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ASSOCIACIÓ DE VOlUNTARIS PrOtECCió Civil dE MartOrEll

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.

7 AL 13 OCTUBRE       FARMÀCIA CURTO
1 AL 20 OCTUBRE      FARMÀCIA MIRALLES CISQUER
21 OCTUBRE                FARMÀCIA DOMINGO
22 OCTUBRE         FARMÀCIA ROVIRA
23 OCTUBRE         FARMÀCIA PARERA
24 OCTUBRE         FARMÀCIA MASSANEDA
25 OCTUBRE         FARMÀCIA DE DIOS
26 i 27 OCTUBRE         FARMÀCIA DOMINGO
28 OCTUBRE         FARMÀCIA ROVIRA
29 OCTUBRE         FARMÀCIA PARERA
30 OCTUBRE         FARMÀCIA MASSANEDA
31 OCTUBRE         FARMÀCIA DE DIOS

FINALITAT

La finalitat social de l’AVPCM es la 
col·laboració desinteressada en tas-
ques de protecció civil al municipi de 
Martorell. L’AVPCM es una organitza-
ció de carácter humanitari i altruista, 
sense ànim de lucre, amb finalitat de 
canalitzar la col·laboració regular del 
voluntariat de protecció civil com a re-
curs del municipi en el desenvolupa-
ment de les funcions corresponents 
a la protecció civil. Col·laborant en 
la coordinació de  l’aportació desin-
teressada del voluntariat en tasques 
de protecció civil dins del municipi, 
l’impuls de la participació ciutadana 
en temes de prevenció o actuacions 
de protecció civil, la sensibilització de 
la població respecte dels riscos que 
els puguin afectar, les activitats for-
matives i divulgatives i el suport en 

l’elaboració, l’implantació o el mante-
niment de plans de protecció civil que 
dugui a terme l’administració.

APuNT hISTòRIC

Creada al 1986 com Agrupació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Mar-
torell, va passar a convertir-se en As-
sociació de Voluntaris de Protecció 
Civil de Martorell el 10 de novembre 
de 2001. Durant aquests anys ha 
col·laborat en emergències de riua-
des, nevades, incendis, accidents 
i recerca de persones desapare-
gudes, així com en la prevenció en 
actes públics de tot tipus i del medi 
ambient, actualment duu a terme 
una campanya d’entrega gratuïta de 
polseres identificatives per a infants 
entre 3 i 12 anys. 
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

El curs, en marxa 
       a Martorell
L’inici del curs escolar és per a les famílies 
un punt d’inflexió perquè marca el final de 
l’estiu i tant per als nois i noies, com per a 
les mares i els pares, suposa l’hora de tornar 
a engegar amb les piles carregades i amb 
il·lusions renovades. 
Enguany, són 4.594 els alumnes de Marto-
rell que s’han incorporat a les aules del curs 
escolar 2019-2020. I ho han fet amb les es-
coles a punt, en molts casos amb novetats, 
i amb els docents –uns 600 al nostre poble-, 
i el personal no docent, preparats per guiar 
els infants i acompanyar-los per superar els 
reptes que els esperen durant el curs.
L’educació és una prioritat a Martorell i, per 
això, des de l’Ajuntament impulsem projectes 
i programes per col·laborar estretament amb 

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

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

EDITORIAL   ı   ALCALDE

la comunitat educativa; treballem durant tot 
l’any en el manteniment dels centres escolars 
en òptimes condicions; i, durant l’estiu, fem 
aquelles obres de més envergadura, dins les 
inversions que consensuem prèviament amb 
les famílies i la direcció de cada escola.

I aquest esforç d’invertir en les escoles del po-
ble, el fem perquè creiem que l’educació és un 
dret bàsic i que també és una eina que garan-
teix la igualtat d’oportunitats i ens fa progre-
sar com a societat i com a poble. En aquesta 
tasca, les famílies i els i les mestres són part 
molt important. Així ho vam posar de relleu en 
l’acte d’inauguració del curs, que vam fer a la 
nau 2 de Ca n’Oliveres, en el qual vam fer un 
reconeixement als professors i profesores, es-
pecialment als que compleixen 25 anys de de-

dicació a la docència i als i les que es jubilen.
D’altra banda, l’Ajuntament no s’atura i 
continuem treballant per tenir els millors 
serveis per millorar la qualitat de vida de 
tothom. Dos exemples, dels quals parlem 
en aquest butlletí que teniu a les mans: 
l’aplicació per a mòbils esMartorell per re-
soldre totes les incidències a la via públi-
ca, que compleix un any havent resolt més 
de 3.000 demandes dels veïns i veïnes, i el 
nou carnet del bus urbà amb tarifes reduï-
des per fomentar l’ús del transport públic 
entre els infants i la gent gran.  
Dos serveis amb els quals intentem fer el dia 
a dia més fàcil i perquè aquesta tornada a la 
rutina després de l’estiu sigui profitosa per a 
tothom. Molt bon curs a tothom!
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REPORTATGE   ı   ENSENYAMENT

La Nau 2 de Ca n’Oliveres va acollir el 10 
de setembre la presentació del curs es-
colar 2019-20. L’acte va ser presidit per 
l’alcalde Xavier Fonollosa; el nou inspector 
d’Ensenyament de la Generalitat, Eduard 
Carbonell; el seu antecessor Toni Meri, i la 
regidora d’Ensenyament, Sole Rosende. 
L’esdeveniment ha servit per fer valdre la 
tasca dels docents; donar la benvinguda a 
les noves direccions dels centres; homenat-
jar al personal que porta 25 anys de servei a 
Martorell i als mestres que s’han jubilat.
L’alcalde Xavier Fonollosa va recordar als 
docents “l’enorme responsabilitat que te-
niu perquè esteu formant els ciutadans de 
demà. No només feu transmissió de conei-
xements, sinó que eduqueu i formeu”. “Tots 
som producte d’allò que hem anat aprenent 
al llarg de la vida i vosaltres hi teniu una gran 
responsabilitat”. “L’Ajuntament de Martorell 
té un gran respecte per la vostra tasca i la 
volem reconèixer”, va concloure.
La regidora d’Ensenyament Sole Rosende 
va remarcar que aquest és el seu primer 

