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Primer Tinent Alcalde
David Escartín Mesa
Educació, Esports,
Festes i Comunicació.
escartinmd@diba.cat

Oficina d’atenció al ciutadà,
matins de dilluns a divendres
de 8 a 14h i les tardes de
dimarts i dijous de 16 a 19h.

L’Alcalde
Julian Trapero Frias
Govern Local, Urbanisme,
Protecció Civil i
Recursos Humans.
traperofj@diba.cat

Segona Tinent Alcalde
Olivia Mones Estevez
Hisenda, Promoció Econòmica,
Medi Ambient,
Cooperació i Solidaritat.
moneseo@diba.cat

93 593 18 28

Regidora
Isabel Real Gayo
Obres i Serveis, Cultura,
Joventut, Sanitat, Serveis Socials i
Atenció Ciutadana.
realgi@diba.cat

Informació d’utilitat
Empreses i Comerços

Telèfons d´interès

93 579 54 06
93 570 80 47
93 570 11 82
93 593 00 60
93 570 84 02
010
93 5931828
088
93 5723398
93 593 74 01
061

Can Xesques
Farmàcia Francisco Muñoz Roig
Llar d´Infants la Quitxalla
Llar residencial Les Palmeres
Marisqueria La Flor
Parxet, s.a.
http://www.parxet.es
Perruqueria Sílvia

Transports
Autobús de linia www.sagales.com,
Taxis de Mollet
Taxis de Barcelona (1)
Taxis de Barcelona (2)
(1) Jordi Egea (2) Antonio Lara

...espai foto
si vols participar, evian’s la
teva fotografía a:
st.m.martorelles@diba.cat

Si us plau, recliclam
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Ambulàncies
Bombers de Mollet
CAP- Equip d´Atenció Primària
Sant Fost de Campsentelles
Correus Martorelles
Farmàcia Francisco Muñoz Roig
Funerària Monserdà
IES Alba del Vallès
Informació ciutadana
Jutjat de Pau
Mossos d´Esquadra
Organisme de Gestió Tributària.
Diputació de Barcelona
Taxi Vallès
Urgències Sanitàries

93 570 44 22
085

HORARIS

935 93 74 01
607 689 384
657 691 633

Benvinguts a l’estiu
Una festa major participativa i solidària
En primer lloc vull fer arribar les meves felicitacions als veritables protagonistes d'aquesta darrera Festa Major: els veïns i veïnes de
Santa Maria de Martortelles, per aconseguir que al llarg d'aquests tres dies haguem disfrutat d'un ambient distès, cívic, familiar i
participatiu.
La Festa Major d'aquest any s'ha cel.lebrat per segona vegada amb un nou format, innovador i en un emplaçament físic més obert
(Plaça Joan Matons), canvis que han contribuït a augmentar la participació de tots: grans, joves i petits.
Com a novetat, el diumenge 14 de juliol es va cel.lebrar la primera “baixada de carros Castell Ruf ”, el concert de Cant Coral a càrrec
de la nova Coral de la Sociedad La Flor de Santa Maria de Martorelles (a qui donem la benvinguda) i la cloenda de la Festa amb la
batukada nocturna que va aconseguir una fí de festa amb ritme sorollós, alegre i exòtic de gran qualitat.
El pregó de la Festa va ser a càrrec del nostre amic Manolo, membre de l'Associació ADISMAR, a la que tambè pertanyia el nostre
estimat veï Juan Sanchez García (Juanito) que, com tots sabem, va morir recentment. En el seu discurs, va alavar la figura d'en Juanito
i va resaltar la solidaritat manifestada durant la seva recerca per tots els veïns del nostre poble, veïns de Martorelles, Sant Fost i d'altres
diverses poblaciones.
Per acabar voldria agraïr a la
Comissió de Festes, a les
Associacions
Cíviques, als
treballadors de l'Ajuntament i a
tots els veïns i veïnes que han
col.laborat desinteressadament
per fer possible que la nostra
Festa Major d'aquest any hagi
estat un èxit.

U

Julián Trapero Frías
L´ Alcalde

Agenda estiu
un dinar popular amanit amb música, i
activitats varies durant el dia.

