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Facebook.com/xavier.fonollosacomas

Alcaldia@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

Martorell no s’atura

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

Fa unes setmanes vam rebre una gran noticia: 
Martorell serà Ciutat Europea de l’Esport 2023. 
Com alcalde de Martorell, és un honor anun-
ciar que aquesta candidatura s’ha fet realitat. 
Aquest reconeixement és tot un orgull per a la 
nostra ciutat, fruit de la gran feina feta els da-
rrers anys amb la col·laboració de tots i totes.
El nostre municipi ha estat distingit com un 
bon exemple en el desenvolupament de po-
lítiques esportives amb l’objectiu de posi-
cionar l’esport al servei de la salut, la cohe-
sió social, l’educació i la cultura. Les nostres 
instal·lacions, programes i activitats esporti-
ves han estat també molt valorades per acon-
seguir aquesta distinció.
Les grans fites sempre s’aconsegueixen 
de manera col·lectiva. Sense la dedicació i 
l’entrega de tothom, Ajuntament, entitats es-
portives, entitats socials, centres educatius i 
ciutadania, no hagués estat possible.
Aquest reconeixement referma i posa en valor 
el nostre compromís amb l’esport al servei de 
la societat i contribuirà a situar la nostra ciutat 
en un lloc més que destacat com a referent 
esportiu en l’àmbit nacional i internacional. 
Durant l’any 2023, desplegarem un ampli 
programa d’esdeveniments a Martorell per di-
vulgar la idea de l’activitat física i de l’esport 
que ha estat mereixedora d’aquest reconei-
xement, amb el desig que el nostre exemple 
sigui inspirador per a moltes altres ciutats.
La feina feta durant la candidatura per acon-
seguir ser Ciutat Europea de l’Esport és una 
mostra més que Martorell no s’atura mai. 

Continuem treballant per la nostra ciutat i re-
cuperant al màxim la normalitat després de 
dos anys difícils per a tothom.
Recuperar la Trobada de la Primavera de la 
Gent Gran va ser una altra gran passa enda-
vant en aquesta direcció. Tots teníem moltes 
ganes de retrobar-nos, especialment després 
de tots els esforços, i aquesta cita va ser un 
moment emotiu i un merescut homenatge a 
les totes les persones grans de Martorell. 
Des de l’Ajuntament de Martorell treballem per 
a atendre a tota la ciutadania, però jo sempre 
dic que hi ha dos col·lectius que hem de cui-
dar molt: els nostres infants i la gent gran. 
Aquest últim ha demostrat una gran capaci-
tat d’adaptació durant els darrers més de dos 
anys, i més que mai hem de reivindicar el seu 
paper fonamental en la nostra societat. 
Sense ells no seríem on som avui. Necessitem 
la seva presència activa, la seva experiència i 
els seus valors per seguir avançant i millorant 
com a ciutat i com a societat.
Martorell no s’atura, tampoc durant l’estiu i 
recupera tot el seu pols social i cultural. Els 
casals i les activitats d’estiu han retornat amb 
més força que mai, amb unes xifres rècord 
que demostren que els nens i nenes de la nos-
tra ciutat fan poble.
La cultura també segueix ben viva: l’estiu a 
Martorell porta molta música amb el festival 
PAS i la gran oferta musical que arribarà a 
l’agost per la nostra Festa Major. L’estiu tam-
bé arriba amb molta cultura popular i, un any 
més, portarem una Festa Major carregada 

d’activitats per a petits i grans. Tenim moltes 
ganes de recuperar la festa més important per 
nosaltres en el seu format tradicional. 
Per últim, vull tornar a demanar prudència i 
consciència durant aquestes setmanes d’estiu 
tan caloroses, hem de protegir la nostra salut i 
la de les persones vulnerables del nostre entorn 
A tots també se’ns ha encongit el cor veient els 
horribles incendis a causa de la situació de se-
quera i altes temperaturas que estem patint i 
que ja han afectat a diversos punts del territori, 
alguns ben a prop de la nostra ciutat.
Malauradament, tots recordem el greu incen-
di que vam viure l’estiu passat on va cremar 
la serra de l’Ataix. Hem d’anar amb molt de 
compte en entorns naturals i de gran vegeta-
ció, i a Martorell en tenim molts. 
És per això que us demano tot el vostre com-
promís i responsabilitat per evitar, en la mesu-
ra que sigui possible, comportaments i actua-
cions que ens posin en perill a nosaltres i al 
nostre entorn. Estic convençut 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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Més de 1.200 persones assisteixen
a la Trobada de Primavera de la Gent Gran

El recinte firal de Ca n’Oliveres va aco-
llir, més de dos anys després, la Trobada 
de Primavera de la Gent Gran, un dinar 
popular i de germanor dedicat als mar-
torellencs i martorellenques de la tercera 
edat. Enguany, més de 1.200 persones 
van gaudir d’una trobada que, a banda 
de l’àpat, va tenir reconeixements, obse-
quis, actuacions musicals i ball.
La Regidoria de Benestar Social de 

EL DINAR DE GERMANOR 
A CA N’OLIVERES VA 
POSAR EL PUNT FINAL 
A LA SETMANA PER A 
L’ENVELLIMENT ACTIU I 
LA GENT GRAN.

l’Ajuntament de Martorell va fer un reco-
neixement als membres d’Afopa (Agrupa-
ció d’Aules de Formació Permanent per a 
la Gent Gran de Catalunya des del1982) i 
als seus col·laboradors, que fan possible 
la Universitat de l’Experiència al munici-
pi. Es va valorar la tasca de la presidenta 
de l’entitat, Muntsa Lamúa, i dels mem-
bres Elisa Bombí, Lluïsa Vinyals, Carme 
Solé, Enriqueta Tobella, M. Eli Velasco i 
Santiago Caballero.

https://www.youtube.com/watch?v=FNA4-6HM1qc&t=150s
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Més de 1.200 persones assisteixen
a la Trobada de Primavera de la Gent Gran

PROMOVENT L’ENVELLIMENT ACTIU
La Trobada de Primavera va ser l’acte de cloenda d’un programa d’activitats 
al voltant de la Setmana per a l’Envelliment Actiu i la Gent Gran, que es va fer 
del 23 al 29 de maig. La programació d’enguany va incloure una exhibició dels 
grups de ball de la gent gran del municipi, xerrades, tallers i activitats especials 
organitzades pels Esplais de la Gent Gran de Martorell. 
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    Martorell, declarada 
         Ciutat Europea de l’Esport 2023

EL MUNICIPI HA REBUT AQUESTA 
DISTINCIÓ DESPRÉS DE SUPERAR 
AMB ÈXIT LA VALORACIÓ DEL COMITÈ 
AVALUADOR D’ACES EUROPE. 

