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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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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Els veïns que ho vulguin, 
poden fer ús del Reglament 
de Participació Ciutadana fent 
arribar les seves cartes a l’adreça 
comunicacio@martorell.cat.
Hi ha de constar nom i cognoms, 
DNI, adreça i telèfon. Les cartes 
no poden superar les 20 línies.
Es reserva el dret de publicar o 
esmenar el text.

1 de des. - MASSANEDA
2 de des. - DE DIOS
3-4 de des. - DOMINGO
5 de des. - ROVIRA
6 de des. - PARERA
7 de des. - MASSANEDA
8 de des. - DE DIOS
9 de des. - DOMINGO
10-11 de des. - ROVIRA

12 de des. - PARERA
13 de des. - MASSANEDA
14 de des. - DE DIOS
15 de des. - DOMINGO
16 de des. - ROVIRA
17 - 18 de des. - PARERA
19-25 de des. - HERNANDEZ
26 de des. a l’1 de gen. - M. VIA

PARTICIPA

Nous comerços a Martorell

Benvinguts!

CONSULTA PSICOLOGIA SANITÀRIA 
JOAN MARTINEZ CERDÀ

 TECNOLOGIA SOLAR ENERGIA I 
SOLUCIONS S.L. HEBE BY CLAU, SL

C/ Abrera, 6-8 Local 2
626 545 142
joanmartinezconsulta@gmail.com
joanmartinezpsicologo

C/ Sant Andreu de la Barca, 9 Local 2
620 768 773
info@t-solareis.com

Av. Dr. Francesc Massana, 17
Tel. 636441803
Mail: info@hebebyclau.cat

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

INFORMACIÓ CRÈDITSFARMÀCIES

SUPERMERCAT KNOUCKH

C/ Sant Antoni Maria Claret, 4

mailto:joanmartinezconsulta%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/joanmartinezpsicologo/?hl=es
mailto:info%40t-solareis.com?subject=
mailto:info%40hebebyclau.cat?subject=
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Facebook.com/xavier.fonollosacomas

Alcaldia@martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

SEGUEIX-LO A:

EDITORIAL   ı   ALCALDE

@xavifono

@xavifono

674 118 230

http://alcalde.martorell.cat

El fred ha arribat per fi als carrers i pla-
ces de Martorell, després de l’estiu més 
llarg i calorós que es recorda. Els canvis 
de temperatura sempre són un factor de 
risc per als col·lectius més vulnerables, 
que hem de seguir protegint a través 
de les vacunes tot i que les dades de 
l’epidèmia es mantinguin estables. 

Cada any, la Festa del Roser de Martorell 
acompanya l’arribada de la tardor, recor-
dant-nos el passat vitivinícola del nostre 
poble. La cultura del vi i la gastronomia 
van tornar a ser protagonistes d’una de les 
nostres festes més boniques i participades, 
que enguany va tenir un programa més 
extens i va durar més dies. El VIMART, la 
Fira de Vins i Caves de Martorell, va tornar 
a sorprendre’ns amb els productes més se-
lectes del nostre territori i, com sempre, va 
comptar amb un gran èxit de participació.   

La Festa del Roser ens ajuda a rememo-
rar els orígens de Martorell i és una mos-
tra més de les nostres tradicions, la ger-
manor i el bon ambient del nostre poble. 

Des de l’Ajuntament de Martorell, sem-
pre posem a les persones i el seu be-
nestar al centre de totes les nostres ac-
tuacions. La nostra prioritat és, i seguirà 
sent, estar al costat dels martorellencs i 
martorellenques i donar-los suport en els 
moments més difícils. 

A escala global s’està produint un encari-
ment de l’energia i, en conseqüència, un 

encariment de productes que fan reduir 
el poder adquisitiu de les famílies. Per 
aquest motiu, hem decidit congelar un 
any més els impostos per aquest 2023. 
En el Ple Ordinari del mes d’octubre vam 
aprovar, de forma unànime, congelar els 
impostos en un context on la inflació està 
entre el 9% i el 10%. 

Precisament per aquest encariment de 
la vida que afecta a tot el conjunt de la 
ciutadania, així com al teixit empresarial 
de Martorell, la millor política social que 
podem fer és congelar els impostos per 
9a vegada durant els últims 11 anys. 

El nostre objectiu seguirà sent disminuir la 
pressió fiscal tant per als ciutadans com 
per als petits comerços i empreses del 
nostre poble, que després de les pèrdues 
degudes a la covid ara han d’afrontar la 
pujada en el cost de l’energia.

Continuarem prioritzant els paquets d’ajuts 
socials per als martorellencs i martorellen-
ques que més ho necessiten, lluitant per 
assegurar la igualtat d’oportunitats i do-
nant impuls al nostre comerç local sense 
deixar mai ningú enrere. 

Una altra de les iniciatives que busca re-
duir l’escletxa de desigualtats és el Mar-
torell Educa 360, un projecte pioner a 
Catalunya a través del qual oferim una 
carta d’extraescolars de qualitat, gra-
tuïtes i accessibles per a tots els nens i 
nenes del nostre poble, fent una aposta 

clara per l’equitat educativa i una de les 
millors polítiques socials que podem fer.

El curs anterior es van inscriure més de 
1.000 infants i joves, el 65% dels quals no 
havia fet mai una activitat extraescolar. En-
guany, prop de 1.500 alumnes ja gaudeixen 
d’una àmplia varietat d’activitats esportives 
i culturals, que són un complement fantàs-
tic per al seu aprenentatge i els ajudarà en 
el seu desenvolupament integral. 

Una altra novetat important d’aquest 
curs escolar 2022-23 és que tots els 
nens i nenes de Martorell gaudeixen de 
les sortides de teatre de la seva escola 
de forma totalment gratuïta.

Per primera vegada, més de 2.200 alum-
nes de primària d’entre 3 i 12 anys assis-
tiran dins del seu horari lectiu al cicle de 
Teatre Escolar, sense que suposi cap 
cost econòmic per les famílies.

Els infants i els joves són la nostra prio-
ritat, perquè representen el futur de Mar-
torell i seran els que garantiran el progrés 
del nostre  poble. Seguirem treballant, en-
tre tots, per aconseguir una societat més 
igualitària, cohesionada i pròspera. 

Sempre al costat 
de la ciutadania

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


4

MARTORELL  ı  NOVEMBRE ı  2022
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 242

  

Martorell estrena una nova fotolinera 
a l’aparcament del Vapor 
L’Ajuntament de Martorell fa un pas 
més cap a la mobilitat sostenible i 
l’autoconsum d’energia posant en marxa 
una fotolinera a l’aparcament del Vapor. 
Aquesta instal·lació consta d’una mar-
quesina fotovoltaica de 8,25 kWp amb 
dos punts de càrrega semi-ràpida de 
22kW amb capacitat per a endollar 
quatre vehicles de manera simultània.
La seva energia procedeix de plaques 
solars i ofereix un sistema de càrrega 
net i econòmic per a endollar i recarre-
gar vehicles elèctrics. Amb aquesta nova 
instal·lació, Martorell continua sent el mu-
nicipi del Baix Llobregat amb més punts 
de càrrega de vehicles elèctrics per habi-
tant: un per cada 1.100. 

L’AJUNTAMENT DE MARTORELL PROMOU ELS 
DESPLAÇAMENTS SOSTENIBLES I SALUDABLES

Martorell es va sumar un any més a la 
Setmana Europea de la Mobilitat Sos-
tenible, una commemoració amb di-
ferents actes per promoure hàbits de 
mobilitat més sostenibles, segurs i sa-
ludables, com són els desplaçaments a 
peu, en bicicleta, en transport públic o 
elèctric. Del 16 al 22 de setembre, Mar-
torell va encetar una campanya de pro-
moció a través de banderoles sobre l’ús 
del Bicitancat, l’aparcament de bicicle-
tes de l’estació de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) Martorell 
Enllaç. Aquest servei potencia la inter-
modalitat tren-bicicleta com a palanca 
per impulsar el canvi modal i integrar la 
micromobilitat amb el transport públic.

