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ESCOLTEM, FEM, EXPLIQUEM 
 
 
 
Martorell VOL renovar-se. Martorell necessita un CANVI.  
El 2015 és i serà un any de canvis. Vivim un moment decisiu. Ho ha de ser per 
Catalunya però també per Martorell. A Martorell li cal ser republicana, inclusiva i  
d’esquerres. No hem d’oblidar la segona data electoral per a la qual estem citats 
aquest any els catalans i catalanes. I no podem deslligar una data de l’altra. Catalunya  
necessita més Ajuntaments independentistes per construir un nou país. Només així 
podrem mostrar al món que estem decidits a tirar endavant. 

La ciutadania està cansada del sedentarisme i del poder immòbil que governa amb dit 
autoritari. Martorell està cansada de no poder participar. Cal ESCOLTAR la gent, i 
Esquerra en té ganes.  
 
Cal canviar la manera de FER. Cal abandonar la contaminació de la majoria absoluta, 
que no sap governar sense consensuar amb les altres maneres de pensar i que dificulta 
arribar a tenir un Martorell plural. 
I cal EXPLICAR, retre comptes, ser transparents. 
 
Des d’Esquerra volem un canvi i Esquerra l’ha de provocar. Gràcies a vosaltres. Tenim 
ganes de renovació, de sang nova, d’aire fresc, de noves maneres d’escoltar, de fer i 
entendre les coses, i també d’explicar allò que fem. 
 
I ho volem fer implicant el poble. Cal una nova manera de governar més 
PARTICIPATIVA, on la ciutadania sigui activa i DECIDEIXI. Que no s’oblidi d’allò que 
passa a Martorell durant quatre anys. Pintar els passos de vianants o reformar places a 
corre-cuita a tres mesos vista d’unes eleccions, amb la finalitat de buscar vots, és 
infravalorar la capacitat dels convilatans i convilatanes. Pensem que per millorar la 
qualitat de vida dels martorellencs i martorellenques cal alguna cosa més que posar 
quatre flors a les rotondes. Cal tractar les persones amb la intel·ligència que es 
mereixen i no menysprear el seu poder de PARTICIPACIÓ, promovent-la i practicant-la 
des del primer fins a l’últim minut. I fer-ho comptant amb tothom, més enllà de les 
coincidències ideològiques, amb un únic camí comú, una millor vila, un MARTORELL 
MÉS VIU I PARTICIPATIU. Una altra manera de fer política local basada en la 
informació i en la cooperació.  
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ESQUERRA VOL que l’Ajuntament tingui les parets de vidre. D’un vidre fort i gruixut, 
però TRANSPARENT. La ciutadania ha de saber què hi passa de portes endins. I per 
això calen pressupostos clars, informació completa i comunicació oberta a tots els 
sectors. MARTORELL VOL uns pressupostos clars, pactats, ben lligats, controlats i 
informats. La gent ha de saber què es gasta, com i quan. Els ingressos són de tothom, i 
tothom ha de poder saber com es gestionen, sense partides obscures o fugues de 
diners d’unes partides a unes altres sense justificació. 
 
ESQUERRA VOL EXPLICAR i COMUNICAR. Fer arribar a la ciutadania els motius de les 
decisions rellevants. Cal explicar allò que es fa, però també perquè es fa. Només així el 
poble pot recuperar la confiança que ha perdut.  MARTORELL VOL que tothom sigui 
escoltat, però també VOL que tothom pugui parlar. La COMUNICACIÓ ha de ser clara i 
PLURAL. Els mitjans municipals són de tothom, i tothom ha de poder tenir-hi el mateix 
accés, sense censures. 
 
MARTORELL també vol ser moderna, emprenedora, cohesionada i sostenible. VOL 
avançar. VOL deixar enrere un passat de manar amb el dit imposant, i començar un 
període de gestionar comptant amb les persones. I a Esquerra ho farem. 
 