Martorell ha estat nomenada Ciutat Europea de 
l’Esport 2023 per l’Associació de Capitals i Ciutats 
Europees de l’Esport (ACES EUROPE). El municipi 
tindrà l’oportunitat d’acollir i organitzar un ampli pro-
grama d’esdeveniments esportius el proper any, així 
com establir vincles i compartir projectes amb altres 
municipis europeus membres de la xarxa.

El 30 i 31 de maig, 6 membres del comitè avaluador 
procedents de diversos punts d’Europa van visitar 
Martorell per conèixer en primera persona les infraes-
tructures, instal·lacions i serveis que es duen a terme 
al municipi. També van avaluar la facilitat d’accés per 
a la pràctica esportiva, el teixit de clubs i entitats es-
portives locals o les iniciatives per a la promoció de 
la salut i la integració social a través de l’esport que 
impulsa l’Ajuntament.
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    Martorell, declarada 
         Ciutat Europea de l’Esport 2023

TOTS ELS ESPAIS ESTAN 
SUBVENCIONATS AL 100%. 
Les entitats poden accedir als equipa-
ments públics de forma gratuïta.

SUPORT ORGANITZATIU 
D’ACTES.
Des del municipi es dona suport ma-
terial, econòmic i/o de recursos hu-
mans als projectes i esdeveniments 
que les entitats organitzen.

ANUALMENT ES DESTINEN 
MÉS DE 335.500 EUROS DE 
SUBVENCIÓ ECONÒMICA, 
dividida en programes segons l’edat i 
tipologia d’activitat.

UN GRAN TEIXIT 
ASSOCIATIU ESPORTIU

A Martorell, en l’àmbit esportiu, més d’una 
trentena d’entitats ofereixen a la ciutada-
nia un ampli ventall d’ofertes en diferents 
disciplines esportives, combinant l’esperit 
de lluita i competició amb la integració, el 
compromís i els valors de germanor i per-
tinença.
L’Ajuntament col·labora i dona suport a 
totes les entitats esportives del municipi 
per tal que les activitats que desenvolu-
pen diàriament es duguin a terme en les 
millors condicions possibles.

HUGO ALONSO. 
SECRETARI GENERAL D’ACES 
EUROPE: 
“Les infraestructures esportives 
amb les quals compta la ciutat, 
l’associacionisme de Martorell i 
l’alta participació de la població en 
l’activitat física van ser els factors de-
terminants per declarar Martorell com 
a Ciutat Europea de l’Esport 2023.”

XAVIER FONOLLOSA
ALCALDE DE MARTORELL: 
“Jo crec que és un reconeixement a 
la feina feta en els darrers anys, molts 
anys. No estic parlant dels últims 
anys sinó de molts anys de treballar 
i de fer que Martorell sigui referent en 
matèria esportiva. Sobretot pels va-
lors que comporta. I això m’encanta 
dir-ho sempre, l’esport és una eina de 
transformació social, d’integració so-
cial, l’esport si juguem bé les cartes 
pot ser una eina impressionant per la 
cohesió social i la bona convivència.”

VALORACIÓ 
SATISFACTÒRIA DEL 
COMITÈ AVALUADOR
ACES Europe destaquen Martorell 
com un exemple de ciutat on l’esport 
es troba al servei de la salut, la cohe-
sió social, l’educació i la cultura, un 
dels objectius principals per a aquest 
organisme europeu. Tanmateix, posen 
en valor la política esportiva municipal 
a nivell d’equipaments, programes i ac-
tivitats com un altre dels punts forts de 
la candidatura martorellenca.
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El Club Sala 5 Martorell jugarà la tempo-
rada vinent a la Segona Divisió estatal, 
després de superar una fase d’ascens 
on va mostrar-se invicte guanyant els sis 
partits dels play-offs disputats.
El conjunt entrenat per Víctor González 
va certificar el salt de categoria amb una 
victòria 7-3 davant la Unión Tres Cantos 
(Madrid) al partit de tornada de la darrera 
eliminatòria. L’equip va remuntar un gol 
en contra i va poder celebrar amb tota 
l’afició l’ascens de categoria en un pave-
lló esportiu municipal ple de gom a gom. 
El club ja treballa en la temporada que 
ve, que començarà al setembre. El pri-
mer equip del Sala 5 aterra a la segona 
millor categoria del futbol estatal després 
de tres cursos competint a Segona B. 

La Federació Catalana de Futbol (FCF) va 
tornar a escollir Martorell per ser l’escenari 
de l’XI Festa del Futbol Català, dos caps 
de setmana esportius on es resolen les lli-
gues del futbol base català i la Copa Ca-
talunya de futbol sala. Per setena ocasió, 
el municipi va ser l’epicentre del bo i millor 

Martorell repeteix per setena vegada com 
a seu de la Festa del Futbol Català

EL CLUB MARTORELLENC VA ACONSEGUIR L’ASCENS DE 
CATEGORIA DAVANT UN PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL PLE

futbol i futbol sala base català i va acollir 
un total de 25 finals, disputades al CE To-
rrent de Llops i al pavelló de Can Cases. La 
martorellenca Laia Martret es va proclamar 
campiona de Catalunya a casa amb el FC 
Barcelona, i va repetir la gesta que ja havia 
aconseguit en categories inferiors.

Durant aquests dies, Martorell també va 
acollir el clínic d’entrenadors de futbol 
sala, una formació dirigida a tècnics, afi-
cionats del futbol sala i professionals de 
l’esport i impartida per entrenadors d’alt 
nivell. 

El Sala5 Martorell puja a Segona
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Martorell ha estat designada Ciutat Juga 
Verd Play del Baix Llobregat pel curs vi-
nent i aprofitarem per aprofundir en un 
sistema de jocs esportius que posa en 
primera línia els valors positius al mateix 
nivell que els resultat dels partits.

S’acaba la temporada de competició 
però comença la d’estiu, enguany amb 
uns 650 nens i nenes participants de 
l’Estiu a l’Escola i als cursets de nata-
ció que ofereix el PMSAPM. Podríem dir 
que les inscripcions han estat un èxit? 
Les inscripcions a les activitats organit-
zades per l’Ajuntament han superat els 
registres prepandèmia i això és motiu de 
gran satisfacció.

L’estiu és un espai de temps educatiu en 
el que hem de contribuir a l’educació dels 
nens i les nenes en un entorn de lleure i, 
novament, l’activitat física i esportiva té 
un paper molt important.