En el marc de la setmana del vi de la DO
Alella, El Celler de Can Roda
conjuntament
amb
l'Ajuntament
organitzem un concert-vermut a les vinyes
amb degustació de vins del mateix celler.
Lloc: Vinyes del camí de can Coll
Preu: 5€/persona / Hora: 12h
Imprescindible reservar a l'ajuntament
Treu el lloc si no hi ha espai, és més
important reservar a l'ajuntament.

Amb motiu del dia de la patrona farem

El 8 de setembre farem la presentació del
llibre de receptes que es va el.laborar amb
la col.laboració de moltes veïnes del
poble, que van aportar l'explicació de com
s'el.laboren els àpats que els surten millor.

A partir d'ara ja podeu fer les noves
inscripcions pel curs vinent i demanar
més informació al telèfon 635843927.
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Us recordem que segueix vigent la
campanya de matriculació de vehicles al nostre municipi fins el 31 de
desembre de 2013. Només aportant
una sèrie de documents, l’Ajuntament s’encarrega de tramitar aquest
canvi, sense que els ciutadans s’hagin de desplaçar a les dependències
de la Prefectura de Transit.per tal
de realitzar aquest tràmit o qualsevol consulta podeu dirigir-vos al
mateix Ajuntament o trucar al
93 593 18 28 Disposant dels recursos reals, podrem millorar el funcionament del nostre poble. Fer-ho
possible, depèn de tothom.

Hisenda, promoció
econòmica,
medi ambient,
No podem estar orgullosos de la nota dels
nostres números pel que fa referència a la
recollida d'escombraries que generem al
nostre municipi. Si tenim en compte que
aquest servei ens costa un total de 97.700€
l'any, i que amb l'impost municipal cobrim
el 60% d'aquest , la resta l'hem de completar
amb el pressupost de l'Ajuntament.
Segons els darrers informes del Consorci de
Residus del Vallès Oriental, seleccionem un
33% dels residus (vidre, envasos, paper i
orgànica), estem 3 punts per sota de la
mitjana comarcal. Millorar aquestes dades
suposaria poder dedicar els diners
complementaris a altres necessitats del poble,
i també un comportament més responsable
amb el medi ambient i amb tots nosaltres.
Per fer-ho, la principal mesura és reduir la
quantitat de deixalles que dipositem al
contenidor de la resta ( verd fosc), ja que el
pes de cada contenidor d'aquests penalitza
els costos.
Una bona manera seria no dipositar-hi ni
vidre (que va al contenidor verd rodó) ni
restes d'aliments (que van al contenidor
marró petit). Hem de tenir en compte que

Les deixalles: la nostra assignatura pendent
cada tona de residu seleccionat ens aporta un
retorn econòmic. També us recordem que hi
ha un servei de recollida de trastos i
voluminosos que es pot utilitzar trucant al
telèfon 938708579. Aquest servei passa el
darrer divendres de cada mes a domicili.
Els trastos dipositats al carrer en primer lloc
representen un cost addicional al municipi,
ja que aquest servei és de pagament, i en
segon lloc, embruten i creen molèsties per a
la resta de veïns. En aquest sentit
l'Ajuntament bonifica tothom qui faci ús de
la deixalleria amb un 10% de reducció en
l'impost d'escombraries, tan sols cal entregar
emplenat el cartró que us facilitaran a la
deixalleria de manera anual.

“Estem 3 punts per sota de la
mitjana comarcal. Millorar
aquestes dades suposaria poder
dedicar els diners
complementaris a altres
necessitats del poble”
Ara, la nostra prioritat és que tots els veïns
continuem millorant la recollida selectiva
d'escombraries de la nostra localitat. Per
fer-ho, és necessària la participació
ciutadana en el model de recollida i
destriar correctament cada tipus de residus
que generem.

El reciclatge en dades
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ACTUALITAT
aquests canvis perquè volem ampliar la
cobertura WiFi a tot el terme municipal,
mitjançant diferents fases d'ampliació que
es duran a terme un cop finalitzin els
tràmits legals corresponents.

Més protecció per a les zones fluvials
dels nostres rius

Taller de música

passejants, excursionistes, ciclistes i
amants de la natura tenen un lloc on fer
parada.

