decididament 
per la millora 
dels serveis de 
l’Hospital de 
Martorell

En segon lloc s’urgeix a desenvolupar el Pla 
Estratègic i el Pla Director que garanteixin 
l’ampliació de l’Hospital de Martorell, amb 
la millora estructural i els professionals 
necessaris per donar resposta adequada 
i necessària a la demanda de salut dels 
nostres veïns.
En tercer lloc es reclama al Departament de 
Salut la dotació econòmica necessària per 
desenvolupar les millores adequades i exi-
gides, que són: el desenvolupament d’una 
Unitat d’Hospitalització Domiciliària i una 
unitat de subaguts a l’àrea; l’ampliació dels 
recursos sociosanitaris per donar resposta 
a la complexitat dels pacients crònics, i la 
millora dels recursos destinats a l’atenció 
primària per afavorir la prevenció i les acti-
vitats comunitàries i assistencials (perquè 
els pacients siguin atesos satisfactòriament 
al nivell assistencial que correspongui).
I en quart lloc, s’ha decidit traslladar 
aquests acords al Conseller de Salut, als 
grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, 
als Consells Comarcals del Baix Llobregat, 
l’Anoia i l’Alt Penedès i als ajuntaments de 
Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, Abrera, Collba-
tó, Sant Esteve de Sesrovires, Castellví de 
Rosanes, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons, 
Masquefa i el Bruc. 
L’ESFORÇ DEL PERSONAL SANITARI
A banda d’impulsar aquesta iniciativa per 
exigir les millores urgents i estructurals que 
necessita l’Hospital, l’alcalde Fonollosa 
s’ha reunit amb el personal mèdic i sani-
tari del centre martorellenc per agrair-los 
l’esforç dut a terme aquestes setmanes de 
més afluència i urgència.
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JOSEP PALET A EGIPTE L’ANY 1905

CULTURA

En el 140è aniversari del naixement del tenor 
Josep Palet (Martorell, 1877- Milà, 1946), 
l’Ajuntament ha preparat una programació 
que divulgarà i posarà en valor la figura del 
cèlebre cantant martorellenc.
L’Any Palet el formen quatre concerts, un con-
curs de cant, una exposició i una conferència, 
a més d’altres actes que es duran a terme 
durant el 2017 en torn la figura del cantant. 
L’acte inaugural serà a El Progrés el dissa-
bte 18 de febrer a les 19 h amb un recital a 
càrrec del tenor Marc Sala i el pianista Josep 
Buforn. Seguiran el concerts de l’Anna 
Tobella el dia 1 de maig i del tenor Pablo 
García-López el 16 de desembre. Un quart 
concert l’oferirà al setembre el guanyador 
del Primer Concurs de Cant Josep Palet de 
Martorell. El concurs és una de les peces 
centrals de la commemoració i comptarà 
amb diversos premis i un jurat excepcional 
format per personalitats del món líric, com la 
directora artística del Gran Teatre del Liceu, 
Christina Scheppelman, el crític musical de 
La Vanguardia Roger Alier o el reconegut 
tenor Raúl Giménez, entre d’altres. 
El dia 7 de juny, coincidint amb la data exac-
ta del naixement de Palet, la Torre de les 
Hores acollirà la conferència “Redescobrint 
Palet”, que anirà a càrrec de Jaume Tribó, 
històric apuntador del Liceu, i del crític musi-
cal i comissari de l’Any Palet Aleix Palau.
Completarà l’aniversari l’exposició de gran 
format “Josep Palet. O tenor o res” que, en-

L’Any Palet 
reivindica 
la figura del 
gran tenor 
martorellenc

tre el 30 de juny i el 17 de setembre, recrearà 
la vida i trajectòria del cantant a través de 
les seves imatges, cartes i objectes perso-
nals al Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Històric La Caserna.
Josep Palet ha estat un dels tenors més 
rellevants de la primera meitat del segle XX. 
Amb una carrera internacional de primer 
ordre i una veu de gran versatilitat, el cantant 
va triomfar en els escenaris de mig món 
amb un repertori de més de 90 òperes dife-
rents. A Barcelona se’l recorda especialment 
per ser el tenor català que més vegades 
ha cantat en el Gran Teatre del Liceu. Tot i 
residir a Milà, sempre va estar molt vinculat 
a Martorell, on tornava sempre que tenia 
ocasió. Retirat dels escenaris, la mort el 
va sorprendre a Milà mentre viatjava en 
tramvia l’any 1946. Pocs mesos després fou 
anomenat Fill Predilecte de Martorell en un 
acte multitudinari en el qual hi van participar 
en Francesc Pujols, l’alcalde Vicenç Ros i la 
gran soprano Mercedes Capsir. 
Sergi Corral, regidor de Cultura de 
l’Ajuntament, ha destacat que “l’Any Palet 
és una ocasió única per donar a conèixer la 
figura d’aquest martorellenc universal. Un 
personatge cabdal en la història de la mú-
sica que, en l’aniversari del seu naixement, 
ens permet omplir d’òpera els espais de la 
ciutat i descobrir per molts i redescobrir per 
molts altres el talent i l’èxit assolit per aquest 
tenor internacional nascut a la nostra ciutat”.  
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CULTURA

