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Facebook.com/xavier.fonollosacomas

Alcaldia@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

Benvingut, 2022!
En primer lloc, us vull desitjar un molt bon any 
nou. Comencem un nou any ple d’esperança 
i amb l’optimisme d’acabar d’una vegada per 
totes amb aquesta epidèmia i avançar cap a 
la plena normalitat.  

Aquest desembre, hem tornat a celebrar 
algunes de les nostres tradicionals activitats 
nadalenques a Martorell. El teixit comercial i 
associatiu de Martorell ha tornat a demostrar 
que, amb esforç, empenta i dedicació, el 
nostre és un municipi viu i amb moltes ganes 
de participar en la vida social de manera 
activa i sempre que aquesta epidèmia ens ho 
permeti.

La situació de contagis creixents d’aquesta 
sisena onada d’epidèmia no ens ho està 
posant fàcil, però seguint les mesures de 
seguretat i el sentit de responsabilitat que 
sempre hem demostrat, hem tornat a fer 
front a la situació d’incertesa i hem gaudit 
del Nadal amb tot l’optimisme possible. 
Aquestes dates són per viure-les amb la 
família i els amics, però, sobretot, perquè tots 
els nens i nenes les celebrin amb la màxima 
il·lusió. Ells són els autèntics protagonistes, 
i des de l’Ajuntament de Martorell sempre 
vetllem per dedicar-los un Nadal màgic.

Ara ja som al 2022 i l’encarem amb molts 
reptes per endavant, mirant cap al futur amb 
optimisme. Aquest any ha de ser el moment 
d’impulsar de manera decidida el camí cap 
a la normalitat. Hem de seguir al costat de 
les persones, especialment la gent gran, els 
infants i els joves.

Entre tots seguirem fent realitat tots aquells 
projectes que facin progressar el nostre poble 
per augmentar el benestar i la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes de Martorell.  Aquesta 
sempre ha estat la nostra prioritat i en l’any 
que encetem ho continuarà sent. 

Seguirem amb la transformació i millora de 
Martorell, fins a convertir-lo en el poble que 
tots volem. Un poble modern i confortable 
perquè tots els martorellencs i martorellen-

ques en puguin gaudir amb orgull. Hem 
de seguir generant nous espais públics de 
qualitat i millorant els que ja existeixen per 
adaptar-los a un urbanisme pensat per a les 
persones. És el que en diem “urbanisme al 
servei de les persones”. 

Seguirem construint el barri de la Sínia. Un 
barri amb tots els serveis necessaris que 
crearà una àrea de centralitat nova a Mar-
torell gràcies al gran parc central. Des de 
l’Ajuntament seguim apostant per l’habitatge, 
promovent polítiques i accions que hi garan-
teixin un accés més fàcil. Aquest compromís 
l’hem mantingut des del primer moment, en 
el que serà el nou barri del nostre municipi: 
260 habitatges nous amb protecció oficial. La 
Sínia és el gran projecte de Martorell per als 
propers anys. 

Pel que fa a l’epidèmia, el 2022 encara ens 
tocarà seguir treballant per aconseguir deixar-
la enrere. Vam acabar l’any amb la  gran notícia 
de l’inici de la vacunació dels nens i nenes, 
que reforçarà la nostra protecció col·lectiva, 
però també amb l’augment desmesurat dels 
contagis amb l’arribada de la variant òmicron, 
que ens ha fet tornar a prendre restriccions 
que pensàvem ja superades.

En aquests gairebé dos anys des que va 
arribar aquesta maleïda epidèmia, tots hem 
patit moments molt difícils, però alhora ens 
ha fet valorar les petites coses del dia a dia 
i, sobretot, la família i persones estimades. 
A l’Ajuntament de Martorell continuarem 
seguint les mesures que s’estableixin en 
cada moment i continuarem donant el màxim 
suport a tots els sectors afectats per sortir 
d’aquesta situació generada per la covid.  
Seguirem estant al costat de la gent.

Avui, encara que no ens ho sembli, som una 
mica més a prop de superar l’epidèmia. La 
prevenció i la vacunació, conjuntament amb 
la responsabilitat, són les millors armes per 
frenar aquest virus. Del que no tinc cap dubte 
és que ho aconseguirem si mantenim un 

ànim positiu i ho fem tots plegats. És la suma 
de tots i cadascun de nosaltres allò que ens 
fa més forts. Amb la col·laboració de tots i 
amb ànim positiu, junts, ens en sortirem.

En últim lloc, vull tenir una especial menció 
en record del nostre company Lluís Tomàs, 
que ens va deixar sobtadament al desembre, 
i vam quedar tots amb el cor glaçat.

El vaig conèixer fa molts anys, quan jo era 
un nen i jugava a handbol i ell era el nostre 
entrenador, i des d’aleshores sempre he 
mantingut amb ell una relació afectuosa i 
cordial.

El Lluís ha estat un gran servidor públic, 
company com a regidor de l’Ajuntament de 
Martorell i durant 14 anys alcalde de Castellví 
de Rosanes. Va treballar durant molts anys 
de periodista esportiu a Ràdio Martorell i va 
estar constantment implicat en els esports i 
en les entitats esportives de Martorell.

Sempre recordaré la relació autèntica que 
hem mantingut, de respecte i basada en una 
confiança mútua guanyada al llarg dels anys. 
Novament, vull expressar el meu sincer escalf 
a la seva família, companys i amics.  Lluís, 
allà on siguis, en nom del poble de Martorell 
et dono les gràcies per la teva dedicació.

Us desitjo molta salut, felicitat i que recu-
perem tota la il·lusió mirant cap a un futur 
ple d’esperança per a aquest nou any que 
comencem.   

Bon any 2022!

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

https://www.facebook.com/xavier.fonollosacomas
mailto:Alcaldia%40martorell.cat?subject=
https://twitter.com/xavifono
https://www.instagram.com/xavifono/?hl=es
http://alcalde.martorell.cat/
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       Lloguer amb protecció oficial  

La construcció de l’edifici Atrium, la nova 
promoció de 130 habitatges de lloguer 
amb protecció oficial de La Sínia, es 
va encetar el 3 de desembre amb l’acte 
de col·locació de la primera pedra. L’inici 
d’aquest edifici suposa un pas endavant 
més en la creació del complex que formarà 
un barri completament nou a Martorell.
L’edifici es troba ja en la fase de cons-
trucció, a la parcel·la 6 del que serà el 
nou barri del municipi. L’edifici tindrà 130 
habitatges d’1, 2, 3 i 4 dormitoris, amb 
preus de lloguer que variaran entre els 
500 i els 700 euros depenent dels metres 
quadrats. Tots els habitatges tindran una 
plaça de pàrquing i un traster. 
L’Atrium és un edifici promogut per 
la Fundació SALAS amb el suport de 
l’Ajuntament de Martorell. La Fundació 
Nou Lloc serà la responsable de gestio-
nar el lloguer en règim de protecció ofi-
cial. Aquestes dues promotores socials 
són membres de Cohabitac, la coordina-
dora de fundacions promotores i gestores 
d’habitatge social de lloguer de Catalun-
ya, entitat amb la qual l’Ajuntament va 
signar un conveni per promoure fins a 250 
habitatges de lloguer social assequible.
Per poder optar a aquests habitatges de 
lloguer en règim de protecció oficial, les 
persones interessades hauran de tenir 
una inscripció vigent en el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protec-
ció Oficial en el moment de la publi-
cació de les bases de la convocatòria. 
Aquesta data i la publicació de les bases 
es difondran a través dels canals munici-
pals habituals. 
L’acte de col·locació de la primera pedra 
va ser presidit per l’alcalde, Xavier Fono-
llosa, i  pel president de la Fundació SA-
LAS, Manel Rodríguez, i va comptar amb 
l’assistència del secretari d’Habitatge i 
Inclusió Social de la Generalitat, Carles 
Sala, i del president de la Fundació Nou 
Lloc, Pere Esteve, així com d’altres mem-
bres de l’equip de govern de l’Ajuntament.

https://www.youtube.com/watch?v=B2oA_vS8Cig
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       Lloguer amb protecció oficial  

Xavier Fonollosa, 
alcalde de Martorell

“A Martorell tenim una gran 
tradició de construcció i 
promoció d’habitatge de pro-
tecció oficial. Fent habitatge 
social ajudem el conjunt de 
la ciutadania a tenir-hi l’accés 
més fàcil.”