Atesa la proposta de reduïr les zones
sensibles de les conques dels nostres rius, per
part de l'actual govern de la Generalitat de
Catalunya, el consistori de Santa Maria de
Martorelles en el darrer ple, va aprovar per
unanimitat una moció en favor del
manteniment de l'estat actual de la llei
europea que considera sensible tota la conca
del riu Besòs. Amb això volem evitar que en
nom de l'actual situació econòmica es relaxin
els criteris de protecció del medi ambient. Si
esteu interessats en conèixer més detalls
sobre la moció consulteu l'Ajuntament.

Educació, esport,
comunicacions
i festes

WiFi municipal en proves

El passat 22 de juny va tenir lloc l'audició
i l'acte de cloenda del curs 2012-2013 al
local de la Societat Coral La Flor, on els
al.lumnes van donar bona mostra de l'alt
nivell d'aprenentatge del taller. El curs
2013-2014 començarà la segona setmana
de setembre i de moment les classes seran
els dimecres i divendres a la tarda.

Millora dels drets dels desnonats
Festa de l'esport
Des del consistori som conscients de les
dificultats i riscos a que estan exposats tots
els qui es troben hipotecats amb la compra
de la primera vivenda. Per això, ens hem
sumat a la proposta de modificació de la llei
hipotecària actual, en favor de l'exempció del
pagament de la plusvàlua de l'immoble en
cas d'execució del desnonament.

La Font del Ca
Des de fa un parell de mesos, la Font del
Ca torna a rajar. Ha estat gràcies a les
tasques de recuperació de la Brigada
Municipal, que amb el seu treball han
aconseguit que una font tant emblemàtica
com aquesta torni a brollar després de
tants anys de no fer-ho. Ara, tots els

La festa de l'esport d'enguany es va dur a
terme el passat 9 de juny, on va destacar
el torneig de futbol sala 3X3, el de
bàsquet, els partits de tennis i la cursa
infantil, per parelles de pares i fills,
organitzada per l'AMPA de l'Escola les
Mimoses de la nostra localitat.
Es calcula que durant tota la jornada van
participar un total de 100 esportistes.
Els usuaris dels espais WiFI ubicats al
Casal Cultural i a l'Espai Lledoner haureu
observat que per connectar-se a Internet
ara s'ha de fer mitjançant un portal captiu,
i que la velocitat a quedat limitada a 128
kbps. L'objectiu d'aquest portal captiu és
que els usuaris acceptin les condicions
d'ús, així com limitar el temps de
connexió i l'ampla de banda.Hem realitzat
5

Activitats d'estiu
Durant aquest estiu hem organitzat, en
col·laboració amb el Club de tennis de
Santa Maria i amb FutsalSTM, uns cursos
de tennis i de futbol sala per als més petits.
Si voleu més imformació, podeu trucar a
l'Ajuntament al 93 593 18 28 pel curs de
tennis, o al 647 97 40 75 per al de futbol sala.

ACTUALITAT

Cultura, afers
socials, joventut i
serveis socials.
A la regidoria de cultura treballem per anar
despertant les iniciatives socials que
permetin tothom participar de la vida del
poble. És en aquest sentit que participem
dels projectes que ens semblen més
interessants per anar en aquest sentit.
Aprofitem doncs aquest espai per parlarvos d'alguns d'aquests projectes.
CASAL DE VERANO 2013 Y SETIEMBRE
Nuestro proyecto de Casal de Verano ya va
por su segunda andadura y lo cierto es que

no podemos estar más satisfechos con el
trascurso de su consolidación.
Hace un año que comenzamos, elaborando
un primer proyecto que incluyera aspectos
que nos diferencian y aportan un plus a los
enfoques educativos. Me refiero al medio
natural que rodea nuestro pueblo y que lo
hace singular y rico.
Con los ingredientes particulares
señalados y una mirada respetuosa del
niño y su mundo nos planteamos esta
oferta de servicio del tiempo vacacional de
los niños, donde los padres todabía están
trabajando.
En primer lugar, tenemos que agradecer
a todos los padres que han apostado por
este proyecto convencidos de que era una
opción distinta que tenía cosas nuevas
que ofrecer.
Comentar también que el Casal ha acogido
niños de Santa Maria, Martorelles, Sant

