
El passat dilluns 20 de juliol, es va aprovar al Ple de l’Ajuntament de Martorell el 

Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social. Un document elaborat durant 

diferents sessions entre els grups municipals per tal de mitigar els devastadors 

efectes econòmics i socials que ha generat i genera la crisis de la Covid-19.  

 

En línies generals estem satisfets amb el Pla aprovat, doncs demostra la voluntat 

de l’Ajuntament i els respectius partits de treballar en benefici de la ciutadania de 

Martorell.  

 

Des d’Esquerra Republicana hem treballat per deixar la nostra petjada en matèria 

de joventut, amb la creació de la Taula de Joventut -un espai pensat per a la 

participació de diferents col·lectius de joves i també joves a nivell particular per 

tal d’expressar les seves inquietuds i augmentar la seva participació en el procés 

de creació de polítiques públiques-; en aspectes laborals, amb incentius i ajudes 

al petit comerç i l’impuls de la contractació -cal recordar que Martorell és el 

municipi amb més atur de la comarca-; i en matèria d’habitatge, com pot ser el 

reforç de mecanismes de mediació. En aquest últim cas, mesures que esperem 

que es puguin complementar en breus amb la posada en marxa de la limitació 

dels preus del lloguer a Martorell a través de la “Llei de mesures urgents en 

matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”, llei 

que s’està debatent actualment al Parlament de Catalunya.  

 

No obstant, malgrat la importància de l’acord, el Pla de Reactivació Econòmica i 

Protecció Social no deixa de ser un conjunt de línies mestres que han de servir 

per marcar l’agenda política de l’Ajuntament. Així doncs, malgrat la importància 

de l’acord encara hi ha moltes mesures a concretar per tal de traslladar aquests 

eixos a polítiques concretes que la ciutadania pugui percebre.  

 

Amb uns ingressos estimats en 2.000.000 menys del que estava previst per 

enguany, algunes de les mesures només es podran posar en marxa un cop 

l’Ajuntament hagi rebut transferències per part d’altres institucions com la 

Diputació, la Generalitat, l’Estat, o a través dels Fons Europeus. Però malgrat les 

constriccions financeres, és important que els diferents partits ens continuem 

reunint per establir les mesures concretes que ja es poden dur a terme amb 



finançament propi de l’Ajuntament; i continuar fent-ho a mesura que el consistori 

rebi ingressos per part de terceres administracions.  

 

A diferència de la passada crisi econòmica, ara es pretén estimular l’economia 

amb un major pes de l’administració pública; és a dir, evitant les retallades. 

D’aquesta manera, l’objectiu és per una costat, injectar liquiditat a l’economia per 

tal d’estimular la contractació i la inversió; i per l’altre, reforçar els mecanismes 

de benestar social per fer front a l’augment de la demanda de serveis generat 

per la pandèmia.  

 

Hem de continuar treballant per tal que les línies generals aprovades el dilluns 

20 de juliol, juntament amb l’objectiu d’evitar noves retallades, es tradueixin en 

mesures concretes per a la ciutadania i el seu benestar social i econòmic. Ara 

més que mai, el socialisme i el republicanisme són més imprescindibles que mai, 

motiu pel qual no deixarem de treballar pel benestar dels martorellencs i 

martorellenques. I en el cas d’Esquerra Republicana, treballar també implica 

escoltar, motiu pel qual, a través del nostre mail: martorell@esquerra.cat podeu 

contactar amb nosaltres per dir la vostra i aportar mesures que cregueu que 

l’Ajuntament hagi d’aplicar. Estem aquí per treballar per vosaltres, per escoltar-

vos, tal i com hem fet durant el que portem de mandat i continuarem fent el que 

resta de mandat.  
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