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editorial

amb les
dues mans

Qui n’és el responsable?
n El desastre que el 24 de gener passat es va
abatre damunt del camp de beisbol de Sant Boi
de Llobregat fa trontollar fins i tot els arguments més ben construïts. No hi ha dubte que
va ser un accident terrible provocat per un
cúmul de dramàtiques coincidències. Un vent
increïblement fort i unes parets massa febles es
van anar a trobar just en el moment en què un
grup de nens anaven a entrenar-se. Allà els
havien portat els seus pares, convençuts que
els deixaven en un lloc segur, i els petits van
decidir aixoplugar-se a l'edifici per protegir-se
contra la furiosa ventada. En qüestió de segons,
per a tots ells la vida va experimentat un tomb
dramàtic. En aquest context, resulta anguniós
constatar com la principal preocupació d'alguns
responsables polítics sembla treure's les culpes del damunt. L’Agència Estatal de Meteorologia assegura que s'han acomplert fil per randa
les previsions que havien anunciat. El conseller
d'Interior, Joan Saura, proclama que el govern
havia avisat suficientment del perill de la situació i deixa caure que no tothom és "conscient"
que quan hi ha un advertiment de risc cal prendre precaucions.
L’Ajuntament de Sant Boi assegura que l'edifici sinistrat era nou i que un primer informe
del Mossos d'Esquadra confirma la solidesa de
la construcció. No obstant això, el vent va bufar
amb ferocitat. I l'edifici es va ensorrar. Es poden
desplegar totes les explicacions, totes les normatives i els protocols que es vulgui, però si
alguna cosa és evident és que s'haurien d'haver
adoptat més mesures i que les condicions tècniques de l'edifici van resultar dissabte al matí
dramàticament insuficients. Per tant, no estaria
de més que aquells que ara busquen un refugi
on amagar les seves possibles responsabilitats

sp

dediquessin tots aquests esforços a intentar
evitar que una situació com aquesta es pugui
tornar a repetir mai més i, sobretot, a donar
suport a aquestes famílies trencades per la
tragèdia. Van fer el que cada dissabte milers de
pares i mares fan: portar els fills a fer esport per
distreu-re’s, per formar-se... Però la mort els
esperava fruit de la força de la naturalesa.
Ja ho hem vist. La diferència és que ara no
acceptem que la natura pugui trencar la fantasia
en què ens hem cregut que vivíem. No, no som
els amos del món i ens ho hem arribat a creure.
I quan topem de cara amb la realitat, de seguida busquem culpables amb qui descarregar la
nostra frustració. I, sí, algunes vegades n'hi ha,
de culpables. I tant!!! I sobre ells ha de caure el
pes de la llei, que està per a això. Però la majoria de vegades estem davant de la casualitat,
de la mala sort o digui-li com vulgui. Les coses
són com són i les molt injustes també. I passen.
I continuaran passant. I sap per què? Doncs
perquè el risc zero no existeix. Néixer és una de
les principal causes de mort. Així de trist, però
així de real.
La naturalesa és poderosa per sí mateixa. El
vent, l’aigua o el foc són elements que quan
s’encarnissen són capaços de fer-nos sentir l’ésser més petit de l’univers. No es pot anar mai
contra natura. És cert que els mitjans actuals
han millorat moltíssim la qualitat de vida, però,
ja s’ha vist que els pobles més afectats del Baix
Llobregat han estat els que són enmig del bosc:
Santa Coloma de Cervelló, Begues o Castellví
de Rosanes. Sí, ens entestem a voler viure entre pins i boscos. Volem allunyar-nos de les
grans ciutats, però, té riscos. El vent i el foc són
armes de doble filó. I quan s’hi posen no pensen mai amb els humans. Reflexionem-hi.

la foto de la setmana
L’Informador

Ca n’Oliveras acull una fira dedicada als nuvis i als casaments
n Fins aquest diumenge, 1 de febrer el recinte firal de ca n’Oliveras acull una fira dedicada als nuvis i
als casaments on es realitzen activitats al voltant de les àrees d’exposició, promocions i lliurament d’informació sobre restauració, organització de festes, moda nupcial, entre d’altres. A més, es farà un sorteig d’un servei complert de limousine per al dia del casament on per a participar-hi cal assistir a la fira.
Moltes parelles han visitat la fira (foto) en previsió d’un possible casament proper.
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La ventada

