
construïm futur

HABITATGE  ı  PÀG. 6 i 7HABITATGE  ı  PÀG. 4 i 5

HABITATGE  ı  PÀG. 4, 5, 6 i 7

L’Espai La SÍnia, oficina d’informació 
i registre, ja ha donat cita a més de 
2.200 persones.

El barri comptarà amb 1.100 habitatges 
nous, que inclouran 330 pisos de protec-
ció oficial promoguts per l’Ajuntament.

La Sínia:
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PRESIDENTA Sònia Hidalgo

DADES DE CONTACTE
Direcció: Cal Nicolau, Plaça de la Vila, 7
Adreça electrònica: ampamusicamartorell@gmail.com

AJUNTAMENT DE MARTORELL  ı  93 775 00 50 

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

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

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

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

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)
DE DIOS ı 93 775 32 29
C. Comerç, 5 (Estació Renfe)
DOMINGO ı 93 517 52 48
C/ Dr. Lluis Gayà 11-13 (Passeig de Catalunya)
HERNÁNDEZ ı 93 775 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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ENTITAT ı AMPA DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 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.

1, 2 i 3 MARÇ PARERA
4 AL 10 MARÇ HERNANDEZ
11 AL 17 MARÇ  MIRALLES VIA
18 MARÇ  MASSANEDA
19 MARÇ DE DIOS
20 MARÇ DOMING0
21 MARÇ ROVIRA
22 MARÇ PARERA
23 I 24 MARÇ MASSANEDA
25 MARÇ PARERA
26 MARÇ DOMINGO
27 MARÇ ROVIRA

28 MARÇ PARERA
29 MARÇ MASSANEDA
30 MARÇ DE DIOS
31 MARÇ DE DIOS
1 AL 7 ABRIL CURTO
8 AL 14 ABRIL M. CISQ.
15 ABRIL DOMINGO
16 ABRIL ROVIRA
17 ABRIL PARERA
18 ABRIL MASSANEDA
19 ABRIL DE DIOS
20 I 21 ABRIL DOMINGO

Web: www.ampaescolamusicamartorell.blogspot.com

@AmpaEMmartorell   

@ampaescolamusicamartorell   

@ampa_emmmartorell

FINALITAT

L’AMPA EMMM és l’eina que tenen tots els pares i mares d’alumnes 

per implicar-se en l’Escola Municipal de Música. És la interlocutora 

amb la direcció de l’Escola,  l’Administració i els organismes públics i 

privats interessats en el foment de l’ensenyament musical. 

També ajuda a resoldre els problemes que es puguin produir durant 

el curs acadèmic.

 Les seves tasques inclouen la recerca de finançament per a l’Escola i 

l’organització d’activitats per fomentar la convivència a l’Escola.
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XAVIER FONOLLOSA I COMAS

La Sínia: nou barri, 
nou impuls de Martorell
L’accés a l’habitatge és una de les màximes 
preocupacions dels veïns d’arreu del país, es-
pecialment a les zones metropolitanes.  I ho 
és de fa temps, i per això, en el nostre cas, 
de des del Govern municipal hem impulsat 
programes socials i hem fomentat la rehabi-
litació i millora d’edificis per paliar aquesta 
mancança. 
Ara ha arribat el moment de fer un pas més 
per facilitar l’accés a l’habitatge. I aquest pas 
és la construcció de nous pisos de protecció 
oficial per donar resposta a joves i a famílies 
que volen seguir vivint a Martorell i que hi vo-
len desenvolupar el seu projecte vital. És per 
aquest motiu que des de l’Ajuntament hem 
donat un impuls important a la construcció 
d’un nou barri: La Sínia.

Situat entre els barris de Torrent de Llops, 
les Bòbiles i Can Cases, el nou barri serà un 
eixample residencial pensat per a les famí-

lies, basat en el disseny, però sobretot en la 
qualitat i l’eficiència energètica de les seves 
edificacions i de l’espai urbà. A la Sínia hi fa-
rem un gran Parc Central de 20.000 metres 
quadrats que serà punt de trobada i lleure de 
tots els veïns. Al seu voltant es construiran 
1.100 habitatges; un eix comercial; una zona 
d’oficines i serveis; places i zones de vianants 
amb jocs infantils, i una àrea d’equipaments 
públics per garantir els serveis necessaris al 
nou barri. 

En aquest barri, l’Ajuntament de Martorell 
promourà 330 habitatges de protecció ofi-
cial. Els pisos seran d’entre 70 i 90 m2 i in-
clouran una plaça d’aparcament i un traster. 
La regulació municipal permetrà incidir en els 
preus, que  oscil·laran  entre els 120.000  i 
els 160.000 euros per al cas de compra-
venda, i entre els 450 i els 590 euros men-
suals en cas d’arrendament. Hi podran acce-

dir els martorellencs amb més de cinc anys 
d’empadronament. 

Les obres d’urbanització i edificació co-
mençaran aquest mes de març i el nou barri 
serà una realitat d’aquí a dos anys. Des de 
l’1 de febrer us podeu adreçar a la nova ofi-
cina d’informació i registre “Espai La Sínia”, 
a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament 
(plaça de la Vila 46), on s’atendrà amb cita 
prèvia.
Estic convençut que el barri de la Sínia supo-
sarà un nou impuls en la millora de la qualitat 
de vida de les famílies de Martorell, que con-
tinuarà sent un dels primers municipis en la 
seva aposta per l’habitatge social. Apropem 
així la ciutat a les seves necessitats actuals i 
completem un model urbà basat en la cohe-
sió social, el desenvolupament econòmic, la 
sostenibilitat ambiental i la qualitat de l’espai 
públic i els serveis. 

 

SEGUEIX-LO A:

Facebook.com/xavier.fonollosacomas @xavifono

@xavifonoalcaldia@martorell.cat

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

EDITORIAL   ı   ALCALDE
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En marxa  el nou barri de

El nou barri de La Sínia està situat entre 
Torrent de Llops, les Bòbiles i Can Cases. 
És un eixample residencial pensat per a les 
famílies. S’hi construiran 1.100 habitatges, 
un gran parc central, un nou eix comercial, 
una zona d’oficines i serveis, places i zones 
per a vianants amb jocs infantils i una àrea 
d’equipaments públics per dotar dels ser-
veis necessaris el barri.

