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Nadal màgic
pàgines centrals

El Ple aprova el
pressupost 2018

Eleccions al
Parlament

El Thiago, el
primer de 2018

Per
un
import
de
9.056.785€, lleument inferior al de 2017 en que va
recaure la major part de les
inversions de la legislatura.

Rècord de participació amb
un 82,79%, que representa
3.170 persones, més de tres
punts per sobre de la participació de 2015.

Thiago Tórtola Cañadas és el
primer nadó de Martorelles i
del baix vallès de 2018. Nascut a l’Hospital de Mollet
amb 3,250kg i 47cm.
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Editorial

Martorelles aprova un pressupost
de 9.056.785 euros per l’exercici 2018

Benvolguda ciutadania de
Martorelles,
Vull començar desitjantvos un molt bon any 2018
amb molta salut i que les
vostres il·lusions es puguin
fer realitat. Desitjo també
que hagueu pogut gaudir
d’aquestes festes amb les
vostres persones estimades, i que les activitats que
des de l’Ajuntament hem
programat hagin estat del
vostre gust.
Comencem l’any 2018
amb la finalització de les
obres dels carrers de Can
Sunyer, a punt d’acabar, i
amb l’inici de les obres de
l’Espai Cívic del barri preparades per començar durant les properes setmanes.
Enguany també veurem
com l’emblemàtic envelat
desapareix per construir
i obtenir un nou equipament, el Centre Polivalent
de Carrencà, que ens doni
els recursos i espais que
necessiten les entitats socioculturals de Martorelles
per continuar gaudint de la
seva àmplia oferta d’activitats socials, culturals i participatives.
Aquest 2018 ha de ser
també un any productiu
per la reformulació d’eines
i normatives que regulen
el dia a dia del municipi i
que afecten directament la
Ciutadania. Us vull demanar que ens ajudeu i participeu de les taules del nou
Reglament de participació
Ciutadana i del Reglament
Orgànic Municipal, que
ens han d’ajudar a millorar
la relació i participació de
la ciutadania amb els afers
municipals. Però també
amb l’inici de la revisió de la
Pla General Urbanístic per
obtenir un POUM que estipuli com volem que sigui la
Martorelles d’aquí 20 anys.
Seguim tenint molta feina a
fer per renovar Martorelles
i comptem amb la vostra
ajuda. Bon any 2018!

Sensiblement inferior al
de 2017, exercici en que
va recaure la major part
del capítol d’inversions
d’aquesta legislatura.

Marc Candela i Callado
Alcalde de Martorelles

El Ple de l’Ajuntament de
Martorelles va aprovar el
passat dijous 14 de desembre, en sessió extraordinària, el Pressupost Municipal
per l’any 2018 amb els sis
vots favorables de l’equip de
govern (ERC, PSC, MAPM i
ICV-EUiA) i les cinc abstencions de l’oposició (UxM i
PDeCAT).
En aquest exercici els comptes arriben als 9.056.785 euros, un 26,50% menys que
al pressupost del 2017: “És
sensiblement inferior al de
2017 donat que les principals
inversions del mandat com el
Centre Polivalent de Carrencà i les darreres fases del Pla
de Barris de Can Sunyer es
van pressupostar en l’exercici 2017” explicava el regidor
d’Hisenda, Joan Marc Flores,
per introduir el punt.

Flores va reiterar el compromís de l’equip de govern
per començar l’any amb el
pressupost aprovat: “Hem
aprofitat per redefinir l’estructura del pressupost i ferlo més fidedigne a la realitat
d’execució” va apuntar per
destacar l’esforç i la feina feta
de totes les àrees de l’Ajuntament en la seva elaboració.
El ple aprova també les retribucions dels regidors
En el mateix ple del 14 de
desembre es van aprovar
també les retribucions i indemnitzacions dels regidors
que s’han augmentat un 1%
pel 2016 i un altre pel 2017,
a raó de l’increment de l’IPC,
a treballadors i càrrecs electes amb dedicació. El punt va
ser aprovat amb els 8 vots a
favor de l’equip de govern i el
PDeCAT i els 3 vots contraris
d’UxM.
Un dels càrrecs electes amb
dedicació és l’alcalde, Marc
Candela, amb dedicació exclusiva, tindrà un sou de
40.804 euros bruts efectius
en 14 pagues. L’altre és el del
regidor de Cultura, Joventut i

TIC, Gerard Magrinyà, amb
una dedicació parcial del
40%, tindrà una retribució de
16.321,60 euros bruts en 12
pagues.
Pel que fa a les assignacions dels regidors, es mantenen els imports d’anteriors
exercicis de la legislatura. Les

comissions d’estudi inclouen
les comissions redactores del
ROM i el PAM, comissions
d’Estudi de les Ordenances
de Circulació, de Civisme, i
de Nomenclàtor municipal,
Comissió de Transparència i
altres comissions que siguin
creades pel ple municipal.

