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Gaspar

Ajuntament i entitats organitzen més d’una dotzena
d’activitats per omplir de
màgia i color aquestes festes de Nadal.

El proper 16 de desembre
més d’una seixantena de
comerços i més d’una vintena d’activitats ompliran
l’avinguda d’en Piera.

Parlem amb un dels tres Reis
d’Orient a un mes del seu pas
per Martorelles. Quines sorpreses preparen per la Cavalcada?
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L’atur cau prop d’ un 25% al
municipi en el darrer any

Editorial

Benvolgudes veï nes i veïns de Martorelles:
Estem un altre cop ja en
la campanya de Nadal de
2017. Des del consistori,
com cada any intentarem
esperonar el comerç amb
la nostra fira i aquest any
hi afegirem un element
que considerem prou important.
Tots coneixem les repercussions del nou canal de
vendes que representen
les xarxes socials, i la utilització de mitjans d’àmbit
telemàtic en el desenvolupament diari de les operacions relatives als nostres
comerços.
En aquests moments la
tendència és la de fer cada
cop més les coses davant
d’un terminal de xarxa.
O, fins i tot, les dades ens
diuen ja que les activitats
s’han desplaçat directament al telèfon mòbil o,
en aquest cas, als Smartphones.
Per poder plantar cara
a les grans corporacions i
cadenes, que cada cop fan
més difícil la supervivència del petit comerç i de
proximitat, hem posat a
disposició de tot el comerç
del nostre municipi l’opció
d’integrar-se dins la xarxa
de vendes a través de mòbil, via xarxa social, OFER.
CAT.
Anirem informant a tothom de com adherir-se a
aquesta xarxa, i com implementar-la de manera
que sigui eficient, tant pels
nostres comerciants com
pels seus clients finals.
Des de promoció econòmica pensem que cal
explorar noves vies, per
mantenir-se en la capacitat
de donar tots els serveis.
Només desitjar-vos un
Bon Nadal, que la campanya sigui pròspera i un
molt feliç pròxim 2018.
Octavi Mill Pérez
Regidor de
Promoció econòmica

La taxa d’atur baixa
fins el 12,22% gràcies,
en bona part, a l’inici de
l’activitat d’Amazon al
polígon.

Martorelles ha tancat el mes
de novembre de 2017 amb
un registre total de 276 persones desocupades apuntades a les Oficines de Treball,
9 persones menys respecte
el mes d’octubre passat segons el càlcul elaborat per
l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Un mes d’octubre que ja
va mostrar una excepcional baixada de l’atur del
municipi gràcies, en bona
part, a l’inici de l’activitat a
Amazon al polígon. Aquesta disminució del nombre
d’aturats (-3,16%) respecte
el mes anterior situa la taxa d’atur del municipi en el
12,22%. Respecte el mes de
novembre de 2016, el nombre d’aturats ha disminuït
en 91 persones, el que suposa una disminució interanu-

Impuls al comerç
local amb la xarxa
Ofer.cat

al del -24,80%.
Pel que fa al Baix Vallès, el
nombre d’aturats registrats
disminueix fins els 7.670,
que suposa una disminució
de 85 persones desocupades menys (-1,10%) que al
mes d’octubre i situa la taxa
d’atur en el 12,87%. Respecte el mes de novembre
de 2016, s’ha registrat un
descens de 1.271 persones
aturades menys, un decreixement del -14,22%.
Durant el passat mes de
novembre, el Vallès Oriental va registrar un total de
23.129 persones apuntades
a les Oficines de Treball, 43
menys respecte al mes ante-

Horari especial dels equipaments
municipals durant les festes de Nadal

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament
de Martorelles canvia el seu
horari dels dijous amb motiu
del període nadalenc. Així
doncs, romandrà oberta de
8h a 15h els dijous 7, 21 i 28
de desembre de 2017 i el dijous 4 de gener de 2018.
L’OAC de l’avinguda d’en
Piera i el Jutjat de Pau romandran tancats els dies 7, 21, 22,
28 i 29 de desembre de 2017 i
el 5 de gener de 2018.
Pel que fa la resta d’equipaments, el pavelló tancarà del
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24 de desembre al 7 de gener,
ambdos inclosos. Les Escoles
Montserrat, àrea de Promoció econòmica, romandran
tancades del 25 de desembre
al 2 de gener. El Centre de suport a la llar i la seu de Serveis
socials tancaran del 22 de desembre al 8 de gener.
El Celler de Carrencà tancarà el 22 de desembre i reprendrà l’activitat el proper 2 de
gener. Per últim, la biblioteca
Montserrat Roig tanca del 6
al 10 de desembre i del 24 de
desembre al 7 de gener.

Contacte:

comunicacio@martorelles.cat

rior. La reducció intermensual és d’un 0,19%. La taxa
d’atur registral se situa en
un 12,08%. En comparació
al mateix període de l’any
anterior, es registren 3.139
aturats menys. L’atur es redueix un 11,95% respecte
al registrat durant el mes de
novembre del 2016.
En el territori català, el
nombre de persones aturades al mes de novembre ha
augmentat en 7.391 persones, 1,8% més respecte el
mes passat. En termes absoluts, el nombre de persones
aturades registrades a les
oficines de Treball a 30 de
novembre és de 422.462.

L’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de
Martorelles treballa per enfortir el texit comercial del
municipi. Un exemple és la
integració dels comerços que
formen part del Consell de
Comerç a la xarxa de vendes
a través de mòbil, via xarxa
social, Ofer.cat.
Una plataforma que utilitza
les xarxes socials, el feedback
social i les contribucions dels
usuaris per millorar l’experiència de compra en línia.
Aquesta forma de comerç
s’ha convertit en una solució
cada vegada més popular per
a la monetizació del màrqueting online, i sobretot per a la
venda de productes i serveis.
Els comerços interessats
han d’adreçar-se a l’àrea de
promoció econòmica a les
Escoles Montserrat (carrer de
les Escoles, 10).