REPORTATGE   ı   LA SÍNIA

L’Ajuntament de Martorell hi promou 330 pi-
sos de protecció oficial per a garantir l’accés 
a l’habitatge i facilitar l’arrelament de les fa-
mílies de Martorell a un preu assequible. Els 
pisos seran d’entre 70 i 90 m2 i inclouran 
plaça d’aparcament i un traster. Els preus 
oscil·laran entre els 120.000 i els 160.000 
euros, en cas de compravenda, i entre els 
450 i els 590 euros/mes en cas de lloguer. 

El barri comptarà amb més d’un miler d’habitatges, un gran parc 
central i nous equipaments públics

L’Ajuntament de Martorell hi promou 330 pisos de protecció oficial 
per garantir l’accés a l’habitatge i facilitar l’arrelament de les famí-
lies de Martorell a un preu assequible.

La Sínia

Durant l’any 2019 començaran les obres 
d’urbanització i l’edificació dels habitatges, 
i es preveu la seva finalització en 24 mesos.

L’alcalde, Xavier Fonollosa, explica que 
és un barri pensat per a les noves famílies: 
“Per a la gent jove de Martorell que 
pensa en establir-se. Volem que ho pu-
guin fer al seu poble, que no hagin de 
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770 habitatges de renda lliure

330 habitatges HPO Ajuntament de Martorell
De 70 a 90 m.  Aparcament i traster 

Tipologies:    - 3 torres de 12 pisos d’alçada
       - 9 blocs de 4 a  6 pisos d’alçada

HABITATGES

300 punts de llum LED
500 arbres

EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 
AMBIENTAL

2 parades de bus urbà
1 km de carril bici
3 punts de recàrrega de

 

vehicle elèctric
450 places d’aparcament

MOBILITAT
21.000 m  de sòl per a 
equipaments públics

EQUIPAMENTS
2Parc Central de 20.000 m

6.000 m  amb 3 places i 
zones de jocs infantils
Eix comercial de 0,5 Km
1 km de zones de vianants

ESPAI URBÀ
2

2

2

1.100 habitatges - Zones de  jocs infantils - Parc Central - Eix comercial

Les obres

 
es faran en 3 fases:

L’Ajuntament

de  protecció oficial
330
HABITATGES

1a  FASE 2a FASE 3a FASEpromou 

marxar perquè no s’hi poden pagar un 
pis”. Sobre el tipus de barri que es cons-
truirà, l’alcalde ha definit el projecte com 
“una aposta pel disseny, la qualitat i 
l’eficiència energètica”. “Serà un barri 
modern, que prioritzarà la construcció 
en alçada. És un mètode més eficient, 
ja que allibera molt d’espai públic en 
benefici de la cohesió social”, ha reblat.

El projecte de La Sínia es va aprovar l’any 
2008, però va quedar posposat a causa 
de la crisi econòmica. “Ara és un bon 
moment per portar-lo a terme”, diu 
l’alcalde. Enllestida la construcció dels 330 
habitatges d’aquesta promoció, podrà co-
mençar a construir-se La Sínia 2, una Àrea 
Residencial Estratègica (ARE) que “incor-
porarà nous pisos de protecció oficial.
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Informació i registre de 
sol·licitants

Les persones interessades en un dels pisos 
de protecció oficial que es construiran al 
barri de La Sínia poden formalitzar la seva 
sol·licitud a l’oficina instal·lada a la planta 
baixa de l’Ajuntament. Els interessats han 
de demanar cita prèvia enviant un co-
rreu electrònic a lasinia@martorell.cat. 
En la resposta s’indica el dia i l’hora de 

REPORTATGE   ı   LA SÍNIA

1 2 3 4

LLOGUER

COMPRA
PAGAMENT 10% DEL PREU

ALS SIS MESOS, PAGAMENT
 

ESCRIPTURA DE COMPRA
 VENDA I PAGAMENT DEL 

80% RESTANT

ADJUDICACIÓ
HABITATGES

INSCRIPCIÓ
AL REGISTRE DE
L’ESPAI LA SÍNIA

PUBLICACIÓ
 REQUISITS

PER ACCEDIR A 
UN HABITATGE

PUBLICACIÓ
LLISTA DE

 PERSONES 
ADMESES

la visita i se’ls especifica quina docu-
mentació han de portar per formalitzar 
la sol·licitud. L’oficina obre de dilluns a di-
jous, de 10.00 a 18.00h, i divendres de 10.00 
a 14.00h.

Un cop inscrits, els sol·licitants han d’estar 
pendents de la publicació de les bases 
d’adjudicació, és a dir, el llistat de requi-

sits per poder rebre un pis. El primer llis-
tat de condicions serveix per adjudicar els 
primers 130 habitatges. Més endavant es 
publicaran noves bases, amb requisits di-
ferents, per a una segona fase amb 130 pi-
sos més, i finalment, es publicarà una nova 
llista de condicions per als pisos restants.

a l’Espai La Sínia 

D’UN 10% MÉS
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Rebeca Giraldez
26 anys

“Vull independitzar-me, amb 
la meva parella. Conec la 
zona i m’agrada, és un molt 
bon lloc per viure. El projec-
te fa molt bona pinta”.

Sandra Lorena
45 anys

“Estic molt contenta, entusias-
mada. Em sembla un projecte 
molt bo.”

El regidor de Planificació Urbanística, Medi 
Ambient i Habitatge, Adolf Bargués,  ha 
subratllat la importància del projecte: 
“Aquest serà un gran canvi per a Mar-
torell, ja que l’oferta ajudarà a corre-
gir els preus elevats de l’actual parc 
d’habitatges del municipi”.
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L’Ajuntament de Martorell recuperarà la titu-
laritat dels terrenys que va cedir gratuïtament 
per a la construcció d’un Centre de Formació 
de Professionals en el sector de l’automoció 
l’any 2009 si la Generalitat no es compromet 
a posar en marxa el projecte. El consistori la-
menta que el centre continuï aturat i demana 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a 
les quatre conselleries de la Generalitat res-
ponsables de l’escola una actuació immedia-
ta per posar-lo en funcionament. 

En el document de cessió es preveu la pos-
sibilitat de recuperar els terrenys si en cinc 
anys no s’han destinat a la finalitat per a la 
qual es van cedir. Amb aquest argument, el 
passat mes de gener el Ple va aprovar per 
unanimitat una moció que permetria dema-
nar a la Generalitat el retorn dels terrenys.