Per aquest motiu, a Esquerra fa mesos que treballem fent reunions sectorials amb 
diferents àmbits de la societat de Martorell, per fer un PROGRAMA de Govern que 
pugui garantir les necessitats que les entitats i les persones reclamen i per cobrir les 
carències d’avui, per poder construir un MARTORELL millor.   
 
Aquestes són les nostres propostes, que esperem poder complir gràcies a vosaltres i 
que inclourem al nostre PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL.  
  
Per això ESQUERRA VOL:  
 
- Implantar la comptabilitat TRANSPARENT del cost d’infraestructures i serveis 
municipals. 
- COMUNICAR. Posar la informació a disposició de tota la població. 
- Aplicar una millor PARTICIPACIÓ continuada de la ciutadania (en l’elaboració del 
pressupost, programes secorials, ordenances, debats…). 
- MODERNITZAR MARTORELL, tant per dins com per fora.  
 
I per fer-ho, ESCOLTEM, FEM, EXPLIQUEM! 
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A. MARTORELL, UN MUNICIPI COHESIONAT 

 
Benestar social 

 
A Esquerra prioritzarem l’acció social per millorar la qualitat de vida de les 
persones, tot mantenint el model dels serveis socials bàsics i optimitzant la resta 
de serveis socials, augmentant-ne l’eficiència i eficàcia: 
- Augmentar la dotació econòmica per al programa de suficiència alimentària 

adreçat a les famílies. 
- Garantir l´ajut i serveis de menjador escolar cap a les famílies amb 

vulnerabilitat econòmica i extrema necessitat. 
- Unificar en un únic banc d'aliments aquest servei, en coordinació amb les 

entitats del tercer sector.  
- Ampliació del Centre obert d'atenció a la infància i adolescència. 
- Foment del voluntariat social. 
- Divulgació a la ciutadania de la cartera de serveis dels Serveis Socials (bàsics i 

especialitzats) que s´ofereixen a Martorell. 
- Ampliació dels serveis d’assistència a la gent gran: teleassistència i serveis 

d’atenció domiciliària.  Vetllar a casa o a prop de casa per les persones que 
necessiten atenció. 

- Impuls de programes per facilitar l’adquisició de béns i utillatges específics per 
a la gent gran i que millorin el seu benestar i autonomia personal. 

- Vetllar perquè la llengua catalana actuï com a llengua d’acollida. 
- Fomentar la formació i extensió dels agents d’atenció a la diversitat als barris a 

través de plans comunitaris d´acollida als nous martorellencs. 
- Impuls i suport a les entitats compromeses en la tasca de voluntariat social. 
- Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de 

maltractaments, especialment a la infància, a les dones i a la gent gran. 
- Dinamització i promoció del servei d´esplai d´avis. 
- Creació de la Casa de la Dona com a servei referent per a la promoció i 

abordatge de la igualtat gènere i lluita antimasclista. 
- Reducció de les tarifes de preus públics en activitats i serveis del Patronat de 

Serveis a les Persones per a famílies en situació de vulnerabilitat i/o de fallida 
econòmica. 

-  Promoure el lloguer social i just cap a nuclis familiars afectats per fallida 
econòmica/pèrdua habitatge i/o desnonament, tot ampliant els serveis de 
l´Oficina Local d´Habitatge. 
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Ensenyament 

 
- Consolidació de la xarxa d'infància (espai que integra serveis socials, sanitat, 

ensenyament i professionals privats per dissenyar, proposar i elaborar plans 
d'actuació biannuals): coordinació de serveis i propostes de nous recursos. 

- Millorar la comunicació, difusió i divulgació  dels programes sorgits de la xarxa 
d'infància, i creació d´una web específica. 

- Potenciar la coordinació i la difusió entre els diferents serveis que atenen els 
infants i els joves (xarxa d'infància de 0 a18 anys).  