L’Ajuntament va aprofitar aquesta com-
memoració per recordar que Martorell 
és Ciutat 30 des de juny del 2021 i que 
la localitat compta amb una xarxa de 
camins escolars segurs que afavoreixen 
la mobilitat sostenible i l’autonomia de 
milers d’alumnes en el trajecte diari als 
seus centres educatius. 

Durant aquesta setmana també es va 
presentar el nou bus elèctric de Mar-
torell, un vehicle que substituirà la flota 
actual per autobusos zero emisions i 
amb energia 100% neta. 

L’Ajuntament de Martorell, amb el su-
port de la Diputació de Barcelona i 
l’empresa Mcrit, està preparant un nou 
Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 
(PMUS), que té com a objectiu assolir 
una mobilitat més eficient i segura en el 
període 2023-2029.
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Ubicació dels punts de càrrega 
de vehicles elèctrics a Martorell

COM FUNCIONA?

Aquestes actuacions han estan par-
cialment finançades pel programa MO-
VES Proyectos Singulares’, programa 
d’ajudes a projectes singulars en matè-
ria de mobilitat sostenible del IDAE del 
Ministeri per la Transició ecològica, co-
finançats amb fons comunitaris FEDER.

L’AJUNTAMENT DE MARTORELL POSA A DISPOSICIÓ DE LA CIUTADANIA 
7 ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS GRATUÏTES 
UBICADES A L’ESPAI PÚBLIC PER TAL D’INCENTIVAR LA MOBILITAT 
ELÈCTRICA EN L’ENTORN URBÀ.

Per fer ús dels punts de càrrega del 
municipi, l’usuari s’ha de donar 
d’alta al servei com a particular 
o com a entitat,  descarregar-se 
l’aplicació EVCharge (Etecnic Ener-
gy & Mobility) i registrar-s’hi. Un cop 

fet aquest registre, només cal iniciar 
sessió i seguir les instruccions d’ús 
indicades. 

Entre moltes altres funcions, des de 
l’aplicació es pot consultar la ubicació 

dels carregadors propers i si aquests 
es troben ocupats, reservats o fora de 
servei. També es pot escollir el tipus de 
càrrega, bé limitant-lo per temps o per 
energía. El temps màxim d’estacionament 
i càrrega és de dues hores. 

6.278 usos Servei a més de 
310 turismes

dels punts de càrrega 
des del 2020. de particulars empadronats 

a Martorell. 



6

MARTORELL  ı  NOVEMBRE  ı  2022
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 242

Les obres de desdoblament de la 
B-224 entre Martorell i Sant Esteve 
començaran la primavera del 2023

L’Ajuntament de Martorell, amb el suport de la Diputació de Barcelona 
i l’empresa Mcrit, està preparant un nou Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible (PMUS), que té com a objectiu assolir una mobilitat més 
eficient i segura en el període 2023-2029.
El nou PMUS pretén reduir el nombre d’accidents i la seva gravetat, mi-
nimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació 
atmosfèrica, l’impacte visual o el consum de fons d’energia no renova-
ble. Promoure actuacions que millorin l’accessibilitat de persones amb 
mobilitat reduïda, que garanteixin el dret a la mobilitat d’aquells que no 
disposen de vehicle privat, i gestionar tots els sistemes de mobilitat de 
forma coordinada i harmònica. Els objectius del Pla de Mobilitat Urba-
na Sostenible de Martorell estan alineats 
amb els objectius de l’Agenda Urbana 
de Martorell i amb altres plans municipals 
com el Pla de Transició Energètica.

L’AJUNTAMENT IMPULSA EL NOU PLA DE 
MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

El Govern de la Generalitat de Catalunya 
va anunciar el passat 12 de novembre 
l’inici de la licitació de les obres de des-
doblament de la B-224 entre Martorell 
i Sant Esteve Sesrovires en la visita 
del conseller de Territori, Juli Fernán-
dez, a un dels punts d’aquesta carre-
tera. També van ser en aquest anunci 
l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
i el batlle de Sant Esteve Sesrovires, 
Enric Carbonell, així com el subdirector 
general de Projectes i Obres del Depar-
tament de Territori, Pedro Malavia.
Les actuacions en aquest tram de dos 
quilòmetres començaran la primavera 
del 2023, i tindran una durada de 24 
mesos i, un cop finalitzades, perme-
tran alliberar la urbanització marto-
rellenca del Pou del Merli dels 30.000 
vehicles que hi circulen diàriament. 

Es preveu desdoblar els primers 500 
metres i crear una nova connexió a 

Martorell, complementària a la que 
ja existeix, i es construiran dues 
rotondes: una elevada sobre el 
vial que connecta l’A-2 i l’AP-7 
i una segona per connectar els 
carrers Puig del Ravell amb Ba-
rons de Castellvell.
Un cop acabi el projecte com-

plet, les comarques del Baix Llo-
bregat i l’Anoia podran connectar-

se amb les variants de l’AP7 i l’A2, 
la B40 i el Vallès Occidental, un eix de 

mobilitat segur i més accessible.
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SUSPENSIÓ DE LA TAXA 
PER PRESTACIÓ DEL 
SERVEI A TOTES LES 
FIRES COMERCIALS 
ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT O LES 
ASSOCIACIONS DE 
COMERCIANTS LOCALS

EL CONSISTORI APROVA LA NOVENA 
CONGELACIÓ EN ONZE ANYS PER NO 
INCREMENTAR LA PRESSIÓ FISCAL DE LES 
FAMÍLIES I EMPRESES DE MARTORELL 

TAMBÉ ES PRORROGA LA SUSPENSIÓ DE 
TAXES AL PETIT COMERÇ

L’Ajuntament de Martorell 
torna a congelar els impostos

AJUDES AL 
PETIT COMERÇ 

L’Ajuntament de Martorell congela un 
any més els impostos per al 2023 man-
tenint intactes la pràctica totalitat de 
les ordenances fiscals municipals. 
Així es va aprovar en el Ple Municipal 
d’octubre per unanimitat dels grups.
En els darrers 11 anys, l’Ajuntament de 
Martorell només ha actualitzat els im-
postos en dues ocasions. Aquesta con-
gelació de quasi totes les tasques es 
va aconseguir amb unanimitat, amb 
els 21 regidors que formen part del con-
sistori votant-hi a favor. 
Les úniques modificacions es produei-
xen en quatre ordenances, centrades 
principalment en els serveis d’atenció 
a les persones i en l’ajuda al petit co-
merç. D’una banda, s’amplia fins al 
30 de juny de 2023 la suspensió de la 
taxa per prestació del servei de la Fira 
Comercial i Industrial a totes les fires 
organitzades per l’Ajuntament o les as-

sociacions de comerciants locals i tam-
bé es prorroga la suspensió de la taxa 
per l’ús privatiu de la via pública i del 
domini públic a base de taules, cadires 
i tendals per part de bars i restaurants, 
també fins el 30 de juny de l’any vinent.

Quant a la taxa per a la prestació de Ser-
veis d’Atenció a les Persones, se sus-
pèn l’aplicació de la tarifa del servei de 
llar d’infants al preu de 138 per alum-
ne, que des d’aquest curs 2022-2023 
finança el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i que és 
gratuïta per els infants de I2 (de 2 a 3 
anys) 

La darrera modificació ateny les empre-
ses amb una facturació anual superior al 
milió d’euros, que a partir del 2023 pas-
saran a un coeficient del  3% per a les 
empreses situades en carrers de ca-
tegoria industrial. 

