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Comencen les obres de l’itinerari
de vianants des de Can Puig
L’Ajuntament habilitarà aquest recorregut fins el pont amb la construcció de voreres i
pintada de nous passos de vianants.

Benvolguda ciutadania,
L’esclat de la primavera al
nostre poble, amb l’aparent
normalitat que ens està permetent la COVID, recobrem
el nostre calendari i activitats més festives. Els darrers
dies hem gaudit de la diada de Sant Jordi al pati de
Carrencà, de l’emotiva celebració del 40é aniversari de
la Biblioteca Lolita Milà, i de
l’Aplec de Sardanes de NS de
Montserrat. Durant les properes setmanes podrem gaudir
del festival de la Cruz de
Mayo de la UCAM, la sortida a veure Billy Eliot a Girona temps de flors. I sobretot
amb el VAP que es trasllada
als dissabtes i diumenges del
mes de maig per afavorir l’assistència de tota la ciutadania, des de la més gran a la
més menuda.
Aquest mes també iniciem
un nou cicle de tallers al Safareig pensats per a tothom i al
qual us animo a participar-hi.
Durant les properes setmanes s’obriran les preinscripcions a l’Escola Bressol i al
casal d’Estiu, dos serveis d’èxit
i essencials per a la nostra infància.
També esperem, durant
el mes de maig, reiniciar les
obres a la Vinya de Carrencà
i acabar així amb aquest espai tan necessari i esperat per
a Martorelles.
Rebeu una cordial salutació,
Atentament,
Marc Candela Callado
Alcalde
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L’Ajuntament de Martorelles va
iniciar el passat 19 d’abril les
obres que han de fer possible
l’itinerari de vianants del carrer
de Can Puig fins el pont de l’Aiguabarreig del carrer Carrerada. O el que és el mateix, un
itinerari de vianants que permeti la ciutadania de Martorelles
anar a Mollet del Vallès de forma segura i accessible.
Les obres consisteixen en
la construcció d’una vorera a
la banda esquerra del tram
final del carrer de Can Puig
en direccció Mollet. Fins ara,
la vorera que es trobava a la
banda dreta no arribava fins
a la rotonda sinó que es tallava a mig camí.
També es pintaran passos
de vianants a la rotonda de
Can Puig i les cruïlles del carrer de Sant martí amb el carrer Carrerada.
En principi, aquestes obres
han de durar quatre mesos i,
puntualment, hi haurà una persona dirigint el trànsit de pas
alternatiu quan sigui necessari.
Aquest projecte té un cost
de 99.380,33€ per la Diputació
de Barcelona i de 162.403,23€
per l’ajuntament, que compta

amb una subvenció de l’ATM
de 30.000€.
Obres d’accés al polígon
Una altra actuació al polígon
és la que la Generalitat està
fent a l’accés des de Mollet.
El passat 14 de març van
començar les obres de creació d’una rotonda a l’entrada
del polígon de Martorelles
pel pont de l’Aiguabarreig. Es
construirà una rotonda amb
un ramal d’accés directe en
direcció a Sant Fost. Aquestes
obres tenen una durada de
sis mesos.

L’Ajuntament instal·la nou
enllumenat al Parc d’Ismael
Manaut

Martorelles convoca el Pla
d’Ocupació Local 2022 amb
dues places
L’Ajuntament de Martorelles va convocar el passat 19 d’abril un
nou pla d’ocupació local per aquest 2022 amb dos llocs de
treball.
D’una banda, el consistori convoca una plaça de Consergeria
i suport logístic a les àrees de serveis personals a temps complet
(35 hores setmanals) per a tres mesos prorrogables tres més.
L’altra plaça de la convocatòria és de Consergeria i suport
logístic a les àrees de serveis personals a temps parcial (22 hores setmanals) per a tres mesos prorrogables tres més. Aquesta
segona plaça està reservada a persones que acreditin un grau
de disminució igual o superior al 33%.
Les persones que les ocupin desenvoluparan tasques de suport logístic i de consergeria de les àrees de serveis personals
en el desenvolupament de les activitats de la temporada d’estiu
i suport puntual a les brigades municipals.
El termini de presentació de la sol•licitud va finalitzar el passat
2 de maig.

El passat 27 d’abril finalitzava la instal·lació de l’enllumenat
de l’aparcament de sobre el Parc d’Ismael Manaut, al carrer d’Aragó.
Una instal·lació efectuada amb punts de llum de tecnologia LED amb sensor de moviment que mantenen un nivell
d’enllumenat respectuós amb el medi nocturn incrementant
la seva potència quan detecten la presència de persones o
vehicles en moviment.
Aquests punts de llum disposen cadascun d’un panell
fotovoltaic monocristall de màxima eficiència i bateries de
liti que es carreguen durant el dia i l’alimenten durant la nit,
per la qual cosa el conjunt d’aquesta instal•lació no genera
emissions de CO2 ni cap repercussió en el costs en la factura del consum elèctric del municipi.
Amb aquesta actuació l’Ajuntament dona resposta a una
reclamació del veïnat de fa anys.
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Les deixalleries distribuiran
compost gratuït per a
horts i jardins
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El projecte Dolç Dona es
constitueix com a nova entitat
de Martorelles

