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Martorell és una ciutat de pas, va ser feta al mig del 
camí i al llarg de la seva història hi ha passat molta 
gent, de diversos orígens i cultures. Cruïlla de camins, 
punt de trobada i connexió.

Per Martorell, com a ciutat de pas amb més de dos 
mil anys d’història, hi han passat i també s’hi han 
quedat moltes persones d’orígens i procedències 
molt diferents. Per aquí han passat grecs, romans, 
cartaginesos, àrabs...

Actualment, hi conviuen persones que provenen de 
76 nacionalitats d’origen diferents que han escollit la 
nostra ciutat per desenvolupar el seu projecte de vida.

Martorell és avui una ciutat plural i diversa amb totes 
les seves connotacions i ens sentim molt orgullosos 
de l’alt nivell de cohesió social i convivència, el bé més 
preuat per a qualsevol societat. Això no és fortuït, s’ha 
de treballar i a Martorell tenim molta experiència en 
aquest sentit perquè venim de molt lluny.

L’activitat física i l’esport tenen un paper molt rellevant 
per l’assoliment d’aquest alt grau de convivència i 
cohesió social. Contribueixen a construir els valors 
de l’esforç, la superació, l’amistat, la cooperació, la 
solidaritat, el respecte i el sentiment de pertinença a 
la comunitat; milloren la salut i també l’educació. Per 
això, a Martorell parlem des de fa anys de l’esport 
saludable pel conjunt de la societat i ara avancem en 
l’esport saludable al servei de l’educació i de la cohesió 
social.

Una mostra d’això és el projecte Martorell Educa 360, 
un projecte pioner a Catalunya i que ofereix activitats 
extraescolars amb caràcter universal i gratuït a tots 

els nens i nenes escolaritzats a Martorell. Una part 
molt significativa d’aquestes activitats són de caràcter 
esportiu.

També estem compromesos amb l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides i els seus 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), on el número 3 
evoca a la salut i el benestar, el número 4 a l’educació 
equitativa i inclusiva de qualitat i el número 10 a la lluita 
contra les desigualtats. A través del nostre sistema 
esportiu treballem per avançar en la reducció de les 
desigualtats i la millora d’oportunitats.

En aquests moments som al tram final de la redacció 
de l’Agenda Urbana de Martorell, un instrument que 
ha de concretar les estratègies de transformació i 
desenvolupament sostenible del municipi durant la 
dècada vinent. Un procés de planificació estratègica 
urbana i territorial, basada en aquesta Agenda 2030 i 
els ODS, l’Agenda Urbana de la Unió Europea, l’Agenda 
Urbana Espanyola, i en la participació ciutadana, 
en què les polítiques socials han de tenir un paper 
rellevant.

Martorell aspira a ser nomenada Ciutat Europea de 
l’Esport amb la ferma convicció que la nostra manera 
d’entendre l’activitat física i l’esport, així com els 
programes que desenvolupem, estan perfectament 
alineats amb els valors de l’Associació de Capitals i 
Ciutats Europees de l’Esport i amb la il·lusió d’implicar-
nos en la seva difusió amb l’esperança que el nostre 
exemple pugui resultar inspirador per a moltes altres 
ciutats.

Xavier Fonollosa i Comas 
Alcalde de Martorell
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L’esport saludable  
al servei de l’educació  
i la cohesió social
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Des dels anys noranta, a Martorell hem 
parlat de forma insistent de la pràctica 
de l’activitat física i esportiva “saludable”, 
destacant els beneficis per a la salut que 
produeix la seva pràctica, però remarcant 
els beneficis que reverteixen també sobre 
la mateixa societat ajudant a construir-ne 
una de millor.

L’esforç, la solidaritat, la companyonia, la 
integració, l’educació, la cultura, l’amistat 
i el respecte, són valors que fan que la 
seva pràctica faciliti no només la millora de 
la condició física de les persones i el seu 
estat de salut, sinó que també proporcioni 
efectes saludables per al conjunt de la 
societat.

El 2010, el Patronat Municipal d’Educació 
Física i Esports es va transformar en el 
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones integrant en un sol organisme 

L’esport saludable al servei  
de l’educació i la cohesió social

la gestió de les regidories de Benestar Social, 
Ensenyament, Infància i Adolescència, Joventut, 
Cultura, Esports, Participació, Cooperació i 
Comunicació.

Aquesta integració ens ha permès avançar en 
un model de governança que alinea mirades, 
coneixements i experiències per donar resposta 
amb una visió més global als reptes que es 
plantegen a la nostra societat.

Des de la perspectiva de l’activitat física i 
esportiva, aquella mirada de l’esport no com 
una finalitat en si mateixa sinó com una eina al 
servei de la societat s’ha vist refermada i alhora 
reconeguda.

La diagnosi compartida des de les diferents 
perspectives i els programes i dispositius que 
hem anat desenvolupant durant la darrera 
dècada ens ha permès avançar des de l’Esport 
Saludable a l’Esport Saludable al Servei de 
l’Educació i la Cohesió Social.
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Per desplegar la nostra missió, els trets culturals que 
han de definir les nostres actuacions són:

Missió, trets culturals i visió

La Missió del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Martorell és:

“... la de contribuir a satisfer 
les necessitats i aspiracions 
dels ciutadans i ciutadanes 
de Martorell, especialment 
en l’àmbit de l’estructura 
sociocultural, de manera 
coordinada amb la resta 
d’àrees i regidories de 
l’Ajuntament de Martorell, 
amb la finalitat d’avançar en 
l’assoliment harmonitzat de la 
missió municipal; promovent 
i desenvolupant les funcions, 
serveis i activitats que en cada 
moment li siguin assignats per 
l’Ajuntament de Martorell”.

Coherent amb aquesta finalitat, la missió que té assignada 

la Regidoria d’Esports és: 

PROMOVEM 

La pràctica esportiva

PROMOVEM 

Un estil de vida saludable

“Promoure la pràctica 
de l’activitat física 
i esportiva entre 
els ciutadans de 
Martorell”

Els valors positius de la pràctica esportiva no només 
són aquells que repercuteixen en el mateix practicant 
sinó que existeixen d’altres que el converteixen en una 
magnífica eina al servei de la societat, encara que per 
tal que així sigui cal desenvolupar-los de manera activa.

La finalitat és aconseguir que el màxim nombre de 
ciutadans de Martorell practiquin esport, no úni-
cament que utilitzin els serveis esportius prestats 
directament per l’Ajuntament. La intervenció de 
l’Ajuntament en el sector esportiu s’ha d’orientar a 
la promoció de la pràctica esportiva, prestant de 
manera directa aquells serveis dels quals existeixi 
una demanda que, per qualsevol causa, no pugui ser 
satisfeta per altres iniciatives.

La suma d’esforços dels diferents agents integrants 
del sistema esportiu de Martorell, iniciativa privada 
amb afany lucratiu, iniciativa privada sense afany 
lucratiu i el mateix Ajuntament, fa possible un enri-
quiment de l’oferta de serveis esportius a la nostra 
població de la qual en surt beneficiat el ciutadà.

La pràctica d’activitat física i esportiva a través 
de serveis esportius “reglats”, excepció feta per 
sectors de població molt concrets, no constitueix 
una necessitat de caràcter primari.

L’esport públic no constitueix una finalitat en si 
mateix. És una eina al servei d’un millor benestar 
personal i social. L’esport públic ha de constituir 
una eina al servei de la construcció d’una societat 
més participativa, més igualitària, més solidària i 
més integradora.

Tot el conjunt d’actuacions i serveis que desenvo-
lupem i prestem estan adreçats a persones i són 
prestats per persones. Per tant, cal considerar les 
necessitats de tots els col·lectius amb interessos 
lícits envers les activitats de l’organització tant de les 
generacions actuals com de les que ens seguiran.

La recerca de la màxima eficiència ha de presidir 
totes i cadascuna de les actuacions en les quals 
participem.
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La majoria de la població troba a Martorell una 
àmplia oferta esportiva de formació, de lleure i 
terapèutica suficient en quantitat i qualitat per 
satisfer les seves necessitats.

 A Martorell s’aprofita l’interès social del 
fenomen esportiu per incrementar l’interès i 
la participació dels ciutadans en altres àrees 
d’enriquiment social i cultural.

El sistema esportiu de Martorell està 
conformat per un cicle complet. És madur, sòlid 
i sostenible.

Els espais esportius oberts formen part de la 
dotació d’equipaments urbans i del paisatge 
urbanístic de la nostra població.

La utilització de la bicicleta com a mitjà de 
transport dins el nucli urbà està guanyant 
terreny als vehicles amb motor.

És habitual veure molts ciutadans practicant 
esport de manera lliure a les àrees urbanes 
d’equipaments esportius.

L’espectacle esportiu genera un alt grau de 
seguidors de les diferents modalitats esportives 
que s’apleguen durant el cap de setmana a 
donar suport als esportistes.

Els ciutadans de Martorell poden gaudir de la 
utilització d’un parc d’equipaments suficient i 
modern, que utilitza energies renovables.

Els serveis esportius (i els seus integrants) són 
una eina útil, flexible, amb permanent capacitat 
d’adaptació i de redimensionament en virtut de 
les necessitats de cada moment.

Existeix un ampli consens polític i social que 
permet desenvolupar polítiques a mig/llarg 
termini independentment de qui governi en 
cada moment.

La societat martorellenca és participativa, 
integradora, solidària i molt més.

Definir i escriure “la Visió” permet alinear els esforços 
dels integrants del sistema a través de la visualització 

de la realitat futura desitjada. Així és com la descrivíem 
al mes de novembre del 2001:
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Context  
sociodemogràfic
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Distribució de la població  
per sexe

Top 5 nacionalitats a Martorell

Percentatge de població estrangera

Piràmide de població 2022 Creixement de la població

Composició econòmica

14,66514,117

51%

49%

La població estrangera a Martorell està per sobre de la 
mitjana de Catalunya

Homes
14941

Dones
14320

Total
29261

Taxa d’atur registrat 2019 2021

Martorell 11,8% 14,9%

Baix Llobregat 9,4% 12,2%

Catalunya 10,9% 12,4%

Renda familiar disponible bruta per habitant Milers d’euros (€)

Martorell 15,7

Baix Llobregat 18,3

Catalunya 17,6

Percentatge de població estrangera %
Martorell 18,0

Baix Llobregat 11,0

Catalunya 16,2
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021
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El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Martorell s’integra 
en el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones 
de Martorell (PMSAPM). El seu principal objectiu és fomentar i 
promoure la pràctica d’activitat física i esport entre la ciutadania 
de Martorell com a hàbit de salut i des d’una perspectiva de 
benestar integral.