Martorell forma part des d’aquest mes de 
la xarxa ‘‘El documental del mes’’, que 
depèn del Festival Internacional Docs-
Barcelona i promociona aquest gènere 
amb una oferta de qualitat i internacional. 
Els documentals es projectaran un cop 
al mes, a la Casa de Cultura de La Vila, 
en un cicle organitzat per l’associació 
martorellenca Cinema del Diable amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. La primera 
pel·lícula que es projectarà serà el docu-
mental suec “La teoria sueca de l’amor”, 
d’Erik Gandini, el dissabte 11 de febrer, 
a les 18.30h. El film es pregunta si una 
societat econòmicament benestant és 
sinònim d’una societat feliç. El dissabte 18 
de març es projectarà “Niña Sombra”, de 
Maria Teresa Larraín.

Martorell 
s’adhereix a la xarxa 
‘‘El documental 
del mes’’ per 
oferir el millor del 
gènere

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ULLS

CULTURA

Fins al 12 de març es pot visitar al Muxart 
Espai d’Art i Creació Contemporanis de 
Martorell la nova mostra del pintor i Fill 
Predilecte de la vila Jaume Muxart, que 
porta per títol ‘‘Ulls’’. La sèrie està formada 
per una seixantena d’olis amb el significat 
de la mirada com a temàtica essencial i va 
ser inaugurada a mitjan gener per l’alcalde 
Xavier Fonollosa, el regidor de Cultura, 
Sergi Corral, i el propi artista. “Per des-
gràcia no hi veig bé i tinc certa obsessió 
per la vista. La vista ho és tot, és gest i 
emoció, quelcom més que un òrgan, que 
ens permet gaudir de la pintura percebent 

Muxart 
presenta 
‘‘Ulls’’, una sèrie 
pictòrica sobre 
la intensitat de la 
mirada

traços, colors i formes”, va dir Muxart. 
Així, els ulls convertits en mirades inten-
ses copen tot el protagonisme d’aquesta 
exposició amb obres de petit i de gran 
format. Són obres repintades una vegada i 
una altra, fins que l’artista considera que ja 
n’hi ha prou, tot i que ell mateix assegura 
que “la pintura està viva i sempre es pot 
transformar”. Amb 94 anys, Muxart és un 
treballador incansable que no dubta a mo-
dificar una obra si creu que la pot millorar. 
De fet, ja està preparant una nova exposi-
ció sobre la seva admiració per Picasso i 
Velázquez.
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VA SER UNA MAGNIFICA MATINAL DE BÀSQUET

COMPETICIÓ I HOMENATGES

ESPORTS

ESPORTS

El Pavelló Esportiu Municipal va acollir el 
passat 31 de desembre la fase final del XVI 
Torneig Vila de Martorell de bàsquet. Durant 
tres dies, 12 equips de cadet preferent, en 
categoria masculina i femenina, van dispu-
tar aquesta competició clàssica nadalenca 
organitzada pel Club Bàsquet Martorell. 
Els guanyadors van ser la Unió Bàsquet 
Sant Adrià (UBSA) i el Platges de Mataró. 
L’alcalde Xavier Fonollosa i la regidora 
d’Esports, Belén Leiva, van participar en 
l’entrega dels trofeus. En categoria feme-
nina, el Platges de Mataró va imposar-se 
al Basket Almeda “contra pronòstic, ja que 
l’Almeda sortia com a favorit”, segons el 
president del CB Martorell, Miquel Fusal-
ba. En categoria masculina, l’UBSA es va 
imposar al Manresa.

La piscina del Complex Esportiu La Vila 
va acollir, el passat dissabte 14 de gener, 
la segona jornada de la Lliga Catalana de 
Natació Adaptada del curs 2016-2017; 
la primera va tenir lloc al novembre a les 
instal·lacions del Club Natació Sitges. La 
Federació Catalana d’Esport Adaptat va 
homenatjar els nedadors que van prendre 
part als Jocs Paralímpics de Rio de Janei-
ro 2016, Toni Ponce, Sarai Gascón, Mi-
quel Luque, Óscar Salguero i l’exintegrant 
del Club Natació Martorell Núria Marquès, 
que va sumar un or i una plata a la cita 
olímpica. A Martorell s’hi van disputar 17 
proves de fins a set categories diferents 
amb participació dels martorellencs Pol 
Sallent i Giovanny Tunari.