u Segurament la forta ventada del canvi climàtic dirigit pel simpàtic Zapatero és
el culpable que un enorme
pi m’hagi caigut al mig del
cap. Estava fent zazen (una
postura budista) tocant de
cul i genolls a terra. Sembla
ser que el més important és
la carència de divisions,
entre allò material i allò espiritual, recomanant-se el
sentit unitari per trobar la
solució trascendental, el satori. O l’engany permanent.
És a dir, tot el contrari de
la pràctica del centralisme
dels socialistes progres.
Anem cap a una diferenciació exagerada de classes
altes i baixes. Tant econòmic com socialment, la franja del mig desapareixerà
com a conductora de l’equilibri estable. En la transició,
aquesta ruptura o separació
ja va accentuar-se. Ara, en
plena crisi global de valors,
la cosa anirà de valent.
Parats i morts de gana a dojo. Funcionaris, polítics i
més classes policials per
l’altra tuberia per mantenir
una classe dirigent més privilegiada i que doni il·lusió
al país.
Sense una potent classe
mitjana -diuen els teòrics-,
la qüestió es torna perillosa
democràticament. L’explotació des de posicionaments clàssics de poder
augmentarà perquè els recursos són ja limitats i sense un fort sindicalisme de
repartiment. Ni dretes ni
esquerres, això ha passat a
la història dels imbècils. Els
rics seran encara més rics i
els pobres (atur) més pobrets i quedaran a baix esclafats, desgraciats del tot.
Entre mig, aire que vol dir
vent. Pins a terra per tot arreu a la primera ventada,
abans de la crisi enfortida,
amb més bombers i agents
per posar ordre a la separació de masses, perdó de la
naturalesa i d’allò subjectiu.
Anem en bon camí per mantenir-se tot com sempre,
amb seny i educació. Correctament.

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

Paràbola del
bon conductor
n

Mentre condueix per l'autovia, nota
una vibració característica i tot seguit se
sent un telèfon. El conductor mira a dreta
i esquerra, obre el palmell de la mà tant
com pot i agafa el mòbil. Amb la mà tan
oberta, l'agent que el pogués veure sempre tindria el dubte de si el presumpte
infractor parlava per telèfon o bé es gratava l'orella. Amb els mossos, que és un cos
dialogant, el conductor sempre podria
discutir el principi d'autoritat, es podria

Treu una mà del volant i venta una bufa a
l'aparell, que tot d'una passa a marcar una
direcció diferent i tan poc creïble com la
prèvia.
-A mi no m'enganyaràs, malparida -es
dóna ànims en veu alta mentre segueix
fument cops a la maquineta.
Aleshores aparta la vista de la carretera
per engegar la ràdio. Des que n'hi va
caure un botonet de la caràtula s'ha d'engegar amb un escuradents estratègicament situat al sotagot on hi ha el mòbil.
Toca els botons per apujar el volum i
abaixar-lo fins al punt que li agrada, sempre un nombre senar, no sap per què.
Manies que li ha encomanat la dona. Va
passant emissores fins que en troba una
de notícies. Segur que hi ha hagut una
pila d'accidents a tota la xarxa viària. El
món és ple d'indocumentats que els han
donat el carnet en una fira.
És llavors que sent el locutor i a mesura
que va radiant la notícia, la sang li puja al
cap. Ho sabia. Per què s'entesta a escoltar
les notícies? Que no sabia que li espatllarien aquell matí de sol d'hivern? Qui es
spv

acollir a la presumpció d'innocència i de
ben segur que se n'aniria sense pagar.
Quan ha acabat la conversa, torna el
mòbil al sotagot que hi ha davant de la
palanca del fre de mà i se centra en una
activitat perillosa com és conduir, perquè
un mai no sap amb quin imprudent pot
topar a la carretera.
Llavors allarga una mà cap al seient del
costat, el del copilot, i fent tentines abasta el paquet de cigarrets. Dintre, en l'espai lliure que ha deixat el tabac consumit,
hi ha l'encenedor. L'aboca amb habilitat
fora del paquet, es fica un cigarret a la
boca i fa per manera d'encendre'l amb
una mà mentre el cotxe fa via.
Taral·leja una cançó al temps que fa les
primeres pipades. Aquell matí està content i no està disposat que ningú l'hi
espatlli. Així que farà bé de comprovar al
GPS que va en la direcció correcta.
Aquella andròmina sempre l'ensarrona.

pensen que som? Què volen, conduir per
nosaltres? Qui es creuen que són? Maleïts
polítics! Tots són iguals, una colla de
poca-soltes! Cabrons! Com es nota que
viatgeu en un cotxe oficial! Això és una
vergonya! Per aquí no hi passo!
Es porta la mà a la butxaca de la camisa i
agafa un bolígraf. Allarga el braç cap al
seient de darrere i treu de la jaqueta un
tros de paper rebregat. Llavors recolza el
paper contra el centre del volant, l'aplana
tant com pot i escriu a rajaploma un text
carregat de raó, inapel·lable. Un text que
l'endemà sortirà publicat als principals
rotatius del país: "Senyor director, estic
indignat per la nova llei de limitació de la
velocitat. Què volen, conduir per nosaltres? On para la nostra llibertat? Que no
som prou grandets? Què dimonis pretenen, que haguem de conduir tota l'estona
mirant el comptaquilòmetres i que ens
distraguem?"
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societat anònima
Àlex Ribes