La normalitat va presidir la jornada electoral a
Martorelles. Totes les meses
es van constituir sense cap
incidència i els col·legis electorals van poder mantenir les
seves portes obertes durant
tot el dia.
A Martorelles, hi havia un

cens total de 3.829 persones
i es va batre el rècord de participació en unes eleccions al
Parlament amb un 82,79%.
Fins aleshores, la participació més elevada s’havia donat a les eleccions del 2015
on hi va haver un 79,27% de
participació.

Els resultats de les eleccions al
Parlament de Catalunya a Martorelles

Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía ha estat la candidatura més votada a
Martorelles amb un 29,41%
dels vots (928), Esquerra
Republicana-Catalunya
Sí
ha obtingut 22,79% (719),
Junts per Catalunya 16,42%
(518), Partit dels Socialistes
de Catalunya 14,42% (455),

Edita:
Ajuntament de Martorelles

Redacció i Maquetació:
Regidoria de Comunicació

Catalunya en Comú-Podem
8,49% (268), Candidatura d’Unitat Popular 3,52%
(111), Partit Popular 3,11%
(98), Partit Animalista Contra el Maltractament Animal
1,05% (33) i Recortes Cero
– Grupo Verde 0,35% (11). I
s’han comptabilitzat 14 vots
en blanc (0,44%).

Contacte:

comunicacio@martorelles.cat

Revisió i Impressió:
DBcoop, SCCL
db@dbcoop.cat

Publicitat:
Elisabet Subirós
Tel. 636 967 845

Dipòsit legal:
B-21.541-2013

actualitat

4 · El lledoner · Número 52

La Caixa dona 3.000 euros al
banc d’aliments de Martorelles
L’àrea de Serveis socials
els destina a ampliar
l’estoc d’aliment fresc,
llegum cuita, oli i
bolquers.

L’Obra Social La Caixa va fer
entrega el passat 12 de desembre d’un xec per valor de
3.000 euros destinat al Banc
d’aliments del municipi. El
director de l’oficina de l’entitat a Martorelles, Alejandro
Serrano, va ser l’encarregat
de lliurar el xec a l’alcalde
de Martorelles, Marc Candela, i la regidora de Serveis
socials, Assumpta Pastor.
Aquesta col·laboració permetrà ampliar les existències
del banc d’aliments pel qual
es treballa durant tot l’any
i també proporcionar aliments frescos a les famílies
més necessitades.
L’estratègia dels serveis so-

Humana lliura 10 bons d’ajuda per a les
famílies més necessitades del poble
cials de l’Ajuntament passa
per centrar-se sobretot en
els aliments frescos, la llegum cuita, l’oli i els bolquers:
“La llegum cuita no cal cuinar-la i, per tant, és una forma d’estalviar energia en
aquestes llars” explica Pastor
que afegeix “pel que fa l’oli,
és un tema de salut pública i
de prevenció de malalties en
un futur”.
Amb aquesta entrega, juntament amb la donació de
2.000 euros per la campanya

“Nit màgica, cap infant sense
joguina” del passat 28 de novembre, l’Obra Social La Caixa referma el seu compromís
amb el municipi: “Estem orgullosos de seguir ajudant a
les famílies més necessitades
de Martorelles en aquestes
dates tan assenyalades” declarava Serrano que assegurava que iniciatives com
aquesta “són la nostra ànima,
generem recursos durant tot
l’any per poder col·laborar
en campanyes així” cloïa.

La Fundació Humana va lliurar a l’Ajuntament de Martorelles
10 bons d’ajuda el passat desembre que permeten adquirir
roba de segona mà a persones amb pocs recursos econòmics.
Els vals lliurats, per valor de 30 euros cadascun, es poden
bescanviar a qualsevol de les botigues d’Humana, ubicades a
Barcelona. Aquesta iniciativa permet que l’àrea de serveis socials del consistori canalitzi l’ajuda cap a famílies amb més necessitats bàsiques del municipi. Els bons d’ajuda s’emmarquen en
el compromís de la Fundació de revertir a nivell local part dels
recursos generats amb la gestió de la roba que donen els veïns.
En aquest 2017, Humana ha recollit 17.743 kg de tèxtil usat
a Martorelles. La Fundació hi té instal·lats contenidors on els
ciutadans dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil
de la llar que ja no utilitzen i els quals Humana dóna una segona
vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un
estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de
residus sòlids urbans.