L’UBSA i el 
Platges de 
Mataró 
guanyen el XVI 
Torneig Cadet 
Preferent Vila de 
Martorell

La piscina 
de La Vila 
acull la segona 
jornada de la 
Lliga Catalana de 
Natació adaptada

CISCO QUEROL  I MONTSE FARELL

ENTITATS

Montse Farell és la nova presidenta de la 
Penya Barcelonista de Martorell, per als 
propers dos anys, succeint en el càrrec a 
Cisco Querol. Així es va decidir el pas-
sat mes de gener a l’Assemblea General 
Ordinària de Socis de l’entitat, que va 
aplegar 22 socis amb dret a vot i que 
es va celebrar al local de la penya, a la 
plaça de l’Era del Pedró del barri de Can 
Carreras. Els vocals són Vicenç Mesa-
lles, Maria Font i Quim Miró. Francesc 
Xavier Pechs és el nou tresorer, mentre 
que Carme Simó és la vicepresidenta de 
l’entitat. Cisco Querol ocuparà el càrrec 
de secretari, sense deslligar-se del tot 
de l’entitat. També es van presentar les 
activitats previstes per al 2017, com ara 
la 40a pujada a Montserrat.

Montse 
Farell relleva 
Cisco Querol
en la presidència 
de la Penya 
Barcelonista de 
Martorell
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BENVINGUT 2017

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Toni Carvajal

PSC

És tradició que l’any comenci amb 
bons propòsits. A l’equip de govern 
érem conscients que per seguir millo-
rant Martorell i atenent les necessitats 
de les persones, havíem de tenir a 
temps l’eina adequada: el pressupost 
anual de l’Ajuntament i el del Patronat 
Municipal de Serveis a les Persones 
per a 2017. Per això els vam pensar, 
elaborar i presentar per a la seva 
aprovació en el plenari del mes de 
novembre i, a hores d’ara, finals de 
gener, els pressupostos ja són defini-
tius i executables. Com ja va passar 
els anys 2015 i 2016, els pressupos-
tos d’enguany s’han elaborat sense 
apujar ni els impostos ni les taxes i, el 
que és més important, incrementant 
tant les partides d’ajuda a les perso-
nes com les que l’Ajuntament destina 
al manteniment i la millora de l’espai 
urbà i l’entorn natural.

L’Ajuntament inverteix en quatre eixos 
que considera bàsics per a la qualitat 
de vida dels martorellencs: la millora 
de l’espai urbà i l’entorn natural; la 

generació d’ocupació i la represa de 
l’activitat econòmica; la novetat dels 
pressupostos participatius i les políti-
ques socials d’atenció a les persones. 
Atenció i serveis a les persones, dues 
premisses que són una constant en 
la nostra obra de govern passada, 
present i futura, fet que es demostra 
en la concessió de més de 1.200 
subvencions a través del Pla d’Ajut a 
les Famílies que gestiona el Patronat 
Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones de Martorell. Subven-
cions que han beneficiat més de 830 
famílies martorellenques; més de 2.300 
persones. Ajuts que s’han destinat a 
cobrir necessitats relacionades amb 
l’alimentació i la higiene bàsiques; 
l’accés als menjadors escolars, les llars 
d’infants i les activitats d’estiu; els sub-
ministraments bàsics de la llar (aigua, 
llum i gas) i l’autonomia familiar (amb 
estades temporals en residència).

En aquest sentit, cal recordar el 
reconeixement que ha rebut recen-
tment l’Ajuntament de Martorell, com 

a municipi inclòs en la llista dels 12 de 
més de 20.000 habitants de tot l’Estat 
que més han invertit en serveis socials 
en els últims dos anys. Aquest reco-
neixement d’ajuntament excel·lent 
en la seva inversió social és originari 
d’un estudi de l’Associació Estatal de 
Directors i Gerents en Serveis Socials, 
i està en relació a la despesa contem-
plada per habitant, la transparència 
de la informació social i en que la 
despesa social representi més del 10 
% del pressupost total.

Estem agraïts d’aquest reconeixe-
ment, però sense ell seguiríem fent 
el mateix: invertir en despesa social, 
tenir molt present el pla d’ajut a les fa-
mílies, estar al costat de les persones 
i famílies que més ho necessiten. No 
volem oblidar que el principal actiu 
de Martorell som cadascuna de les 
persones que hi vivim i ens sentim 
martorellencs, i és per això que l’equip 
de govern seguirà treballant i aprovant 
polítiques on la persona sigui el centre 
de les nostres prioritats. 