“Hem esperat cinc anys i estem en dis-
posició de demanar la reversió dels te-
rrenys. De fet, en fa quatre que el Centre 
està construït, però no hi ha contingut, ja 

L’Ajuntament recuperarà els terrenys que va cedir 
per al Centre de Formació de l’Automoció si 
la Generalitat no activa el projecte

que només s’hi fan alguns cursos de Ga-
rantia Juvenil que amb prou feines reu-
neixen uns 50 alumnes dels quasi 14.000 
que podia acollir anualment l’espai”. Així 
es va expressar l’alcalde de Martorell, Xavier 
Fonollosa, en el Ple Municipal.

“HISTÒRIA D’UN FRACÀS COL·LECTIU”

Després de la cessió del terreny, aprovada 
en el Ple del juny de 2009, l’any següent la 
Generalitat va licitar les obres i les va iniciar 
el 2012. El Centre s’inaugurava el 2015 amb 
una superfície d’uns 10.000 metres qua-
drats que inclouen una gran nau industrial, 
39 aules i diversos laboratoris. Però la seva 
gestió es va encallar després d’una reestruc-
turació de les conselleries de la Generalitat, 
ja que el projecte implica els departaments 
de Presidència, d’Empresa i Coneixement, 
d’Educació i  de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies. Fonollosa va apuntar que “és la his-
tòria d’un fracàs col·lectiu i un cúmul 
de despropòsits” i va demanar  que “els 

quatre departaments de la Generalitat 
que en són responsables en l’actualitat 
s’entenguin i posin fil a l’agulla perquè 
sigui una realitat en breu”.

L’alcalde va afegir que “a Martorell, volem 
aquest centre. El sector de l’automòbil 
és el segon més important a nivell 
econòmic de Catalunya. Perdem una 
oportunitat d’or si aquesta escola no 
tira endavant, ja que les empreses del 
sector reclamen mà d’obra qualificada”.

MOCIÓ APROVADA PER UNANIMITAT
El regidor de Promoció Econòmica, Lluís 
Amat, va defensar la moció, que reclama la 
recuperació dels terrenys, argumentant que 
“el document de cessió afirma explíci-
tament que si la finca no es destina a la 
finalitat esmentada en el termini de cinc 
anys o deixa de destinar-se a dita finali-
tat dins dels 30 anys següents, revertirà 
automàticament de ple dret a favor de 
l’Ajuntament de Martorell”.

Lluís Amat: “Volem un centre 
com aquest, espai referent que 
ofereix formació inicial dual, 
formació professional per a 
l’ocupació, formació a mida se-
gons la demanda de les empre-
ses d’automoció i també serveis 
a empreses i persones”.

Xavier Fonollosa: “Demanem 
que els quatre departaments de 
la Generalitat que en són respon-
sables en l’actualitat s’entenguin 
i posin fil a l’agulla”.

REPORTATGE   ı   FP
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L’Ajuntament de Martorell reclama a 
l’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) incloure les quatre estacions fe-
rroviàries amb servei al municipi dins la 
Zona Tarifària 1, mentre la Generalitat 
no apliqui la T-Mobilitat. Així ho recull 
una moció que tots els grups munici-
pals van votar favorablement en el Ple 
del passat mes de gener.

Martorell es manté actualment en la Zona 
Tarifària 3, mentre que poblacions limítrofes, 
com Sant Andreu de la Barca o Castellbis-
bal, s’han integrat aquest 2019 en la Zona 
1. Aquesta situació ha generat que entre les 
veïnes estacions de Martorell-Vila (al terme 
de Castellbisbal) i Martorell-Central hi hagi 2 
zones tarifàries de separació. L’alcalde Fo-
nollosa va expressar en sessió plenària que 
aquesta situació “és injusta i un greuge 
comparatiu per als usuaris martore-
llencs”.

L’Ajuntament sol·licita “que totes les esta-
cions que donen servei al terme muni-
cipal de Martorell formin part de la ma-
teixa zona tarifària amb el conseqüent 
benefici pels usuaris martorellencs”, i 
que “es reconsideri el mapa de zones 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC)  va celebrar el passat mes de gener 
el 125è aniversari de la línia Martorell-Igua-
lada. L’acte va comptar amb la presència 
del conseller de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, Damià Cal-
vet, i el president de FGC, Ricard Font, 
entre altres autoritats.

Les autoritats, que es van trasladar en una 
diligència des de l’estació de Martorell-Vila 
fins a Martorell-Enllaç,  van visitar un tren 
històric aturat a l’estació martorellenca per a 
l’ocasió i van visitar l’exposició 125 anys de 
la línia Martorell-Igualada instal·lada a una 
de les andanes. L’Aula de Teatre de Mar-
torell també va estar present en l’acte amb 
una teatralització de l’arribada de la línea.

El Ple de l’Ajuntament reclama 
que Martorell passi a ser  Zona 1

Martorell-Enllaç acull la celebració dels 125 
anys de la línia Martorell-Igualada de FGC

L’alcalde, Xavier Fonollosa, va recordar 
la importància de Martorell com a nus de 
comunicacions, especialment la ferroviària, 
ja que compta amb un total de quatre esta-
cions: tres de FGC i una de RENFE. 

REPORTATGE   ı   PLE DE GENER

tarifari integrat de la Regió Metropoli-
tana de Barcelona, fins que no entri en 
vigor la nova T-Mobilitat”, que establirà 
els preus amb criteris com ara la distància 
quilomètrica recorreguda o la freqüència 
d’ús per part de l’usuari.

La moció aprovada al Ple també demana al 
Ministeri de Foment, novament, que finali-
tzi la connexió de les estacions de RENFE 
i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) per crear una estació intermodal a 
Martorell-Central.
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Martorell tindrà un nou Palau 
de Justícia l’any 2024

L’Ajuntament de Martorell 
ha rebut amb satisfacció 
l’anunci del nou Palau de 
Justícia. Després d’anys 
de reivindicacions per part 
del consistori, molt conscient de 
les condicions de les dependències judicials 
actuals, la Generalitat ha posat fil a l’agulla. 
L’alcalde, Xavier Fonollosa, va proposar al 
Departament de Justícia la possibilitat de fer 
el nou edifici al solar que hi ha a Can Carre-
ras, al costat de l’estació Martorell-Central 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC). El Govern ha recollit el guant i ha posat 
en marxa el projecte: invertirà 8 milions d’euros 
en la construcció del nou edifici. La consellera 
de Justícia, Ester Capella, va visitar Martorell 
el passat mes de gener  per anunciar que les 
obres començaran el juliol de 2022, tindran una 
durada de vint mesos i l’edifici estarà operatiu 
el març de 2024.