PProvocativa o
PPatètica?
n

En primer lloc, he d'advertir al lector d'aquest article que he instal·lat un
detector de comentaris masclistes o
políticament incorrectes. Apareixerà un
piiiip quan el meu text utilitzi expressions inadequades que puguin ferir sensibilitats. També he de fer constar que el
meu teclat funciona malament i que, en
ocasions, la lletra p es bloqueja misteriosament. Un cop aclarits aquests temes
he de dir que les meves retines han quedat profundament alterades per la portada que el diari "El Mundo" va dedicar a
Soraya Saenz de Santamaría, pportaveu
del PP. En ella podem veure a la ppolítica posant en una sessió fotogràfica pròpia d'un anunci de colònia. En concret
d’Eau d’Été. Però pronunciat hhodeté,
amb accent andalús (piiiip). Demano disculpes. No faré broma amb això dels
accents. He après de Montserrat
Nebrera. El que deia. Sembla un anunci
de hhodeté perquè suposo que és el
que va pensar la retratada. "Hhodeté, sé
que jamás ganaré un concurso de Miss Mundo
(piiiip) ppero, quiero verme guapa al menos en
una foto".
De l’entrevista de la pportaveu també
va impressionar-me una frase: "yo me casé
con un hombre que tiene una retranca bárbara".
El primer pensament que vaig tenir és
inconfessable. El segon va ser buscar la
definició de retranca en el Diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua.
Hi havia una explicació que vaig descartar: correa ancha, a manera de ataharre, que
forma parte del atalaje y coopera a frenar el vehículo, y aun a hacerlo retroceder. Com que
suposo que la seva parella no la veu com
una euga dins d'un carruatge (piiip) crec
que la entrevistada es referia a un altre
concepte: intención disimulada, oculta.
O sigui, que el seu marit té molt enginy.
Buff, quin ensurt!
L'entrevista pretenia ser un apropament a la persona que hi ha darrera la
seva imatge pública. Calia? Això ho deixo
pels seus votants i/o fans. El que ha provocat ppolèmica ha estat la sessió
fotogràfica. És correcte que la pportaveu
del principal partit de l'oposició es faci
fotografies d'un caire pseudoeròtic?
Pretén aconseguir vots gràcies a les
seves cames perquè el seu discurs polític no convenç? No buscaré cap resposta
perquè el detector de comentaris inapropiats es dispararia.
El ben cert és que en aquesta història
hi ha dos detalls per analitzar. Primer
detall. Públicament el Partit Popular no
ha fet cap retret a la seva portaveu.
Tanmateix, aquest partit va llençar dures
crítiques al fet que les ministres del
PSOE fessin una sessió fotogràfica (molt
més light, per cert) per a la revista
VOGUE en el 2004. Segon detall. Per què
la "retranca" del seu marit no ha servit
per aconsellar-li que fomenti una imatge
pública de política seriosa i intel·ligent i
que deixi la sensualitat per a les actrius
o les models? (piiiip). En definitiva,
sembla ppatètic que Pedro J. Ramírez,
director de El Mundo, sigui com el mirall
de la reina a Blancaneus. Recorden? Qui
és la política més maca del regne?
Bibiana Aído? (piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip).
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opinió
Estic espantat
Valentí Martí Franco

Dos cops al dia, si el fang
ho permet, camino passejant
els gossos del terraplè que comença a la palanca i passar per
la llar d’infants fins a casa. El
dilluns d’enguany miro i m’esparvera al veure com s’ha barrat el pas del riu Anoia amb
una paret de pedres i terra
que queda mal fixat que deu
fer uns tres o quatre metres
d’alçada. Algú ho entén?
Sóc fill de Martorell, a algú
se li ha torçat el cap o s’ha venut l’enteniment. Senyors dels
Serveis Tècnics Municipals: no
us comprenc. No entenc que a
algú se li pot ocórrer que, amb
els amargants patiments, els
desastres que les diverses experiències, tanmateix els
danys econòmics que han provocat les inundacions, repeteixo, ha pogut autoritzar i permetre de barrar el pas del riu
amb aquesta monumental paret i pretendre canalitzar
l’Anoia mitjançant tres miserables tubs de formigó que
poden fer de diàmetre no més
de 70 centímetres per voler
“canalitzar-lo”. ¿Us imagineu
quan baixi la riuada i no pugui
sortir l’aigua cap al Llobregat
cap a on anirà a parar? ¿Us
imagineu, sobretot, el barri de
l’Illa Santacana, La Vila o l’horta o el que sigui ple de fang i
aigua? Si el riu no té sortida
natural, on anirà aquesta
aigua? Tant debò m’equivoqués... a la Vila!
Espero no haver de demanar
responsabilitats criminals perquè no ho entenc.
u

informadordemartorell@hotmail.com
tocat dos temes importants: un
d’ells, és el conveni d’Aigües
Martorell amb una entitat privada. S’assegura que el preu
no pujarà, només ho farà amb
l’IPC corresponent. L’altre tema és la construcció del nou
barri La Sínia. Són dos qüestions que necessiten el pas
del temps per veure’n resultats. Els dos punts van ser
aprovats per la majoria. He trobat a faltar informació de cara
a la gent del poble.