Martorelles participa a la campanya <<Quina feinada!>>
per posar en valor els treballs de les dones
L’Observatori de les Dones
en els mitjans de comunicació, del qual en forma part
l’Ajuntament de Martorelles,
ha elaborat un muntatge a
partir del taller participatiu
en el marc del projecte “Els
treballs de les dones” que va
tenir lloc a l’Espai Francesca
Bonnemaison el passat mes
de novembre.
Amb el títol “Quina feinada!”, aquest muntatge audio-

visual recull el testimoni de
22 representants de diversos
municipis que integren l’Observatori tot reflexionant
al voltant de l’experiència
de treball i la invisibilitat
d’aquesta en les narratives
dels principals mitjans de
comunicació. En el vídeo hi
apareix la representant de
Martorelles, María José Jiménez, que va acompanyar la
regidora de Dones, Assump-

ta Pastor, a la jornada.
El projecte vol contribuir
en el debat sobre la invisibilitat de les dones en els mitjans
de comunicació i sobretot la
invisibilitat de la seva experiència de treball. L’objectiu
és enriquir aquest debat atès
que aquesta invisibilitat és
significativament important
si tenim en compte la magnitud de la contribució històrica i actual de les dones a tots

els àmbits laborals.
La jornada va posar el
focus en la reflexió sobre
aquests aspectes i va comptar amb la presència de per-

sones expertes en l’anàlisi
del treball femení i en la representació de l’experiència
de les dones en els mitjans
de comunicació.

actualitat

Asfaltat definitiu a alguns carrers
de Can Sunyer abans d’acabar l’any
També s’ha posat en
marxa bona part de
l’enllumenat públic
durant els darrers dies.
Durant la setmana del 18 al
22 de desembre es va realizar una part de l’asfaltat definitiu d’alguns carrers de les
fases 2 i 3 del projecte d’urbanització de Can Sunyer.
Aquests treballs es van dur
a terme als primers carrers
que es van veure afectats per
les obres per mirar que quedessin pavimentats abans
d’acabar el 2017.
Aquesta pavimentació es
va realitzar als carrers d’Extremadura, d’Astúries, de
Castella i, parcialment, al
carrer de Mallorca, de Lleida
i de Granada. Paral·lelament,
durant aquests dies també
s’ha posat en marxa bona
part de l’enllumenat públic
dels carrers esmentats.
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Class Plastics retorna l’activitat
a l’antiga planta de Valeo
Amb el compromís
d’incorporar 67
treballadors de l’antiga
planta aquest 2018.
L’empresa Class Plastics, de
capital català i amb seu a Rubí,
retornava aquest gener l’activitat a la planta que Valeo va
tancar a Martorelles el passat
estiu. Aquesta reindustrialització de la planta era una de
les principals reclamacions
que van posar els sindicats per
acceptar la decisió de portar a
Saragossa l’activitat que feien
al municipi. Els treballadors
van arribar a estar tres mesos
de vaga a i muntar un campament a les portes de la fàbrica.
L’activitat de la nova planta
de Class Plastics a Martorelles
ha començat aquest mes de
gener amb 65 treballadors que
l’empresa trasllada des de Rubí. A aquest nombre cal sumar
els 67 antics treballadors de
Valeo que l’empresa s’ha com-

Dades atur registrat al mes de
desembre de 2017 a Martorelles

promès a incorporar gradualment en aquest 2018. Aquests,
aniran destinats a sectors com
el d’automoció TIER1 (injecció plàstica i llums portalàmpades), el de cistelles de plàstic pels supermercats, el sector
rotulació de la via pública o al
sector cosmètic on fabricaran
els envasos i duran a terme els
seu packaging i distribució.
L’Ajuntament de Martorelles
va col·laborar en les diferents
accions que els treballadors
van organitzar quan es va saber la notícia del trasllat de
Valeo a Saragossa l’estiu de
2015. Paral·lelament, el consistori ha acompanyat els representants dels treballadors

El Consell d’Administració de l’ATM
aprova les tarifes de transport públic
El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va aprovar la política tarifària del sistema integrat
de l’àrea de Barcelona de l’any 2018. Les tres administracions
consorciades al si de l’ATM (la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona) van
acordar per unanimitat una actualització de les tarifes de prop
del 2% (en la línia de l’increment interanual de l’IPC) després
de 5 anys de contenció de preus.
Es va considerar la necessària revisió de tarifes després de 5
anys de contenció de preus i de diverses millores en les prestacions del títols socials; i el creixement constant de la demanda
ha fet que algunes línies estiguin saturades en hores punta.

durant les diferents reunions
de seguiment que han mantingut amb el Departament
de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
Alhora, l’Ajuntament vol
agrair la feina feta per aquesta
reindustrialització de la planta
als departaments de Treball i
d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya. Així mateix, l’alcalde Marc Candela es mostra
satisfet per la feina feta des
del consistori: “Content pels
treballadors que no s’han aturat en la recerca i també per
seguir treballant per un dels
objectius d’aquest govern, la
plena ocupació del polígon”
ha reblat.