Reconeixement al      
professorat de Martorell

any com a regidora d’Ensenyament i que, 
per tant, forma part “dels debutants, dels 
que pretenem dedicar les nostres ener-
gies, il·lusions i la màxima implicació a as-
solir els millors resultats en l’educació dels 
nostres infants i joves, i de tots aquells 
que continuen el procés d’aprenentatge i 
formació personal en qualsevol etapa de 
la vida”.
“Dijous tot tornarà a la normalitat, una 
normalitat que volem continuar transfor-
mant per aconseguir una realitat futura on 
l’educació i l’aprenentatge al llarg de la vida 
esdevingui una responsabilitat compartida 
pel al conjunt de la societat”, va reblar.
L’acte va servir per rebre els nous equips 
directius de tres centres educatius martore-
llencs. La nova directora de l’escola Vicente 
Aleixandre és Anna Llopart; Montse Ureña 
la cap d’Estudis i Isabel Arjona la secretària. 
A l’Escola Mercè Rodoreda assumeix la di-
recció Gemma Lajarín; Annabel Esteve és la 
cap d’Estudis i Imma Labori la secretària. 
Carmen Valero s’estrena al capdavant de 

La comunitat educativa es reuneix a Ca n’Oliveres 
per l’acte d’inauguració del curs escolar

l’Escola Municipal de Música; Eloi López és 
el cap d’estudis i Julià Borràs el secretari.
Els docents que porten 25 anys de servei 
a Martorell van ser homenatjats per la seva 
tasca: Anna Maria Blanco, mestre de pri-
mària de l’Escola Vicente Aleixandre; Jor-
di Ibáñez, professor d’Educació Física del 
Col·legi La Mercè, i Olga Folqué, professora 
d’Anglès del Col·legi La Mercè.
Pel que fa als docents que s’han jubilat enguany, 
van ser reconeguts Montse Soriano, mestra 
de l’Escola Vicente Aleixandre; Maribel Peña, 
tutora de Primària de l’Escola Juan Ramón 
Jiménez; Teresa Mullol, mestra d’Educació Es-
pecial de l’Escola Juan Ramón Jiménez; José 
Garrido, conserge de l’Escola Juan Ramón Ji-
ménez; Maria Rocaspana, directora de l’Escola 
Mercè Rodoreda; José Pedro García, secretari 
del Centre de Formació d’Adults; Isaac Pérez, 
mestre de Primària del Col·legi La Mercè; Isa-
bel Domènech, mestre infantil de l’Escola Els 
Convents; Pilar Marco, tutora de l’Escola El 
Pontarró, i Pilar Urballa, professora de Català i 
exdirectora de l’Institut Joan Oró.
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ENTREVISTA   I   ENSENYAMENT

Nascuda a Martorell l’any 1973, sempre ha 
viscut al barri de la vila, tot i que també està 
molt vinculada al barri de Buenos Aires. Filla 
del fuster del carrer de Dalt, el Jesús Rosende, 
i la Rosa Castillo. Va estudiar a l’escola Bal-
mes i l’Institut Pompeu Fabra i, posteriorment, 
es va diplomar d’Infermeria a la Universitat de 
Barcelona. És una apassionada de la seva fei-
na i, sobretot, de la vessant més social i del 
tracte amb les persones. Treballa des de fa 
tretze anys a l’ambulatori de Buenos Aires i 
des de fa tres anys que n’és adjunta a la di-
recció. Li agrada molt fer salut passejant per 
Martorell amb la família. 

Des del passat mes de juny, és la re-
gidora d’Ensenyament, com ha viscut 
el seu primer inici de curs?
L’inici del curs ha estat molt especial per a mi, 
ja que el començo amb la il·lusió de l’estrena. 
Enceto una etapa en la qual des del depar-
tament d’Ensenyament, i jo, personalment, 

Estem fent de Martorell 
una Ciutat Educadora, innovadora i inclusiva

volem dedicar les nostres energies, il·lusions 
i la màxima implicació a assolir els millors re-
sultats en l’educació dels nostres infants i jo-
ves, i de tots aquells que continuen el procés 
d’aprenentatge i formació personal en qual-
sevol etapa de la vida. També vull desitjar als 
alumnes, al professorat i a tota la comunitat 
educativa un bon inici de curs. 

Com ha començat el curs a Martorell?
El curs escolar ha començat amb total nor-
malitat a tots els centres educatius i amb 
novetats en vuit centres, en els quals hem 
fet algunes obres aprofitant l’estiu, per no 
interrompre el funcionament de les aules du-
rant el curs. Des de l’Ajuntament, acompan-
yem a les famílies en els dubtes que puguin 
tenir a l’inici i informem dels programes al 
seu abast com el programa d’ajut de llibres 
i material substitutori alhora que consolidem 
els programes de suport a la inclusió i la 
diversitat escolar, amb el programa de vet-

“
”lladors, monitors de suport a les activitats 

extraescolar i programa d’estudi assistit.

Quins reptes es marca per aquest 
mandat?
Volem ser una Ciutat Educadora, inclusiva 
i innovadora, i ja hem començat a treballar 
en consensuar un Pacte Educatiu de Ciutat 
que inclogui tots els agents implicats. Ens 
servirà per anar més enllà del Pla Eduactiu 
d’Entorn, que ha sigut una eina molt útil 
perquè tot el poble s’hi impliqués i puguem 
fer-ho entre tots. El nostre objectiu és que 
l’educació i l’aprenentatge al llarg de la vida 
esdevinguin una responsabilitat compartida 
pel conjunt de la societat.  Es tracta de con-
nectar els aprenentatges que es produeixen 
en tots els temps i espais de la vida de les 
persones. I això ho farem vinculant esco-
la, famílies i tots els recursos i actius de la 
comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats.

ENTREVISTA A SOLE ROSENDE, REGIDORA D’ENSENyAMENT I SALUT DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL
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ENSENYAMENT

Un total de 4.594 alumnes s’han incorporat 
a les aules dels centres educatius martore-
llencs en l’inici del curs escolar 2019-2020. 
Amb il·lusió i entusiasme, han tornat a l’escola 
després de les vacances. Amb el retorn, les 
famílies martorellenques agafen la rutina del 
dia a dia i acomiaden els dies d’estiu.
La regidora d’Ensenyament, Sole Rosen-
de, ha assegurat que “les classes han co-
mençat amb normalitat i sense incidències”. 
“A les llars d’infants hi ha 239 nens i nenes 
matriculats; als centres d’Infantil i Primària 
(de P3 a 6è) hi ha 2.903 alumnes, i Secun-
dària registra 1.452 alumnes”. “La xifra glo-
bal d’alumnes és molt semblant a la de l’any 
passat”. “El nombre de docents és de 600, 
aproximadament”, indica la regidora.
La Llar d’Infants Pont d’Estels compta amb 
86 alumnes, Les Torretes (96) i Riu de Sons 