SUSPENSIÓ DE LA 
TAXA PER L’ÚS DE LES 
TERRASSES A BARS I 
RESTAURANTS 
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Menció d’honor a l’ànima social de Can Serra

Martorell ha rebut la menció d’honor ‘Flors amb Ànima Social’ en reconeixement 
a la funció social del Viver de Can Serra, on treballen persones amb discapacitat 
intel·lectual produint més de 120.000 flors l’any per a les zones verdes i enjardina-
des dels espais públics del municipi. Aquesta menció la atorga la iniciativa Viles Flo-
rides que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC).

En l’edició d’enguany, Martorell ha revalidat per vuitè any consecutiu les ‘Tres Flors 
d’Honor’ després que el jurat de la CHOC valorés, de forma unànime, la gran tasca 
d’inclusió social que es duu a terme des del Viver de Can Serra i el bon treball de 
totes les persones implicades. La regidora de Serveis Urbans i Via Pública de 
l’Ajuntament de Martorell, Elisabeth Plaza, va ser la representant de Marto-
rell en la gala d’entrega de premis que va tenir lloc a mitjans d’octubre a 
Tarragona i que va estar presidida per la consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.  

Aquestes flors amb “ànima social” són de temporada i decoren 
els parcs, carrers i places de Martorell. A més, l’Ajuntament 
regala dos cops l’any flors per a totes les llars, a la primavera 
i al Nadal, per posar en valor la funció social del projecte 
i recordar la importància de mantenir i millorar els espais 
verds i la riquesa natural del municipi.
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Programa de Ràdio Martorell on les 
persones de Can Serra entrevisten 
persones vinculades a Martorell i in-
formen de les activitats i novetats del 
centre. 

Regalant flors, punts de llibres 
i organitzant tallers infantils. 

TREBALLANT 
PER LA COMUNITAT

CAN SERRA PARLA:

PARTICIPACIÓ A LA 
FIRA DE PRIMAVERA 
I A LA FIRA INFANT:

El Centre Ocupacional de Can Serra té 
com a objectiu conèixer les persones 
del servei i acompanyar-les en el seu 
projecte de vida. Per fer-ho possible, cal 
tenir a l’abast entorns inclusius que fa-
ciliten que les persones contribueixin en 
la societat. La jardineria és un d’aquests 
contextos rics d’oportunitats, com tants 
altres que el centre ocupacional utilitza. 

El Viver Municipal és el punt neuràlgic 
del Centre Ocupacional de Can Serra, on 
es produeixen les 120.000 flors que de-
coren els espais verds de Martorell. Les 
persones de Can Serra estan presents 
en cadascuna de les flors plantades a les 
places i carrers. Aquesta és una manera 
de contribuir al poble de Martorell, però 
no l’única i les 33 persones usuàries de 
Can Serra estan directament implicades 
en diferents projectes. 

S’instal·la cada 2n dimecres de 
mes al Mercat Ambulant de La 
Vila per donar a conèixer els 
productes que elaboren les per-
sones quan són a Can Serra.

LA BOTIGA DE CAN 
SERRA:

Plantada de flors i productes d’horta 
als patis,  visita dels infants al viver, 
col·laboració de tres persones un dia a la 
setmana com ajudant de les educadores, 
ajudant de conserge i ajudant de cuina. 

RELACIÓ AMB LES LLARS 
D’INFANTS MUNICIPALS:

Una oportunitat de conèixer el viver 
municipal i la gran feina que s’hi fa 
amb l’exposició de les obres d’art 
fetes pels artistes de Can Serra.

MATÍ DE PORTES 
OBERTES:



10

MARTORELL  ı  NOVEMBRE  ı  2022
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL  ı  NÚM. 242

L’objectiu és crear referents sòcio-
educatius a la ciutat que connectin 
amb els i les joves. La intenció és que 
aquests referents estiguin presents en 
els espais on es relacionen habitual-
ment, ja sigui a l’espai urbà, als centres 
educatius i, en general, als espais de di-
namització cultural.

Impuls renovat a les polítiques 
de joventut a Martorell

L’Ajuntament de Martorell dona un nou impuls a les polítiques 
de joventut dotant d’un equip tècnic de professionals que 
s’incorporaran de forma progressiva a la Regidoria.

Amb aquesta nova mirada es vol im-
plicar d’una manera més propera als 
i les joves a la comunitat local, pro-
movent el diàleg i la seva participació 
activa a través d’accions i propostes 
que canalitzin i donin resposta als seus 
interessos. També es vol aconseguir un 
major arrelament veïnal dels joves 

amb Martorell i el seu entorn a través 
del foment d’espais d’interrelació, la ge-
neració d’espais que facilitin la co-crea-
ció i implicar-los en l’elaboració d’una 
programació d’oci i cultural fruit de la 
seva aportació directa.
Aquest nous impuls se centra tam-
bé en abordar els seus reptes vitals, 
allargar la trajectòria educativa, reduir 
l’abandonament escolar prematur, 
millorar la seva ocupabilitat, millorar les 
condicions que facilitin les condicions 
d’emancipació i millorar la cobertura 
comunitària en benestar social i salut 
mental. 
L’Espai Jove, ubicat a la planta baixa 
del Centre Cultural, continuarà tenint un 
paper rellevant com a punt de connexió 
d’aquesta xarxa de dinamització juvenil.
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lupant activitats en diferents ubicacions i 
oferint-los les eines i els recursos perquè 
ells i elles mateixes puguin desenvolupar 
i promoure un oci actiu i sa.

A més, volem aconseguir-ho a partir del 
foment d’espais i projectes de relació 
intergeneraracionals i interculturals i la 
generació de sinèrgies amb els agents 
implicats municipals, associacions i en-
titats. Per a l’equip de govern és molt 
important involucrar activament als i les 
joves martorellenques per crear propos-
tes conjuntes que ens portin a fer de 
Martorell una ciutat cohesionada i parti-
cipativa.

Una de les novetats principals serà la 
implementació d’un carnet jove per 
a martorellencs i martorellenques de 
12 a 29 anys. Com funcionarà i quines 
avantatges tindrà?

Com a novetat hem incorporat el Carnet 
Jove, un document que permetrà als jo-
ves participar de les activitats programa-
des per l’Espai Adolescent i l’Espai Jove 
i gaudir de descomptes i gratuïtats en 
diferents activitats que s’organitzen des 
de l’Ajuntament.

Si encara no el teniu o el voleu activar, 
apropeu-vos al Centre Cultural!

tats dels i les adolescents i joves de Mar-
torell. Per aquest motiu hem creat dos pro-
jectes de lleure educatiu: la creació d’un 
Espai Adolescent, pensat per a nois i noies 
de 12 a 14 anys, i un Espai Jove pensat 
per a persones a partir dels 15 anys.

Amb aquests dos projectes pretenem 
posar al seu abast una oferta d’activitats, 
tallers, seminaris, cursos, formació ho-
mologada, assessorament i orienta-
cions. L’objectiu és poder acompanyar-
los en el seu procés de creixement i 
també apropar-los al teixit cultural amb 
concerts, recitals i la promoció de joves 
artistes. 

És important destacar que les activitats 
no només es donaran a l’Espai Jove 
que hi ha al centre cultural, sinó que 
s’emplaçaran a altres equipaments, 
punts i espais de Martorell on els joves hi 
son habitualment.

De quina manera es vol implicar al 
col·lectiu jove de Martorell per a què 
se senti arrelat a la comunitat local? 

Volem impulsar l’arrelament dels i les 
joves a través de l’acció comunitària, 
realitzant intervencions que promoguin 
l’arrelament veïnal, fent-los partícips di-
rectes de la programació jove, desenvo-

La Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Martorell ha anunciat 
un nou impuls en les polítiques per als 
i les joves del municipi. En què con-
sisteix?