L’arribada de les altes temperatures 
també comporta l’obertura de la pisci-
na d’estiu, amb una alta afluència du-
rant les primeres setmanes.
Certament, les altes temperatures van 
arribar abans de l’obertura de la piscina 
d’estiu i encara persisteixen. Afortunada-
ment a Martorell disposem d’una piscina 
d’estiu amb una gran capacitat que ens 
permet donar resposta a l’alta demanda 
que s’ha produït. Estem molt contents 
que una part molt elevada de la nostra 
població en faci us i en gaudeixi.

de l’impacte negatiu que va significar el 
període més dur de la pandèmia. Tot i 
que encara la recuperació no és total, cal 
destacar l’enorme esforç que han fet les 
entitats esportives per superar aquesta 
etapa tan dura. Ho han fet amb molts 
sacrificis, però també amb resultats molt 
lloables, i per tant, cal felicitar i agrair el 
seu esforç i capacitat de superació.

En el terreny dels resultats esportius, 
com sempre, hi ha hagut alegries i algu-
na decepció, però m’estimo més desta-
car els alts nivells de pràctica esportiva 
que ha assolit la nostra ciutat en els di-
ferents àmbits. Tot i això treballem per 
continuar incrementant-los. 

També s’ha completat el primer curs 
complet  - desprès del projecte pilot el 
2021 - de l’Esport Educatiu a l’Escola 
dins del projecte del Martorell Educa 
360. Com valoreu aquesta etapa inicial?
Aquest programa és únic a Catalunya i 
hem fet una aposta per aconseguir ofe-
rir activitats extraescolars gratuïtes a 
tots els nens i nenes escolaritzats a les 
etapes d’infantil i primària. Més de 1000 
participants, 600 dels quals no feien 
cap activitat esportiva, han participat 
del primer curs d’aquest programa. Ja 
treballem per acabar de tancar la carta 
de serveis del curs vinent amb l’ambició 
de continuar incrementant el nombre de 
participants. Enllaçarem aquest progra-
ma amb el Pla Català d’Esport Escolar 
amb horitzó 2030 i amb el Consell Es-
portiu del Baix Llobregat.

Martorell ha estat designada Ciutat 
Europea de l’Esport 2023. Què significa 
per a Martorell aquesta distinció?
Aconseguir aquesta distinció és un gran 
èxit i alhora una gran responsabilitat.

Significa el reconeixement a nivell interna-
cional del treball realitzat en la promoció 
de l’activitat física i esportiva com una eina 
de salut, educació, cohesió social, equitat 
i, també, de la cultura. Aquest treball evi-
dentment no s’ha fet en un dia sinó que 
és fruit de molts anys de dedicació per 
part de moltes persones, entitats i centres 
educatius, que amb la seva implicació han 
permès assolir el nivell de maduresa ac-
tual el model singular que ha estat objecte 
d’aquest reconeixement.

És una gran responsabilitat perquè durant el 
proper any Martorell serà centre d’atenció de 
moltes altres ciutats europees que d’alguna 
forma podran emmirallar-se en el nostre sis-
tema esportiu. El programa d’activitats que 
hem previst dur a terme durant el proper any 
té com a màxima prioritat divulgar la nostra 
manera d’entendre la pràctica de l’activitat 
física i esportiva com un instrument al servei 
de la construcció d’una societat millor.

La temporada esportiva 2021-2022 ha 
acabat, una temporada què ha suposat 
la tornada a la normalitat de les compe-
ticions esportives federades i escolars 
dels diferents clubs i entitats del muni-
cipi. Què destacaries d’aquest curs?
El més destacable d’aquest curs és la 
tornada a una certa normalitat després 

ENTREVISTA

“Ser Ciutat Europea de 
l’Esport és un reconeixement 

internacional al treball realitzat 
en la promoció de l’activitat 

física i esportiva com una eina 
de salut i cohesió social”

GERARD MIMÓ CREUS
REGIDOR D’ESPORTS

El regidor d’Esports de l’Ajuntament fa balanç de la 
temporada esportiva 2021-2022 i explica el procés del 

nomenament de Martorell com a Ciutat Europea de l’Esport

El Sala5 Martorell puja a Segona
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Les set cooperatives participants del pro-
jecte Cultura Emprenedora a l’Escola (Cue-
me) del curs 2021-2022 van culminar el 
seu desenvolupament amb la venda dels 
productes artesanals que ells mateixos han 
creat amb un mercat instal·lat a la rambla 
de les Bòbiles al llarg del matí del 7 de juny. 
Durant tot el curs, els alumnes de 5è 
de les escoles participants (Escola 
José Echegaray, Escola Mercè Rodore-
da, Escola La Mercè i Escola El Ponta-
rró) han treballat els diferents passos 

El 22 de juny es va fer la tercera edició del 
Fòrum Logístic i a la ciutat de Riba-roja de 
Túria (al País Valencià), un espai per re-
flexionar sobre els processos de desenvo-
lupament i inversió industrial des d’una 
perspectiva local, promovent la innovació, 
la sostenibilitat i la col·laboració publico-
privada en matèria d’inversions indus-
trials. L’Ajuntament de Martorell va tenir-hi 
representació amb la presència de l’alcalde, 

Xavier Fonollosa, i la regidora de 
Promoció Econòmica i Co-

merç, Rosa Cadenas.  

L’alcalde Fonollosa 
va participar al fòrum 

Les cooperatives CUEME culminen el 
projecte amb la venda dels seus productes

L’alcalde Fonollosa demana influir en els fons
Next Generation al 3r Fòrum Logístic Riba-roja
L’ALCALDE, XAVIER FONOLLOSA, I LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ, ROSA 
CADENAS, VAN INTERVENIR A DIFERENTS TAULES RODONES I COL·LOQUIS DEL CONGRÉS

“La xarxa G6: una aliança estratègica per 
al Next Generation”, junt amb els alcal-
des de Riba-roja, Arteixo, Mèrida, Ante-
quera i Mondragón, els municipis que 
integren la xarxa industrial G6.  Durant 
aquesta trobada, tots sis representants 
van signar el Manifest d’interès del G6 
per promoure els objectius industrials 
dins les previsions del Pla de Recu-
peració de la Unió Europea i els fons 
Next Generation.
La regidora Cadenas va participar en la 
taula de debat Projectes emblemàtics 
de recuperació industrial des del punt 
de vista del seu impacte local. 