Martorelles ha tancat el mes de desembre de 2017 amb un registre total de 277 persones desocupades apuntades a les Oficines de Treball, 1 persona més respecte el mes de novembre
passat segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Aquest lleu increment del nombre d’aturats (0,36%) respecte
el mes anterior situa la taxa d’atur del municipi en el 12,26%.
Respecte el mes de desembre de 2016, el nombre d’aturats ha
disminuït en 65 persones, el que suposa una disminució interanual del -19,01%.
Pel que fa al Baix Vallès, el nombre d’aturats registrats disminueix fins els 7.720, que suposa un augment de 50 persones
desocupades més (0,65%) que al mes de novembre i situa la
taxa d’atur en el 12,94%. Respecte el mes de desembre de 2016,
s’ha registrat un descens de 1.034 persones aturades menys, un
decreixement del -11,81%.
Durant el passat mes de desembre, el Vallès Oriental va registrar un total de 22.943 persones apuntades a les Oficines
de Treball, 186 menys respecte al novembre. Aquesta reducció suposa una variació intermensual negativa del 0,8%. La
taxa d’atur registral provisional (segons el càlcul elaborat per
l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès
Oriental) se situa en un 12%.

actualitat
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El Thiago, de Martorelles, primer
nadó de 2018 al baix vallès
El nadó va pesar 3,250kg
i va néixer amb una
talla de 47 centímetres
a l’Hospital de Mollet el
passat 2 de gener.

El primer nadó de l’any 2018
a l’Hospital de Mollet i tota la
seva àrea de referència (baix
vallès) ha estat el Thiago
Tórtola Cañadas, nascut a les
14.15h del dia 2 de gener.
El Thiago és fill de la Marina Cañadas i del Raul Tórtola, ambdós de Martorelles,
i ha nascut en un part vaginal normal, sense complicacions. El nadó va pesar
3,250kg i va néixer amb
una talla de 47 centímetres. La família resideix a
Martorelles i el Thiago és el
primer fill de la parella.
L’àrea d’influència de
l’hospital de Mollet integra
els municipis de Mollet del
Vallès, Parets del Vallès,

Martorelles, la Llagosta, Sant
Fost de Capsentelles, Santa
Maria de Martorelles, de la
comarca del Vallès Oriental,
i Palau-solità i Plegamans i
Santa Perpètua de Mogoda,
del Vallès Occidental.
Recepció institucional al
primer nadó de Martorelles
El passat dimarts 9 de gener la parella amb en Thiago
van ser rebuts per l’alcalde
Marc Candela i la regidora

de Serveis socials, Assumpta Pastor, a l’Ajuntament.
El batlle i la regidora es
van interessar per la mare
i com va anar el part: “Una
mica més i neix a casa, tot
va anar molt ràpid” deia la
mare mentre rebia una cistelleta amb productes bàsics
per a nounats.
A més a més, la parella va
assegurar que vol que el petit Thiago faci vida al poble
igual que l’han fet ells.

cultura
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La biblioteca programa un gener
amb activitats per a tots els públics
Xerrades, tertúlies,
exposicions i hores del
conte ocupen l’agenda
de l’equipament.

La biblioteca Montserrat Roig
de Martorelles comença el
2018 amb una agenda d’activitats per a un públic de totes
les edats.
D’una banda, el dijous 11 de
gener l’equipament va acollir
una xerrada sobre els refugiats sota el títol “Refugiats, per
què?” a càrrec del president
de la Fundació per la Pau,
Antoni Soler. La xerrada tenia com a context l’exposició
que porta el mateix títol que
romandrà a la biblioteca del 8
al 21 de gener.
El dimarts 16 (18:30h), el
tercer del mes, tindrà lloc una
nova sessió de la Tertúlia en
anglès o Library talks conduïda per un professor natiu de
Cambridge School. Aquesta
vegada la tertúlia parlarà de la

figura històrica d’Eva Perón i
el populisme sota el títol “Eva
Peron and the power of populism”. Cal inscripció prèvia
amb prova de nivell gratuïta.
El proper dilluns 22 de gener (17:30h) toca hora del
conte 2+22. Aquest cop amb
la presentació de l’àlbum il·
lustrat “Així de cop i volta...
sense avisar i per sorpresa”
amb la seva autora Gemma
García Vilardell. Aquesta activitat està adreçada a un públic
familiar amb infants de 3 a 7
anys.

El club de lectura d’aquest
mes de gener comentarà el
proper divendres 26 de gener
(18:30h) la novel·la “Polpa”
de Jordi Masó amb el seu autor i la dinamització de l’escriptora local, Marina Cueto.
I el proper mes de febrer
l’obrirà l’hora del conte menuda amb “La lluna a la finestra” (fotografia). Una hora del
conte especial i màgica amb
ombres xineses a càrrec de
Sherezade Bardají i adreçat
a un públic familiar amb nadons de 0 a 3 anys.