(57). L’Escola Els Convents té 216 alumnes, 
José Echegaray (436), Juan Ramón Jiménez 
(446), Lola Anglada (470), Mercè Rodoreda 
(569) i Vicente Aleixandre (373). L’Institut 
Joan Oró (491), Maria Canela (184) i Pom-
peu Fabra (537). El Col·legi La Mercè, que 
disposa d’Infantil, Primària i Secundària, 
compta amb 633 alumnes.
Aquest curs, els escolars de vuit centres 
educatius s’han trobat amb algunes obres 
de millora a les seves escoles. Com és ha-
bitual, l’Ajuntament de Martorell ha apro-
fitat el descans estiuenc per fer una sèrie 
d’actuacions, consensuades conjuntament 
amb representants de cada centre, d’acord 
a les necessitats tècniques i de manteni-
ment de les infraestructures, i educatives del 
professorat i alumnat.
L’Escola Mercè Rodoreda ha ampliat el ma-

Comença el curs per a 4.594 
alumnes martorellencs

gatzem exterior de l’AMPA i s’han pintat al 
terra del pati de primària i infantil fins a set 
jocs tradicionals com el tres en ratlla, la xa-
rranca o el twister. A l’Escola José Echega-
ray, s’ha reformat el lavabo d’educació in-
fantil, s’ha creat un magatzem i s’han pintat 
vestíbul i diverses aules.
L’Escola Juan Ramón Jiménez ja disposa 
d’una nova aula de tutoria, i a Els Convents 
s’ha fet la segona de les tres fases previs-
tes de remodelació del pati que ha consistit 
en la creació d’una zona de pati exclusiva 
per a infantil. Pel que fa a l’Escola Vicente 
Aleixandre, s’ha refet el lluernari i s’han pin-
tat aules. A la Llar d’Infants Pont d’Estels 
s’ha enllestit l’última aula de les que resta-
ven pendents de rehabilitar i s’han penjat 
nous tendals, i a Les Torretes i Cal Nicolau 
s’ha repassat la pintura.

L’Ajuntament ha fet millores en vuit 
centres educatius durant l’estiu
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MOBILITAT

Els infants entre 4 i 7 anys, i les perso-
nes majors de 65 anys rebran als seus 
domicilis el nou carnet d’usuari de tarifa 
reduïda de l’autobús urbà que expedeix 
l’Ajuntament de Martorell. Els antics car-
nets deixaran de tenir validesa l’1 de gener 
de 2020.
Presentant aquest carnet juntament amb el 
DNI, NIE o passaport, el cost del bitllet per 
fer un viatge amb el bus municipal es veurà 
reduït. Amb el nou carnet es vol potenciar 

Nou carnet de tarifa reduïda 
del bus urbà

aquest mitjà de transport públic i facilitar als 
viatgers l’ús de la seva bonificació.
Els pensionistes menors de 65 anys i les 
persones amb discapacitat també en són 
beneficiàries. “En aquests casos, han 
de sol·licitar el carnet de tarifa reduïda a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer del 
Mur, 61) o per web, i el rebran per correu 
ordinari al seu domicili en cinc dies, apro-
ximadament”, ha detallat el regidor de Se-
guretat Ciutadana i Mobilitat, Lluís Sagarra.

Amb l’objectiu de fomentar els hàbits de mobili-
tat sostenibles, eficients i de qualitat, i adaptar el 
transport públic a les necessitats de la ciutada-
nia, l’Ajuntament va posar en marxa l’any passat 
diverses mesures per tal de reforçar el servei de 
l’autobús urbà. Així, segons ha explicat Sagarra, 
“va entrar en funcionament el servei de caps de 
setmana, es van introduir les noves línies 5 i 6, 
que equivalen a les línies L64, L65 i L68 de la 
flota Soler i Sauret, es van crear més parades i 
es van incorporar vehicles nous”.

Podeu consultar horaris, recorre-
guts i tota la informació relacionada 
amb aquest servei a www.martorell.
cat/bus o al telèfon 93 775 00 50.

per a infants 
i gent gran
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Martorell gaudeix de la

REPORTATGE   ı   FESTA MAJOR

Milers de martorellencs van participar i gaudir 
dels actes programats en la Festa Major, 
celebrada enguany del 14 al 16 d’agost. En tres 
dies es van celebrar desenes d’activitats d’oci i 
cultura. Dels concerts, van destacar el concert 
d’Oques Grasses i els italians Baciamolemani, 
amb prop de 5.000 assistents, les nits petarda i 
superpetarda i Q Voce, que van actuar al concert 
vermut de la plaça de l’Església.
Altres activitats amb molt èxit de públic van ser 

el Holi Festival, la festa amb pólvores de colors i 
música, que es va fer a la plaça de les Cultures 
i les actuacions de les colles de cultura popular 
i el pregó, que va anar a càrrec de l’il·lustrador 
martorellenc Oriol Malet. També van tenir molt 
bona acollida els espectacles al carrer -La Belluga 
Paüra i La Industrial Teatrera-, el cinema a la fresca i 
les ja habituals visites teatralitzades a L’Enrajolada 
Casa-Museu Santacana i el Museu Municipal 
Vicenç Ros.

Festa Major
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PLE MUNICIPAL

l’ajuntament facilita les obres 
de millora i ampliació de 
l’hospital de Martorell
L’Ajuntament de Martorell va aprovar al Ple 
Municipal del mes de setembre la concessió 
d’una bonificació fiscal del 95% a la Funda-
ció Privada Hospital Sant Joan de Déu en 
l’impost per a la realització de les obres de 
reforma i ampliació de l’Hospital. L’acord va 
comptar amb els vots de Junts per Marto-
rell, PSC i Ciutadans, i l’abstenció de Mo-
vem i ERC. El regidor de Serveis Urbans, Via 
Pública, Territori i Sostenibilitat, Lluís Este-
ve, va explicar que la realització de les dues 
fases d’obres a bonificar començaran tan 
bon punt es garanteixi el 100% del finança-
ment per part de les entitats bancàries.

L’Ajuntament de Martorell, a través de 
les seves ordenances fiscals, té la potes-
tat d’exercir la bonificació del 95% sobre 
l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres “si aquestes són d’interès especial per 
al municipi, com és el cas de l’Hospital”, tal 
com va exposar Esteve en la sessió plenària. 
El regidor va argumentar que es tracta d’un 
projecte “d’una gran importància”, per a un 
equipament que dona servei “a un volum de 
població proper a les 170.000 persones”.