Visca els
contenidors soterrats
Mario Céspedes
u En el darrer Butlletí d’Infor-

mació Municipal, en l’apartat
d’opinió dels grups municipals
de l’Ajuntament, el primer
secretari del PSC de Martorell,
Javier González dóna un llistat

temps per dur-les a terme,
concretament quatre anys,
tenint la sort que eren temps
de bonança econòmica. Per
que no ho van fer? Veig a més
que una part d’aquest llistat
que descriu ja es troba inclòs
en el llistat d'inversions previstes pel 2009. Perquè doncs
li sembla malament el soterrament de tots els contenidors
del municipi?
Com a martorellenc , vull
que el meu poble sigui un
poble net, sense males olors, i
amb els menys obstacles possibles, per això crec que la iniciativa de soterrar els contenidors és un pas molt important
per aconseguir-ho, i de cap de
les maneres entenc que es
digui que aquest diners aniran
a les deixalles tal i com diu
aquest senyor. Considera que
els diners destinats a la millora del sistema de gestió dels
spv

El Sàhara Occidental
i Barcelona
Leonardo Urrutia
Avui, 26 de gener de 2009

L’Ateneu i jo
Amadeu Raventós

En l’últim ple del 19 de
gener passat, a l’espai de preguntes, una noia -suposo que
de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) o dels Xiquets de
la Barraqueta- va fer un prec a
l’equip de govern que no converteixi l’Ateneu en un altre
Centre Cultural o per a serveis
i despatxos municipals.
Fa aproximadament dos
anys al col·legi Els Convents,
en una trobada amb ells, un
servidor va prendre part en un
col·loqui sobre les possibilitats de l’Ateneu. Ara, l’amo d’aquest local és el poble. I com
tots, tenen dret a fer-lo servir.
De quina manera destinarà
l’Ateneu l’equip de govern?
L’Ateneu pot servir per a moltes coses, però el jovent està
molt necessitat de disposar
d’un lloc i l’Ateneu és un espai
immillorable. Igual que aleshores, estic amb ells. Espero
veure acabat l’Ateneu aquest
any 2009.
En aquest ple també s’han

que els ajudin a millorar els
seus pobles. En l’escrit de
Martorell fa referència al barri
de Can Carreras i diu així: “La
carta als Reis de l’AAVV Can
Carreras ve plena de velles
reivindicacions que esperen
que s’acabin durant aquest
2009. La principal, segons el
seu president, Gregorio Risquez és que el centre mèdic
que vam demanar fa quatre
anys sigui una realitat. Can
Carreras, explica Risquez, és
un barri de gent gran i no es
pot consentir que hagin d’anar
a l’altra punta del poble per
fer-se un simple control de sucre o prendre’s la tensió. Una
altra vella reivindicació veïnal
que sembla que ha caigut en
un sac trencat és la remodelació integral de l’estació de
Renfe i el seu entorn.D’altra
banda, l’arribada creixent de
gent jove en els últims anys
justifica la construcció d’una
llar d’infants al nostre barri”.
Des de l’AAVV Can Carreras
no pararem de treballar per als
nostre veïns. Volem l’Ateneu
acabat, la fàbrica de paper restaurada i útil al servei del poble, la remodelació de la Renfe enllestida, etc. Els Reis tenen molt feina.

u

sobre com destinar els diners
del Fons Estatal d'inversió
Local, que com molt bé diu, el
Govern Central, no pas l’Autonòmic, destinarà a tots els
Ajuntaments de tot l’estat
espanyol. També comenta que
tant al Sr. Zapatero com el Sr.
Montilla, amb aquest fet
“demostrant sobradament el
seu compromís amb Catalunya”. Si realment ho volen
demostrar, que donin d’una
vegada per totes llum verd a
l’Estatut que es va aprovar per
majoria al Parlament de Catalunya i que porten no se
quan temps enredant-nos a
tots els catalans, incomplint
una llei aprovada al Parlament.
Tornant al tema de les idees
que proposa el membre del
grup municipal del PSC, m’agradaria recordar-li, que tan
vostè com els seus companys
de grup van tenir bastant

recursos destinats a la recollida dels diferents tipus de residus son diners que aniran a les
deixalles?
Tenint en compte que el
cost d’aquest projecte es farà
íntegrament amb els diners
que ens pertoca al poble de
Martorell del Fons d’Inversió
Local, és una alegria saber que
el soterrament dels contenidors no suposarà deixar de fer
altres inversions ja previstes.

La carta als Reis
Amadeu Raventós
u Permetim que faci referèn-

cia a un retall de la publicació
“El Far del Llobregat” on les
poblacions de L’Hospitalet,
Cornellà, Sant Boi, El Prat, Esplugues, Gavà i Sant Feliu de
Llobregat fan la seva carta als
Reis. Cada municipi demana

u Barcelona celebrarà properament la fira SMAP-EXPO amb
el patrocini de la Generalitat,
l'Ajuntament de Barcelona i de
l'associació IBN Batuta. En
aquesta fira es pretén obrir
canals de negoci turístics i
immobiliaris en diferents
zones de Marroc i "en províncies saharianes".
El Sàhara Occidental està
pendent del referèndum d'autodeterminació i està ocupat
il·legalment pel Marroc. No hi
ha cap resolució internacional
que doni cap autoritat al
Marroc sobre el territori ocupat. En aquests dies que tots
els nostres governants exigeixen l'aplicació del dret internacional a Gaza, la Generalitat
i l'Ajuntament de Barcelona
subvencionen un organisme a
casa nostra perquè el vulneri.
Per cert, no veiem la crueltat
que s'està produint amb la
població sahrauí perquè el
Marroc no deixa entrar observadors internacionals ni periodistes al Sàhara Occidental.
Però d'això, a Catalunya, sembla que no convé parlar-ne.