Impulsem un nou model de polítiques de 
joventut des d’una perspectiva integra-
da, equitativa i on es vol generar igualtat 
d’oportunitats. Les polítiques de joven-
tut es despleguen a través de diferents 
programes i serveis d’assessorament i 
acompanyament que ens fan connectar, 
apropar-nos i conèixer els i les joves de 
Martorell.

Aquests programes es donen en espais 
d’oci, a les places i als parcs, als pa-
tis dels instituts i en els diferents equi-
pament municipals i la nostra tasca és 
ser-hi i donar-hi resposta. Entendre que 
aquests espais de lleure i d’oci són una 
oportunitat magnífica per generar vin-
cles que afavoreixin la cohesió social és 
el punt de partida d’aquest nou model.

Quins són els objectius principals que 
vol assolir aquest canvi de mirada? 

Volem avançar cap a una proposta que 
afavoreixi i fomenti l’educació, el treball,  
l’habitatge, la cohesió social, la salut i la 
participació, tenint en compte les necessi-

ENTREVISTA

“Volem acompanyar als i 
les joves de Martorell en el 
seu procés de creixement”

RAQUEL SANS
REGIDORA DE JOVENTUT

La regidora de Joventut de l’Ajuntament 
de Martorell, Raquel Sans, presenta el 
canvi de mirada en les polítiques per als i 
les joves i adolescents del municipi i com 
s’està treballant per donar resposta a les 
seves necessitats i interessos.  
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El Martorell Educa 360 
arrenca el nou curs amb força
El projecte educatiu Martorell Educa 360 
va encetar el passat octubre el segon 
curs per als nens i nenes de Martorell 
d’educació infantil i de primària. Aquest 
projecte, impulsat per les regidories 
d’Ensenyament, Esports, Cultura, Be-
nestar Social, Infància, Igualtat i Salut de 
l’Ajuntament, ofereix activitats extraes-
colars gratuïtes que es duen a terme en 
horari no lectiu (de 16.30h a 18.00h) als 
centres escolars del municipi.

*Dades octubre de 2022

El programa promou la igualtat 
d’oportunitats a partir d’una oferta 
d’activitats de caire esportiu i cultural i que 
no suposi cap cost addicional per a les 
famílies. Des del Martorell Educa 360 es 
programa una oferta bàsica d’activitats 
amb diferents itineraris a escollir. Una de 
les particularitats d’aquest projecte és que 
compta amb una matrícula viva, és a dir, 
els alumnes poden inscriure’s a les activi-
tats al llarg de la durada de tot el curs. 

Després d’un primer curs exitós, 
l’Ajuntament de Martorell continua apos-
tant per a aquest projecte. Enguany, 
a més, s’ofereix una segona franja 
horària d’esport educatiu (de 18h a 
19h) on els alumnes tenen l’oportunitat 
d’aprofundir en l’aprenentatge d’una dis-
ciplina esportiva de la seva elecció entre 
futbol sala, handbol, bàsquet, vòlei, rug-
bi i atletisme. 

866 404 100 51
participants participants grups monitors i 

monitores

CURS 2022-2023 
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El projecte educatiu 360 va iniciar-se a Mar-
torell el darrer trimestre del curs 2020-2021 
amb l’oferta d’activitats esportives com a 
prova pilot i el curs passat se li va donar 
continuïtat amb una major oferta i incloent-
hi activitats de caire cultural i artístic.

Un dels trets principals d’aquest pro-

jecte és que es basa en la creació de 
sinèrgies de treball entre les escoles i 
els altres actors implicats en la comu-
nitat educativa com són les famílies, 
les AMPA, les entitats i l’Ajuntament. 
D’aquesta manera es crea un ecosistema 
educatiu d’aprenentatge comú on tots els 

agents tenen el mateix objectiu: fomen-
tar el desenvolupament igualitari dels 
infants i joves de Martorell.  
Des de la posada en marxa, aquest projec-
te ha facilitat l’accés a la pràctica esportiva 
de molts nens i nenes que prèviament no 
realitzaven cap activitat extraescolar. 

de Martorell participen al 
360 a l’inici de curs 22-23

Degut a la pandèmia, el curs 2020-2021 els alumnes de 
segon de primària no van poder desenvolupar l’activitat de 
natació escolar que s’ofereix a totes les escoles de Marto-
rell. Enguany, amb l’inici d’un curs sense normatives CO-
VID, s’ha ofert a aquests alumnes (que actualment cursen 
4t de primària) un curset de natació escolar básica un dia 
a la setmana. 
El curs, al qual s’hi han apuntat 30 infants de totes les 
escoles de primària de Martorell, es realitza del 14 de no-

UNA TRENTENA D’ALUMNES DE QUART DE PRIMÀRIA S’INSCRIUEN 
AL CURSET DE NATACIÓ ESCOLAR BÁSICA DEL PMSAPM

vembre al 6 d’abril de dilluns a dijous de les 18:30h a les 
19:15h.
En aquestes clases es realitzaran activitats de familiarit-
zació amb el medi aquàtic, flotació, propulsió i iniciació 
a la técnica básica de la natació, i per això hi han optat 
tots aquells nens i nenes que mai han realitzat cap al-
tre curset o formació del Patronat Municipal de Servei 
d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).

En els darrers 4 anys, la 
pràctica esportiva de Martorell 

ha incrementat en més de 
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El Cicle de Teatre Escolar 
engega una nova edició, la primera  
gratuïta per a tot l’alumnat

Les  regidories d’Ensenyament  i de Cul-
tura de l’Ajuntament de Martorell han 
encetat aquest curs 2022-2023 la 34à 
campanya de Teatre Escolar, que per 
primer cop s’ofereix de forma totalment 
gratuïta per a l’alumnat dels centres 
educatius de primària.  Aquesta cam-
panya, que es duu a terme conjuntament 
amb l’Aula de Teatre de Martorell, es re-
alitza els mesos d’octubre, gener i març, 
i  busca apropar les arts escèniques als 
més joves i contribuir al seu itinerari for-
matiu a través d’espectacles dirigits a la 
seva edat i etapa escolar.

Després de més de tres dècades del pro-
jecte,  l’Ajuntament de Martorell i l’Aula 
de Teatre fan un pas més en l’equitat 
educativa i en l’aposta pel teatre i les 
arts escèniques, i des d’aquest curs les 
sortides al teatre en horari lectiu no tin-
dran cap cost per a l’alumnat. 

Més de 2.200 alumnes de P3 a 6è de 
primària assistiran a aquestes repre-
sentacions; els cursants del Cicle Ini-
cial, Cicle Mitjà i Cicle Superior veuran 
un total de 3 representacions al llarg de 
l’any escolar, mentre que pels infants 
d’educació infantil (P3, P4 i P5) s’han 
programat dues sortides. El programa 
pretén portar els escolars al teatre per tal 
que visquin l’experiència de primera mà 
i fer d’aquesta assistència un aspecte 
més del procés lectiu. 

El Molí Fariner va ser l’escenari esco-
llit enguany per fer l’acte inaugural del 
curs escolar 2022-2023, organitzat 
per l’Ajuntament de Martorell. La cita 
va servir per donar la benvinguda als 
nous equips directius, homenatjar els 
docents amb 25 anys de servei al po-
ble, i als qui s’han jubilat els darrers dos 
cursos. Hi va assistir l’alcalde Xavier 
Fonollosa, la regidora d’Ensenyament, 
Soledad Rosende, el director dels Ser-
veis Territorials d’Educació del Baix Llo-
bregat, Albert Grau, i l’inspector de zona 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, Eduard Carbonell. 