L’Ajuntament media per resoldre
els problemes d’emissió de la TDT

L’Ajuntament de Martorelles ha obert una incidència amb
l’empresa operadora de serveis de Televisió Digital Terrestre
(TDT) que gestiona l’emissió en el territori. Aquesta actuació
ve arrel de les queixes d’alguns veïns del municipi que asseguren patir talls durant les emissions TDT al seu domicili. Des de
l’empresa, asseguren que el departament tècnic realitzarà totes
les comprovacions oportunes en la major brevetat possible.
Aquests problemes en l’emissió TDT són conseqüència de la
compartició de la banda de TDT amb el 4G que obliga a ajustar
els repetidors d’emissió. També és important la correcta instal·
lació de les antenes particulars i el seu manteniment revisant
els amplificadors i filtres.
Els veïns i veïnes que continuin tenint aquests problemes, poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament o bé amb l’empresa
encarregada del servei, Cellnex, al telèfon 902 50 22 22 o al
correu electrònic infoservei@cellnextelecom.com.
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Martorelles es reivindica com
un municipi antimasclista
Diferents activitats
amb la voluntat
de sensibilitzar la
ciutadania a l’entorn del
25 de novembre.

L’Ajuntament de Martorelles
va programar diferents activitats a l’entorn del 25 de
novembre, Dia internacional
contra la violència masclista.
La primera va ser la projecció dels documentals Buits
i Ferides del passat 21 de
novembre al Celler de Carrencà amb la presència de la
directora dels documentals,
Susana Barranco. La segona
activitat va ser el 24 a Carrencà. L’entitat ASDIA va
organitzar un taller creatiu
que consistia en dibuixar les
siluetes dels cadàvers de les
dones assessinades aquest
2017 a Catalunya apuntant
el seu nom i la seva edat. I

dissabte, 25 de novembre,
durant tot el matí una parada informativa al mercat de
l’entitat feminista FemRevol amb un micròfon obert
a la ciutadania i on l’entitat
va llegir el manifest del dia

contra la violència masclista.
Al Celler, taller de defensa
personal a càrrec del Karate
Martorelles amb la participació d’una quinzena de dones.
I al migdia, obra de teatre reivindicativa.

L’Ajuntament canvia els dies en la recollida
porta a porta amb motiu de les festes de Nadal

La regidoria de Medi Ambient ha modificat els dies de la recollida porta a porta amb motiu de
les festes de Nadal. Així doncs, durant les dues setmanes del 18 al 31 de desembre els dies de
recollida de matèria orgànica seran el dilluns, dimecres i divendres i el del rebuig, el dissabte.
Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener no hi haurà recollida.

52 donacions en el darrer acapte
de sang al Celler de Carrencà
El Banc de sang i teixits ha
presentat l’informe del darrer
acapte de sang del passat 7 de
novembre a Martorelles. En
total, es van comptabilitzar
52 donacions, 8 oferiments
i 2 primeres donacions. Segons els enllaços del banc de
sang, Mª Àngela i Jordi, es va
superar la previsió i donen les
gràcies amb una imatge (dreta) en nom dels malalts que
rebran aquestes donacions.
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Martorelles dona el tret de sortida
al Consell d’Infants Municipal
Més d’un centenar de
nens i nenes participen
a la festa de presentació
de la construcció del
nou òrgan.

L’Ajuntament de Martorelles
va donar el tret de sortida
dissabte 18 de novembre a
la construcció del Consell
d’Infants de Martorelles
amb un matí de jocs i tallers
infantils a Carrencà. La presentació d’aquest procés va
aplegar més d’un centenar
d’infants, pares i mares a
Carrencà.
La jornada va comptar
amb els parlaments del regidor d’Educació, Juan F. García, i l’alcalde, Marc Candela,
que van convidar els infants
a participar d’aquest òrgan
consultiu per tal que puguin
expressar les seves opinions

i els seus interessos en tots
aquells assumptes de la vida
del municipi que els afecten.
El Consell d’Infants de
Martorelles ha de convertir-se en una eina més per
enfortir la participació ciutadana al municipi fent d’ella

la base democràtica de la governança.
Les administracions públiques necessiten la complicitat i la col·laboració de tots
els agents socials i, per tant,
els infants no poden ser una
excepció.

Xerrada sobre la
higiene nasal dels
infants

El projecte LECXIT, a la cerca de nous
voluntaris a Martorelles
L’Ajuntament de Martorelles, la biblioteca Montserrat Roig
i l’escola Les Pruneres van emprendre l’any 2014 el projecte
LECXIT que vol incentivar la comprensió lectora dels infants
amb més dificultats.
LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar
l’èxit educatiu dels infants a través del treball per a la millora de
la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està en treballar
de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació
de l’entorn dels nens i nenes que participen en el programa. El
projecte es va iniciar el curs 2011-12.
Després de tres anys de funcionament a Martorelles, Ajuntament i voluntaris fan una crida per a que la ciutadania s’impliqui en el projecte. Qualsevol persona amb ganes de fer-se
corresponsable de l’educació d’un infant i de crear amb ell un
espai de confiança pot ser voluntari. No es necessita cap formació específica, només cal saber llegir correctament en català
i tenir ganes d’incidir en l’educació dels infants.
Pots adreçar-te al correu electrònic lecxitmartorelles@gmail.
com o adreçar-se al perfil de facebook i instagram de @lecxitmartorelles.