Organització  
de l’esport a Martorell

L’esport municipal
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Evolució del percentatge de despesa en 
esports respecte del total de despesa  
de l’Ajuntament 

Comparativa del percentatge de  
despesa en esport respecte del total  
de despesa (2020)

Organització del Departament d’Esports

El Departament d’Esports de Martorell compta amb 76 persones contractades.

Amb l’objectiu de tenir una visió global del que representa 
el percentatge de despesa en esports respecte del total 
de despesa de l’Ajuntament per a l’any 2020, s’ha cregut 
oportú realitzar una comparativa d’aquesta dada amb 
5 municipis de la província de Barcelona, amb un volum 
d’habitants similars a Martorell.

2018 2019 2020 2021

12,5%

10,0%

7,5%

5,0%

2,5%

0

9,5%
10,6%

10,3%

8,3%

10,5% 
Martorell

Mitjana de la província 
(excloent  Barcelona ciutat)

2,7%  
Municipi A

1,7%  
Municipi B

5,1%  
Municipi C

4%  
Municipi D

5,8%  
Municipi E

4,2%

SERVEI  
de Medicina

SERVEI  
de Salut

ESPOR T  
Federat

ESPOR T  
Escolar

• Centre Integral  
d’Esports i Salut

• Complex Esportiu 
La Vila

• Piscina d’Estiu

• Suport a 
l’Associacionisme

• Equipaments de 
l’esport federat

Persones
CONTRACTADES76
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Evolució dels ingressos per taxes i preus públics del departament  
d’esports (2016-2020)

Evolució de les despeses  
del departament d’esports (2016-2020)

Hi ha hagut un ferm compromís en les inversions en matèria 
d’esports realitzades en els darrers anys. Entre els anys 
2016 i 2020, de mitjana, les inversions en esports a Martorell 
sobre el total d’inversions municipals han representat un 
16,58%. 

Aquest percentatge s’ha vist incrementat atès que 
l’Ajuntament de Martorell ha invertit i apostat per la 
millora del seu parc d’equipaments amb, per exemple, la 
construcció del Pavelló de Can Cases l’any 2018, fet que ha 
suposat un augment substancial per aquest concepte.

2018 2019 2020 2021

1.924.743,00 €

1.963.644,00 €

1.082.054,00 €

1.345.248,01 €

2018 2019 2020 2021

3.870.398,00 €

4.004.225,00 €

4.081.258,00 €

3.916.751,79 €
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Martorell és una ciutat de gran vitalitat gràcies al seu teixit 
associatiu i al seu esperit col·lectiu. El sistema esportiu del municipi 
és un dels grans actius amb els quals comptem i aglutina persones, 
objectius, interessos i valors molt diversos, fent així possible la 
cohesió social. 

Agents del  
sistema esportiu
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Teixit associatiuMapa del sistema 

En l’àmbit esportiu, més d’una trentena d’entitats i associacions 
amb més de 4500 socis i més de 2600 esportistes (tant de 
caràcter federat com de promoció de l’activitat física i la salut) 
ofereixen a la ciutadania un ampli ventall d’ofertes en diferents 
disciplines esportives, combinant l’esperit de lluita i competició amb 
la integració, el compromís i els valors de germanor i pertinença.

L’Ajuntament col·labora i dona suport a totes les entitats 
esportives del municipi per tal que les activitats que desenvolupen 
diàriament es duguin a terme en les millors condicions possibles.

Tots els espais que en fan us estan subvencionats al 100%.  
D’aquesta manera, les entitats poden accedir als equipa-
ments públics de forma gratuïta, un punt que facilita molt 
el creixement i desenvolupament dels clubs.

Suport organitzatiu d’actes. Trimestralment, es produeixen 
reunions amb entitats esportives per tal que aquestes 
presentin els seus projectes i actes que van sorgint durant 
la temporada. Des del municipi es dona suport material, 
econòmic i/o de recursos humans als projectes i esdeveni-
ments que les entitats organitzen. 

Anualment es destinen més de 335.500 € de subvenció 
econòmica. Aquesta està dividida en programes segons edat 
i tipologia d’activitat.

Per tipologia d’oferta

• Esport de competició 

• Esport salut

• Esport de lleure, oci  
i recreatiu

Sector empresarial 

Empreses de serveis esportius

Empreses de venda  
d’articles esportius

Escolars

Joves

Població adulta

Gent gran

Col·lectius 
específics

Escoles Educació d’Infantil i Primària: 

• Escola Lola Anglada

• Escola Mercè Rodoreda

• Escola José Echegaray

• Escola Vicente Aleixandre

• Escola Juan Ramón Jiménez

• Escola Els Convents

Centres educatius d’Educació  
Secundària:

• Institut Maria Canela

• Institut Pompeu Fabra

• Institut Joan Oró

Escoles concertades: 

• Escola La Mercè

Centres educatius d’Educació Especial:

• El Pontarró

PMSAPM

Departament 
d’Esports

Altres àrees  
del Patronat

CENTRES D’ENSENYAMENT

Associació de Famílies  
d’Alumnes (AFA)

CIUTADANIA

Participants No participants

CLUBS I ENTITATS 
 ESPORTIVES

Organitzacions 
sense ànim  

de lucre
Sector privat

SISTEMA ES-
PORTIU LOCAL 
DE MARTORELL

By space 

• Instal·lacions esportives 
municipals

• Instal·lacions pròpies

• A l’aire lliure (medi 
natural i urbà)

MÉS DE 

30 entitats

MÉS DE 

4.500 membres

MÉS DE 

2.600 esportistes 
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Nom Nombre de socis Nombre d’equips/activitats Total d’esportistes

Club Petanca Martorell 111 5 69

Club Natació Martorell 216 11 132

Club Escacs Martorell 72 2 31

Agrupació Excursionista de Martorell 165 1 50

Club Bàsquet Martorell 221 15 133

Club Voleibol Martorell 205 16 154

Club Handbol Martorell 575 14 157

Penya Ciclista Martorell 75 2 50

Societat Pescadors Esportius Martorell 15 1 15

Societat de Caçadors de Martorell 57 1 57

Club Martorell Bike 35 1 30

Yahooo! Esportsi Lleure a la Natura 40 1 40

Club Petanca 3 Boles 65 1 15

Rugby Club Martorell 49 3 53

Club de FutbolMartorell 1063 35 528

Ass Esportiva Micorella 45 1 35

Martorell Atlètic Club 205 9 136

Club Tir Martorell 100 1 25

Cub BàsquetLa Mercè 268 9 89

Club Sala 5 Martorell 284 8 94

Ass Esportiva Pares i Mares de. Martorell 120 12 127

Ass Esportiva Nihon Tai-Jitsu 47 1 55

Club Escacs Escac Mat 22 1 7

Club Hoquei Patins Martorell 76 6 39

Martorell Gimnàtic Club 154 12 126

Martorell Pàdel Club 229 14 289

Club Judo Martorell 78 7 82

Total 4592 190 2618

Evolució de les subvencions 

Un altre aspecte rellevant per a tots els infants 
menors de 14 anys, és el benefici del conveni que 
ofereix l’Ajuntament de Martorell. Les entitats 
que s’hi adhereixen permeten que els infants 
menors de 14 anys puguin fer ús d’espais esportius 
municipals de forma gratuïta. Un exemple és la 
piscina de la Vila i la piscina d’estiu.

2018 2019 2020 2021 2022

396.592,85 €

356.382,63 €

326.922,07 €

335.495,71 €

485.151,72 €

Total d’esportistes 
federats  2.618
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Heroes of the Cruyff court

Els Heroes of Cruyff Court té la voluntat 
d’implicar els joves entre 14-18 anys per 
tal que, a través d’una formació que 
imparteix la Regidoria d’Esports amb 
la col·laboració de la Cruyff Foundation, 
facilitin les eines als participants i 
aquests siguin capaços de gestionar el 
Cruyff Court, el dinamitzin i fins i tot amb 
l’assessorament dels nostres tècnics 
siguin capaços d’organitzar un torneig.

Sector privat

A part de les entitats esportives que 
promocionen l’esport i l’activitat física al 
municipi, també n’hi ha d’altres que ho 
fan des de l’àmbit privat. Aquests centres 
privats complementen l’oferta esportiva 
municipal tot enriquint el sistema esportiu 
local amb serveis d’entrenament personal, 
fisioteràpia, centres de benestar integral, 
ioga, pilates i arts marcials, entre d’altres.

Categories d’alt nivell

Sènior Masculí Club Sala 5
Competeix a la 2a divisió B a escala estatal.  

Juvenil Masculí. Club Sala 5
Competeix a la Divisió d’Honor Juvenil Nacional: 
màxima categoria estatal.

Sènior Masculí Club Bàsquet Martorell
Competeix a la categoria EBA d’àmbit nacional. 

Sènior Femení Club Handbol Martorell
Competeix a la Lliga Catalana Sènior: tercera 
màxima categoria estatal.

Waterpolo Femení Club Natació 
Martorell
Competeix a 2a divisió Nacional. Martorell 
Gymnastics Club

Martorell Gimnàstic Club
Participació en campionats d’Espanya  
de gimnàstica artística.

Club Natació Martorell
Participació campionats d’Espanya de natació.

Sènior Masculí Martorell Pàdel Club
Competeix a divisió d’honor, màxima categoria 
catalana. 32 33
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Amb la finalitat d’obtenir una visió general de la pràctica 
esportiva a Martorell, es va realitzar una enquesta per avaluar les 
infraestructures esportives locals, en la qual van participar prop de 
800 ciutadans majors de 18 anys del municipi.

Pel que fa als resultats, un 79,9% dels participants es va considerar 
a si mateixos físicament actius, és a dir, que practiquen activitat 
física i esportiva de manera regular un cop o més a la setmana. El 
percentatge d’homes (83,9%) va resultar lleugerament superior al 
de les dones (75,1%).

A més, al voltant del 50% dels enquestats que practiquen activitat 
física i esportiva, ho fan de manera lliure i sense formar part de cap 
organització, un 20,6% fa esport organitzat i un 32,6% du a terme 
la pràctica esportiva de totes dues maneres.

La práctica esportiva 
a Martorell
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Esport escolar
Projecte: ‘Martorell Educa 360’: esport educatiu a l’escola

L’Educació 360 és una iniciativa educativa, 
social i política que planteja connectar els 
aprenentatges que es produeixen en tots els 
temps i espais de la vida de les persones. Ho 
fa vinculant escola, famílies i tots els recursos 
i actius de la comunitat i vetllant per garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

El gener de 2019, l’Ajuntament de Martorell 
es va adherir a “l’Aliança Educació 360” de 
Catalunya, i el curs 2021-2022 va iniciar el 
programa Martorell Educa 360º, una oferta 
bàsica, universal i gratuïta.