Manel Rodríguez,
president de la 
Fundació SALAS

“És un orgull poder 
col·laborar des d’entitats 
sense ànim de lucre amb 
les administracions per 
desenvolupar aquests 
tipus de projectes.”

Carles Sala, 
secretari d’Habitatge 
i Inclusió Social de la 
Generalitat de Catalunya

“Vull donar la total garantia 
que a Martorell hi haurà uns 
habitatges d’una quali-
tat i eficiència energètica 
excel·lents.” 

130 habitatges  
al nou barri de la Sínia
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ı  130 habitatges de lloguer amb protecció oficial

ı  Pisos d’1, 2, 3 i 4 dormitoris
ı  Aparcament i traster

ı  Eficiència energètica i qualificació: 
   aerotèrmia i plaques fotovoltaiques

ı  Entre 500 i 700 euros  aproximadament
ı  Promogut per les fundacions socials 
   Fundació SALAS i Fundació Nou Lloc Habitatge Social

ı Parc central de 20.000 m2

ı  6.000 m2 amb places i  
zones de joc infantil

ı  Eix comercial
ı  Zones per a vianants

ı  300 punts de llum LED

ı  500 arbres

ı   2 parades de bus 
urbà

ı  1 km de carril bici
ı  Punts de recàrrega 

de vehicle elèctric
ı  450 places 

d’aparcament

ı   21.000 m2 de sòl per a 
equipaments públics

Com serà l’edifici Atrium?

El barri de la Sínia, 
una aposta per l’habitatge a Martorell

Espai urbà

Eficiència
energètica

Mobilitat

Equipaments

Martorell tindrà en els propers 
anys un barri completament 
nou situat entre Torrent de 
Llops, les Bòbiles i Can Cases. 
La Sínia ha estat concebuda 
com un eixample residen-
cial pensat per al benestar i la 
qualitat de vida de les famílies. 
Inclourà 1.100 habitatges, un 
gran parc central, un nou eix 
comercial, una zona d’oficines 
i zones per a vianants amb es-
pais de joc infantil. Les obres del 
barri nou van començar el juliol 
del 2020 amb la col·locació de 
la primera pedra i els treballs 
d’urbanització de la zona. 

ACORD PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE DE 
LLOGUER ASSEQUIBLE

El Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i l’Associació de 
Municipis de l’Arc Metropolità (AMAM), de la qual en forma part Mar-
torell, van anunciar un acord polític per construir habitatge de lloguer 
assequible. L’anunci va tenir lloc en la reunió celebrada al Teatre Prin-
cipal de Sabadell el passat 15 de desembre centrada en l’habitatge i 
que va comptar amb l’assistència de la ministra Raquel Sánchez i la 
resta d’alcaldes i alcaldesses dels nou municipis que en formen part, 
inclòs l’alcalde Xavier Fonollosa. 
La ministra Sánchez va afirmar que l’objectiu d’aquest acord és impulsar 
“la reducció d’emissions, les infraestructures de transports i l’habitatge”. 
Des de l’AMAM, de la qual l’alcalde Fonollosa n’és el vicepresident, es 
va recordar la urgència d’apostar pel lloguer assequible, indicant que 
“els municipis de la segona corona tenen unes dinàmiques residencials 
diferents del cor metropolità”. Es preveu que en pocs mesos es pugui 
signar el protocol que activin aquestes inversions.

https://martorell.cat/ca/pag827/martorell-la-sinia.htm
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ple: vol ser una veritable àrea de nova 
centralitat per la comarca.
Per aquest motiu es preveu un gran parc 
central de més de de 20.000 m2, un eix 
comercial, places i zones verdes, una 
zona d’oficines i serveis, una àrea per 
a vianants amb jocs infantils i una altra 
d’equipaments públics. 
Volem que aquest nou barri disposi de 
tots els serveis necessaris, i que com-
plementi la trama urbana del seu voltant. 
Per aquest motiu, també estem realitzant 
obres de millora dels carrers de l’entorn, 
com ara a Pep Ventura, a Prat de la Riba o 
properament a l’avinguda Francesc Riera,  
que generarà un recorregut de passeig i 
estada i relligarà els barris de les Bòbiles, 
el Pla, Torrent de Llops i la Sínia.

Per últim, fa unes setmanes la con-
sellera de Justícia Lourdes Ciuró va 
anunciar que les obres del nou Palau 
de Justícia de Martorell començaran el 
desembre de 2022 amb la construcció 
d’un nou edifici de més de 5.500 me-
tres quadrats. Què suposa pel municipi 
aquest nou equipament?
La construcció del Palau de Justícia perme-
trà, d’una vegada, posar punt i final a la dis-
persió actual dels jutjats, centralitzant-los 
en un sol edifici i ampliant i modernitzant 
les instal·lacions per permetre que aquest 
servei públic tan important tingui totes les 
condicions funcionals necessàries, sigui 
accessible i faciliti una justícia propera.
El nou edifici se situarà a l’entorn de 
l’estació de Martorell Central, a Can Ca-
rreras, i permetrà impulsar aquesta zona 
amb una nova àrea d’equipaments i ser-
veis públics. La seva ubicació permetrà 
que estigui perfectament connectat a tra-
vés de transport públic per les estacions 
de Rodalies RENFE i de Ferrocarrils de la 
Generalitat, i també disposarà d’un apar-
cament Parc and Ride.
Sens dubte, és una gran actuació pel barri 
i per Martorell, ja que disposarem d’un edi-
fici emblemàtic que donarà vida a un dels 
punts de major mobilitat de la comarca.

cions cerquem suport de tots els agents 
que poden aportar. Ja sigui a altres admi-
nistracions com INCASOL, la Generalitat 
o l’Estat, col·laborant amb cooperatives 
i fundacions homologades per l’Agència 
Catalana de l’Habitatge o facilitant la in-
versió de promotors privats o propieta-
ris. Volem millorar les condicions de vida 
dels nostres veïns: començant amb cada 
habitatge, i continuant a cada racó, ca-
rrer i barri.

A aquests habitatges de lloguer s’hi 
sumen els altres 130 pisos de com-
pravenda també en règim de protec-
ció oficial que van sortejar-se aquest 
passat estiu. Com valoreu el procés 
d’adjudicació d’aquests habitatges?
El procés d’adjudicació ha estat tot un èxit. 
La nostra voluntat era que la gent de Marto-
rell pogués fer el seu projecte vital a Marto-
rell, i per aquest motiu la primera promoció 
ha estat la impulsada per l’Ajuntament. Vam 
prioritzar els veïns de Martorell, i tothom 
que va optar i tenia capacitat econòmica 
per adquirir els habitatges ha pogut tenir un 
pis a preu assequible a la Sínia.
D’altres famílies han optat per esperar-se 
als habitatges de lloguer que adjudicarem 
durant aquest any, i d’altres han preferit 
anar al mercat lliure a comprar en alguna 
de les promocions privades que ja s’estan 
desenvolupant.
Cal dir que en aquesta primera promoció 
d’habitatge assequible encara hi ha algun 
pis disponible, i qui estigui interessat i com-
pleixi els requisits, pot apropar-se a l’oficina 
d’atenció a l’edifici de l’Ajuntament, infor-
mar-se i sol·licitar-ho.