a seguir per crear una cooperativa: 
la denominació, l’estatus, el capital que 
han d’aportar els socis, l’organització, la 
gestió, l’elecció del producte, la imatge 
corporativa i la comunicació, el finança-
ment, la producció i la venda final. 
El projecte s’ha integrat dins les ho-
res lectives escolars i el treball curri-
cular s’ha adaptat als continguts de 
l’empresa, de manera que les matemàti-
ques, la llengua o la plàstica han servit 
per aprendre totes les qüestions relacio-

nades amb l’emprenedoria. Un dels ob-
jectius principals del projecte Cueme és 
incorporar a la formació de l’alumnat 
aspectes com la iniciativa personal, la 
creativitat, el treball en equip, el lide-
ratge i la planificació.
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La ministra de Transports, Mobilitat i Agen-
da Urbana, Raquel Sánchez, va visitar a 
finals de juny el túnel de Costablanca 
del corredor mediterrani, que connecta 
l’estació de Castellbisbal i el viaducte del 
Llobregat a Martorell. La van acompanyar 
el secretari general d’Infraestructures, Xa-
vier Flores; la presidenta d’ADIF, María Luisa 
Domínguez, i els regidors Lluís Amat, Albert 
Fernández i Elisabeth Plaza. La comitiva va 
fer un recorregut en tren des de Martorell 
fins a Castellbisbal per inspeccionar l’obra.
Segons la titular del Ministeri de Trans-
ports, el trajecte d’aquest nou ramal fe-
rroviari, conegut com a Porta d’Europa, 
“millorarà la competitivitat de les empre-
ses en obrir el corredor als ports de Bar-
celona, Tarragona, Castelló i València, i en 

L’any 2007 va entrar en funcionament 
l’estació de Martorell Central de la línia 
Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) i, ales-
hores, el Ministeri de Foment es va com-
prometre a enllaçar els dos operadors 
de RENFE i FGC en una sola estació 
intermodal. ADIF va completar el 60% 
de l’obra, però no la va arribar a acabar, 
i ara el MITMA licitarà l’estudi informa-

L’alcalde Fonollosa demana influir en els fons
Next Generation al 3r Fòrum Logístic Riba-roja HO VA CONFIRMAR EL SECRETARI GENERAL D’INFRAESTRUCTURES DEL MINISTERI DE TRANSPORT, 

MOBILITAT I AGENDA URBANA (MITMA), XAVIER FLORES, EN UNA VISITA INSTITUCIONAL A MARTORELL

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, 
visita les obres del corredor mediterrani a 
Martorell i Castellbisbal

REPRÈS EL PROJECTE PER ACABAR L’ESTACIÓ 
INTERMODAL MARTORELL CENTRAL

permetre connexions ferroviàries amb la 
fàbrica de SEAT.” A més, va apuntar que 
“la recuperació d’aquest traçat permet 
passar als treballs en el tronc central de 
Martorell-Castellbisbal i suposa una al-
ternativa per al trànsit de trens mentre es 
treballa en l’adaptació del túnel de Cas-
tellbisbal a l’ample estàndard”.
Per al regidor Lluís Amat, que va assistir a 
l’acte com a alcalde accidental, la del co-
rredor mediterrani és “una inversió molt 
important no només per a Martorell i el 
Baix Llobregat, sinó també per al con-
junt de l’estat” i va recordar la tasca feta 
des de l’Ajuntament perquè aquestes obres 
s’iniciessin: “Hem pressionat al màxim, és 
una bona notícia i ara el que volem és que 
es compleixin els terminis previstos”.

tiu que ha de posar al dia el projecte 
d’intermodalitat. 

Així ho va confirmar el secretari general 
del MITMA, Xavier Flores, que va afirmar 
que “l’estació de Martorell és molt impor-
tant perquè és una terminal de Rodalies on 
acaben destinacions. Volem que tingui 
més capacitat i hem d’aprofitar aquesta 
cruïlla per facilitar al màxim l’intercanvi”.

L’alcalde, Xavier Fonollosa, va valorar 
satisfactòriament la visita de Flores al 
municipi i els avenços d’aquest projecte. 
També va aprofitar per tractar altres ac-
tuacions pendents a Martorell, com les 
millores en l’impacte acústic del pas 
del tren a Can Carreres i Camí Fondo, 
conseqüència de les obres del corredor 
mediterrani.
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Martorell recupera 
les festes dels barris durant 
els mesos d’estiu

BUENOS AIRES

PONT DEL DIABLE
CAN BROS

La temporada 
d’estiu 2022 ha arribat 
aquest juny amb la torna-
da de les festes de barri que 
organitzen les associacions de 
veïns els diferents caps de se-
tmana estivals. Després de dos 
anys sense poder-se fer, enguany 
els veïns i veïnes del municipi po-
dran retrobar-se amb els seus con-
ciutadans  als diferents carrers i pla-
ces dels seus barris.

Buenos Aires, el Pont del Diable, 
Can Bros, Can Carreres, Torrent 
de Llops i Can Cases van ser els 
primers barris a estrenar aquest 
calendari de festivitats i retro-
bament del veïnatge. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Zf7caw21S4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U_w8Q4tmpdY&t=2s
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CAN CASES

TORRENT DE LLOPS

CAN CARRERES

CAN BROS

https://www.youtube.com/watch?v=5HhBG_prfgI
https://www.youtube.com/watch?v=5HhBG_prfgI
https://www.youtube.com/watch?v=hBGvJjnTcwY&t=2s
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  La salut i el benestar de la dona,   
  tema central de les jornades 
‘Que visquin les dones!

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Martorell impulsa el programa ‘Que 
visquin les dones!’, unes jornades que 
aborden la salut de les dones i el seu be-
nestar a través de més de 25 activitats i 
trobades. Les accions compten amb la 
col·laboració de diferents organismes i 
entitats com el Centre d’Atenció Primària, 
l’Hospital Sant Joan de Déu, els diferents 

serveis de salut mental gestionats per les 
Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor o 
l’ASSIR (Centre d’Atenció a la Salut Se-
xual i Reproductiva altres professionals 
de l’àmbit sociosanitari.
Les jornades inclouen tallers, xerrades 
i tertúlies on aprendre a tenir cura de la 
salut de les dones i debatre sobre aques-
ta qüestió per fer arribar les reflexions 

que sorgeixin al nou Pla Local d’Igualtat 
de Martorell i al 6è Congrés de Dones 
del Baix Llobregat, que se celebrarà al 
mes de novembre. Martorell és subseu 
d’aquest Congrés treballant quatre dels 
seus àmbits: la salut, les maternitats, 
l’empoderament sexual i reproductiu i les 
trajectòries vitals de les dones.

Les Jornades ‘Que visquin les dones!’ van arrencar el 28 
de maig, Dia Internacional de l’Acció de la Salut per a les 
Dones. Una bona part de les activitats s’han dut a terme 
durant el juny i el juliol i es reprendran el mes de setembre.

https://drive.google.com/file/d/150QLAoMU0YQCMzHZCxcbqfboplsHjDgM/view
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L’Ajuntament implica la ciutadania en el 
procés d’elaboració de l’Agenda Urbana

L’Agenda 2030 és un pla d’acció 
que permet a l’Ajuntament de 
Martorell fer front als reptes so-
cials, econòmics i mediambien-
tals de la globalització, posant 
al centre les persones, el plane-
ta, la prosperitat i la pau, sota 
el lema: 

L’Agenda Urbana Espanyola, porta 
aquests 17 ODS cap al seu territo-
ri i dibuixa 10 Objectius Estratègics. 
L’Agenda Urbana de Martorell aplica 
aquests 10 Objectius Estratègics en el 
nostre municipi.

