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TRADICIÓ. La festa de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs és molt arrelada a Martorell. Està documentada des de 1647

F Pep Puente

Un, dos i tres tombs!

La passada pels carrers de carruatges, genets i cavalls atrau a
una munió de martorellencs d’una festa que no caduca mai ESTRENA L’entitat
mostra, per primer cop, el carro d’escala gran, un cop restaurat  P8i9
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L’IES Pompeu
Fabra prepara
una festa per
celebrar els 40
anys de la seva
inauguració

El ministre
d’Indústria
Miguel Sebastián
visita el Centre
Tècnic de Seat
a Martorell
F Seat
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editorial

amb les
dues mans

Seat també s’afegeix a la llista de ZP
 Seat ha desenvolupat un prototip de cotxe
híbrid que combina el motor elèctric amb el de
combustió, i se situa “en una molt primera posició” a l’hora d’optar a les ajudes del Pla Integral
d'Automoció impulsada pel Govern i dotat amb
800 milions d’euros. Així ho va manifestar
dilluns passat, 12 de gener, el ministre d’Indústria, Miguel Sebastián, durant la presentació
d’aquest projecte a la planta de Martorell,
denominat Twin Drive Ecomotive, que suposa
el “pas previ” a la fabricació d'un cotxe cent per
cent elèctric. Aquest nou vehicle híbrid, basat
en l'exitós model León de Seat, està equipat
amb un motor elèctric, per a circuits urbans, de
curta distància, que es complementa amb un
altre de combustió per a trajectes més llargs.
Ara com ara, la tracció elèctrica ofereix una
autonomia molt limitada (permet recórrer uns
50 quilòmetres i arribar a una velocitat de 100
quilòmetres per hora), encara que obre la porta
als enginyers de Seat a millorar les prestacions
d'aquest tipus de propulsió i a superar-ne el
principal desavantatge, com és la recàrrega de
les bateries.
El nou híbrid de Seat, que es començarà a
comercialitzar a partir del 2014, neix en un
moment de crisi i de gran preocupació per la
contaminació i el medi ambient, tal com han
recordat els màxims responsables de la companyia, Eric Schmitt, president del comitè executiu, i Francisco Javier García Sanz, president
del consell d'administració. "Avui és un dia
històric per al sector de l'automòbil", va subratllar el ministre Miguel Sebastián, que va reite-

sp

rat que els cotxes elèctrics “no són la solució a
la crisi actual", però sí el futur cap al qual s'ha
de dirigir la indústria espanyola del motor.
Sebastián va reafirmar l’aposta de l’actual
Govern espanyol pel vehicle elèctric, un nou
model de conducció que, entre altres beneficis,
permetrà reduir el grau de dependència
energètica d'Espanya, al substituir els combustibles fòssils per fonts d'energia autòctones.
“El benefici serà doble si a més aconseguim
que aquests vehicles es fabriquin aquí, tant per
a l’ocupació com per a la modernització de la
indústria. El camí serà llarg, per això s’ha de
començar a caminar com més aviat millor”, va
indicar Sebastián."Estem plenament convençuts que Seat presentarà uns plans molt
atractius", va comentar Sebastián, que confia
que la companyia no només mantindrà l'ocupació, sinó que, a més, incrementarà la plantilla
els pròxims cinc anys. Per això, va remarcar,
"tindrà el suport del Govern en el pla dels 800
milions d'euros". Miguel Sebastián manté l'objectiu, "ambiciós però abastable", que un milió
de vehicles elèctrics circulin per les carreteres
espanyoles l'any 2014. La impressió que va donar Sebastián en la seva visita al Centre Tècnic
de Seat a Martorell van ser que de bones
paraules, totes, però el balanç que dóna el president espanyol Rodríguez Zapatero cap a Catalunya no dóna bones perspectives. Enmig
d’una crisi de grans dimensions i amb Seat com
a cap de turc, què deuen pensar els treballadors de Seat que estan implicats en l’ERE? Tot
plegat sembla paper mullat.
L’Informador

Llum verd al soterrament de contenidors de tot Martorell
 El Ministeri d’Administracions Públiques ha resolt favorablement la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Martorell per optar al Fons Estatal d’Inversió Local. El MAP ha autoritzat, en data del 7 de
gener, el finançament del projecte “Instal·lació soterrada dels contenidors de recollida selectiva de
Martorell” a càrrec del fons estatal. Els terminis previstos són licitació i adjudicació de les obres entre
aquest mes de gener i el febrer; inici de les obres al març d'aquest any i finalització el desembre del
2009. El projecte preveu 79 conjunts de contenidors soterrats agrupats en grups de 5 i 6 contenidors.
En total 49 conjunts de 6 unitats i 30 de 5 unitats. El nombre total de contenidors és de 444.
L’emplaçament d'aquests contenidors s'ha definit tenint en compte les actuals ubicacions dels contenidors de selectiva, rebuig i orgànica. S'han situat el màxim d'allunyats dels habitatges i en llocs que sigui
possible el seu buidatge atès que el vehicle de recollida, per les seves dimensions, necessita un mínim
d’espai per treballar. El pressupost de les obres ascendeix a 4.574.084,59 euros.
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Vols a l’espai
 Aviat començaran les
proves dels vols suborbitals
amb la nau Virgin Galactic i
hauré de desplaçar-me al
futur aeroport de LleidaAlguaire que serà la base de
llançament. El més important és experimentar durant
uns segons la ingravidesa.
Tenim un milió d’estrelles
apinyades, ubicades a
Omega Centauri de la Via
Làctea degut a la gravetat
d’un objecte massiu invisible. Tot això comporta que
quan més aturats aconseguixin el duet progre socialista Solbes-Zapatero millor
anirem a la lluna... de
València! Volem vols a l’espai i no fer volar coloms
electorals. Estem a la cua
d’Europa en obrers aturats.
Una altra vegada, famílies
que han confiat en els hereus de Felipe González
demanen caritat als rics.
Això és el més interessant
que el càstig vagi a la dreta
dels collons. Exactament
com el cavall pintor “Cholla”
de 23 anys que en fa quatre
que pinta abstracte gestual,
amb els pincells a la boca, i
exposarà a galeries de Las
Vegas i Nova York. El somni
americà complert encara
que siguem una mica més
burros. Amb tota seguretat
que l’enorme nevada d’enguany a tota Espanya ens
portarà, no l’Estatut, sinó
bona sort!
L’altre dia una senyora
em recordava les reunions
sobre OVNIS (Objectes Volants No Identificats) al seu
bar que teníem en Barraca,
en Porta i un servidor. Baixavem com la borsa. Però
parlant clar i català. Si la cosa no surt bé i els sindicats
van contra les esquerres, el
millor serà apuntar-se, l’any
que ve, al rally Dakar si
torna a celebrar-se a l’Argentina i als deserts de Xile.
Millor respirar aire dels
Andes a Copiapó on només
un forat negre pot engullirse la collita de fanàtics
votants vestits democràticament i realitzar els 9.574
quilòmetres amb un 4x4
perquè lo de Lleida és perillós, a 110 quilòmetres
d’alçada (en 90 segons) aturarant els motors perquè els
passatgers tinguin bones
sensacions in-gràvides. Jo
sense moure’m de la realitat ja les gaudeixo juntament amb els aturats.
Iván Sánchez, Antoni Munné i
Tomàs, Jordi Benavente, Serigb
Tendrub, Sadurní Pons, Joaquim
Parera, Freddy Silvana i Àlex Ribes.
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ca l’andreu
Andreu González i Castro
http://gonzalezcastro.bloc.cat