L’edifici agruparà totes les dependències judi-
cials de la ciutat en un únic espai. La superfí-
cie actual destinada als nous usos judicials és 
d’uns 2.300 m2. El nou Palau de Justícia tindrà 
5.050 m2. “La ciutat, per tant, guanyarà 
gairebé 3.000 m2 en serveis judicials”, va 
remarcar la consellera.

“L’actual equipament judicial està molt 
dispers i no compta amb les millors con-
dicions de treball. Hem de mirar de ga-
rantir que aquestes condicions siguin 
òptimes mentre durin les obres. Des de 
l’Ajuntament hem treballat molt per tro-
bar la millor solució, i, finalment, hem 
aconseguit un projecte que dotarà Marto-
rell dels jutjats que necessitem per oferir 
un bon servei”,  ha expressat l’alcalde Xavier 
Fonollosa. 

Mentre no es disposi del nou edifici, el Departa-
ment de Justícia ha previst un pla d’actuacions 
per fer reparacions relacionades amb la 
il·luminació, la ventilació o l’electricitat.

Xavier Fonollosa:  “ Des de 
l’Ajuntament hem treballat molt per 
trobar la millor solució, i, finalment, 
hem aconseguit un projecte que do-
tarà Martorell dels jutjats que neces-
sitem per oferir un bon servei”.

Els jutjats de Martorell do-
nen servei a nou municipis 
de les comarques del Baix 
Llobregat i l’Anoia, amb 
una població de 135.000 
habitants.

Edifici
de 5.050 m2

Gairebé 
3.000 m2

més que les 
dependències 

actuals

Inversió de 

8 milions 
d’eurus

Inici obr es:
Juliol 2022

Operatiu:
març 2024

REPORTATGE   ı   PROJECTES
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L’Ajuntament reforma els parcs infantils 
i avança en  la construcció del nou 
Parc Multiaventura de Can Cases

Actualment, hi ha diverses zones de jocs in-
fantils que, per l’estat de conservació o ob-
solescència dels seus elements, necessiten 
actuacions correctives, que van més enllà 
del manteniment ordinari. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament ha posat en marxa el projecte 
de reforma integral dels parcs infantils. Les 
actuacions es fan a tots els barris alhora, 
per tal de garantir que no es tanquen tots 
els parcs d’un mateix barri durant la mateixa 
setmana. Així, els infants sempre hi troben 
alternativa a prop.

Les accions més destacades s’estan fent 
als parcs de la plaça Sant Jordi (El Pla), la 
plaça de les Puntaires (Can Carreras) i al 
Parc de Salvador Espriu (La Vila). Les tas-
ques consisteixen en l’arranjament dels jocs 
infantils, el mobiliari urbà i els paviments. 
S’estan actualitzant 83 nous elements de 
joc entre gronxadors, sorrals, balancins, to-
bogans, jocs d’escalada o jocs de fusta. A 
més, s’està repintant i polint els elements 
metàl·lics i de fusta, i renovant el mobiliari 
urbà (fonts, bancs, tanques…). També se  
sanegen els paviments de sauló o es repa-
ren i reposen paviments de cautxú

PARC MULTIAVENTURA CAN CASES

Els treballs per transformar el Parc Fores-
tal de Can Cases en un espai multiaventura 
també avancen a bon ritme. Les principals 
actuacions són la creació d’una zona de lleu-
re al bosc amb circuits multiaventura: ponts 
tibetans, escales de fusta, tirolines, xarxes 
i túnels. Es renovarà la zona de pícnic, les 
graelles i el mobiliari, i s’instal·larà un circuit 
per a bicicletes i un gimnàs a l’aire lliure.

L’objectiu del Govern 
és disposar d’un espai 
públic de primer nivell al 
servei de les famílies, per 
garantir la cohesió social 
i fomentar el civisme.

REPORTATGE   ı    EQUIPAMENTS

Martorell disposa d’una xarxa formada per més de 50 espais de jocs 
infantils repartits pels parcs i places dels barris. L’Ajuntament està 
duent a terme un projecte de reurbanització i adequació integral en 
una trentena d’aquestes zones d’esbarjo. 

Avancen a bon ritme les obres de construcció del Parc Multiaventura 
de Can Cases.
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Fins el 18 de febrer els ciutadans van poder 
presentar les seves idees. Les propostes 
havien de seguir uns criteris tècnics per fer-
les viables, no podien tenir un cost de més 
de 40.000 euros (per proposta) i calia que 
es poguessin considerar una inversió públi-
ca. Fins al 22 de març, una comissió tècnica 
valorarà les propostes per passar a votació 
aquelles que compleixin els requisits.

ENGUANY,  ELS PRESSUPOSTOS PAR-
TICIPATIUS DELS ADOLESCENTS

Com a novetat d’aquesta edició, s’han iniciat 
els Pressupostos Participatius dels Adoles-
cents que donen la possibilitat als alumnes 
de 1r d’ESO de seguir amb l’experiència 
participativa que els anys 2017 i 2018 ha-
vien iniciat quan eren a primària. L’any vinent, 
s’ampliarà el procés incloent-hi els alumnes 
de 1r i 2n d’ESO, fins arribar al 2022, quan ja 
hi participaran tots els alumnes de la secun-
dària obligatòria, des de 1r fins a 4t.

En paral·lel, també s’ha donat continuïtat als 
Pressupostos Participatius dels Infants, en 
què alumnes de 4t, 5è i 6è de totes les es-
coles del Martorell que integren el Consell 
d’Infants podran votar les seves idees. 

La regidora de Comunicació, Cooperació i 
Participació, Míriam Riera, ha explicat que 
“aquest any la partida destinada és la 
mateixa que l’any passat (200.000 eu-
ros), però hem incorporat als alumnes 
de 1r d’ESO ja que no participaven 
als Pressupostos Participatius en ser 
menors de 16 anys i tampoc a les vo-
tacions del Consell d’Infants. Això vol 
dir que, del total de la partida, 150.000 
euros quedaran reservats pels adults, 
30.000 pel Consell d’Infants i 20.000 
pels alumnes de 1r d’ESO”.