L’objectiu del programa Martorell Educa 360º és que 
tots els infants del municipi tinguin al seu abast una 
carta bàsica de serveis extraescolars de qualitat i 
accessible. És per això que els serveis s’ofereixen a 
totes les escoles d’infantil i primària del municipi amb 
caràcter gratuït. Les activitats extraescolars tenen 
una perspectiva inclusiva i tenen el propòsit d’afavorir 
la participació i l’aprenentatge dels alumnes de 
Martorell, reduint les barreres que la puguin dificultar.

La carta bàsica de serveis extraescolars de Martorell 
és una gran oportunitat perquè:

Ajuda a reduir les desigualtats en l’accés a les 
extraescolars.

Té efectes positius en els àmbits de l’escola 
(reducció de l’absentisme i l’abandonament 
escolar i millora dels resultats acadèmics), la 
persona, la família (millora de l’autonomia i 
l’autoestima) i la comunitat (reforça la cohesió 
social i el teixit associatiu).

Els prepara per al futur, treballant per una 
societat més formada, més empoderada, més 
crítica, més capaç d’afrontar les crisis i amb 
més cohesió social.
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Famílies

Impuls de projectes d’implicació  
i dinamització familiar

Administració Local

Reforç del treball social, 
programes d’ajuts i 
acompanyament a 

l’escolaritat

Educació no formal 

Oferta d’una àmplia carta 
d’activitats extraescolars i 
majors facilitats a l’accés

Centres Educatius

Suport a la innovació pedagògica, 
enriquiment als patis i compromís 

amb la inclusió

Entorn Educatiu

Habilitació i dinamització dels 
espais públics i equipaments amb 

activitats educatives 

360  
E D U C AT I O N

Esport Educatiu a l’Escola a Martorell Les activitats s’estructuren en quatre aspectes:Agents implicats en l’Educació 360

L’Esport Educatiu a l’Escola (E3) és una proposta 
esportiva universal i de qualitat dins del context 
escolar, on tota la comunitat educativa es 
connecta per millorar les oportunitats educatives 
de la infància.

Els entorns natural i urbà. 
Activitats i jocs per treballar 
l’entorn de l’escola.  

L’activitat física i la salut.  
Control dels moviments bàsics del 
cos i treball dels hàbits d’higiene 
personal.

Percepció, imatge i moviment del 
propi cos. Reconeixement del mateix 
cos, percepció del moviment i 
interacció amb objectes i materials 
de l’entorn.

La pràctica del joc motor. Jocs de 
conscienciació social, tradicionals, 
populars.

1

2

3

4

800+ 
inscripcions
el curs  
2021-2022

L’E3 engloba cinc programes d’activitat física i esportiva 
adaptats a cada etapa educativa i al Projecte Educatiu de 
Centre (PEC). Les activitats es realitzen fora de l’horari escolar, 
per a ajudar en la formació integral dels infants i transmetre’ls 
valors per avançar cap a una societat més justa.
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Etapa escolar Total de participants Homes Dones cens escolar
% d’incidència 
 en el cens escolar

Infantil 383 217 166 777 49%

Primària 158 92 66 569 28%

Secundària 158 85 73 601 26%

Post-secundària 105 58 47 702 15%

TOTAL 804 452 352 2649 30%

Objectius:

 Consolidar l’escola com un espai clau per a 
l’aprenentatge esportiu al llarg de l’etapa 
educativa.

 Promoure l’activitat física i l’esport com una eina al 
servei de la ciutadania, com un vehicle de millora 
en l’àmbit de la salut, l’educació i l’equitat social.

 Fomentar l’activitat física i l’esport amb una 
finalitat educativa i de formació integral. 

 Connectar l’horari lectiu i no lectiu de les escoles, 
convertint-les en eixos clau de la comunitat local.

Serveis propis  
del Departament d’Esports
El Departament d’Esports de Martorell promou un conjunt 
de programes i activitats fisicoesportives municipals dirigides 
a diferents grups de població, les quals majoritàriament es 
duen a terme als centres esportius municipals.

A continuació es presenta l’oferta esportiva municipal actual 
segons perfils de població, sense comptar l’oferta de la Carta 
de serveis d’activitat física i esport.

Nadons i infants (0 a 3 anys)
• Activitat aquàtica per nadons

Infants i adolescents (3 a 14 anys)
• Activitats aquàtiques

• New Dance

Joves i adults
Activitats físiques terrestres
• Ioga
Activitats físiques aquàtiques
• Aiguagym bàsic
• Aiguagym
• Cursets de natació per adults
• Natació per adults

Destinataris

Infants i adolescents  
entre els 3 i 12 anys.

Totes les escoles de primària públiques del municipi 
participen en el Programa Educatiu a l’Escola dins del 
marc del projecte 360º.

Les escoles i la seva participació estan llistades a 
continuació: 
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A Martorell, hi ha un 19% (2021) de població abonada 
a un complex esportiu municipal sobre el total 
d’habitants.

6000
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6051

5484
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5772

2017 2018 2019 2020 2021

Activitats terapèutiques aquàtiques
• Matronatació
• Fibroteràpia aquàtica
• Teràpia aquàtica
• Teràpia aquàtica per l’esquena
• Aigua Salut

Gent gran

Activitats físiques terrestres
• Activitat física per la gent gran
• Ioga
• Música popular
• Ball
• Teatre per la gent gran

Activitats físiques aquàtiques
• Cursets de natació per la gent gran
• Natació per la gent gran

Activitats terapèutiques aquàtiques
• Fibroteràpia aquàtica
• Teràpia aquàtica
• Teràpia aquàtica per l’esquena
• Aigua salut

Evolució de les persones abonades

de la població total
 N’ÉS MEMBRE19%
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Pràctica organitzada puntual
Són diferents els agents del sistema esportiu local de 
Martorell que organitzen esdeveniments esportius 
durant tot l’any. A continuació es destaquen algunes de 

les iniciatives més rellevants liderades per l’Ajuntament 
de Martorell i entitats esportives celebrades al municipi 
en els darrers anys.

Marxa de la primavera

Esdeveniment per fomentar l’activitat física a tots els 
segments d’edat del municipi i per donar a conèixer 
l’entorn natural més proper de Martorell. 

L’any 2023, l’activitat arribarà a la 30a edició, i en els 
darrers anys han participat més de 2.000 persones.

Aquesta activitat va dirigida a tots els segments de 
població del municipi. La caminada disposa de dos 
recorreguts, un de 6,5 km per a totes les edats i 
nivells, i un d’11 km per qui vulgui allargar la passejada.

A més de l’activitat de senderisme, es poden trobar 
activitats complementàries com les activitats 
d’aventura, la cursa d’orientació i la marxa nòrdica. 

Nit de l’activitat física 
i l’esport

Esdeveniment que coincideix amb el dia 
Mundial de l’Activitat Física i l’Esport i que 
pretén reconèixer a les persones, escoles 
i entitats locals que han destacat en 
diversos àmbits de l’activitat física i l’esport 
dins el nostre municipi. 

Els guardons pretenen donar un 
enfocament global i divers de l’esport a 
Martorell, mitjançant diverses modalitats. 
També s’homenatja a entitats i persones 
destacades del municipi.

En l’edició de l’any 2022, van assistir-hi 
1.200 persones.

Reconeixement  
èxits esportius

Esdeveniment que té l’objectiu de 
reconèixer i premiar a tots aquells equips 
i esportistes que durant la temporada 
esportiva han aconseguit èxits en les seves 
respectives modalitats.

Una gran representació de l’esport federat 
s’aplega al voltant de la piscina d’estiu per 
reconèixer els seus èxits.

Esdeveniments destacats
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Cursa de 5 i 10 km de Martorell

Amb 22 edicions, la cursa de 5 i 10 km és un clàssic 
per la població martorellenca. Més de 500 atletes són 
partícips d’aquest esdeveniment que s’ha consolidat 
com una de les curses de referència i en què destaca la 
seva excel·lent organització. L’any 2019 la cursa va ser 
Campionat de Catalunya.

Torneig Fires de Primavera de petanca

Amb 38 edicions ininterrompudes, aquest històric torneig 
autonòmic organitzat pel Club de Petanca Martorell 
és una de les competicions més representatives de 
Martorell, amb la participació oberta a altres municipis 
del territori català.

Torneig de bàsquet mini. 
Memorial Jordi del Amo
Torneig organitzat pel Club Bàsquet La Mercè, arribant 
ja a la 25a edició. Centrat en la categoria mini amb la 
presència de 9 conjunts de 7 clubs diferents. És una de 
les cites més consolidades del bàsquet base català i 
ha omplert les pistes de partits, concursos d’habilitats i 
concursos de triples.

Torneig de futbol base femení

Torneig organitzat pel Club Futbol Martorell amb 32 equips 
de futbol base femení de Catalunya, Aragó i la Comunitat 
Valenciana. 500 persones entre jugadores i tècnics i prop de 
3.000 persones de públic van gaudir de l’esdeveniment en la 
seva darrera edició.

Torneig de bàsquet Vila de Martorell

Trobada esportiva d’equips cadets masculí i femení de 
categoria preferent, la màxima categoria en l’àmbit del 
bàsquet català. Un torneig referent com espai de troba-
da esportiva de qualitat pels equips participants.

Festa del futbol català

La Festa del Futbol Català és un esdeveniment únic orga-
nitzat per la Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament 
de Martorell. Consisteix en l’organització de les finals durant 
tres dies del Campionat de Catalunya de Futbol Base i de la 
Copa Catalunya de Futbol Sala Base.

Campionat escolar d’atletisme 

Campionat d’atletisme que agrupa diverses franges 
d’edat escolar, dividides en tres categories. Suma 13 
edicions i cada any puja el seu nombre d’inscripcions.  
En l’última edició van participar-hi més de 2.000  
nens i nenes.

Open Club d’Escacs Martorell

Torneig de gran prestigi amb 37 anys d’història i molt 
esperat pels jugadors d’escacs. L’Open reuneix al 
voltant de 200 participants d’arreu de Catalunya que, 
durant nou dissabtes consecutius, disputen partides en 
tres categories i nivells diferents.
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Jornada 360

Jornada de difusió, balanç i debat del Martorell 
Educa 360, una oferta d’activitats extraescolars 
bàsica, universal i gratuïta per als infants. El projecte 
ha acollit més d’un miler d’infants en el primer any de 
desplegament a casa nostra i agents diversos com 
els ponents de la Generalitat de Catalunya o Consell 
Català de l’Esport entre d’altres, en van realitzar una 
valoració molt positiva durant la jornada.

