
Volem tenir un 
Ajuntament  amb 
les parets de vidre 

El jovent vol tracte prioritari i poder gestionar l’Ateneu
 Cal reanimar l’ambient i que el consistori doni suport a les associacions juvenils i asses-
sori millor en temes com els estudis o la feina.       Més a la pàgina 4

EL DIABLE REPUBLICÀ
MARTORELL  Casal Francesc Riera

Època III, número 2

Parlem amb en Jordi Gargallo i Raurich
 És un dels militants més veterans i dels primers de la secció local d’ERC amb el restabli-
ment de la democràcia.                  Més a la pàgina 2

I a més: La presidenta de la secció local, Eva Creixell, va entregar la cistella 
que es va sortejar per Nadal.          Més a la pàgina 4
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 La principal aportació que des d’Esquerra Republicana volem fer a l’alcaldia de Mar-
torell és garantir la  transparència i la coparticipació de tots en la vida local. Acció política i 
societat han d’anar junts de la mà i aquest és el nostre objectiu. Un Ajuntament on la gent 
participi directament amb valors republicans i comptes clars i es faciliti, s’ajudi i es potenciï la 
petita i mitjana empresa.                Més a la pàgina 3
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- Què és això que porta a les mans?
- Us porto documents que he trobat per casa. Aquí teniu tots els 
carnets d’Esquerra des que em vaig fer militant, del primer fins 
l’actual. I el de nacionalitat catalana. I una revista de quan em 
van fer el reconeixement de 25 anys de militància, l’any 2004. 
Ho guardo tot.

- Vostè va ser un dels fundadors del Casal Francesc Riera, la 
secció local que Esquerra Republicana de Catalunya té a Mar-
torell.
- Sí, en Ricard Pons i en Josep Riera em van venir a trobar, ja que 
els havien dit que jo era de la seva colla. Colla ideològica, vaja. 
L’any 1979 vam fundar la Secció local. Amb el temps, se n’hi 
van afegir d’altres: en Centelles, en Rovireta, en Carles Alonso 
i en Fermí Fonollosa. I més endavant en Ramon Sancliment, en 
Murià, en Parera... En aquells inicis no arribàvem a 8 o 10.
Recordo que en Ricard Tormo, que era el tresorer, anava cada 
mes a pagar les quotes de tots els militants a Barcelona. Ell hi 
vivia, però tenia casa al Pla i venia a Martorell cada cap de set-
mana...

- I després va venir la inauguració del Casal Francesc Riera, a 
la Vila.
- Poc després de fundar la secció de Martorell, al local del car-
rer del Mur, van venir l’Heribert Barrrera, el fill d’en Rahola i en 
Feliu Riera a inaugurar el Casal que duia el nom del seu pare, 
Francesc Riera. 
 Recordo que el dia de la inauguració vam penjar la foto 
de Francesc Riera. D’una foto de mida de carnet, jo mateix la 
vaig anar ampliant fins a la mida que té ara per poder-la posar 
en un marc i penjar-la. Va ser la primera feina que vaig fer per a 
la secció local.

- La seva família ja era d’Esquerra.
- El meu pare ja era militant i treballava de xofer a la Generalitat 
republicana. Va estar empresonat per les seves idees.

- Què recorda de les primeres eleccions municipals a què es 
van presentar?
- Va ser l’any 1979. La llista l’encapçalava en Josep Riera... Jo 
sempre he volgut anar força enrera... M’ha agradat més fer fei-
na de “manteniment”. Vaig passar moltes hores al local que hi 
havia al carrer del Mur.

- Com ha evolucionat la secció local?
- He vist passar moltes persones, caps de llista i candidatures. 
Els primers 7 o 8 anys vam mantenir l’estructura incial. Alguns 
encara hi són, d’altres han marxat i n’han vingut de nous. 
 Avui dia les coses es fan de manera diferent. Hi ha gent 
més jove amb noves idees. I això va fer que jo, que era d’un altre 
temps, em retirés una mica.

- Què en pensa de l’equip de persones que ara estan al cap-
davant.
- Penso que és un bon equip, de gent normal, neta, de paraula. 
Diria a la gent de Martorell que aquest és un equip que no els 
enganyarà ni els defraudarà.

- I de la transformació que ha patit Martorell en tot aquest 
temps, què en pensa?
- El Martorell d’ara no m’agrada... Abans era un poble de pagès. 
Ara és ben ple de vivendes i indústria. Alguns es fan la boca 
grossa dient que han fet molt pel poble, però tot s’acaba en 
ciment.

“Alguns diuen que 
han fet molt per 
Martorell, però tot 
s’acaba en ciment”

Jordi Gargallo i Raurich (Martorell, 1934), va 
ser un dels primers militants de la secció local 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mar-
torell – Casal Francesc Riera. Ens n’explica la 
seva experiència i com ha viscut la transfor-
mació de Martorell.

Jordi Gargallo i Raurich



 Encarem el repte d’aquesta propera legislatura amb 
ganes de canviar coses. I els nostres pilars són els valors públics 
de ser lliures perquè som corresponsables i de ser iguals perquè 
codecidim. 

 Els fonaments del republicanisme modern són la no 
dominació i la virtut pública, i a Martorell volem que la gent 
participi d’allò que l’afecta directament.

 El primer dimecres de febrer al matí nevava. Pares i 
mares dubtaven de si portar els fills a escola; algun avi, a l’anar a 
buscar el pa, tenia dificultats per no relliscar pel carrer; i aquell 
silenci especial que acompanya la neu també ho feia a la ràdio. 
La programació de música era l’habitual d’un dia feiner. 