ACCIONS PER PROMOURE LA INCLU-
SIÓ SOCIAL EN AQUEST PROCÉS PAR-
TICIPATIU

Durant el període de propostes i de vota-
cions, l’Oficina dels Pressupostos Partici-
patius del departament de Participació ha 
buscat la col·laboració d’associacions, fun-
dacions i altres departaments municipals 
com ara el CET Can Cases, Punt Òmnia o el 
Club Social Punt de Trobada. Amb aquestes 
entitats o serveis es pretén fomentar la parti-
cipació en els Pressupostos Participatius de 
col·lectius que poden tenir una major dificul-
tat per participar en el procés.

D’altra banda, l’Oficina dels Pressupostos 
Participatius realitzarà una campanya de 

Quan es podrà votar? 
Del 8 d’abril al 5 de maig. 

Qui podrà votar?
Podran participar en les votacions totes 
les persones majors de 16 anys empa-
dronades a Martorell . 

Com es podrà votar?
El vot es podrà emetre electrònicament, a 
través del portal decideix.martorell.cat i 
de l’app per a dispositius mòbils Android. 
També és podrà fer presencialment, a 
l’Oficina dels Pressupostos Participatius 
d’El Círcol o bé als diferents punts de vo-
tació itinerant al carrer que habilitarà el 
departament de Participació.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

La tercera edició dels Pressupostos Participatius 
de Martorell aposta pels adolescents i la inclusió social

Les novetats d’aquest any són els Pressupostos Participatius dels 
Adolescents i noves accions per acostar el procés a col·lectius 
que poden tenir més dificultats per participar-hi. 

carrer intensa durant el període de votació, 
amb punts de votació itinerant a diferents in-
drets del municipi, per aproximar, al màxim, 
el procés a la ciutadania. En aquests punts 
de votació, els martorellencs podran veure 
exposades les diferents propostes, se’ls in-
formarà de com funciona la votació i se’ls 
facilitaran tauletes per poder votar.

L’eslògan d’enguany és 
‘Dona ales a nous projectes 
per a Martorell!’ i el pressu-
post destinat al projecte és 
de 200.000 euros.
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El Círcol va acollir el passat mes de gener 
la recepció de l’Ajuntament de Martorell a 
alumnes, professorat i representant institu-
cional de Chevilly-Larue. L’activitat formava 
part de l’intercanvi cultural i lingüístic que 
mantenen estudiants de Martorell i de la lo-
calitat francesa des de fa 26 anys. 

La 14a Trobada de Ràdio Martorell s’ha cele-
brat aquest mes de febrer a El Progrés amb 
la presència de més de 200 oients. La cita 
va servir per agrair la fidelitat de l’audiència, 
i homenatjar l’oient Antonieta Carreras i el 
col·laborador Francesc Sáenz de Pablo. 
Els assistents van gaudir d’un photocall, be-
renar amb coca i xocolata, i l’actuació musi-
cal del grup Pa d’Àngel.

Antonieta Carreras és una de les oients més 
fidels i veteranes. El dia de la festa feia 90 
anys i ho va celebrar bufant les espelmes 
d’un pastís amb la gran família de Ràdio Mar-
torell, l’emissora que l’acompanya cada dia. 

Francesc Sáenz de Pablo va començar a fer 
programes a Ràdio Martorell l’any 1985. Des 
d’aleshores, ha conduït espais informatius, 
divulgatius, d’entreteniment i debat, sempre 
amb la gent, la història i les tradicions marto-
rellenques com a protagonistes. Actualment, 

Recepció als estudiants francesos de 
Chevilly-Larue d’intercanvi a Martorell

L’oient Antonieta Carreras i el col·laborador 
Francesc Sáenz de Pablo, homenatjats a la 
14a Trobada de Ràdio Martorell

REPORTATGE   ı   CHEVILLY

REPORTATGE   ı    RÀDIO MARTORELL

presenta el programa Per què ho fem això? 
amb l’historiador Miquel Vives, on expliquen 
quan i per què vam començar a fer coses tan 
quotidianes com dutxar-nos, anar al futbol o 
fregar. L’espai es pot sentir els diumenges, a les 
10.00h, i els dimecres en remissió, a les 11.00h.

La regidora de Comunicació, Cooperació 
i Participació, Míriam Riera, va recordar: 

“Vam recuperar aquesta trobada a prin-
cipis del mandat i sempre procurem que 
coincideixi amb la celebració del Dia 
Mundial de la Ràdio (13 de febrer). És un 
homenatge a totes les persones que ens 
seguiu. Tenim un gran equip professio-
nal, però tot això no tindria sentit sense 
els oients que ens escolten cada dia”.
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BREUS   ı   SANT ANTONI ABAT

Tres Tombs 2019 
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Nit de l’Activitat 
Física i l’Esport

Fins el 4 de març encara es poden presen-
tar candidatures a la Nit de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport. La gala tindrà lloc el 5 d’abril 
al Pavelló Esportiu de Can Cases. L’edició 
passada va recollir 135 candidatures, 50 de 
les quals van ser finalistes i 27 van resultar 
guanyadores.

La regidora d’Esports, Belén Leiva ha de-
tallat: “Després de la bona acollida que 
va tenir l’esdeveniment l’any passat, hi 
tornem amb 10 modalitats de premis, 
a les quals qualsevol martorellenc pot 
presentar candidatures, sempre en re-
ferència a la temporada anterior”.

Els més de 25 equips 
del Club Handbol 
Martorell, a escena a 
Can Cases

El Pavelló Esportiu Can Cases ha acollit 
aquest mes de febrer la presentació dels 
equips del Club Handbol Martorell, l’última 
entitat martorellenca esportiva en mostrar 
la seva força com a club. Prop de 300 es-
portistes van desfilar per la pista central, on 
van unir els conjunts base amb els primers 
equips i van donar a conèixer els 25 equips 
i les sis escoles amb què l’entitat ha enge-
gat el curs 2018-2019.