- Continuar garantint l'oferta de places a l'etapa 0-3 a les llars d'infants de 
Martorell.  

- Creació de nous espais familiars (espai nadó). 
- Facilitar i finançar amb recursos públics l'ús de continguts digitals (bancs de 

continguts) a les escoles i instituts.  
- Vetllar per tenir assegurades les places en les diferents etapes educatives amb 

la previsió suficient, tenint en compte el nombre de naixements i els fluxes 
migratoris.  

- Aconseguir una escolarització socialment més equilibrada de l'alumnat a través 
de l'Oficina Municipal d'Educació (distribució matrícules).  

- Consolidar i promoure, a Secundària i dins l'àmbit municipal, programes de 
diversificació curricular com a mesura d'atenció a la diversitat.  

- Potenciar el paper de les AMPES i el Consell Escolar Municipal en la vida 
educativa local.  

- Promoure Programes Inserció i Formació (PIF) per a la inserció laboral dels 
joves amb estudis inacabats. Ampliació del Pla de Transició al Treball. (PTT) 

- Promoció de l’oferta de les escoles municipals. 
- Modernització dels recursos educatius. 
- Promoció de l'alfabetització digital oferint cursos i tallers a través del Punt 

Òmnia. 
 
 

Comunicació i participació 

Per una comunicació efectiva i plural, i per a una veritable democràcia 
participativa: 
- Elaborar un nou reglament de participació ciutadana que garanteixi que la veu 

del poble sigui escoltada (pressupostos participatius, urbanisme, plans generals, 
plans parcials,...) 

- Modernitzar el butlletí municipal, ampliant-ne l’abast amb una edició 
electrònica que pugui ser consultada per tothom. 

- Convertir el web municipal en una eina funcional i operativa d’utilitat per a la 
ciutadania. 
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- Emisió en streaming dels plens municipals. 
- Una ràdio municipal veritablement plural.  
- Desenvolupament d’una aplicació per a dispositius mòbils on es pugui rebre 

una informació completa i àmplia de les activitats, ajuts, etc.., però on també 
es pugui participar comunicant a l’ajuntament danys urbans per a una 
reparació més ràpida i eficaç. 

- Exposar públicament aquells moviments comptables que impliquin  inversions i 
despeses considerables.  

- Establir un canal de participació directa sobre els pressupostos. 
- Establir un canal de participació directa en aquelles actuacions que afectin 

col·lectius específics i sectorials. Creació de Consells de participació ciutadana 
en les àrees que així es requereixi. 

- Publicar, després de cada ple, un extracte d’allò que s'ha aprovat i penjar-ho a 
la web municipal. 

- Encetar una política comunicativa homogènia i reconeguda en qualsevol àmbit. 
- Implantar Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) a diverses dependències 

municipals. 

 
Cultura 

MARTORELL VOL desplegar la cultura en totes les seves dimensions: creativa, 
comunitària, identitària, productiva i de convivència. 
- Crear el Consell de cultura local. 
- Cohesionar i promoure la particapació d’entitats culturals locals en les festes i 

activitats locals.  
- Promoure l’escola de música i d’arts plàstiques a nivell comarcal. 
- Modernitzar les activitats culturals apropant-les a la població actual. 
- Promoure i impulsar els artistes i creadors locals. 
- Crear sinèrgies entre els centres educatius i els centres culturals i/o museus. 
- Impulsar i crear festivals d’arts gràfiques i sonores que augmentin l’activitat 

cultural de la població. 
- Promoure i/o contractar activitats privades culturals de qualitat. 
- Cinema a la fresca en espais públics oberts. 
- Crear sinèrgies entre les activitats culturals i les associacions de veïns i 

associacions locals. 
- Millorar la comunicació i promoció dels actes culturals. 
- Promoure tallers de narrativa, de lectura i/o xerrades obertes als centres 

culturals. 
- Promoció comarcal de la Fira de primavera, la Fira de Santa Llúcia i la Festa del 