L’Agenda 2030 es desglossa en 
17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, coneguts com ODS.

QUÈ ÉS?

BJECTIUS

SOSTENIBLE
DE DESENVOLUPAMENT

L’Ajuntament de Martorell, amb la 
col·laboració de la Diputació de Barce-
lona, està construint les directrius estra-
tègiques de futur per al municipi a través 
de l’Agenda Urbana 2030. Per fer-ho, ha 
iniciat diversos processos de participació 
ciutadana per tal de conèixer realment les 
visions dels diferents agents del territori i 
perquè tots els veïns i veïnes de Martorell 
s’hi sentin identificats.
El Consell d’Infants, com a representants 
dels infants martorellencs de cadascuna 

L’Agenda Urbana de Martorell 2030, és un instrument que ha de concretar les estratègies de 
transformació i desenvolupament sostenible del municipi durant la pròxima dècada.
L’Agenda Urbana de Martorell 2030 és un procés de planificació estratègica urbana i territorial, 
basada en l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l‘Agenda 
Urbana de la Unió Europea i l’Agenda Urbana Espanyola, i en la participació ciutadana.

de les classes de 4t, 5è i 6è de totes les 
escoles locals, van fer un taller on van ima-
ginar-se escenaris de futur per al Martorell 
del 2030 en relació amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides i amb els reptes reals que 
viuen o veuen en el seu dia a dia. Aconse-
guir un municipi amb energia més neta i as-
sequible, reduir les desigualtats, erradicar la 
pobresa o practicar un consum i producció 
responsables són alguns dels objectius a 
assolir més importants per als infants. 

663 PERSONES COMPLETEN 
L’ENQUESTA CIUTADANA 
La fase prèvia a l’inici de l’elaboració de 
l’Agenda Urbana ha comptat també amb 
la participació ciutadana a través d’una en-
questa en línia i a peu de carrer en la qual 
podia participar qualsevol persona resident 
a Martorell major de 18 anys. L’enquesta es 
va dissenyar amb preguntes de diverses te-
màtiques: vida, regeneració urbana, canvi 
climàtic, gestió sostenible de recursos, mo-
bilitat i cohesió social, entre altres.
Els resultats de l’enquesta, que han com-
pletat un total de 663 usuaris, ajudarà a 
acabar de perfilar el model de ciutat per al 
2030 i dibuixar un pla d’acció transversal i 
igualitari ajustat a la necessitat real. 
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CENTRE DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA MOLÍ FARINER

UBICACIÓ: 
Camí del Riu, s/n

HORARI D’ATENCIÓ: 
De dilluns a divendres
De 10 a 13:30h

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       93 775 31 01
       moliempresa@martorell.cat 
       http://www.moliempresa.cat/ 

El Centre de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Martorell té l’objectiu 
d’ajudar i donar suport a les persones 
en situació de desocupació, a les per-
sones en procés de recerca per millora 
professional, als empresaris/es i als em-
prenedors/es, mitjançant assessorament, 
atenció i orientació. El Molí Fariner es di-
videix en tres grans àrees: formació, ocu-
pació i empresa.
Els programes formatius del Departament 
de Promoció Econòmica estan dirigits a 
persones que treballen o estan a l’atur, 
amb l’objectiu de millorar les seves possi-
bilitats d’inserció i de donar resposta a les 
necessitats actuals del mercat laboral, per 
tal de fomentar l’ocupabilitat en el territori.
Les accions que es duen a terme 
s’emmarquen dins de dues modalitats 
formatives: la formació contínua i la for-
mació ocupacional, amb programes des-
tacats com l’Ocupat-D@s-Dones, ‘Joves 
per l’Ocupació’ o la Formació Professional 

Ocupacional Dual, que actualment està di-
rigit a joves entre 16 i 29 anys per a formar-
se i treballar en el sector sociosanitari. 
Des del Molí Empresa es gestiona el Servei 
Local d’Ocupació (SLO) de Martorell, un ser-
vei municipal gratuït que ofereix informació, 
assessorament i orientació professional, in-
termediari entre les persones i el mercat de 
treball. Des d’aquest servei, les persones de-
mandants d’ocupació disposen d’un espai 
de recerca, formació i intercanvi, amb uns 
recursos especialitzats i uns professionals 
preparats. El centre compta també amb una 
Borsa de Treball gestionada conjuntament 
per l’Ajuntament de Martorell i la Xarxa Xaloc 
de la Diputació de Barcelona. 
Per a les empreses, el Molí Fariner ofereix 
també suport a través del disseny i exe-
cució d’accions per donar respostes a les 
necessitats del territori, la dinamització del 
teixit empresarial i la facilitació de trobades 
per afavorir networking entre professio-
nals, empreses i institucions. 

   
10 ANYS DE MOLÍ

5.906

50 383 1.769 1.745 503

513 3.612 923
Persones
formades

Cursos
realitzats

Contractacions
laborals

Ofertes de treball
gestionades

Plans
d’ocupació

Accions
a empreses

Persones 
emprenedores
assessorades

Empreses
creades

Empreses
impulsades des 

del viver

4.202 
Demandants
d’ocupació

mailto:%20%20moliempresa%40martorell.cat?subject=
http://www.moliempresa.cat/index.ca.html
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El Molí Fariner 
celebra una dècada de servei

El Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner va celebrar el 7 de juliol, 10 anys 
de la seva posada en marxa com a seu 
principal del Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Marto-
rell. Durant tot el dia, el centre va orga-
nitzar diverses activitats per commemorar 
aquesta efemèride, com visites guiades 
per a la població al llarg del matí i un acte 
a la tarda on es va fer un repàs al camí 
que ha seguit el centre des del 2012.

