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AJUNTAMENT DE MARTORELL  ı  93 775 00 50 

TRANSPORT URBÀ  ı  93 775 34 34
FGC  ı  012
RENFE  ı  902 240 202 · 900 200 212
TAXI MARTORELL  ı  93 775 24 45 (24 h) 
www.taximartorell.com
POLICIA LOCAL  ı  93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA  ı  088 · 112
BOMBERS  ı  93 775 10 80 · 93 775 10 85

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

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

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

CURTO ı 93 775 23 13
C. Sant Esteve Sesrovires, 6 (Camí Fondo)
DE DIOS ı 93 775 32 29
C. Comerç, 5 (Estació Renfe)
DOMINGO ı 93 517 52 48
C/ Dr. Lluis Gayà 11-13 (Passeig de Catalunya)
HERNÁNDEZ ı 93 776 51 73 
C/ Lluís de Requesens, 4 (Buenos Aires)
LAIA ROVIRA ı 93 775 02 89
C. Pau Claris, 3 (Ctra. Nacional II)
MASSANEDA ı 93 774 19 54
Pl. V. Rodríguez, 1 (Buenos Aires)
MIRALLES CISQUER ı 93 774 26 46
Pl. Frederic Duran, 3 (Torrent de Llops)
MONTSERRAT MIRALLES VIA ı 93 776 52 25
Av. Germans Martí, 25 (Plaça del Vi)
PARERA ı 93 775 18 97
Pl. de La Vila, 11 (La Vila)
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27 JUNY – MASSANEDA
28 JUNY – DE DIOS
29 JUNY – DOMINGO
30 JUNY – ROVIRA
01 JULIOL – PARERA
02-03 JULIOL – MASSANEDA
04 JULIOL – DE DIOS
05 JULIOL – DOMINGO
06 JULIOL – ROVIRA
07 JULIOL – PARERA

PARTICIPA

Nous comerços 
a Martorell

Benvinguts!

LA CANCHITAD’COPASEL RODADERO 

TETUAN (PASTISSERIA
LA DELICIOSA, SL)

GLACIAR LA SINIA
(ESPAI MERIDIONAL, SL)

      Pavelló Esportiu de Can Cases 
      93 128 30 32

C/ d’En Pep Ventura, 16
93 117 54 09

Pl. Lluis Rigalt, 4 
690 317 966

      Av. Francesc Massana
      602 254 691

      C/ Angel Guimerà, 5-7 local 2
      634 627 580

RESTAURANT YOROKOBU 
(SUSHIPERLA, SL) 

Àusias March, 2-8, local 8
695 207 766
93 597 12 46

TENS UN NEGOCI NOU A MARTORELL?
Envia un correu a comunicacio@martorell.cat i es publicarà al proper Butlletí d’informació municipal.

08 JULIOL - MASSANEDA 
09 – 10 JULIOL – DE DIOS
11 -17 JULIOL – CURTO
18 -24 JULIOL – M. CISQ
25 JULIOL – DOMINGO
26 JULIOL – ROVIRA
27 JULIOL – PARERA
28 JULIOL – MASSANEDA
29 JULIOL – DE DIOS
30 – 31 JULIOL DOMINGO
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Facebook.com/xavier.fonollosacomas

Alcaldia@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

Martorell s’omple de vida

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

Els darrers mesos hem anat recuperant 
mica en mica la normalitat i la vida social 
del nostre poble després de dos anys 
de pandèmia molt durs per a tothom. El 
passat mes d’abril vam poder tornar a 
celebrar la que segurament sigui una de 
les festivitatss més importants del mu-
nicipi: la Fira de la Primavera.

Ens hem retrobat sortint amb moltes 
ganes al carrer i gaudint plenament 
de tots els racons de Martorell i de les 
seves activitats amb la família i amics. 
Hem celebrat tots la tornada a la nor-
malitat després de dos llargs anys de 
restriccions i situacions complicades.

Hem reprès la gran activitat a la qual 
els martorellencs i martorellenques es-
tem acostumats, ja que Martorell no 
para mai.

Tot un èxit de participació que va ser 
possible gràcies a l’esforç de moltes 
persones que van treballar perquè tot el 
poble pogués gaudir de les moltes acti-
vitats que es van realitzar.

Vull agrair personalment a totes les en-
titats, associacions, clubs, comerços i 
artesans que vau col·laborar i participar 
activament de la Fira de Primavera.

I també vull agrair als treballadors munici-
pals dels departaments de Cultura i Co-
merç, la brigada, la policia local, volunta-
ris de Creu Roja i Protecció Civil que vau 
estar treballant de valent com sempre per 
a què tot sortís a la perfecció.

Un dels punts que més va vibrar durant 
els dies de Fira va ser la rambla Pep 
Ventura, un espai que hem inaugurat 
recentment amb una remodelació pen-
sada a mesura pels veïns i veïnes de 
Martorell. 

Aquesta rambla és un pas més en la 
transformació en positiu i de qualitat 
urbana al nostre poble, i ho hem fet en-
tre tots. Entre tots, hem transformat el 
carrer en un espai públic més amable i 
endreçat, un espai d’estada i passeig, 
una àmplia rambla que promou la cohe-
sió social i que és punt de trobada de la 
gent de Martorell.

La nova rambla Pep Ventura s’ha trans-
format en un eix que uneix dos barris del 
nostre poble, el Pla i Torrent de Llops, 
generant un nou passeig de connexió 
que crea un itinerari de passeig i estada 
saludable de 3,5 quilòmetres. Entre tots 
seguim fent el Martorell que tots volem.

No vull acomiadar-me sense dema-

nar, un cop més, precaució i aten-
ció en aquestes dates. Les dades de 
l’epidèmia continuen a la baixa, i això 
sempre és una bona noticia. Però ara 
arriba la calor i les altes temperatures 
i hem de cuidar-nos entre tots i també 
tenir cura del nostre entorn. 

Hem d’evitar els cops de calor, hidra-
tant-nos constantment i defugint de les 
hores més potents del sol. També és 
temporada d’incendis, i per això hem 
d’anar amb molt de compte: remullant 
els nostres jardins, horts, zones verdes i 
sobre tot, no llençar brossa ni encendre 
foc en els espais naturals que poden 
cremar fàcilment.

Hem de cuidar-nos i cuidar els altres, i 
com sempre, estic seguir que junts ens 
en sortirem. 