El Martorell Educa 360 és part del Projecte Educatiu 
d’Entorn, d’activitats extraescolars, al qual Martorell 
està adscrit des de 2017.

Cursos d’handbol

La Federació Catalana d’Handbol amb col·laboració 
amb el Club Handbol Martorell i l’Ajuntament de 
Martorell han organitzat diverses trobades de les 
seleccions catalanes. En aquests entrenaments, la 
federació ha obert les portes a tots els entrenadors 
i entrenadores del municipi perquè puguin participar i 
formar-se de forma totalment gratuïta.

Congressos i seminaris

Cursos Federació Catalana de Futbol

El curs d’Entrenador Nacional B es va celebrar a Mar-
torell, un curs on més de 40 entrenadors van poder 
formar-se i millorar els seus conceptes tècnic-tàctics.

Congrés futbol sala català

El congrés anual d’entrenadors de futbol sala s’ha 
dut a terme durant 4 anys consecutius a Martorell. 
Un esdeveniment que aplega entrenadors d’arreu 
de Catalunya amb ponents d’àmbit nacional i 
internacional.
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01. 

02. 

03. 

Gener

Març

• Torneig solidari de pàdel a favor de la Creu Roja 

• Campionats d’Espanya de Federació Catalana de Futbol Sub16 i 
Sub19 

• Torneig de Reis Club Escacs Escac Mat

• Competicions de Gimnàstica Artística

• Sala 5 - Entrenaments amb futbolistes japonesos 
(Zoot Waseda) 

• Memorial Corcoy Club Escacs Martorell 

• Curs de Defensa Personal Femenina

• Marxa de la Primavera

• Final Copa Generalitat d’Hoquei

Calendari d’esdeveniments esportius a Martorell 

Febrer 

04. 

05. 

06. 

 Abril  

 Maig  

Juny 

• Nit de l’Activitat Física i l’Esport a Martorell
• Cicle de Passejades de la Gent Gran
• Torneig de Fires Club Petanca Martorell 
• Torneig 3x3 del Club Bàsquet Martorell 
• Torneig Penitenciari d’Escacs 
• Torneig de Pàdel de la Primavera 
• Torneig Internacional de Futbol per categories inferiors

• Torneig 1 de maig Club Voleibol Martorell
• Competició de judo Memorial David Ruiz Guijarro  
• Torneig social Ciutat de Martorell d’escacs 
• Festa del patí del Club Hoquei Patins Martorell

• Festa del Futbol Català de la Federació Catalana Futbol 
• Your Challenge Futbol Camp 
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07. 

08. 

09. 

Juliol

Agost

Setembre 

• Reconeixement dels èxits esportius
• Curs entrenadors de futbol sala: teoria i pràctica 
• Torneig 24 hores Club Petanca Martorell 
• Aniversari i trobades solidàries Nihon Tai Jitsu

• Torneig Festa Major Club Petanca Martorell 

• Setmana Europea de l’Esport

• Torneig inclusiu futbol Sala Punt de Trobada 

• Torneig bàsquet mini Ciutat de Martorell - Memorial Jordi Del 
Amo - Club Bàsquet La Mercè 

• Open Escacs Memorial Rubiralta 

• Diable Football Cup  

• Torneig de futbol femení Vila de Martorel

10. 

11. 

12. 

+ 

Octubre

Novembre

Desembre

Esdeveniments 
addicionals: 

• Campionat escolar d’atletisme 
• Entrenaments oberts Nihon Tai Jitsu 

• Trofeu Francesc Massana de natació 
• Cursa 5 kms Martorell 

• Torneig Vila de Martorell Bàsquet

• Cicle de passejades de la Gent Gran
• Rutes saludables i inclusives
• Campionats a la pista d’atletisme (4-5 l’any)
• Competicions Gimnàstic Club Martorell
• Heroes de la Cruyff Court
• Exhibicions New Dance
• Exhibicions de la gent gran
• Batejos de submarinisme
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La mobilitat a Martorell:  
saludable i sostenible
Martorell és una ciutat compromesa amb la mobilitat 
sostenible dins de la zona urbana. Des de l’Ajuntament, es 
fomenta a través de campanyes de comunicació constants 
i puntuals l’ús del transport públic i es facilita que els 

martorellencs es puguin transportar sense dificultats a 
través de vehicles propis no motoritzats, com la bicicleta 
o altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com els 
patinets elèctrics.

Des de juny del 2021, Martorell s’ha convertit en Ciutat 30. 
Això significa que els vehicles motoritzats, tant públics com 
privats, no poden circular a més de 30 km/h dins del municipi. 
L’objectiu és transformar Martorell en una ciutat molt més 
segura, saludable i sostenible, on els diferents tipus de mobili-
tat intramunicipal (en cotxe, en bus urbà, a peu, en bicicleta o 
en VMP) coincideixin en un mateix espai de manera cohesio-
nada i en convivència.

Martorell Ciutat 30 Bus urbà

Martorell disposa d’un servei públic de transport d’autobús 
urbà amb dues línies que connecten tots els barris de la 
ciutat de punta a punta.

Aquest 2022, la ciutat renovarà la seva flota de bus 
urbà, substituint l’actual per autobusos 100% elèctrics, 
convertint-se en el primer municipi de Catalunya on la 
totalitat del servei de transport públic urbà funcionarà 
amb energia neta.

Compromís amb l’Agenda 2030

Davant la urgència dels grans reptes globals,l’Ajuntament 
de Martorell continua compromès amb el esenvolupament 
sostenible i ha assumit els compromisos de l’Agenda 2030 
i dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
aprovats per l’ONU. Per això, ja ha començat a treballar en 
l’elaboració de l’Agenda Urbana Local.

Aquesta agenda establirà uns objectius que potenciïn la 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental municipal, tot 
impulsant la gestió eficient i l’ús innovador dels recursos. 
El Pla d’Acció que en resulti servirà per concretar les 
actuacions, projectes i programes a desenvolupar a mitjà 
termini durant els pròxims anys.

Suport al transport dels joves estudiants 

L’Ajuntament ha posat en marxa enguany una nova 
subvenció al transport per als joves de Martorell, d’entre 
16 i 25 anys, que cursin estudis reglats postobligatoris a un 
centre de fora del municipi i que facin servir el transport 
públic per arribar-hi. La subvenció consisteix en el 50% 
del cost final de qualsevol títol de transport comprat, que 
sigui personal i intransferible. Un dels propòsits d’aquest 
ajut és facilitar i fomentar l’ús del transport públic a les 
famílies dels joves estudiants que ho necessitin, impulsant 
d’aquesta manera la mobilitat sostenible per sobre de la 
mobilitat en transport privat motoritzat. 
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Camins Escolars Segurs

El curs 2021-2022 s’ha engegat l’ús dels Camins Escolars Se-
gurs, una xarxa d’itineraris senyalitzats que vol fomentar que 
els infants vagin a l’escola de manera autònoma i saludable, 
garantint les millors condicions de seguretat i comoditat per 
l’infant. En total hi ha 4 camins escolars segurs que connecten 
amb tots els centres d’educació primària i secundària.

Els beneficis principals d’aquesta xarxa de camins urbans són:

+Salut
Promoció de l’activitat física, reducció de l’estrès, 
millora de la qualitat de vida i de les relacions.

+Sostenibilitat
Menys trànsit, menys congestió, menys conta-
minació atmosfèrica i acústica i millor qualitat 
ambiental.

+Educació
Desenvolupament d’infants més competents i 
autònoms i generació de més confiança a les 
famílies.

+Convivència: 
Generació d’un espai públic més segur i agradable 
per compartir tots plegats.

Promoció del turisme esportiu
Martorell, com a punt de comunicació i connexió, esdevé 
en moltes ocasions el punt de trobada de moltes perso-
nes d’arreu del territori local i comarcal. Com a tal, des del 

municipi es té present col·laborar en la promoció, infor-
mació i difusió del turisme, no només en l’àmbit local, sinó 
també per a la resta del territori.

Turisme local 

RUTES URBANES SALUDABLES. MARTORELL A PEU:  
FEM SALUT

És un projecte de l’Ajuntament de Martorell amb l’objectiu 
de promoure els hàbits saludables per disminuir la 
prevalença i incidència de les malalties cardiovasculars. 

Pretén conjugar la promoció d’una activitat física saludable 
amb la descoberta i difusió dels elements d’interès urbà, 
històric, patrimonial i natural de la nostra vila i del seu 
entorn directe.

Dins d’aquest projecte neixen les Caminades Urbanes  
i Saludables, 7 itineraris urbans per promoure el 
senderisme urbà.
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  Característiques

   Les Caminades Urbanes i Saludables tenen una longitud 
mitjana entre 3 i 11 km. Són aptes per a tothom i 
discorren per les avingudes i carrers dels diferents 
barris de Martorell.

   Hi ha quatre itineraris base (de 3, 4 i 6 km de longitud), 
a partir dels quals es poden fer fins a 7 combinacions 
diferents i recorreguts urbans de fins a 11 km, que relliguen 
pràcticament la totalitat dels barris de Martorell. Tots ells 
discorren per les vies urbanes principals i estan vinculats 
amb les instal·lacions esportives i amb els equipaments 
de foment de l’activitat física situats als espais lliures.

CIRCUITS INCLUSIUS

Els circuits inclusius volen ajudar a millorar la qualitat de 
vida, i especialment fomentar la pràctica de l’esport corrent 
i caminant, entre les persones amb més dificultats. La 
principal novetat és que són recorreguts adaptats a tothom, 
i senyalitzats de manera permanent. 

     Els 7 itineraris estan convenientment senyalitzats, 
diferenciats per colors, i disposen d’informació i consells 
pràctics. 

   Compten amb un punt d’inici i final i un temps suggerit 
per fer el recorregut i la quantitat aproximada de 
calories home/dona que es consumeixen en fer-lo.

Martorell té 4 circuits inclusius. El 18 A i 18 B són aptes amb 
cadira de rodes elèctrica, Joëlette i Handbike. El 18A ens 
permet veure el preciós Pont del Diable. El 18C és el més 
llarg i difícil i ens porta fins al Monestir de Sant Genís de 
Rocafort. 