EL PROjECTE CONTEMPLA 
L’AMPLIACIó I LA REMODELACIó DE 
L’hOSPITAL

El passat 14 de març es va presentar el 
projecte d’ampliació i remodelació de les 
instal·lacions i equipaments de l’Hospital, 
que es portarà a terme en el 90% de 
l’equipament i que permetrà augmentar en 
un 25% la capacitat resolutiva i millorar el 
confort dels pacients, familiars i professio-
nals. El servei d’urgències disposarà de 49 
boxs més (augment del 63%) i el nombre 
d’habitacions ascendirà a les 149 (un 15% 
més). Hi haurà 56 nous punts d’atenció (in-
crement del 75%). Quant a l’àrea quirúrgica, 
es disposarà d’un quiròfan més i una nova 
sala de dilatació.

COMIAT DE LLuíS ESTEVE COM A RE-
gIDOR

Lluís Esteve va anunciar al Ple Municipal la 
renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Martorell. Esteve va al·legar circumstàn-
cies personals i professionals que l’han im-
pulsat a deixar el càrrec 24 anys després 
d’iniciar aquesta etapa. El regidor va re-
conèixer que ha estat una decisió complica-
da, va agrair el suport de família i companys 
i va exposar la voluntat de continuar servint 
Martorell d’alguna altra manera.

“Prenc una decisió difícil, però molt pensa-
da i reflexionada. Vaig entrar a l’Ajuntament 
el 1995 amb 26 anys, i he gaudit servint i 
treballant per Martorell. He conegut mol-
ta gent i he intentat exercir el càrrec amb 
vocació de servei, prudència, de treball en 
equip, sense fer soroll i intentant mantenir 
una actitud positiva, resolent problemes i 
no generar-ne”. 

També va tenir un agraïment “als alcaldes Este-
ve i Fonollosa pel mestratge; als martorellencs 
que treballen dia a dia; als treballadors muni-
cipals; als companys de Junts per Martorell; 
als regidors amb els quals hem treballat tots 
aquests anys; al pare i a la mare i a la meva 
família”.

Esteve va dir que marxava “tranquil i con-
tent, deixant un alcalde i un equip de regi-
dors potents, il·lusionats i amb molt de fu-
tur” i amb la voluntat de “seguir treballant 
per aquest poble d’alguna manera per con-
tinuar fent-lo millor”.

Fonollosa: “Avui perdem un servidor públic 
espectacular”

L’alcalde Xavier Fonollosa, reconeixia que “avui 
no és un bon dia per a l’Ajuntament, perquè 
perdem un servidor públic espectacular, un 
gran treballador, un martorellenc de soca-rel i 
una persona que sempre pensa el millor per als 
altres, per al seu poble i per al seu país”.
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MEDI AMBIENT

   vol reduir 

      un 40% 
l’emissió dels gasos 
d’efecte hivernacle per lluitar 
contra el canvi climàtic
L’Ajuntament de Martorell s’ha adherit a 
la declaració institucional d’emergència 
climàtica i promourà més mesures per 
seguir reduint els efectes causants del 
canvi climàtic. El municipi forma part del 
Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i en 
els darrers 11 anys ha reduït l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle un 27%. Amb 
la declaració, la institució es compro-
met a dur a terme un Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES), amb accions 
que redueixin en més d’un 40% l’emissió 
d’aquests gasos fins al 2030.

La declaració argumenta que hi ha un con-
sens general entre la societat i la comuni-
tat científica respecte al canvi climàtic, al 
qual assenyala com a “principal amenaça 
a la qual s’enfronta el planeta actualment, 
amb efectes evidents als ecosistemes, a 
l’economia productiva i a la salut”.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, 
Albert Fernández, va llegir el manifest en el 
darrer Ple Municipal del passat dilluns 16 
de setembre, en el qual argumentava la 
gravetat de la situació: “Un informe publi-
cat el 2018 pel Panell Intergovernamental 
del Canvi Climàtic (IPCC) de 2018, adver-
tia que no quedaven més de 12 anys per 
evitar que la Terra superés el llindar d’1,5 
graus de temperatura mitjana respec-
te dels nivells preindustrials”. Aquest fet 
comportaria “una situació de desequilibri 
sense precedents, i l’acceleració de la ràtio 
d’extinció d’espècies, de conseqüències 

devastadores i irreversibles pel conjunt de 
la humanitat i del planeta”.

MARTORELL hA REDuïT uN 27% 
ELS gASOS D’EFECTE hIVERNACLE 
DES DE 2008

Martorell forma part des de l’inici al Pac-
te d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i 
l’Energia, iniciativa impulsada des de la 
Unió Europea des de 2008. Els municipis 
adherits -més de 600 arreu de Catalunya- 
es comprometen a reduir les emissions 
dels gasos efecte hivernacle al seu territori 
en més d’un 20% per a l’any 2020 i a pro-
moure accions per mitigar el canvi climàtic: 
promoció de les energies renovables; efi-
ciència energètica en edificis i enllumenat 
públic i estalvi d’energia en el sector públic, 
de cara a la ciutadania i les empreses.

Fernández apunta que Martorell “és un 
municipi sensible a aquesta problemàtica 
i conscient que les regions mediterrànies 
són les més vulnerables al canvi climàtic”. 
Per això, deia, “fa anys que desenvolu-
pem polítiques de sostenibilitat ambien-
tal orientades a la reducció del consum 
energètic i dels gasos d’efecte hivernacle 
al municipi, com el PAES -Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible-, que vam crear 
el 2010 i que pretén reduir un 27,6% de 
l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle 
el 2020 respecte al 2005. Segons l’últim 
informe de l’IPCC, corresponent al 2018, 
Martorell “ja s’havia assolit el 27%”.

Representants i portaveus dels cinc partits 
representats a l’Ajuntament van dedicar 
unes paraules al regidor. Lluís Amat (Junts 
per Martorell) va dir que “l’agraïment te 
l’hem de fer nosaltres després de 24 anys 
de servei. Esperem seguir gaudint de la teva 
expertesa i vàlua personal i professional en 
altres àmbits”. Lluís Tomás (PSC) va des-
tacar que “ja ens coneixíem abans d’entrar 
en política i hem tingut molta col·laboració 
plegats. És un apassionat de la seva feina, 
ofici i professionalitat”. Laura Ruiz (Movem) 
va lloar “el tarannà d’escrupolós respec-
te cap a l’oposició. Mai ens ha tractat amb 
prepotència o falta de respecte. Jo espero 
ser una mica menys reactiva i més reflexiva, 
una de les característiques seves que més 
valoro”. Víctor de León (ERC) deia que “vo-
lem agrair-li la dedicació d’aquests anys al 
servei del seu partit i dels ciutadans, amb 
discreció, fermesa i convicció. Sempre hem 
pogut mantenir un diàleg i això és d’agrair”. 
Juan José Pérez (C’s) va admetre la brevetat 
de l’etapa de coincidència en política, però 
va dir que “sempre he tingut magnífiques re-
ferències seves”.