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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La Fira de Primavera
Martorell va tornar a gaudir d’una Fira de 
Primavera, on la cultura, el comerç i 
l’oci van ser els protagonistes princi-
pals. Tradició i novetats es van unir 
en dos caps de setmana farcits 
d’activitats per a tota la família i 
per a tots els gustos. Enguany, a 
més, el primer dissabte de fira va 
ser el 23 d’abril i la celebració de 
la diada de Sant Jordi. 

Cultura 
per a tothom
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La Fira de Primavera
torna a brillar en el 
seu 600 aniversari

https://martorelldigital.cat/fira-de-primavera-2022/
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Impuls del 
comerç local

Vivim 
el sant 
Jordi

També destaca la incorporació de nous 
espais de la població per a la celebra-
ció d’esdeveniments, la col·laboració de 
l’associacionsime, la capacitat de reacció i 
contraprogramació davant la pluja i el civis-
me general que ha imperat en tot moment.

https://youtube.com/playlist?list=PLz1KXVBcsoJ5zuqoIVAkoCn2ohvHsHONN
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Durant la fira, i les setmanes que l’han 
seguit, s’ha engegat una campanya 
per animar els martorellencs i marto-
rellenques a sumar-se al comerç local, 
i especialment al mercat municipal de 
Martorell. Per què és important que la 
ciutadania impulsi el comerç de proxi-
mitat?

El comerç local és molt important; avui 
dia, amb internet tot és més ràpid. Però 
el que ens agrada realment a l’hora de 
comprar és la part lúdica del comerç, 
anar passejant pel poble, entrar en una 
botiga i xerrar amb el comerciant i que 
el comerciant et recomani: és l’essència 
d’anar a comprar. 

Per tant, anar al mercat i gaudir de com 
et preparen el teu tall, el teu peix o com 
escullen la teva fruita té un encant es-
pecial i jo crec que tot aquest temps de 
confinament i restriccions ens ha ajudat 
a veure i valorar tots aquests aspectes. 
Entenc que fer-ho d’aquesta manera 
reclama temps, però considero que en 
podem dedicar per anar al mercat i gau-
dir de tot això.

A més a més, properament restaurarem 
el mercat actual perquè sigui un mercat 
lúdic, on puguis anar a comprar i, a més 
a més, passar-ho bé. Fer poble té una 
part molt amable i això és el que volem 
aconseguir.

i estem convençuts que si l’haguéssim 
fet en un altre barri, la gent hi hauriapar-
ticipat d’igual manera, perquè al final és 
la fira de Martorell. 

El més important de la fira és que la gent 
comparteixi moments plegats, sigui a la 
fira de l’oci familiar, la del ramat, la fira 
artesana o la fira gastronòmica. Al final 
el que tots volem és compartir moments 
amb els amics, companys i ser al nostre 
poble fent festa.

Enguany, Pep Ventura i la rambla de les 
Bòbiles es va establir com un nou espai 
per a la fira de comerciants, del motor 
i de la indústria. Com va sorgir aquesta 
idea i quina creieu que ha estat la res-
posta?
Aquesta és una idea molt elaborada, tot 
i que pugui semblar una decisió impre-
vista perquè la rambla Pep Ventura és 
una rambla renovada recentment. Els 
comerciants i, sobretot, la fira del motor, 
tenien molt clar que necessitaven un es-
pai més gran. 

L’aposta de l’equip de govern, per tant, 
va ser portar aquesta fira al carrer i, fins i 
tot,  l’any vinent hi haurà més sorpreses, 
perquè encara serà una fira molt més 
gran, amb més carrers que tenim per 
descobrir de Martorell i, a més a més, 
una fira en què la indústria tindrà un pa-
per molt important.

La pluja, com és habitual a la fira, va fer 
acte de presència el primer dissabte, 
però tot i això, vam viure una tornada 
de fira d’èxit.
Doncs sí, la veritat és que estem molt 
contents, tot i que ja sabem que a Mar-
torell la fira sense pluja no és la fira. Per 
això, ho teníem tot previst i ja sabíem 
que els comerciants, la gent que munta 
parades, estan més que preparats per a 
aquests imprevistos. 

El primer dissabte de fira va anar molt 
bé, va haver-hi moltíssima gent i la va-
loració dels comerciants va ser molt 
positiva, però el diumenge va ser es-
pectacular, tant a la Vila com a Pep Ven-
tura i rambla de les Bòbiles. Feia temps 
que no hi havia tanta gent, que no ens 
veiem tan junts, que no ens podíem 
fer abraçades, petons i saludar-nos 
tranquil·lament. Van ser uns dies molt 
emocionants i tot l’equip de govern ho 
valorem d’aquesta manera.

Un dels moments més tradicionals és 
la fira d’artesania i comerç local de la 
Vila, que el diumenge es va omplir de 
gom a gom. 
Realment mai hem dubtat que la fira a la 
Vila fos un èxit, però ha estat molt més 
que un èxit, perquè la gent ens va de-
mostrar que Martorell és un poble que, 
fem el que fem, participa. La gent hi va 

ENTREVISTA

La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Rosa Cade-
nas, valora la fira comercial que va tenir lloc a Martorell el 
primer cap de setmana de la Fira de Primavera. Cadenas 
ressalta el valor del comerç local i de proximitat i destaca 
com a un encert el canvi d’ubicació de la Fira Comercial, del 
Motor i de la Indústria. 

“La Fira de Primavera 
recorda la importància de 

fer poble i de comprometre’s 
amb el comerç local i de 

proximitat”

ROSA CADENAS
REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ
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L’Ajuntament de Martorell va rebre, el 
29 d’abril, una visita institucional del 
president de la Generalitat de Cata-
lunya, Pere Aragonès. L’alcalde, Xa-
vier Fonollosa, i els regidors del con-
sistori van rebre el president a la sala 
de plens de l’Ajuntament, on va ser 
obsequiat amb una litografia del pont 
del Diable i les reproduccions dels 
gegants de la Velleta i el Diable. 
Durant la seva visita, Aragonèsva des-
tacar el valor de  Martorell com una de 
les “capitals de la Catalunya industrial” 
i va assegurar que “serà protagonista 
per fer un país més pròsper, just, verd, 
feminista i plenament lliure”.