RECONEIXEMENT A LA COMUNITAT EDUCATIVA
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Martorell commemora el Dia 
Mundial del Dol Perinatal 
amb l’acte d’obertura de 
l’Espai del Record

L’Ajuntament de Martorell va inaugurar el 
passat octubre l’Espai del Record, un lloc 
de commemoració per a les famílies que 
han perdut un nadó durant el període 
de gestació o als pocs mesos de néixer. 
Aquest nou espai està ubicat al Cementiri 
Municipal i compta amb un banc per po-
der-hi estar l’estona que es desitgi, unes 
pedres per escriure-hi un missatge al nadó 
o fill que s’ha perdut i un arbre on desar-hi 
les pedres a mode de record. 

A l’acte van estar convidades famílies que 
han viscut episodis d’aquest tipus i van ser 
elles les que van escriure les primeres pa-
raules per deixar-hi constància. 

El nou edifici de la Companyia de 
Ferrocarrils de Madrid a Saragossa 
i Alacant (MZA) dels Amics del Fe-
rrocarril de Martorell va quedar inau-
gurat el passat setembre en una jor-
nada festiva organitzada per l’entitat 
martorellenca amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Martorell.

L’edifici restaurat data de la dècada 
del 1920 i està situat als voltants de 
l’estació de RENFE Rodalies al ba-
rri Can Carreres. En la remodelació 
s’ha restaurat i mantingut l’essència 
dels seus orígens i actualment ja s’hi 
pot apreciar tot el material amb què 
compta l’entitat, les maquetes que 
s’estan muntant i elements antics 
del transport ferroviari. La seu que 
hi havia fins ara, ubicada a la plaça 
Maria Canela, servirà com a magat-
zem per a tot el que no cap al nou 
equipament.

El nou edifici 
dels Amics del 
Ferrocarril de 
Martorell obre 
les portes al 
públic
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Més de 2.000 persones
gaudeixen de la Festa del Most

L’onzena edició del VIMART, la Fira de 
Vins i Caves de Martorell, va aglutinar 
més de 2.000 persones durant el ves-
pre i la nit del 8 d’octubre a la Nau1 de 
Ca n’Oliveres, escenari d’enguany de-
gut a les previsions de pluja. La sumiller 
i comunicadora Meritxell Falgueras va 
ser la pregonera i la DO Alella la deno-
minació d’origen convidada d’enguany.

La Festa del Most va tornar a ser l’acte 
central d’una extensa programació  de 
la Festa del Roser, que en aquesta edi-
ció de 2022 s’ha celebrat durant 10 dies. 
Entre els actes organitzats, van destacar 
com cada any els tasts de vins i caves, 
el Cercavila del Roser, la trobada 
d’entitats i actuacions musi-
cals de renom amb artistes 
com Miki Núñez, Oques 
Grasses o Sexenni. 
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Més de 2.000 persones

https://youtube.com/playlist?list=PLz1KXVBcsoJ65ja3aiVgikR0tUvZAsvpQ
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La Trobada d’Entitats

La 26a Trobada d’Entitats de Martorell, 
celebrada dins del marc de la Festa del 
Roser, va homenatjar Montserrat Cam-
pmany per la seva extensa trajectòria 
solidària, especialment al capdavant de 
l’Associació Catalunya Contra el Càncer. 

homenatja Montserrat Campmany 
i reconeix la comunitat ucraïnesa

L’acte va reconèixer les entitats que 
fan 25 anys, les de nova creació i les 
persones que n’han entrat i sortit de 
les respectives juntes. També es va 
fer una menció a la comunitat ucraï-
nesa local.

https://martorelldigital.cat/trobada-dentitats-2022/
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Gran èxit de participació
a la Setmana de la Lactància Materna

La Fundació Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell (FHSJDM), junta-
ment amb l’ASSIR Baix Llobregat Nord 
– Atenció Primària Metropolitana Sud 
i el suport dels ajuntaments, va orga-
nitzar durant el mes d’octubre la vuite-
na edició de la Setmana de la Lactància 
Materna. Durant la setmana del 16 al 21 
d’octubre, Martorell va acollir més d’una 
desena d’activitats, cursos i tallers re-
lacionats amb l’alletament, els nadons 
i la primera etapa de la infància.

Totes les activitats programades tenien 
l’objectiu comú de fomentar l’alletament 
matern i es van celebrar paral·lelament a 
diferents poblacions de l’àrea d’influència 
de la FHSJDM com Martorell, Abrera, Es-
parreguera, Masquefa, Olesa de Montse-
rrat i Sant Andreu de la Barca. 

Amb el lema ‘Impulsem la lactància ma-
terna. Recolzant i educant’, l’Aliança 
Mundial per a l’Acció sobre la Lactància 
Materna (WABA, en anglès) organitza 
cada any des del 2002 la Setmana Mun-
dial de la Lactància Materna. Enguany, 
s’ha centrat en enfortir la capacitat que 
tenen els diferents àmbits implicats en 
protegir, promoure i donar suport a la 
lactància materna en diferents nivells 
de la societat.

La Regidoria de Gent Gran va celebrar 
un any més el Dia Internacional de les 
Persones Grans, que es commemora 
mundialment l’1 d’octubre. L’Auditori 
Joan Cererols del Centre Cultural va 
acollir la lectura del manifest i una exhi-
bició dels grups de ball dels esplais de 
La Vila i Buenos Aires. 
El lema del Dia Internacional de les 
Persones Grans de les Nacions Uni-
des 2022 va ser ‘La resiliència de les 
persones grans en un món canviant, 
destacant les aportacions de les dones 
grans’. Amb la commemoració d’aquest 
dia, es va posar en rellevància el paper 

LES PERSONES GRANS REMARQUEN 
LA SEVA RESILIÈNCIA

important que juguen les dones grans 
a l’hora de superar els reptes globals i 
contribuir a solucionar-los amb resilièn-
cia i fortalesa.
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Els clubs esportius 
presenten els equips per 
a la nova temporada
Com cada tardor, les entitats esportives de Martorell inauguren la 
temporada amb la presentació oficial dels diferents equips i es-
portistes que conformen les diferents categories dels seus clubs. 
Així ho han fet ja en l’arrancada del curs el Club Bàsquet Mar-
torell, el Club Natació Martorell, el Club Handbol Martorell, el 
Martorell Pàdel Club i la Unió Esportiva Futbol Sala. La resta 
d’entitats les celebraran abans que acabi l’any 2022.

MARTORELL 
TINDRÀ UNA 
SORTIDA DE LA 
VOLTA CICLISTA 
A CATALUNYA 

La ciutat de Martorell ha estat desig-
nada recentment com a Ciutat Euro-
pea de l’Esport i entre les nombroses 
activitats esportives que el municipi 
prepara per l’any vinent hi haurà la sor-
tida d’una etapa de la 102a edició de la 
Volta, un fet que no passava a la ciutat 
des de l’any 1994. 
30 anys després, la Volta torna a Marto-
rell el dia 25 de març de 2023, amb una 
sortida d’etapa que reunirà el millor del 
ciclisme mundial a la ciutat, en un any 
ple d’esdeveniments i activitats esporti-
ves a la localitat.  La 102a edició de la 
Volta Ciclista a Catalunya es disputarà 
del 20 al 26 de març de 2023.
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OFICINA DE REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA DE MARTORELL

UBICACIÓ: 
c/ Del Mur, 61

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA

CONTACTE: 
       937 750 050 ext 5862

L’Oficina de Rehabilitació és un servei 
integrat dins la regidoria de Territori i Sos-
tenibilitat de l’Ajuntament de Martorell, que 
té per objectiu donar a conèixer els pro-
pietaris d’habitatges i comunitats de veïns 
els ajuts destinats a la rehabilitació 
d’edificis residencials. Els ajuts abasten 
des de la instal·lació d’ascensors i reha-
bilitació de façanes, que històricament ja 
s’havien impulsat des de l’Ajuntament, als 
nous sistemes de captació solar, aïlla-
ment i reducció del consum energètic, 
a través de les subvencions dels fons 
europeus Next Generation.