58 59

EUROPEAN
CITY OF
SPORT
CANDIDATE



Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport

• Jaciment Arqueològic de Santa Margarida
• L’Enrajolada, Casa Museu Santacana
• Mercat Municipal de Martorell
• Museu Vicenç Ros
• Muxart, Espai d’Art i Creació 

Contemporanis
• Pont del Diable
• Refugi Antiaeri de Martorell
• Martorell Anti-Aircraft Shelter

Turisme nacional 

Martorell és part de la xarxa de municipis que formen part 
de les rutes del Camí de Sant Jaume, una de les atraccions 
turístiques més conegudes a escala internacional d’Espanya. 
L’origen d’aquesta ruta és la que recorren els pelegrins pro-
cedents d’Espanya i arreu d’Europa per arribar a la catedral 
de Santiago de Compostel·la (Galícia), on es veneren les 
relíquies de l’apòstol Sant Jaume. Durant tota l’edat mitjana 
va ser molt concorregut i actualment és una de les activitats 
de senderisme més practicades d’Europa.

El Camí de Sant Jaume compta amb desenes de rutes 
arreu del territori espanyol, i en concret, Martorell forma 
part del Camí Català de Sant Jaume de Barcelona. A més, 
gràcies a ser una ciutat amb tots els serveis i una bona 
oferta d’allotjament i restauració, Martorell és final i punt de 
partida de dues etapes del camí.

Circuit inclusiu Sumant Capacitats 18

• Color: Rosa
• Tipus de recorregut: Circular

• Accessibilitat: No apte per cadira de rodes,  
Joëlette i hand-bike

• Recorregut: 2,91 km

• Dificultat: Mitjana

• Desnivell positiu: 48 metres 

• Desnivell negatiu: 48 metres

• Època recomanada: tot l’any

Circuit inclusiu Sumant Capacitats 18A

• Color: Blau

• Tipus de recorregut: Anada i tornada

• Accessibilitat: Apte per cadira de rodes, Joëlette i 
hand-bike

• Recorregut: 2,24 km

• Dificultat: Fàcil

• Desnivell positiu: 32 metres 

• Desnivell negatiu: 32 metres

• Època recomanada: tot l’any

Circuit inclusiu Sumant Capacitats 18B

• Color: Verd
• Tipus de recorregut: Circular

• Accessibilitat: Apte per cadira de rodes, Joëlette i 
hand-bike

• Recorregut: 2.16 km

• Dificultat: Fàcil

• Desnivell positiu: 31 metres 

• Desnivell negatiu: 31 metres

• Època recomanada: tot l’any

Circuit inclusiu Sumant Capacitats 18C

• Color: Taronja

• Tipus de recorregut: Anada i tornada

• Accessibilitat: No apte per cadira de rodes, Joële-
tte i hand-bike

• Recorregut: 3.78 km

• Dificultat: Fàcil

• Desnivell positiu: 209 metres 

• Desnivell negatiu: 209 metres

• Època recomanada: tot l’any

Turisme territorial i comarcal 

La comarca del Baix Llobregat compta amb diversos Punts 
d’Informació Turística (PIT), tant públics com privats, que 
tenen una funció informativa i de difusió dels interessos 
turístics, culturals, esportius i de lleure del territori. A més, 
aquests punts ofereixen al turista un valor afegit gràcies a 
la proximitat de la informació i la seva qualitat adequada, 
contrastada i fiable.

Martorell compta amb 7 Punts d’Informació Turística del Baix 
Llobregat públics, situats en els espais més emblemàtics en 
l’àmbit cultural i històric del municipi. 

Aquests PITs són:
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Accés a l’esport  
amb equitat i igualtat  

La gran diversitat de grups socials i culturals dins de les societats contemporànies és una 
realitat cada cop més evident. Alhora, Martorell és un municipi on conviuen col·lectius de 
diferent procedència, situació socioeconòmica i cultura ètnica. És per aquest motiu que 
des de la corporació municipal es treballa per impulsar polítiques socials i garantir la inte-
gració en el dia a dia de la societat d’aquests col·lectius, sent-ne l’activitat física i l’esport 
un vehicle òptim per aconseguir-ho. 
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Les persones que presenten algun tipus de discapacitat, 
sigui psíquica o física, troben dificultats per poder 
executar activitat física en l’oferta ordinària de qualsevol 
municipi. Treballar conjuntament entre administració 
pública, entitats esportives i entitats que treballen amb 
persones amb capacitats diverses és clau per tal de 
garantir aquest dret universal.

La configuració de la població del municipi és variada; existeix una 
gran diversitat cultural i ètnica com també amb diferències en el 
perfil socioeconòmic.

Per tal de fer front a aquestes barreres, des de l’Ajuntament es tre-
balla en polítiques d’integració social en el municipi a diferents nivells. 
En l’àmbit esportiu, cal destacar el suport econòmic per a garantir 
l’accés a la pràctica esportiva. Tal com s’observa en la següent tau-
la, a Martorell se supera la mitjana obtinguda per la província de 
Barcelona, excloent Barcelona ciutat, en el nombre de practicants 
que reben ajuts públics per cada 1.000 habitants.

En la figura es pot veure el percentatge d’infants (730 en total) que 
duu a terme activitat física de forma gratuïta en el programa Esport 
Educatiu a l’Escola, iniciat al setembre de l’any 2021; a part dels ajuts 
atorgats per a la pràctica esportiva al 10,8% de la població de Mar-
torell en forma de beca. Així doncs, es pot concloure que un 13,3% 
de la població de Martorell fa activitat física i esport de manera 
subvencionada.

Població amb capacitats diverses

Població en risc  
d’exclusió social 

Martorell

Província 
Barcelona

13,3%

0% 15%

3,8%

Comparativa practicants que reben ajuts públics per cada 1.000 habitants 

Esdevenint un important facilitador de connexions 
socials com també un minimitzador de diferències tant 
culturals com socials dels seus practicants, l’activitat fi-
sicoesportiva representa un fenomen d’integració social 
molt important per a col·lectius en risc d’exclusió ja sigui 
per motius físics, psíquics, culturals o econòmics.

Un dels objectius que persegueix el Departament d’Es-
ports de Martorell és fomentar i promoure la pràctica 
de l’activitat física i de l’esport a tota la ciutadania del 
municipi, vetllant per garantir un accés en condicions 
d’equitat per a tothom.

L’Ajuntament de Martorell ofereix 
suport gratuït de monitoratge 
individual a totes aquelles persones 
amb necessitats especials per dur 
a terme activitats esportives no 
adaptades.

“

ACTIVITAT FÍSICA GRATUÏTA 

730 infants

S’HAN ATORGAT AJUTS PER A LA 
PRÀCTICA ESPORTIVA A UN 

10,8%

PRACTICANTS D’ACTIVITAT FÍSICA  
I ESPORTS SUBVENCIONATS

13,3% 
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Com a ciutat que promou l’esport educatiu i facilitador 
de la cohesió social, totes i cadascuna de les activitats, 
oferta de serveis i iniciatives esportives tenen una 
estratègia allunyada de la competició i enfocada a 
la creació i defensa de valors imprescindibles per al 
desenvolupament de les persones, com el joc net, 
l’esportivitat, la pràctica esportiva com a mode de 
diversió i lleure i el respecte.

A més a més, col·laborem de manera activa amb la Cryuff 
Foundation, una associació fundada basant-se en els valors 
del futbolista Johan Cryuff, mítica estrella de l’Ajax CF, el FC 
Barcelona i la selecció holandesa, que dona suport i desen-
volupa projectes esportius per a nens i nenes amb necessi-
tat i altres projectes esportius per a la inclusió. A Martorell, 
col·laborem col·lectivament amb dos dels projectes d’aques-
ta fundació:

• Cruyff Court
Un lloc de trobada en forma de camp de futbol on els 
nens, adolescents i participants coneixen la importàn-
cia de la unió, de fer amistats, de descobrir el seu propi 
talent i d’aprendre a guanyar i perdre, tot a través de 
la pràctica del futbol. Projectes com el Torneig Cruyff 
Courts 6 vs 6 i els Heroes of the Cruyff Court apleguen 
anualment centenars  de nens i nenes dels diferents 
centres escolars de Martorell en una jornada inclusiva i 
esportiva en què el focus principal es posa en els valors 
de l’esport i la participació i la implicació activa. 

• Pati 14
Les escoles de Martorell d’educació infantil i primària, 
com les d’educació especial formen part d’aquest 
projecte on els jocs exteriors prenen protagonisme dins 
dels moments d’esbarjo a l’escola. El projecte Pati14 fa 
dels patis un lloc atractiu per jugar, donant l’oportunitat 
a cada centre educatiu i als seus alumnes de triar el 
disseny dels seus propis patis.

A  Martorell existeixen programes per transmetre i afa-
vorir el desenvolupament d’hàbits saludables dins el nucli 
familiar relacionats amb l’alimentació, l’activitat física, el 
descans, el joc i el desenvolupament intel·lectual i emocional.

Aquest treball es realitza en les llars infants i durant 
l’educació infantil i primària i s’emmarca dins el 
programa INFADIMED (Infància i Dieta Mediterrània): un 
programa adreçat als infants en edat escolar i que fa 
promoció de la Dieta Mediterrània com a exemple d’estil 
de vida saludable. 

Promovent els hàbits saludables,  
el joc net i els valors en l’esport

ENFOCATS EN:

Valors
Respecte
Esportivitat
Esport
COM A FONT DE LLEURE  
I DIVERSIÓ
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Infraestructures  
i equipaments esportius

Resum

3 Pavellons

4 Camps de futbol

1  Pista d’atletisme

3  Piscines de 25m

2 Piscines hidrotermals

12  Pistes de pàdel

1  Dojo

1  Gimnàs de gimnàstica artística

1  Rocòdrom

3  Espais esportius en parcs naturals

20+  Pistes de petanca
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Es tracta de la zona d’aigües més gran de la ciutat 
de Martorell. S’hi poden trobar 3 espais d’aigua on 
s’ofereix l’aprenentatge de la natació i programes de 
caràcter lúdic i recreatiu.

Complex Esportiu la Vila

Adreça

Carrer dels Mestres 
Gomila i Reniu, 1. 
08760 Martorell.

Horari d’obertura:

dilluns, dimecres i 
divendres de 7:30h 
a 22:30h, dimarts 
i dijous de 6:15h a 
22:30h, dissabtes 
de 9h a 20:30h i 
diumenges  
de 9:30h a 15h.

Usuaris

Entitats esportives, 
escoles, esportistes 
de competició i 
població en general.

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per esportistes i 
espectadors amb 
mobilitat reduïda.. 