Del 2 al 7 de maig - Forma part de les accions de la Setmana
Internacional del Compost (#ICAW2022)
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental ofereix del 2 al
7 de maig la possibilitat
d’aconseguir fins a 50 litres
de compost per persona a
totes les deixalleries (equivalent a dues galledes).
Forma part de les accions
incloses en la Setmana Internacional del Compost
que se celebra de l’1 al 7
de maig (#ICAW2022), i el
lema és: “El compost: Per a
la regeneració del sòl”.
L’aplicació de compost incrementa la salut del sòl,
donant lloc a cultius més
sans i rics en nutrients. Gràcies a la matèria orgànica
que aporta, es beneficia la
regeneració del sòl i s’incrementa el segrest de carboni. El cicle de la matèria
orgànica i l’aplicació al sòl

del compost afavoreixen
l’economia circular i la lluita
contra el canvi climàtic.
Amb aquesta mesura i
sota la marca COMPOSTVO
es vol fomentar l’ús del compost provinent de la recolli-

Nova convocatòria del Let’s
clean up per la neteja de la
riera de Can Sunyer
L’Ajuntament de Martorelles ha convocat una nova jornada
de neteja de l’entorn Let’s clean up pel proper dissabte 7 de
maig a les 10h a l’espai cívic El Safareig.
És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre
la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a
la natura i promoure accions de sensibilització a través de
la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als boscos,
platges, marges de rius, etc.
La participació en aquesta jornada comporta pels participants amb targeta de la deixalleria una bonificació del 10%
a la taxa de residus 2023.
La campanya europea d’enguany es realitzarà entre el 6 i
el 8 de maig de 2022.

da selectiva de la fracció
orgànica i recompensar la
ciutadania el seu esforç per
separar la matèria orgànica
a casa de forma correcta
facilitant així que se’n pugui
obtenir compost i biogàs.

Des de fa uns dies que Martorelles compta amb una nova
entitat. El passat 21 d’abril es va constituir com associació el
que va néixer com un projecte d’intervenció comunitària de
l’àrea de Benestar i família, Dolç Dona.
Una trentena de dones va participar a l’assemblea de
constitució celebrada al Safareig per triar la primera junta
de l’entitat.
Inicialment, Dolç Dona s’escapava de la línia tradicional
d’aquesta mena de projectes que se centren únicament en
l’alfabetització i fa una passa més cap a l’emprenedoria social del col·lectiu de dones migrades vinculada a l’alimentació,
en aquest cas amb l’elaboració de dolços. L’objectiu principal
és apoderar les dones a partir de conèixer i enfortir les seves
capacitats com un primer pas per la seva autonomia.
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La pluja no esguerra la
diada de Sant Jordi a
Martorelles
Les parades van aguantar l’aigua i les activitats i les actuacions de
les entitats es van poder celebrar.
Aquest 2022 va tornar la
normalitat per la Diada de
Sant Jordi al pati de Carrencà. Tot i que va ploure en
diferents moments del dia, la
jornada es va poder desenvolupar amb normalitat.
A la tarda, petits i grans
van gaudir de la instal·
lació
“MicroShakespeare” de la companyia Toti
Toronell. Obres del gran
dramaturg anglès condensades en 8 min on l’espectador que estava darrere
de la capsa-teatret interpretant rep instruccions a
través d’uns auriculars i
mou els objectes seguint
les instruccions sense saber perquè ho fa.
I els espectadors que estaven a l´altra banda de la
capsa-teatret veient l’espectacle, gaudien de la peça a
través dels auriculars.

L’Ajuntament crea un canal
a Telegram per informar
d’alertes, notícies i agenda

La Stromboli Jazz Band va
posar música a la tarda intercalant-se amb les actua-

cions de l’Escola de poesia,
la Joventut Sardanista i l’Escola Orfeònica.”

Amb la voluntat de seguir oferint informació útil i actual a
la ciutadania del municipi, l’Ajuntament de Martorelles ha
obert un nou canal a l’aplicació de missatgeria instantània
i gratuïta Telegram.
Totes aquelles persones que es vulguin unir al nou canal
de Telegram en primer lloc, hauran de tenir descarregada
aquesta aplicació al seu telèfon (versió tant per Android com
per IOS).
Un cop descarregada, han de buscar al cercador de l’aplicació: @AjMartorelles i unir-se al canal.
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La biblioteca celebra
els 40 anys amb un
homenatge a Lolita Milà

Número 102, maig de 2022

Obertes les incripcions al Casal
d’Estiu municipal 2022 a càrrec
de GASC

Les escoles al matí i tota la ciutadania a la tarda van gaudir del
conte “El cistell de la Lolita” i de la música de Sandra Bautista.
La Biblioteca de Martorelles va
celebrar el passat 22 d’abril els
quaranta anys d’història.
El pati de l’equipament i el
carrer de Santiago Tiffon es
van omplir d’activitats durant
tot el dia. Al matí i migdia els i
les alumnes de les dues escoles van gaudir de la instal·lació
de jocs “Juguem amb Puck i la
seva troupe” i van participar a
l’exposició de dibuixos “Què és
per nosaltres la biblioteca?”.
A més a més, la biblioteca
els va presentar el conte “El
cistell de la Lolita” en memòria a la que va ser la primera bibliotecària de Martorelles
després de la dictadura, Lolita
Milà. Precisament aquest és el
nom actual de l’equipament
després que el ple de l’Ajuntament així ho aprovés el passat
19 de juliol de 2021.
A la tarda, va continuar
oberta la instal·lació de jocs i

es va dur a terme la presentació del conte amb la seva
il·lustradora, Marta Capdevila,
i els parlaments de l’alcalde
Marc Candela i el director de
la biblioteca Marcel Comas.