Els propietaris d’habitatges poden de-
manar l’assessorament de l’oficina de 
rehabilitació en la tramitació dels ajuts 
econòmics que es presten des de les 
diverses administracions. L’Ajuntament 
té subscrit un conveni amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya que permet els 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

ı Donar a conèixer els nous 
sistemes de captació 
solar

ı Gestió i assessorament 
fons Next Generation

ı Gestió de tràmits, 
assessorament i 
informació a particulars

ı L’actualització energètica 
i rehabilitació dels espais 
i edificis municipals

tècnics de l’oficina de rehabilitació ac-
cedir a la plataforma virtual i conèixer 
de primera mà els tràmits, informar 
els expedients i assessorar els pro-
fessionals contractats per la comunitat. 
A més de l’assessorament a particu-
lars, l’Oficina de Rehabilitació de Mar-
torell gestiona l’actualització ener-
gètica i rehabilitació dels espais i 
edificis municipals, a través de la 
gestió dels ajuts Next Generation que 
impulsen l’administració de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya o amb el co-
finançament de la Diputació de Barce-
lona o el Consell Comarcal. Gràcies a 
la participació en aquests programes, 
l’Oficina de Rehabilitació de Martorell 
pot donar resposta a les necessitats 
d’actualització d’equipaments cultu-
rals, esportius i edificis municipals, 
per obtenir una millor gestió energètica 

que a la llarga es tradueix en un estalvi 
en els consums de gas i electricitat.
Per a més informació i consultes en ma-
tèria de rehabilitació d’habitatges s’ha 
de demanar cita prèvia amb l’arquitecta 
tècnica, Sra. Elena González, a través 
de l’OAC o posant-se en contacte amb 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat.
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El Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana (MITMA), la Generalitat 
de Catalunya i l’Arc Metropolità impulsa-
ran conjuntament la construcció de més 
habitatge de lloguer social o assequible 
als municipis de l’Arc, entre ells Marto-
rell. Així ho van acordar en una trobada 
oficial on també hi va assistir l’alcalde, 
Xavier Fonollosa, com a vicepresident de 
l’Associació de l’Arc Metropolità.

L’acord estableix que els ajuntaments, 
en coordinació amb la Generalitat, po-
saran a disposició el sòl on s’ubicarien 
les promocions i informaran el Ministeri 
sobre el cost que implica construir els 
habitatges. El MITMA, per la seva part, 
farà aportacions econòmiques que es 

La Regidoria d’Ensenyament posa en 
marxa l’Espai Familiar, un programa 
gratuït adreçat a pares i mares amb fills 
i filles d’entre 1 i 3 anys que tindrà lloc 
a la Llar d’Infants Pont d’Estels. Vol ofe-
rir un espai de joc als infants i a les se-
ves famílies, donant-los l’oportunitat de 
compartir vivències, reflexionar sobre els 
estils propis d’educació i criança, des 
del respecte i la valoració dels altres, i 

El MITMA, la Generalitat i l’Arc Metropolità signen 
un protocol per construir habitatge social

Ensenyament posa en marxa l’Espai 
Familiar a la Llar d’Infants Pont d’Estels

concretaran amb convenis posteriors 
vinculats a cada projecte als 9 municipis 
que formen l’Arc Metropolità: Martorell, 

Granollers, Mataró, Mollet del Vallès, 
Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú.

acompanyats de professionals de les 
llars d’infants.

Aquest espai es durà a terme a la Llar 
d’Infants Pont d’Estels en dos grups: els 
dimarts, a les 16.30h i els dimecres, a les 
15.30h. Les places estan limitades perquè 
hi assisteixi un màxim de 10 famílies per 
grup i està obert a tota la població. Per 
formalitzar les inscripcions cal adreçar-
se a qualsevol de les oficines d’atenció 
a l’usuari del Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones de Martorell 
(PMSAPM) o enviar un correu electrònic a 
l’adreça educacio03@martorell.cat.
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Un total de 221 alumnes de 5è de pri-
mària van iniciar a meitats de novem-
bre el programa Cultura Emprenedora a 
l’Escola (CUEME), impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona i l’Ajuntament de Mar-
torell. Els joves van començar a aprendre 
que és una cooperativa a través d’un joc 
i van conèixer els seus padrins.

Martorell participa per desè any conse-
cutiu al projecte CUEME, que promou 

L’Ajuntament, amb el suport de l’Hospital 
Sagrat Cor i l’Associació per la Salut Men-
tal del Baix Llobregat Nord, va organitzar 
a principis de novembre la jornada ‘Joves 
i salut mental. Què hi pot aportar la co-
munitat?’ a l’Espai Jove. La finalitat va ser 
aprofundir sobre la realitat de la salut men-
tal dels joves, afectada especialment per 
la pandèmia, i analitzar el paper que tenen 
en aquesta els agents socialitzadors: enti-
tats, serveis i persones de l’entorn.

L’associació de Protecció Civil de Mar-
torell va ser reconeguda el passat 15 
d’octubre pels més de 10 anys de ser-
vei en l’acte de celebració del Dia de la 
Protecció Civil de Catalunya, que va tenir 
lloc a Mollet del Vallès. A l’acte van asis-
tir-hi el regidor de Seguretat Ciutadana, 
Mobilitat i Comunicació, Lluís Sagarra, el 
cap de la Policia Local de Martorell, Sergi 
Duarte, i voluntaris del cos de Protecció 
Civil del municipi encapçalats pel seu 
president, Jordi Guillén. 

Comença un nou curs CUEME amb la presentació 
del projecte als futurs cooperativistes

Jornada per abordar la salut emocional 
dels joves després de la pandèmia

Reconeixement a Protecció Civil de Martorell 
pels més de 10 anys de l’associació

El Dia de la Protecció Civil de Catalun-
ya és un punt de trobada i de reconei-
xement per a totes aquelles persones i 
organitzacions que treballen per millorar 
en la gestió de les emergències i reduir-
ne l’impacte a la societat. L’objectiu és 
fomentar la relació entre els diferents 
organismes col·laboradors de Protecció 
Civil i la DGPC creant un espai per com-
partir experiències i coneixements.

entre els estudiants la creació i gestió de 
cooperatives escolars al llarg d’un curs, 
amb el suport de la comunitat educativa, 
l’administració i altres agents socials de 
la localitat.  Enguany, hi participa l’Escola 
José Echegaray amb 50 infants, l’Escola 
Mercè Rodoreda amb 5, l’Escola El Pon-
tarró amb 2, La Mercè amb 50 i el Vicen-
te Aleixandre amb 50 alumnes més.

Diversos joves van participar en una taula 
rodona per aportar la seva mirada quant 
a salut mental, especialment després de 
la pandèmia per la COVID-19. Els par-
ticipants van incidir en la importància 
d’abordar el malestar emocional i de de-
manar ajuda als experts. Tant els sanitaris 
com l’Ajuntament de Martorell van expres-
sar la seva voluntat d’acollir qualsevol per-
sona que necessiti aquest tipus de recurs 
i de treballar en xarxa per poder millorar-lo 
i adaptar-se a la demanda dels ciutadans.
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El XIV Cros Escolar que organitza el Mar-
torell Atlètic Club va coronar l’Escola José 
Echegaray com la campiona d’un cam-
pionat de rècord, amb 333 inscrits i 265 
arribades a meta. Algunes de les catego-
ries es van acostar als 50 participants i el 
club va adaptar el recorregut a l’alta con-
currència de corredors i corredores. 