INSOSTENIBLE

Ja som a l’inici del 2017 i encetem 
l’any amb els mateixos o pitjors 
problemes que l’any 2016. Però, 
ara hem d’afegir-n’hi un de nou 
que, per a nosaltres, és molt greu i 
demostra la manca de previsió per 
part del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, així com 
la nul·la pressió del govern munici-
pal CiU+ERC (curiosament, els ma-
teixos en ambdues administracions) 
per resoldre aquesta problemàtica 
ja habitual i que ara s’ha agreujat. 
Senyors del govern: exigeixin a 
la Conselleria el compliment del 
compromís que va adquirir amb la 
Fundació, respecte al Pla Director, 
amb el tancament i trasllat de les 
persones grans que ocupaven les 
dependències de l’antiga residència 
(ara buida i sense funció coneguda) 
per poder oferir a la nostra població 
el servei que es mereix.

El Grup Mpal. Socialista ja va 
demanar en una sessió plenària 
la reobertura del servei nocturn 

d’urgències al CAP de Buenos Ai-
res, fet que hauria suposat alliberar 
el nombre d’urgències de l’Hospital. 
La resposta per part del govern 
municipal: “No és competència 
de l’Ajuntament”. Davant d’això, 
preguntem: els ciutadans i els seus 
problemes, com és el cas, de qui 
són competència? Nosaltres, com 
a mostra de solidaritat amb el per-
sonal sanitari, pacients i familiars, 
lluitarem fins al final per revertir 
aquesta situació que, pensem, és 
insostenible.

Continuem reivindicant solucions i 
denunciant problemes que, mal-
grat que passi el temps, seguei-
xen essent vigents. Aquesta n’és 
una petita mostra: Per a quan les 
millores, ja demanades, per a les 
IEM o el Pavelló? Quina vergonya 
d’instal·lacions! (només cal mirar 
el sostre o entrar als vestidors). 
Què continua passant a les tan 
comentades obres que s’estan 
portant a terme a la rambla de les 

Bòbiles? (cost, durada i motius). 
Ja n’hi ha prou! Per què no donen 
explicacions a la ciutadania? Moltes 
paraules i publicitat als mitjans 
informatius (controlats pel govern 
municipal) però, una vegada més, 
res de res. A les nostres propos-
tes per incloure al Pressupost de 
l’Ajuntament, demanàvem la inclusió 
d’una partida per a la transformació 
de l’antiga biblioteca en un espai 
per a la gent jove. Miracle! Ara sem-
bla que es farà! Felicitats, senyors 
del govern. Amb tot, la cirereta a la 
insostenibilitat la trobem a les dades 
de l’atur del mes de desembre, on 
Martorell passa a liderar el rànquing 
de la taxa d’atur de la comarca del 
Baix Llobregat.   

Finalment, els socialistes volem do-
nar el nostre suport, entre d’altres, 
als treballadors del PMSAPM dient 
no a l’externalització dels serveis, 
així com a la gent de Solvay i Car-
gill. Continuarem lluitant per un Mar-
torell més just, solidari i igualitari.

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 responsable, ni indirectament, ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa 
derivats dels continguts dels articles que puguin produir a tercers.
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MEMÒRIA D’UNA ESTAFA

Set anys després de privatitzar 
la gestió de l’aigua, els ciutadans 
paguem la factura el doble més cara, 
la qualitat de l’aigua no millora i no 
tenim cap control sobre Sorea. Els 
preus s’apugen i es prenen decisions 
d’esquena a la ciutadania.
El 2009, el govern de Convergència, 
amb el suport d’ERC, va aprovar la 
privatització del servei d’aigües amb 
l’excusa de millorar-ne la qualitat i 
amb la promesa de no incrementar-
ne el preu. En si és poc creïble que 
una empresa pagui milions d’euros a 
una administració però cobri el ma-
teix preu i no en tregui cap benefici. 
Les paraules textuals del regidor Ca-
sasayas foren “de l’aixeta en sortirà 
Fontvella”. Sorea hi havia d’invertir 9 
milions d’euros i no n’hi ha invertit ni 
un. Aquest incompliment de con-
tracte ja ha estat denunciat i es troba 
en tràmits al jutjat, així que ben aviat 
tindrem resposta de la justícia.

Experts en maniobres electoralistes, 
abans del 2011, any d’eleccions, el 

preu de l’aigua va quedar congelat. 
Ni les mobilitzacions i denúncies ciu-
tadanes van tenir prou força perquè 
electoralment els perjudiqués el que 
havien fet. I el 2012, amb les elec-
cions ja guanyades, la tarifa s’apuja 
el doble. 