La regidoria d’Ensenyament
ha organitzat una xerradataller sobre la higiene nasal
dels infants el proper 12 de
desembre a la biblioteca.
Consells i recomanacions
adreçats a mares i pares per
alleujar els símptomes de les
infeccions nasals i reduir l’ús
de medicaments.
Aquesta sessió formativa
informarà també dels efectes que s’aconsegueixen amb
una bona higiene nasal (humidificar, reduir crostes i
promoure la cura de la infecció). Els pares i mares interessats poden assistir-hi amb
els seus fills i filles.
Les inscripcions, gratuïtes
es poden fer a través del web
http://www.fapac.cat/areaformacio.
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Més de seixanta comerços
participen a la 14ª Fira de Nadal
Actuacions de les
entitats, espectacles,
jocs, tallers, tastets,
caricaturisme, sortejos
i molt més.

Martorelles celebra el proper
dissabte 16 de desembre la
catorzena edició de la Fira de
Nadal de comerç i artesania.
Una jornada on la majoria de
comerços i entitats del poble
surt al carrer per donar visibilitat allò que fan. En total,
una vintena d’activitats i més
d’una seixantena de comerços hi participaran.
A les deu del matí els Gegants i Llamps i trons donaran el tret de sortida a la fira.
La primera activitat serà una
exhibició de dansa a càrrec
de l’escola Pas a pas (10:30h).
La seguirà una cantada de nadales en anglès a càrrec dels
alumnes de L’Aula (11h) i un
recital poètic a càrrec de l’escola de poesia (11:15h). A les

onze començaran també els
tallers de pessebre 3D i de
màgia.
A les dotze del migdia està
prevista l’exhibició de sardanes a càrrec de la Joventut Sardanista que precedirà
el Ball de la Unión Cultural
Andaluza (12:30h). La UCA
tornarà a l’escenari per fer el
ball en línia (13:30h). L’Escola Orfeònica escalfarà la gola
amb una cantada a la una del
migdia.
A la tarda, de quatre a sis,
tallers de porta-espelmes i
maquillatge de fantasia. A
quarts de cinc de la tarda,

L’Ajuntament col·loca contenidors
de poda a tres punts del municipi
El passat 20 de novembre l’Ajuntament de Martorelles va col·
locar tres contenidors de poda repartits pel municipi. Es tracta
de contenidors d’ús exclusiu per aquest tipus de residu i han de
ser utilitzats exclusivametn per a residus verds: restes de poda,
herbes i petites branques restants dels treballs de jardineria.
Els contenidors, de 12 m3 cadascun, són per l’ús exclusiu de
particulars i romandran a les seves ubicacions un mes dcom a
mínim. D’altra banda, aquest tipus de residus també es poden
portar de forma gratuïta a la deixalleria municipal.
La ubicació dels contenidors: contenidor 1 (cr. de Ronda del
Nord amb cr. de Matagalls); contenidor 2 (cr. de Pau Casals);
i contenidor 3 (cr. del Montseny amb cr. de Pompeu Fabra).

espectacle de màgia a la tarima de la fira. Tot seguit, petit
concert de la cantautora Sandra Bautista mentre la UCA
reparteix la xocolata desfeta.
Seguidament es realitzaran
els sortejos de les diferents
parades i tancarà l’activitat
una exhibició de ball de Pas
a pas (18h), la batucada de
Martukem (18:45h) i la Cloenda de Llamps i trons (19h).
Durant tot el dia, activitats
de tir a cistella a càrrec de la
UEB Martorelles, taller de
pintar dels Gegants, el vi calent de la UCA, caricaturisme,
sortejos, tallers i molt més.

La Caixa dona 2.000€ per a que cap
infant del poble es quedi sense joguina
L’Obra Social La Caixa va fer entrega el passat dimarts 28 de
novembre d’un xec per valor de 2.000 euros a l’Ajuntament
de Martorelles sumant-se així a la campanya municipal ‘Cap
infant sense joguina’ que vetlla per a que tots els infants del
poble no es quedin sense regal aquest Nadal.
El director de l’oficina de La Caixa de Martorelles, Alejandro Serrano, va ser l’encarregat de fer entrega del xec a l’alcalde de Martorelles, Marc Candela. Serrano explicava que
és el setè any que l’entitat col·labora en aquesta iniciativa i
refermava la voluntat de continuar-hi en un futur.
L’Ajuntament informa que tots els pares i mares del municipi poden passar per Serveis Socials si volen que els Reis
d’Orient en persona entreguin una joguina als seus fills i
filles després de la Cavalcada del 5 de gener.
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Més d’una desena d’activitats
omplen la programació de Nadal
El Tió, el Pessebre, el
Parc de Nadal, el cinema
infantil i la Cavalcada
són els principals actes.
La regidoria cultura ha programat diferents activitats
durant les festes de Nadal a
Martorelles.
El tret de sortida el donarà
la Fira de Nadal del proper
dissabte 16 de desembre amb
parades i activitats durant tot
el dia a l’avinguda d’en Piera.
També durant aquestes festes es podrà visitar l’exposició
de pintura i il·lustració de Meluca Redón al Celler de Carrencà fins el 24 de gener.
El proper dijous 14 de desembre tindrà lloc un Tast
de torrons amb maridatge
de cava (19h) a càrrec de
Jaume Vinyallonga, premi
artesà innovador 2017. Cal
inscripció prèvia i reserva
per 3€ com a donatiu per a
La Marató de TV3.

La biblioteca Montserrat
Roig també participa amb dues activitats de Nadal. D’una
banda, el proper divendres 22
de desembre a les 17:30 hores
acollirà la darrera Hora del
conte de l’any amb un especial sobre els contes de Glòria
Fuertes pel centenari del seu
naixement. I el mateix dia, a
les 18:30 hores, últim club
de lectura amb “Contes sorprenents” de Saki, O.Henry,
Maupassant, Txékov o Quiroga.
El dissabte 23 de desembre
arriba el torn del Tió de Nadal
a càrrec de l’entitat Llamps i
Trons a partir de les 11 hores
a l’Envelat. El mateix dissabte
tindrà lloc la primera representació del 41è Pessebre Vivent als Pins d’en Rabasa. Les
següents seran els dies 25, 26,
30 de desembre i 1 i 7 de gener a les 18:15h i a les 19:30h.
El Parc de Nadal, organitzat
per GASC, serà a l’Envelat els
dies 27, 28 i 20 de desembre
i 2 i 4 de gener de 10h a 13h.