Fost, Santa Perpetua y también Mollet.
Nuestra pretensión no era llegar tan lejos
en cuanto al radio de acción, pero así se ha
ido desarrollando, y este año hemos tenido
que cerrar las inscripciones del Casal por
exceso de demandas. La idea que
planteamos y los objetivos de este proyecto
no permiten un gran número de público,
donde podría perderse la calidad y
atención que necesitan nuestros niños.
El inicio de toda esta aventura surge de la
Regidoria de Cultura de nuestro
Ayuntamiento, conjuntamente con
miembros del grupo lùdic-esportiu Futsal
Galzeran y finalmente se hace realidad
mediante la empresa de lleure El nas de
Pinotxo.
Todos juntos pensamos en lo importante
de poder ofrecer este espacio de tiempo
libre, vinculados al bosque cercano y sin
tener que meterse en las aulas de manera

Festa major de proximitat
La Festa Major de Santa Maria de Martorelles va evolucionar l'any passat cap a
un model de festa de proximitat, centralitzant les activitats a la plaça Joan Matons
amb l'objectiu d'aconseguir una alta participació popular.
La bona acollida que va tenir la nova ubicació ha estat el motiu pel qual aquest
any hem tornat a repetir el mateix format, i novament amb el mateix èxit. També hem repetit algunes
de les activitats que es van incloure per primera vegada l’any passat com, per exemple, els concerts del
divendres nit amb el Trio la, la lá! i els The Black Beltones, el concert vermut i els titelles del Galiot teatre
a la font Sunyera, superant, de molt, les nostres expectatives de públic. Les novetats incloses aquest any també
han tingut una molt bona acollida, destacant la 1ª Baixada de carros “Castell Ruf”, on el públic va gaudir
d’allò més amb les andròmines que “volaven”sobre l’asfalt dels nostres carrers, o el 1r Concurs de fotografia
amb mòbil “El menhir”, amb treballs fotogràfics molt originals. La resta d’activitats també han tingut una molt bona afluència
de públic: la guerra d’aigua a la plaça de l'església (amb piscina inclosa), els inflables i la festa de l’escuma, el concert i el ball de nit
del dissabte amb la Taxman, els pallassos, els gegants i el Ball de Gitanes de Martorelles (aquests últims van omplir les grades del
poliesportiu), el cant coral amb la Societat Coral la flor, el teatre del diumenge o el fi de festa amb els Bombotronik.
Les activitats esportives: La II Btt Turó del galzeran, amb dos-cents participants; la petanca, amb sis parelles o el Torneig de tennis
Antonio Marin, amb una bona colla de nois i noies. Des de l'equip de Govern considerem que també és important que les entitats
del nostre poble tinguin el seu espai a la Festa Major. Per aquest motiu, les entitats i els diferents tallers que es duen a terme a les
instal·lacions municipals, van realitzar una mostra conjunta de les seves activitats el diumenge a la tarda a la plaça de l’església.
Amb un gran ventall d'actes per a totes les edats i per a tots els públics, la festa d'aquest any ha volgut ser un punt de trobada, unió i
diversió per a tota la gent del poble, així com una eina per fomentar l'esperit festiu.
Finalment, també volem remarcar que aquesta Festa Major no hauria estat possible sense la col·laboració de la gent de la Comissió de
festes, dels col·laboradors, dels patrocinadors i de les diferents entitats que han participat a les activitats.
Moltes gràcies a tots i fins a la propera festa !!
David Escartín , Regidor de festes.
RESULTAT DE LA PREGUNTA ANTERIOR:

?