El 2013 ens trobem amb un nou 
increment de la tarifa de la forma 
més antidemocràtica que existeix. 
Els fets: Sorea envia una proposta 
de pujada de tarifes a l’Ajuntament; 
l’equip de Govern no respon a 
l’escrit (silenci administratiu), 
incomplint la clàusula 22 del Plec 
Administratiu del contracte. Ens 
governen aquells que incompleixen 
les seves pròpies lleis en benefici 
de grans empreses com Sorea. 
Després s’embolcallen amb titulars 
que enalteixen les seves fites pel 
nostre poble, però el que hi ha 
darrere tanta foto i pica-pica és un 
equip d’irresponsables amb amics 
al sector privat que un bon dia els 
tornaran els favors.

La veritat només té un camí. Compa-
reu una factura actual amb l’ordenança 
que hi ha penjada al web municipal, 
que va aprovar el ple. Multipliqueu 
la diferència de cada factura per 42 
(són els mesos que fa que va tenir lloc 
aquesta pujada de tarifes encoberta) 
i el resultat, per als més de 10.000 
comptadors d’aigua domèstics que 
hi ha a Martorell i afegiu-hi els cente-
nars d’industrials que hi ha al poble. 
Us n’avancem el resultat: Sorea s’ha 
embutxacat més d’1.000.000 d’euros a 
costa dels veïns i veïnes de Martorell.

Per què l’equip de govern no vol parlar 
de l’aigua en sessió plenària? Quins 
tractes de favor tenen amb l’empresa 
que els permet actuar incomplint la 
llei? Per què no hi ha actes de les 
reunions que fan amb l’empresa? Si 
paguem el doble per l’aigua, noteu que 
sigui el doble millor que fa uns anys? 
Aquesta és l’estafa de la privatització 
de l’aigua que seguirem pagant com a 
mínim 15 anys més.

ASSEMBLEA 

MOVEM 
MARTORELL

VIUREM MILLOR?

La nostra aposta per la creació de 
la ferradura verda, que preserva el 
nostre entorn natural i que inclou 
l’espai fluvial i totes les escorrenties, 
Can Cases i la serra de l’Ataix, és la 
part més visible de la nova planifica-
ció urbanística. Millorar la qualitat de 
vida de tots nosaltres passa perquè 
puguem gaudir d’aquests espais 
únics, augmentant-hi les activitats 
a l’aire lliure, l’esport, la protecció 
del patrimoni arqueològic i arquitec-
tònic, l’activitat agrícola social i de 
lleure, la gestió forestal i la conser-
vació paisatgística.

Però la part més complexa i on 
cal ser mes curós és la gestió dels 
residus. Després del personal, la 
partida pressupostària mes impor-
tant de l’ajuntament de Martorell és 
la de la recollida de les escombra-
ries. Garantir una correcta separació 
dels residus per al seu reciclatge 
en els 600 contenidors que tenim 
a Martorell ens ajuda a contenir la 

despesa, per això la nova campan-
ya de retolació amb nous senyals 
informatius. Estem convençuts que 
una manera de millorar la selectiva 
és informar al mateix lloc on són els 
contenidors, d’una forma ràpida i 
intuïtiva. Si reduïm el rebuig, contri-
buïm en la millora del medi ambient i 
ens estalviem diners.

Al carrer, als mercats d’intercanvi, 
també hi hem repartit un joc de 
bosses de ràfia (una de groga per 
al plàstic, una de verda per al vidre, 
una de blava per al paper i el cartó, 
i una galleda per a l’orgànica), a part 
de transmetre amb tallers els valors 
de la sostenibilitat als més petits, o 
de potenciar la recollida d’oli usat 
entre els escolars.

I aquest 2017, amb l’entrada en fun-
cionament de la nova nau dels serveis 
municipals a Can Bros, la deixalleria 
es traslladarà a aquest nou emplaça-
ment, ampliant i millorant el servei que 
actualment ens ofereix.

Aquestes mesures ens ajuden al 
canvi d’hàbits i provoquen amb els 
nostres petits gestos una millora 
per a la nostra vila. És per això que 
us encoratgem a difondre els valors 
de les tres erres: redueix, reutilitza 
i recicla. Martorell i els nostres fills 
ens ho agrairan i, sense cap tipus de 
dubte, tots viurem una mica millor.

Adolf 
Bargués

ERC
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PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2017

Els pressupostos de la Generalitat 
per al 2017 pactats amb la CUP van 
en contra dels catalans, els castiga, 
només dóna satisfacció a aquella 
part de la població que és indepen-
dentista. 