Una nit màgica,
cap infant sense joguina!
Vols que SSMM els Reis d’Orient donin un present als més menuts/des de la casa (0 a 12 anys) al finalitzar la Cavalcada?
Posa’t en contacte amb els Patges Reials a les oficines de Serveis Socials (av. d’en Piera, 70) de l’11 al 22 de desembre en
horari de dilluns a divendres de 9h a 14h, al telèfon 93 570 12
52 o al correu electrònic serveissocials@martorelles.cat

Llamps i trons organitza
també la Nit de Cap d’any a
l’Envelat (00:30h) el dia 1 i els
Gegants i el Ball de Gitanes, la
recepció al Patge reial del proper dimecres 3 de gener també a l’Envelat (17h).
La vigília de Reis, divendres 5 de gener al matí, Taller
de titelles de dit al Centre de
suport a la llar (10h). Vine a
fer titelles amb els teus avis i
àvies.
En aquest programa d’activitats de Nadal també hi ha
espai per al cinema. D’una
banda, el divendres 22 de
desembre projecció de La, la
land (22h) al Celler de Carrencà. I el dimecres 3 de gener, les aventures d’Albert
(10h) adreçada als més petits
de la casa.
Per últim, el plat fort de tot
Nadal, la Cavalcada de Ses
Majestats els Reis d’Orient.
Com sempre, sortida a les
17h des de l’Ajuntament i
arribada a Carrencà a les 19
hores. Com en els darrers dos

anys, a l’acabar la Cavalcada
Ses Majestats els Reis reparti-

ran més sorpreses al Celler de
Carrencà.
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Les formes i els colors de l’obra
de Meluca Redón, al Celler
Aquarel·la, acrílics i
collages en una mostra
que romandrà a
l’equipament fins el
24 de gener.

El Celler de Carrencà de
Martorelles acull des del 3
de desembre l’exposició de
pintura de l’artista plàstica de
Castelló, Meluca Redón, que
romandrà a l’equipament fins
el 24 de gener. En aquesta s’hi
podrà veure una representació dels seus quadres (acrílics, aquarel·les i collages) i
objectes (llibretes, bosses i
tasses) decorats amb les seves
il·lustracions.
Des dels seus inicis, a l’obra
de Redón ha jugat un important
paper el dibuix, però ha anat
evolucionant des del figuratiu
cap a una abstracció pictòrica
en la qual la matèria té un important significat. Tot això sense renunciar a la línia expres-

Vers i postal a càrrec dels alumnes de 6è de les dues escoles

Un Nadal perfecte

siva del dibuix, que és un dels
seus principals trets d’identitat.
L’artista domina amb destresa
tant les formes com els colors i
se sent atreta cap al món interior de cada persona.
L’horari per a visitar l’expo-

sició serà els matins de dilluns
a dissabtes de 10h a 12h i les
tardes dels dimarts i dijous de
16h a 18h.
Els dies 7, 21, 27, 29 de desembre i 6 de gener, l’exposició no es podrà visitar.

El sol brilla, el cel és blau
Tot és alegria el dia de Nadal
Tots ens divertim sota
l’arbre nadalenc
Menjant torrons i cantant
cançons.
Ja ha arribat el Nadal
I amb nervis obrim els
regals.
Les festes de Martorelles
han començat
I el torró hem menjat.
Aquest nadal serà molt
especial,
Hi haurà color i alegria

Els infants obriran regals i
Amb la neu es divertiran.
Els reis mags porten molts
regals
Can Carrencà està tot nevat
Un mòbil m’han regalat
I finalment felicitat hi haurà
El nadal ja ha arribat
I els carrers s’han il·luminat
Tots feliços hem sopat
A casa d’un familiar
El pare Noel i els Reis
Els regals ens portaran
I amb aquest vers us
Desitgem bon Nadal.
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Martorelles acull la darrera prova
de la Lliga Catalana de Motocròs
El circuit de motocròs
de Martorelles va veure
passar les categories
Mx1, Mx2, Mx3, Mx4,
Mx5 i fémines.
El Circuit de Martorelles va
acollir el passat 2 de desembre
la darrera prova de la Lliga Catalana de Motocròs. A partir
de les nou del matí, desenes
de pilots van partcipar en les
categories MX1, MX2, MX3,
MX4, MX5 i fémines sota l’organització de l’entitat Amics
Motoclub Martorelles.

L’agenda i els resultats esportius, al web municipal
A partir d’aquest desembre, el web municipal www.
martorelles.cat publicarà cada divendres l’agenda esportiva
del cap de setmana al municipi. És a dir, s’informarà sobre
els partits de futbol bàsquet i futbol sala que es disputin a
casa. Des del 2016, l’Ajuntament publica cada dilluns els resultats dels diferents equips del CF Martorelles, la UE Bàsquet Martorelles i el CF Sala Martorelles al web municipal a
través d’enllaços als webs de les respectives federacions.