La Sínia continua avançant, no només 
en la construcció dels habitatges, tam-
bé en les accions d’urbanització del 
nou barri, que actualment es troben 
al 80% de la seva execució. Com serà 
aquest nou barri?
El barri de la Sínia suposarà un salt qua-
litatiu per al nostre poble. La seva con-
cepció va més enllà d’un simple eixam-

Fa uns dies es va col·locar la primera 
pedra de l’edifici Atrium del nou barri 
de la Sínia. Aquest edifici comptarà 
amb 130 habitatges de lloguer amb 
protecció oficial. Com seran aquestes 
noves vivendes?
L’edifici Atrium és la segona promoció 
d’habitatge assequible que impulsem al ba-
rri de la Sínia. Aquest nou edifici serà pràcti-
cament igual a l’edifici de compravenda atès 
que els paràmetres urbanístics són el ma-
teixos. Hi trobarem pisos d’1, 2, 3 i 4 dormi-
toris i tots ells comptaran amb terrassa, pati 
o balcó; a més d’una plaça d’aparcament i 
traster inclosos en el preu del lloguer. 
Els edificis es faran amb les millors presta-
cions ambientals, disposaran de plaques 
solars per a la producció d’aigua calen-
ta sanitària i plaques fotovoltaiques per 
l’autoproducció d’energia elèctrica. Des de 
l’Ajuntament estem plenament alienats en 
la lluita contra el canvi climàtic, i per tant, 
tant el nou barri de la Sínia com els edificis 
que hi construïm seran un exemple.

L’Edifici Atrium suposa una nova mos-
tra del compromís de l’Ajuntament per 
l’accés a un habitatge digne.
Efectivament, l’accés a l’habitatge és una 
altra de les prioritats d’aquest equip de go-
vern. Sabem que no és una tasca fàcil, i per 
això hem fet un plantejament valent. Hem 
apostat des del primer dia per l’increment 
del parc públic d’habitatge, tant en opera-
cions de nova construcció, com aquestes 
dues promocions al nou barri de la Sínia, 
com altres actuacions que estem a punt 
de començar a la Vila.
Volem donar resposta a la demanda 
d’habitatge per a tothom: els més joves, 
les famílies que volen comprar a un preu 
raonable i les que volen llogar. Alhora, pen-
sem en què aquesta oferta estigui el més 
repartida possible pels diferents barris de 
Martorell, amb especial atenció a aque-
lles zones on pràcticament no hi ha oferta 
d’habitatge assequible.
Ens trobem davant d’un repte molt im-
portant, i per impulsar aquestes actua-

ENTREVISTA

El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge de 
l’Ajuntament de Martorell, Albert Fernández detalla com va prenent forma 
el barri la Sínia i el compromís del consistori amb l’habitatge assequible. 

“El barri de la Sínia suposarà un salt    
  urbanístic qualitatiu per al nostre poble” 

ALBERT FERNÁNDEZ
REGIDOR DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, 
MEDI AMBIENT I HABITATGE
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Martorell, un “exemple a seguir” 
en serveis socials
La consellera de Drets Socials de la Gene-
ralitat de Catalunya, Violant Cervera, va fer 
una visita institucional a l’Ajuntament de 
Martorell, el 24 de novembre, en la qual va 
veure en primera persona els avenços dels 
habitatges de protecció oficial del nou ba-
rri de la Sínia, les instal·lacions de la Fun-

dació Arc de Sant Martí i la residència de 
gent gran Sant Joan de Déu.
La consellera va destacar l’ànima social 
de Martorell com un dels seus trets dife-
rencials: “És una ciutat que disposa d’uns 
equipaments que són un exemple i un 
model a seguir per moltes institucions i 

ajuntaments del país”. A més, va remar-
car que els serveis del municipi complei-
xen l’objectiu d’un nou model d’autonomia 
personal que permet als col·lectius més 
vulnerables, com la gent gran o les per-
sones amb discapacitat, “decidir on i com 
volen viure i quan hi volen anar a viure”. 

https://martorelldigital.cat/violant-cervera-martorell-te-uns-equipaments-socials-que-son-exemple-i-model-a-seguir/
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Els nous jutjats
començaran a construir-se a finals d’aquest any

Les obres del nou edifici judicial del munici-
pi s’iniciaran el desembre del 2022. Així ho va 
anunciar la consellera de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya, Lourdes Ciuró, en la seva visita 
institucional a Martorell,  al mes de novembre. 
Està previst que el nou Palau de Justícia estigui 
acabat a principis del 2025. 
L’edifici se situarà al carrer Montserrat 90, al 
barri de Can Carreras, en un solar que Ferroca-
rrils de la Generalitat de Catalunya va cedir al 
Departament de Justícia. L’equipament tindrà 
més de 5.500 metres quadrats de superfície 
i , com a novetat, disposarà d’una sala de ro-
des de reconeixement en el mateix edifici, per 
tal d’assegurar les condicions de seguretat re-
querides. 
La ubicació  de l’espai permetrà una bona co-
municació amb transport públic gràcies a la 
seva proximitat amb les estacions de Rodalies 
Renfe i Martorell Central de FGC. També s’hi 
instal·larà un aparcament per a 300 vehicles 
privats. 
L’alcalde, Xavier Fonollosa, va valorar positiva-
ment l’avançament en la construcció d’aquest 
equipament. Va recordar que “després de 20 
anys de reivindicacions” el projecte ja és una re-
alitat, i que en qüestió de dos anys el municipi 
“disposarà d’un dels millors edificis judicials 
del país”. La consellera Ciuró va remarcar la im-
portància d’un edifici nou i accessible: “Volem 
una justícia propera, i això passa per oferir les 
condicions òptimes a la ciutadana per protegir 
els seus interessos”.
Durant la visita institucional al municipi, Ciuró va 
ser als terrenys on s’ubicaran els jutjats nous i 
a les dependències judicials actuals, i també va 
signar el llibre d’honor de l’Ajuntament. 
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Salvador Esteve, 
   fill predilecte de Martorell

TRAJECTÒRIA

1984
Regidor a l’Ajuntament de Martorell

1987-2003
Alcalde de Martorell 

1988-1991
Membre del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat

1991-1995
Vicepresident primer del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

1992, 1995 i 1999
Diputat al Parlament de Catalunya 
per la província de Barcelona

2007-2015
Alcalde de Martorell

2007-2011
President de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques

2011-2015
President de la Diputació de 
Barcelona

Salvador Esteve i Figueras, alcalde de Mar-
torell entre el 1987 i el 2003, i entre el 2007 
i el 2015, va ser nomenat fill predilecte de 
Martorell després que s’aprovés, el 10 de 
desembre, en un ple extraordinari que va 
tenir lloc a l’Ajuntament de Martorell. 
Aquest nomenament honorífic el va rebre, 
segons paraules de l’alcalde, Xavier Fono-
llosa, “per la seva incondicional estima i 
servei al poble” des de la política local com 
a alcalde durant 24 anys, i per la vinculació 
mantinguda amb el teixit associatiu.
Salvador Esteve va manifestar sentir-se 
“molt  agraït, perquè el càrrec més impor-
tant a què pot aspirar una persona és el 
d’alcalde del seu poble, i aquesta n’és la 

distinció més important”. L’acte es va cele-
brar a la sala de plens de l’Ajuntament, on 
Salvador Esteve va estar acompanyat per 
la seva família.
D’acord amb el que disposa el Reglament 
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de 
Martorell, se li va fer entrega d’una placa 
de plata commemorativa amb la inscripció 
“La vila de Martorell, al seu fill predilecte 
Sr. Salvador Esteve i Figueras, per la seva 
estima i dedicació en cor i ànima a la vila 
de Martorell”, i d’un diploma. L’exalcalde 
de Martorell és el quart fill predilecte del 
municipi, seguint els nomenaments de 
Jaume Muxart (2002),  Montserrat Cap-
many (2010) i Màrius Garcia (2016). 
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Salvador Esteve, 
   fill predilecte de Martorell

UNA VIDA DEDICADA A 
MARTORELL
Salvador Esteve va néixer a Martorell l’any 
1945. Va ser membre de l’escoltisme i cap 
de l’agrupament escolta del 1963-1973. 
El 1984 va ser regidor a l’Ajuntament de 
Martorell pel grup de Convergència De-
mocràtica de Catalunya, on va arribar per 
primer cop a l’alcaldia l’any 1987 i fins a 
l’any 2003. Va ser membre del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, del 1988 al 
1995, i en va ser vicepresident primer du-
rant els anys 1991-1995.
A les eleccions municipals del 2007 va 
ser escollit novament alcalde de Marto-
rell, càrrec que va revalidar el 2011. Va ser 
alcalde fins a l’any 2015, quan va finalitzar 
la seva trajectòria política.
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Ajuts a bars i restaurants