El Celler acollirà la projecció del
“Capità Calçotets” el proper 27 de gener
El Celler de Carrencà projectarà el proper dissabte 27 de gener
la pel·lícula d’animació “Capità Calçotets” a les 11 del matí amb
entrada gratuïta.
Dos bromistes molt imaginatius hipnotitzen al director de la
seva escola fent-li creure que és un superheroi entusiasta i bastant beneit, anomenat Capità Calçotets.

Xerrada i exposició sobre les
persones refugiades a la biblioteca
La biblioteca Montserrat Roig de Martorelles acollirà del 8 al 21
de gener l’exposició organitzada per la Fundació La Pau sobre
les persones refugiades sota el títol “Refugiats, per què?”.
L’exposició vol ampliar la mirada més enllà de la reacció solidària davant la crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir a
promoure canvis globals i estructurals que facin possible posar
fi a les causes que cada dia obliguen milers persones a fugir de
casa seva. Per poder-ho explicar, l’exposició compta amb deu
panells informatius de grans dimensions.
En aquest context, el passat dijous 11 de gener l’equipament
va acollir una xerrada sobre el tema que porta el mateix títol
que l’exposició a càrrec del president de la Fundació La Pau,
Antoni Soler.

Foto: FundiPau
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Martorelles inicia la reformulació
del reglament de participació
Una eina compartida
entre Ajuntament i
ciutadania que permeti
i faciliti la implicació
d’aquesta en la vida
pública del poble.

L’Ajuntament de Martorelles
va iniciar durant el mes de
desembre de 2017 la reformulació del Reglament de
Participiació Ciutadana de
Martorelles.
La redefinició d’aquest reglament, existent a Martorelles
des de l’any 2007, respon a la
nova llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparencia,
accés a la informació pública i
bon govern.
Aquest reglament pretén
ser una eina compartida entre
l’Ajuntament i la ciutadania
que permeti i faciliti la implicació dels i les ciutadans/es
en la vida pública del poble.
La participació no té sentit
sense l’opinió i la coproduc-

Els infants comencen a definir què els
agrada i què millorarien del municipi

ció dels ciutadans i les entitats
que conformen el nostre poble. La primera ronda de contactes ha començat amb les
entitats i aquest mes de gener
és el torn de la ciutadania.
Aquells veïns i veïnes de
Martorelles que vulguin formar part de la comissió de seguiment del reglament estan

convocats el proper dimarts
23 de gener al Celler de Carrencà a les 18.30 hores.
El nou reglament de participació farà possible un diàleg
permanent entre l’Administració i la ciutadania per fer de
Martorelles un poble més democràtic, obert, transparent i
participatiu.

L’Ajuntament de Martorelles va donar el tret de sortida el passat mes de novembre a la construcció del Consell d’Infants de
Martorelles amb un matí de jocs i tallers infantils que va aplegar
més d’un centenar d’infants, pares i mares a Carrencà. Aquest
centenar d’infants va participar en una dinàmica que consistia
en definir què els hi agrada i què millorarien del seu municipi,
Martorelles. D’aquest treball, es poden treure unes primeres
conclusions que indiquen cap on ha d’anar la tasca conjunta
entre l’Ajuntament i el Consell d’Infants.
A grans trets, el més valorat pel conjunt dels infants participants han estat els parcs del municipi. Un punt controvertit
donat que també ha estat un dels punts destacats de l’apartat “a
millorar”. També valoren molt positivament les escoles, la gent
del poble, la piscina municipal i la biblioteca.
En l’apartat d’aspectes a millorar destaquen els parcs, per tal
de millorar els que hi ha i fer-ne més. Altres peticions d’aquesta
primera trobada són més espais i activitats pels joves, mes tallers infantils, la millora de les voreres per una bona mobilitat i
la construcció d’un skate park.
El proper 15 de gener es faran oficials els noms dels 14 representants del Consell que es reunirà un cop al mes per debatre
diferents aspectes del poble i definir l’estratègia a seguir.

esports
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Els clubs esportius tornen a la
competició després del Nadal
Les instal·lacions
esportives tornen a
acollir la competició el
proper cap de setmana
del 13 i 14 de gener.

Els tres clubs esportius del
municipi amb calendari setmanal de partits tornaran a
la competició el segon cap
de setmana del mes de gener.
El primer equip del CF
Martorelles visita el camp
del cuer, el CD Sentmentat,
el proper diumenge 14 de
gener a les 12 del migdia.
Els martorellesencs es troben en la quarta posició amb
20 punts i un balanç de sis
victòries, dos empats i dues
derrotes.
Pel que fa el bàsquet, el sènior A de la Unió Esportiva
Bàsquet Martorelles rebrà al
pavelló municipal al CB Sinera d’Arenys de Mar dissabte
13 de gener a les 17:45h. El

El gimnàs municipal, posar-se en
forma i fer salut a un preu econòmic
primer equip martorellesenc
suma tres victòries i set derrotes i se situa a la part baixa del grup 1 de Territorial
Barcelona en un triple empat
amb el CB Argentona i el CB
L’Ametlla.
I el futbol sala, el primer i
únic equip, el sènior femení, retornarà a la competició
rebent les noies del Racing
Pineda Futbol Sala el proper dimarts 16 de gener a les

21:30 hores al pavelló.
Les martorellesenques lideren la clasificació del grup
1 de la primera divisió femenina amb nou victòries i només una derrota sumant 27
punts de 30 possibles.
Com cada jornada, els resultats de tots els equips de
futbol, bàsquet i futbol sala
es poden consultar cada dilluns al web municipal www.
martorelles.cat.