La karateka Mariana Rusu debuta a
l’estatal de promeses IKO Espanya
Foto: fcm.cat

La karateka Mariana Rusu del Club Karate Martorelles va participar el passat dissabte 11 de novembre al VI Campionat d’Espanya de Promeses IKO Espanya 2017 a Ripoll.
Rusu va participar en la modalitat de katas tot i que no va passar la primera ronda. Una experiència molt positiva per a ella,
expliquen des de l’entitat, tant pel fet de presentar-se a aquest
campionat com perquè va tenir l’oportunitat de saludar al capità de kyokushinkai, el Sensei Alejandro Navarro. El campió, la
karateca i el Sempai Carlos del Amo van fotografiar-se amb la
bandera de Martorelles després de la competició.
Rusu va rebre els ànims i felicitacions dels companys del club:
“Moltes gràcies a tots! M’ho he passat molt bé tot i que no he
arribat a la final. Cada dia ho faré millor” va declarar.

l’entrevista
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“L’hospitalitat de Martorelles és
el que ens fa tornar cada any”
El rei ros és jove, bell, té la pell blanca i rosada, i els cabells castanys. És d’origen
asiàtic i va fer ofrena de l’encens a Jesús. Gaspar és un dels tres Reis d’Orient i
omplirà de màgia Martorelles el proper 5 de gener en una gran Cavalcada.

- Ja fa més de 15 anys que
visiteu Martorelles per a
participar en la nostra Cavalcada, què se sent al fer
feliços tants nens?
Molta il·lusió. És una festa
molt maca on veus la cara
de la canalla com ho gaudeix i això és molt important per mi. I sempre ha
estat igual. La canalla gaudeix molt quan travessem
entre ella, ens fem fotos, la
rebem… És una festa molt
gratificant per un Rei com
jo, que sóc tan canaller.
- Què té Martorelles que el
fa tornar cada Nadal?
La seva hospitalitat. Com
que cada any ens rebeu
molt bé, tenim més ganes
de tornar a venir.
- Heu viscut cavalcades
fredes, passades per aigua... Quina és la que més
recorda i per què?
Recordo una, quan la fèiem
conjunta amb el poble de
dalt, que feia un fred que
pelava. El temps estava que
no sabíem si plouria o no
plouria i just sortíem de la
pedrera que va començar a
caure fort i ens van haver de
rescatar els patges i portarnos a l’Envelat directament.
Això va ser fa molt temps.
Ara comencem i acabem
ben d’hora perquè hem de
treballar molt fins l’endemà.

- Han canviat molt les Cavalcades i la manera de ferles en tot aquest temps al
municipi?
Una mica. Fa 25 o 30 anys
ens ajudaven voluntaris
amb les carrosses i mica en
mica es va anar implicant
l’Ajuntament que ara és qui
ho organitza tot. Sota les
ordres de Ses Majestats, per
descomptat.
- Què milloraria de la
Cavalcada de Reis de
Martorelles?
Cal anar molt amb compte
amb la seguretat en el llançament de caramels. Nens
i nenes, si us apropeu a les
carrosses heu de vigilar i
tenir els ulls ben oberts.
Sempre acompanyats d’un
adult. Podreu apropar-vos
a nosaltres Ses Majestats als
escenaris de l’avinguda d’en
Piera i Carrencà.
- Què és el més bonic que
ha pogut viure com a Rei
d’Orient?
Algun infant que et ve a
veure i el sorprens adreçant-t’hi pel seu nom. Amb
aquella cara ja val la pena
ser el Rei Gaspar.
- I el més divertit que li ha
dit un infant?
“És que jo no m’he portat
gaire bé, però vull això i allò
altre… I aquests ja saben que

si no es porten bé els hi deixarem carbó.
- En aquestes dates sabem
que esteu molt enfeinats
però, a què us dediqueu la
resta de l’any?
Preparem les carrosses, revisem joguines, recopilem
cartes, busquem nous i sorprenents regals… Hi ha tot
un treball darrere durant tot
l’any que no es veu.
- Com podeu anar a casa de
tants nens una sola nit?
Ha ha ha! (riu) Doncs perquè els reis som màgics i tenim la virtut d’anar més de
pressa que la gent normal.
Som uns autèntics superherois.
- Què vol que deixin els infants de Martorelles la nit
de Reis per vostès?
Aigua sobretot, perquè hem
de repostar. Sembla que no,
però ens fem un tip de treballar en aquesta nit. I també una mica de fruita variada que ens agrada a tots,
camells i reis.
- I ja per acabar, podria enviar un missatge als més
petits de Martorelles?
Veniu a la Cavalcada i aneu
a dormir ben aviat. Ah, i
sobretot, procureu portarvos bé durant tot l’any i ser
escrupolosos, fer cas als pa-

res, als mestres, ser cívics i
solidaris. A veure si entre
tots, arreglem una mica tot
plegat.
- Quin és el seu primer
pensament del dia?
Preparar-ho tot i que no ens
deixem res de cap canalla.
No podem deixar-nos cap
regal.
- Quines tres coses aprecia
més en els altres?
Sinceritat, humilitat i pau.
- Una paraula preferida?
Parlar
- Si poguès aprendre alguna cosa nova, que seria?
Parlo molts idiomes, però
em faria molta il·lusió parlar

totes les llengües del món.
- Què li fa riure?
Un infant que diu les coses
tal com li ragen per exemple.
- Ho estem fent bé amb les
noves generacions?
Diria que no. És tot molt materialista. I hi ha gent que,
afortunadament, pot fer-ho
i hi ha gent que no. Potser
s’ha de mirar de no ser tan
consumista a vegades. Al final el regal és més el fet que
no pas el regal en sí.
- Quins tipus de sorpresa
recomanaries que els pares
demanessin als seus fills?
Que els fessin pensar una
mica en els demés.

l’escola participa
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L’ESCOLA PARTICIPA
Les Pruneres