Al vespre, un maridatge musical de la cantautora Sandra
Bautista i la sommelier Gisela
Royes amb vins del Celler Can
Roda va tancar l’acte de celebració del 40è aniversari.

A principis de maig es van obrir les inscripcions per l’edició
2022 del Casal d’estiu. Com sempre, es podrà triar entre
l’opció de lleure a l’escola Les Pruneres; i l’opció esports al
pavelló del 27 de juny al 29 de juliol.
El casal comptarà amb serveis d’acollida matinal i menjador (fins les 16.30h) i com sempre els més petits podran gaudir
dels jocs, esports, tallers, gimcanes, cuina, excursions, piscina...
i torna l’acampada.
Les inscripcions es poden formalitzar via telemàtica descarregant el formulari al web municipal www.martorelles.cat/
casalestiu i enviant un correu a inscripcionscasalgasc@gmail.
com amb el formulari emplenat.

El Ball de Gitanes, guardonat amb
el Premi Clavé de Cultura Popular
L’Agrupació Ball de Gitanes de Martorelles ha estat guardonada
amb el Premi Clavé 2021 a la Millor producció-espectacle no
coral de cultura popular. Concretament, el premi és al millor
espectacle o manifestació de cultura popular en qualsevol de
les seves disciplines excepte el cant coral a través de vídeo o en
directe amb música o participants catalans.
L’entitat va presentar un vídeo del festival que el passat 7 de
novembre va celebrar pel Centenari del Mestre Baldomero: “Estem
molt contents perquè aquest premi l’atorga la Federació de Cors
Clavé que té més de 150 anys d’història” explicava un dels membres
de la comissió del centenari de l’entitat, Xavi Rovira que afegia que
“és un orgull haver compartit categoria amb entitats com els Geganters i Grallers de Ripollet, l’Esbart Ciutat Comtal de Barcelona o la
Coordinadora de Ball de bastons de Catalunya” cloïa.

El mestre Baldomero en una ballada l’any 1956. Foto: Ball de Gitanes
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Més cursos a El Safareig
els mesos de maig i juny
Les inscripcions es poden formalitzar de forma telemàtica (www.
martorelles.caT/entrades) i presencial a El Safareig.
L’Ajuntament de Martorelles
ha programat diferents cursos a l’Espai Cívic El Safareig
adreçats a tots els públics i
de diferents àmbits.
D’una banda, el cicle de
tallers de Cuines del món
donarà a conèixer cada dijous (del 5 de maig al 22 de
juny) les diferents cuines del
planeta dedicant-hi cada
sessió a una. Així, els i les assitents coneixeran plats de la
cuina libanesa, la peruana,
l’índia, la marroquina, la grega, la brasilera, la gambiana
i la francesa. Aquests tallers
tenen un preu de 5€ cadascun i s’impartiran els dijous
(excepte l’últim que serà en
dimecres) de 18 a 20h a l’Aula de cuina d’El Safareig.
D’altra banda, es tornen
a impartir cursos com el de
Ganxet, els dimarts del 10 de
maig al 14 de juny de 18 a
19:30h, per aprendre a crear bosses, moneders o altres objectes decoratius amb

aquesta tècnica. També es
repeteix el curs d’Escacs per
aquelles persones que volen
iniciar-se en aquest esport.
Els dijous del 5 de maig al 16
de juny de 18 a 19:30h. El curs
d’Hipopressius, exercicis posturals que beneficien el sòl
pèlvic, s’impartirà els dijous
del 5 de maig al 23 de juny
de 09:30 a 10:30h.
I pel que fa les novetats,
el curs d’Sketchbooking, un
recurs creatiu per fer el vostre propi llibre, serà els dimarts del 3 al 24 de maig

de 18 a 19:30h. El curs de
Pintura per aprendre noves
tècniques, s’impartirà els dimarts del 31 de maig al 14
de juny de 18 a 20h.
Aquests darrers sis cursos
tenen un preu de 10€ cadascun i s’impartiran a la Sala
polivalent d’El Safareig. Les
inscripcions s’obriran a partir
del dia 28 d’abril a través del
web martorellles.cat/entrades
i de manera presencial a El
Safareig.
Per a més informació mar.
participacio@martorelles.cat
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El VAP 2022 es mou al
maig amb espectacles
per a tots públics
Judit Neddermann i Vernat protagonitzaran la Nit Brunzit del
festival que també comptarà amb l’actuació de Magalí Sare.
L’Ajuntament de Martorelles
celebrarà els dies 14, 15, 21, 22
i 28 de maig de 2022 la tercera edició del Festival d’arts
escèniques Vine al Pati (VAP)
que compta amb espectacles
de teatre, circ i musicals.
Ho va explicar el passat 21
d’abril la regidora de Cultura,
Mònica Garcia a la roda de
premsa de presentació: “Ampliem espectacles respecte
l’any passat i afegim horari de
migdia els diumenges pensant
sempre en arribar al màxim
de públics possibles. També
amb aquesta idea avancem
el festival dos mesos. Al juliol de 2020, quan va néixer el
festival, tothom estava al poble però amb la tornada a la
normalitat creiem que és millor al maig” apuntava Garcia.
El festival començarà el 14