Roser. 
- Crear el projecte “Ambaixadors de Martorell” adreçat als martorellencs 

residents a l´estranger. 
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Esports 

ESQUERRA VOL facilitar la pràctica de l’esport, impulsar-ne les mesures de 
promoció, i millorar les instal·lacions esportives. Per això cal: 
- Simplificar i objectivar les convocatòries d’ajuts econòmics als clubs i entitats 

esportives. 
- Facilitar la gestió administrativa d’ajuts, transformant aquests en premis, en 

base a indicadors que tinguin en compte les particulatitats dels diferents 
esports. 

- Crear el Consell municipal de l’esport, amb la participació de totes les entitats 
esportives, escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera 
conjunta les polítiques esportives municipals. 

- Promoure l’extensió a tots els centres educatius del Pla Català d’Esport a 
l’Escola, creant associacions esportives escolars als centres i promovent 
l’activitat física i esportiva no competitiva. 

- Potenciar la pràctica esportiva en horari extraescolar. 
- Desenvolupar un Pla específic de lluita contra l’obesitat infantil i promoció 

d´hàbits saludables. 
- Promoure la pràctica esportiva de la gent gran. 
- Crear circuits senyalitzats d’activitat física a l’aire lliure. 
- Millora d’espais i centres esportius: 

o Nous equipaments esportius per a cobrir el dèficit actual i alleugerir la 
sobreocupació d’alguns espais esportius. 

o Recuperar el Camp de Futbol de La Vila “Les Carolines” per a una 
pràctica esportiva digna i de qualitat. 

o Cobriment de pistes de pàdel. 
o Creació de rutes segures de running. 
o Cobriment de grades. 

 
 

Joventut 

Aplicar polítiques de suport al sector més jove de la població en l’àmbit d’inserció 
laboral, d’oci i esportiu. 
- Creació d’un consell de joventut, on els joves de Martorell tinguin la seva 

pròpia veu. 
- Promoure l’Ateneu com a veritable espai per als joves. 
- Reactivar i reforçar el SIJ Punt nord. 
- Orientació laboral i d’estudis. 
- Ajudes a l‘emancipació i al transport a estudiants martorellencs que estudien 

fora del poble i encara no treballen. 
- Incentivar empreses i comerços a contractar joves del poble. 
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- Facilitar la creació de negocis per a emprenedors joves. 
- Creació de la Setmana de la joventut. 
- Creació de concursos de talent per a joves. 
- Potenciar les festes de barri i la festa major, buscant la col·laboració dels més 

joves per aconseguir unes festes més modernes i actualitzades. 
 

Seguretat ciutadana  

 
- Desplegar serveis de mediació comunitària per intervenir i atendre en 

conflictes veïnals i malentenesos. 
- Vetllar pel compliment de les ordenances municipals i, si cal, aplicar mesures 

sancionadores per a actes incívics (llençar escombraries fora de lloc, 
defecacions de gossos, "tags"). 

- Augmentar la presència d'agents a les entrades dels centres educatius. 
- Incorporar a la Junta local de Seguretat representants de les associacions  de 

veïns.  
- Promoure un operatiu de policia de proximitat i/o de barri. 

 
 

 

B. MARTORELL, UN MUNICIPI EMPRENEDOR 

 
Promoció econòmica: treball i emprenedoria 

 
- Defensar el teixit productiu local i establir mesures per afavorir el 

desenvolupament econòmic. 
- Reforçar el personal d’inserció laboral del Molí Fariner. 
- Aplicar plans d’ocupació efectius en l’àmbit municipal. 
- Adequar les ordenances fiscals per afavorir la promoció económica.  
- Dur a terme prospecció d’empreses perquè s’instal·lin al terme municipal. 
- Donar suport REAL als emprenedors facilitant-los els tràmits adminsitratius a 

l'hora de crear un negoci.  
- Ofertar una línia de microcrèdits per a emprenedors.  
- Activar plans  específics de formació i pràctiques laborals per persones en 

situació d'atur. 
- Millora de la connexió del Molí Fariner des del Camí del riu fins al Centre 