La gran mentida
de les sobres

fitar-lo més? Però si fent això només n’aprofites la massa mucilaginosa i en llances
gran part de la polpa i tota la pell! En
canvi, en els territoris pantomaka, mot
que correspon a un seguit de rodanxes
tallades i posades sobre un tros de pa, la
utilització de l’hortalissa és total: fins i tot
la pela i tota la carn, que a casa nostra es
desaprofiten. El caràcter més aviat malgastador dels catalans queda, doncs,
demostrat tant per l’interior com per l’exterior del tomàquet.
L’Informador



Ara que ha vingut la crisi i ens ha agafat en el millor moment (sí, en el millor
moment: després de la vaga de transportistes que ens va obligar a acaparar i
emmagatzemar a casa 50 litres d’oli, 60
quilos de sucre, 15 ampolles de whisky, i
de tot i més en quantitats industrials), cal
abordar la gran mentida de les sobres.
Mai no he entès què són. Em fa gràcia
veure a la televisió programes de cuina
amb gent que explica què fer d’allò que
no ens mengem d’un entaulament, com si
fins ara ho haguéssim llançat a les escombraries. I jo que fins ara havia pensat que
les sobres eren les parts no comestibles
dels aliments o difícils de pair per als
humans (ossos, nervis, clofolles...).
L’abús que es fa del terme ens porta a
preguntar-nos si potser són sobres les
truites que queden al bar quan n’han tret
el primer triangle. Oi que no? Doncs per
què insisteixen a donar-nos tothora idees
per aprofitar “les sobres”? Com si els que
treballem no ens haguéssim fet un tip de
cuinar un dia per a dues o tres vegades.
Que fas fideuada? Doncs per a dos o tres
dies. I el segon dia segur que tindrà millor
gust que el primer. (O, si no, pregunteu-li
a un asturià quan està més gustosa la
fabada, el dia que l’han cuinada o l’endemà.) Hi ha qui, fins i tot, s’hi posa per a
tota la setmana i enllesteix els assumptes
de cuina en un dia. Haurem de dir-li que
no sigui imprudent i que el que no es
mengi el primer jorn ho enviï a la brossa
orgànica?
Aquest tipus de programes que estenen la paranoia de la crisi segur que
també han fet forat a Catalunya. No ha
d’estranyar ningú, atès que el masoquisme català ha donat per bo que col·lectivament som gasius i que el farciment dels
canelons de Sant Esteve n’és una mostra
ben significativa. Quina rucada! Com si
estiguéssim parlant de carn de reciclatge
i no d’acabar-te el que no t’has menjat el
dia d’abans. També ens han venut la
moto (i l’hem comprada) que el tomàquet
el suquem per aprofitar-lo més. Per apro-

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

Privilegis

Fer trampes és lleig. Amb aquesta
afirmació, excepte els tramposos, tothom
hi convindrà. El que passa és que potser
ja no estaríem d’acord en fixar els límits
de la trampa o en la inclusió d’algunes
accions en aquesta qualificació. M’ho ha
fet pensar quan algú ha comentat una
situació en què fruïa d’un privilegi que li
permetia uns avantatges sobre d’altres
pretendents al mateix objectiu.
Ben pensat, crec que és ben possible

Per si encara calgués donar més mostres de la prodigalitat pàtria, diré que ma
mare, que procedeix de terres pantomaka, m’ha explicat més d’un cop que quan
ella es menjava un plàtan, de petita, en
repelava la part interior de la pell amb
una cullereta. És a dir, que més que amb
una mostra d’esperit col·lectiu dels
pobles, aquests hàbits d’aprofitament
extrem tenen a veure amb la gana que es
passava a la postguerra i la que s’ha patit
allà on les han passades magres en cada
moment històric.
Així doncs, la propera vegada que algú
els parli de sobres i mandonguilles, i els
citi Dant i allò de l’avara povertà dei catalani, recordin-li que els canelons són simplement la carn del dia anterior i que a
casa nostra els tomàquets almenys els
pelem abans d’endrapar-los.
que no es pugui justificar cap tipus de privilegi. Que una persona honesta mai no
hauria d’acceptar cap privilegi perquè significa algun tipus de preferència sobre el
proïsme. Que, en definitiva, privilegi significa, o equival, a injustícia, perquè vol
dir que ocuparé un lloc que en justícia
correspon a un altre, o que fruiré d’un càrrec o una situació que hauria de ser per a
un altre, que hi té tant dret com pugui
tenir-hi jo.
Em sembla que és d’Antonio Machado
l’encertada sentència Nadie és más que nadie
i, doncs, per a un cristià, si tots ens considerem germans, acceptar ser distingit
amb un privilegi potser, fins i tot, es pot
considerar un pecat, atès que si ho analitzem bé veurem que, en el fons, acceptar
una situació de privilegi és com una trampa. I si fer trampa és lleig, fer trampa a un
germà deu ser més que lleig.
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societat anònima
Àlex Ribes