Per a participar a l’espai ‘La paraula del lector’ envieu el vostre escrit al
correu electrònic informadordemartorell@hotmail.com anotant el nom,
cognoms, DNI i telèfon de contacte.
A través de l’Apartat de Correus, 27
- 08760 Martorell.
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n Martorell va voler fer palès
el 25 de gener passat el seu
record als veïns i veïnes del
poble que van morir sota les
bombes de les tropes franquistes el 23 de gener del
1939. D´ara en endavant, l’edifici dels números 28-30 del
carrer del Mur lluirà una placa
en record de les víctimes dels
bombardejos perquè aquests
fets tràgics no s’oblidin segons
explica Regió7.
La descoberta d’una placa
commemorativa a la façana
dels números 28-30 del carrer
del Mur, que va rebre de ple
l´impacte dels projectils
aquell tràgic 23 de gener del
1939 va ser a càrrec de l’alcalde Salvador Esteve i la regidora de Cultura, Maria Hinojo. Es
té constància de tretze persones, amb nom i cognoms, que
van morir sota les bombes, tot
i que estudis recents apunten
que hi podria haver un total
de divuit víctimes mortals,
segons es va explicar ahir. El
nombre de ferits entre els
veïns del poble va ser important, i també hi va haver nombrosos soldats entre les víctimes. L’alcalde de Martorell,
Salvador Esteve, va assegurar
que “aquest homenatge és

7

Emotiu acte de record a les víctimes
dels bombardejos franquistes
El 23 de gener de 1939, les tropes de Franco van bombardejar una
façana del carrer Mur on, ara, compta amb una placa commemotiva
Pep Puente

Records. Els assistents a l’acte van poder endinsar-se en els refugis. A sota, Esteve desvetllant la placa

Pep Puente

una crida radical a la pau i la
concòrdia de tots els éssers
humans”. L’acte d’homenatge
va tenir la presència d´aproximadament un centenar de
persones, entre els quals alguns veïns de Martorell que
van viure els fets en primera
persona, o que hi van perdre
algun familiar.
L’historiador martorellenc
Ferran Balanza va fer un apunt
històric per recordar la desgràcia que va viure aquell dia la
ciutat, en la qual les bombes
van caure “poques hores
abans de l’entrada de les tropes franquistes”. Balanza també va llegir el testimoni que es
va recollir, l´any 1990, d’una
martorellenca que tenia 15
anys quan hi va haver el bombardeig. Tot seguit, es va visitar els refugis de la guerra.

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
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Diàleg distès. El conseller Maragall, amb l’alcalde Esteve i la directora del CEIP Mercè Rodoreda, Maria Rocaspana

Ernest Maragall lloa el Centre
d’Educació Especial El Pontarró
Titlla el centre “de referència” mentre que del CEIP Mercè Rodoreda
assegura que “una escola sempre dóna personalitat a un poble”
Ernest Maragall va inaugurar el
23 de gener passat dos centres
educatius a Martorell; el CEIP
Mercè Rodoreda i el Centre
d’Educació Especial Mare de
Déu del Pontarró, acompanyat
de l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve; la regidora d’Ensenyament, Mercè Morera; la
directora dels Serveis Territorials, Olga Adroher i la inspectora del centre, Teresa Pujol,
la directora del centre, Maria
Rocaspana i el professorat.
Una escola potent

El CEIP Mercè Rodoreda és
un centre de tres línies (tres
aules per curs) que escolaritza
425 alumnes i que, des de fa
quatre anys, està adherit al
programa de reutilització de
llibres de text. A més té una
capacitat per a 675 alumnes.
Aquest centre educatiu va
començar a funcionar el curs
2004-05. Inicialment només
tenia 5 grups que feien classe
en mòduls, fins que l’any 2007
ja van ocupar part del nou edifici que es va construir per acollir l’escola. Aquest curs 200809, s’ha acabat tota l’obra i
s’han estrenat tots els equipaments de l’escola com el gimnàs o la biblioteca. Actualment, el CEIP Mercè Rodoreda
té 9 grups d’infantil i 8 de primària. El nou equipament, que
ha suposat una inversió de

4.925.551 euros, s’ha construït
amb criteris de sostenibilitat i
compta amb cuina, menjador,
gimnàs i pistes esportives. La
directora del centre, Maria Rocaspana va assegurar que “ens
fa molta il·lusió estrenar oficialment l’escola perquè hi
hem dedicat molts esforços.
El nostre repte són els nostres
alumnes”. D’altra banda, l’alcalde Salvador Esteve va explicar que “l’escola té un paper fonamental per treballar
per al nostre poble i el nostre
país”. Finalment, el conseller
Maragall va admetre que “una
escola dóna personalitat”.