La robòtica i la programació
a l’escola Les Pruneres
La robòtica educativa i la
programació són dues maneres de presentar la tecnologia d’una manera lúdica,
motivadora i pràctica, on
l’aprenentatge es realitza
a través del joc, al principi
de manera dirigida i més
endavant fent servir més la
imaginació i la creativitat.
Aprofitant la curiositat es
poden aconseguir aprenentatges més eficaços i despertar l’interès per la ciència, la
tecnologia o la informàtica.
Els nens gaudeixen construint i programant robots,
de manera que s’integra teoria i pràctica mitjançant la
planificació, l’experimentació, l’aprenentatge basat en
problemes i l’assaig- error.
El nostre objectiu és: conèixer recursos i estratègi-

es sobre la robòtica, pensament computacional, per
integrar-la a les nostres
aules de forma transversal. Treballem les següents
competències:
Tractament de la informació i competència digital
• Aprendre a utilitzar diferents “aparells”.
Competència matemàtica
• Planificar i resoldre tasques
Competència d’aprendre a
aprendre
• Mostrar curiositat per
plantejar-se preguntes, reptes, interrogants i afrontarlos
Competència d’autonomia i
iniciativa personal
• Aprendre a treballar de
forma autònoma
Competència social i ciuta-

dana
• Acceptar opinions, habilitats socials a través del treball cooperatiu.
Enguany treballem: Beebots, web code.org, Spritebox, Scratch jr , Lego wedo1-2, i Scratch.
Creiem que és important
la robòtica a la nostra escola, volem que sigui una
eina més per millorar aspectes importants com les
matemàtiques i el treball en
equip. Estem convençudes
que s’aprèn a pensar buscant solucions, treballant
hipòtesis, perseverant i insistint, i transferint coneixements.

L’ESCOLA PARTICIPA
Simeó Rabasa

S’acosta un Nadal perfecte!
El Nadal s’apropa i l’escola
Simeó Rabasa està preparada per a rebre’l. Tenim una
sèrie d’activitats preparades
per gaudir d’aquestes dates
tan especials.
La primera activitat la
vam fer el passat dilluns 6
de novembre. Les dues classes de 6è de les dues escoles
de Martorelles vam anar al
Celler de Carrencà. En arribar ens vam dividir en deu
taules; cinc feien poesies i
la resta la postal de Nadal.
Vam treballar cooperativament de forma que al final
vam redactar una sola poesia amb les aportacions de
cada grup i vam confegir
una postal amb diferents
idees de cada una de les
postals. Abans de marxar
l’Ajuntament ens va agrair
la feina amb un petit detall.
La poesia i la postal definiti-

ves serviran per felicitar les
festes a la gent del poble.
Una altra activitat és fer
dues banderoles amb motius nadalencs per classe,
una els professors i una altra
els pares i mares. Les banderoles serviran per decorar
els fanals del poble.
A l’escola tenim una decoració que representa un
bosc a la tardor que convertirem en un bosc d’hivern
coincidint amb les festes.
L’escola ens quedarà ben
bufona.
El 20 de desembre, també organitzarem el concert
de Nadal a l’Envelat. Al matí
assajarem totes les cançons
i, a la tarda, farem l’actuació
final oberta a les famílies i
a tothom que vulgui venir.
L’entrada és lliure. Us ho
passareu genial!
Per acabar, l’últim dia del

trimestre tots els/les alumnes ens trobarem per oferir
un petit recital de poesies
i compartir l’esmorzar que
l’AMPA ens regala cada any.
Després, els nens i nenes
d’Educació Infantil i Cicle
Inicial faran cagar el tió; els
nens i nenes de 2n, a més,
faran un amic invisible. Els
de Cicle Mig faran amic invisible, karaoke i fotomatón.
Les nenes i nens de Cicle
Superior faran amic invisible i un quinto nadalenc.
Aquest serà un Nadal perfecte per tota l’escola i esperem que també per tota
la població. Gaudiu-lo molt.
Cada Nadal és únic.

Reporters de l’escola
Alumnes de 6è

viu l’arxiu i biblionotícies
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VIU L’ARXIU!
Els nostres carrers (10)
Dàlia, ptge. de la: passatge
que ja no existeix. Pas que
portava fins a la sala de ball de
ca l’Aragó que s’anomenava
la Dàlia. Posteriorment, fins
que ho van tirar a terra, formava un barri tancat amb una
cleda, amb façana al carrer de
Josep Anselm Clavé. Hi ha
constància d’aquest carrer en
un plànol de 1930 i al padró
d’habitants d’anys anteriors.
Dionís Girona, c. de: carrer. Secretari de l’Ajuntament
de Martorelles durant 41 anys
(Martorelles 1883- 1965). El
carrer rep aquest nom cap a
finals dels anys 70 tot i que
l’any 1956 una setantena de
veïns ja va presentar una sol·
licitud a l’Ajuntament per posar aquest nom a un carrer.
Doctor Santiago Tiffon, c.
del: carrer. Metge de capçalera, especialista en cardiologia
i pneumologia. Va ser metge

de Martorelles (Barcelona
1897- enterrat a Martorelles
el 1982). El carrer passa a
anomenar-se així als inicis
dels anys 60.
Domingo Milà, c. de: carrer. Alcalde de Martorelles
entre 1923 i 1930 i Jutge
de Pau. (Martorelles, 18841963).
Escoles, c. de les: carrer on
hi havia les antigues escoles
Verge de Montserrat del poble (inaugurades l’any 1926).
Nom que ja apareix en un
plànol del municipi de l’any
1930. Al padró de 1886 apareix un carrer anomenat “Escuela” que fa referència a un
carrer ubicat a Santa Maria de
Martorelles (que és on, abans
de la segregació, anaven a
escola la canalla dels dos pobles).
Escorxador, c. de l’: carrer
on hi havia l’escorxador mu-

nicipal que va ser construït
l’any 1924 i enderrocat l’any
2003. Nom que ja apareix
en un plànol del municipi de
l’any 1930.
- Durant alguns anys, el
carrer de l’Escorxador va ser
anomenat: Fontbernat, c. de:
carrer. Músic i polític català.
El 1932 va ser escollit diputat
del Parlament de Catalunya,
durant la guerra civil va ser
Director General de Radiodifusió de Catalunya. Un cop
acabada la guerra, es va exiliar, va rebutjar la presidència
de la Generalitat de Catalunya
a l’exili. (Estanyol, 1897 – Andorra la Vella, 1977).
ARXIU MUNICIPAL
Pl. Ajuntament, 1
Tel. 93 570 57 32
Horari: dilluns i dijous al
matí i dimecres matí i tarda.
arxiu@martorelles.cat