El gimnàs municipal de Martorelles, ubicat al pavelló d’esports (Can Puig, s/n), continua amb el seu calendari d’activitats i el seu horari setmanal de les classes de manteniment,
aeròbic, tonificació, pilates i estiraments adreçat a persones
majors de 14 anys. A més a més, les persones residents a
Martorelles tenen un preu especial per a inscriure’s-hi que
va des dels 18,03€, de la quota mensual d’adult, als 9,02€ de
la quota mensual dels menors de 18 anys i els pensionistes.
El seu calendari setmanal programa dues classes d’aeròbic
dilluns (09:30h) i dimecres (15:15h); les classes de manteniment físic i tonificació són els dilluns (15:15h i 16:20h), els
dimarts (09:30h), els dimecres (16:20h), els dijous (09:30h);
i els divendres (15:15h i 16:20h). Els divendres a primera hora (09:30h) també hi ha una classe de manteniment físic amb
pilates i els dimecres (09:30h) una d’steps.

actualitat
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21-D:
El suport a la
República creix

El passat 21 de desembre es
van celebrar les Eleccions al
Parlament de Catalunya. Des
d’Esquerra Republicana de
Martorelles volem agrair als
719 veïns i veïnes que han fet
confiança al projecte republicà.
L’any 2015 van ser 1.016 persones que van votar “Junts pel
Sí” i aquest any la suma de les
dues forces (ERC+JuntsXCat)
sumen 1.237 vots. Amb els
vots de la CUP, són 1.348 els
vots de forces independentistes. S’amplia doncs el número
de veïns i veïnes que volen fer
realitat la República Catalana i
començar amb l’estat espanyol
una negociació que faci possi-

ble la independència efectiva i
pacífica de Catalunya. La participació del 21D a Martorelles
ha estat la més alta de la història (82,8%) i també volem
felicitar-nos per aquest fet.
També des d’ERC Martorelles
valorem amb preocupació
que a Martorelles la força més
votada fos Ciutadans. Que el
partit que vol privatitzar la sanitat, rebaixar el cost dels acomiadaments, endarrerir l’edat
de jubilació o retallar les pensions sigui la força més votada,
hauria de fer-nos reflexionar.
Segurament, alguns tapats
per banderes no han tingut
temps de llegir el programa

electoral que votaven. Respectem el resultat, en tant
que primer som demòcrates, i aquest ens encoratja a
seguir treballant en el nostre
projecte i a seguir explicant
que una Catalunya millor,
més pròspera i més solidària, no és possible dins de
l’Espanya actual.
Des d’ERC Martorelles volem desitjar a tots els veïns
i veïnes un 2018 ple d’èxits
i llibertat. Des de l’Ajuntament continuarem treballant pel poble per fer-lo millor i amb més oportunitats
per la seva gent.
Feliç 2018.

Any nou

Comencem un nou any. Per
alguns ple d’esperances, per
altres barrejat entre esperança
i incertesa. Sense govern a la
Generalitat de Catalunya, amb
el 155 damunt nostre.
Ens toca viure un procés a
Catalunya que ens divideix a
les persones, famílies i amics.
Tots no tenim els mateixos
pensaments ni les mateixes inquietuds. En canvi perseguim
un canvi per la nostra Catalunya i el millor per la nostra
gent. Volem feina, volem una
sanitat bona, volem una ensenyança on els nostres fills i
nets aprenguin valors humans,
respecte, la nostre llengua i la
nostra cultura.

La societat està crispada i els
polítics que estan al “cim” haurien de vetllar pel benestar de
tots nosaltres. Tot no dura per
sempre, tenim una constitució
obsoleta que s’hauria de modificar, tenim unes lleis injustes, okupes que tenen tots els
drets i cap obligació, violència
de gènere que en ple segle XXI
tinguem tantes víctimes, polítics i els que no són polítics
que desfalquen, roben, estafen
i no passa RES, i una persona
necessitada que pren alguna
cosa de menjar és jutjada com
si fos un delinqüent perillós,
presons tant plenes que no es
para de fer-ne de noves.
No anem bé, tantdebó jut-

ges, polítics i el que faci falta
s’ho pensin i revisin les lleis
per anar una mica millor,
ens fa falta.
A veure que ens depara
aquest 2018.