DuES DèCADES COM A REgIDOR

En aquests anys, i a excepció d’un parèntesi 
com a regidor entre els anys 2003 i 2007, 
Lluís Esteve ha romàs 5 mandats sencers en 
el càrrec, 20 anys, sota les sigles de CiU i 
JxM, formant part del govern. Primer, amb el 
seu pare Salvador Esteve com a alcalde du-
rant els períodes 1995-99, 1999-03, 2007-11 
i 2011-15, i després amb Xavier Fonollosa 
el mandat 2015-19. En l’arrencada del seu 
sisè mandat ostentava el càrrec de regidor 
de Serveis Urbans i Via Pública i coordinador 
de l’àrea de Territori i Sostenibilitat.

Martorell
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L’aplicació (app) per a mòbils ésMartorell, 
creada per l’Ajuntament i que permet que la 
ciutadania notifiqui incidències, suggeriments 
i queixes relacionades amb l’espai públic, ha 
arribat al seu primer any de vida. Ho ha fet 
amb 469 usuaris, autors de 3.047 incidències. 
Les referents a la pavimentació de la via públi-
ca, mobiliari urbà i jocs infantils són les notifi-
cacions més abundants, i els barris amb més 
registres són Torrent de Llops i La Vila.

Un cop descarregada l’app al mòbil -dispo-
nible per a Android i iOS-, l’usuari pot foto-
grafiar la incidència, ubicar-la en un mapa i 
enviar-la quan vulgui. Des d’aquest moment, 
l’Ajuntament la recull i la trasllada al departa-
ment corresponent per a l’actuació oportu-
na. Finalment, rep un correu i una notificació 
quan la incidència s’ha reparat.

El regidor d’Organització i Règim Interior de 
l’Ajuntament de Martorell, Lluís Amat, creu 
que “és la manera de resoldre els problemes 
a l’espai públic” i que la incidència “va direc-
tament a la persona que pertoca”.

Un any després de la posada en funciona-
ment, Amat valora de manera positiva la res-

posta que ha generat aquesta nova eina: “Es-
tem molt satisfets amb el seu funcionament i 
amb la participació d’aquestes 469 persones. 
Ens ajuden molt en la nostra feina”.

Per categories, les incidències més habi-
tuals dins del global de les 3.047 de presen-
tades a data de 30 d’agost, concerneixen 
els paviments de la via pública (534). Les 
segueixen les referents al mobiliari urbà i 
jocs infantils (466); enllumenat públic (418); 
neteja viària (249) i jardineria i arbrat (209). 
Sota el Top5, hi ha les incidències sobre se-
màfors i senyals (188); xarxa d’aigua i clave-
gueram (178); recollida de residus i conte-
nidors (167); plagues, coloms i rossegadors 
(128) i grafits, pintades i cartells (75) com a 
més destacades.

AMAT: “EL SERVEI S’ESTéN I LA gENT 
jA FA SEVA L’APP“

Pel que fa als barris amb més incidències 
generades, 529 han sigut de Torrent de 
Llops, seguit per La Vila (450); Buenos Ai-
res (352); Can Carreres (351); el Pla (294); 
el Camí Fondo (281); les Bòbiles (270); Can 

Cases (171); Pont del Diable (58); Verge del 
Carme (52); Rosanes (37); Can Bros (31); 
Pou del Merli (18) i Font de La Mina (9). De 
la resta, unes 80 procedeixen dels polígons 
industrials i 64 d’altres ubicacions. Amat 
explica que “el servei es va estenent com 
una taca d’oli per tot el poble i això és bo, 
perquè vol dir que la gent es fa seva l’app”.

LES INCIDèNCIES, RESOLTES EN 25 
DIES DE MITjANA

Del total de 3.047 incidències se n’han so-
lucionat a dia d’avui 2.649. El temps de mi-
tjana de resolució “se situa en 25 dies. Evi-
dentment, n’hi ha que les resolem en 4 dies i 
d’altres que triguen molt més temps perquè 
requereixen peces específiques que han 
d’arribar”, explica el regidor, qui afegeix que 
“volem seguir millorant i baixar aquesta mitja-
na de dies per resoldre les incidències”.

L’app ésMartorell, descarregable des de 
l’app Store i Google Play, va ser la proposta 
més votada pel Consell d’Infants en el marc 
dels pressupostos Participatius de 2017.

un any de l’app 
469 usuaris i 3.047 incidències resoltes

VIA PÚBLICA



13

Durant el darrer trimestre de 2019, l’Ajuntament 
modernitzarà i millorarà l’enllumenat públic a 
Torrent de Llops i Camí Fondo. Les tasques 
consistiran a substituir les lluminàries per unes 
noves làmpades de tecnologia LED, amb les 
quals s’il·luminaran millor els carrers i places, 
es reduirà el consum elèctric i el cost de man-
teniment.

L’enllumenat és un dels elements essencials 
de la via pública, necessari per garantir que 
tots puguem fer-ne ús amb seguretat en les 
hores en què no hi ha llum natural. 

“La seva millora és una de les prioritats de 
l’Ajuntament de Martorell, amb l’objectiu de 
facilitar el dia a dia i oferir més qualitat de 
vida als veïns i veïnes del nostre poble”, ha 
dit l’alcalde Xavier Fonollosa.

Aquest canvi permetrà “una il·luminació més 
uniforme i un consum 10 vegades menor al 
dels llums convencionals”, reduint així l’emissió 
a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle 
responsables del canvi climàtic, “compromís 
assumit amb el Pla d’Acció per l’Energia Sos-
tenible (PAES), el qual portem implementant en 
nombroses actuacions del municipi en els da-
rrers anys”, ha recordat el batlle.

Les tasques per a la millora de l’enllumenat 
al barri de Camí Fondo no preveuen talls 
de circulació; tan sols, l’ocupació puntual 
d’alguns espais de vorera. En canvi, al ba-
rri de Torrent de Llops, on les lluminàries 
tenen més alçada, sí que es preveuen talls 
de circulació i ocupació d’algunes places 
d’aparcament puntuals a la via pública.