Cultural. 
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Comerç 

 
MARTORELL VOL tornar a ser un punt comercial de referència a nivell comarcal. 
Per això cal: 
- Aprovació del Pla d'Usos a fi de potenciar els eixos comercials més emblemàtics 

de Martorell (La Vila i Torrent de Llops-Les Bòbiles). 
- Coordinació entre associacions de comerciants (Centre Comecial La Vila i Nou 

Martorell) i l’Ajuntament, promovent i col·laborant activament en les 
actuacions. 

- Millorar l’accessibilitat als eixos comercials. 
- Potenciar la imatge de Martorell com a zona comercial a nivell comarcal. 
- Facilitar la comunicació entre barris traçant un eix comercial amb el mercat 

ambulant.  
- Mercat municipal:  

o Millora de la il·luminació interior. 
o Reactivar i ampliar el mercat amb parades exteriors. 
o Projectar zona d’aparcament. 

- Pla d’activació comercial de La Vila: 
o Emprendre accions per promoure el lloguer de locals tancats. 
o Incentivar el traspàs de negocis en perill de tancament per jubilació a 

emprenedors. 
o Promoure l’espai del Círcol com a petita zona comercial. 
o Instal·lar zona d’ombres durant els mesos de calor al carrer Francesc 

Santacana. 
o Redefinir el mercat ambulant dels dissabtes. 

 
Turisme i patrimoni 

 
MARTORELL, com a cruïlla de camins, ha de ser un punt d’atracció turístic. Per això 
cal:  
- Potenciar Martorell a les agències de viatges, webs i guies de viatgers. 
- Situar Martorell com a punt d’interès turístic entre BCN i la Catalunya 

interior/central. 
- Martorell: porta del Pla de Montserrat, per aconseguir que sigui parada 

obligatòria per als viatgers que s’acostin a la muntanya de  Montserrat. 
- Establir bones comunicacions, marcar rutes, llocs d’interès històric i senderisme. 
- Racionalitzar i gestionar els béns inmobles municipals amb criteris sostenibles. 
- Impulsar el camí de St. Jaume, la Ruta dels esgrafiats, el Pont del Diable, La Vila 

i els edificis Josep Ros i Ros, la Serra d’Ataix, Castells de Rosanes i Rocafort, les 
Mines de plom, les Torretes, l’Església Santa Maria, la Torre de Santa Llúcia, ... 

- Multiplicar la promoció d’aquest patrimoni a les nostres escoles. MARTORELL 
VOL ser estimada. 

- Recuperar i ubicar en l’itinerari La Vila de Pont a Pont la farmàcia Bujons.  
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C) MARTORELL, UN MUNICIPI SOSTENIBLE 

 
Urbanisme, sostenibilitat i medi ambient 

 
ESQUERRA VOL modernitzar i adaptar l’ordenació urbanística municipal a les 
necessitats actuals i situar l’Urbanisme al servei de les persones: 
- Aprovar el PGOUM (Pla General Ordenació Urbana) consensuat.  
- Crear i aprovar el pla d'usos de béns inmobles de titularitat municipal. 
- Protegir l'entorn de les lleres del rius creant una "ferradura verda", que inclogui 

un parc fluvial i agrari amb  horts comunitaris i una zona de lleure i d'ús per a 
les persones.  

- Ordenar l'horta marginal (evitar usos i estètica inadequats).   
- Incorporar un carril bici en l'eix que va des del cap de l'Avinguda Compte de 

Llobregat fins al Congost amb connexió amb el vial ciclista del Llobregat (Camí 
del Diable). 