El president i els regidors de l’Ajuntament de 
Martorell van acompanyar també la comunitat 
musulmana martorellenca en la celebració de 
l’iftar, el sopar nocturn després del dejuni du-
rant el Ramadà. A l’acte hi van assistir al voltant 
d’una vuitantena de persones, inclòs el cònsol 
del Marroc a Barcelona, Charif Cherkaoui. 

la Generalitat Pere Aragonès a Martorell
Visita institucional del President de

EL MÀXIM CÀRREC DE LA INSTITUCIÓ CATALANA VA VISITAR L’AJUNTAMENT DE 
MARTORELL ON VA SER REBUT A LA SALA DE PLENS PER L’ALCALDE XAVIER FONOLLOSA 
I ELS REGIDORS DEL CONSISTORI. 

PERE ARAGONÈS: 
“És un honor visitar 
Martorell i constatar la 
seva vitalitat econòmica, 
posició estratègica i 
cohesió social”
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El Centre de Formació Professio-
nal d’Automoció (CFPA) de Martorell 
impulsarà la recerca, la innovació 
tecnològica, l’emprenedoria i la for-
mació en automoció i mobilitat sos-
tenible després que l’Ajuntament de 
Martorell i la Generalitat hagin arribat 
a un acord sobre la seva gestió.  El 
conveni desencalla el projecte i posa fi 
al contenciós judicial entre les dues 
administracions al voltant d’aquest 
centre d’excel·lència que estava 
aturat des que es va inaugurar 
l’any 2015.

La Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) és la 
institució formativa que 
n’ha assumit la gestió per 
als 15 anys vinents, pro-
rrogables deu anys més. 
L’objectiu d’aquest centre 
és convertir-lo en un espai 
formatiu d’excel·lència a la 
capital de l’automoció, que és 
Martorell. El CFPA impulsarà la 
mobilitat sostenible, la innovació 
tecnològicai l’intercanvi internacio-
nal, i posarà en primera línia de la seva 
finalitat l’atracció del talent femení al 
sector de la mobilitat i l’automoció. 

L’acord es va formalitzar el 6 d’abril amb 
una roda de premsa al mateix centre i 
que va comptar amb la participació del 
conseller d’Empresa i Treball, Roger To-
rrent; el rector de la UPC, Daniel Crespo, 
i l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

Centre Formació Professional d’Automoció

Visita institucional del President de Acord entre l’Ajuntament i la Generalitat 
per la posada en funcionament del

EL CONSELLER TORRENT VISITA L’AJUNTAMENT

Aprofitant la presència a Martorell per la posada en marxa del CFPA, 
el conseller d’Empresa i Treball també  va fer una visita institucional 
a l’Ajuntament. Un cop allà,  Roger Torrent va ser rebut per l’alcalde i 
diferents regidors, i va signar el llibre d’honor a la sala de plens.
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La nova rambla 
   Pep Ventura

L’Ajuntament de Martorell va inaugurar el 10 d’abril la remodelació de la rambla Pep 
Ventura en un diumenge ple d’activitats per als veïns i veïnes. El carrer s’ha transformat en 
una zona de passeig i descans de 3,5 quilòmetres que uneix els barris del Pla i El Torrent 
de Llops, promovent la mobilitat sostenible i impulsant la qualitat urbana del municipi i la 
cohesió entre els diferents barris, carrers i places de Martorell.
.

Una transformació 

total
Reordenació de la zona 
d’aparcament i creació 

de més places

Ampliació de les voreres
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La nova rambla 
   Pep Ventura

Un passeig modern que uneix barris promovent 
la cohesió social i la mobilitat sostenible

Increment de la vegetació: 
arbrat i jardineria nous

Renovació de l’enllumenat

Adequació de les 
xarxes de sanejament i 

abastament d’aigües
Creació de nous 

espais de passeig i 
estada accessibles

https://youtu.be/zvI84UCaUZM
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La comunitat educativa elogia l’aposta del municipi per oferir una carta 
de serveis extraescolars gratuïta i de qualitat.

Èxit del Martorell Educa 360 
en el seu primer curs

El projecte Martorell Educa 360 va enge-
gar la tardor passada el seu primer curs al 
municipi, i ofereix als infants de P3 a 6è 
de primària activitats esportives i culturals 
de manera gratuïta. L’objectiu principal 
d’aquest projecte és que els nens i ne-
nes d’infantil i primària que estudien als 
centres educatius del poble puguin gau-

El primer curs del 

en dades

El 39,04% del cens de 
la població de P3 a 6è està 

inscrita al projecte

950 alumnes participants

+1.200 inscripcions

dir cada dia d’activitats extraescolars 
a la mateixa escola i sense cap cost 
econòmic per a les famílies.

Aquest programa forma part del Pla Edu-
catiu d’Entorn d’activitats extraescolars 
que impulsa la Generalitat de Catalunya i 
al qual Martorell està adscrit des del 2017. 

Sota aquest context, el 5 de maig es van 
reunir diferents representants de la comuni-
tat educativa a escala local, comarcal, pro-
vincial i de tot el territori català per tal de 
fer balanç i difusió d’aquesta posada en 
pràctica dels objectius de cohesió so-
cial i igualtat d’oportunitats que defensen 
l’Aliança 360 i el Pla Educatiu d’Entorn. 
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Martorell subvenciona el 50% del 
transport públic als joves estudiants

L’Ajuntament ha posat en marxa una 
subvenció per al transport per als jo-
ves de Martorell, d’entre 16 i 25 anys, 
que cursin estudis reglats postobliga-
toris en un centre de fora del poble i 
que facin servir el transport públic per 
arribar-hi. La subvenció consisteix 
en el 50% del cost final de qualsevol 
títol de transport comprat que sigui 
personal i intransferible. 

L’ajuda es rebrà en el número de comp-
te bancari que indiqui el sol·licitant, 
cada cop que es presenti un títol de 
transport. La quantia d’aquesta sub-
venció equipararà el preu del trans-
port a Martorell amb el de qualsevol 
municipi de la zona 1.

Requisits:

Com sol·licitar la bonificació:
I descarrega els documents a aportar juntament amb:

ı El teu document d’identificació (NIF/NIE).
ı El justificant de matriculació al centre de formació corres   

ponent.

ı I el títol de transport adquirit.