Dins dels deu anys de vida, s’han creat 
més de 50 empreses al viver, més 3.600 
persones en cerca de feina han accedit 
al món laboral, i més de 500 persones 
han passat pels plans d’ocupació que 
s’hi han generat.
L’acte de celebració, conduit per Maria 
Batet, va reunir representants d’empreses 
locals, emprenedors que han engegat els 
seus negocis al viver, persones que s’hi 

han format i membres 
del sector econòmic i la-
boral. El centre martorellenc 
va transformar-se fa una dècada 
i va passar de ser l’antiga fàbrica de fi-
latures Molí Fariner a convertir-se en el 
punt de trobada dels formadors, les per-
sones interessades a trobar feina, els tèc-
nics del departament i els emprenedors 
que volen engegar els seus projectes.
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El diumenge 3 de juliol  es va commemo-
rar el centenari del naixement de Jaume 
Muxart (1922-2019) amb una visita co-
mentada a l’exposició “Muxart. Color 
i composició”. Aquesta mostra es troba 
exposada permanentment al Museu Mu-
xart. Espai d’Art i Creació Contempora-
nis, i per celebrar l’efemèride es va fer 
un recorregut a través del moviment 
a càrrec del ballarí Toni Jodar i Pauli-
na Muxart, filla del pintor martorellenc. 
“Muxart. Color i composició” es va inau-
gurar el 2014, comissariada per Pilar Bo-

Museus de Martorell celebra 
el centenari de Jaume Muxart
LA REGIDORIA DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT VA RECORDAR LA FIGURA DEL PINTOR 
MARTORELLENC QUAN ES COMPLEIXEN CENT ANYS DEL SEU NAIXEMENT

UNA VIDA AL VOLTANT DE 
LA PINTURA
Jaume Muxart va néixer el 3 de juliol del 
1922 al carrer Mur, fill d’una família molt 
arrelada a Martorell. Tot i que l’any 1931 
l’envien a estudiar a Barcelona, internat a la 
Salle Bonanova, i que l’any 35 la seva famí-
lia s’estableix a la capital catalana, Muxart 
mantindrà sempre un vincle molt especial 
amb la seva població natal. D’aquesta forta 
connexió de l’artista amb Martorell sorgirà 
la proposta de declarar-lo fill predilecte de 
la vila, aprovada en el ple del 15 de febrer 
del 2002. Més tard, després d’acollir algu-
nes exposicions de l’autor a la població i 
diverses col·laboracions amb l’Ajuntament 
de Martorell, l’any 2011 s’inaugura el Mu-
xart, Espai d’Art i Creació Contemporanis i 
la seva exposició permanent.

La seva primera exposició va arribar als 25 
anys, a la Sala Victòria de Barcelona, al cos-
tat de Marc Aleu, Sixt Blasco i Alexandre 
Siches, i a aquell primer èxit el van seguir 
moltes dècades d’art i pintura que el van 
portar a països d’arreu del món com França, 
el Regne Unit, Dinamarca, Itàlia i Egipte. 
Muxart també va formar part del Grup Taüll, 
un grup efímer d’artistes que es va crear a 
Barcelona el 1954, integrat pels altres pin-
tors de l’època: Antoni Tàpies, Modest 
Cuixart, Marc Aleu, Josep Guinovart, Joan 
Josep Tharrats i Jordi Mercadé. 

net, i permet conèixer l’univers de Muxart, 
la seva metodologia i les característiques 
de la seva obra. 
Seguidament, es va inaugurar el mòdul 
“La mirada tàctil”, que inclou una taula-
paleta de Jaume Muxart que actua com 
a punt tàctil, un dossier amb informació 
de l’exposició en braille, la reproducció 
en relleu d’algunes obres i el vídeo Àn-
gels (2014) amb una versió amb audio-
descripció per a persones invidents i 
una altra en llengua de signes catalana 

(LSC) i amb subtítols per a persones sor-
des. Aquest és un projecte coordinat per 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Di-
putació de Barcelona i que té l’objectiu 
de garantir l’accessibilitat dels mu-
seus i el patrimoni a tots els usuraris, 
inclosos els col·lectius amb  algun ti-
pus de discapacitat física o cognitiva. 
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La Regidoria de Cultura va tornar a orga-
nitzar, del 17 al 22 de juny, una nova edi-
ció de la Festa de la Música, un conjunt 
d’activitats, actuacions i concerts al 
voltant del Dia Europeu de la Música, 
que se celebra el 21 de juny. L’edició 
d’enguany va estar principalment ubica-
da a la plaça de les Cultures i al Centre 
Cultural de Martorell, on es va gaudir de 
la música en directe durant tot el cap 
de setmana.

La música i professora de l’Escola Mu-
nicipal de Música de Martorell (EMMM) 
Anna Roig va fer de pregonera i va ser 
l’encarregada d’obrir un programa amb 
activitats per a tots els públics. Una nova 
edició de l’Escenari Secret amb la partici-
pació estel·lar del cantautor Cesk Freixas, 
el concert de Lildami la nit del dissabte i 
l’espectacle Musical dels 80s i 90s van 
ser els esdeveniments d’una Festa de la 
Música que també va donar l’oportunitat 
als alumnes de l’EMMM de demostrar la 
formació rebuda durant tot el curs amb 
diverses actuacions durant els sis dies de 
programació. 

La Festa de la Música omple de
ritme la plaça de les Cultures



MARTORELL  ı JULIOL - AGOST  ı  2022
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 240

20

83 estudiants de de l’Institut Pompeu 
Fabra, 45 de l’Institut Joan Oró i 24 del 
Col·legi La Mercè van presentar-se en-
guany a les PAU, les Proves d’Accés a 
la Universitat que van tornar a celebrar-
se en el seu format habitual de tres dies 
(14, 15 i 16 de juny).  En aquesta ocasió, 

Una nova actualització de l’App ésMartorell 
permet que l’usuari inclogui l’adreça de la 
incidència, més enllà d’indicar-ho a través 
del geolocalitzador com fins ara. D’aquesta 
manera, des d’ara és més fàcil assenyalar 
el punt exacte de cada desperfecte i, per 
tant, els casos poden solucionar-se d’una 
manera més àgil. 

L’aplicació va estrenar-se el 2018 i ja ha 
superat el miler d’usuaris que l’han des-
carregada. Aquest servei per a disposi-
tius mòbils facilita que la ciutadania faci 
arribar incidències de la via pública o 
suggeriments d’una forma senzilla i rebre 
avisos en temps real.

Un total de 152 alumnes martorellencs 
es presenten a les PAU

L’App ésMartorell incorpora funcionalitats 
noves per a millorar-ne l’efectivitat

La Biblioteca Martorell va comptabilitzar 
1.676 visites a l’aula d’estudis que es 
va dur a terme del 9 de maig al 22 de 
juny de 2022. Les dades corresponen als 
horaris extra que l’equipament disposa 
perquè els estudiants preparin exàmens 
i treballs durant les setmanes de la recta 
final del curs acadèmic, com les proves 
de la selectivitat, les reavaluacions de les 
assignatures suspeses o les oposicions. 
Enguany ha funcionat al llarg de de set 
setmanes en 45 dies de manera ininte-
rrompuda: els matins, de 10 h a 14 h i 
les tardes de 16 h a 00 h. Del total de 
45 dies d’aula d’estudis, el dia concret 
de màxima afluència va ser el dilluns 6 
de juny, amb 160 persones, i el segon 
dia més concorregut va ser el diumenge 
12 de juny, amb 117 estudiants (just dos 
dies abans de l’inici de les PAU). 