Usos anuals

114.397

Característiques/Espais:

Zona Aquàtica
• 3 piscines: 

 − 1 esportiva de 25x12,5m
 − 1 recreativa de 25x12,5m
 − 1 clapoteig de 12x6m

• Sauna seca
• Sauna humida
• Dutxes bitèrmiques
• Solàrium

Fitness
• 1 gimnàs de fitness.
• 1 gimnàs de Gimnàstica 

Artística

Vestidors
• 4 vestidors d’usuaris
• 2 vestidors de grup

Pàdel
• 6 pistes de pàdel

70 71

EUROPEAN
CITY OF
SPORT
CANDIDATE



Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport

El Centre Integral d’Esport i Salut és un equipament esportiu 
que té com a finalitat fomentar la pràctica de l’activitat física 
de manera saludable i sota supervisió mèdica. Propicia la 
cultura de la pràctica esportiva saludable com a element 
d’equilibri personal en un ambient de tranquil·litat i relaxació, 
mitjançant múltiples serveis integrats en el conjunt del mateix 
equipament, ja siguin esportius, terapèutics i/o lúdics.

Centre Integral  
d’Esport i Salut 

Adreça

Carrer de Gelida, s/n. 

Horari d’obertura:

de dilluns a divendres 
de 7:00 a 22:30,  
dissabtes de 09:00 a 
20:30 i diumenges de 
09:00 a 14:30

Usuaris

Població en general a 
partir dels 14 anys

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per a esportistes amb 
mobilitat reduïda. 

Usos anuals

172.414

Característiques/Espais

Zona Aquàtica

Piscines 

• Piscina esportiva: 25 x 12,5 m
• Piscina hidrotermal: 12,5 x 4,55 m
• Jacuzzi exterior 1,5 x 1,5 m

Espais complementaris 
• Sauna seca
• Sauna humida
• Dutxes bitèrmiques
• Cubells suecs
• Solàrium

Espai de fisioteràpia 
• El Centre Integral d’Esport i 

Salut compta amb un espai de 
fisioteràpia que està format per 
dos boxs equipats amb els aparells 
i materials necessaris per oferir 
un ampli ventall de tractaments. 
Aquest servei està vinculat 
amb el Servei de Medecina de 
l’Esport i dirigit per un diplomat en 
fisioteràpia. 
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Zona Fitness
• Sala Ciclo indoor: 40 bicicletes
• Sala d’activitats dirigides
• Sala fitness
• Sala de musculació 

Vestidors
• 2 vestidors

Padel
• 3 pistes de pàdel

Característiques/Espais

Servei de medicina 
de l’esport 

• El Servei de Medicina de l’Esport 
té la missió de facilitar les millors 
condicions i l’assessorament adequat 
a les persones que fan o volen fer 
activitat física, essent un element 
imprescindible per garantir la qualitat 
dels serveis prestats pel PMSAPM en 
matèria d’esport i salut.

• El Servei de Medicina de l’Esport 
situat en les mateixes instal·lacions 
del Centre Integral d’Esport i Salut, 
compta amb dues metgesses 
especialistes en Medicina de l’Activitat 
Física i de l’Esport que són les 
encarregades de valorar l’estat de 
la salut, la condició física i la resposta 
a l’esforç de les persones i de fer la 
prescripció i les recomanacions més 
adients per a cada persona, tenint 
present els objectius però sobretot 
vetllant per la seva salut i la seguretat.
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És un equipament aquàtic recreatiu obert durant tota 
la temporada estiuenca, situat just al costat del Centre 
Integral d’Esport i Salut. Aquest espai d’oci, lleure i descans 
compta amb dos vasos, un gran amb un tobogan i un altre 
petit, tots dos envoltats per una gran extensió d’espai verd. 

Piscina d’estiu 

Adreça

Carrer de Gelida, s/n. 

Horari d’obertura:

De juny a setembre, de 
dilluns a diumenge de 
10.00 a 20.30 hores

Usuaris

Població en general

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per esportistes amb 
mobilitat reduïda. 

Usos anuals

61.669

Característiques/Espais

Pools 
• Vas gran
• Vas infantil

Tobogan

Vestidors
• 2 vestidors

CAPACITAT 

1,700 persones
LÀMINA D’AIGUA

1.258.75 m²
SUPERFÍCIE D’ESPAI VERD

7.092 m²
76 77

EUROPEAN
CITY OF
SPORT
CANDIDATE



Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport

El pavelló Esportiu Municipal és l’equipament esportiu amb 
més història del municipi. Format per una pista interior, 
una pista poliesportiva exterior coberta i un gimnàs, en 
aquest equipament es duen a terme competicions de 
bàsquet i futbol sala.

Pavelló Esportiu  
Municipal 

Adreça

Av. de Fèlix Duran  
i Canyameres, s/n. 

Horari d’obertura:

De dilluns a divendres 
de 8 h a 00:00 h. 
Dissabtes i diumenges 
de 8 h a 23 h

Usuaris

Entitats esportives, 
escoles, esportistes de 
competició

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per esportistes i 
espectadors amb 
mobilitat reduïda.  

Usos anuals

27. 670

Característiques/Espais

Edifici
• 7 vestidors

• 1 per àrbitres

• 1 gimnàs

• 1 Pista poliesportiva

• 1 Pista annexa

USOS ANUALS

27,670 persones
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El pavelló de Can Cases es troba dins de l’anella esportiva de 
Can Cases i és l’equipament més modern del municipi.  Està 
format per una pista poliesportiva on es practica bàsquet, 
voleibol, futbol sala i handbol. Té també 3 pistes de pàdel 
cobertes i un gimnàs d’última generació. A més a més és un 
equipament multidisciplinari ja que per la seva ergonomia 
permet acollir tant esdeveniments esportius com culturals.

Pavelló de Can Cases 

Adreça

Carrer de Josep  
Vilar, s/n.

Horari d’obertura:

De dilluns a divendres 
de 8 h a 00:00h. 
Dissabtes i diumenges 
de 8 h a 22 h.

Usuaris

Entitats esportives, 
escoles, esportistes de 
competició i entitats 
socials del municipi

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per esportistes i 
espectadors amb 
mobilitat reduïda. 

Usos anuals

23.900 

Característiques/Espais

Edifici

Zona Pavelló
• 6 changing rooms
• 3 changing rooms for referees
• 1 gym

Pista poliesportiva: 
• 1 zona de pàdel 
• 3 pistes de pàdel amb coberta
• 2 vestidors

PAVELLÓ

triple esportiu 
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Les Instal·lacions Esportives Municipals es troben just al centre 
del municipi. En aquest equipament es practiquen tant esports 
individuals com esports d’equip. A la pista poliesportiva, 
reformada fa 4 anys, conviuen les disciplines d’handbol i hoquei 
patins, mentre que al dojo es practica judo i Nihon. A més a 
més, diverses entitats socials del municipi tenen la seva seu en 
aquest equipament.

Instal·lacions  
Esportives Municipals 

Adreça

Av. dels Germans  
Martí, s/n.

Horari d’obertura:

De dilluns a divendres 
de 16 h a 00:00h. 
Dissabtes i diumenges 
de 8 h a 22 h.

Usuaris

Entitats esportives, 
esportistes de 
competició, entitats 
socials del municipi

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per esportistes i 
espectadors amb 
mobilitat reduïda.

Usos anuals

20.170 

Característiques/Espais

Edifici
• 4 despatxos

• 1 DOJO

• 5 vestidors

Pista poliesportiva

USOS ANUALS 

20,170 persones
82 83

EUROPEAN
CITY OF
SPORT
CANDIDATE



Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport

El Complex Esportiu Torrent de Llops està situat dins 
l’anella esportiva de Can Cases. Aquest complex format 
per una pista d’atletisme de 300 metres, 2 camps de 
futbol 11,  2 de futbol 7 i un rocòdrom és l’equipament 
a més superfície del municipi. En ell es poden practicar 
esports com: l’atletisme, el futbol, el rugbi o l’escalada.

Complex esportiu  
Torrent de Llops 

Adreça

Carrer de Josep  
Vilar, s/n.

Horari d’obertura:

Dilluns, dimecres i 
divendres de 8:30 h a 
12:30 h i de 16 h a 23h 

Dimarts i dijous de 16 h 
a 23 h

Dissabtes de 8 h a 22 
h i diumenges de 8 h 
a 15h.

Usuaris

Entitats esportives, 
esportistes de 
competició, usuaris, 
població en general.

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible 
per esportistes i 
espectadors amb 
mobilitat reduïda.

Usos anuals

54.200 

Característiques/Espais

Edifici 1
• 15 vestidors 

• 1 d’àrbitres. 

• 1 gimnàs

Edifici 2
• 6 vestidors

• 1 farmaciola

• 2 vestidors d’àrbitres

Camps de futbol
• 2 de futbol 11

• 2 de futbol 7

Pista d’atletisme
• 300 m de longitud.

USOS ANUALS 

54,200 persones
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Espai a la zona nord de la ciutat on es pot practicar 
l’esport de la petanca   en un lloc tancat.

Pistes de Petanca  
la Torrassa Característiques/

Espais
• Superfície de joc: 10 pistes de 15x4m.

• Paviment d’ull de llebre.

• 2 lavabos adaptats 

Adreça

Antic Camí  
de la Torrassa, s/n.

Horari d’obertura:

de dilluns a divendres de 
les 16:30h a les 20:30h i 
dissabtes de 9h a 15h.

Usuaris

Entitats esportives

Altres

Instal·lació 
cardioprotegida, 
instal·lació accessible per 
esportistes i espectadors 
amb mobilitat reduïda. 

Usos anuals

 2.880

Espai a la zona sud de la ciutat on es pot practicar l’esport 
de la petanca en un lloc tancat.

Pistes Club Petanca  
Martorell Característiques/

Espais
• Superfície de joc:  10 pistes de 15x4m.

• Paviment d’ull de llebre.

• 2 lavabos adaptats 

Adreça

Camí Vell dels Antics 
FFCC, s/n.

Horari d’obertura:

De dilluns a dissabte 
de les 9h a les 20h i 
diumenges de 9h a 15h.

Usuaris

Entitats esportives

Altres

Instal·lació tancada, 
accessible per esportistes 
i espectadors amb 
mobilitat reduïda.

Usos anuals

6.240
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Parc de patinatge amb propòsits recreatius per als 
qui practiquen monopatí de carrer, patinatge, corró, 
monopatí articulat, scooter i BMX amb la finalitat de 
desenvolupar el seu esport i tècnica

Skate Park 

Adreça

Plaça de la Font dels 
Pastorets.