Presenta tota la documentació a través de la seu electrònica o 
presencialment a les oficines d’atenció a l’usuari del Patronat 
Municipal de Serveis a les Persones de Martorell (PMSAPM).
Un cop enviada la documentació, cada cop que presentis 
el títol de transport comprat rebràs el pagament del 50% 
en un període de 10 dies.

ı Tenir entre 16 i 25 anys (ambdós inclosos).

ı Cursar estudis reglats de caràcter post-obligatori en 
un centre ubicat fora de Martorell.

ı Utilitzar el transport públic en els desplaçaments 
habituals al centre d’estudis.

ı Comprar un títol de transport en modali- tat personal 
i intransferible on indiqui el teu nom i/o DNI.

ELS MARTORELLENCS 
JA PODEN DEMANAR 
LA SUBVENCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT

http://www.martorell.cat/ca/pag587/pl221/seu-tramits/id185/sollicitud-de-subvencio-destinada-a-estudiants-de-martorell-que-cursen-estudis-post-obligatoris-fora-de-martorell-per-reduir-la-seva-despesa-en-trans.htm?op=preview
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LA MARTORELLENCA JOSEFINA CORTADELLA, 
NOMENADA FILLA PREDILECTA DE MARTORELL 

Una vida dedicada 
a la comunitat

Josefina Cortadella 
i Archs ha dedicat 
tota la seva vida a 
treballar en benefici 
de la comunitat a Ca-
talunya i a diversos paï-
sos de l’Àfrica. Va néixer 
el 1947 i ara, amb 74 anys, ha 
rebut el reconeixement de ser nome-
nada filla predilecta del seu municipi. El 
ple extraordinari del 24 d’abril ho va de-
cidir amb la unanimitat de tots els re-
gidors i regidores presents. Cortadella 
és la cinquena martorellenca del municipi 
que rep aquest homenatge, i se suma a 

Jaume Muxart (2002), 
Montserrat Camp-

many (2010), Màrius 
García (2016) i Salvador 

Esteve (2021).
L’any 1971 va professar 

com a religiosa i el 1992 va 
destinar-se a Angola (l’Àfrica), 

aleshores en guerra civil,  per anar-hi 
de missionera mercedària atenent les 
persones que fugien del conflicte i els 
ferits i ajudant a alimentar la població. 
Acabada la guerra el 2002, va continuar 
al costat de la comunitat del país i va 
posar en marxa un orfenat per acollir 

infants orfes pel conflicte a Vila Matilde. 
Trenta anys després, encara continua al 
capdavant de la comunitat de merce-
dàries missioneres de l’àrea del país.
Josefina Cortadella va agrair el reconei-
xement de l’Ajuntament i de gran part 
del teixit social de Martorell, especial-
ment l’ONG Mans Mercedàries, amb la 
qual sempre ha estat molt vinculada: “No-
més puc dir que moltes gràcies a tothom, 
a Déu, que m’ha orientat a seguir amb 
vocació mercedària missionera, i a Jesús, 
de qui estic enamorada i qui m’ha ajudat a 
treballar, a aconseguir millores i a atendre 
les necessitats d’una part d’Angola”.
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Una vida dedicada 
a la comunitat

Davant l’atac de Rússia a Ucraïna el 24 de 
febrer passat, l’Ajuntament de Martorell ha 
reforçat la seva col·laboració amb Acnur (l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats) i Creu Roja, treballa per donar su-
port a les famílies que acullen persones re-
fugiades i està impulsant altres accions soli-
dàries per recaptar fons per a Ucraïna.

L’Ajuntament de Martorell continua 
al costat del poble ucraïnès

Què s’està fent 
des de l’Ajuntament

1.

2.
3.
4.
5.
6.

DADES DE LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT DE MARTORELL

Donacions a ONGs que treballen sobre el terreny:  
l’Ajuntament de Martorell ha fet dos donatius inicials de 10.000 euros 
a les ONGs amb més experiència en la zona en conflicte i en l’atenció 
a les persones refugiades: Creu Roja i Acnur.

Suport i assessorament a la comunitat ucraïnesa

Informació a la ciutadania: s’ha habilitat el correu electrònic 
refugiats@martorell.cat i canals de WhatsApp i Telegram: 667 273 609.

Accions per recaptar fons. 

Coordinació de voluntariat. 

Acollida de persones refugiades. l’Ajuntament de 
Martorell està col·laborant amb la Generalitat i les famílies que han 
acollit persones refugiades al nostre municipi per ajudar a atendre 
les seves necessitats.

MIL €

https://patronatmartorell.cat/index.php/martorell-amb-ucraina
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L’Ajuntament de Martorell va tornar a 
celebrar la Nit de l’Activitat Física i 
l’Esport, una gala que premia els èxits 
esportius de Martorell. La cita va reunir 
els fruits de tres cursos en què no s’havia 
pogut organitzar a causa de la pandèmia.
El jugador del primer equip del FC Barcelo-
na Eric Garcia i la jugadora de bàsquet de 
l’NB Olesa Clàudia Sabaté van proclamar-
se com els millors esportistes de l’any. El 

Reconeixement a les entitats 

  i a l’esport educatiu en la 

  Nit de l’Activitat 
 Física i de l’Esport

EL FUTBOLISTA ERIC 
GARCÍA I LA JUGADORA DE 
BÀSQUET CLÀUDIA SABATÉ 
VAN REBRE EL GUARDÓ 
A MILLORS ESPORTISTES 
INDIVIDUALS.

primer, gràcies a la seva explosió com a ju-
gador al Manchester City, que ha arrodonit 
amb la medalla de plata dels Jocs Olímpics 
de Tòquio 2020. La segona, per la seva 
participació al Campionat d’Espanya de 
bàsquet durant tres temporades seguides.
Aquesta edició de la Nit de l’Esport també 
va ser un gran reconeixement per a les 
entitats esportives del municipi per la 
tasca feta durant les darreres temporades 

i, especialment, per la seva implicació i 
compromís davant les circumstàncies 
difícils de la pandèmia. 
Durant la gala també es va destacar el valor 
del projecte Martorell Educa 360º, a través 
del qual s’ofereix la pràctica esportiva a 
les escoles i de manera gratuïta a prop de 
800 infants de Martorell. Tots els centres 
escolars van ser reconeguts amb la presèn-
cia dels directors i directores a l’escenari.
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Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport 2023
Durant la gala es va fer oficial la candida-
tura de Martorell per ser Ciutat Europea 
de l’Esport l’any 2023. Aquest reconeixe-
ment de l’Associació de Capitals i Ciutats 
Europees de l’Esport permetria fer ser-
vir l’esport com a eina de projecció de 
Martorell a l’exterior.  
La candidatura vol reivindicar les in-

fraestructures, instal·lacions o acti-
vitats esportives que hi ha a Martorell, 
així com altres aspectes relacionats com 
la facilitat d’accés per a la pràctica 
esportiva, els clubs i associacions es-
portius de la ciutat o les iniciatives per 
a la promoció de la salut i la integració 
social a través de l’esport.