de maig (20h) amb l’espectacle de Escargots de la companyia gironina Slow Olou. Un
espectacle itinerant d’humor
visual, de creació amb sensacions i una experiència lenta i
plena per l’espectador.
L’endemà, diumenge 15 de
maig a les 12h, arribarà l’espectacle Petits Prínceps de
la companyia Mumusic Circus.
Un espectacle poètic i sensible

que diverteix a petits i grans.
El dissabte 21 de maig (20h)
la companyia Sound de Secà
portarà el seu espectacle de
percussió estàtic de carrer
Emoriô ple de vitalitat i energia.
I tancarà la roda l’espectacle conjunt d’Animalia Inc
i Horses in town de Sandal
Produccions el diumenge 22
de maig (12h).

I pel que fa la música, el
dissabte 28 de maig (19h) tindrà lloc la Nit Brunzit amb les
actuacions de la cantant multiinstrumentalista Magalí Sare
i Judit Neddermann & Vernat.
La cantant del Maresme ha
col·laborat amb molts artistes i
projectes com el duet “Este segundo” amb Alejandro Sanz,
i durant un deseni va portar
la veu cantant a la banda

de mestissatge caribeny The
Gramophone Allstars. Neddermann cantarà amb Vernat,
un cantant, compositor i productor que explora i eixampla
els límits del pop convencional
amb un estil molt personal i
proper.
Les entrades es van posar a
la venda el passat 29 d’abril.
Més informació a al web www.
martorelles.cat/vap22.
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El Karate Martorelles
aconsegueix dotze
podis a Torredembarra

El mateix dia, la martorellesenca Rajah Hammouch es va proclamar
campiona d’Espanya infantil.

El Club Karate Martorelles va
competir a la Copa Zanshin el
passat 23 d’abril a Torredembarra. Al matí, vuit dels deu
karateques
martorellesencs
van pujar al podi proclamantse quatre d’ells campions de
Catalunya de la seva categoria. Aleix Perni en categoria benjamí (+45 kg), Arnau
Martínez en categoria infantil
(+45 kg), Toni Gómez en categoria infantil (-45 kg) i Moha
El Founti en categoria cadet
(+75 kg). Per la seva part, Lucia
Gómez (benjamí -25 kg), Aniol
Bastida (aleví - 40 kg), Isaac
El Founti (aleví -50 kg) i Alba
Martínez (infantil +50 kg) van
aconseguir el sotscampionat.
A la tarda, les mateixes
instal·lacions van acollir el
Campionat d’Espanya infantil. La martorellesenca Rajah
Hammouch es va proclamar

Martorelles recupera la seva
Caminada el 5 de juny

campiona estatal mentre que
Claudia Reina i Aitor Frances
assolien el sotscampionat; i
Mario Santiago un tercer lloc
en el mateix.
La propera cita del Club
Karate Martorelles será el 7

de maig a l’Spanish Open a
Llefià (Badalona) en el que
participaran països com França, Suïssa, Romania, Hongria,
Anglaterra, Brasil Xile, Argentina, Emirats Àrabs i Bangla
Desh.

El proper diumenge 5 de juny Martorelles recuperarà una
de les activitats més populars del municipi, la Caminada.
Després de dos anys sense celebrar-la per la pandèmia de
la Covid-19, l’Ajuntament la recupera amb la novetat que la
recaptació anirà destinada a l’Associació Maria Sancho per
la investigació de malalties hematològiques.
Com en els darrers anys, els i les caminants podran triar
entre dos recorreguts (ambdós amb avituallament): un de
llarg de 12,8 km i el curt 7,6 km. El preu de la inscripció és
de 7 euros i inclou un entrepà, beguda, fruita i la samarreta
tècnica d’aquesta edició.
Els tiquets es poden comprar al web www.martorelles.cat/
entrades des del 2 de maig. La sortida serà a les 09h al
camp de futbol i l’arribada a la pista annexa del pavelló.
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naixements
Jordi Parera Echagüez
25/03/2022

farmàcies

Victoria Requena Lyudmilova
18/04/2022

Fco. Gohan Melero Rodriguez
25/03/22

defuncions
Concepción Montserrat Castro
01/04/22 - 58 anys

Número 102, maig de 2022

Maria Rosell Felis
23/04/22 - 91 anys

Maig 2022

De les 10h. a les 13.30h.