L’Ajuntament de Martorell va aprovar, 
en el Ple Municipal del mes de desem-
bre, suspendre l’aplicació de la taxa 
per ocupació de la via pública amb 
cadires, taules i tendals.  La mesura 
afecta principalment als establiments 
d’hostaleria i restauració del municipi i 
estarà vigent fins el 31 de maig de 2022.
Des del consistori s’ha decidit pospo-
sar aquesta taxa degut al context de 
l’epidèmia i l’augment dels contagis que 
la sisena onada està suposant. L’aplicació 
de noves mesures en el sector de la res-
tauració i l’hostaleria, que continuen re-
querint la distancia mínima de seguretat 
en aquests espais, va ser un altre dels 
factors que va afavorir una nova amplia-
ció d’aquesta mesura excepcional per fer 
front a la crisi econòmica i social pro-
duïda per l’epidèmia de la COVID-19.
En una carta adreçada als propietaris 
dels establiments afectats, l’alcalde Xa-
vier Fonollosa va recordar que la priori-
tat de l’ens local és “frenar els contagis i 
prioritzar la salut” i alhora “vetllar pel tei-
xit econòmic i social i preservar la cohe-
sió del nostre poble davant les diferents 
situacions que es puguin presentar” en el 
context epidèmic actual.   

L’estiu del 2020 es va suspendre tempo-
ralment per primera vegada l’aplicació 
de la normativa que regeix l’ocupació 
de les terrasses a la via pública de Mar-
torell, tant pel referent a la determina-
ció de l’espai màxim a ocupar com per 

l’aplicació de les tarifes. Aquesta deter-
minació va tenir l’objectiu per facilitar el 
màxim la reactivació econòmica just des-
prés de l’etapa més dura de la pandèmia 
i alhora donar compliment a les mesures 
de seguretat.

L’AJUNTAMENT OFEREIX 
SUPORT PER DESCARREGAR EL 
CERTIFICAT DIGITAL COVID
L’Ajuntament de Martorell va posar en marxa el passat 
desembre un servei d’ajuda per obtenir el certificat 
digital COVID de la Unió Europea. L’objectiu d’aquest 
servei va ser ajudar a descarregar l’anomenat pas-
saport COVID a aquelles persones que es trobessin 
amb dificultats per fer-ho.
El servei va ser adreçat al conjunt de la ciutadania i 
especialment per a la gent gran, un dels col·lectius 
que pot enfrontar-se amb més obstacles a l’hora 
d’accedir a les operacions de gestió telemàtica. Els 
interessats poden obtenir aquest suport a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, al Centre Integral d’Esport i Sa-
lut i i a l’Oficina del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell.  

S’AMPLIA LA SUSPENSIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE LES TERRASSES
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La plaça Ramon Llull es transforma 
en un espai lúdic infantil

El barri de Can Carreras va inaugu-
rar a finals del mes de novembre la 
remodelació de la plaça de Ramon 
Llull, situada davant de l’edifici de 
la policia local. Aquesta recupera-
ció ha comptat amb la instal·lació 
de jocs infantils inclusius per a tots 
els nens i nenes, la instauració de 
mobiliari urbà nou, la millora de la 
il·luminació i l’ampliació de l’àrea 
verda i de vegetació amb l’objectiu 
de fomentar el desenvolupament 
sostenible de l’espai.
A l’acte d’inauguració hi van assistir 
l’alcalde, Xavier Fonollosa, la regi-
dora de Serveis Urbans i Via Públi-
ca, Elisabet Plaza, i altres membres 
de l’equip de govern, que van des-
cobrir la placa commemorativa de 
la remodelació. Durant el matí hi va 
haver ambientació infantil i es va re-
partir coca i xocolata. L’alcalde va 
celebrar que es continuïn millorant i 
recuperant els espais de Martorell i 
va assegurar que “fer urbanisme al 
servei de les persones és el millor 
que podem fer des de l’Àrea de Te-
rritori de l’Ajuntament”. 
La remodelació de la plaça de Ra-
mon Llull forma part de les reformes 
integrals que l’equip de govern ha 
dut a terme al barri de Can Carre-
ras. Les obres de la plaça de Maria 
Canela, després de les obres realit-
zades del corredor mediterrani i del 
passatge de la Central Elèctrica, po-
saran el punt final a la reurbanització 
de tot el barri en un període de sis 
anys. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAGEzBMl7oE
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Martorell alça la veu contra 
la violència masclista

Les persones amb discapacitat intel·lectual reclamen 
els seus drets a la campanya #STOPLListesEspera

El 25 de novembre va ser el Dia Internacional 
contra la Violència Masclista, i l’Ajuntament 
va sumar-se, un any més, a donar veu als 
diferents tipus de violència que les dones 
pateixen de forma continuada. 
Sota la campanya “Dones que alcen la 
veu”, es van donar a conèixer les històries 
de Mho Dueñas, Mireia Puig Coca, Marisol 
Solís Fernández i Pilar Voltà Galofré, quatre 
dones de Martorell compromeses amb el 
feminisme i la lluita contra la desigualtat de 
gènere en el seu dia a dia. 
La regidora d’Igualtat, Belén Leiva, va llegir el 
manifest del 25-N, que enguany va introduir 
les noves formes i àmbits de violència a què 
les dones han d’enfrontar-se en l’actualitat, 
com la vulneració dels drets sexuals i re-
productius, la violència vicària, la violència 
obstètrica o la violència digital. L’acte va tenir 
lloc davant l’Ajuntament, i va comptar amb la 
participació d’alguns assistents que van lle-
gir frases de record per a cadascuna de les 
37 dones assassinades el 2021. 
La programació entorn del 25-N va cloure 
amb la representació de l’obra de teatre En-
cara hi ha algú al bosc, protagonitzada per 
l’actriu catalana Ariadna Gil, i que presenta 
el relat de les supervivents de la violència 
sexual duta a terme durant la Guerra dels 

El Centre Ocupacional de Can Serra i la 
Fundació Arc de Sant Martí de Marto-
rell van sumar-se, un any més, als actes 
de commemoració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat, que 
té lloc cada 3 de desembre. Enguany la 
campanya  #STOPLlistesEspera, impul-
sada per l’Agrupació Catalana de Cen-
tres per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual, va denunciar les dificultats 
a les quals han de fer front les persones 
d’aquest col·lectiu a l’hora d’accedir a un 
habitatge digne amb els suports neces-
saris o als serveis d’atenció diürna. En el 
manifest d’aquest 2021 també es va rei-

Balcans. Un documental i una exposició fo-
togràfica van complementar aquest projecte 
produït per la plataforma Cultura i Conflicte. 

vindicar el seu dret a poder dur a terme un 
projecte de vida independent.
Els usuaris de la Fundació Arc de Sant Martí 
van participar en la concentració que es va 
fer a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb 
altres entitats, persones i famílies del sector. 
Per la seva banda, el Centre Ocupacional 
de Can Serra i l’Associació de Familiars i 
Amics de Can Serra van reunir-se davant 
l’estació Martorell Central de FGC, on més 
d’una vintena de membres d’aquestes enti-
tats van llegir un manifest. A més, durant tot 
el matí van oferir els productes de La Botiga 
de Can Serra, la parada que cada dimecres 
posen al mercat no sedentari de La Vila.

https://www.youtube.com/watch?v=awcim5w5U08&t=141s
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El Nadal segur torna a omplir de 
màgia els carrers de Martorell
Martorell ha viscut un desembre en què el 
retorn de les activitats comercials, cul-
turals i d’oci nadalenques han estat les 
protagonistes. Després del Nadal passat, 
en què l’epidèmia va impedir les celebra-
cions habituals, el final del 2021 s’ha po-
gut tornar a viure l’ambient nadalenc que 
caracteritza aquestes dates, respectant 
i seguint les recomanacions i mesures 
de seguretat en tot moment. 
Durant el mes de desembre van tornar 
les fires més tradicionals, com la de 