Pontarró aplica per a l’ensenyament de l’alumnat alguns
programes específics com la
hipoteràpia o l’equitació terapèutica. La hipoteràpia es
una especialitat que es serveix
del moviment del pas del
L’Informador

n El conseller d’Educació,

cavall com a eina terapèutica i
va dirigidaa aquelles persones
que per la seva discapacitat no
poden exercir cap tipus d’acció sobre el cavall. El cavall
gràcies a la seva voluminositat,
temperatura, tacte i ritme en
els moviments, pot proporcionar una infinitat d’informacions i percepcions als alumnes, afavorint per això una
teràpia global. Pel que fa a l’equitació terapèutica, l’alumne
no només es beneficia de les
característiques úniques del
pas del cavall, tal i com passa
amb l'hipoteràpia, sinó que en
aquesta teràpia es treballa
d’una forma mes complerta i
dinàmica. Els nens i nenes
poden aprendre en la cura i
maneig del cavall, a més de
muntar-lo i conèixer diversos
aspectes que envolten el món
de l’equitació. L’objectiu és
treballar la psicomotricitat
(millora de l' equilibri, coordinació, to muscular,...), la relació amb els altres (s’aprèn el
respecte vers els animals, surten de l’àmbit escolar-hospitalari,...), o l’autoestima.
En aquest sentit, el conseller
Maragall va qualificar el CEE
Mare de Déu del Pontarró “de
referència de país” ja que “disposa de les últimes capacitats
de desenvolupament en tecnologia i tècniques pedagògiques”. Maragall va apuntar
que “té el valor afegit de ser
una escola per a les altres
escoles”. Mentrestant, Salvador Esteve va assegurar que
“amb aquests centres educatius volem que la diferència es
vegi com una casa assumible a
la societat”.

Un centre “de referència”

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, també va inaugurar el Centre d’Educació
Especial Mare de Déu del
Pontarró de Martorell. Aquest
centre educatiu té una capacitat per a 80 alumnes amb discapacitat i compta amb una
plantilla de 14 tutors/es, tres
logopedes, un especialista
d’educació física, dos fisioterapeutes i 8 educadors/es. Aproximadament, hi ha cinc alumnes per professor/a.
Actualment, aquest centre
disposa de 14 grups que es
distribueixen en funció de tres
criteris diferents: en funció de
l’edat, de les necessitats educatives i del grau de discapacitat. El CEE Mare de Déu del

Els petits, ben vius. Els crits ‘d’alcalde, alcalde’ van ser l’anècdota del dia
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El fort vent provoca sis ferits en caure
un arbre al barri de Buenos Aires

n El fort vent que va bufar el

En poques hores van caure arbres en diversos punts del municipi ·
Més d’una cinquantena de professionals van pal·liar els desperfectes
Eravix

24 de gener passat,va provocar
diverses incidències a Martorell, sense que s’haguéssin de
lamentar danys personals importants. L’incident més destacat va ocórrer a la plaça Vicenç Rodríguez del barri de
Buenos Aires, quan la caiguda
d’un arbre de grans dimensions va provocar sis ferits per
contusions que van ser traslladats a l’Hospital de Martorell.
Dels sis, 5 són ferits lleus que
van rebre l’alta mèdica mentre
que el sisè va quedar ingressat
en observació per una contusió a l’esquena. L’alcalde, Salvador Esteve, i el regidor de
Seguretat Ciutadana, Lluís Esteve, es van desplaçar a l’Hospital de Martorell per visitar
els ferits i conèixer de primera
mà la situació.
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Mentrestant, els paradistes
del mercat que cada dissabte
s’instal·len a la zona de Buenos
Aires van decidir plegar per les
males condicions climatològiques i per evitar possibles
desperfectes i danys. També
van caure arbres, en aquest cas
sense provocar ferits, a la plaça
Sant Joan Bosco, a la plaça
Mestre Morera, a la plaça del
Sol, a la plaça Mare Caterina, al
carrer Francesc Riera i al camí
del cementiri. A banda dels
arbres també van caure algunes antenes de televisió i es
van detectar despreniments
de rajoles en algun edifici i
tres cotxes van patir petits
desperfectes.

Eravix

Despreniments

Avaria elèctrica

El fort vent també va provocar
una avaria en el subministrament elèctric que va arfectar el
barri de Torrent de Llops. La
companyia Fecsa-Endesa va
restablir el servei al cap d’unes
hores. Durant tota la jornada,
l’Ajuntament de Martorell va
mobilitzar més de cinquanta
persones, entre Policia Local,
protecció civil, membres de
l’Associació de Defensa Forestal, integrants de la Brigada
Municipal i de l’empresa de
jardineria. Tots ells, juntament
amb els Bombers de la Generalitat, van treballar per
intentar pal·liar els efectes del
temporal de vent i atendre les
necessitats dels ciutadans. En
aquella jornada, la Policia Local va rebre una munió de trucades de veïns demanant informació i, alhora, indicant alguna incidència.
Cal destacar la tasca que va
realitzar la Brigada Municipal
on van treballar de valent retirant arbres abatuts pel vent i
retirant alguns desperfectes
que havien ocasionat la forta
ventada en edificis malmesos.
La jornada va acabar quan tot
va tornar a la normalitat.