Diumenge 8

Maria Isabel Iglesias

Diumenge 15

Meritxell Parera

Diumenge 22

M. Consol Holguera

Diumenge 29

Pere Samsó

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

Juan Subirà Torrents
19/04/22 - 89 anys

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

telèfons d’interès
Ajuntament - 93 570 57 32
CAP Sant Fost- 93 579 54 06
Policia Local - 93 579 21 23
ABP Mossos - 93 565 99 00
Hospital de Mollet - 93 563 61 00
Jutjat de Pau - 93 570 70 57
Cementiri - 93 570 57 32
C. de Suport a la
Llar - 93 579 47 10
Celler de Carrencà - 93 579 12 66
Àrea d’Esports - 93 570 63 82
Àrea de S. Socials - 93 570 12 52

E. Bressol Els Cirerers - 93 681 65 41
Escola Les Pruneres - 93 579 53 15
Escola Siméo Rabasa - 93 593 46 17
Taxi Vallès - 93 593 74 01
Deixalleria - 93 579 71 27
Sagalès - 902 13 00 14
SOREA - 93 570 55 54
Telefònica Avaries - 900 111 002
Emergències - 112

FARMÀCIA

ADREÇA

TELÈFON

Pere Samsó

Av. Piera, 41 - Martorelles

93 593 2131

M. Consol Holguera

c/ Nou, 4 - Martorelles

93 544 52 60

Josep i Núria Iglesias

c/ Barcelona, 84 - Sant Fost

93 593 24 81

M. Isabel Iglesias

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

93 570 03 20

Francisco Muñoz

c/ López de Castro, 9 - S. Maria

93 570 11 82

Meritxell Parera

Av. Sant jeroni 2 - Sant Fost

93 573 44 35

FES SALUT

A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària Martorelles

Tornem a organitzar sessions
per deixar de fumar
El 31 d’aquest mes de maig
es celebra el Dia Mundial
contra el Tabac, un dia important en el calendari de
salut i en el que l’Atenció Primària participa activament,
sumant-se a les campanyes
de sensibilització i duent a
terme diverses accions adreçades a la ciutadania.
Des de l’Equip d’Atenció
Primària Martorelles – Sant
Fost de Campsentelles volem dedicar aquest espai
per compartir amb vosaltres
el nostre entusiasme per la
represa de les activitats que
organitzem per a la comunitat del municipi. I en el
marc d’aquest dia mundial,
us podem avançar que estem treballant per poder posar en marxa properament
els grups de deshabituació

tabàquica. Abans que arribés la pandèmia del SARSCoV-2, aquestes sessions
eren un dels recursos que
oferíem a les persones quan
ens expressaven la seva voluntat de deixar de fumar. A
les trobades setmanals que
oferíem, les professionals que
conduïen l’activitat donaven
suport personalitzat a les
persones assistents i les guiaven amb pautes i consells. A
més, un cop finalitzades les
sessions, continuàvem oferint
seguiment i suport. La novetat, a partir d’ara, és que el
nostre referent de benestar
emocional s’unirà a l’equip
de professionals que conduirà les sessions.
La situació epidemiològica
actual ens ha permès reprendre aquest suport presencial,

un fet que celebrem perquè
hi ha proves que conclouen
que l’ajuda personalitzada a
consulta per part d’un professional de la salut incrementa les probabilitats d’èxit
en el procés de deixar de
fumar.
Si heu decidit deixar de fumar, enhorabona! L’equip de
professionals del CAP us podem assessorar sobre el procés per abandonar aquest
hàbit, també individualment
si creieu que aquest abordament en grup, a priori, no us
escau.
Per demanar més informació adreceu-vos al vostre
equip de referència del CAP.
Us recordem que podeu programar cita mitjançant el
portal web citasalut.gencat.
cat.

L’OMS es centra en l’impacte ambiental
L’Organització Mundial de
la Salut (OMS) ha centrat
la campanya d’aquest 2022
en l’impacte que té el tabac
per al medi ambient, des
del cultiu i producció fins la

seva distribució i els residus
que genera. Sota el lema
“El tabac: una amenaça per
al nostre medi ambient”, la
organització vol donar a les
persones fumadores una raó
addicional per deixar de serho.
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“Hem d’aprofitar l’auge
del futbol femení”
Jonathan Almeda (Martorelles, 1986) és el nou president del Club Futbol
Martorelles. Parlem amb ell de com està el club actualment i de quins
objectius es marca en aquest mandat.
Com estan sent els primers
dies de presidència?
Molts canvis perquè la visió és diferents de quan ets
entrenador i més en aquesta época que s’acaba la
temporada i has de planificar la que ve. Entrenadors,
plantilles, jugadors nous, és
divertit.
Quins objectius et planteges?
Nosaltres volem que millori tothom: jugadors, entrenadors,... i seguir creixent.
No volem estancar-nos.
Volem
seguir apostant
pel futbol femení i que el
masculí segueixi creixent.
Creiem que el club té possibilitats i si es fan les coses bé té molt potencial.
A l’anterior mandat una
cosa que es va fer bé és
començar amb el futbol
femení. Hem d’aprofitar
aquesta estructura per seguir potenciant-lo.
Com es potencia el futbol
base?
Crec que Ia clau és intentar millorar els entrenadors.
Si hi ha bons entrenadors i
bons entrenaments, els nens
i nenes milloraran. i el club
també. Al final és tot una
roda.
Impartireu algun tipus de
formació interna?
Sí, sobretot perquè tenim
molts nois joves que tenen
ganes d’aprendre i s’estimen
el club. Per a nosaltres, el
principal és que els entrenadors tinguin ganes d’aprendre i compromís.
Com capteu jugadors nous?
Tenim una activitat extraescolar a l’escola Les Mimoses de Santa Maria de
Martorelles. També és cert
que som dels clubs de l’entorn amb la quota més baixa i això, sumat a l’ambient
familiar del club, crec que
és una de les raons per la
que sempre venen nens i
nenes que volen jugar. Crec
que el club té bona fama
a fora pel que fa les instal·
lacions, l’ambient i perquè
es fan bé les coses. I això
ajuda a portar nens. Ara bé,
nosaltres volem potenciarho més organitzant tornejos,
més campus,...