El peatge reial


Ho vam aconseguir! Martorell es va
deixar veure a la petita pantalla gràcies
a un esdeveniment tan positiu com va
ser la cavalcada dels Reis Mags. Les
obres del Portal d’Anoia van acabar a
temps, el Pont del Diable lluïa com la
nau espacial de qualsevol pel·lícula de
ciència ficció, el Carrer del Mur tan
il·luminat semblava una botiga de bombetes i, per fi, els martorellencs gaudien de la possibilitat de trobar alguna
cosa per celebrar plegats. És d’agrair la
tasca que han realitzat moltes persones
per organitzar aquest acte. Amb el seu
esforç han portat una estona de màgia i
d’il·lusió als nostres nens i nenes i,
encara que sigui per un moment, ens
han permès contemplar la nostra vila
des d'una altra perspectiva: la que crea
tot espectacle televisiu, fugaç però
seductor i encisador alhora.
Se que algunes persones veuen en
la tradició del Cagatió una mostra de
surrealisme difícil d’explicar. Que els
més petits cantin les mil versions de la
famosa cançó mentre s’acarnissen amb
un tronc disfressat i que després, com a
mostra de submissió, l’immòbil protagonista cagui obsequis i llaminadures
sembla escrit per un guionista amb una
forta addicció als estupefaents.
També m’han dit que molts creuen
que el Pare Noel que passeja davant
dels grans magatzems és un universitari
amb problemes per arribar a fi de mes.
Altres diuen que els Reis Mags són persones que paguen per disfressar-se i
sentir-se protagonistes de la millor
història escrita mai. Queda clar que són
llegendes que ningú es creu.
Els Reis d'Orient van arribar a
Martorell amb tones de joguines. I ho
vam poder presenciar a través de la
televisió. La mateixa que ens parla de
totes les crisis amb les que els éssers
humans semblen disposats a complicarse la vida. Crisis econòmiques, bèl·liques, humanitàries, de valors... Però el
cinc de gener passat això es va oblidar.
Va ser divertit que Jordi Gràcia, el locutor de TV3, tingués un lapsus freudià
quan va parlar del peatge reial en
comptes del patge reial. És el que passa
quan un trepitja el nostre municipi.
He de dir que els Reis Mags semblaven cansats quan van ser entrevistats
per televisió. Potser el viatge no va ser
del tot plàcid. Els bombardejos de
l'exèrcit israelià i el control de les fronteres potser van alterar la seva ruta. És
la raó que he trobat per explicar les
seves pobres respostes.
Hom espera que com són màgics i
tenen un ofici tan rellevant donin bon
consells als nens. Podrien haver parlat
de que, més enllà de les joguines, el
més important són els amics i que deixar-se els ulls davant de la Playstation
mentre la infància es troba en un altre
lloc no sembla gaire positiu. O qui sap,
aquests monarques de la màgia, podrien haver animat a tots els pares a
que comparteixin més hores de lleure
amb els seus fills. Tanmateix perdonarem els decebedors discursos perquè,
malgrat que molts som republicans, és
l’única monarquia en la què creiem.
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la paraula dels lectors
Regulació
versus competència
Jofré Farrés
 Les entitats bancàries de-

senvolupen el que es denomina intermediació financera
que consisteix fonamentalment en la captació dels excedents monetaris de les famílies i empreses (estalvi i inversions) per al seu préstec
posterior a altres famílies i
empreses que necessiten
aquests recursos monetaris.
Així, els productes bancaris
són els instruments que les
entitats financeres posen a
disposició dels seus clients
per justificar la prestació dels
seus serveis de intermediació
financera.
A finals del decenni de 1970,
les característiques bàsiques
del sistema financer en la
majoria de països europeus
eren molt similars a les vigents
a principis del segle XX. Els
bancs eren les institucions
més rellevants del sistema
bancari, existint també un conjunt de intermediaris especialitzats en un tipus d’activitat o
de client. Una part significativa
de les entitats bancàries era
de naturalesa pública. Pel que
fa als mercats financers, el borsari era l’únic que havia aconseguit un cert grau de desenvolupament, si bé la negociació es concentrava en un
reduït número de títols emesos pel sector públic, les grans
empreses i les pròpies entitats bancàries.
Els intermediaris bancaris
estaven sotmesos, a més, a
una intensa regulació que condicionava tan l’estructura del
sector com la conducta de les
entitats. En el cas espanyol,
sense anar més lluny, les autoritats determinaven el tipus
d’operacions que podien realitzar els diferents intermediaris, la capacitat d’expansió
geogràfica (creació de sucursals) i, el que és més important, els tipus d’interès de les
operacions bancàries. Les autoritats condicionaven també
l’assignació dels recursos financers, obligant a les entitats
bancàries (en especial a les
caixes d’estalvi) a finançar amb
els seus recursos les activitats
d’aquells sectors i empreses
que determinessin els reguladors. No són aquestes coses
les que ara, en temps de crisi,
ens semblen pràctiques i necessàries? No és el que molts
reclamen? És de veritat aquesta la qüestió?
D’entrada, un sistema amb
aquestes característiques no
només dificultava l’existència
d’una adequada competència,
sinó que distorsionava la
correcta i objectiva assignació
dels recursos financers. Davant
la pràctica absència d’alterna-

tives (tan de col·locació dels
seus excedents com de
finançament de les seves operacions), els usuaris de serveis
bancaris es veien avesats a
acceptar les condicions imposades per les institucions,
podent parlar-se, fins i tot, de

informadordemartorell@hotmail.com
de protecció del consumidor?
De veritat no hi ha un terme
mig entre regulació extrema i
competència desmesurada? O
el que no hi ha és la voluntat
de trobar i aplicar aquest
terme mig? Moltes preguntes i
poques respostes.
Serigb Tendrub

Anécdota Pons 007
Serigb Tendrub
 -Oiga disculpe…
-Yo?
-Si… ¿podría apartarse? Por
favor.
.- ¿Por qué?
.-Es que quiero hacer una fotografía a la ventana.
.-Ah… Y no puedo salir yo?
Entonces hice la fotografía.
Quizás no fue así como sucedió, pero bien podría haber
sido… O no.

Per expressar la vostra opinió
en la secció de “la paraula dels
lectors” heu d’enviar el vostre
text per correu electrònic a
informadordemartorell@hotmail.com o bé a l’apartat de
correus, 27 - 08760 Martorell.
És imprescindible que hi afegiu el vostre nom, cognoms,
DNI i telèfon de contacte per a
la seva publicació.
l’existència d’un quasi monopoli d’oferta bancària.
La necessitat de preservar
l’estabilitat de les entitats
bancàries (donat el paper crucial que desenvolupen, ens
agradi o no, en una economia)
i l’existència d’imperfeccions
en els mercats bancaris (que
poden generar l’aparició d’episodis de pànic bancari, como
el que estem vivint actualment) han estat els arguments
principals utilitzats per justificar la necessitat de regular
l’activitat bancària. La posada
en qüestió d’aquesta creença
(l’existència d’una clara correlació entre el nivell de competència i la probabilitat de
que succeeixin episodis de crisis bancàries) va portar a les
autoritats a eliminar les mesures que limitaven la capacitat
operativa de les entitats
bancàries. Una paradoxa, vista
ara, realment irònica.
El procés de desregulació
va suposar més llibertat tan
pels fluxos de finançament
com pels preus, va flexibilitzar
l’accés al mercat de noves
entitats, nacionals i estrangeres, i va facilitar l’expansió de
les ja existents. L’objectiu no
era altre que crear condicions
precises per generar una major
competència entre les entitats
bancàries, i millorar així els
nivells d’eficiència del sistema
financer.
I sorgeix una altre qüestió:
creada la màxima competència
i concretada la màxima liberalització del sector, què ha passat amb la regulació prudencial (obligació a les entitats
bancàries a complir un coeficient de recursos propis suficient per no quedar-se sense
liquiditat), la millora dels organismes i sistemes de supervisió i de inspecció i l’establiment de mecanismes eficients