Reconeixement a les entitats 

  i a l’esport educatiu en la 

  Nit de l’Activitat 
 Física i de l’Esport

https://youtu.be/H13BLhtm14A
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OMIC
Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor

560 EXPEDIENTS TRAMITATS

UBICACIÓ: 
C/ Mur, 61

HORARI D’ATENCIÓ: 
ı Per ser atès, cal demanar cita a través 
dels diferents canals de contactes dispo-
nibles.

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       93 775 37 52
       omic@martorell.cat 
       www.martorell.cat/seu-electronica.htm

L’Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC) és un organisme de 
l’Ajuntament de Martorell que dona resposta 
a tots els dubtes, qüestions, queixes i pro-
postes que impliquen la ciutadania com a 
consumidors finals d’un servei o producte. 
L’OMIC forma part de la Regidoria de Promo-
ció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de 
Martorell i integra el Servei Local de Con-
sum, un servei per atendre els ciutadans 
martorellencs i els no residents al municipi 
que tinguin un conflicte amb un establi-
ment de Martorell.
Aquesta oficina està a l’abast de tothom 
que vulgui consultar temes vinculats amb el 
comerç, els subministraments, telefonia i 
internet, automòbil, assegurances, trans-
port, hostaleria o restauració, entre molts 
altres. També tramita queixes, reclamacions i 
denúncies al voltant d’aquests àmbits. 
Una altra de les tasques més importants 
que fa l’OMIC és la difusió d’avisos i reco-
manacions sobre les principals novetats, 

dels expedients tancats 
el mateix any

veredicte favorable 
als usuaris

alertes o estafes a través dels mitjans de 
comunicació locals, així com la realització 
de campanyes informatives per animar els 
consumidors a conèixer i exercir els seus 
drets i deures i per fomentar el consum res-
ponsable i de proximitat.
L’OMIC signa també diverses accions en 
l’àmbit educatiu, com xerrades i tallers a 
les escoles i centres docents o la formació 
per a col·lectius específics com els joves, la 
gent gran, persones amb diversitat funcional 
o població estrangera. Periòdicament també 
impulsa campanyes d’inspecció de con-
sum dirigides als establiments comercials 
del municipi per tal de comprovar el grau de 
compliment de la legislació vigent. 
L’any 2021, el servei va gestionar prop de 
1.500 atencions als ciutadans i es van trami-
tar un total de 560 expedients. L’OMIC està 
situada al carrer del Mur, 61, al barri de la Vila, 
a l’edifici principal de l’Ajuntament de Marto-
rell. Per ser atès és imprescindible demanar 
cita prèviament. 

L’OMIC, EN DADES *dades del 2021

70% 
53% 

1.484 ATENCIONS L’ANY

consultes 
telefòniques

visites 
presencials

atencions 
en línia

 57% 

34,5% 

8,5% 

mailto:omic%40martorell.cat?subject=
http://www.martorell.cat/seu-electronica.htm
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560 EXPEDIENTS TRAMITATS

La Marxa de la Primavera 2022 va 
tornar-se a celebrar en el seu format 
habitual el primer cap de setmana de 
la nova estació. Més de dos milers de 
persones van completar algun dels di-
ferents recorreguts que el Departament 
d’Esports de l’Ajuntament de Martorell 
va habilitar per a una de les activitats 
més esperades de l’any.

Enguany, la serra de l’Ataix va esdeve-
nir un dels elements protagonistes amb 
la programació de diferents sessions 
de reforestació després de l’incendi de 
l’estiu passat. Altres activitats ja tradi-
cionals com els esports d’aventura per 
als més petits o la marxa nòrdica també 
van estar presents durant la jornada.  

Museus de Martorell va organitzar, un any 
més, una programació entorn del Dia In-
ternacional dels Museus, que se celebra 
cada 18 de maig. Un dels actes més es-
pecials és la Nit dels Museus, i enguany 
l’historiador Josep Antoni Cerdà i la cera-
mista Natàlia Galera van participar-hi en 
una sessió doble. La jornada va conjugar 
les explicacions de l’obra que pot veure’s 
al Museu Municipal de Vicenç Ros amb 
art en directe amb la reproducció per part 
de Galera d’un plafó de rajoles en directe.

Un altre dels actes destacats de la pro-
gramació va ser la presentació a càrrec de 

Més de 2.000 persones participen en 
la 29a Marxa de la Primavera

L’artista Vicenç Ros, protagonista 
de la Nit dels Museus 2022

l’historiador martorellenc Ferran Balanza 
de Memòria i record de l’obra de Francesc 
Santacana i Campmany (1810-1896): El 
llibre de visites del Museu L’Enrajolada, 
recuperat,  àlbum que conté signatures, 
dedicatòries i dibuixos de visitants de la 
Casa Museu Santacana, entre el 1844 i 
el 1955. Seguidament, es va descobrir el 
plafó ceràmic de la sala de tallers de la 
Casa Museu dedicat a Maria Carme Palou 
Oñoa, treballadora de Museus de Marto-
rell que va morir l’estiu passat.

https://www.youtube.com/watch?v=6aE4QLB0OMU&t=30s
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L’Ajuntament de Martorell ha prorrogat la 
suspensió de la taxa d’ocupació de la via 
pública de les terrasses per part de bars 
i restaurants fins al 31 de desembre del 
2022. La mesura es va aprovar al ple del 
mes d’abril per unanimitat i té l’objectiu 
de donar continuïtat a les accions del 
Pla de Recuperació Econòmica i Social 
Martorell Actua, que va engegar-se l’any 