 Ràdio Martorell, el butlletí municipal, web i apps 
d’informació han de donar un servei de proximitat a la ciutada-
nia, plural i sobretot útil als qui en definitiva la financem.  Per 
això, volem garantir el dret a la informació i millorar els mitjans 
de comunicació públics perquè siguin realment una eina que 
ens ajudi a tots.

 La contractació d’obres s’ha d’ajustar. Els concursos, 
tal com es plantegen ara, penalitzen l’ocupació dels nostres 
aturats i el negoci dels petits empresaris locals. La urbanització 
de carrers, edificis singulars, restauracions i manteniments han 
de beneficiar directament el teixit local. A tot arreu es treballa 
per fer lots (contractacions de menys de 60.000 €) que facilitin 
l’accés a les PIMES i a Martorell, ara no es fa així.

 Aquests són alguns exemples a aplicar per evitar la 
dominació, sigui econòmica o política. D’altra banda, treballar 
per assolir la virtut pública també ens hauria de ser igual de 
senzill. I la millor via és la d’empoderar els nostres convilatans 
amb mes corresponsabilitat i més poder de decisió. 

 Ara com ara, el nostre ajuntament només es un ens 
representatiu, on es prenen decisions. Nosaltres apostem per 
un ajuntament que, a més, ha de ser participatiu, on s’escoltin 
interessos i necessitats, on es dialogui i es trobin consensos; i 
que també inclogui el concepte de democràcia directa, és a dir, 
on es pugui proposar i també controlar com els representants 
gestionen allò que és de tots els martorellencs i totes les mar-
torellenques. 

 Volem governar, en un futur ben proper, un ajunta-
ment amb les parets de vidre, on la transparència en la gestió 
sigui l’eix principal d’una acció de govern transformadora.

 No es pot deixar de banda la gent a l’hora de de-

cidir projectes estratègics com la gestió pública del l’aigua, 
l’arranjament dels nostres rius, la política cultural o esportiva, 
el pla general d’ordenació urbana o la gestió de l’hospital o la 
residència d’avis.

 Creiem que cal posar a l’abast de tots un pressupost 
analític on els veïns interessats hi puguin fer aportacions; o un 
programa funcional d’equipaments (no es el mateix un parc 
per infants, que un per gent gran o per joves) obert al debat. 
Aquestes són eines diferents que ens ajuden a la priorització 
col•lectiva i a fer l’exercici, tan oblidat, d’escoltar i explicar 
històries per apreciar diferents valoracions.

 I és que la principal aportació que volem fer des d’un 
govern republicà a l’alcaldia de Martorell és, doncs, garantir la  
transparència i la coparticipació de tots en la vida local. L’acció 
política ha de colitzar-se amb la gent i aquest és el nostre nord.

 “Serem forts perquè ningú ens derroti. Serem nobles 
perquè ningú ens humiliï. Serem humils perquè ningú ens 
ofengui i seguirem sent nosaltres perquè ningú ens oblidi”.

Adolf Bargués

Amb les parets de vidre
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Adolf Bargués, candidat a l’alcaldia de Martorell per ERC



Ens podeu trobar a:
 
 martorell@esquerra.org

 647 87 89 35

 facebook.com/pages/Erc-Mar
torell/1515202012079271?fref=ts
 
 @ERCMartorell

Sant Antoni Maria Claret, 25B
Martorell
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jercmontserrati@gmail.com

Volem que el jovent dugui la gestió de l’Ateneu i que hi hagi un 
equip de govern capaç de prioritzar les polítiques per als joves 

 És sabut per tothom que els joves de Martorell hem 
d’emigrar a d’altres pobles per anar a celebrar festes i partici-
par en activitats. L’agenda per als joves feta des de l’Ajuntament 
només té en compte el jovent durant la Festa Major i  la Fira 
de Primavera. Només dues activitats al llarg d’un any és molt 
pobre.
 
La situació que vivim avui dia els joves martorellencs podria ser 
molt diferent. L’Ateneu, al formar part del patrimoni de Mar-
torell, hauria d’estar gestionat per una associació de joves, ac-
onseguint així un Ateneu públic i de trobada pel jovent. En can-
vi, la gestió ha estat cedida a una discoteca, impedint que pugui 
ser gestionat per aquells a qui se suposava que anava destinat.
 
 També creiem que s’hauria de donar més suport a les 

associacions de joves que volen fer activitats a la nostra vila. 
Ja es fan poques activitats a Martorell com perquè a sobre 
l’Ajuntament no els doni el suport que necessiten. Entenem 
doncs, que les associacions formen part dels pilars bàsics del 
moviment de joves a Martorell i que necessiten més suport del 
que reben per part de l’Ajuntament.  

 Des de les Jerc volem animar tots els joves del nostre 
poble a començar a crear un Martorell on la joventut també hi 
tingui protagonisme, amb concerts i activitats, assessorament 
en estudis i treball, amb suport a les associacions,  i lluitar per 
un Ateneu veritablement públic. Ja és hora de deixar enrere la 
política de l’actual govern municipal i crear un nou Martorell de 
debò on se’ns escolti a tots.

JERC  Martorell

El guanyador del sorteig 
de Nadal recull la panera  

 En Quim Tió va ser l’agraciat que va guanyar el sorteig 
que la secció local d’ERC - Casal Francesc Riera va organitzar en 
combinació amb les tres últimes xifres del número premiat de 
la Grossa de Nadal, que enguany ha estat el 437. 

 El premi era una gran cistella de productes catalans de 
primera qualitat valorada en més de  500 euros de productes 
alimentaris.
 
 La presidenta del Casal Francesc Riera, Eva Creixell, 
va ser l’encarregada de fer entrega de la panera republicana a 
l’afortunat veí de Martorell que va comprar la butlleta. El lot 
contenia vins, licors, torrons, embotits, conserves i d’altres pro-
ductes, tots de primeríssima qualitat. 