Homenatge a
Ernesto Carratalá
40 anys de l’IES Pompeu Fabra
Exalumnes de l’Institut de Martorell (Pompeu i Fabra) estem
preparant una festa/sopar el proper 27 de febrer de 2009,
per reunir-nos, commemorar els 40 anys de la seva inauguració i alhora, retre un homenatge al seu primer director, Don
Ernesto Carratalá, segurament a celebrar en el propi Institut.
N’hi diem “Operación Carratalá”, i inicialment la cosa està
adreçada als alumnes que vàrem estrenar l’Institut i coincidir
amb el senyor Carratalà, (que ha publicat recentment els seu
llibre de memòries, “Memorias de un piojo republicano”) és a
dir, els dos primers anys d’existència de l’Institut (19681970) dirigits per ell, però no és tancat a que qui va ser alumne al tercer o quart any també s’hi afegeixi. Quants més
millor. Tots els que estigueu interessats en assistir-hi, adreceu-vos a qualsevol de les dues adreces de correu electrónic seguents:
SSerra@martorell.cat

palou@icab.cat

Voldríem saber quelcom en la primera quinzena de gener.
No obstant, més endavant, ja al febrer ens tornarem a dirigir
a tots per confirmar data i assistència.
La Comissió
spv
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Les vendes de Seat
cauen un 14,6%
 Les vendes de Seat van
caure l’any passat un 14,6 per
cent, fins a les 368.000 unitats.
AIxí ho va presentar, diumenge passat, Volkswagen en un
informe. La resta de marques excepte la de vehicles de luxe
Bentley- van contribuir als
resultats globals en positiu,
de manera que el fabricant
alemany va incrementar l’any
passat un 0,6 per cent les
seves vendes. Això significa
que ha aconseguit tancar l'exercici amb una xifra rècord de
6,23 milions de vehicles venuts. Els sindicats de Seat
s’han queixat en nombroses
ocasions que Volkswagen bloqueja l’entrada de la firma a
mercats emergents, cosa que
podria contrarestar la caiguda
de vendes generalitzada que
pateix el mercat automobilístic espanyol i també bona part
d’Europa. Ara, Seat està pendent de la decisió de VW, que
podria encarregar a Martorell
la producció del nou Audi Q3.
Dependrà del resultat de les
negociacions del nou conveni
col·lectiu que està en marxa.

S’aprova el pla de
transports de viatgers
 El Govern català ha aprovat
el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012,
que estableix els principals
eixos d’actuació per a millorar
els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant
ferroviaris com per carretera,
fins al 2012. A Martorell, s’augmentaran les freqüències de
pas i es consolidarà el metro
del Baix Llobregat i els metros
comarcals al Bages i l’Anoia. El
Pla també contempla la creació d’una nova línia circular de
Renfe entre Martorell-Barcelona-Granollers- Castellbisbal
i s’oferirà, a més, un servei entre Martorell i Granollers sense passar per Barcelona. A
més, es preveu la creació
d’una estació d’autobusos.
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El ministre d’Indústria Miguel Sebastián
visita el Centre Tècnic de Seat a Martorell
La marca presenta un primer prototip que estaria en marxa el 2014
Seat

Sebastián a Martorell. El ministre d’Indústria, Turisme i Comerç al costat del president de Seat, Erich Schmitt

 SEAT va presentar el 12 de
gener passat al ministre d’Indústria, Turisme i Comerç del
govern espanyol, Miguel Sebastián, un primer prototip de
cotxe amb tracció elèctrica en
la que treballa la marca automobilística. Es tracta del projecte Seat León Twun Drive
Ecomotive, un vehicle equipat
amb un motor elèctric, per a
circuits urbans, que es complementa de forma intel·ligent
amb un motor de combustió
per a trajectes interurbans, cosa que permet obtenir un consum i unes emissions òptimes.
Ple d’autoritats a Seat

L’acte, que va tenir lloc al
Centre Tècnic de Seat, va
comptar amb l’assistència,
entre d’altres personalitats,
del secretari d’Indústria i
d’Empresa de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Soy; l’alcalde de Martorell, Salvador
Esteve i la resta d’alcaldes
dels municipis que envolten

les instal·lacions de Seat. També han participat Francisco
García Sanz, membre del
Comitè Executiu de Volkswagen i president del Consell
d’Administraci i Erich Schmitt,
president de Seat.
Projecte i inversió de futur

García Sanz va destacar la importància d’aquest vehicle per
la inversió que significa, no
només en l’àmbit mediambiental sinó pel futur de l’empresa: “si a mitjans de segle
passat vam contribuir decisivament a mobilitzar a tota una
generació, avui, 50 anys més
tard, també volem ser els primers en inicar el procés de
desenvolupament i industrialització a l’estat espanyol d’aquest model de vehicle que
combina el motor elèctric amb
el de combustió: el Seat León
Twin Drive”. García Sanz ha
afegit que “hi ha la necessitat
d’implicar a totes les parts per
a garantir aquesta mobilitat

sostenible en el futur. La tecnologia de producte, per sí
mateixa, no constitueix una garantia d’èxit si en el projecte
no es veuen implicats, a més,
el sector elèctric i les administracions, ja que la seva participació són essencials per assegurar la mobilitat i l’autonomia
dels usuaris”.
L’horitzó del pla, el 2014

Aquest pla, amb un horitzó
a l’any 2014, té com a objectiu
investigar en l’àmbit de la tecnologia de propulsió híbrida
“plug-in” la progressiva disminució de intervenció dels motors de combustió amb la finalitat de col·locar al mercat uns
models de Seat amb consums
i nivells d’emissions de CO2
molt reduïts i, per tant, altament respectuosos amb el
medi ambient. L’acte va acabar amb una visita del ministre d’Indústria a la planta de
Martorell i, fins i tot, va provar
el nou model de Seat.
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reportatge
 La festa de Sant Antoni
Abat de Martorell va tornar a
ser un èxit de participació.
Prop d'una cinquantena de
genets, carros, carruatges i
cavalls van participar en el
tradicional Tres Tombs que va
començar al Pont del Diable
recorrent tot el municipi fins a
la plaça de la Vila. La majoria
de carruatges que es poden
veure durant la festa són propietat dels Amics de Sant
Antoni. La prinicipal novetat
d'enguany va ser l'estrena del
carro d'escala gran format per
dotze botes i va tornar a lluïr
el carruatge de fàbrica estrenat l'any passsat. L'entitat ja
ha anunciat que l'any vinent
mostraran el carro del vi.
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Els Tres Tombs mantenen viva
l’essència de Sant Antoni Abat
Prop d’una cinquantena de genets, carros, carruatges i cavalls surten
al carrer per reviure una tradició que data des de 1647 · L’entitat
estrena el carro d’escala gran i dóna mostres de constant renovació

Solemne benedicció

Diumenge, de bon matí, es va
celebrar el tradicional esmorzar traginer al Pont del Diable
on es van servir 1.200 esmorzars i, tot seguit, iniciar la passada pels carrers i places de
Martorell. Va ser el moment
per adquirir el tortell de Sant
Antoni. Aquest any, els martorellencs van concentrar-se,
majoritàriament, a la remodelada plaça de Portal d'Anoia
per veure -per segon cop consecutiu- la benedicció dels
animals a càrrec de Mossèn
Pere Corbera, acompanyat del
president dels Amics de Sant
Antoni Abat, Adolf Bargués i
l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve. Encapçalant la
comitiva dels Tres Tombs i
mostrant les banderes van ser
els abanderats d'aquest any,
Montserrat Mas Bultà, com a
capitana de bandera; Rosa