Santa Llúcia del barri de Rosanes –que 
va celebrar la 40a edició– o la fira de Na-
dal de Nou Martorell, a la rambla de les 
Bòbiles, que va aplegar una cinquantena 
de comerços de proximitat i artesania i 
un tió gegant per als més petits. Els ba-
rris de Can Bros i de La Vila també van 
acollir els seus mercats de Nadal amb 
productes d’artesania, proximitat i de 
segona mà, i la visita del Pare Noel i el 
patge Viu-Viu, respectivament. El Col·legi 
La Mercè va recuperar el pessebre vivent 

presencial als jardins del Progrés, amb la 
participació de gran part dels alumnes i 
el professorat. 
Un any més, Martorell va tornar a bolcar-
se amb la Marató de TV3. L’Ajuntament 
i diverses entitats del municipi van or-
ganitzar diferents activitats esportives 
i culturals per col·laborar amb aquesta 
acció solidària, que en l’edició del 2021 
va centrar-se en la investigació de les 
malalties mentals. 
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  Més de 300 persones homenatgen a        
       Pere Miró en un emotiu acte

Pere Miró (1948–2021) va ser un activista 
social i cultural que va dedicar gran part de 
la seva vida a l’associacionisme de Marto-
rell i que va morir l’abril del 2021. Més de 
300 persones van voler reconèixer el seu 
compromís amb el teixit cultural i d’entitats 
del municipi amb un homenatge pòstum 
que va tenir lloc el 27 de novembre, coinci-
dint amb el dia del seu aniversari.
En un acte presentat per Olga Folqué i 
Rosa Farreras, centenars de martore-
llencs van voler commemorar la seva fi-
gura, en una vetllada emotiva que va re-
passar la vida de Miró i la gran implicació 

i dedicació que va oferir a les 17 entitats 
i institucions amb les quals va col·laborar. 
De Pere Miró, van destacar que va ser 
una persona “positiva i sempre disposa-
da, afable i implicada amb el seu poble i la 
seva gent”, i van recordar el seu caràcter 
“compromès, divertit i ple d’energia”. 
Per fer honor a la seva gran vocació tea-
tral i la seva vinculació amb la cultura mar-
torellenca, l’entrada al Teatre El Foment 
passarà a denominar-se Sala Pere Miró. Al 
final de l’acte, la seva família va destapar la 
placa commemorativa que bateja l’entrada 
al teatre amb el seu nom. 

Presentades les 
obres guanyadores  
del Premi Vila 2021

La Wash Pompeu Fabra de Martorell, guanyadora dels 1rs Premis Relleu 
de Negocis del Baix Llobregat Nord

El concurs literari Premi Vila de Marto-
rell, impulsat per la regidoria de Cultura, 
va presentar les principals obres guardo-
nades de poesia de l’edició del 2021, en 
un acte on també van reconèixer el talent 
dels autors guanyadors.
Llet de glacera d’Alba Camarasa (categoria 
oberta de poesia en català),  Mecánica de 
Vicente Luis (categoria oberta de poesia 
en castellà)  i La Foradada de Llum Sau-
mell (categoria local) van ser els tres poe-
mes premiats en la darrera edició d’un dels 

La bugaderia La Wash Pompeu Fabra va 
ser l’empresa guanyadora de la primera 
edició dels Premis Relleu de Negocis del 
Baix Llobregat Nord Fem Xarxa, Fem Em-
presa, i es va emportar un xec de 3.000 
euros com a premi. Aquests guardons re-
coneixien la iniciativa emprenedora dels 
usuaris dels Centres Locals de Serveis a 
les Empreses del territori que han com-
prat negocis a través del programa Re-
empresa. A aquesta primera edició s’hi 
han presentat nou candidatures; el saló 

premis de literatura més prestigiosos del 
territori. 
El 2022 se celebrarà el 47è Premi Vila, en 
una nova edició amb deu categories i amb 

de bellesa Ianna by Sònia d’Esparreguera 
i l’herboristeria Pía d’Olesa de Montse-
rrat van obtenir el segon i tercer premi 
respectivament. 
Abans del lliurament de premis, es va 
fer una sessió de treball en xarxa (net-
working) per connectar emprenedors i 
empresaris de sectors diferents, on els 
assistents van poder conèixer profes-
sionals que podien ajudar-los, guiar-los i 
oferir-los els seus serveis.

una aportació econòmica de 7.550 euros 
de premis. El termini per presentar els ori-
ginals de poesia i prosa del certamen aca-
ba el 17 de febrer.
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Mor Lluís Tomás, 
regidor de l’Ajuntament 

Lluís Tomás i Moreno, regidor a l’Ajuntament 
de Martorell pel Partit Socialista de Catalun-
ya (PSC), va morir de manera sobtada la 
matinada del 7 de desembre, a l’edat de 
63 anys. Entre els anys 1990 i 2015 va ser 
una de les veus més conegudes de Ràdio 
Martorell, on durant 15 anys va exercir de 
redactor i on també va ser cap d’Esports.  
Lluís Tomàs va estar sempre lligat al teixit 
associatiu i social martorellenc, implicat 
en moltes entitats del municipi, com 
l’Associació de Veïns Verge del Carme, el 
Club Handbol Martorell, el Club Petanca 
Martorell, el Club Natació Martorell o el 
Club Ad Fines Martorell. 
Militant del PSC des de l’any 1999, va ser 
alcalde de Castellví de Rosanes entre els 
anys 2000-2015 pel partit Independents 
de Castellví de Rosanes (INCAS). El 2015, 
va esdevenir regidor a l’Ajuntament de 
Martorell, on ara complia la seva segona 
legislatura. També era actual membre de 
l’executiva de la Federació del PSC al Baix 
Llobregat.
També va ser conseller al Consell Comarcal 
del Baix Llobregat entre el 2007 i el 2015, i 
diputat provincial a la Diputació de Barce-
lona entre el 2015 i el 2019, com a vocal 
de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Hu-
mans; vocal de la Comissió informativa i de 
seguiment d’Atenció a les Persones i vocal 
de la Comissió Especial de Comptes.
El conjunt del teixit polític de Martorell va 
lamentar profundament la marxa de Lluís 
Tomàs. L’alcalde, Xavier Fonollosa, va re-
cordar que era “era d’aquelles persones 
que es prestaven al diàleg i a l’entesa. Vull 
destacar-ne les seves formes correctes i 
cordials ”.
Des del PSC de Martorell, el regidor Toni 
Carvajal va remarcar que Tomàs va ser “un 
polític de soca-rel, amb una gran vocació i 
passió per millorar la qualitat de vida dels 
seus veïns i veïnes, especialment de les 
persones més desfavorides” i que la seva 
proximitat i tarannà dialogant i de consens 
serà una guía per les futures generacions” 
del grup municipal socialista.
L’Ajuntament va decretar el 8 de desembre 
dia de dol oficial, amb les banderes onejant 
a mig pal i la suspensió de tots els actes 
institucionals.
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L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) és un ser-
vei municipal des d’on s’ofereix informació, 
orientació i assessorament general en 
matèria d’habitatge a la ciutadania. L’OLH 
és el punt de referència dels martorellencs 
a l’hora de consultar, efectuar i resoldre 
qualsevol gestió vinculada a la vivenda en 
l’àmbit de Martorell.
L’OLH realitza diversos tràmits relacionats 
amb l’habitatge com per exemple: ajuts 
al pagament del lloguer, intermedia-
ció de deute hipotecari i de lloguer amb 
grans tenedors i ajuts a la rehabilitació 
d’edificis d’habitatge.  L’OLH també ofe-
reix la Borsa de Lloguer Social, un  ser-
vei que capta habitatges de Martorell i els 
posa a lloguer a preus assequibles per la 
població del municipi d’acord amb la Llei 
d’Arrendaments Urbans vigent.