Per a qualsevol consulta en relació amb 
aquesta acció poden dirigir-se al 93 775 34 
34 o al correu electrònic serveistecnics@
martorell.cat. També disposen de l’aplicació 
mòbil esMartorell per a notificar qualsevol 
incidència a la via pública.

a Torrent de llops i Camí Fondo
per millorar l’eficiència energètica

Enllumenat lED 
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DIADA DE CATALALUNYA

Martorell va conmemorar la Diada Na-
cional de Catalunya amb diversos actes, 
que van poder celebrar-se, malgrat el 
mal temps. Els actes de la Diada van co-
mençar dimarts dia 10 de setembre amb 
l’ofrena floral al fossar de Sant Bartomeu. 
Hi va participar l’Ajuntament de Martorell, 
el Club Vòlei Martorell, l’Esplai d’Avis de 
la Vila, Martorell Quest For Knowledge As-
sociació, Òmnium Cultural i el Martorell 
Gimnàstic Club. Amb motiu de la pluja, 
els parlaments es van fer a l’interior de La 
Caserna, on també hi va actuar la Coral 
Ars Nova.

L’acte va acabar amb el cant d’Els Segadors 
i les tres salves d’honor a càrrec dels Trabu-
caires de Santa Coloma de Gramenet. 

El dimecres dia 11, la Secció Sardanis-
ta de Martorell va traslladar a El Progrés 
l’esmorzar popular i la ballada de sarda-
nes i va haver de suspendre l’enlairament 
de la Senyera a les Torretes per la pluja.  A 
l’esmorzar popular hi van assistir gairebé 
200 persones, entre elles l’alcalde Xavier 
Fonollosa, qui prèviament va fer l’ofrena 
floral de Martorell a la tomba de Rafael 
Casanova a Sant Boi de Llobregat. A con-
tinuació, va tenir lloc la tradicional ballada 
de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa.

El programa d’actes de la Diada va clou-
re la tarda del dia 11 amb el concert 
d’havaneres a càrrec del grup Roques 
Blaves a la plaça de la Vila. 

11 S
Martorell commemora la Diada 
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El Patronat de la Cavalcada de Reis ja 
compta amb un espai ampli i adequat per 
dur a terme la seva activitat i ajudar que Ses 
Majestats els Reis d’Orient arribin a totes 
les llars de Martorell. Des del passat mes de 
juliol la Nau 3 de Ca n’Oliveres aglutina en 
un sol i remodelat espai l’aparcament de les 
carrosses, fins al taller, passant per les ofici-
nes del Patronat. 

El fill predilecte de Martorell i expresident del 
Patronat de la Cavalcada, Màrius Garcia, va 
ser l’encarregat  d’expressar la satisfacció 
de totes les persones que formen part de 
l’entitat i es va referir a la Nau 3 com “la casa 
de la fantasia, la màgia, la il·lusió i la tradició”. 
A més a més, va aprofitar el seu parlament 
en l’acte de inauguració de l’espai, celebrat 
al juliol passat, per fer un repàs de la història 
de la Cavalcada de Reis a Martorell.

Per la seva part, el president del Patronat de 
la Cavalcada, Xavier Vila, va anunciar que 

El Patronat de la 
Cavacalcada de Reis 
estrena seu a la Nau 3 
de Ca n’Oliveres

gràcies a les noves instal·lacions podran 
construir una carrossa nova, la del Patge 
Viu-Viu, cosa que no van poder fer l’edició 
passada per manca d’equipament. Vila es 
va mostrar emocionat, orgullós i exigent 
amb la nova etapa que s’obre a l’entitat.

L’alcalde Xavier Fonollosa va destacar la 
labor de la ciutadania per tirar endavant di-
ferents iniciatives: “Sempre que s’inaugura 
un nou espai és un bon dia per a Martorell, 
però això no és feina d’un Ajuntament, ni 
d’un grup de regidors, sinó d’un poble que 
empeny decidit”. I va acabar el seu parla-
ment afegint: “Treballeu tot un any per una 
nit, però és una nit tan màgica”.

Per altra banda, Andreu González, regidor 
de Cultura, Museus i Patrimoni, va posar en 
relleu la localització i els diferents espais de 
la Nau 3 i creu que les noves instal·lacions 
facilitaran la feina de renovació que es duu a 
terme cada any.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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Satisfacció amb  
la piscina d’estiu

L’Arxiu Municipal,  
al projecte Xarxes

Noves veus i varietat 
a Ràdio Martorell

BREUS

Les famílies de Martorell van poder gau-
dir d’activitats d’aigua i lleure a la cloenda 
de la temporada de la Piscina d’Estiu al 
Complex Integral d’Esport i Salut (CIES) 
en la cloenda de la temporada celebrada 
a mitjans de setembre. L’esdeveniment 
va comptar amb jocs aquàtics i terrestres 
conduïts pels monitors i socorristes del 
mateix CIES. Els usuaris s’han mostrat 
satisfets amb la piscina en un estiu sense 
cap incidient. 

L’Arxiu Municipal de Martorell s’ha ad-
herit al projecte Xarxes, que pretén recu-
perar el patrimoni comarcal a partir de la 
digitalització de documents antics, per 
construir una xarxa social històrica. A la 
primera fase s’han digitalitzat els padrons 
municipals previs a la informatització de 
l’administració per obtenir informació 
demogràfica i social del passat. A la se-
gona, l’Arxiu cercarà la col·laboració de 
persones voluntàries, interessades en 
història local, per fer les transcripcions 
dels padrons a través d’una plataforma 
col·laborativa per Internet, un proveïment 
participatiu (crowdsourcing).