La millora de la situació econò-
mica permet a la Generalitat tenir 
una disponibilitat de 3500 milions 
d’euros addicionals respecte a 
l’últim pressupost, i això referma un 
cop més que la millor política social 
és apostar per la recuperació de 
l’economia i per la creació de llocs 
de treball. Només així es propicia 
que les administracions tinguin més 
recursos per destinar-los a qui més 
ho necessita. 

La Generalitat té previst destinar un 
mínim de 120 milions d’euros per al 
procés independentista en lloc de 
destinar-los a evitar la saturació i el 
col·lapse dels hospitals catalans. 
Amb la manca d’infraestructures 
sanitàries que pateix Catalunya per 
poder donar resposta a les necessi-

tats dels pacients, és greu i suposa 
una irresponsabilitat destinar 120 
milions d’euros del pressupost de 
2017 al procés rupturista, mentre hi 
ha hospitals saturats amb plantes 
tancades, sense recursos i sense 
poder pagar més professionals 
sanitaris.

En un país normal els 120 milions no 
es destinarien a projectes rupturis-
tes, sinó que servirien per contrac-
tar més metges i infermeres, per 
obrir plantes, per evitar que hi hagi 
malalts tirats en passadissos sense 
que se’ls atengui en condicions. 
Aquesta hauria de ser una prioritat 
per Puigdemont, en lloc de prioritzar 
la divisió de la societat catalana. Per 
a la majoria de catalans es prioritari 
tenir hospitals en condicions, però 
ja veiem que no ho és per al Sr. 
Puigdemont.

El president de la Generalitat as-
segurava que els comptes tindrien 
un increment de 2.500 metges, i en 
són 1.637; deia que es crearien 500 

places de Mossos, i se n’han creat 
276, o 150 bombers quan en són 99. 
Això sí, va anunciar 300 places per a 
agents tributaris i en seran finalment 
459. En el debat de política general 
es va acordar destinar 45 milions 
d’euros per a llars d’infants i el pres-
supost no preveu aquesta partida, 
ignora els mandats del Parlament. 
No s’ha incrementat el pes de les 
partides destinades a polítiques 
socials.

Per tant, la voluntat de diàleg per 
part del Govern de la Generalitat no 
és sincera ni creïble. Si volen arribar 
a acords amb el Govern d’Espanya 
es fa molt difícil anant de la mà 
de la CUP, és contradictori amb la 
voluntat sincera de voler resoldre els 
conflictes.

Francesc 
J. Arpal Maciá

PP

Raquel Pérez

SOM 
MARTORELL

URGENCIAS

Señores del Ayuntamiento, de la 
Diputació, de la Generalitat o del 
Estado Español: ni una sola rotonda 
más, mientras no haya recursos, ca-
mas o personal suficiente en nuestro 
hospital, ni una más!

Seguiremos diciendo que queda 
desvirtuada la mención de Vila Florida, 
de la Nueva Biblioteca, de las obras 
del nuevo Pabellón Tri-Deportivo, del 
Parc de las Solanellas o cualquier otra 
iniciativa, que llegado el invierno, nos 
preguntemos: ¿realmente han sido tan 
importantes estas cosas, que su inau-
guración tape la vergüenza de tener el 
hospital de Martorell con los pasillos 
de URGENCIAS colapsados, llenos 
de camillas esperando ser visitados, 
para que te atienda un personal que 
no dispone de los medios humanos y 
materiales necesarios para hacerlo? 

No vale responder de quién depende, 
muchas de esas obras que se realizan 
también están subvencionadas por la 
Diputació, la Generalitat o quienquiera 

que sea. ¿Es que acaso estas institu-
ciones no tienen un orden para prio-
rizar el gasto, evitar el cierre de ha-
bitaciones o la carencia de material? 
Todo sale del bolsillo de los contribu-
yentes, pero no se le asigna la misma 
prioridad. ¿Es que acaso la situación, 
ahora puntual del hospital pero que 
viene arrastrando graves deficiencias 
año tras año, no puede preverse de 
antemano, evitando el sufrimiento o 
en algunos casos, desgraciadamente 
la muerte de ciudadanos?

Mientras un ciudadano de Martorell 
pase necesidad, no tenga vivienda, lo 
deshaucien, existan problemas con la 
alimentación infantil, esté en paro, sin 
luz, gas o agua, será una vergüenza 
seguir construyendo para que nuestra 
ciudad luzca bonita. Todo ello queda 
completamente desvirtuado en un 
simple y frío invierno.