L’OLH està ubicada al Carrer Lloselles, 66, 
al barri de la Vila i realitza atenció presencial 
amb cita prèvia. Per donar suport a l’OLH 
i per atendre millor al ciutadà de Martorell, 
l’Ajuntament disposa d’altres dos punts 
d’atenció:

ı OAC (Carrer Mur, 71 amb cita prèvia): 
realitza tràmits relacionats amb docu-
mentació referent a l’habitatge.

ı Oficina de la Sínia a la planta baixa de 
l’Ajuntament de Martorell (Pl  de la Vila, 46).

L’OLH també atén per correu electrònic: 
olh@martorell.cat.

CONEIX ELS 
NOSTRES SERVEIS

PRINCIPALS TRÀMITS 
DE L’OLH EL 2021

UBICACIÓ: C/ de Lloselles, 66

HORARI D’ATENCIÓ: 
ı Dimarts i dijous: de 9.30h a 13h
ı Dimecres: de 9.30h a 13h i de 17h a 19h

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       93 775 00 50
       olh@martorell.cat

*Augment respecte l’any 2020. Dades oficials OLH 2021

ı Registre per a 
Habitatges de 
Protecció Oficial 

ı Prestacions per 
al pagament del 
deute del lloguer 
(PEEU) 

ı Expedients de 
Mesa d’Emergència

ı Expedients 
de Servei 
d’Intermediació 
Hipotecària (SIDH) 

+ 460%

+ 164%

+ 110%

+ 100%

mailto:olh%40martorell.cat?subject=
mailto:olh%40martorell.cat?subject=
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La Cursa de Martorell torna amb una 
alta participació
La 22a edició de la Cursa de Martorell va tor-
nar a celebrar-se, el 21 de novembre, des-
prés de dos anys sense haver-se fet. Amb 
més de 450 inscrits i 400 corredors arribats 
a meta, la prova d’atletisme va tenir una aco-
llida positiva en una versió reduïda a 5 km.
El recorregut va passar pels barris de Can 
Cases, Torrent de Llops i Camí Fondo, en 

un esdeveniment que va comptar amb prop 
de 100 voluntaris, que van assistir els par-
ticipants durant tota la prova. Sergio Beja-
rano, amb un temps de 16’ 33’’, i Yolanda 
Zurriaga, amb un registre de 21’ 05”, van 
proclamar-se guanyadors de la categoria 
masculina i femenina, respectivament. 

L’esportista martorellenc Marc Rius debuta 
amb victòria a la Copa d’Espanya de powerlifting
El martorellenc Marc Rius es va pro-
clamar campió de la Copa d’Espanya 
de powerlifting que va tenir lloc a Ca-
rranque, Toledo, al mes de novembre. 
Després d’un estiu amb dues medalles 
al Campionat d’Espanya i de dos Cam-
pionats de Catalunya a la butxaca, Rius 
es va estrenar en aquesta competició 
amb la primera plaça en la categoria de 

-93 kg, i es va proclamar campió de la 
categoria absoluta.
Amb aquesta victòria, l’atleta va tancar el 
seu millor any en l’àmbit competitiu. Ara ja 
s’està preparant per a una primavera en què 
intentarà reeditar el primer lloc del Campio-
nat d’Espanya. El powerlifting és un esport 
de força que consisteix en l’aixecament de 
pesos amb màxima potència.

El CH Martorell i el CV Martorell presenten els seus equips
Les entitats esportives Club Handbol 
Martorell i Club Vòlei Martorell van pre-
sentar, a finals d’any, els seus equips per 
a la temporada 2021-2022. 
El CHM, va reunir els 162 esportistes a 
la Nau #2 de Ca n’Oliveras. L’entitat té 
dos equips masculins i dos equips feme-
nins sènior, demostrant la consolidació 
del club en les categories superiors. El 

primer equip masculí, dirigit per Christian 
Stahringer, competirá a Primera Cata-
lana, mentre que el femení ho farà a la 
Lliga Catalana amb Jordi Florenza com 
a tècnic. 
Per la seva banda, el CVM va fer desfilar els 
seus equips al Pavelló de Can Cases. Amb 
16 equips i 140 esportistes, destaquen els 
dos equips inclusius adaptats i el cachibol, 
una modalitat nova d’aquest curs. 

El Col·legi La Mercè celebra el seu 160è aniversari

El 22 de novembre, es van complir 160 
de la creació del Col·legi La Mercè,  i ho 
va celebrar amb un dia farcit d’activitats 
commemoratives. Al migdia tota l’escola 
i algunes entitats van reunir-se a la pista 
del jardí del Progrés, on, acompanyats de 
l’alcalde, Xavier Fonollosa, van bufar les 
espelmes d’un pastís al·legòric. 
A la tarda hi va haver una ballada de ge-
gants i capgrossos per als alumnes dels 

cursos d’infantil i primària. La Mercè va 
néixer l’any 1861, i actualment s’hi duen 
a terme l’educació infantil, primària, se-
cundària i batxillerat. Aquest mateix curs 
va inaugurar edifici destinat als alumnes 
de P3, P4 i P5, just al costat de l’edifici 
principal, per oferir un projecte educatiu i 
pedagògic renovat.
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AGENDA GENER

FREESTYLE
Divendres 14
Hora: 18h  LLoc: Espai Jove.Nord 

AULES D’ESTUDIS
Del dilluns 10 de gener fins al divendres 4 de febrer
Hora: De dilluns a diumenge, de 10h a 14h i de 16h a 20.30h

VISTES DE DRON SOBRE LITERATURA: ‘LES CRÒNIQUES 
DEL SEGLE XII’, AMB ALBA BOHIGAS
Dimecres 12 
Hora: 11h LLoc: Biblioteca de Martorell

TORNEIG CODI SECRET
Dimecres 19
Hora: 19h  LLoc: Espai Jove.Nord 

RISOTERÀPIA
Dissabte 15
Hora: 11h  LLoc: Espai Jove.Nord

MURDER PARTY
Divendres 28 
Hora: 17:00  LLoc: Espai Jove.Nord
Inscripció prèvia.

ACTIVITATS ESPAI JOVE ACTIVITATS BIBLIOTECA

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

Nous comerços 
a Martorell
Benvinguts!

LA SECRE MARTORELLLIKE SUGAR SL

 NOU QUEVIURES 
“EL TEU MINI SUPER”PEIXATERIA LAS PALMERAS

     C/ Josep Pla, 14
     @la_secre_immobiliaria
     www.lasecre.es
     628 87 18 58

Pl. Del Vi, 1
667 35 16 63

     C/ Merce Rodoreda, 3.     C/ Pep Ventura, 5 

ESPAI BIOSFERA. 
BENESTAR INTEGRAL I 
TERÀPIES NATURALS

C/ Mur, 33.
@espaibiosfera
https://erika-gimenez-quiromas    
satge-terapies-naturals.negocio.site
695 30 35 86

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

47è Premi Vila de Martorell
Data límit de presentació d’obres: dijous, 17 de gener
Més informació: premivila.martorell.cat/

https://www.google.com/maps/place/Carrer+Josep+Pla,+14,+08760+Martorell,+Barcelona/@41.4760744,1.914405,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a48ece3a97e885:0x535a50c76d9db799!8m2!3d41.4760744!4d1.916599
https://www.instagram.com/la_secre_immobiliaria/
https://www.lasecre.es
https://www.google.com/maps/place/SUGAR+MARTORELL/@41.4771669,1.915696,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a48f1e72489027:0x4568dc151b591ca3!8m2!3d41.4771669!4d1.91789
https://www.google.com/maps/place/Nou+Queviure/@41.475721,1.914095,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a48ecdd15e8017:0xe61645d1850b8eeb!8m2!3d41.4757093!4d1.9162895
https://www.google.com/maps/place/Carrer+d'En+Pep+Ventura,+5,+08760+Martorell,+Barcelona/@41.4788786,1.914624,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a48ecee69236cb:0x54f3fb89aee3b771!8m2!3d41.4788786!4d1.916818
https://www.google.com/maps/place/Carrer+del+Mur,+33,+08760+Martorell,+Barcelona/@41.4738493,1.9267518,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a48edd67b71911:0xb6a64f4cb469066b!8m2!3d41.4738493!4d1.9289458
https://www.instagram.com/espaibiosfera/
https://erika-gimenez-quiromassatge-terapies-naturals.negocio.site
https://erika-gimenez-quiromassatge-terapies-naturals.negocio.site
mailto:b.martorell%40diba.cat?subject=
mailto:https://bibliotecavirtual.diba.cat/martorell-biblioteca?subject=
mailto:https://bibliotecavirtual.diba.cat/martorell-biblioteca?subject=
https://premivila.martorell.cat
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PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA: 
‘SOLA’, DE CARLOTA GURT
Dimecres 14 
Hora: 18.30h  LLoc: Biblioteca de Martorell
Reserva d’entrades: entrades.martorell.cat