Quina política teniu a l’hora d’adjudicar els equips
als tècnics? Són els més
joves els que agafen els
equips més petits o a l’inrevés?
Per a nosaltres l’ideal és fer
cicles de dos anys. Com que
les categories són de dos
anys, ens sembla el més just
sempre que no hi hagi cap
problema. Nosaltres creiem en la joventut. Al final,
en el seu moment el club
va apostar per nosaltres
per portar el primer equip
i som un cos tècnic jove. Si
hi ha un noi jove que ho fa
bé, m’és igual que tingui un
equip de molta responsabilitat.
Teniu més d’una vintena
d’equips entre escola i federats. De cara l’any vinent
creixerà aquest nombre?
Crec que sí. La idea és fer
un juvenil femení per omplir
el buit que hi ha aquesta
temporada de la categoria cadet al primer equip i
donar continuïtat. I de nois
sortiran un parell o tres més.
Hi ha moltes noies que
volen jugar a futbol a
Martorelles?
Sí, la veritat que des de que
l’anterior president, Carles
Sig, va començar amb els
primers equips cada dia
més nenes volen jugar-hi.
També té a veure l’auge
del futbol femení actual. Hi
ha nenes que el seu germà
hi juga i també s’hi apunta
perquè veu que hi ha equip.
Com a club, seria un error
limitar-nos en aquest tema.
Hem d’aproftar l’auge del
futbol femení.
Teniu nenes de fora del
poble?
Sí, tenim moltes de Sant
Fost, de Mollet i fins i tot de
Caldes o Castellar.
En quin moment penses en
presentar-te?
Sabia que s’acabava el termini. Amb la gent del club
que ens quedem el divendres després dels entrenaments ho parlàvem i em van
animar a presentar-me com
a president.
Com us heu distribuït les
tasques a la junta?

Des de fora jo no sabia que
hi havia tanta feina. Quan
estàs a dins amb aquest
càrrec ets conscient que hi
ha 300 nens i nenes amb els
seus pares i mares. Per tant,
si no et reparteixes la feina
és impossible. Compaginar
l’àrea econòmica, social i
esportiva és molt difícil si no
t’organitzes. A les juntes ho
posem tot en comú i està
bé perquè tenim varies mirades. en sel sentit que hi ha
pares, entrenadors, ... .
Has portat el primer equip
els últims tres anys. La
temporada que ve també?
No, molta feina. Nosaltres,
amb l’Aitor Triviño, vam decidir ja fa temps que, al marge de la presidència, havia
arribat el moment del canvi a la banqueta. Tant pels
jugadors com per nosaltres,
després de tres anys, creiem
que és millor deixar-ho així
abans que es desgasti tot.
Ja teniu una persona?
Sí, estem a prop de confirmar-ho. I crec que l’equip té
possibilitats. Aquest any hem
tingut la mala sort que ens
ha tocat el grup de Sabadell.
Per què?
Perquè hi ha molts equips
de barri de Sabadell i és
molt diferent al grup del Vallès. Hi ha menys nivell però
molta més competitivitat.
Àrbitres que van a xiular a
un barri i tenen por de xiular qualsevol cosa.
La setmana passada vam
marxar d’un partit perquè
ens estaven pegant i l’àrbitre
no xiulava res i només ens
deia “no ho he vist”. Cops
de colze sense pilota, tacs
al genoll, etc... No m’havia
passat mai. I a sobre perdem tres punts, paguem una
multa... Va ser surrealista.
L’objectiu doncs és l’ascens
per l’any que ve?
A mi m’agradaria. Crec que
tenim equip per aconseguirho.
Malgrat toqui el grup de
Sabadell?
Tinc més dubtes però sí,
per nivell de joc segur. El
precentatge de gent del
poble al primer equip és

molt alt i això es nota
també perquè és gent que
s’estima el club
Quin balanç fas d’aquests
tres anys al primer equip?
Bo. El primer any la veritat
que esperàvem que hi haguessin quatre equips pitjors
que nosaltres per no baixar.
I recordo que a la jornada
10 no havíem perdut encara.
Fins i tot vam arribar a la
final dels Històrics guanyant
equips de categories superiors.El bon ambient ens
va ajudar i ens van sortir
bé les coses en els primers
partits.
Això li va donar confiança als jugadors en ells mateixos però també en nosaltres.
El segon any va ser l’any
Covid. Aleshores es va aturar la competició i en aquell
període van venir com sis o
set jugadors perquè a la
categoria superior, Segona,
es va deixar de jugar fins
la temporada següent. Ens
vam quedar a les portes
de pujar a poques jornades
pel final.
I ara estem cinquès, vam
arribar a estar segons, però
estem sense opcions.
L’any 2024 el club celebra
el seu centenari. Esteu ja
pensant en com celebrarho?