“Valoraries positivament que s'establís un petit
mercat municipal els dijous al nostre poble?”
Participació de la pregunta anterior: 57 respostes
A favor: 98%
En contra:2%
Les dades no son en cap cas vinculats, serveixen a nivell de consulta informativa.
6

Que us ha semblat la festa major?
podeu opinar omplint el qüestionari que
adjuntem al butlletí o directament al facebook
de la festa major:
https://www.facebook.com/
festamajor.stamariademartorelles

OPINIO

sistemática. Creemos que los niños ya han
estado durante todo su curso escolar en el
aula, y que un Casal debe ofrecer un
espacio distinto, más libre y enriquecedor.
Des de la ésta regidoria se ha planteado
realizar una reunión de valoración del
trabajo realizado este mes de julio, con
todo el equipo que ha estado en nuestro
pueblo. Queremos estar cerca del
proyecto y su realización y seguir
formando parte de él.
TAST DE TALLERS

(La editorial del butlletí no es fa responsable de les opinions expressades en la vinyeta)

Dintre de la nostra Festa Major varem
obrir un nou espai dedicat als talleristes
que ofereixen activitats a realitzar en el
nostre municipi.
El dia 14 durant tota la tarda de diumenge
de Festa Major a la plaça de l'Església es
van muntar les parades. Amb dues
finalitats: primer, donar a conèixer els
productes que realitzen, que estaven a la
venda, i segon, permetre fer in situ una
prova o petit tast del taller corresponent.
Allà mateix els propis talleristes van poder
resoldre dubtes, comunicant i explicant el
procés del seu taller i també els visitants
van fer la inspecció en el taller que més els
hi va agradar.
Creiem que aquesta nova fórmula per
donar a conèixer totes les propostes de
tallers és molt interessant i és possible que
tornem a fer més “Tastallers”.

Les noves propostes sobre reforma de la
llei local del Govern Central i de la
Generalitat volen intervindre, controlar
i deixar sense competències el món
local; especialment els ajuntaments
petits. Qui en patirà les conseqüències
serà la ciutadania.
La aprovació d'aquestes propostes,
suposaria el desmantellament dels
governs locals, i la privatització dels
serveis públics que avui prestem els
ajuntaments No és una reforma de fons
del món local, necessària i urgent,
reivindicada
històricament
pel
municipalisme català per adequar
competències i finançament.
A parer d’ICV-EUiA-EPM qui més hi
perdrà serà la ciutadania que veurà que
la gestió dels serveis i les seves
necessitats es faran des de la distància.
Aquesta reforma, suposaria un greu
retrocés de la qualitat democràtica local.
Un atemptat a la voluntat del poble que
ha escollit els seus representants i que
afectarà de forma fonamental la cohesió
econòmica i social. En aquest sentit ens
preocupa el contingut de la reforma que
el govern de CiU ha presentat de la Llei
de Govern Locals, que s’emmiralla en
l’estructura i continguts de la llei
espanyola basant-se com a principi en la
llei d’estabilitat pressupostària i
sostenible financera.

Considerem que aquest espai és
insuficient per desenvolupar una opinió
raonada sobre qualsevol tema
municipal, és per això que per mitjà
d'aquest full us informem que CIU
disposa de una pàgina web que volem
compartir amb vosaltres, on també
tindrem accés directe a vídeos,
informació i actualitat del partit.
Amb aquesta pàgina web continuarem
treballant des de la coherència, el
respecte i el compromís per un municipi
que és de tots.
www.ciu.cat/santamariademartorelles
Nuestro más sentido pésame a la familia
de Juanito.
Todo nuestro cariño y mucho ánimo
para superar este trance tan doloroso.
Siempre lo recordaremos

“ LA VINYETA” per Jordi Egea Prieto

Busquem vinyetes divertides, iròniques, amb mala llet, crítiques, i simpàtiques que parlin del poble. Dibuixa la teva aquí, retalla-la
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per la línia de punts i porta-la a l'Ajuntament o deixa-la a la bústia. Anima't!

L’ENTREVISTA

“Només hi havia
camins de carro per
comunicar-nos amb
Martorelles de Baix,
i la resta de pobles
del voltant”

E

n Miquel ha estat durant molts
anys masover de la masia de Can
Coll. De fet hi va néixer, i hi va
viure fins els 30 anys, quan es casà i
marxà a Mollet. Després d'una variada
vida laboral va tornar, en jubilar-se i s'hi
està fins l'any 2004. Avui viuen a Mollet
amb la seva dona, la Teresa, i lamentablement no tenen un record gaire enyorat de Santa Maria. Compta ja 82 anys,
tot i que fuma com un carreter, vici que
no ha abandonat des que s'hi enganxà
de molt jove. Anem a visitar-lo a casa
seva. És la cuina, i durant dues hores,
conversador de mena com és, ens fa
cinc cèntims del que ha estat la seva
vida a Martorelles, com li diu ell ( encara té el costum de dir Martorelles de
Baix i de Dalt).