El rocòdrom municipal està format per dues estructures: 
un mur bolomètric amb de 16 vies de diferents nivells 
i  amb una alçada final d’entre 10 i 15 metres. A més, un 
boulder de 24 m² dedicat a la iniciació en l’escalada.

Rocòdrom 

Adreça

C/ de Josep Vilar, s/n.

Característiques/
Espais
• Més de 200 m² amb diferents 

zones: raïls, calaixos, plans inclinats, 
rampes, dunes i un “bowl” de grans 
dimensions.

Característiques/
Espais
• 16 vies de diferents nivells

• 15 metres d’alçada màxima

• Boulder per la iniciació 
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L’objectiu  d’aquest espai és que els infants 
del barri gaudeixin d’un espai segur i adequat 
per practicar esport a l’aire lliure, un punt de 
trobada que integra molts valors fonamentals 
com el respecte mutu, salut, integració, 
desenvolupament personal i tots aquells que 
van implícits en la pràctica d’un esport d’equip.

Cruyff Court

Adreça

 C/ de Revall, s/n.

Característiques/ 
Espais
•  Camp de futbol de 800 m ²

Altres
• Aquest equipament acull un torneig anual 

6vs6 adreçat al sisè curs de primària 
dels centres educatius municipals (+125 
participants, +50 voluntaris “Heroes of 
Cruyff Court” i tècnics municipals).

Espai a l’aire lliure per a ala pràctica del bike trial i les 
bicicletes BMX amb diverses zones de dificultats per a 
totes les edats.

Bike park

Adreça

Av. del Comte de 
Llobregat, 2.

Característiques/ 
Espais
• Ocupa 1.420 metres quadrats i disposa 

d’un circuit de BMX, amb salts i viratges 
peraltats, tot al llarg del perímetre, i de 
vuit zones de bike trial (quatre de les 
quals pensades especialment per als més 
petits), amb obstacles fets amb elements 
naturals com ara troncs d’arbres i pedres 
d’escullera.

90 91

EUROPEAN
CITY OF
SPORT
CANDIDATE



Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport

Martorell disposa d’uns equipaments esportius municipals molt variats a l’aire 
lliure d’accés per a tota la població per a la pràctica esportiva no organitzada.

+ Espais 
Diversitat i accés per a tothom 

Pista  
Poliesportiva  
els Convents  

Pista  
Poliesportiva 
Plaça Pere Teixiné

Pista Poliesportiva 
Plaça Mestre  
Llorenç Cofiño Parkour Parcs Calistenia

Espais esportius en centres educatius

ESCOLA TIPUS D’ESPAI GESTIÓ 

Escola Els Convents 1 Pista Poliesportiva (annexa) i 1 Sala d’activitats
Centre d’ensenyament 
públic

Escola José Echegaray
2 Pistes poliesportives, 1 gimnàs escolar i 1 sala d’activi-
tats.

Centre d’ensenyament 
públic

Escola Juan Ramón Jiménez
2 Pistes poliesportiva, 1 pista poliesportiva coberta, 1 
gimnàs i 1 sala d’activitats.

Centre d’ensenyament 
públic

Escola Lola Anglada
2 Pistes poliesportives, 1 gimnàs escolar i 1 sala d’activi-
tats.

Centre d’ensenyament 
públic

Escola Mercè Rodoreda
3 Pistes poliesportives, 1 gimnàs escolar i 1 sala d’activi-
tats.

Centre d’ensenyament 
públic

Escola Vicente Aleixandre
2 Pistes poliesportives, 1 gimnàs escolar i 1 sala d’activi-
tats.

Centre d’ensenyament 
públic

Escola La Mercè 2 pistes poliesportives, 1 gimnàs i 1sala d’activitats
Centre d’ensenyament 
concertat
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ÀREES PROTEGIDES 

Martorell és un municipi que té una superfície de 12,84km², amb 
un entorn divers entre on hi ha nuclis urbans, industrials i compta 
amb àrees protegides com són l’Espai Natural de Llobregat, el Parc 
Forestal de Can Cases i les Torretes - serra de l’Ataix

SUPERFÍCIE

12,84 Km2

Espais Naturals
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El Parc Forestal de Can Cases és el pulmó verd clau del municipi de més de 22 hectàrees, ja 
que es tracta d’un dels llocs més recurrents per a la ciutadania de Martorell per a la pràctica 
d’activitat física a l’aire lliure no organitzada. 

Parc Forestal  
de Can Cases 

Aquest parc compta amb pistes 
de petanca de lliure accés,  
6 pistes poliesportives, 
diferents itineraris per realitzar 
activitat física sigui a peu 
o en bicicleta, un espai de 
futtoc7 , una zona de calistènia 
adaptada a diferents nivells i un 
espai per realitzar salts amb la 
bicicleta. 

6 Pistes  
poliesportives

7 Àrees de jocs 

Salts amb  
la bicicleta
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Situat a la llera dels rius Anoia i Llobregat i amb camins i zones verdes, el Parc Fluvial de 
Martorell combina la pràctica activa de l’esport amb el respecte pel medi natural, permetent 
al llarg del seu recorregut, sigui caminant, corrent o en bicicleta,  conèixer la flora i fauna 
autòctones de la zona.

Parc Fluvial

És un espai obert a tothom 
amb diferents itineraris 
paisatgístics i camins, que a 
l’hora connecten diversos llocs 
d’interès de la ciutat, com el 
Molí Fariner o el Pont del Diable. 
Aquest fet que fa que resulti 
molt atractiu i sigui un lloc molt 
concorregut i popular entre els 
veïns de la ciutat.
De fàcil accessibilitat i baix nivell 
de dificultat trobem diàriament 
persones de totes les edats 
gaudint de l’entorn, gent jove i 
gent gran que combaten així el 
sedentarisme, d’una manera 
lúdica i entretinguda.

Fàcil accés

Per a totes les edats

Espai agradable 
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Per fer senderisme, trekking, excursions o marxa nòrdica i per conèixer el privilegiat entorn 
natural que ens envolta, tenim les Serres de les Torretes i de l’Ataix.

Serres de les Torretes  
i l’Ataix

Endinsant-nos en aquesta 
serralada trobarem vestigis de 
l’època medieval, com les dues 
torretes de vigilància o el Castell 
de Sant Genís de Rocafort, que 
data de l’any 1042. Veurem 
curioses formes geogràfiques 
esculpides pel pas del temps, 
com les Roques del Mateuet, 
o arribarem fins les antigues 
mines de plom. 
Diferents recorreguts, amb 
major o menor grau de dificultat, 
permeten que tots, grans i 
petits,  puguin agafar alçada i 
gaudir d’unes vistes increïbles 
a la Muntanya de Montserrat, 
la Ciutat de Martorell i les 
poblacions dels voltants.

Diverses rutes

Diferents graus 
de dificultats
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a. Conveni amb la Federació Catalana de Futbol.

• Martorell, seu dels entrenaments de les 
seleccions catalanes de Futbol.

• Jornades de tecnificació.

• Cursos de formació de tècnics i àrbitres.

• Celebració anual de la Festa del Futbol Català a 
Martorell.

b. Acords puntuals amb diverses federacions 
esportives catalanes per dur a terme campionats, 
trobades i cursos de formació a Martorell.

c. El Director del Patronat és membre de la Junta 
Directiva del Consell Esportiu del Baix Llobregat en 
representació de l’Ajuntament.

d. Adherits a l’Estratègia Educativa 360 de Catalunya, 
Martorell és pionera en la implementació del 
programa Esport Educatiu a l’Escola.

e. Col·laboradors de l’Associació Catalana d’Esport 
i Lleure (ACELL) per a persones amb capacitats 
diverses (psíquiques), en l’organització de diversos 
campionats de Catalunya.

f. Actualment treballant acords amb la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya i el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat per introduir l’experiència innovadora del 
programa Esport Educatiu a l’Escola com a prova 
pilot en la implementació del Pla Estratègic d’Esport 
Escolar de Catalunya 2020-2030.

g. Treballem també per vincular el Pla Català d’Esport 
Escolar amb l’Aliança Educativa 360 de Catalunya.

h. En cas de guanyar la distinció, pretenem signar 
diversos convenis:

• Amb el Consell Català de l’Esport per incloure 
el Programa Esport Educatiu a l’Escola com a 
experiència pilot en el desplegament del Pla 
Estratègic d’Esport Escolar de Catalunya 2020-
2030.

• Amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat per 
implicar-lo en la cogestió del Programa Esport 
Educatiu a l’Escola i començar a fer proves 
d’implantació a altres municipis de la Comarca.

• Amb la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, per avançar en la implementació 
de l’Estratègica Educativa 360 a través de 
l’activitat física i de l’esport a altres territoris de 
Catalunya.

• Amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya 
per participar en els projectes europeus en curs 
i en els propers que estan preparant.
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Reptes de futur:
Objectius de Desenvolupament Sostenible: L’Assemblea General de les Nacions Unides va 
adoptar formalment l’Agenda 2030, aquesta conté 17 Objectius per al Desenvolupament 
Sostenible (ODS) per assolir l’any 2030. L’esport té un paper rellevant, ja que es considera un 
facilitador important per al desenvolupament sostenible.  En aquest sentit, Martorell a través de  
l’esport escolar hi vol contribuir i considerem que pot fer aportacions significatives.

Consolidar l’oferta 
d’activitat física i es-
portiva extraescolar 
(Esport Educatiu a 
l’Escola) de caràcter 
gratuït i universal i 
estendre-la a l’Edu-
cació Secundària 
Obligatòria (ESO)..

Reduir l’abando-
nament esportiu 
prematur.

Potenciar la parti-
cipació esportiva 
des d’una perspec-
tiva de paritat de 
gènere en diferents 
franges d’edat.

Potenciar l’activi-
tat física i l’esport 
de salut i lleure a 
través de l’aprofi-
tament de l’entorn 
natural.

Eliminar les barre-
res existents per a 
millorar l’accessi-
bilitat a la pràctica 
de l’activitat 
física i esportiva 
a les persones 
amb capacitats 
diverses i a les que 
es troben en risc 
d’exclusió social.

1 2 3 4 5
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Martorell, candidata  
a Ciutat Europea  
de l’Esport 2023
Martorell continuarà organitzant totes les activitats i esdeveniments ja consolidades dins el seu 
calendari esportiu, però a més d’aquestes, ampliarà el nombre i rellevància d’esdeveniments 
esportius en ser Ciutat Europea de l’Esport 2023.
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01 

04 

Gener 
2023  

Abril  
2023

03 
Març 
2023 

05 
Maig  
2023 

06 
Juny 
2023

07 
Juliol 
2023 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NATACIÓ ADAPTADA. Special Olimpics Catalunya: 
Campionat de Catalunya on s’acullen més de 150 nedadors amb discapacitat intel·lectual. 

• INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 40 ANYS DEL CONSELL AL BAIX LLOBREGAT: El Curs 2019-
2020, el Consell Esportiu del Baix Llobregat va celebrar 40 anys. Martorell serà la primera ciutat 
a acollir la seva exposició itinerant.

• TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR INTERNACIONAL. L’any 2024 se celebraran els JJOO a 
París. Coincidint amb aquest esdeveniment, la ciutat agermanada de Chevilly (FRANÇA) prepara 
diverses activitats esportives d’intercanvi internacional. Una d’aquestes tindrà lloc a Martorell, 
acollint la ciutat francesa i altres poblacions europees. 

• SORTIDA ETAPA VOLTA CATALUNYA DE CICLISME. L’any 2023 Martorell, dins del calendari 
UCI, serà la ciutat de sortida d’una de les set etapes d’aquest esdeveniment centenari i amb 
la participació dels ciclistes internacionals més importants. Aquest esdeveniment genera més 
2000 notícies i un total de  150.000 espectadors per televisió. 

• COMPETICIÓ INTERNACIONAL SELECCIÓ CATALANA ABSOLUTA MASCULINA DE FUTBOL 
SALA. La Federació Catalana de Futbol i l’Ajuntament de Martorell treballaran per acollir un 
quadrangular de la selecció catalana absoluta masculina de futbol sala amb tres seleccions 
internacionals convidades aprofitant l’aturada per seleccions.

• CONGRÉS MUNDIAL D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA. Coincidint amb l’organització de la 
competició internacional, s’organitzarà un congrés mundial d’entrenadors de futbol sala amb 
seleccionadors internacionals i de primer nivell com a ponents.

• COPA GENERALITAT D’HOQUEI. L’any 2022 es va celebrar a Martorell la copa Generalitat 
d’Hoquei. Aquesta és la copa d’hoquei més rellevant dins el territori català. Si Martorell és Ciutat 
Europea, podrà repetir com a seu d’aquest esdeveniment.

• CONGRÉS MUNDIAL NIHON TAI JITSU 2023. Martorell ha estat escollida per organitzar el congrés 
mundial de Nihon Tai Jitsu 2023. Esportistes i instructors de tot el món d’aquesta disciplina es 
reuniran durant un cap de setmana als equipaments municipals.

• CONGRÉS CATALÀ D’ESPORT I EDUCACIÓ. Congrés per explicar el model d’esport escolar a Mar-
torell i posar en comú idees, projectes i activitats d’esport escolar a territori català.

• XV JOCS CATALANS D’ESPORT ADAPTAT. Campionats de Catalunya que engloben competicions 
i activitats d’esport adaptat. Aquest esdeveniment acull diverses activitats com el col·loqui sobre 
esport adaptat, activitats de sensibilització a escoles i instituts, exhibicions i lliurament de premis.

• CINEMA ESPORTIU A LA FRESCA. Durant el mes de juliol, es duran a terme sessions de cinema 
a la fresca. Les pel·lícules d’àmbit esportiu més rellevants seran les que s’emetran per tots els 
ciutadans del municipi.

A continuació es presenten els més rellevants:
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09 

11 

Setembre 
2023  

Novembre 
2023

10 
Octubre 
2023 

• SUPERCOPA CATALUNYA D’HANDBOL:  La Supercopa Catalunya d’handbol se celebrarà 
l’any 2022 i l’any 2023 a Martorell. La Federació Catalana d’Handbol ha signat un acord de 
2 anys amb l’Ajuntament.  El Futbol Club Barcelona d’handbol i un altre equip històric nacio-
nal com és el Granollers, jugaran el mes de setembre a Martorell. Aquesta final es retrans-
met per la televisió autonòmica i té repercussió estatal.

• FINAL COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA: Final four entre els equips més rellevants del te-
rritori Català. La participació del FC Barcelona de futbol sala i l’Industrias Santa Coloma està 
garantida. Aquesta final es retransmet per la televisió autonòmica i té repercussió estatal. 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME EN RUTA. L’any 2019 Martorell va acollir el 
campionat de 10km d’atletisme en ruta, i el proper 2023 optarà a ser seu del campionat de 
Catalunya de 5km.

• CLOENDA MARTORELL CIUTAT JUGA VERD PLAY: Martorell aspira a ser Ciutat Juga Verd Play 
l’any 2023. El programa té com a finalitat educar en valors a través de l’esport.

Pla específic de comunicació

Ser atorgat el títol de Ciutat Europea de l’Esport seria, per 
Martorell, una passa endavant més en el seu camí cap 
a aconseguir una ciutadania encara més sana, activa i 
saludable. Per això, i a causa de aquesta rellevància que un 
reconeixement d’aquestes característiques tindria, des de 
l’Ajuntament de Martorell es crearia un pla de comunicació 
específic per tal d’aconseguir una màxima difusió i 
repercussió, no tan sols de la distinció, sinó durant tot l’any 
que orgullosament la població de Martorell mantingués 
aquest títol.

Els objectius principals d’aquest pla de comunicació serien:

      Fer valdre de què significa per a Martorell i els seus 
habitants ser ciutat europea de l’esport

      Augmentar la difusió i abast de les informacions, 
activitats i esdeveniments al voltant de la Ciutat 
Europea de l’Esport per tal que tota la societat del 
municipi en participi de manera activa, inclusiva i 
equitativa.

      Incrementar el nombre d’esportistes i gent activa 
del municipi a través d’una campanya i pla de 
comunicació engrescador, participatiu i que 
converteixi l’esport i l’activitat física en un tret 
representatiu de la societat de Martorell.

     Posicionar Martorell com a Ciutat Europea de l’Esport 
al conjunt Catalunya.

Per ampliar aquest calendari, es realitzarà una metodologia de recollida de propostes i aportacions de la ciutadania. 
Aquestes seran valorades i afegides durant el darrer trimestre del 2022 amb l’objectiu d’obtenir el calendari definitiu 
d’activitats de Ciutat Europea de l’Esport 2023.

112 113

EUROPEAN
CITY OF
SPORT
CANDIDATE



Martorell, candidata a Ciutat Europea de l’Esport

Tot i que les campanyes i el pla de comunicació està 
adreçat al conjunt de la població martorellenca, 
catalana i amb els pobles i ciutats d’Europa amb què 
manté relacions i amb les quals durant l’any es puguin 
incorporar, per assegurar-ne una bona recepció per 
part dels diferents públics i realitats, es treballarien 
comunicacions específiques pels diferents targets.
• Escolars
• Joves
• Població adulta
• Gent gran
• Col·lectius específics

• Municipis, ciutats i institucions.

Per aconseguir-ho, activaríem els prescriptors més 
rellevants en matèria esportiva, educativa, juvenil  i de 
lleure per tal d’encomanar l’esperit de la distinció al 
conjunt de la societat. Aquests prescriptors serien:
• Centres Escolars i educatius: professorat, monitors 

de l’esport educatiu a l’escola i associacions de 
mares i pares d’alumnes (AMPAs)

• Alcalde, regidor d’esports i la resta de regidors 
de l’Ajuntament, a través de les seves polítiques, 
actuacions i declaracions

• Treballadors del PMSAPM, l’Ajuntament de Martorell 
i altres organismes públics locals aportant la seva 
coneixença, proximitat i insights dels diferents 
projectes, missatges i actuacions sobre el que 
comporta ser Ciutat Europea de l’Esport. 

• Esportistes de renom martorellencs, com 
Eric Garcia (futbolista del primer equip del FC 
Barcelona), Mélodie Pulgarín (exgimnasta de la 
selecció espanyola de gimnàstica artística) o Genís 
Forn (pilot junior de trial) entre molts altres.

• Les entitats esportives del municipi
• El conjunt de la societat martorellenca com a primer 

i últim prescriptor de l’àmbit esportiu de Martorell

• Ajuntament i institucions catalanes i dels municipis 
europeus amb què ja tenim o establirem relacions.

Martorell compta amb una xarxa de canals i mitjans de 
comunicació propis i municipals per tal de comunicar, 
difondre i fer arribar aquest pla de comunicació:

• Ràdio Martorell

• MartorellDigital.cat

• Web Institucional de l’Ajuntament de Martorell

• Web Institucional del PMSAPM

• Xarxes Socials Institucionals

 −   Facebook

 −   Twitter

 −   Instagram

 −   YouTube

• Xarxes Socials de l’alcalde Xavier Fonollosa i els 
altres perfils públics dels regidors de l’Ajuntament

• Butlletí d’Informació Municipal, que s’envia 
periòdicament a les bústies de tots i cadascun dels 
ciutadans de Martorell.

A més, Martorell compta amb una participació periòdica 
a mitjans de comunicació locals, comarcals i territorials 
com La Bústia, un mitjà en paper gratuït amb una tirada 
de 50.000 exemplars mensuals. 

Alhora, treballarem per implicar els mitjans de 
comunicació d’abast nacional.

Accions específiques del Pla de Comunicació 
de Martorell com a Ciutat Europea  
de l’Esport

• Adaptació del logotip de la candidatura a Ciutat Europea de l’Esport 
i definició i aplicació de la imatge corporativa de la campanya

• Creació i distribució de marxandatge per a entitats, ciutadania i 
altres organismes.

• Elaboració de material i continguts audiovisuals al voltant de 
l’efemèride i totes les activitats i esdeveniments que es dugin a 
terme durant l’any de vigència.

• Projecció de motius, logotips, imatges i audiovisuals en els equipaments 
esportius municipals i altres equipaments públics del municipi.

• Street marketing i campanyes en espais de difusió a la via pública, 
com a les parades del bus urbà, pantalles exteriors i banderoles als 
fanals dels carrers i places del municipi. 

• Creació d’un apartat propi a la web del PMSAPM i l’Ajuntament de 
Martorell i inserció de banners i pop-ups a aquesta i la resta d’espais 
digitals. 

• Exposicions, actes, seminaris, congrés.

• Personificació amb motius i icones a les imatges de perfil i/o de 
capçalera de les diferents xarxes socials institucionals.

• Programació específica i espais de difusió als programes esportius 
de Ràdio Martorell com el RÀDIOESPORT i els altres espais 
informatius de l’emissora. Creació i inserció de falques publicitàries a 
Ràdio Martorell. 

• Comunicació personalitzada de l’alcalde Xavier Fonollosa a través d’una 
carta informativa i de celebració a tots els veïns i veïnes de Martorell. 
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