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE POESIA: ‘RECORDS I ES-
PERANCES’, DE MONTSERRAT BARLAM
Dijous 20
Hora: 18.30h  LLoc: Biblioteca de Martorell
Reserva d’entrades: entrades.martorell.cat

HORA DEL CONTE: ‘CONTES PER SOMIAR’ 
AMB LA NARRADORA ORAL SARA GENOVART
Dimarts 25
Hora: 17.00h  LLoc: Biblioteca de Martorell
Reserva d’entrades: entrades.martorell.cat

PRESENTACIÓ DE L’ASSAIG: ‘PUTIN 30 ANYS DESPRÉS 
DEL FINAL DE L’URSS’, DE LLIBEDRT FERRI
Dijous 27
Hora: 18.30h  LLoc: Biblioteca de Martorell
Reserva d’entrades: entrades.martorell.cat

ITINERARI PER LA VILA 
Dimenge 9 i 30 de gener
LLoc: La Vila
Imprescindible reserva prèvia: 93 774 22 23 - museus@martorell.cat 

TRIBUTO AL REY LEÓN. NOVA DATA.
Diumenge 16
Hora: 17.30h  
LLoc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric ‘La Caserna’
Reserva: entrades.martorell.cat 

SWING A LA PLAÇA
Diumenge 23
Hora: 11h   LLoc: Plaça de la Vila

LA XARXA: ‘VALENTINA QUÀNTICA’
Diumenge 23
Hora: 12h   LLoc: Auditori Joan Cererols

CICLE GAUDÍ: ‘PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA’
Divendres 28
Hora: 19h   LLoc: Nau#2 de Ca n’Oliveras

CINEXIC: ‘ERNEST & CELESTINE’
Diumenge 30
Hora: 12h   LLoc: Auditori Joan Cererols

CINECLUB: ‘UN REMOLQUE LARGUÍSIMO’
Divendres 14
Hora: 19h  LLoc: Auditori Joan Cererols

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA:
‘FES ARRIBAR LA TEVA VEU AL MÓN’
 25 de gener, 1, 8 i 15 de febrer
Hora: 17.30h a 19h   LLoc: Biblioteca de Martorell

EXPOSICIONS BIBLIOTECA
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA KENYA ’21
Del 3 al 31 de gener
Organitza: ONG Mans Mercedàries

ACTIVITATS MUSEUS I CULTURA

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

EXPOSICIÓ ‘MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ’
Exposició permanent
Horari: Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i 
festius de 10’30 a 14 h. 
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis.

L’ART DE LA CIÈNCIA. JORDI SABATER I PI
Inauguració: Dissabte 15 a les 12h
Horari: Dijous i divendres de 18h a 20h. Dissabtes i diumenges de 
12h a 14h.
LLoc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric ‘La Caserna’

L’ALTRE UBIC. MIGRACIONS DEL COS FRAGMENTAT
Inauguració: Dijous 27 a les 19h
Horari: Dijous i divendres de 17h a 20h. Dissabtes, diumenges i 
festius de 10.30h a 14h.
LLoc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis

EXPOSICIONS

ı Formació Ocupacional
ı Formació Professional Ocupacional Dual

www.moliempresa.cat

INSCRIPCIONS OBERTES 2021-22

mailto:museus%40martorell.cat?subject=
http://www.moliempresa.cat/index.ca.html
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@AjuntaMartorell

Aquest espai està reservat als grups 
municipals per tal que puguin expo-
sar la seva opinió en relació a temes 
d’interés públic. L’Ajuntament de 
Martorell no es responsabilitza dels 
continguts, opinions i dades que 
continguin els articles dels grups 
municipals publicats en aquest 
Butlletí Municipal. La responsabilitat 
del contingut és exclusivament dels 
seus autors.

L’Ajuntament de Martorell tampoc 
és responsable, ni indirectament, ni 
subsidiàriament dels danys i perjudi-
cis de qualsevol naturalesa derivats 
dels continguts dels articles que pu-
guin produir a tercers.

Segons ens indiquen els experts, durant les prope-
res setmanes  veurem créixer el ritme de contagis 
per Covid-19 per la irrupció de la variant Òmicron. El 
creixement del número de casos incrementa també la 
possibilitat de complicacions. És molt probable que 
aquesta situació derivi, tal i com ha passat en altres 
països, en mesures restrictives de la interacció social. 
Mesures que ens són incòmodes i desagradables, 
però que s’han mostrat efectives. 
A nivell local continuarem promovent la cura amb la uti-
lització de la mascareta, la distància i el rentat de mans, 
i fomentant la vacunació, cedint espais al Departament 
de Salut i intentant facilitar tot el possible perquè la 
campanya progressi. Estarem també amatents a la ne-
cessitat d’ajuts en cas que fos necessari, tal i com ho 
hem fet en anteriors onades.
Aquest desembre, pandèmia a banda ha estat un 
mes que recordarem. En primer lloc, perquè malau-
radament la matinada del dia 6 al 7 de desembre ens 
va deixar de manera sobtada en Lluís Tomàs More-
no, que ha estat company regidor de l’Ajuntament de 
Martorell des de l’any 2015. Amb anterioritat, havia 
estat regidor i alcalde de la veïna població de Castellví 
de Rosanes. L’Ajuntament va decretar un dia de dol el 
8 de desembre en reconeixement i record al company 
Tomàs. Una persona que ha servit Martorell des de 
la política, l’Ajuntament i l’associacionisme. Un record 
molt especial per ell i la seva família; el recordarem i 
el trobarem a faltar amb el seu tarannà dialogant, de 
respecte i d’escolta.
Per altra banda, el dia 10 de desembre  l’Ajuntament  
va celebrar un ple extraordinari per nomenar Salvador 
Esteve com a fill predilecte. Un reconeixement a la feina 
feta durant tota la seva trajectòria al servei de  Martorell. 
En Salvador ha estat vinculat a l’associacionisme local, 
regidor i alcalde de Martorell durant 24 anys, sempre 
amb el suport majoritari dels martorellencs. Esteve va 
acompanyar la transformació positiva de Martorell, li-
derant i empentant canvis decisius i en positiu, des de 
la proximitat i la bonhomia.
El reconeixement al Salvador Esteve és merescut i ha 
tingut el suport majoritari dels representants electes. 
La majoria d’ajuntaments saben reconèixer unànime-
ment  l’esforç dels seus servidors públics i alcaldes, 
és una mostra de maduresa democràtica. Alguns 
grups de l’oposició han intentat barrejar i confondre. 
Des del moment en què van saber que es faria aquest 
reconeixement n’han estat contraris, i han utilitzat i 
utilitzen el que puguin per boicotejar-lo. Són els que 
parlen des del sectarisme, valorant a la gent segons el 
seu color polític. Cercant sempre la confrontació, par-
len dels “nostres” i dels “seus”, empren la calúmnia i 
expliquen mitges veritats i mentides per intentar justi-
ficar el seu posicionament. Jutgen per pensar diferent. 
És realment trist. Encara no han entès que des de l’odi 
i la rancúnia no es construeix res digne ni positiu.
Però ens cal centrar-nos en allò que és realment impor-
tant i vull acabar aquest escrit amb un record i un reco-
neixement al company Lluís Tomàs, en pau descansi. I 
també per en Salvador Esteve, el seu exemple de ser-
vei i compromís per Martorell ens esperona a continuar 
treballant sense defallir. Tots junts, des de l’estima i en 
positiu per seguir construint un poble millor! 