El carruatge de fàbrica. Va ser restaurat l’any passat i per segon cop ha participat activament dels Tres Tombs

Mitjans Mas com a abanderada; i als cordonistes Marc
Planas Mitjans i Jordi Mitjans
Mas. Precisament els abanderats van ser protagonistes el
dia abans amb la tradicional
passejada amb el pregoner
de la festa de Sant Antoni

Abat que, aquest cop, va ser
el vocalista de La Principal de
la Bisbal, Roger. L'entitat va
escollir una de les veus de
l'orquestra ja que sempre fa
xal·lar als assistents al concert
de Sant Antoni que té lloc a la
sala gran d'El Progrés. En el

Els banderers. La família Mas del carrer Mercadal -ara, residents a Castellví de Rosanes- han estat els abanderats

seu parlament des del balcó
de l'Ajuntament, Roger va
assegurar que “cada any puc
contemplar les dones de
Martorell que van al ball molt
boniques. És un plaer i un
honor per a mi poder ser el
pregoner d'aquesta festa”.
Abans del pregó, hi va haver
una ballada de sardanes amb
la Cobla Ciutat de Cornellà i,
després, es va oferir als assistents la tradicional coca de
forner i moscatell. La passejada va comptar amb la música
de la Banda Simfònica de
Martorell. Després dels Tres
Tombs, la festa es va concentrar a El Progrés amb l'audició
del concert-vermut amb la
Cobla Orquestra La Principal
de la Bisbal que, a la tarda, va
continuar amb el ball tradicional amb l'inici d'un vals d'Els
Xiquets de Valls. Cal destacar
que enguany va tenir lloc el
passi d'un documental titulat
“La pagesia a Martorell al
segle XX” a càrrec de Cisco
Sàenz de Pablo i Toni Fora. La
festa va tornar a aglutinar la
tradició d’un poble que manté amb fermesa una mostra
dels seus origens.
Les fotografies són a càrrec de
Pep Puente, Eravix i L’Informador de Martorell.
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qüestions
comercials
Jordi Benavente
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Marisa Olivet
Perfumeria Aurora (Santacana, 17)

“No deixis passar el temps”

Jordi Benavente

 Aquesta setmana, contesta les QC la Marisa Olivet, l'actual propietària d'aquest petit però
veterà establiment situat al cor de La Vila. Un d'aquells negocis de tota la vida (fa més de 25 anys
que funciona) amb clients i clientes fidels, i, alhora, amb l'energia, la capacitat i les ganes de donarse a conèixer als nouvinguts que es vulguin deixar aconsellar per una esteticista, la Marisa, amb
més de 19 anys d'experiència assessorant clients per oferir-los-hi exactament allò que els convé.
Perfums, cremes hidratants, relaxants, revitalitzants, per combatre l'estrès, les arrugues o l'envelliment; que fan "de tot menys miracles, vaja", fa broma, la Marisa. Bellesa i salut (la primera depèn
de la segona) servida en flasconets, ampolletes i capsetes de tots els colors, mides i marques.
Pensats per tenir cura d'un mateix i per presumir. Ideals per regalar o per regalar-se. La Marisa diu
que sempre ha estat una enamorada de la música, cosa que possiblement li ve de la mare, que
n'era professora i tocava el piano; però, professionalment, ha seguit les passes del seu pare, que
es dedicava al comerç. És una dona elegant, sensible i una mica tímida, amb un hobby curiós però
comprensible, tenint en compte el seu ofici: col·lecciona flascons de perfums en miniatura. Quan
li pregunto, admet que la seva cançó és "The great pretender" (la versió dels "The Platters" o la de
"Freddie Mercury"). De la tele, en tria el mític programa sobre el mar, "Thalassa". Parlant de llibres,
diu que, últimament, n'està llegint un del polític i filòsof gironí, Alexandre Deulofeu (1903-1978),
sobre "la matemàtica de la història" (teoria segons la qual les civilitzacions segueixen "cicles naturals" semblants als dels éssers vius, que, ben sistematitzats, ajudarien a preveure i evitar els conflictes bèl·lics), que li "sembla molt, però que molt interessant". Si pogués, diu que li encantaria
viure a la Cerdanya. Si li toquessin 10 milions d'euros a La Primitiva "viatjaria més, sens dubte, tot
i no dominar gaire els idiomes". Diu que l'eslògan ideal pel seu negoci seria: "No deixis passar el
temps, la pell s'ha de cuidar i protegir". I que la vida és... una carrera d'obstacles.

ES LLOGA LOCAL
A MARTORELL
de 250 m2
Carretera de Piera, 43
(al costat de l’àrea de Guissona)

93 775 11 30
626 336 176

Quatre martorellencs
universitaris premiats
 Caixa Manresa va lliurar el
10 de gener passat els Ajuts
Universitaris per al curs 20082009 a un total de 502 estudiants d’arreu de Catalunya.
Aquest curs, Caixa Manresa ha
decidit atorgar la xifra rodona
de 500 ajuts (la xifra final de
502 és a causa de l’empat entre diversos estudiants) i incrementar significativament l’import de cada ajut, que passa
dels 612,24 euros de l’any passat, als 900 d’aquest curs, amb
un increment superior al 50%.
Els estudiants martorellencs
premiats són: Anna Maria
Martínez Mariscal; Mariona
Mas Montserrat; Núria Obiols
Villar; i Núria Viladoms Simon.
És la primera vegada que l’acte de lliurament es va celebrar
a Barcelona, després que en
les onze edicions anteriors
s’hagi celebrat al Museu de la
Tècnica de Manresa. A l’acte hi
van assistir els 500 estudiants
guardonats, encapçalats per la
noia que va aconseguir una
nota d’accés a la universitat
més alta, un 9,91. Per primera
vegada, l’acte de lliurament
dels Ajuts Universitaris va tenir
lloc a Barcelona quan sempre
s’havia celebrat a Manresa.
L’acte va comptar amb la presència del conseller d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, Josep Huguet.

Assamblea del Club
Petanca Martorell
 El Club Petanca Martorell
celebrarà el proper 31 de gener de 2009 l’assamblea general ordinària corresponent a
l’any anterior a partir de les 16
hores, en primera convocatòria
i mitja hora més tard, en segona convocatòria. L’ordre del
dia és el següent: Lectura i
aprovació si es procedeix en
l’acta anterior; estat de comptes; memòria de l’any 2008;
pressupost del 2009; renovació dels càrrecs de la junta directiva i precs i preguntes.