BIBLIONOTÍCIES
Per Nadal, regala biblioteques!
Has pensat mai en regalar el
carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals a algú?
Saps tot el que li estaràs regalant amb el carnet?
Aquestes festes de Nadal les
biblioteques del Vallès Oriental engeguem una campanya de promoció del carnet
“Per Nadal, regala bibliotequesVO”. Aquesta campanya està destinada a donar
a conèixer els serveis de les
biblioteques a nous usuaris
a través de promoure l’obtenció del carnet de la Xarxa de Biblioteques.
Mitjançant una acció expositiva simultània, que consistirà en uns aparadors
culturals que farem a les
biblioteques, es donarà a conèixer el serveis que s’obtenen amb el carnet i s’oferirà
la possibilitat de regalar un
val en format carnet, que el

beneficiari podrà bescanviar per l’original.
A Martorelles, trobareu la
campanya “Per Nadal, regala bibliotequesVO” a la
Biblioteca (cr. Dr. Santiago
Tiffon, 21) fins al 23 de desembre i també el dia de la
Fira de Nadal a la Bibliofira
de l’Avinguda d’en Piera.
Amb el carnet de la Xarxa
de Biblioteques Municipals
podeu accedir a:
- Servei de préstec: 15 llibres
o revistes, 9 CD’s, 6 DVD’s
i 1 videojoc en préstec durant 30 dies renovables fins
a 3 vegades. Pots gestionar
les cerques, reserves i renovacions a través d’internet
entre els més de 9 milions
de documents que hi ha al
catàleg col·lectiu Aladí (aladi.diba.cat). També s’ofereix préstec d’audiollibres
en format CD o mp3.

- Servei de préstec de llibres electrònics i continguts
digitals a través de la plataforma E-Biblio (catalunya.
ebiblio.cat)
- Servei de WI-FI gratuït des
del teu portàtil o dispositiu
mòbil i accés a ordinadors
d’ofimàtica i internet de la
biblioteca, així com gestionar les teves impressions o
els serveis d’escàner i copisteria.
- Descomptes en museus,
teatres, cinemes, llibreries i
comerços de Martorelles i de
la província de Barcelona.

Any 1927, carrer de les Escoles. Fotografia de l’Arxiu Municipal.

Croquis de l’any 1924 del projecte de construcció de l’escorxador. Conservat a l’Arxiu Municipal.

informació d’interès
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naixements

farmàcies

Khalid Bouchrait
09/11/2017

DESEMBRE 2017

De les 10h. a les 13.30h.

DIUMENGE 17

M. González

DIUMENGE 24

M. Consol Holguera

DILLUNS 25

Glòria Llenas

DIMARTS 26

Josep i Núria Iglesias

DIUMENGE 31

Glòria Llenas

DILLUNS 1

M. Isabel Iglesias

DISSABTE 6

Josep i Núria Iglesias

DIUMENGE 7

Josep i Núria Iglesias

defuncions
Jaime Monpeat Ramon

Mariana Martínez Moseñe

09/11/2017 - 78 anys

23/11/2017 - 87 anys

Magí Rubió Llonch

José Torres Truyols

16/11/2017 - 79 anys

28/11/2017 - 99 anys

Martorelles, Santa Maria i Sant Fost De dilluns a divendres de 09h a
13:30h i de 16:30h a 20h - Dissabtes de 09h a 13:30h

telèfons d’interès

Sant Fost (M. González) De dilluns a dissabte de 09h a 20:30h.

Ajuntament - 93 570 57 32

E. Bressol Els Cirerers - 93 681 16 41

CAP Sant Fost- 93 579 54 06

Escola Les Pruneres - 93 579 53 15

Policia Local - 93 579 21 23

Escola Siméo Rabasa - 93 593 46 17

ABP Mossos Mollet - 93 565 99 00

FARMÀCIA

ADREÇA

TELÈFON

Glòria Llenas

Av. Piera, 41 - Martorelles

93 593 2131

Taxi Vallès - 93 593 74 01

M. Consol Holguera

c/ Nou, 4 - Martorelles

93 544 52 60

Hospital de Mollet - 93 563 61 00

Deixalleria - 93 579 71 27

Josep i Núria Iglesias

c/ Barcelona, 84 - Sant Fost

93 593 24 81

Jutjat de Pau - 93 570 70 57

Sagalès - 902 13 00 14

M. Isabel Iglesias

Av. P. de la Riba, 5 - Sant Fost

93 570 03 20

Cementiri - 93 570 57 32

FECSA - 900 770 077

C. de Suport a la Llar - 93 579 47 10

Gas Natural - 900 394 041

Francisco Muñoz

c/ López de Castro, 9 - S. Maria

93 570 11 82

Espai Jove i Cultura - 93 579 12 66

SOREA - 93 570 55 54

M. González

Av. Sant jeroni 2 - Sant Fost

93 573 44 35

Àrea d’Esports - 93 570 63 82

Telefònica Avaries - 900 111 002

Àrea de S. Socials - 93 570 12 52

Emergències - 112

FES SALUT
A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària Martorelles

Document de
voluntats anticipades
El document de voluntats
anticipades (DVA), també
conegut per testament vital,
és un document dirigit al
metge o metgessa responsable en el que una persona
manifesta de forma lliure
les instruccions que s’han
de tenir en compte quan
no es trobi en disposició
de poder triar el que vol, ni
d’expressar personalment la
seva voluntat. L’objectiu és
respectar les decisions personals dels pacients, d’una
banda, així com augmentar
la seguretat dels professionals a l’hora de realitzar les
intervencions sanitàries.
Totes les persones majors
de 18 anys que es trobin
amb plena capacitat d’obrar
poden fer aquest document,
ja sigui al mateix centre

d’atenció primària o bé al
notari.
El document serveix per
denominar un representant
que actuï com a interlocutor
vàlid amb l’equip sanitari, en
el cas que el pacient no pugui expressar per si mateix
la seva voluntat. Es pot fixar
també a un representant alternatiu o substitut, que en
ambdós casos podrà tenir
vinculació familiar amb el/
la pacient. Els testimonis,
contràriament al que es permet amb el representant,
han de ser majors d’edat,
amb capacitat d’obrar i com
a mínim dos d’ells no han
de tenir relació de parentiu
fins al segon grau (tampoc
poden estar vinculats per
relació patrimonial amb el/
la pacient).