Ràdio Martorell ha començat la nova 
temporada 2019-20 amb l’esperit de se-
guir acompanyant, informant i entretenint 
els seus oients. La programació continua 
oferint programes consolidats, que comp-
ten amb una audiència fidel, així com nous 
espais de producció pròpia dedicats a la 
promoció econòmica, al coaching, divul-
gació històrica o música. Podeu escoltar-
la al 91.2 de la FM i a Internet, a notícies.
martorell.cat, en directe o amb els podcast 
dels programes.
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¿transparencia e información? ¡Evidentemen-
te que si! No puede ni debe ser de otra mane-
ra, y de forma especial en lo que hace referen-
cia a la administración pública. Creemos que 
es una buena herramienta para que la ciuda-
danía conozca a que se destinan sus recursos 
económicos gestionados por el ayuntamien-
to. los socialistas siempre defenderemos una 
transparencia veraz, contrastada y rigurosa. 
Según nuestro criterio esto no se ha produ-
cido en una noticia publicada en el anterior 
Boletín Municipal y que hacía referencia a las 
retribuciones económicas que percibirán los 
concejales del consistorio durante la actual 
legislatura. En el caso de los miembros del 
gobierno los importes publicados son los co-
rrectos (con el correspondiente aumento res-
pecto a la pasada legislatura) pero no aparece 
reflejado que dichas mensualidades son a ra-
zón por 14 pagas anuales. Por lo que respec-
ta a los concejales de la oposición, las cifras 
que se reflejan no se corresponden a las que 
fueron aprobadas en el pasado Pleno del mes 
de julio. la respuesta por parte del equipo de 
gobierno fue que las cantidades publicadas 
son el resultado de un promedio calculado en 
base a los últimos 5 años, una práctica poco 
fiable por no tildarla de otra forma.
así, pudimos contrastar (a través del certifi-
cado anual de retenciones e ingresos brutos 
del año 2018) que las cantidades económicas 
que perciben los concejales de nuestro grupo 
municipal son inferiores a las publicadas. En 
mi caso, percibí 520 euros mensualmente (ex-
cepto el mes de agosto que no percibí can-
tidad alguna al no celebrarse sesión plenaria 
ordinaria y, por tanto, comisiones al respecto) 
y no 710,18 euros, recordando que estas in-
demnizaciones (no cotizan en el régimen de 
la Seguridad Social) son a razón por 11 meses 
y corresponden a asistencias a plenos y co-
misiones, siempre y cuando se haga acto de 
presencia en ellos para percibirlas.
Mayor transparencia también sería publicar 
las retribuciones de los 2 cargos de con-
fianza contratados por el gobierno a razón 
de 85.000 euros brutos anuales o el coste 
desorbitado que supuso la celebración de la 
“Nit de l’Esport i l’activitat Física” tildado en 
68.534 euros, un evento celebrado en fecha 
muy próxima a las pasadas elecciones mu-
nicipales.
Quisiera aprovechar este escrito para felici-
tar al Club Social Punt de trobada por los 10 
años de organización de su torneo de futbol 
sala inclusivo.
¡Seguimos!

la proximitat de l’ajuntament amb els ciu-
tadans és una premissa bàsica i clara que 
l’alcalde Fonollosa ha imprès en el seu 
govern. Participar en els actes, passejar 
pel carrer o escoltar són característiques 
de la voluntat de servei del govern. La 
comunicació amb els veïns és clau i bà-
sica. i s’ha de cultivar, preferentment en 
persona, però també a través dels canals 
digitals i les xarxes.
ara fa un any vam posar en servei una 
aplicació mòbil que permet comunicar in-
cidències i millores per a la via pública del 
nostre poble. la tecnologia és una potent 
eina de comunicació, i aquesta aplicació 
permet als ciutadans col·laborar i parti-
cipar activament en la millora del nostre 
espai públic. durant el primer any de vida 
els martorellencs hem comunicat 3.000 
incidències. 3.000 interaccions i peticions 
de millora que des dels serveis municipals 
s’han atès i s’hi ha donat resposta.
darrere de l’aplicació hi ha una voluntat 
ferma de millorar circuits i procediments 
de l’ajuntament, una voluntat de moder-
nització de l’administració que faciliti la 
feina i la interacció, la implicació i la par-
ticipació ciutadana en la millora dels nos-
tres carrers i places. als que encara no 
ho hàgiu fet us convido a conèixer l’eina: 
esMartorell. la podeu descarregar a l’app 
Store o a Google Play. Una aplicació a la 
vostra mà per contribuir a seguir millorant 
i transformant Martorell.
aquest és només un exemple de servei, 
proximitat i participació ciutadana, en línia 
amb la voluntat de comptar amb les apor-
tacions i propostes que ens feu els con-
vilatans. Estem convençuts que aquest 
treball conjunt ens permetrà seguir millo-
rant com a poble. i aquesta millora ve de 
la crítica en positiu, de les aportacions i 
de les propostes, perquè només es cons-
trueixen coses sòlides des de l’estimació i 
el compromís. la crítica estèril no ajuda ni 
edifica res sòlid.
Estem compromesos amb Martorell i els 
martorellencs. la nostra voluntat és ofe-
rir els millors serveis a les persones i ho 
volem fer des de la confiança i la proximi-
tat. Escoltant, aprofitant les vostres apor-
tacions. Perquè estem convençuts que 
aquest és el camí.
Junts continuarem transformant i millo-
rant Martorell.
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Aquest espai està reservat als grups 
municipals per tal que puguin exposar la 
seva opinió en relació a temes d’interés 
públic. L’Ajuntament de Martorell no es 
responsabilitza dels continguts, opinions 
i dades que continguin els articles dels 
grups municipals publicats en aquest 
Butlletí Municipal. La responsabilitat del 
contingut és exclusivament dels seus 
autors.

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

Reme Márquezlluís Amat i Ferrer
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El inicio de la actividad Municipal, ha traído 
algunas sorpresas. 
En campaña, nos vendieron la idea de la 
buena gestión realizada, pues no es del 
todo cierto. Hemos conocido datos del 
ejercicio 2018, y sencillamente fue un mal 
año para las cuentas del ayuntamiento, y 
especialmente el Patronato, que directa-
mente entró en pérdidas. 
Lo peor, que los datos de este 2019, van por 
el mismo camino y ya sabemos que para 
2020 tendremos que endeudarnos más, en-
tre otras cosas, por falta de previsión.
¿Qué ha pasado? Pues que se han potencia-
do un tipo de inversiones, eso si muy visto-
sas,  y con un mantenimiento muy costoso. 
Pero que dan mucho juego en las fotos.
Se podían haber realizado de una forma 
mas sencilla y los excedentes aplicarlos 
a políticas realmente sociales y que tanto 
necesitamos, como vivienda, Formación, 
Fomento del Empleo, Seguridad, limpieza, 
ayudas a autónomos, pymes y microem-
presas, y por supuesto a las Personas con 
dificultades.
la mejor, mas productiva, mas rentable, son 
las políticas e inversiones para el Fomento 
del Empleo y que pasan por mejorar la For-
mación de calidad.
Por cierto, parece ser que el Centro de For-
mación Profesional del automóvil, después 
de más de 5 años de estar totalmente  ter-
minado y pagado, con suerte para el curso 
2020-2021 empezará a funcionar (si el tiem-
po lo permite y las Autoridades no lo impiden, 
como hasta ahora), dicen que el Centro esta 
adaptado para recibir miles de estudiantes al 
año. aunque solo fuera a 1.000 alumnos, se 
han perdido dar Formación para conseguir 
Empleos de calidad que la industria del au-
tomóvil demanda mas de 6.000 de nuestros 
Jóvenes, en estos 6 años de parón. ¿Y no ha 
habido ninguna dimisión o cese?.
Conocimos en el último Pleno, la narración 
un intento de violación en la pasada Fiesta 
Mayor. damos nuestro apoyo y solidaridad 
a la víctima de lo sucedido y nos unimos a la 
petición de esclarecer lo ocurrido.
El Equipo de Gobierno, nos debería aclarar, 
la situación de nuestra Policía local, nos co-
mentan deficiencias de personal motivadas 
por Bajas y vacantes. lo cierto, es que du-
rante las Fiestas y durante el resto del año, la 
presencia de la Policía local por el Pueblo, 
es escasa. 
Seguiremos trabajando con ilusión, por un 
Martorell para todos.