L’Informador de Martorell
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El Futbol Sala Martorell
supera l’Èpic (3-6) en
un partit molt disputat
L’equip de Víctor Acosta aprofita l’ensopegada
del Barça B per col·locar-se en segona posició
l’experiència, i només amb
dos minuts més, una jugada
iniciada per Guille la transforma el porter Esteve amb un
xut llunyà que supera el porter
egarenc (2-5). Un gol que posava coll amuimnt una possible remontada de l’Èpic. En un
últim minut esbojarrat, Jorge
Rubio va marcar-se un gol a
pròpia porteria després d’un
rebot inoportú (3-5). Abans
d’acabar, Àlex Peramós tenia
fam de gol i va anotar el 3-6
definitiu a manca de dos segons per a la conclusió del
matx. El FS Martorell sumava,

així, tres punts d’or que el permeten consolidar-se a la zona
alta de la classificació de Primera Nacional A, sense desempellagar-se del líder,
l’Hospitalet Bellsport, que
aquest dissabte (18:30 hores,
pavelló esportiu municipal) visita Martorell. A més, l’ensopegada del FC Barcelona B
Mobicat davant el Rubí permet a l’equip de Víctor Acosta
escalar fins a la segona posició. Un triomf, aquest dissabte, davant l’Hospitalet deixaria
els martorellencs com a líders
de la categoria.

David Gispert

 El Futbol Sala Martorell ha
encetat el 2009 escalant posicions a la classificació. L’equip
m artorellenc va aconseguir
una clara victòria a la pista de
l’Èpic Casino de Terrassa (
El FS Martorell va iniciar el
matx amb una intensitat que ja
es va preveure que aviat encetaria el marcador. Així, en
dos minuts, Marc Areny i
Guille, als minuts 5 i 7, respectivament van col·locar un 0-2 al
marcador. Aquesta embranzida martorellenca va deixar tocat l’Èpic Casino, amb un Martorell marcant la pauta i mantenint l’ofensiva en atac. Àlex
Peramós va enviar una pilota
al pal abans que s’anulés un
gol als terrassencs per una falta sobre el porter Esteve. Així
es va arribar al descans.
A la represa, el FS Martorell
va sortir decidit a deixar el
partit vist per a sentència i
quan només s’havien jugat dos
minuts, Adrià Sariols marca el
0-3 aprofitant una assistència
d’Àlex Peramós. El resultat còmode va fer relaxar els martorellencs que van veure com el
conjunt egarenc, mitjançant
Edu, retallés diferències (1-3).
L’Èpic va començar a creure’s
en apropar-se en el marcador i
el seu joc més agressiu va provocar cinc faltes gairebé consecutives. Així, el FS Martorell
va tenir dues oportunitats d’or
per ampliar diferències, però,
primer, Marc Areny i, després,
Àlex Peramós, desaprofiten les
oportunitats de doble penal.
A partir d’aquí, els egarencs
van optar per a jugar amb el
porter-jugador. Fruit d’aquesta pressió ofensiva, Germán
supera el porter Esteve i situa
el marcador ajustat. Quan pitjor semblava el partit, el FS
Martorell va treure l’orgull i

Buscant el liderat. El FS Martorell és a només un punt del líder, l’Hospitalet
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El Club Handbol cau a
la pista de l’Amposta
 El Club Handbol Martorell
va obrir el 2009 amb una contuntent derrota a la pista de
l'Amposta (33-26) en un partit
corresponent a Segona Catalana. L’Amposta va fer un inici
de partit abassegador, i als 10
minuts havien aconseguit un
parcial de 7-1. Tant en elaborats atacs estàtics com en
ràpids contraatacs els ampostins marcaven gols amb facilitat davant la impotent defensa
del CH Martorell, arribant a
obtenir un avantatge màxim
de 9 gols durant la primera
part. El tècnic martorellenc
José Manuel Jiménez va provar
un canvi defensiu amb una
defensa més oberta i agressiva
que va donar alguns fruïts,
reduïnt la difèrencia fins a sis
gols al descans (19-13). A la
represa, el CH Martorell durant alguns minuts va funcionar fins a un mínim desavantatge de quatre gols. Però
l’Amposta ja no es van deixar
sorprendre més i van reaccionar tornant a ampliar el marcador fins al final del partit. Com
a curiositat i sense incidència
en el marcador l'àrbitre va
oblidar-se d’anotar un dels 27
gols del conjunt martorellenc.
Destacar la aportació ofensiva
d'en Kuddi amb 7 gols (6 gols
de vaselina sense error) i el
bon debut de Lluc contra el
seu exequip de sempre. Pel
CH Martorell van jugar Kuddi
7, Carlos 1, Joan 2, Àlex 1, Oriol,
Marc Gaset, Jaume, José Carreño, José Manuel 3, José Bou
3, Quique 4, Fèlix 2 i Lluc 4.
Aquest dissabte, els martorellencs juguen un partit decisiu
davant el Sant Joan Despí a les
Instal·lacions Esportives.

Calçotada perica
de Martorell

El Bàsquet Club
Triomf èpic del
guanya a Manresa Club de Futbol

Assamblea de
l’Ornitològica

Torneig La Mercè
de bàsquet

 La Penya Blanc-Blava
de Martorell celebrarà
el proper 8 de març la
vuitena edició de la tradicional calçotada perica al restaurant Mas
Sunyol, de Castellví de
Rosanes. Aquesta és
una de les activitats
més destacades del calendari de la Penya espanyolista de Martorell.
Com cada any, a tots els
assistents se’ls farà entrega del típic pitet
commemoratiu on no hi
faltaran els colors blanc
i blaus. A la festa també
és previst la presència
d’algun directiu del
RCD Espanyol. Per a
inscripcions ho podeu
fer trucant als telèfons
663 701 760 (Xavi) o 607
37 65 57 (Rebeca).

 El Bàsquet Club Mar-

 El Club de Futbol

 L’associació Ornito-

 El Club Bàsquet La

torell va aconseguir una
clara victòria a la pista
de l’Albert Disseny, de
Manresa (55-79). En un
primer temps gairebé
perfecte, els martorellencs van anar engreixant les diferències fins
a arribar als quinze
punts al descans (27-42)
A la represa, enlloc d’adormir-se, el BC Martorell va mantenir el ritme
intens que va ofegar definitivament
l’Albert
Disseny, sobretot amb
l’encert del martorellenc Pons -20 punts-. El
triomf manté el BC Martorell colíder empatat
amb el Vila-seca. Els
martorellencs
reben
aquest diumenge el
Busk’m Artés.