BREUS   ı   ESPORTS 
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MARTORELL: ZONA 1

Núria 
Canal i Pubill

PDECAT

Reme
Márquez

PSC

El bon funcionament del transport 
públic és un dels indicadors del be-
nestar dels ciutadans en un poble. 
Per això, una de les prioritats del 
nostre Govern és garantir als marto-
rellencs la millor oferta possible. En 
el cas del bus urbà, el servei és mu-
nicipal, i l’hem millorat, amb nou ser-
vei de cap de setmana, noves línies i 
més puntualitat. El que no depèn de 
nosaltres és Rodalies. Renfe i Adif, 
que depenen de l’Estat, gestionen 
les vies i els trens, però és la Gene-
ralitat qui té competències sobre els 
horaris i les tarifes.

Actualment, hi ha quatre estacions 
que pertanyen a dues zones tarifàries 
diferents que donen servei als veïns 
de Martorell: Martorell Vila pertany 
a la zona 1 i les de Martorell Central 
(de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGCC) i de Renfe) i Mar-
torell Enllaç formen part de la zona 3. 
Actualment una T10 de zona 1 costa 
10.20 euros i de zona 3, 27,40 euros, 
pràcticament el triple. 

Aquests fets suposen un greuge 
comparatiu per a molts martore-
llencs, que pel mateix servei, com 
pot ser anar i/o tornar de Barcelona a 
Martorell, paguen un bitllet molt més 
car només pel fet d’accedir al tren en 
una estació diferent. 

Per això, reclamem a l’Autoritat del 
Transport Metropolità, consorci pre-
sidit per la Generalitat, que totes les 
estacions que donen servei al terme 
municipal de Martorell formin part 
de la mateixa zona tarifària i que es 
reconsideri el mapa de zones tarifari 
integrat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, fins que no entri en vigor 
la nova T-Mobilitat, que establirà els 
preus amb criteris com ara la dis-
tància quilomètrica recorreguda o la 
freqüència d’ús per part de l’usuari.

És una qüestió de justícia, per això 
el Ple de l’Ajuntament ho va tornar 
a reivindicar en una moció apro-
vada per unanimitat el passat mes 
de gener. La necessitat d’oferir un 
transport públic eficient i competent 

genera consens: aprofitem-lo. Les 
institucions hem d’assumir la respon-
sabilitat conjuntament. 

L’Ajuntament és qui recull més direc-
tament les demandes de la ciutada-
nia, a qui no deixarem de donar veu, 
traslladant les seves reivindicacions 
a l’Administració competent en cada 
cas. Ara bé, cal que aquestes peti-
cions no quedin en un calaix. 

LA HISTÒRIA INTERMINABLE (Capítol XIV: ¡Ni más ni menos, iguales!)

Ahora que se acerca el 8M (Día Inter-
nacional de la Mujer) se vislumbra el 
camino hacia la equidad entre hom-
bres y mujeres. Pese a todo, debemos 
seguir reivindicando una sociedad más 
igualitaria y justa. 

El compromiso con la igualdad efecti-
va y real entre mujeres y hombres debe 
estar situado en el centro de las priori-
dades de toda la sociedad y, especial-
mente, en l@s que nos dedicamos a 
la política más cercana, en este caso, 
municipal.

En la actualidad, las mujeres seguimos 
siendo las claramente perjudicadas en 
aspectos tan preocupantes como el 
desempleo (16,22% frente al 13,2% a 
nivel estatal). En Martorell, la situación 
no es mucho mejor ya que, según el 
Observatori Comarcal del Baix Llo-
bregat, el porcentaje de hombres del 
10,9% (726 personas) mientras que el 
de mujeres al 15,6% (946 personas). 
Pero no todo queda en estas cifras; se-
guimos percibiendo un salario de hasta 

un 23% menos de la media por igual 
responsabilidad de trabajo. 

Un aspecto que nos afecta y nos toca 
de lleno aquí en Martorell es, de forma 
especial, la precariedad laboral que en 
la actualidad sufren algunas trabaja-
doras que ejercen tareas en empresas 
contratadas por la administración mu-
nicipal. Hablamos del sector de la lim-
pieza, sufriendo largas jornadas labo-
rables y con retribuciones económicas 
que pensamos que no son del todo ra-
cionales, no ajustándose a la realidad. 

Así, pues, desde el Ayuntamiento se 
deberían impulsar diferentes iniciativas 
con el claro objetivo de garantizar la 
igualdad de trato  y de oportunidades 
en el empleo y la ocupación, así como 
el pleno derecho a la conciliación fa-
miliar. También, un aspecto no menos 
importante en la búsqueda de la tan 
necesaria igualdad es la racionaliza-
ción de horarios (Las mujeres dedican 
cada día 2 horas y cuarto más que los 
hombres a las tareas del hogar). De 

esta manera, podemos decir de ma-
nera alta y clara que las mujeres han 
sido las grandes penalizadas por los 
recortes que se han producido en los 
últimos años, directa o indirectamente.

No se trata de hacer políticas de mu-
jeres para mujeres. Exigimos una au-
téntica transformación de nuestra 
sociedad. Las mujeres no vamos a 
retroceder ni un solo milímetro de los 
que hemos conseguido hasta ahora. 
Queremos ejercer nuestros derechos 
en pos de nuestras libertades.

Como mujer y socialista quiero renovar 
mi compromiso con todas y cada una 
de las reivindicaciones mencionadas 
con anterioridad. De la misma manera, 
mostrar mi reconocimiento a todas las 
acciones y actividades que se llevaran 
a cabo el próximo 8 de marzo.  

Sin excusas, las mujeres no queremos 
ni debemos ser ni más ni menos, sen-
cillamente queremos ser iguales. 

Continuará...