Bon Any, es allò que tots plegats ens hem desitjat, fa molt
pocs dies.
És un desig que, aquest
any, necessitem que sigui
veritat, que d’una vegada
s’acompleixi.
Tenim uns reptes, a nivell de
poble, com són l’Edifici Polivalent substitutiu de l’envelat,
el Centre Cívic de Can Sunyer
i acabar l’urbanització del mateix barri, a més a més d’altres
qüestions; que són molt importants a la vegada que engrescadores.
Hem de trobar tots plegats,
des del diàleg, la col·laboració
i la generositat; sempre sota
el paraigua de la democràcia;

l’encaix que permeti que les
fites que ens hem proposat siguin realitat.
Aquí ens trobareu.

Bon any

Bon Any a tothom.

BON ANY A TOTS

l’opinió política
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Acomiadem
un 2017 cruel

Hemos registrado 98 feminicidios y otros asesinatos de mujeres en el 2017. Los casos están
clasificados por tipología. La
última actualización es del 31 de
diciembre con la incorporación
al listado de Diana Quer, una
joven de 18 años desaparecida
el 22 de agosto de 2016 en A
Pobra do Caramiñal, La Coruña,
cuyo cadáver fue hallado el 31 de
diciembre de 2017 en Rianxo, La
Coruña, Galicia. Su caso ha sido
clasificado como feminicidio no
íntimo.
También se incluyen en este
recuento los niños varones asesinados por violencia machista. La
última actualización es del 1 de
junio, con el bebé de ocho meses

asesinado por su padre en Arcos
de la Frontera, Cadiz, Andalucía.
Feminicidios:
Íntimos oficiales (48); Íntimos
no oficiales (5); No íntimos (6);
Familiares por conexión (2); Familiares (10); Infantiles (7); Por
prostitución (2); Sin datos suficientes (9); Por crimen organizado
y/o narcotráfico (4); Mujeres por
robo (2); De mujeres por violencia comunitaria (1); De mujeres/
niñas por violencia juvenil (2).
No contabilizados:
Varones asesinados por violencia (6); En investigación (2); Desapariciones de alto riesgo (1).
Aquestes són les dades reals
del cas extrem de la violència
masclista, el que acaba en assas-

sinat. Ens faltaria molt espai
per relatar la resta de violència que s’exerceix contra
les dones en aquesta societat
patriarcal que dona per fet
que les dones ens dediquem
a provocar a “Les Manades”
perquè ens violin.
Només queda desitjar que
aquest any la nostra societat
no toleri la violència masclista, que respecti els drets de
les dones, que deixem de ser
xifres per convertir-nos en
ciutadanes de ple dret.

Política
i societat

La complicada situació que
estem vivint es preveu llarga
i molt complexa però la societat ha de treballar per aconseguir un futur millor. Hem
d’exigir els nostres drets com
a ciutadans i ciutadanes, tots
treballem i aportem els nostres impostos per aconseguir
millorar la nostra societat.
La informació, la comunicació, la transparència en les
dades, la participació del ciutadans i fer política és part de
la DEMOCRÀCIA. Utilitzar el
poder judicial per limitar a
la societat i oprimir-la, és no
millorar, és limitar el progrés
i el futur benestar.
Cal manifestar el nostre cri-

teri, no sols entre amics, hem
de fer arribar la nostra opinió
als dirigents polítics perquè
la considerin i treballin per
tal d’aconseguir el que el poble sent i necessita.
En aquests últims anys hem
vist desaparèixer els diners
de tots en benefici de polítics
i partits, a més de fer inversions de poc benefici públic i
molt d’interès personal.
Com es diu, cada poble té el
govern que es mereix . Nosaltres ens mereixem un govern
millor que gestioni els nostres recursos com nosaltres
els gestionem a casa nostra.
Sols depèn de la nostra actitud, fem doncs un esforç i ho

aconseguirem!

-

A data de tancament d’aquesta
edició no s’ha rebut l’article corresponent a aquest grup municipal.

Font: feminicidio.net
Llistat de feminicidis i altres
assassinats de dones comesos per
homes a Espanya al 2017.

Feliç 2018
als nostres iguals!!!

Feliç Any 2018!

informació d’interès
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naixements

farmàcies

Marcos Casado Iñiguez
11/12/2017
Thiago Tórtola Cañadas
02/01/2018

GENER 2018

De les 10h. a les 13.30h.