A mi m’agradaria fer una
cosa que no fos només
del club sinó per tot el poble. Que un municipi com
Martorelles tingui un club
de futbol que faci 100 anys
em sembla una barbaritat.
I això s’ha de celebrar. Una
de les idees pot ser organitzar un torneig en el que
vinguin equips de nivell.
Què tal la relació amb els
pares i mares?
Bé, quan parlem de club familiar és pel bo i pel dolent.
Aquí mai hi hagut la figura
d’un president inaccessible
que només ve quan juga
el primer equip. Aleshores,
sempre aprofiten per comentar-t’ho tot.
També portes l’equip de
veterans...
Sí, són pitjors que els nens.
Es pensen que tenen encara 17 anys i fan coses
d’aleshores. Està molt bé
perquè molts han jugat al
club i és una forma de trobar-te un cop a la setmana
a l’entrenament i després al
partit.
Per acabar, un racó del
poble especial per tu?
He passat moltes hores i
m’ho he passat molt bé al
camp de futbol. Al final,
molts dels meus amics els
he fet allà.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE MARTORELLES

La Martorelles que
avança
Des d’Esquerra Republicana ens plau comunicar-vos
que la nostra assemblea va
escollir, per unanimitat, que
el nostre company i alcalde Marc Candela tornés a
encapçalar la nostra llista
a les properes eleccions
municipals del 2023. Una
candidatura on continuarà
acompanyant-lo la primera
tinent d’alcalde, l’Anna Nogueras, i on amb un procés
de renovació també el regidor Gerard Del Caño.
Encarem les eleccions mu-

PSC / MÉS ACCIÓ PER MARTORELLES

Les associacions i entitats
teixeixen un municipi
En aquesta ocasió volem
reflexionar des del nostre
grup, sobre la gran importància de les entitats en la
vida d’un municipi. Aquesta
xarxa de veïns i veïnes que
comparteixen la inquietud
de millorar el seu poble i la
vida de tots els ciutadans
que el composen.
Ells han de marcar l’activitat que des de l’administració municipal, s’ha de
completar i facilitar, fent
que entre elles existeixi una
comunicació i col•laboració
que uneixi tot el teixit asso-

nicipals de l’any vinent amb
voluntat de seguir teixint per
a fer de Martorelles un poble viu, amb equipaments i
serveis dignes, de qualitat i
eficients, amb una llista que
gestioni el nostre poble des
de la proximitat, l’eficiència
i el rigor.
També ens plau que
aquest dijous 5 de maig
s’han d’adjudicar les obres
del Centre Polivalent de
La Vinya de Carrencà, i
on desitgem que complint
els terminis, a finals d’any
puguem gaudir d’aquest
espai tant necessari per a
Martorelles i les seves entitats. Un equipament clau
per la Martorelles viva que
desitgem.
La primavera i l’aixeca-

ment de les mesures de
la COVID, ens albiren una
temporada de normalitat,
on puguem gaudir de la
programació del VAP, de
les activitats de les entitats i
de la revetlla de Sant Joan.
Alhora que es desencallen
actuacions en el nostre espai públic, com la millora
del carrer Indústria, la passera de can Sunyer, o la
millora de la connexió de
vianants amb el polígon industrial per Can Puig.
Al vostre servei.

ciatiu del poble, connectant
generacions, cultures i gustos diferents.
Els governs municipals
han de prioritzar-les i unirse a elles, ja que en la
majoria d’ocasions les activitats d’aquestes han superat en el temps als diferents
governants.
No és menys cert que les
agendes d’activitats han
d’omplir el temps perquè els
veïns i veïnes gaudeixin en
el seu propi poble, amb independència dels seus gustos i la seva edat, per això
creiem de gran importància
que ha de donar-se una
gran voluntat de coordinació i cohesió entre el govern
del nostre municipi i la labor del nostre teixit associatiumartorellenc.

Des d’aquest Grup Municipal PSC-MAPM, volem
que des del nostre ajuntament
s’incrementin
les
col•laboracions entre el nostre teixit associatiu, i sigui
posat en valor en la vida
que transmet el nostre poble.

Número 102, maig de 2022

El lledoneR

Número 102, maig de 2022

ACTUALITAT

l’opinió política

Espai reservat als grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Martorelles

UNITS PER MARTORELLES

A data de tancament
d’aquestqa edició el grup
municipal no ha enviat l’article.

MARTORELLES EN COMÚ

Avenços comarcals en la
Formació Professional
Cada cop se li està donant
més importància i es posa
més en valor els cicles de
Formació Professional (FP).
Al Vallès Oriental se n’oferiran 8 cicles nous, ampliant així els cicles existents
a les principals ciutats del
Vallès: Mollet, Granollers,
Lliçà d’Amunt, Caldes i Sant
Celoni. Cal celebrar que el
Consell de l’FP i l’Ocupació
del Vallès Oriental estiguin
avançant en l’estudi de
les necessitats dels sectors
econòmics o en la identifi-

cació dels perfils professionals més buscats. És important celebrar la dignificació
de la FP, des de fa dècades són uns estudis que el
mercat laboral reclamen, ja
que és més fàcil arribar a
tenir una feina digna gràcies a la bona preparació
que ofereixen. Emprenedoria i innovació són un dels
punts claus de la FP: cicles
mitjans com Planta química
-Productes farmacèutics i
cosmètics; Gestió administrativa de l’Àmbit sanitari;
Guia en el medi natural i
de temps de lleure; Estètica i bellesa, i Operacions
de laboratori, i cicles de
grau superior com Sistemes
electrotècnics i mecanitzats;
Higiene bucodental, i Admi-

nistració de sistemes informàtics en xarxa.
Són avenços que n’estem
segurs que afavoreixen positivament la formació i la
integració laboral del nostre poble Com la resta de
municipis de la comarca.