GRUPS MUNICIPALS
@AjuntaMartorell
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L’EXCEL·LÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL

“31 ayuntamientos mayores de 
20.000 habitantes alcanzan la ex-
celencia en Inversión en Servicios 
Sociales, y 40 pueden considerarse 
pobres en servicios sociales”. Amb 
aquest titular comença una nota de 
premsa de la Asociación de Directo-
ras y Gerentes de Servicios Sociales 
sobre la detallada anàlisi dels pressu-
postos que els ajuntaments de més 
de 20.000 habitants dediquen a ser-
veis socials i promoció social (Fun-
cional 23 de la seva comptabilitat) 
amb dades corresponents al pressu-
post liquidat.
Fa un parell d’anys, els serveis de 
DESinformació i DEmagògia munici-
pals van esbombar que Martorell apa-
reixia en aquesta llista, volent refermar 
així la idea que es realitza molta inver-
sió en serveis socials a Martorell. De 
fet, cada any el Butlletí municipal, en-
tre foto i i foto de l’alcalde, ens explica 
aquesta suposada bona gestió.
Però cal ser honestos i fer una 
lectura REAL de les dades, i ex-

plicar correctament les coses. El 
que l’Ajuntament publica per jus-
tificar aquesta suposada inversió 
social és el PRESSUPOST de l’any 
que té per davant, és a dir, la seva 
PREVISIÓ, i no el que realment es 
gasta, la LIQUIDACIÓ. És com si 
qualsevol de nosaltres a casa co-
mencés l’any disposat a comprar 
només menjar sa i ecològic, però 
resulta que al final de l’any aquells 
diners que teníem pensats gastar 
en verdures i fruita els hem desviat 
a menjar ràpid i cerveses.
Perquè us feu una idea de la magni-
tud de l’engany:
• Al pressupost del 2018 NOMÉS 
un 10% estava destinar a polítiques 
socials, i d’aquests diners, NOMÉS 
SE’N VA GASTAR LA MEITAT quan 
va acabar l’any.
• A la liquidació del pressupost del 
2017 ES VAN DEIXAR DE GAS-
TAR gairebé MIG MILIÓ D’EUROS 
(500.000 €) en polítiques socials que 
s’havien pressupostat. 

La conseqüència que segur preocu-
pa més l’equip de govern és que ja 
no sortim a la llista, però a Movem 
Martorell el que ens preocupa és que 
aquest Ajuntament TÉ DINERS i no 
se’ls gasta en la millora del bé comú 
(habitatge, dependència, educació, 
convivència...). Això sí, el “pelotazo” 
de la Sínia sembla que ens ajudarà a 
ser un poble més just.
Per cert, i a on van parar els calés 
que no es gasten i estan pressupos-
tats? OBRES, OBRES i OBRES... 
que les eleccions són a prop!

Assemblea

MOVEM 
MARTORELL

FER POLÍTICA ÉS MOLT MÉS QUE FER DE POLÍTICA

Fer política, en els temps que corren, 
no és cosa fàcil. Per moltes hores, 
dedicació, compromís i voluntat que 
s’hi posin, no fas mai content tothom i 
sempre hi ha qui hi troba pegues. Ben 
legítim, només faltaria.

Sempre he dut la política a les ve-
nes. Gran part de la meva família ha 
estat lligada als ideals republicans i 
ha cregut en la llibertat nacional com 
la millor fórmula per aconseguir tirar 
endavant el país. El meu tiet avi, en 
Francesc Riera Claramunt, va ser al-
calde de Martorell durant la Repúbli-
ca. El meu germà, en Josep, va ser de 
ben jove regidor a l’Ajuntament. 

Cadascú agafa el seu camí, però el 
meu, per a què negar-ho, era previsible. 
O al menys, en part. Després d’anys 
de militància a Esquerra i de treballar 
pel Govern de Catalunya, el company 
Adolf Bargués em va demanar que 
l’acompanyés a les llistes a les elec-
cions municipals del 2011. Ja el 2015 
vam repetir fórmula, afegint-hi en Sergi 
Corral com a independent i entrant tots 
tres com a regidors. 

Un mandat de quatre anys del qual en-
carem la recta final amb el mateix com-
promís, intensitat i lleialtat que quan el 
vam començar. En aquest temps, hem 
format part d’un govern de coalició que, 
amb totes les dificultats i recances ini-
cials, ens hem convertit en un equip 
per tirar endavant un acord sorgit dels 
compromisos dels nostres programes. 
Cadascú fidel als seus ideals. Però so-
bretot, tot i les sanes discrepàncies, 
compromesos i lleials a un objectiu: mi-
llorar Martorell. Tot plegat sense deixar 
de banda les nostres respectives profes-
sions i traient hores d’on ja no n’hi ha.

La política és una mica menys complexa 
quan s’hi posen contorns. Els nostres 
els ha definit el treball pel nostre poble. 
Sense perdre de vista l’honestedat i la 
nostra visió. Cedint en alguns moments 
per arribar a bon port. Fent-nos forts en 
d’altres per defensar amb fermesa allò 
que crèiem millor. Però sense perdre 
mai de vista que treballem per a Marto-
rell i la ciutadania.

Un cop acabi aquest mandat, ca-
dascú agafarà el seu camí. Tots igual 

de vàlids i respectables. I així com 
crec que és un veritable privilegi po-
der treballar pel propi poble des de 
l’Ajuntament, també estic convençuda 
que per fer política i per millorar casa 
teva, si te l’estimes com jo m’estimo 
Martorell, no cal ser un càrrec electe. 
Ni tenir un càrrec orgànic en un partit. 
Ni tan sols formar-ne part. Es pot mi-
llorar l’entorn des del món associatiu, 
des de l’activisme, des d’un article pu-
blicat en un digital o en una conversa 
amb amics. Aquesta és la política que 
ens iguala. 

Em quedo amb la ingent feina feta, amb 
el suport i la col·laboració indispensa-
ble de tot el personal de l’Ajuntament 
i molt especialment de l’equip de la re-
gidoria de Comunicació, Cooperació i 
Participació. I és clar, dels meus com-
panys de grup municipal i de govern. El 
meu més profund agraïment a tots i a 
totes. El balanç d’allò que em queda és 
molt positiu. Aviat tocarà enfocar cap a 
d’altres àmbits. Però no vull enganyar 
ningú: continuaré fent política. Aquella 
política que ens iguala a tots i a totes.

Míriam 
Riera i Creus

GM ERC

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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APRECIADO CIUDADANO SENSATO

Esta carta va dirigida a ti, al ciuda-
dano sensato. Al que se levanta por 
la mañana cada día para ir a trabajar, 
para llevar el sueldo a casa. 
Si a ti, al que nunca le han regala-
do nada, al que siempre le ha toca-
do madrugar, que nunca ha recibido 
ninguna ayuda social, ni piso de pro-
tección y que paga sus impuestos 
religiosamente. 
Eres ese ciudadano que cuando va a 
trabajar y ve que hay 200 individuos 
que han cortado una carretera piensa 
que de donde sacan el tiempo para ti-
rarse una mañana reivindicando y que 
no entiende de dónde sacan el dinero 
para estar todo el día tuiteando, ma-
nifestándose, tiempo que a ti apenas 
te llega para dormir y trabajar.
Nosotros te representamos y aunque 
cada día te bombardeen con informa-
ciones que el Partido Popular es el 
partido de los ricos y terratenientes, 
piensa que de los millones de votos 
que recibe elección tras elección el 
PP, una pequeña parte sólo vienen de 
este perfil de votante que te cuentan.