L’Ajuntament de Martorell ha aprovat noves 
modificacions a l’hora de bonificar fiscalment 
els habitatges que introdueixin sistemes 
d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol per a autoconsum. La bo-
nificació, que té una durada de cinc anys, 
començarà a comptar en l’any fiscal en què 
es demani l’ajuda. També s’incrementarà el 
període de sol·licitud ise simplificarà la docu-
mentació que s’ha d’aportar.
La bonificació per instal·lar plaques foto-
voltaiques s’aplica sobre l’impost de béns 

2020 per pal·liar les conseqüències de la 
pandèmia.  
En la mateixa sessió plenària també es 
va decidir suspendre la taxa per a la 
prestació de serveis a les fires comer-
cials que es facin al municipi, organitza-
des per l’Ajuntament o associacions  de 
comerciants, fins a finals d’any.

immobles (IBI) i de manera progressiva 
durant cinc anys . Ara, s’introdueix com 
a novetat que la bonificació començarà a 
comptar dins l’any fiscal en què es dema-
na -i no a partir de la data d’instal·lació 
del sistema d’aprofitament energètic, 
com fins ara. L’altra modificació impor-
tant fa referència a la data de sol·licitud 
de la bonificació, que es demana a través 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i que s’ha ajornat 
fins al 31 de desembre”.

La restauració continuarà sense pagar la 
taxa d’ocupació de les terrasses la resta de l’any

Millores en les bonificacions municipals per 
instal·lar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric

La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca ha posat en marxa l’Oficina Urbana, 
un espai que ofereix assessorament a 
empreses de la construcció per fer una 
transició digital. Aquest servei s’adreça 
a les empreses de la cadena de valor 
del sector de la construcció del territori 
i està plantejat per a la millora de la seva 
productivitat. Per tal de fer-ho possible, 
ofereix un assessorament gratuït de cinc 
hores a totes aquelles empreses que vul-
guin fer una transició digital per millorar 
la seva competitivitat i productivitat.

Aquesta és una de moltes actuacions 
que s’estan fent en el marc del progra-
ma Martorell Urban Lab, impulsat per 
l’Ajuntament de Martorell i la Diputació 
de Barcelona, que té com a objectius la 
promoció de l’ocupació i la reactivació 
econòmica. www.martorellurbanlab.cat

Posada en marxa de l’Oficina Urbana, un servei d’assessorament 
per a les empreses de la construcció

https://martorellurbanlab.cat
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El Centre de Promoció Econòmica Molí 
Empresa ha reprès els Esmorzars amb 
l’Alcalde, després de l’aturada de dos 
anys, a causa de les restriccions per la co-
vid-19. En aquest espai els empresaris del 
municipi tenen l’oportunitat de traslladar 
de manera propera i en primera persona 
propostes de treball i necessitats per mi-
llorar la seva competitivitat empresarial a 

l’alcalde, Xavier Fonollosa, i a la regidora 
de Promoció Econòmica, Rosa Cadenas.
L’objectiu d’aquestes trobades és afavo-
rir el contacte directe amb els represen-
tants del teixit empresarial del municipi 
en un ambient informal, creant un espai 
d’informació, comunicació i aproximació 
entre empreses i administració en benefici 
de l’economia local.

Tornen els esmorzars amb 
l’alcalde al Molí Empresa

L’abril passat, 11 agents de la policia lo-
cal van prendre possessió del càrrec com 
a nous membres de la plantilla del cos 
policial martorellenc. Amb la incorporació 
d’aquests  agents, ja són 43 els efectius de 
la policia local de Martorell i s’espera que 
els propers mesos puguin afegir-se’n al-
guns més. 
Aquestes incorporacions són una passa 
més en el procés de renovació del model 
policial de Martorell que s’està duent a ter-
me amb l’objectiu de mantenir els baixos ni-
vells delictius del municipi. En aquesta línia, 
al març es va posar en funcionament una 
nova unitat canina de quatre gossos per 
fer  tasques de detecció d’estupefaents i al-
tres funcions de caràcter divulgatiu davant 
la ciutadania.
El cos policial també ha renovat la flota de 
vehicles patrulla amb tres exemplars nous. 
Dos dels vehicles porten mampara per 
a detinguts i l’altre no en porta, per tal de 

La policia local incorpora més agents, 
amplia la unitat canina i renova la flota de vehicles

Martorell és un dels 38 municipis de Ca-
talunya que han aconseguit una de les 
subvencions procedents dels fons eu-
ropeus Next Generation per import d’un 
milió d’euros. L’Ajuntament destinarà 
aquests recursos a actuacions de millo-
ra de la mobilitat dels polígons industrials 
del nord del municipi, amb el projecte de 
la reordenació de l’accés viari als polígons 
i la creació d’itineraris segurs, saludables i 
sostenibles d’accés al polígon Can Bros.

El projecte pretén fomentar les maneres 
de transport no motoritzats al municipi, 
donant-los rellevància en la mobilitat 
urbana i incrementant les oportunitats 
per al vianant i les noves formes de mo-
bilitat saludables. L’objectiu és facilitar 
l’accessibilitat dels treballadors dels 
polígons industrials de Martorell de la 
manera més racional i segura que es 
pugui, amb el menor impacte ambiental 
i social possible.

El transport dels polígons Martorellencs, més sostenible

fer acompanyaments a jutjats, autoritats o 
transportar més de dos agents en un patru-
llatge. Cada cotxe disposa de  quatre cà-
meres que es poden activar en cas neces-
sari, sempre que el protocol ho requereixi.
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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.