Arbres tombats. Plaça Joan XXIII, a Buenos Aires (dalt) i entre el passeig de Catalunya i la plaça dels Vents (sota)
Ajuntament de Castellví de Rosanes

Castellví de Rosanes, un dels municipis més afectats pel vent
n Castellví de Rosanes ha estat un dels municipis del Baix Llobregat més afectats per la forta ventada que va tenir lloc el 24 de gener passat. El municipi va estar dos dies sense llum per una avaria i va
caure una munió d’arbres, sobretot, als barris de Can Sunyer, Valldaina, Miralles i El Taió. Sortosament
no hi va haver ferits, però els desperfectes materials han estat importants. Durant el cap de setmana,
diferents carrers de Can Sunyer van quedar tallats pels arbres caiguts, com s’aprecia en la imatge
d’una finca totalment destrossada. L’alcalde Lluís Tomàs va ser al costat dels veïns del municipi.
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Freddy Silvana
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trenta anys després?

Ara és com començar de nou,
però amb més experiència.
- Què preteneu fer? On us
ubiqueu? Voleu revifar temps
passats, pendre el testimoni
que vau deixar dormint, forrar-vos, lligar, divertir-vos?

Freddy Silvana

n Marxa! és un grup de llegenda en la història musical
de Martorell, concretament, en
la seva particular història del
rock. Són a la Hall of Fame
emocional de molts, juntament amb altres mítics com
Klamm, Desperdicis Clínics,
Ecos, Tauros, Briders, Años
Luz, Vibrax, La Tuna Sant Jordi
(ai no, la Tuna no) … i paro
sense ser exhaustiu per no
deixar-me’n més.
No tots heu tingut la sort de
veure’ls en la seva salsa a la
seva època daurada i conèixe'ls, i ballar amb la rauxa del
rock after punk d’aleshores,
com els que tenim més… diguem-ne experiència vital.
Pero Marxa! ha tornat i es
aquí. L’any passat vàrem poder disfrutar d’una inicial reunificació del grup molts, molts
anys després de la seva defunció, ¿o potser només s'en
van anar a dormir la darrera
ressaca? El cert és que han
despertat, i hem parlat amb el
Tatano, membre cofundador i
guitarra de Marxa!.
- A veure, per un marcià tipus
Keanu/Klaatu que acaba d’aterrar, com li podríem explicar
què va ser això de Marxa!?

- Marxa! va ser un grup de rock
intens i salvatge que del 1977
al 2001 va actuar per tot Catalunya. Juntament amb la Trapera erem la resposta del Baix
Llobregat al rotllo Laietà que
predominava en aquell moment com Gato Pérez o la Plateria, entre d’altres.
- Què és ara mateix Marxa!?

- Actualment som cinc amics
bojos pel rock que disfrutem
tocant.
- Sou els components de l’inici del grup? Qui manca i qui
s'hi ha afegit?

- Sí, som els 4 membres originals (Àlex, Quim, Juan Pedro i
jo), més el Robert, al baix. El
baixista original Paco Marquez
viu fora i de tota la gent que va
integrar les formacions de
Marxa! alguns van morir i altres segueixen existint. Però sí,
som els quatre membres originals, i ens acompanya una cantant fent cors.
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- Actuar molt, gravar discos i
pasar-nos ho bé fent bon rock.
I guanyar calés, és clar.
- Hi ha lloc per Marxa! als conductes auditius de la “basca”
(llavors en dèiem així a la
gent) de Martorell, o el vostre
àmbit va més enllà?

- Volem tocar per tot arreu i
tomar a tocar davant de
100.000 persones com ja vam
fer fa 30 anys enrera.
- Què vau apendre en aquells
anys i què heu après després,
d’això de fer de músic?

- Que has d’oferir un bon producte, ser professional, treballar molt i, sobretot, gaudir.
- Esteu fent temes nous?

- Sí, acabem de composar dos
temes. Un sobre el que és viure a Martorell i rodalies i un
altre sobre quan tu vols ajudar
a algú i aquesta persona passa. També hem fet 3 noves
versions de REM, Nirvana i
Muddy Waters.
- Us tornarem a veure aviat...

El grup de rock més salvatge de Martorell

Aneu amb compte,
torna Marxa!
- Sí, totes les idees són discutides i acordades entre tots.
- Tu eres un fan del Hendrix.
Com es quadrava això amb el
que feieu a Marxa?

- El 90% dels guitarristes són
fans de Hendrix, que Johny B.
Goode, i nosaltres també. M’agraden coses tan diferents
com Deep Purple i Joy Diision.
Amb Marxa! faig la meva música. Tot quadra per mi. És rock.
- Us consideràveu atrevits? I

des de la distància dels anys
us hi seguiu veient? Qué vau
fer bé i malament?