Martorell va sumar una
victòria èpica al Torrent
de Llops davant el Poble Sec (4-3). En un primer temps per oblidar,
els martorellencs van
encaixar un 0-3, al minut
56, que semblava insalvable, però va aconseguir la proesa de la remuntada. Ignacio, amb
dos gols, Camprubí i
Mendoza, a nou minuts
pel final, van permetre
sumar un triomf vital en
la lluita per a la permanència. Amb aquesta
victòria, el CF Martorell
es manté cuer, amb 16
punts, a tres de la salvació. Aquest diumenge
(12 hores), els martorellencs reben un rival directe: el Sant Cristobal.

lògica de Martorell celebra aquest dissabte, 17
de gener (18 hores) l’assamblea general ordinària anual que tindrà
lloc a la seu social del
Centre Cultural. Els
punts de l’ordre del dia
són els següents: lectura i aprovació de l’acta
anterior corresponnent
a l’any 2007; estat de
comptes;
adquisició
d’un ordinador portàtil,
adquisició de gàbies de
postura per a concurs i
l’apartat de precs i preguntes. Tots aquells socis que vulguin incorporar més propostes ho
poden fer enviant un
correu electrònic a
asso_ornimaltorell@yah
oo.es

Mercè va celebrar a finals de desembre passat el Torneig cadet Vila
de Martorell. Els guanyadors van ser, en categoria femenina: Club
Bàsquet Martorell (fair
play); triples (Vanesa
Verbo, Sant Adrià); MVP
(Vanesa Verbo, Sant Adrià); màxim anotadora
(Vanesa Verbo, Sant Adrià). En la classificació
final: Sant Adrià (campió), Maristes Lleida
(sotscampió); CB Martorell (tercer) i Joventut
BBC (quart). En categoria masculina, els guanyadors van ser: CB Martorell (fairplay); triples,
MVP (Valencia, CB Hospitalet); màxim anotador (Coll, Sant Josep).
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Adam Raga, campió del món de trial,
s’exhibeix en la prova del Micorella
La marca presenta un primer prototip que estaria en marxa el 2014
Club Micorella

La prova ‘Campions’. Un cop més, Martorell va reunir a campions del món de trial: Raga, Tarrés o Laia Sanz



Un cop més -i ja en van
vuit-, campions de trial del
present, del passat i els que
ens representaran en un futur
en diferents campionats, van
aplegar-se a Martorell per a la
tradicional cita de final d’any
que organitza El Club Micorella. Enguany la zona on es
desenvolupava tota la sortida
era a les Roques del Mateuet,
on arribaven després d’una
petita excursió cap a Quatre
Camins. Des del Club Micorella es vol agrair als propietaris d’aquests terrenys (la família Fosalba Roqué) per la seva
assistència i permisos, així
com als regidors municipals
d’Esports i de medi ambient
per a la seva col·laboració i a la

gent de la ADF local per la
seva col·laboració, tant abans
com durant el trial, juntament
amb l’agent forestal local i els
Mossos d’Esquadra de l’ABP
de Martorell. En els temps que
corren, i tenint en compte el
difícil que es fer activitats a la
muntanya, és important remarcar que propietaris i Ajuntament mai no ens hagin posat
impediments per fer aquesta
activitat en una serralada que
coneixem prou bé, en gaudim
força i respectem molt.
Participants il·lustres

Fer una llista de participants
il·lustres seria llarguíssim,
però enguany cal remarcar la
presència d’Adam Raga, cam-

pió del món de trial en diverses ocasions, i estrella d’aquest esport juntament amb
un altre fenòmen: Jeroni Fajardo, a més de la tradicional presència de Jordi Tarrés. Al seu
costat amics que ens han visitat en diferents edicions
(Gabriel Riera, Pere Ollé, Joan
Freixas, Carles Jordà, Joan Bordas, Francesc Tarrés, Pepito
Casademunt, Pere Pi, Xavier
Foj, Antonio Trueba, Juvanteny
i Cucurella i la vuit vegades
campiona del món Laia Sanz) i
altres que han vingut per primer cop a tastar el que els preparaven els del Micorella
(Adam Raga i Jeroni Fajardo,
Pere Anton Mill, Parcerisses,
Miquel Cirera, mànager de l’e-

quip Repsol Montesa, Jaume
Von Arend amb una Cota 200
proto, Manel Blancafort amb
una Sherpa 4 temps), agrair
molt especialment a Antoni
Trueba que va portar per provar un parell de novíssimes
Beta Evo i els joves pilots de
futur del nostre esport (Borrellas, Moret, Pol Tarrés, Jordi
Riera o Mill).
Amb puntualitat britànica es
va desenvolupar la matinal,
sortint dos grups, uns per la
variant fàcil de la pista forestal
cap a Quatre Camins i altres
pel Camí Fort, sender netejat
per la gent del Micorella recuperant un dels antics passos
de la serralada de les Torretes.
Un cop ja entrats en calor, els
participants (80) van arribar a
l’indret de les Roques del Mateuet per fer les delícies dels
espectadors, en especial les
“volades” d’Adam Raga entre
les dues pedres que marcaven
la zona i que semblava inversemblant. Els més veterans
també s’hi van atrevir per la
variant més fàcil, tot demostrant que l’estil de fa uns anys
també aixecava aplaudiments
al final de cada zona. La traca
final va venir en un lloc que ja
es un clàssic dels trial de Campions, com es la anomenada
“roca Renales”, un monòlit gegant que van pujar diferents
pilots, en especial la zona que
es va marcar Adam Raga amb...
una Bultaco Sherpa 350!!!
davant de la incredulitat dels
que ens ho miraven.
Com es tradició el dia va acabar amb un imponent dinar a
la muntanya, que van preparar
l’equip de Quicu Fusalba, Eudald Vilalta, Fernando Puente
i Cisco Cortadella i que va despertar un aplaudiment tant fort
com les zones que havien vist
feia pocs minuts. Finalment va
venir la tradicional tanda de
reconeixements en forma de
plaques que van ser entregades per la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament de Martorell,
Núria Canal i el president
d’honor del Club Micorella,
Jordi Cases “Khalevi”.
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Què fem?
Espectacle infantil.
 Benvinguts a l’antiga Grècia
on coneixereu l’heroi més gran
de tots els temps: l’Hèrcules!
De viatge cap a l’Olimp, l’Hèrcules viurà les més increïbles
aventures, lluitarà amb bèsties
ferotges i perillosos monstres,
i s’enfrontarà a la maldat de la
temible deessa Hera... Però el
nostre protagonista no només
sap lluitar i burlar els perills;
l’amor de la Reina de les Ama-

zones li descobrirà de què està fet el cor d’un veritable heroi. La companyia Maremàgnum ha volgut utilitzar la que
possiblement sigui la més
arquetípica figura de l’heroi
aventurer, Hèrcules, i adaptar
les seves peripècies per a la
comprensió i divertiment dels
més petits de la casa. Aquest
diumenge, 18 de gener a les 12
hores a El Foment de Cultura
organitzat per La Xarxa.

Exposició Art Bruc.

 Fins el 25 de gener, la sala
d’exposicions Art Bruc mostra
la col·lecció de pintures de

Corry Kaslander. El pintor holandès fa un recorregut per l
pintura més intimista en una
de les sales amb més tradició,
l’Art Bruc (c/Bruc del Mig, 6) a
El Bruc (Anoia).

Sortida de muntanya.