DIUMENGE 14

M. González

DIUMENGE 21

M. Consol Holguera

DIUMENGE 28

Glòria Llenas

defuncions
Alejo González Carrión
05/12/2017 - 83 anys

Ginés Nicolás García
28/12/2017 - 57 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

Francisco Xicola Delclos
20/12/2017 - 92 anys

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

telèfons d’interès
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

L’alimentació
L’alimentació és molt important per a la salut. Ha de
ser completa, equilibrada,
variada i adequada als gustos
i necessitats de cadascú.
Menjar és també un plaer
i un moment de compartir i
gaudir. Recomanem menjar
tranquil·lament, asseguts a
taula i junts tota la família si
és possible, sense interferències (televisió).
L’alimentació mediterrània
és equilibrada i sana, amb
fruites, hortalisses, llegums,
pa, arròs, pasta, fruita seca,
oli d’oliva..., i petites porcions de peix, carns magres,
ous i làctics i, per beure, aigua.
És important beure un o
dos litres d’aigua, consumir
productes crus (fruita, amanides i fruits secs crus), menjar aliments integrals (aporten fibra i minerals), emprar

oli d’oliva (verge, per cuinar
i amanir), usar poca sal, repartir els aliments en tres a
cinc àpats, beure el menys
alcohol possible i fer exercici
físic cada dia.
Ens convé una alimentació
mediterrània i més vegetariana que carnívora. Si mengem cereal integral i llegum
en un mateix dia tenim les
mateixes proteïnes que si
mengem carn o peix.
La piràmide alimentària
La piràmide alimentària
representa quant hem de
menjar de cada aliment. A la
base, més ampla, els aliments
que hem de menjar a diari:
cereals i fècules, verdura,
fruita, fruits secs i aliments
que aportin calci (com els
làctics).
Més amunt hi ha els que
prendrem dos a tres cops

per setmana: llegums, peix,
ous i carn blanca. Dalt de la
piràmide, a la part més estreta, hi ha els que només prendrem ocasionalment: carn
vermella, embotits, dolços,
mantega i fregits.
La quantitat de menjar
ingerit depèn de l’edat, l’ac-

tivitat física que realitzem i
la nostra constitució i metabolisme. Les persones grans
i amb poca activitat han de
menjar menys que les joves i
les que treballen molt.
L’alimentació serà saludable i completa si mengem
productes frescos de tem-

porada, locals i integrals.
No convé menjar productes
refinats, ni processats en
fàbriques o precuinats i amb
conservants o additius.
Cal menjar de tot i variat.
Equip d’Atenció
Primària Martorelles

agenda
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16|

dimarts

Consell de la Gent Gran
Adreçat a persones majors de 65 anys del municipi.
Hora: 17:30h. Lloc: Celler de Carrencà.
Tertúlia en anglès: “Eva Perón i el poder del populisme”
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 d’esports.
Memòria:
Dimarts de 16h a 18:30h a la Sala polivalent del Casal d’Avis La Masia i
Can Sunyer (Carrencà).

20|

dissabte

Tast’l mercat: Tast d’escudella
I sorteig d’un smartbox familiar pels clients del mercat.
Hora: matí. Lloc: esplanada de Carrencà.

22|

dilluns

Hora del conte 2+22: “Així de cop i volta... sense avisar i
per sorpresa” i presentació de l’àlbum il·lustrat.
A càrrec de Gemma G. Vilardell i per a infants de 3 a 7 anys.
Hora: 17:30h. Lloc: biblioteca Montserrat Roig.

23|

Exposición “Refugiats, per què?”
Del 8 al 21 de gener podeu visitar l’exposició a la biblioteca Montserrat
Roig. L’exposició vol ampliar la mirada més enllà de la reacció solidària
davant la crisi de refugiats dels darrers anys i contribuir a promoure canvis globals i estructurals que facin possible posar fi a les causes que cada
dia obliguen milers persones a fugir de casa seva. Perquè ningú no vol ser
refugiat.

dimarts

Presentació Reglament de participació ciutadana
Inic de la comissió de seguiment.
Hora: 18:30h. Lloc: Celler de Carrencà.

26|

divendres

Club de lectura: “Polpa” de Jordi Masó
Comentarem la novel·la amb el seu autor i l’escriptora i
dinamitzadora local, Marina Cueto.
Hora: 18:30h. Lloc: biblioteca Montserrat Roig.

27|

dissabte

Projecció “Capità calçotets”
Sessió de cinema infantil. Entrada gratuïta.
Hora: 11h. Lloc: Celler de Carrencà.

Exposició Meluca Redón al Celler
Fins el 24 de gener romandrà l’exposició de la pintora i il·lustradora de Castellò, Meluca Redón, al Celler de Carrencà. L’horari per a visitar l’exposició serà
els matins de dilluns a dissabtes de 10h a 12h i les tardes dels dimarts i dijous
de 16h a 18h.
Meluca Redón és natural de Xèrica (Castelló). Llicenciada en Belles Arts per
la Universitat Politècnica de València, desenvolupa el seu treball tant dins del
camp de la pintura com de la il·lustració. Com qualsevol creatiu, ha passat per
diferents etapes al llarg de la seva trajectòria, tot i que en totes elles hi ha el
denominador comú de la línia com a mitjà expressiu, com apassionada del
dibuix que és des que té consciència que existeix.
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