Per facilitar l’accés al document al metge, es registrarà al Registre de Voluntats
Anticipades del Departament de Salut, i s’incorporarà d’aquesta manera a la història clínica compartida que
podrà ser visualitzada a la
resta del territori espanyol.
És revocable en qualsevol
moment. Caldrà, però, destruir l’antic i les còpies i comunicar-ho al metge i a totes les persones que tinguin
una còpia. Per formalitzar
el nou document, s’haurà
de seguir el mateix procediment que s’especifica anteriorment.
Més informació a CanalSalut:
http://canalsalut.
gencat.cat/ca/salut-a-z/v/
voluntats-anticipades/voluntats-anticipades

agenda
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agenda d’activitats | desembre
12|

dimarts

Taller-xerrada: Higiene nasal dels infants
Recomanacions adreçades a mares i pares.
Hora: 17:30h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.
Xerrada: Preguntes i respostes sobre les clàusules terra
Hora: 19h. Lloc: Celler de Carrencà.

13|

dimecres

Taller de cuina de Nadal
Idees noves per fer aperitius variats per les festes de Nadal.
Hora: 18h. Lloc: Centre de suport a la llar.
Excursió a les Caves Artium i al centre històric de Vic
Esmorzar, visita a les caves, dinar, visita a Vic i tornada.
Hora: 08h (sortida). Lloc: Punts habituals.
Xerrada: “Canviar d’aires és possible: t’expliquem com”
Última xerrada del cicle Contaminació atmosfèrica a càrrec
de l’experta mediambiental, Anna Font.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.

14|

dijous

Bibliocinema infantil: “Batman”
A càrrec d’Òscar Costa i per a infants de 5 a 10 anys.
Hora: 17:15h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.
Tast de torrons amb maridatge de cava
A càrrec de Jaume Vinyallonga, premi artesà innovador 2017.
Hora: 19h. Lloc: Celler de Carrencà.

15|

divendres

Taller d’aromateràpia: “Olis essencials Young Living Cal”
Amb Olga Maya i per a públic adult. Inscripció prèvia gratuïta.
Hora: 18:30h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.

16|

dissabte

Fira de Nadal
El comerç al carrer, parades, tallers, activitats...
Hora: tot el dia. Lloc: avinguda d’en Piera.

17|

diumenge

Martorelles amb La Marató de TV3
Activitats per totes les edats per recaptar fons.
Hora: 10h. Lloc: Envelat de Carrencà.
Concert de Nadal
A càrrec de la Coral de l’Escola Orfeònica de Martorelles.
Hora: 18h. Lloc: local entitat (av. d’en Piera, 88). preu: 3€ (socis).

18|

dilluns

Lliurament lots de Nadal Casal d’avis
Tiquets: dilluns i dimarts a l’espai La Masia de 16h a 18h.
Hora: 16h. Lloc: Envelat de Carrencà. preu: 5€ (socis).

19|

dimarts

Library talks: “Mark Zuckerberg and the rise of social media”
Cal inscripció prèvia amb prova de nivell gratuïta.
Hora: 18:30h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.

+ info a: www.
martorelles.cat/
actualitat/agenda

tallers i cursos per a gent gran
Gimnàstica activa: Dimarts i dijous de 10:30h a 11:30h al Pavelló.
Memòria: Dimarts de 16h a 18:30h Sala polivalent Casal d’Avis.

activitats Nadal
Parc Nadal: 27, 28 i 29 de desembre - 2 i 4 de gener de 10h a 13h.
Pessebre Vivent: 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 i 7 de gener.

20|

dimecres

Recital músico-poètic “Connexions poètiques”
Amb Lluís Fortuny (Elèctrica Dharma) i l’escola de Poesia.
Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.

21|

dijous

Bibliocinema: “Bibliocurts pel dia més curt”
“El dia más corto” projectant curtmetratges.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.

22|

divendres

Festa de Nadal de la gent gran
Cantada de nadales, berenar i gran ball en directe.
Hora: 17h. Lloc: Envelat de Carrencà. preu: 5€
Hora del conte 2+22: “Glòria Fuertes amb llums”
A càrrec de Sara Sareta i per a infants a partir de 4 anys.
Hora: 17:30h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.
Club de lectura: “Contes sorprenents”
Contes de Saki, O. Henry, Txékov i Quiroga.
Hora: 18:30h. Lloc: Biblioteca Montserrat Roig.

23|

dissabte

Tió de Nadal
A càrrec de Llamps i trons.
Hora: 11h. Lloc: Envelat de Carrencà.

01|

dilluns

Cap d’any 2018
A càrrec de Llamps i trons.
Hora: 00:30h. Lloc: Envelat de Carrencà. preu: 5€

03|

dimecres

Benvinguda al Patge reial
A càrrec de Gegants i Ball de Gitanes.
Hora: 17h. Lloc: Envelat de Carrencà.
Taller de titelles de dit
Hora: 10h. Lloc: Centre de suport a la llar.

05|

divendres

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient
Hora: 17h. Lloc: Sortida des de l’Ajuntament.
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