L’aula d’estudis de la biblioteca rep més de 1.600 visites durant 
l’època d’exàmens

l’Ajuntament de Martorell va subven-
cionar el 100% del transport als ins-
crits dels instituts públics del municipi 
inscrits a les PAU, ja que en el cas dels 
participants martorellencs, els exàmens 
es van realitzar de manera presen-
cial  l’Escola d’Enginyeria de Barcelona. 
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L’Ajuntament de Martorell, a través 
del Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner, va arrancar al juny un nou pla 
d’ocupació municipal amb la contractació 
d’11 persones aturades del municipi. El pla 
s’inclou en el marc de la convocatòria per a 

Martorell és un dels cinc municipis cata-
lans que han reduït el nombre de delictes 
durant el primer trimestre del 2022, res-
pecte al mateix període de l’any passat, 
segons dades aportades pel Ministeri de 
l’Interior. El nombre d’infraccions penals 
al municipi es va reduir un 9%, una dada 
que trenca amb l’estadística general a 
Catalunya, on el creixement del nombre 

Ja han començat les obres de reurbanit-
zació de la plaça de l’Església, continuant 
el projecte d’intervenció integral del barri 
de la Vila. L’actuació consistirà en la re-
novació i anivellament del paviment de la 
plaça i el fossar, per aconseguir un entorn 
més amable i accessible.

Un total de 152 alumnes martorellencs 
es presenten a les PAU

Contractades 11 persones a l’atur dins
el pla d’ocupació Treball i Formació

Martorell redueix el nombre de delictes 
en un 9% respecte a l’any passat

Comencen les obres de renovació del 
paviment de la plaça de l’Església

La Universitat Politècnica de Catalunya 
Barcelona Tech (UPC) va presentar a les 
empreses del sector de l’automoció el 
projecte de la Universitat per al Centre de 
Formació Professional d’Automoció de 
Martorell (CFPA), després que la Gene-
ralitat de Catalunya adjudiqués al centre 
universitari català la gestió i l’explotació 
de l’espai per als 15 anys vinents.
El centre esdevindrà el Campus de la 

La UPC presenta el projecte per transformar el CFPA
en el Campus de la Mobilitat Sostenible

Mobilitat Sostenible UPC-Martorell, un 
element clau de suport a la transforma-
ció del sector, que oferirà un catàleg 
de formació professional innovador i 
de referència internacional amb itinera-
ris formatius acreditables i acumulatius. 
S’oferirà formació professional inicial, 
formació professional per a l’ocupació i 
formació continuada per a les empreses 
del sector de l’automoció. 

l’any 2022 del programa Treball i Formació.
Les persones contractades treballaran 
com a auxiliars administratius, peó, pintor, 
peó electricista i ajudants de la Brigada du-
rant 12 mesos amb una jornada laboral de 
37,50 hores setmanals.

de denúncies se situa a prop del 30%.
D’aquestes cinc localitats que han acon-
seguit reduir els delictes, tres són de la 
comarca del Baix Llobregat, ja que, a 
banda de Martorell, a Esparreguera i Sant 
Andreu de la Barca també han disminuït. 
Els altres dos municipis són Cambrils 
(Baix Camp) i Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès).

El nou paviment serà de qualitat i tindrà els 
mateixos tons que la façana de l’edifici, 
tant a la plaça com al fossar. L’Ajuntament 
de Martorell ha arribat a un acord amb la 
parròquia perquè, a canvi d’aquesta ac-
tuació, cedeixin l’espai per al seu ús a 
l’administració local. 
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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.

Al llarg d’aquesta legislatura, ara que ja portem mes de 
tres anys de Govern, hem tingut moments força difícils 
de gestionar.  La nouvinguda i poc esperada  pandèmia, i 
la novetat que per tots ha significat, ha estat un cop difícil 
de superar al llarg d’aquests anys. 
Aquesta situació crìtica  ens va obligar a desfer les 
previsions fetes al principi del nostre mandat, i realitzar 
canvis urgents i importants  en la nostre gestió econò-
mica de l’ajuntament.
Canvis importants tant en el dia a dia de la gestió dels 
serveis que oferim, canvis en la gestió del serveis a les 
persones, i canvis (modificacions del pressupost) per tal 
de poder atendre totes les necessitats que aquesta pan-
dèmia en va  anar compel·lint a fer.
Es ben cert que ara ja son temps preterits, també 
es ben cert que ens ha obligat a estar mes atents al 
nostre entorn, a les necessitats dels nostres convila-
tans, i per tant a preveure (o almenys intentar-ho) els 
canvis que al nostre entorn socioeconòmic i sanitari 
que tenia previst.
Ara, una vegada hem superat amb bona nota totes 
aquestes circumstancies del passat, estem   arribant 
al final d’aquest  2022 i encarem la recta final de la 
legislatura.
Un final de legislatura a on la situació es ben diferent.  
Per una banda sembla que aquella tempesta s’ha anat 
esvaint, i que d’alguna manera la tenim superada, que 
no pas oblidada.
Però per un altre banda, l’horitzó ens visualitza un con-
text econòmic complicat. 
Pujades de tipus d’interès, inflació disparada com feia 
dècades que no veiem, perill de recessió, i tot un plegat 
d’indicadors econòmics tant a nivell estatal com mundial 
que ens inquieten i ens fa estar alertes.
Ens preocupa i ens ocupa.  
Portem 3 anys de gestió rigorosa i acurada, i tenim pre-
vist seguir així tot i les dificultats que veiem en l’horitzó, 
però també es cert que aquesta mateixa  gestió que 
estem portant a terme al llarg d’aquests anys en fa ser 
optimistes, moderadament optimistes.
Tenim un programari que complir i ho farem. 
Aquest compromís ens impulsa a buscar recursos 
allò on faci faltar per tal de complir amb allò que ens 
vàrem comprometre a fer, recursos que ens arribaran 
dels fons europeus (Next Generation) i d’altres admi-
nistracions estatals.
El nostre compromís amb Martorell es ferm. La gestió 
estricta, amb experiència i expertesa ens deixa ser espe-
rançadors,  i ens permet seguir treballant per la constant 
millora del nostre poble.
Com sempre diu el nostre alcalde, Junts ens en sortirem.