Can Coll està ara deshabitat...
Doncs m'és bastant indiferent la veritat,
em van fer fora de casa, només n'érem els
masovers, però les maneres com ho van
fer van ser molt reprovables i sense cap
respecte als sentiments. Ja fa més de 7
anys i no vull ni pensar en com va anar tot
allò. M'entristeix.
Contundent, no?
Si, de fet ara hi pujo ben poc a
Martorelles, a veure la meva germana de
tant en tant. Can Coll ara està deshabitat
i la finca abandonada, perquè diuen que
volen construir-hi moltes cases. En

aquella casa hi hem
viscut tota la vida la
meva família, els avis
i els pares. Hi ha
hagut molta vida allí.
Expliqui'ns algunes
pinzellades de com
era la vida al poble
60 anys enrere. De
què vivien?
Tothom qui vivia al
poble treballava els
camps del voltant. Es
treballava la vinya,
horts,
fruiters,
cereals... era un poble
agrícola. Al poble hi
havia tres carros, el de can Rifà, el de Can
Pep i el nostre. Amb el carro traginàvem
el raïm de cada família, ja que cadascú es
feia el vi per consum propi. El tracte que
nosaltres teníem era que fèiem el trajecte
a canvi de jornals, quan arribava el dia de
veremar a les nostres vinyes venien a
treballar els pagesos que els havíem fet el
transport, si durava més del convingut
llavors pagàvem amb diners. El vi
l'emmagatzemàvem en botes de fusta, i
l'únic tractament que li fèiem era que el
trafegàvem, li trèiem les mares, després el
veníem, i se l'enduien en bots ( pell de
cabra curtida ) cap a Vilamajor. Era un vi
de 13° o 14°, de les varietats somoll o
pansa rosada, negres, força bo, no és per
dir-ho.
Hi havia comerços?
Penseu que només hi havia camins de carro
per comunicar-nos amb Martorelles de
Baix, i la resta de pobles del voltant, per
abastir-nos de queviures no podíem anar a
comprar al supermercat amb la bosseta i
caminant. Hi havia quatre comerços, Can
Riudes que era el forn, Can Xesques i
l'Hostal de queviures, i els meus pares
també tenien una tocineria i botiga de
queviures. També baixàvem al mercat de
Mollet a vendre i comprar. Sempre ens
desplaçàvem caminant.
I feien la festa de la verema?
No, la feina és feina i la festa és festa. Les

Vols participar a Dalt la vall?,

festes les fèiem per Nadal, Sant Antoni, i
sobretot les festes Majors de tots els pobles
del voltant. Allí sí que ho passàvem bé,
ballàvem fins altes hores de la matinada
amb les orquestres. Ei!, i sense ni una gota
d'alcohol que llavors engatar-se estava
molt mal acceptat. Les noies podien estar
tranquil.les que tots érem molt formals.
Els agradava molt ballar, no? Quines
músiques ballaven?
El “paso doble”, el vals i el vals jota. Per
tenir música al principi ho fèiem amb el
“manubrio”, que el llogàvem a Barcelona,i
només ho podíem fer cada dos o tres
mesos, amb un corró d'unes deu o dotze
cançons. Un voluntari el feia anar,
sobretot anàvem al local de la Flor. Amb
això ballàvem tota la tarda. El millor però
eren les festes majors les nostres i les dels
pobles del voltant. Els nois ben engalanats
i amb les sabates de mudar, i les noies
anaven caminant fins el poble amb les
espardenyes i allí es canviaven i es
posaven les sabates de mudar. Fèiem tots
bastant de goig.
A Santa Maria hi ha qui el recorda com
a professor de ball...
Si, perquè vam muntar un grup de Ball de
Gitanes, de Sardanes i de Ball de parella. Ho
vam passar molt bé, hi havia un grup molt
entussiasta i això es notava.
Per Jordi Valls

proposar un nou espai? enviar
una recepta? fer una crida al poble? informar sobre algun fet històric?
anunciar alguna activitat? Posat en contacte amb nosaltres!