L’arribada d’aquest estiu 2022 és més esperança-
dora que en els darrers dos anys. Les raons formen 
part del nostre passat, tot i els difícils moments que 
ens ha tocat viure, cal mirar endavant, en l’àmbit 
personal, familiar, social, i seguir treballant pel nostre 
poble, Martorell.
És evident que l’arribada de l’estiu va lligada en si ma-
teixa a l’optimisme, ja sigui perquè els dies són més 
llargs, o bé perquè s’acosten les festes dels barris 
que se celebren a tot Martorell, o per les ganes del 
festival d’estiu, amb bona música i bon ambient al 
PAS, PAS PETIT i PAS DOBLE que enguany tornarà a 
celebrar-se amb total normalitat, o també la propera 
Festa Major on petits i grans en podran gaudir.
Sigui com sigui, a Martorell, ja volem estar més pen-
dents del futur, de l’avenir, que no tant d’allò que ens 
ha fet patir en el passat més recent.
En aquest context de futur, a punt d’entrar de ple a 
l’estiu, hem posat també la prioritat en recuperar 
l’activitat social, els punts de confluència, amb la idea 
de retrobar-nos, compartir i en recuperar el temps 
perdut. Evvvns hem esforçat per millorar i ampliar 
els actes públics, les nostres festes, a les places 
dels nostres barris, al Pont del Diable amb el PAS i el 
PAS PETIT, a l’espai incommensurable de la piscina 
d’estiu amb el PAS DOBLE, o als molts i diversos in-
drets on celebrarem la nostra FESTA MAJOR.
I ens plantegem des de les Regidories de Cultura i de 
Comerç aquests i altres reptes, per dos motius:
En primer lloc, perquè ens encoratja treballar per un 
Martorell millor, un Martorell més saludable, més co-
hesionat, més accessible, més sociable i més amable 
per tothom; i en segon lloc, perquè la gestió econò-
mica rigorosa i acurada que s’està portant a terme 
des de l’ajuntament permet continuar plantejant nous  
projectes de futur per la millora de la ciutat.
Projectes que ens fan sentir més orgullosos de Mar-
torell, projectes com la Candidatura de Ciutat Eu-
ropea de l’esport a la que optem pel pròxim 2023, i 
que independentment del resultat és un homenatge 
a tots els martorellencs que han treballat i treballen 
per l’esport de Martorell, que fomenten la pràctica es-
portiva i l’exercici saludable. Un reconeixement a un 
treball que ve de lluny i que té molt recorregut, i ens fa 
també millorar com a ciutadans i com a poble.
O la inversió sostenible en transport públic, visua-
litzarà sobretot en els dos nous autobusos urbans 
100% elèctrics que ben aviat veureu circular per 
Martorell.
O les millora constants als diferents barris, amb ac-
tuacions presents o a punt de començar.
Aquests són alguns dels projectes en els quals s’està 
treballant. La millora continua del nostre poble, és 
per nosaltres essencial i un dels motius per continuar 
creixent i sentir-nos cada dia més orgullosos de ser 
martorellencs i martorellenques.
Com sempre dic, no tot està fet, ni tot el que fem 
està ben fet; i és per això que cada dia mirem 
d’esforçar-nos més per seguir treballant pel nostre 
poble, amb dedicació i estima. Tenim idees, tenim 
projecte, tenim futur!
Bon estiu a tothom!

Des de l’agrupació socialista de Martorell 
ens vam conjurar perquè 2022 fos l’any de la 
consolidació i visualització de la nostra alter-
nativa de govern. La construcció de la nostra 
alternativa parteix de la convicció que hi ha 
una altra manera de gestionar l’Ajuntament i 
d’implementar polítiques públiques. Creiem 
que un govern socialista al nostre municipi se-
ria la millor garantia per assolir el bé comú, la 
justícia social i el progrés col·lectiu. És el nos-
tre deure seguir fent visible, durant aquest any, 
que hi ha un altre camí possible. Que hi ha un 
altre itinerari molt més ample. Un itinerari on hi 
tenen cabuda tots els martorellencs i martore-
llenques. L’alternativa socialista, que és cons-
tructiva, rigorosa i forta, no és incompatible, 
però, amb el reconeixement d’allò que fa bé el 
govern local. 
Per aquest motiu, celebrem que l’executiu 
hagi prorrogat, una vegada més, el perío-
de d’exempció de pagament de la taxa 
d’ocupació de la via pública per a terrasses 
de bars i restaurants. L’ampliació s’ha pro-
longat fins al 31 de desembre d’enguany, tal 
com havíem sol·licitat en reiterades ocasions. 
Era una mesura imprescindible, ja que el sec-
tor de la restauració ha perdut molts ingressos 
des de l’inici de la pandèmia i necessita que 
l’administració pública li faciliti el seu dia a dia. 
Es dona, a més, la casualitat que el 2021 ja va 
succeir el mateix que aquest: el govern munici-
pal va acabar prorrogant la mesura fins a final 
d’any malgrat la nostra insistència d’aplicar-la 
des del minut 1.
L’alegria per aquesta iniciativa, tanmateix, 
contrasta amb la nostra decepció per la man-
ca d’acció política en alguns barris. L’estat de 
deixadesa dels parcs infantils i places del barri 
del Verge del Carme n’és un exemple molt clar. 
Demanem, un cop més, al govern de Xavier 
Fonollosa que implementi mesures de forma 
urgent. I és que la manca de neteja està provo-
cant la proliferació de rosegadors, fet que pro-
voca inseguretat, brutícia i un deteriorament de 
la convivència. 
Finalment, volem aprofitar aquestes ratlles per 
celebrar la posada en marxa, tot i el retard de 
7 anys, del Centre de Formació Professional 
d’Automoció (CFPA). Des del PSC de Martorell 
hem lluitat molt durant aquest temps perquè 
aquest equipament fos una realitat. Sempre 
hem defensat que Martorell ha de ser un pol 
de coneixement, investigació, saber, formació, 
aprenentatge... i el CFPA suposa una passa de 
gegant per assolir aquesta fita.
#MartorellEnsPreocupa
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Us imagineu que es pogués inaugurar una re-
ducció de la taxa d’atur? Rebre a casa un tar-
getó convidant-nos a un pica-pica per celebrar 
que els ajuts socials arriben, que no es queden 
al calaix sense gastar any rere any des que ens 
governa Junts x Martorell? O un concert amb 
vermut un diumenge per celebrar plegats que 
a Martorell no hi ha llistes d’espera per proves 
mèdiques importants? La realitat és que això 
no es veu i per al govern de Martorell, si no 
llueix, no és important. Amb aquesta forma 
d’entendre la política portem ja 3 anys de legis-
latura, més els 4 anteriors. 
Encapçalem el rànking de municipis amb més 
atur de la comarca, menys renda familiar dis-
ponible (és a dir, menys capacitat d’estalviar), 
on el preu de l’habitatge creix més, on acu-
mulem diners al romanent durant els anys de 
pandèmia!
Aquest particular ordre de prioritats és pervers. 
El carrer Pep Ventura ens costarà, com a mí-
nim, 1’5 milions d’euros. Una vorera era més 
estreta que l’altra i es podia millorar la mobili-
tat, guanyar espai per a les persones. D’acord, 
però calia destruir tot el carrer i el seu especta-
cular i històric arbrat? Aquesta inversió és des-
comunal per un carrer, posem-ho en perspecti-
va, no només són números, és allò que deixem 
de fer per invertir-ho en allò que es veu i que es 
pot inaugurar.
No hi ha diners quan proposem crear una Es-
cola d’Oficis a Martorell i formar, per exemple, 
a jardiners enlloc de pagar mig milió d’euros a 
Acciona. 
No cal haver estat polític 20 anys per entendre 
que si a casa se’ns espatlla un electrodomès-
tic, l’arreglem o substituïm, o si ens surt una 
humitat, no ens plantegem ensorrar tota la 
cuina. Ni és sostenible ni, segurament, la gent 
comú s’ho pot permetre. 
Hi ha moltes inversions pendents per millorar la 
vida de les persones: per combatre l’escletxa 
digital o l’emergència habitacional. Es destinen 
0€ a adquirir habitatges públics mentre con-
vertim en criminals a les famílies que han estat 
desnonades per bancs que, recordem, hem 
rescatat amb una fortuna de diners públics i no 
els hem demanat res a canvi. 
La perversió política - i de la política - és que 
sigui prioritari destinar recursos a remodelar 
carrers mentre la desigualtat i la injustícia so-
cial creixen.