 L’Agrupació Excursionista

de Martorell organitza aquest
diumenge 18 de gener una nova sortida inclosa en el cicle
de muntanya. Aquest cop, és
la col·lectiva d'esquí de fons a
Tuixent, a la comarca de l’Alt
Urgell. Per a més informació i
inscripcions us podeu posar
en contacte al 639 337 984.

L’exposició “El món des d’una rajola”, al museu Vicenç Ros, acaba el 25 de gener
 L’exposició “El món des d’una rajola” que fins al 25 de gener acull el Museu Municipal Vicenç

Ros és comissariada per la Dra. Josefina Roma i Riu, produïda per l’Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona, té el suport dels museus Cau Ferrat de Sitges, Municipal Vicenç
Ros de Martorell i Can Tinturé-Col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel d’Esplugues de
Llobregat. La rajola catalana d’arts i oficis constitueix un important testimoni de la nostra història i la vida popular des de mitjans segle XVII i fins al segle XIX, convertint-se en una manifestació artística de transmissió de la informació social. No calia que les rajoles representessin
necessàriament un art o un ofici. Els artistes prenien com a font d’inspiració les auques, els gravats, les estampes, la rajoleria d'altres països o el món que els envoltava. Per això la iconografia és tan àmplia; hi ha rajoles que mostren moments concrets de la vida quotidiana, imatges
relacionades amb la tradició i la cultura popular, motius vegetals diversos, animals domèstics,
salvatges o mitològics, produccions realitzades per l'home o, fins i tot, elements vinculats amb
la representació de l’univers simbòlic.

telèfons d’interès
AJUNTAMENT
Informació
93 775 00 50
Aigües de
Martorell
93 775 10 28
Arxiu Municipal
93 774 04 21
Deixalleria Mpal
93 776 52 34
OMIC
93 775 37 52
Mercat
Municipal
93 775 27 10
Gestió
Tributària
93 775 20 54
Serveis
Municipals
93 775 34 34
Serveis Tècnics
93 775 27 16
Departament
de Treball
93 775 31 01
Tresoreria
93 775 15 85
BENESTAR

Serveis Socials
Generalitat
93 773 71 80
Centre de dia
per a gent gran
93 774 20 77
Educadors
Socials
93 774 04 19
Esplai d’avis
Buenos Aires
93 775 32 56
Esplai d’avis
La Vila
93 775 56 04
Residència
de gent gran
Sant Joan Déu
93 775 01 25
Patronat Mpal.
Serveis Socials
93 774 11 41
Centre Especial
de Treball
93 775 39 45
CULTURA
Patronat Mpal.
de Cultura
93 774 22 00

Casa de Cultura
la Vila
93 775 32 54
Centre Cultural
93 774 22 00
Museus de
Martorell
93 774 09 64
Museu de
l'Enrajolada
93 775 07 95
Servei Local
Català
EDUCACIÓ
Equip d’Ass.
Psicop.
93 775 05 89
Centre de
recursos
pedagògics
93 775 05 91
CEIP
Els Convents
93 775 01 67
CEIP
José Echegaray
93 775 20 98
CEIP Juan
Ramón Jiménez
93 775 10 66
CEIP Vicente
Alexandre

93 775 46 90
Col·legi
La Mercè
93 775 01 10
CEIP Lola
Anglada
93 774 83 30
CEE Mare de
D. del Pontarró
93 775 41 19
Servei Local
de Català
93 774 01 12
Centre formació
d’adults
93 775 50 56
Escola Mpal.
Arts Plàstiques
93 775 37 71
Escola Mpal.
d’idiomes
93 775 11 43
Escola Mpal.
de música
93 775 19 48
Escola Mpal.
de moda
93 775 03 56
IES Joan Oró
93 775 36 18
IES Pompeu
Fabra
93 775 59 16

Llar infants
Pont d’Estels
93 775 85 96
Llar infants
Riu de Sons
93 774 17 03
Llar infants
Les Torretes
03 775 40 20
Llar infants
La Vila
93 775 56 18
Llar Parroquial
93 775 41 16
Llar infants
Patufet
93 775 09 34
Pla de transició
al treball
93 775 16 44
ESPORTS
Patronat Mpal.
d'Esports
93 775 5351
Camp futbol
Les Carolines
93 775 41 17
Complex Esp.
Torrent de
Llops
93 775 24 33
Complex Esp.

La Vila
93 774 23 65
Instal·lacions
Esportives
Municipals
93 775 16 71
Pavelló Esports
93 775 39 19
Piscina La Vila
93 774 23 65
Piscina d'Estiu
93 775 10 04
PREMSA
L'Informador
de Martorell
608 941 944
Ràdio Martorell
93 775 52 52
SANITAT
CAP
Buenos Aires
93 775 51 03
CAP La Vila
93 775 19 51
CAP Torrent
de Llops
93 776 69 68
Agència
Seguretat Social
93 775 19 69
CAP Salut
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necrològiques
Pomfusa informa que els últims
decessos són els següents:
Ana Herrero Ronda
de 93 anys
7 de gener de 2009
Sant Andreu de la Barca
Joaquina Santacreu Julián
de 86 anys
7 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Concepción Escribano Calvo
de 89 anys
8 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Rosa Casas Palau
de 94 anys
9 de gener de 2009
Crist Salvador Martorell
Mario Lapuente Ballester
de 95 anys
9 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Jaume Falguera Archs
de 80 anys
9 de gener de 2009
Santa Maria de Martorell
Joan Ferrer Pi
de 88 anys
10 de gener de 2009
Gelida
Encarnación Ortiz Amaro
de 70 anys
11 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
José Fernández Berguillos
de 51 anys
12 de gener de 2009
Olesa de Montserrat
Josefa Fabregat Espluga
de 72 anys
13 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa

Farmàcia de guàrdia

Farmàcia De Dios
c/ Comerç, 5 (davant Renfe)
Telèfon 93 775 32 29
Del 16 al 23
de gener de 2009

Mental
93 774 51 53
Centre
neuropsiquiàtric
93 775 22 00
Creu Roja
93 775 05 50
Hospital Sant
Joan de Déu
93 774 20 20
Asepeyo
93 776 69 80
Ambulàncies
061
MOBILITAT
Ferrocarrils de
la Generalitat
93 205 15 15
Renfe
902 24 02 02
Bus Soler Sauret
93 632 51 33
Taxis Martorell
93 775 24 45
T-Bus a la carta
93 775 25 61
SEGURETAT
CIUTADANA
Bombers
085
Policia Local

93 775 07 83
Protecció Civil
93 775 24 96
Mossos
d’Esquadra
088
ALTRES
Correus
93 775 11 46
Jutjats
93 775 00 64
Informació
Generalitat
012
Telegrames
per telèfon
93 322 20 00
Pomfusa
(Serveis
Funeraris)
93 775 55 52
Registre de
la Propietat
93 775 58 51
Parròquia de
Santa Maria
93 775 00 89
Germanes
Josefines
93 775 01 25