- Moratòria en l'execució dels ARE (Àreas Residencials Especials). Negociar amb 
els propietaris de solars privats en desús perquè els cedeixin temporalment per 
a ús comunitari, integrats dins la xarxa urbana.  

- Centrar les actuacions urbanístiques en millorar la qualitat de vida de les 
persones, amb actuacions específiques als barris (adequació de places, carrers, 
enllumenat). 

- Desenvolupar un pla específic de revitalització del La Vila (Projecte ESPAVILA´T). 
- Treballar perquè Martorell que sigui un referent i per assolir la capitalitat del 

Pla de Montserrat. 
- Millorar i reduir el temps de trajectes entre punts neuràlgics de Martorell, per 

una connexió de llançadores (busos) ràpides, econòmiques i fluïdes entre la 
part alta de Martorell i La Vila, i aquestes amb l’estació de trens i hospital.  

- Impulsar els trajectes “camí segur als centres escolars”. 
- Impulsar la creació de l’estació intermodal a Martorell Central, com a nexe de 

comunicació amb d’altres municipis. 
- Elaborar programes transversals d’educació en sostenibilitat i medi ambient 

enfocats als diferents grups d'edat.  
- Desenvolupar conjuntament amb els diferents centres d'ensenyament un 

programa de recerca i coneixement de l'entorn natural del nostre municipi, 
vinculant ensenyament amb territori.  

- Aplicació de paràmetres sostenibles ecològicament i econòmica en la jardineria 
pública. 
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Serveis municipals 

 

Mantenir els actuals serveis municipals, tot millorant-los i modernitzant-los:  
- Promoure l'eficiència energètica establint sistemes d'estalvi i optimització (leds, 

il·luminació de baixa intensitat segons horaris, paviment generador d'energia 
per llum solar i/o moviment). 

- Vetllar perquè els plecs de condicions dels concursos d´ajudicacio d’obres i/o 
serveis s'ajustin al màxim, a fi d’evitar preus contradictoris o reformats. 

- Control de plagues que incideixen negativament en el medi urbà (higiene i salut 
pública): coloms, escarbats, cotorres. 

- Creació de punts wi-fi gratuïts en diverses ubicacions de Martorell, com ara 
l’escola de música i altres equipaments municipals. 
 

Hisenda 

MARTORELL VOL una regidoria viva que no visqui solament dels impostos, taxes, 
preus públic i transferències corrents. Per això cal: 
- Crear una unitat d'acció en aquest sentit: exploració i recerca de noves fonts de 

finançament municipal. 
- Treballar uns pressuposots austers, transparents i participatius. 
- Fer públic periòdicament l'estat de comptes de l'Ajuntament.  
- Augmentar els ingressos mitjançant noves fonts de finançament amb l'objectiu 

de dedicar més partides a acció social. 
 

Coordinació i recursos humans de l’Ajuntament 

L'estructura de l'administració és, sovint, antiquada, i en alguns casos, fins i tot 
estanca. Cal optimitzar l'estructura, posar-la a l'abast del ciutadà, i obtenir una 
millor gestió. 

- Unificar un sistema de comunicació en xarxa entre regidories. 
- Establir protocols d'actuació clars entre regidories i departaments. 
- Modernització dels recursos tècnics, amb reciclatge i formació continuada 

especialitzada dels treballadors. 
- Assolir la màxima eficàcia i eficiència per a reduir la burocràcia administrativa. 
- Formació especialitzada obligatòria i incorporació dels aprenentatges i avenços 

a les accions de cada regidoria o departament. 
- Planificar i fer que les actuacions siguin més eficients i controlades, a fi d'evitar 

duplicar (o fins i tot triplicar) la feina per una mala gestió de les obres a la via 
pública. 

- Racionalitzar les estructures municipals incorporant les empreses públiques 
com ara el PMSAP i l’Empresa del Sól dins l'Ajuntament, a fi d’evitar duplicitats i 
donar coherència a l'acció pública. 