La jornada de proves es va tancar amb les 
curses ‘Open’ i ‘social’, per als corredors 
més veterans. Lluís Casanova, Miquel Ca-
razo i Albert Galeano, en categoria mas-
culina, i Leyre Serrano, Clara Marquès i 
Miriam Guilabert, en femenina, van confro-
mar el podi de la cursa Open, mentre que 
Marcos Carrera, José Luis Iglesias i Jan 
Liria i Helena Martín, Irene Ruiz i Ariadna 
Catalán ho van fer a la cursa social.

El futbolista martorellenc Eric Garcia ha 
estat convocat per jugar el Mundial de 
Seleccions 2022, que s’està disputant a 
Qatar des de finals de novembre i fins el 
mes de desembre. Garcia va entrar dins 
la llista definitiva que el seleccionador 
estatal, Luis Enrique Martínez, va donar 
a conèixer el passat 11 de novembre.

El jugador del FC Barcelona s’estrena 
en aquesta competició internacional 
després de fer un gran paper el pas-
sat estiu a l’Eurocopa, on la selecció 
española va arribar fins a les semifinals 
abans de ser derrotada per Itàlia a la 
tanda de penals. 

La karateka martorellenca Mireia Bejara-
no es va endur la medalla de plata del 
mundial karate en la categoria cadet fe-
mení després de caure a la final conta 
l’aspirant croata Sara Tomic. La martore-
llenca, integrant del Karate Club Espor-
tiu Mediterrani, va perdre per 1 a 0 en el 
combat per la medalla d’or i tanca amb la 
plata la seva primera experiència en una 
cita d’abast mundial.

Èxit del XIV Cros Escolar amb més de 300 inscrits

El martorellenc Eric Garcia viatja a Qatar 
per disputar el mundial de futbol

Medalla de plata per a Mireia Bejarano 
al Campionat del Món de karate

Prèviament, va tombar per un contun-
dent 5 a 0 l’aspirant japonesa Mayo 
Matsuura en semifinals. La karateka 
martorellenca s’ha convertit, d’aquesta 
manera, en la primera esportista de 
l’expedició espanyola a aconseguir una 
medalla en la cita que es va celebrar del 
26 al 30 d’octubre a Konya (Turquia). 
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@AjuntaMartorell

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

L’Ajuntament de Martorell tampoc 
és responsable, ni indirectament, ni 
subsidiàriament dels danys i perjudi-
cis de qualsevol naturalesa derivats 
dels continguts dels articles que pu-
guin produir a tercers.
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Un nou butlletí municipal i, un cop més, 
des del grup municipal socialista la-
mentem l’actitud i la deixadesa del go-
vern de Fonollosa en alguns temes que 
afecten la nostra ciutat. Per exemple, 
ens hauria agradat haver pogut votar 
favorablement al Compte General de 
l’exercici 2021, però no ens va quedar 
altra opció que abstenir-nos després 
que, un exercici més, l’equip de govern 
no hagi fet cap previsió de l’execució 
pressupostària. Això té conseqüències 
molt negatives per a Martorell, ja que 
suposa haver de fer reiterades modifi-
cacions pressupostàries durant el curs 
i, per tant, que el nostre municipi es-
tigui sotmès a batzegades constants 
com a conseqüència de la improvisació 
política. Al mateix temps, i no sent me-
nor, les partides de caràcter social pre-
senten un alt percentatge d’excedent 
econòmic o bé ni tan sols s’ha exhaurit 
cap euro. Amb tot, volem felicitar als 
tècnics municipals per l’enorme tasca 
que han fet (i que fan sempre).   
Un altre tema que ens preocupa, i molt, 
són els robatoris que s’estan produint 
de manera sistemàtica en alguns barris 
des de fa algunes setmanes i mesos. És 
imprescindible, en aquest sentit, que el 
govern municipal reforci la seguretat, 
ja que és una qüestió cabdal per a una 
bona convivència. També ens angoixa, 
com a moltes veïnes i veïns, les con-
duccions temeràries que tenen lloc als 
barris del Torrent de Llops i Can Cases 
durant altes hores de la matinada.
També volem aprofitar aquestes línies 
per celebrar que els bars i els restau-
rants hagin vist prorrogada l’exempció 
de pagament de la taxa d’ocupació 
de la via pública fins el 30 de juny de 
2023. El nostre grup polític ja va recla-
mar aquesta mesura des de l’inici de 
la pandèmia, i entenem que aquesta té 
ara més sentit que mai, ja que els autò-
noms i els petits comerciants estan tra-
vessant una difícil situació econòmica 
amb la pujada dels preus. 
Finalment, i atesa la proximitat de les 
Festes de Nadal, volem animar els nos-
tres conciutadans i conciutadanes a 
comprar en els comerços de proximitat. 
Consumir en una botiga local suposa 
enfortir el teixit econòmic de la nostra 
ciutat i tenir a l’abast productes de pri-
mera qualitat.
Per tot plegat, volem desitjar-vos a to-
tes i tots un bon tancament de l’any 
2022 i una millor entrada de 2023 amb 
salut i èxits. 
#MartorellEnsPreocupa

Aquest proper  27 de novembre s’estrenarà 
el nou passeig de Catalunya, un espai de 
trobada, de joc i de passejada de 16.000 
metres quadrats, gairebé 7000 m2 d’espai 
verd, 70 nous arbres, 85 bancs, on s’ha ge-
nerat una nova rambla que comunica en línia 
recta la plaça del centre cultural amb l’espai 
de la rotonda dels quatre vents…. Un espai 
que us convido a visitar i a gaudir-ne….
Més enllà de les característiques arquitectò-
niques de l’espai urbanitzat, i de les zones 
verdes i els jocs infantils…. Més enllà de 
les característiques de l’obra, m’agradaria 
posar l’accent en el seu significat i la seva 
transcendència.
On avui hi ha el passeig de Catalunya, fa 
uns anys hi havia la “Trinxera de la Renfe”, 
una infraestructura ferroviària que dividia el 
poble, i limitava la comunicació entre barris. 
L’únic pas que hi havia entre els barris de 
Buenos Aires, i els “pisos vermells” i el Barri 
de Camí Fondo era un pont, on hi ha l’actual 
rotonda dels quatre vents on hi passaven 
cotxes i un acera estreta pels vianants.
La barrera infranquejable es va salvar amb la 
cobertura de la via ferroviària entre els barris 
i la construcció d’un nou passeig, d’això en 
fa només trenta anys, i la barrera es va trans-
formar en punt de trobada i d’unió. 
El problema es va convertir en solució i en 
oportunitat, i així va néixer el passeig de 
Catalunya, una obra molt important, que va 
requerir múltiples gestions amb ministeri, 
infraestructures ferroviàries, RENFE, Gene-
ralitat… que inicialment era un somni, i es va 
convertir en realitat.
Ara tindrem un nou passeig, la idea de millo-
ra l’entorn, d’afavorir els espais de trobada, 
de facilitar espais per caminar i per compar-
tir i generar convivència segueix present. 
Generar i crear nous espais verds, amb flors 
i arbres, millorar l’espai públic és el que ano-
menem urbanisme al servei de les persones. 
Perquè més enllà de l’obra física, la millora 
de l’espai ens millora com a persones i 
com a poble. 
Llocs agradables on trobar-se, on poder 
jugar en família, amb els amics, on poder 
comunicar-se ens fan millors persones i 
ens projecten com a poble.
L’alcalde Esteve en el seu moment, i 
l’alcalde Fonollosa avui són capaços de 
donar resposta a necessitats, de revertir 
situacions complicades i d’aportar solu-
cions a problemes que ens poden sem-
blar molt complicats. 
I això només es pot fer des de la proximi-
tat, en sintonia i amb escolta activa a les 
propostes dels vilatans, treballant en equip, 
amatents a les necessitats actuals i futures.
Idees i somnis, projectes transformadors 
que generen un futur millor, aquest és 
l’esperit del Passeig de Catalunya, un espe-
rit que posem en la manera de fer del dia a 
dia i que tenim molt present. 
Perquè estimem Martorell i el volem fer 
progressar!