Comença el bon temps, i amb ell, els llanuts 
es queden a casa. La roba gruixuda de lla-
na, la grisor i la nostàlgia donen pas al sol, 
el bon temps i a les ganes de viure i riure. El 
bon temps contagia alegria, i a ERC Martorell 
hem començat aquesta primavera amb bon 
temps, no només perquè s’acaba l’època dels 
llanuts i donem pas al sol i la màniga curta, 
sinó perquè el meu amic i company Soulima-
ne ha estat escollit proper cap de llista d’ERC 
Martorell.
La veritat és que fa 3 anys no hagués pensat 
que el meu pas per la política municipal dura-
ria un mandat, tot i que tampoc tenia (ni tinc 
cap ambició més enllà). La feina en el sector 
privat m’impedeix rendir des de fa un temps 
al nivell que m’agradaria, motiu pel qual no he 
optat de nou a la reelecció. No obstant això, 
el projecte republicà, d’esquerres, ecologista, 
feminista, social i independentista resta en les 
millors mans possibles.
En Soulimane és sens dubte el millor can-
didat que podíem tenir de cara a les futures 
eleccions. Sovint es diu que el futur d’un par-
tit són (som) els joves. Aquesta afirmació és 
certa parcialment, puix que el futur també 
són aquelles persones que millor represen-
ten els valors i les idees d’un projecte polític. 
I en Soulimane, no tinc cap mena de dubte, 
representa com ningú els valors d’Esquerra 
Republicana. De fet, crec que els representa 
millor que jo, motiu pel qual estic més content 
avui que no pas el dia que vaig ser escollit cap 
de llista.
En Soulimane i jo hem estat treballant tres 
anys colze a colze, aprenent constantment 
l’un de l’altre. Per sort, encara ens queda un 
any de fer feina plegats. Un any de dura feina, 
però que estic segur que els dos gaudirem, 
perquè treballar amb amics sempre és millor. 
Tindré l’orgull i l’honor de treballar a l’ombra 
d’un gegant. Perquè sí, en Soulimane és un 
referent a nivell de polítiques laborals, ciu-
tadania i d’habitatge. Un referent que és es-
coltat per diputats, congressistes i regidors 
d’arreu del país.
El projecte d’ERC continua i continuarà sent 
el mateix, perquè malgrat que jo ja no conti-
nuaré, aquest no és un partit personalista. El 
projecte és i serà de tothom i per a tothom, 
però amb un nou capità: el millor capità, amic 
i company possible. En Soulimane.

LA PERVERSIÓ 
(DE LA) POLÍTICA

COMPANY, 
AMIC I CAPITÀ

Assemblea Assemblea

MOVEM MARTORELL GM ERC

En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección 
de Ciudadanos que renueven en mí, la confian-
za para ser el próximo Candidato a la Alcaldía 
de Martorell, en las próximas elecciones muni-
cipales de Mayo 2023.
Agradecer también a mis compañeros de Agru-
pación, su apoyo y la confianza que he recibido 
durante estos 3 años. Sin ellos nada hubiera 
sido posible.
Asimismo, el apoyo de mi familia y amigos que 
han estado a mi lado en todo momento.
Durante estos tres años de labor municipal, 
hemos intentado y creo honradamente que lo 
hemos conseguido, buscar todo aquello que 
como pueblo nos une e intentando evitar todo 
lo que nos separa.
Nuestra labor como miembro de la Oposición 
ha sido, como así debe ser, la fiscalización de 
la actividad del Equipo de Gobierno, no limitán-
donos a la crítica fácil, no a las palabras gran 
disonantes, al contrario, buscando y trabajan-
do alternativas para mejorar la vida de las per-
sonas, de todas las personas.
Han sido muchas las iniciativas que con un 
solo concejal hemos conseguido sacar adelan-
te, y que sin duda continuaremos haciéndolo. 
Desde la Regulación de los patinetes eléctri-
cos, pasando por el Comercio Local, la Gen-
te Mayor, en contra de la Ocupación ilegal de 
viviendas, la prevención del suicidio y salud 
mental,  desgravaciones para las placas sola-
res, el apoyo al deporte base con porcentajes 
de la recaudación de las apuestas deportivas, 
fomento de la formación profesional y en espe-
cial la formación dual, la supresión del impues-
to del CO2, el apoyo a la infancia, etc. 
En el Pleno del mes de junio presentaremos 
una iniciativa para conseguir una deducción en 
la Declaración de la Renta para las personas 
mayores que pagan una Residencia y que no 
tienen ninguna ayuda a la dependencia, igua-
lando a otras Comunidades Autónomas que si 
cuentan con ella.
En definitiva, políticas e iniciativas destinadas a 
las personas, que marcan mi carácter radical-
mente liberal, de centro político, que es el que 
representa Ciudadanos, los Liberales.

SEGUIMOS MEJORANDO 
Y TRABAJANDO POR 
MARTORELL

Juan José Pérez BustoVíctor De León  Kunst
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