Des de l’inici de l’actual mandat, l’alcalde Fonollosa i 
el seu equip de govern han intentat donar una imat-
ge de solvència política i econòmica al capdavant de 
l’Ajuntament. Malgrat la seva bona voluntat, el resultat 
de la seva gestió no és gaire positiu. Un dels exemples 
que millor ho il·lustra són les reiterades modificacions 
del pressupost municipal. En aquest sentit, el darrer 
canvi va ser dut a terme el passat mes de juny i per un 
import força considerable (645.000 euros). 
Des del PSC creiem que aquesta mala gestió té el seu 
origen en la improvisació constant d’un govern muni-
cipal i d’una formació que han demostrat no tenir un 
projecte clar i definit per a la nostra ciutat. I és que si 
el tinguessin, a Martorell no estaríem fent permanen-
tment canvis en els comptes. 
D’altra banda, un altre dels grans temes recents de 
l’actualitat política local ha estat l’ampliació d’hores 
del servei que presta el Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a la nostra localitat. En 
aquesta matèria, els i les socialistes tenim una sensa-
ció molt agredolça: després de demanar insistentment 
un augment d’hores i personal en totes les pròrrogues 
que s’han produït del conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, 
finalment s’ha aconseguit aquest increment de temps. 
No obstant això, el servei continua sent insuficient per 
la gran quantitat de demandes que arriben al centre i 
per la clara manca de personal que hi ha. 
Volem compartir, així mateix, la nostra satisfacció per 
l’aprovació, en el ple del mes de juny, d’una moció so-
cialista que recordava la necessitat d’implementar la 
transició energètica als centres educatius, i de fer-la 
extensiva a la resta de dependències i edificis muni-
cipals. Des del grup municipal socialista entenem que 
les administracions han de fer un pas endavant per a 
la posada en marxa de mesures que permetin que la 
nostra economia sigui més circular i sostenible.
Finalment, volem agrair a les diferents associacions 
veïnals de la nostra ciutat la tasca que han dut a ter-
me per a organitzar les festes del barri. És molt gratifi-
cant, després d’aquests dos anys de pandèmia, tornar 
a veure les places i els carrers de Martorell plens de 
gent.
#MartorellEnsPreocupa

2022 UN CONTEXT 
ECONÒMIC COMPLICAT

LES APARENCES 
ENGANYEN

Pilar Torres

PSC

Lluís Amat

JxM
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Quin preu té aparentar? Quant ens costa aquesta forma 
de fer política? La nit més cara de la història, l’exemple 
més flagrant del que representa la forma de governar 
de Junts per Martorell és en el que s’ha convertit la Nit 
de l’Esport.
La Nit de l’Esport és un esdeveniment de reconeixe-
ment a la feina que fa l’esport de base del nostre mu-
nicipi per fomentar l’activitat física, des dels més petits 
als més grans. És un reconeixement merescut que ens 
enorgulleix com a poble del teixit associatiu esportiu 
que tenim. Però no és un esdeveniment únic, es duu a 
terme a molts municipis. Això sí, Martorell és únic en la 
fortuna que es gasta el govern de Fonollosa en apostar 
per una posada en escena tan ostentosa i cara enlloc 
de promoure els valors de l’esport de forma sostenible 
i propera.
Perquè us feu una idea de com de desproporcionat 
és: som el municipi amb més atur del Baix Llobregat 
i a ajuts anuals a la creació d’ocupació es destinen 
60000€, el mateix que per a ajuts anuals al pagament 
d’impostos, per exemple. Aquests ajuts, per cert, any 
rere any es queden pràcticament íntegres al calaix: Al 
2021 es van gastar 3325€ en crear ocupació i 23603€ 
per a ajudar al pagament d’impostos. No us marejarem 
amb més números, però és necessari per poder veure 
amb perspectiva la dimensió del problema.
La classe de política que el govern de Junts representa, 
i que Movem Martorell denunciem, arriba al límit del que 
és humanament acceptable amb la Nit de l’Esport. Però 
hi ha altres exemples: La pista de gel que s’instal·la 
cada hivern suposa una despesa energètica i un volum 
d’emissions de CO2 descomunal (no oblidem que els 
hiverns cada cop són més càlids). No podem preten-
dre ser un municipi sostenible i exemplar com diuen els 
titulars a la premsa si després impulsem aquest tipus 
d’activitats. I no només és insostenible ecològicament, 
sinó també econòmicament: La pista de gel ens ha 
costat en un sol mes 60284’30€. Ho veieu normal? Us 
sentiu representats per aquesta forma de fer política?
Ningú de nosaltres es gastaria més en una nit de festa 
que en un any sencer. Aquesta forma de fer i d’entendre 
el món només uns pocs se la poden permetre, i si ho 
fan amb el seu salari endavant amb el despilfarro. El 
que no podem tolerar és que gestionin amb aquesta 
lògica perversa els diners de tots nosaltres.

80.788’68 € 
EN UNA SOLA NIT

Laura Ruiz Sigüenza

MOVEM MARTORELL

En los tiempos que corren mantener tu compromiso no 
está de moda. Al revés, muchos creen que todos los 
políticos dicen cosas en campaña electoral, que du-
rante el mandato pueden hacer lo contrario de lo que 
prometieron.
Para mí, para Ciudadanos, para los liberales, es fun-
damental cumplir con la palabra dada. Nuestro com-
promiso era, es y será con las personas y en mi caso 
con las de Martorell. Así continuamos proponiendo ini-
ciativas para mejorar la vida de los vecinos de nuestra 
Ciudad.
En el pasado Pleno del mes de Junio, presentamos una 
Moción que fue apoyada por todos los Grupos Muni-
cipales, en la que se debatía sobre las Personas Ma-
yores. Ese grupo de población que ha trabajado toda 
su vida y que a estas alturas de su existencia parece 
que estén olvidadas por todas las Administraciones. 
La demora inaguantable en el estudio y abono de las 
prestaciones por dependencia, que superan más allá 
de los dieciocho meses y no es una opinión personal, 
creo que todos lo pensamos y lo vemos. El Defensor 
del Pueblo y el Síndic de Greuges lleva años dicién-
dolo también. El precio de locura de las Residencias, 
cada día mas necesarias. Solo hay que ver los “años” 
de espera, aquí en Martorell, para conseguir una plaza 
pública. Vivimos en una sociedad que no tiene hijos, 
que necesita que trabajen todos sus miembros para 
sacar la familia adelante y que además no tiene la más 
mínima sensibilidad fiscal con este colectivo.
Son tiempos difíciles y parece que vienen tiempos aún 
peores, en los que la administración de nuestros im-
puestos debe ser muy escrupulosa priorizando las ne-
cesidades. No entiendo que en esta tormenta perfecta 
haya fondos para subvencionar a jóvenes de 18 años 
para un videojuego o una entrada para el cine y fondos 
para mantener puertas giratorias en forma de obser-
vatorios, fundaciones, asociaciones, “chiringuitos” de 
todos los colores, que al final solo sirven para recolocar 
a políticos. Hay que gobernar, administrar para las per-
sonas, no para mantener “carguitos” políticos. Luego 
nos quejaremos de la visión popular tan negativa de 
la política.
Tenemos que valorar a los Gobernantes por lo que di-
cen y por lo que hacen y tener muy en cuenta lo que NO 
dicen y lo que NO hacen.
Ciudadanos, los Liberales en Martorell seguiremos tra-
bajando por y para las personas.

EL VALOR DE 
LA PALABRA DADA

Juan José Pérez Busto

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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