Diuen que una persona no mor del tot mentre hi ha 
algú que la recorda. Partint d’aquesta premissa, el 
company Lluís Tomàs no morirà mai, perquè els i les 
socialistes de Martorell el recordarem sempre. Per a 
nosaltres, però, el Lluís no era només un company 
de partit, sinó que també era un bon amic i un refe-
rent polític.
El Lluís representava un estil de fer política que sem-
pre hem admirat. La política de trepitjar diferents ba-
rris de la ciutat, sobretot els més humils, i escoltar 
les problemàtiques dels veïns i veïnes. La política 
de convertir les necessitats i les preocupacions dels 
nostres conciutadans i conciutadanes en propostes, 
als plenaris municipals, que milloressin la seva qua-
litat de vida.
Però, sobretot, admiràvem (i encara admirem) la 
seva constància i persistència a l’hora d’assolir els 
objectius polítics que ens plantejàvem com a par-
tit. Unes fites polítiques que, principalment, anaven 
adreçades a evitar que les desigualtats econòmi-
ques i socials entre els diferents barris de Martorell 
anessin en augment.
Al Lluís li angoixava profundament que, podent re-
distribuir la riquesa generada d’una forma equitativa, 
hi hagués persones que tinguessin tant i d’altres que 
no tinguessin ni tan sols un habitatge per viure de 
forma digna. En aquest sentit, el Lluís era la perso-
nificació de la cerca permanent de la justícia social i 
d’una societat més igualitària.
Moltes gràcies, Lluís, per haver estat el nostre por-
taveu tots aquests anys. Moltes gràcies per haver-
te deixat la pell a l’hora de defensar totes i cadas-
cuna de les nostres propostes polítiques. Moltes 
gràcies pel teu fort compromís a l’hora de construir 
un Martorell més social, més sostenible i més femi-
nista. Sense cap mena de dubte, la nostra ciutat no 
s’entendria sense la teva gran contribució social i 
política.
Per tot plegat, som plenament conscients que venen 
setmanes difícils. No serà una tasca fàcil continuar 
el projecte sense tu. Però ho farem. N’estem segur. 
Treballarem sense descans per la ciutat que somia-
ves perquè, com sempre deies, als i les socialistes 
Martorell ens preocupa (i molt).

#LluísETERN/

DIGNITAT I RECONEIXEMENT LLUÍS TOMÀS:  
LA LLUITA PER UN MARTORELL 
MÉS JUST

Grup Municipal PSC 
Martorell

Lluís Amat PSCJxM
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Has comés un error molt gran, un error de càlcul. 
Ningú més que vosaltres recordarà qui és des d’avui 
10 de desembre de 2021 fill predilecte de Martorell. 
Recordaran la fredor amb la que has decidit mante-
nir la celebració d’aquest ple extraordinari el mateix 
dia que vetllem al company Lluís Tomàs, portaveu 
del PSC.
Hi ha ferides que marquen la memòria col·lectiva 
i s’expliquen de generació en generació. Fets que 
pensem insignificants però la gent els recorda. No-
saltres recordarem aquesta crueltat com els nostres 
recorden la crueltat de Salvador Esteve amb qui no 
pensava com ell, mentre era alcalde i quan va deixar 
de ser-ho.
Ser fill predilecte és quelcom bonic. Quan algú pro-
posa tal honor, ningú dubta. No vam dubtar quan 
vam proposar la Montse Campmany per una vida 
dedicada a la lluita contra el càncer. No vam dub-
tar tampoc amb en Màrius Garcia o en Jaume Mu-
xart per la seva inestimable aportació al patrimoni 
cultural de Martorell. Tots per unanimitat. Vosaltres 
heu forçat aquesta distinció simplement perquè és 
un dels vostres i li voleu dedicar un carrer a La Sí-
nia. Així heu actuat la Convergència de tota la vida, 
es digui avui Junts o es digués abans la Lliga. Heu 
fet servir la institució per organitzar un acte de par-
tit perquè teniu majoria absoluta per imposar- nos 
aquesta decisió. Però us ha sortit malament, perquè 
cap més partit hem recolzat aquesta proposta.
Salvador Esteve encara avui està investigat per pre-
sumpta corrupció, per atorgar subvencions sospito-
ses mentre dirigia la Diputació de Barcelona. A Mar-
torell la Diputació sota el seu mandat ens va regalar 
una fortuna per construir una nova biblioteca a 30 
metres de la vella! No hi havia darrere cap projecte 
de dinamització de barris amb menys equipaments, 
com podria haver estat Can Carreres, per exemple. 
Senzillament era una cinta més que tallar en any 
d’eleccions. Qui si no un dels vostres hauria conce-
dit una subvenció tan elevada per a aquesta finalitat 
tan ridícula?
Aquesta és la política que representeu: la de “o estàs 
amb nosaltres o contra nosaltres”, la dels tractes de 
favor i el clientelisme més descarat, la de concedir 
subvencions directes i extraordinàries a qui us sa-
luda fent una reverència però negar a qui no ho fa 
un gest tan humà i senzill com era posposar un ple.

En primer lugar quiero dar un sentido abrazo a la 
familia de Lluis Tomas, portavoz del Grupo Socialis-
ta, y al resto de compañeros del Psc por su sentida 
perdida. 
Estamos en Navidad, tiempo de magia para los ni-
ños, tiempo en el que aquellos que vamos acumu-
lando juventud recordamos con nostalgia a quienes 
ya no están con nosotros, y tiempo de fraternidad 
para todos: familia, amigos o conocidos, que sacan 
nuestros mejores sentimientos.
Algunos que hacen del odio y la confrontación su 
modo de vida seguirán tratando de imponer sus 
mensajes de enfrentamiento, de bandos, de estás 
conmigo o contra mí (cuando la mayoría no estamos 
ni a favor ni en contra, simplemente no estamos en 
eso).
En Ciudadanos seguiremos rebelándonos contra 
quienes se crean con derecho a señalar a quienes 
no compartan sus dogmas y con derecho a imponer 
silencio a los demás. 
Seguiremos rebelándonos contra los que en nombre 
de la libertad oprimen.
Seguiremos rebelándonos contra los que acatan las 
leyes solo si avalan sus imposiciones.
Seguiremos rebelándonos contra abusones, contra 
salvapatrias, contra aquellos capaces de acosar a 
un niño de 5 años negándole el derecho a utilizar 
una lengua tan nuestra como la que más; porque por 
mucho que algunos pretendan deformar la historia 
y por ende la realidad, el castellano es tan nuestro 
como el catalán.
La vida son 4 días y en estas fechas te das cuen-
ta de que perdemos en soberbias y banalidades un 
tiempo precioso que no recuperaremos.
Cada nuevo año solemos fijarnos nuevos propósitos 
o cumplir los que ya nos propusimos con anteriori-
dad. Estos días la solidaridad y los mejores deseos 
deben imponerse a todos estos odiadores, que 
triunfe la germanor y no se apague nunca.
Desde Ciudadanos nos proponemos continuar ha-
ciendo política útil, solidaria, sin exclusiones, para 
todas las personas
Por eso nos rebelamos y nos seguiremos rebelando.
Deseamos de corazón, paz, salud, amor y prosperi-
dad para TODOS.
Rebélate.
Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.

CARTA OBERTA A XAVIER 
FONOLLOSA UN TRIST 10 DE 
DESEMBRE

COMPARTIENDO 
ESPERANZAS

Assemblea Juan José 
Pérez Busto

MOVEM MARTORELL Cs MARTORELL

El grup municipal d’ERC 
no ha presentat cap 
article d’opinió en el 
moment del tancament 
d’aquest butlletí.
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