15

16

ACTUALITAT

El lledoneR

Número 102, maig de 2022

agenda d’activitats | MAIG 2022
|06 divendres

Boxa
Activitat de l’Era Jove.
Inscripcions a mar.espaijove@martorelles.cat
Hora: 18h lloc: Era Jove de Carrencà.

|07 dissabte

Let’s clean up: Neteja de la riera de Can Sunyer
Inscripcions a mar.mediambient@martorelles.cat
Hora: 10h lloc: Espai Cívic El Safareig.
Sortida: Teatre musical: “Billy Elliot”
Sortida (15h) i arribada (20h) a Carrecà.
Hora: 15h lloc: Carrencà.

|10 dimarts

Sortida: Girona, temps de flors
Adreçada a majors de 60 anys de Martorelles.
Sortida (08h) i arribada (18:30h) a Carrencà.
Hora: 08h lloc: Carrencà.

|13 divendres

Tarda d’speaking
Activitat de l’Era Jove.
Inscripcions a mar.espaijove@martorelles.cat
Hora: 18:30h lloc: Era Jove de Carrencà.

|14 dissabte

VAP 22: Escargots de la cia. Slow Olou
Un espectacle de carrer per a tots els públics
Entrades: www.martorelles.cat/entrades
Hora: 20h lloc: Pati de la Masia de Carrencà.

|15 diumenge

VAP 22: Petits Prínceps de la cia. Mumusic Circus
Un espectacle poètic i sensible que diverteix a petits i grans.
Entrades: www.martorelles.cat/entrades
Hora: 12h lloc: Pati de la Masia de Carrencà.
Ballada de roda
A càrrec de l’Agrupació Ball de Gitanes de Martorelles.
Pobles participants: Ripollet, Antics Dansaires de Cerdanyola,
Parets del Vallès i Martorelles
Hora: 17h lloc: Plaça El·líptica.

Espai Cívic El Safareig | cursos
Ganxet
Dimarts de 18 a 19:30h
Del 10 de maig al 14 de juny.
Preu: 10€
Hipopressius
Dijous de 09:30 a 10:30h
Del 5 de maig al 23 de juny.
Preu: 10€
Escacs
Dijous de 18 a 19:30h
Del 5 de maig al 16 de juny.
Preu: 10€
Urbansketch
Dimarts de 18 a 20h
Del 10 al 24 de maig.
Preu: 10€
Pintura
Dimarts de 18 a 20h
Del 31 de maig al 14 de juny.
Preu: 10€
Inscripcions a www.martorelles.cat/
entrades i presencial a El Safareig.

Persones +65 anys
Ús de mòbil intel•ligent
Dilluns a les 10h
Informàtica
Dilluns a les 11h
Taller de memòria I
Divendres a les 10h

Cuina peruana
12 de maig
Cuina índia
19 de maig
Cuina marroquina
26 de maig
Cuina grega
2 de juny
Cuina brasilera
9 de juny
Cuina gambiana
16 de juny
Cuina francesa
23 de juny

Ortografia catalana
Divendres a les 10h
Taller de memòria II
Divendres a les 11h
Anglès bàsic
Divendres a les 11h

Consell jove
Inscripcions a mar.espaijove@martorelles.cat
Hora: 19h lloc: Era Jove de Carrencà.

|21 dissabte

VAP 22: Emoriô de Sound de Secà
Un espectacle de percussió estàtic de carrer ple de vitalitat i energia.
Entrades: www.martorelles.cat/entrades
Hora: 20h lloc: Pati de la Masia de Carrencà.

|22 diumenge

|19 dijous

|28 dissabte

Donació de sang
Reserva a donarsang.gencat.cat
Hora: 10 a 14h i de 17 a 21h lloc: Celler de Carrencà.

Cuina libanesa
5 de maig

|20 divendres

|18 dimecres

Camina i fes salut
Cicle de caminades per a la gent gran.
Inscripcions al Pavelló de 9 a 12h i de 16 a 19h tel 935706382 o
bé a Benestar i familia de 9 a 12h tel 93 570 57 32
Hora: 09h lloc: Espai Cívic El Safareig.

Cuines del món
Djous de 18 a 20h
Preu: 5€ cada curs

VAP 22: Animalia Inc, + Horses in town de Sandal produccions
L’equip Animalia,Inc planta el seu campament i els cavalls de Horses
in town passejaran de forma itinerant. Entrades: www.martorelles.cat/
entrades
Hora: 12h lloc: Pati de la Masia de Carrencà.

VAP 22: Nit Brunzit amb Magalí Sare i Judit Neddermann & Vernat
Actuacions de la cantant multiinstrumentalista Magalí Saré i de Judit
Neddermann i Vernat. Entrades: www.martorelles.cat/entrades
Hora: 19h lloc: Pati de la Masia de Carrencà.