TRANSFORMAR 
PER MILLORAR

GOVERNAR A 
BATZEGADES

Toni Carvajal

PSC

Lluís Amat

JxM
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El Otoño ya está aquí, no así el agua,  se-
guimos con un largo episodio de sequía. La 
reserva de Agua en los pantanos de Cata-
lunya está, a día de hoy, en un preocupante 
36%. Ya en 2008 tuvimos otro gravísimo 
episodio de sequía, las soluciones del en-
tonces gobierno de la Generalitat, Socialis-
tas con ERC e Iniciativa (abuelos de los Co-
munes), parchearon la situación trayendo 
agua en barco desde el Ródano y creando 
las contaminantes desalinizadoras. 
Los objetivos medioambientales no debían 
importarles demasiado; menos mal que 
acabo lloviendo.
También en este otoño se empieza a mate-
rializar la Refundación de Ciudadanos, en 
Enero de 2023 tendremos un partido liberal 
refundado en toda España, y seguiremos 
siendo los que dirán a los ciudadanos la 
VERDAD; eso sí, con todas sus conse-
cuencias, por complicadas e incómodas 
que éstas sean.
Este partido se enfrenta a la realidad, al 
avance del populismo de un lado y  otro en 
toda Europa. Y en España con un bipartidis-
mo preocupado en sus carguitos y mante-
nerlos a toda costa. Es el país europeo con 
el ratio políticos/habitantes más alto.
Los LIBERALES, Ciudadanos, seguimos 
y seguiremos siempre con el mismo foco: 
Apoyar a las personas, las familias, autó-
nomos y pymes. Trabajar para estos sec-
tores,  fomentar la creación de empleo, es 
trabajar por y para nuestra LIBERTAD.
Como este mes de Octubre, en que lo he-
mos vuelto a hacer. 
Hemos presentado y aprobado con la una-
nimidad de todos los demás Grupos Muni-
cipales, a los que agradecemos su apoyo,  
una iniciativa para mejorar los espacios 
aprovechables en los tejados de Martorell 
junto con la instalación de placas solares 
de autoconsumo.
Con la que nos está cayendo, con subidas 
constantes de precios en la energía, en la 
cesta de la compra, lo que no podemos es 
desaprovechar un recurso natural y gratui-
to como es el sol.
Intentamos siempre plantear soluciones 
prácticas y concretas a problemas reales 
de los vecinos: alejándonos de intereses 
partidistas, buscando lo que como vecinos 
de Martorell nos une y evitando o corrigien-
do aquello que nos separa.
El cambio es posible si actuamos con 
decisión, y responsabilidad, defendiendo 
nuestra libertad para conseguir una socie-
dad mejor, un país mejor, un Martorell me-
jor para todos. 
Este es mi espíritu, el espíritu liberal, el es-
píritu de Ciudadanos.
¡Rebelión Liberal! ¡Rebelión Ciudadana!

A l’ajuntament de Martorell ERC només 
té dos regidors davant una majoria ab-
soluta de JxM, però el nostre compro-
mís amb els veïns i veïnes ens porta a 
fer una oposició constructiva i respon-
sable.
Al ple del mes d’octubre vam aprovar 
la congelació de les ordenances muni-
cipals, una mesura més que necessària 
pel context económic i la inflació que 
afecta directament el poder adquisitiu 
dels nostres veïns. També vam trans-
metre a l’equip de govern que la sus-
pensió de la taxa d’ocupació de les 
terrasses que afecta els establiments 
d’hostaleria i restauració vagi més en-
llà del 30 de juny del 2023, tenint en 
compte els preus de la energia com és 
la llum i el gas.
Aquest mes d’octubre s’ha obert  
l’espai del record al cementiri munici-
pal, coincidint amb el dia internacional 
del dol perinatal. Una proposta que 
vam presentar des d’ERC Martorell mi-
tjançant una moció al ple del desembre 
del 2020, i que va tenir el suport de tots 
els grups polítics. Un espai necessa-
ri per totes aquelles famílies que han 
hagut de passar per aquesta situació i 
que ara disposen d’ un lloc pel record 
dels seus éssers estimats.
Per nosaltres  estar a l’oposició no és 
dir “no a tot”, és aportar idees cons-
tructives i ajudar en tot allò que bene-
ficia els ciutadans, que contribueixi a 
millorar les seves condicions de vida. 
Així som els regidors d’ERC Martorell 
i així seguirem fent oposició construc-
tiva i responsable,  posant el benefici 
col·lectiu per davant de qualsevol be-
nefici partidista.

Aquest mes d’octubre el 55’73% dels 
militants de Junts decidia trencar el 
govern de la Generalitat. Laura Borràs 
n’és la principal artífex d’una situació 
de paràlisi nefasta per tothom: per les 
persones que reben ajuts, per qui es-
pera una plaça de funcionari, per a les 
entitats, pel tercer sector. 
Enmig d’aquesta vergonyant situació 
hi ha qui defensa el trencament del go-
vern, hi ha qui defensa tot el contrari, hi 
ha qui amaga el cap sota terra i després 
està en Xavier Fonollosa, triler profes-
sional.
Un triler és una persona que practica 
un joc, habitualment fraudulent, que 
consisteix a endevinar a quin dels tres 
gots cap per vall està situada la pilo-
ta. Fonollosa n’és el millor: del got de 
Junts al de PDCat, del de PDCat al de 
Junts, i ara també al “convergent”. 
Fixeu-vos: a Martorell es presenta amb 
Junts i convida la Laura Borràs a la 
seva festa privada d’homenatge a Sal-
vador Esteve. A les darreres eleccions 
catalanes va fer campanya pel PDCat. 
I ara que Junts fa vergonya aliena i que 
el PDCat és totalment irrellevant, per-
què la burgesia catalana només aposta 
pel cavall guanyador (no és res per-
sonal, són negocis), Xavier Fonollosa 
s’autoproclama “convergent”. 
“Convergent”, però ojo! No de la Con-
vergència podrida del Clan Pujol, del 
cas Banca Catalana (Jordi Pujol, 1984), 
del Cas Turisme (finançament il.legal de 
diversos membres de CiU, 2003), del 
Cas Pretòria (suborn, corrupció i blan-
queig de diversos membres de Conver-
gència, 2009) o del Cas ITV l’any 2012. 
Durant anys aquesta Convergència 
que invoca Fonollosa es va omplir les 
butxaques espoliant el Palau i cobrant 
comissions, no del 3 sinó del 4% per 
adjudicacions urbanístiques. Segura-
ment si mai li retraieu, canviarà la pilota 
de got i, miracle! Tornarà a ser PDCat.
Dirà que és “convergent” però ojo! No 
de la Convergència d’Artur Mas, inde-
pendentista o no en funció dels sonde-
jos electorals, aquell Messies (recordeu 
el cartell de 2012?), ebri del seu propi 
ego i un desastre pel seu partit. 
En Xavier Fonollosa és Convergent si 
Convé, com és demòcrata si Convé, 
com és independentista si Convé. Mou-
re la pilota de got sense que la persona 
a l’altra banda de la taula se n’adoni és 
una habilitat que es cultiva amb anys 
de pràctica.
Però un cop veus clar com funciona 
el joc del triler, difícilment hi tornes a 
confiar.

EL JOC DEL TRILER: 
JUNTS, PDCAT O 
CONVERGÈNCIA?

AL SERVEI DE LES 
PERSONES

Assemblea

Soulimane Messaoudi 
Tahrioui

MOVEM MARTORELL GM ERC

EL CAMBIO DEPENDE DE 
NUESTRA VOLUNTAD, 
¡REBÉLATE!

Juan José Pérez Busto

Cs MARTORELL