Benvolguts,
En el passat Ple del 16 de setembre, el grup 
municipal d’ErC a Martorell va presentar una 
pregunta sobre les remuneracions publicades 
en el darrer Butlletí d’informació municipal del 
mes de Juliol-agost, on els imports publicats 
no corresponen en cap cas a les aprovades 
en el cartipàs del Ple del 15 de juliol.
des d’ErC només vàrem voler incidir que 
les quantitats dels nostres dos regidors, si 
es compleixen les celebracions de plens i 
comissions programades, serà de:
Sr. victor de león: 846€ mensuals per 11 
mesos i el Sr. Souli Messaoudi: 654€ men-
suals també per 11 mesos. imports que no te-
nen res a veure amb els publicats en el Butlletí 
de 1.012,36€ i 710,18€ respectivament al mes.
El Sr. alcalde ens va acusar en el ple de ser 
poc transparents i per aquesta raó apro-
fitem aquesta columna per dir que l’únic 
que va voler confondre els ciutadans/es, 
va ser l’equip de govern de JxMartorell. i 
com que volem ser transparents i sincers, 
evidentment assumim que aquestes remu-
neracions mensuals es poden veure modi-
ficades degut a la celebració de plens ex-
traordinaris, no ens n’amaguem de dir-ho.
Qui s’amaga de dir la veritat és l’equip de 
govern de JxMartorell, ja que en el butlletí 
no sortia en lloc que les seves mensualitats 
publicades han de ser multiplicades per 14, i 
que les nostres, a més d’incorrectes ha de ser 
multiplicades per 11. 
Enlloc sortia que les remuneracions dels 
regidors a la oposició sortien d’un càlcul 
fet a partir de la mitjana dels cinc anys an-
teriors on s’hi afegien els plens extraordi-
naris -en un mandat amb molts plens ex-
traordinaris degut a la inestabilitat política 
del país- i que no reflectien en cap cas el 
que es va aprovar en el cartipàs. 
Enlloc sortia que els regidors de govern de 
JxMartorell i l’alcalde es van apujar el sou 
aproximadament un 30%. Quants de vo-
saltres heu tingut un augment similar del 
vostre salari en els darrers anys? 
En el mateix ple també vam saber el cost que 
va representar organitzar la Festa de la Nit 
de l’Esport va ser de 68.540€. amb aques-
ta quantitat es podria ajudar moltes entitats 
locals, com es nota que les dates d’aquesta 
festa coincidien en campanya electoral per 
les municipals. Unes xifres que fins al mateix 
ple, els que es vanaglorien de ser tant trans-
parents no havien dit mai públicament.  
transparència tota i per tot!
Fent república fem Martorell!

Fa molts anys que la vila pateix.  amb la 
Llei de Barris vam perdre una gran oportu-
nitat de renovar el nucli antic de Martorell. 
Però aquest govern va decidir invertir-ho 
tot en remodelar el Mur, per on passen 
més cotxes, enlloc de pensar en el futur 
de tot el barri.
la clau és rehabilitar i dinamitzar el ba-
rri per tal de fer-lo més atractiu.  tenim 
bona part dels pisos buits de Martorell 
situats a la vila, però no es negocia amb 
els propietaris, ni es sanciona les entitats 
bancàries i grans tenidors que especulen 
amb els preus. i mentrestant el barri cau 
a trossos. tenim solars inutilitzats propie-
tat de bancs que podrien ser adquirits per 
l’ajuntament per construir habitatge nou a 
preus assequibles.
rehabilitació d’habitatges però també de 
patrimoni. tots recordem com van deixar 
caure l’antiga Caserna de Cavalleria, ara in-
frautilitzada. Però tenim exemples actuals: 
Ca l’Oller, un edifici icònic que necessita 
una remodelació urgent. En lloc d’invertir 
en aixecar voreres innecessàriament, cal 
protegir el nostre patrimoni, convertint Ca 
l’Oller en un punt de trobada per als veïns 
i veïnes del barri. d’altra banda, senyalitzar 
els punts històrics més importants i unir-
los mitjançant rutes, amb panells informa-
tius, atrauria escoles, dinamitzaria els mu-
seus, el comerç i divulgaríem, en definitiva, 
part de la nostra història.
rehabilitar edificis, patrimoni, dinamitzar a 
través de la història i atraure gent. Perquè 
el petit comerç està agonitzant i aquest 
govern pretén resoldre els problemes, com 
sempre, a cop de talonari, quan el proble-
ma de soca-rel és que falten clients. i en 
falten perquè durant aquests anys no hi ha 
hagut cap tipus de limitació a l’obertura de 
supermercats ni cap campanya de cons-
cienciació per estimular el comerç de barri. 
Cap incentiu a la ciutadania per escollir la 
botiga enlloc del supermercat.
i quant als equipaments: va desaparèi-
xer la Sala de lectura o l’Escola Oficial 
d’idiomes, mai es va pensar de col·locar 
Promoció Econòmica a la vila, ni en la 
necessitat d’un Centre Cívic on trobar-se 
i tractar temes que afecten els veïns i veï-
nes, un espai on realitzar activitats, on or-
ganitzar esdeveniments.
tenim moltes idees, creativitat i imagina-
ció. El que no tenim és temps! trobem-nos, 
parlem, pensem i actuem, perquè colze a 
colze farem reviure la vila.

Colze a Colze!
ReviURem la vila!
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¡QUe No eStamoS 
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Assemblea Victor de león Kunst Juan José Pérez Busto
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