Estas consideraciones, mejor o peor 
dichas, más o menos molestas, 
son las que provocan los “duelos al 

atardecer” en la plaza de la Vila con 
SOM MARTORELL. Estas conside-
raciones son las que exigimos a los 
gobernantes que tienen una gran 
responsabilidad ante los demás, 
para eso se han presentado a unas 
elecciones y no es nada personal, 
las mismas palabras se las diríamos 
a cualquier responsable político 
que dirigiese la gobernabilidad de 
una ciudad que se ha visto en una 
situación como la presente, inde-
pendientemente de que esto le pase 
a medio país y la excusa sea fácil 
argumentando “que hay un exceso 
de gripe”, como vemos, para otros 
menesteres si hay dinero.
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+ info
www.martorell.cat

AGENDA 
FEBRER

DIA 5 de febrer a les 12.00 h

DIA 24 de febrer a les 19.30 h

DIA 25 de febrer a les 17.00 h

DIA 26 de febrer a les 11.00 h

DIA 9 de febrer a les 19.00 h

DIA 18 de febrer a les 19.00 h

DIA 19 de febrer a les 19.00 h

DIA 11 de febrer a les 18.30 h

DIA 11 de febrer les 19.00 h

LA XARXA. TEATRE. “LES SUPERTIETES” 
(CIA. LES BIANCHI)

JAM SESSIONS

CARNAVAL’17 MARTORELL ES 
TRANSFORMA. Concentració i Gran 
Ballada (mobilització espontània/flash mob)

CARNAVAL INFANTIL AMB L’ESPLAI 
GUSPIRA

MONOLOADDICTES, JUANRA BONET 
I DAVID FERNÁNDEZ

RUA A PEU

RUA AMB CARROSSES. Pàrq. d’El Vapor, 
c. de l’Aigua, pl.de l’Església, ptal. d’Anoia, c. 
de Pau Claris, av. dels Germans Martí, pl. del Vi 
i rbla. de les Bòbiles fins a Ca n’Oliveres.

LLIURAMENT DE PREMIS I SOPAR

FESTA TRANSFORMA’T – PART I – 
SESSIÓ FAMILIAR

BALL DE CARNESTOLTES. 
Músics: Duet Solistes

FESTA TRANSFORMA’T – PART II – 
SESSIÓ GOLFA

BALL DE DISFRESSES I 
INSCRIPCIONS CONCURS

PREMIS DE L’ESPLAI GUSPIRA

RUA DE CARNAVAL INFANTIL 
Itinerari. Pl. de les Cultures, c. de Corbera de 
Llobregat, av. del Camí Fondo, c. d’Esparreguera, 
fins a arribar novament a la pl. de les Cultures.

Inscripcions i consulta de les bases del Concurs 
de Carnaval: www.martorell.cat o cultura@
martorell.cat

XERRADA. L’OMBRA DE LA CRISI, CAL 
DESPERTAR. Parlarà Sor Lucía Caram

CONCERT INAUGURAL DE L’ANY PALET. 
Marc Sala, tenor. Josep Buforn, piano

ESPECTACLE MUSICAL. FLAUTES 
SONADES. A càrrec dels flautistes: Anna 
Sánchez, Serafí Casanovas, Aina Pérez i 
Mercè Miró

DOCUMENTAL DEL MES. “LA TEORIA 
SUECA DE L’AMOR. EL SECRET DE 
LA FELICITAT”

PRESENTACIÓ DEL “LLIBRE DE 
VERITATS I SECRETS. L’OBRA PERDUDA 
DE RAMON LLULL”, DE RAMON GASCH

A les 22.30 h

A les 17.30 h

A les 18.00 h

A les 21.00 h 

A les 21.30 h 

A les 22.30 h

A la 01.00 h 

A les 11.00 h

A les 13.30 h

A les 12.00 h

Preu: 6€ nens i 6,5€  adults. 
Abonament: 3€ nens i adults
Organitza: La Xarxa

El Foment

Organitza: Escola Municipal de Música

Ateneu de Martorell

Plaça de la Vila

Organitza: El Progrés
El Progrés

Organitza: Ajuntament de Martorell i 
Esplai Guspira.
En cas de pluja, sintonitzeu Ràdio 
Martorell (91.2 FM).

(pl. de la Vila fins el pàrq. d’El Vapor)

Preu: 15€ anticipada, 18€ a taquilla 1 hora 
abans de l’espectacle. Venda d’entrades 
anticipades: Llibreria Miró (c/ de Francesc 
Santacana, 12), Cafeteria Coco Martorell 
(c/ del Doctor Trueta, 1) i en línia a www.
tiketea.com

Organitza: Ajuntament de Martorell

El Progrés

Preu: 10€ anticipada i 12€ una hora 
abans de l’espectacle. Venda d’entrades 
anticipades: Llibreria Miró ( c/ de Francesc 
Santacana, 12), de l’11 al 18 de febrer