La Sínia,  la nueva zona de Marto-
rell en la que se construirán muchas 
nuevas viviendas, en las cuales vi-
virán más de 2000 personas trae 
consigo algunas preguntas. Todos 
esos vecinos necesitaran servicios 
que el Ayuntamiento ya ha de te-
ner planificados como son la edu-
cación, ya que en la zona solo se 
encuentra un colegio. También ten-
drán que pensar en la salud y abrir 
otro CAP en la zona, o reabrir el que 
años atrás cerraron derivando a to-
dos los ciudadanos de la zona a el 
CAP de al lado de la biblioteca en 
Buenos Aires, que ya vio aumen-
tada su lista de pacientes y colas 
para ser atendidos.

Todos los servicios básicos como 
contenedores y recogidas de basu-
ras también estarán previstos, aun-
que esperamos que mejor planifica-
dos que los que hay actualmente ya 
que casi siempre se encuentran las 
basuras desbordadas alrededor de 
los contenedores actuales.

Piensa que cuando te hablen de ri-
cos y poderosos, deberías acordarte 
de esos comunistas con coleta que 
viven en mansiones con protección 
policial, de los dueños de medios de 
comunicación que dirigen periódicos 
adalides de las libertades pero que 
explotan a sus propios trabajadores,  
de aquellos políticos que predican 
derechos pero tienen a sus asisten-
tes del hogar sin contrato y sin de-
clarar, a los revolucionarios con cha-
let en la nieve y sobre todo aquellos 
que critican el fascismo pero que co-
bran de dictaduras bananeras donde 
se fusila a los homosexuales.

El Partido Popular, si se ha caracteri-
zado en algo, es por crear riqueza y 
generar nuevos puestos de trabajo.  
Mientras otros prometen subven-
ciones y subsidios, nosotros ofrece-
mos empleo y dignidad. Los mejores 
años de España en los últimos tiem-
pos siempre han sido con gobiernos 
de políticas liberales del Partido Po-
pular, es lo sabes tú, lo sé yo y lo sa-
bemos todos.

Tener en cuenta que las nuevas zo-
nas de parque que también se tie-
nen que mantener, no dejarlas a su 
suerte, esperando a que todo se 
rompa y sea más fácil cambiar todo 
y volver a ponerlo nuevo como ya 
estamos acostumbrados en muchos 
otros parques del municipio.

En definitiva aparte de traer nuevas 
viviendas a Martorell, la Sínia tiene 
que traer muchos otros servicios y 
garantizar a los nuevos y viejos ve-
cinos de la zona los derechos de 
todos los ciudadanos de Martorell.

Más colegios, institutos, centros 
médicos, parques, “pipicans”, re-
cogida de basuras, transporte y 
mucho más, bien cuidados y que 
funcionen.

Aunque otros quieran adueñarse de 
nuestros éxitos, hay puntos que no 
son opinables, los datos hablan. Cada 
vez que ha gobernado el PSOE, ha 
dejado una España arruinada, con mi-
llones de parados, a la cola de Europa 
y con una sociedad dividida. 
Ten cuidado con aquellos que un día 
dicen una cosa y al día siguiente la con-
traria. Aquellos que piden la confianza 
de los catalanes para ser punta de lanza 
contra el independentismo y que luego 
no son capaces de presentar candi-
datura a presidir la Generalitat y que 
cuando se aburren de picar piedra en la 
oposición, hace las maletas y se van a 
Madrid dejándote huérfano de voto. 
Vigila con aquellos que han vivido 
muy bien a costa de las autonomías y 
ahora las quieren eliminar. Alerta que 
son los mismos que te ofrecen solu-
ciones fáciles a problemas complejos.
En definitiva, desde el Partido Popular, 
te pedimos que votes con la cabeza, 
no con el estómago ni con los testícu-
los. De tu decisión depende tu futuro y 
el de los tuyos. Que no te engañen

LA SINIA

SOM 
MARTORELL

Vicente 
Casal

PP
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+ info al tel. 93 775 31 01  o 
moliempresa@martorell.cat

CP “Activitats auxiliars de magatzem” 
(Projectes singulars) 

Sessió informativa emprenedoria Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner · Ajuntament de Martorell

CP “Operacions Auxiliars de serveis 
administratius i generals” (Formació 
Ocupacional FOAP 2018) 

Certificat de professionalitat 
“ACTIVITATS AUXILIARS DE 
MAGATZEM”  Nivell I  (250 hores) 

Dates: del 4 de març al 27 de juny de 
2019

Horari: de dilluns a dijous de 9.30 a 
13.30 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Sessions informatives quinzenals 
adreçades a persones emprenedores.

Dates: Dimecres 6 de març 
(sessions cada 15 dies)

Horari: de dilluns a dijous de 9.30 a 
13.30 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Sessions setmanals d’acollida de 
demandants d’ocupació per inscripció 
al Servei Local d’Ocupació de Martorell.

Dates: Dijous 7 de març 
(sessions setmanals)

Horari: de 10.30 a 12.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Certificat de professionalitat 
“Operacions Auxiliars de serveis 
administratius i generals” Nivell I (470 
hores)  

Dates: del 8 de març al 31 de juliol de 
2019

Horari: de 9.00 h a 14.00 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

Taller de Ràdio 
“Cultura Emprenedora a l’Escola”

“Utilització simple i eficient del 
certificat digital, signatura electrònica 
i facturació electrònica a l’empresa” 
(Formació empresa-emprenedors)

Taller de ràdio per a la creació de les 
falques de les diferents cooperatives 
escolars de Martorell participants 
enguany del programa “Cultura 
Emprenedora a l’Escola”.

Dates: Dijous 21 de març 

Horari: 10.30 h

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

“Utilització simple i eficient del certificat 
digital, signatura electrònica i facturació 
electrònica a l’empresa”

Dates: 26 de març de 2019

Horari: de 9.30 a 13.30h 

Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner.

www.moliempresa.cat

+info