Organitza: Flautes Sonades

El Foment

Nau 2 (+16 anys. Recolliu invitació. Oficines 
d’Atenció de l’Usuari del PMSAPM)
DJ Circuit Virtual

Pl. de les Cultures

Organitza: Persovuses, A.SC.V.P i 
Parròquia de Martorell
El Foment

Organitza: Ajuntament de Martorell

El Progrés

Nau 1 de Ca n’Oliveres

Nau 2 (apte per a tots els públics) 
DJ Circuit Virtual

Organitza: Aj. de Martorell amb la 
col·laboració del Cinema del Diable
Sala d’actes de la Casa de Cultura de 
la Vila

Organitza: Ajuntament de Martorell

Sala Polivalent de la Biblioteca
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CURSOS I TALLERS
GENER 2017

SESSIÓ INFORMATIVA 
D’EMPRENEDORIA

FORMACIÓ CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT “NETEJA 
DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN 
EDIFICIS I LOCALS” (FOAP 2016)

FORMACIÓ CERTIFICAT 
DE PROFESSIONALITAT 
“ACTIVITATS AUXILIARS DE 
COMERÇ” (FOAP 2016)

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner. Sala de conferències

Dimecres de 10.00 a 11.30 h
(sessions cada 15 dies)

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner

Febrer del 2017 de 09.30 a 13.30 h

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner

Febrer del 2017 de 09.30 a 13.30 h

Centre de Promoció Econòmica 
Molí Fariner

Del 24 de gener al 20 de setembre 
del 2017 de 9.00 a 14.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner
Del 30 de gener al 24 de juliol del 
2017, de 15.00 a 20.00 h

LA LUDOTECA DELS MUSEUS

Dies: cada dimecres de febrer i març de 
17.00 a 19.30 h

Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu Santa-
cana

Activitat adreçada a infants de 3 a 8 
anys que necessàriament han de venir 
acompanyants d’un adult. Ludoteca 
ambientada en una casa benestant del 
segle XIX en la qual els nens i nenes 
podran jugar tal com ho feien els nostres 
avantpassats, disfressar-se amb vestits 
d’època, parar taula segons els cos-
tums d’aleshores i descobrir la diver-
sitat d’invents que es van dur a terme 
a l’entorn del 1900. Aforament limitat. 
Gratuït.

BIBLIOTECA DE MARTORELL
De dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 
h i de dimarts a dissabte de 10.00 a 
14.00 h. 

C/e: b.martorell@diba.cat. Per a qualse-
vol consulta: tel. 93 775 60 60. Av. de les 
Mancomunitats Comarcals, 13

PREMI VILA DE MARTORELL 2016

Termini de lliurament de les obres: 15 de 
febrer de 2017
L’enllaç a les bases:
http://www.martorell.cat/ca/pag761/
premi-vila-de-martorell.htm

CONCURS DE CANT JOSEP PALET 
DE MARTORELL

Està obert a tots els cantants, indepen-
dentment de la seva nacionalitat, d’entre 
18 i 35 anys, ambdues edats complertes 
l’any 2017.
El candidat haurà d’enviar la butlleta 
d’inscripció en línia abans de la finalit-
zació del termini d’inscripció, correcta-
ment emplenada i signada, a la següent 
adreça de correu electrònic:
martorell@joventutsmusicals.cat

El termini d’inscripció finalitzarà el dia 
12 de febrer del 2017
Organitza: AJ i Joventuts Musicals de 
Martorell

ALTRES

Imprescindible inscripció al 93 775 31 01  
o moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al 93 775 31 01  
o moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 
o moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 
o moliempresa@martorell.cat

Imprescindible inscripció al 93 775 31 01 
o moliempresa@martorell.cat

Organitza: Molí Empresa. 
Ajuntament de Martorell

Organitza: Molí Empresa. Ajuntament 
de Martorell. SOC

Organitza: Molí Empresa. Ajuntament 
de Martorell. SOC

Organitza: Molí Empresa. Ajuntament 
de Martorell. SOC

Organitza: Molí Empresa. Ajuntament 
de Martorell. SOC

EXPOSICIONS    
GENER 2017

EXPOSICIÓ “ULLS” DE JAUME 
MUXART

MUXART. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis

Del 15 de gener al 12 de març. 
Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 
h. Dissabtes i diumenges de 10.30 
a 14.00 h

Tel. 93 774 22 23  o 
museus@martorell.cat

+ INFO 

MUSEUS
Organitza:PMSAPM

FORMACIÓ CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT “GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL 
COMERÇ INTERNACIONAL” (FOAP 
2016)

FORMACIÓ CERTIFICAT DE 
PROFESSIONALITAT “CONFECCIÓ 
I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB” 
(FOAP 2016)