- Érem molt descarats. Ara som
més tranquils. El que varem
fer bé és tota la passió i energia que vam posar-hi. ¿Malament? Suposo que no creure
més en nosaltres i no proposar-nos viure d’això. Parlo des
del meu punt de vista.
- Com ha canviat per un grup
com vosaltres al renéixer

El 6 de febrer toquem al pub
El Terrisser de Martorell i
estem lligant altres actuacions.
- Què veurem als concerts?

- Rock de debò i diversió.
- I a qui ja us coneixía i no era
fan? I a qui sí que ho era ?

Els que no eren fans, no sé, és
el gust de cadascú i els que ho
són ja saben el què hi haurà...
- Alguna cosa més...

- Pocs joves martorellencs es
poden imaginar que fa 30 anys
a Martorell hi havia 5 o 6 pubs,
dues discoteques, un cinema i
que venia gent de fora de
marxa. Això ha de tornar. Saludo a tota la gent de la meva
generació que ja no estan aquí
en aquest món perquè eren
una gent increïble i fantàstica
que ens vam enriquir tant i
que formen part de nosaltres i
de la nostra música.
Freddy Silvana

- D’on bevieu, no em refereixo
a la marca de la ginebra, sinó
quines eren les vostres influències més directes?

- Bàsicament, del blues i de
tota la música dels anys 60
(Hendrix, Stones, Zeppelín,
Joplin) i el rock’n’roll genuí
(Check Berry, Eddie Cochran,
etc). Després cadascú té les
seves preferències.
- El lideratge del grup es compartit? Qui marca la línia musical?

Marxa!, el rock fet a Martorell. El líder de la banda, el Tatanu -damunt- i la resta del grup que continua fent música
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Arxiu personal

Premis de Sanitat del
Baix Llobregat 2008
n Com cada any, es van ator-

Els carros de Martorell. Els Amics de Sant Antoni Abat, davant de les fonts de Montjuïc, participant a Barcelona

n El 24 de gener passat els
Amics de Sant Antoni Abat van
participar en els Tres Tombs
de Barcelona que s’emmarquen dins les festes del barri
de Sant Antoni. Malgrat que el
fort vent no va acompanyar, ni
va facilitar la desfilada aquesta
va ser prou lluïda, molts barcelonins i també nombrosos turistes van poder gaudir de la
presència dels nostres carros
(el de les botes i el carro de
fàbrica), que van ser força comentats, admirats i aplaudits
per als assistents. Aquells que
hi vam participar, vam quedar
força satisfets d’haver representat la nostra població en
aquest esdeveniment, una ex-

Els Amics de Sant Antoni
Abat passegen pels
Tres Tombs de Barcelona
L’entitat martorellenca va lluir, un cop més,
el carro de les bótes i el carro de fàbrica
periència positiva i que, de
ben segur, es repetirà al llarg
d’aquesta temporada a moltes
poblacions catalanes. Precisament, aquest diumenge, l’entitat martorellenca es desplaça
fins a Rubí per a participar, un
cop més, amb els tradicionals

Tres Tombs. L’acollida dels
carros de bótes -restaurat per
aquest any- i el carro de fàbrica -restaurat l’any passat- ha
estat molt bona en els diferents indrets de Catalunya que
s’ha passejat en motiu de la
festa de Sant Antoni Abat.
Arxiu personal

Diago Betí exposa en el saló internacional de la galeria És Art
n L’artista martorellenc Diago Betí participa en la desena edició del Saló Internacional d’Hivern de la
galeria ‘És Art’, de Barcelona. La participació ha estat molt alta amb 225 obres d’artistes espanyols de
diferents comunitats autònomes com Andalusia, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid i València i
amb gran quantitat d’artistes estrangers vinguts dels països d’Argentina; França, Itàlia, Japó i Portugal.
La mostra s’ha repartit en dues exposicions; la primera presentació la va fer el conegut periodista i presentador de la televisió, José Maria Barcelona i en la segona, el prestigiós crític d’art i director de la
revista “Gal Art”, Juan Llop. En la imatge, l’artista martorellenc Diago Betí amb la seva obra al fons i al
costat de la pintora russa Kira Palvinskaya.

gar els Premis de Sanitat del
Baix Llobregat que organitzen
conjuntament la Junta comarcal del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la filial de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears
del Baix Llobregat, el 16 de
desembre passat. La millor
publicació en l’àmbit de l’atenció primària, a càrrec de la
Dra. Annabell Torres Rodríguez i la Dra. Miriam Ceña Rodríguez Roda i la “vacunació
antigripal: cobertura i oportunitats perdudes”, a càrrec de
Rita Fernández Vergel, Maria
Teresa Peñarrubia Maria, Maria Andrea Pipi, Pilar Nuñez
Manrique. El premi a la millor
comunicació en l'àmbit de l'atenció primària, a càrrec de la
Dra. Teresa Badia Farré i
“Estado funcional y social en
población mayor de 80 años”,
per Lluís Esteve Balagué,
Francisco Javier Peligro Adarve, Belén Henares Sánchez,
Sonia Miravet Jimenez, Francisco Mera Cordero.

21 anys de presó per
segrestar la cunyada
n La Secció 20 de l’Audiència
de Barcelona ha condemnat
Juan Echepares, de 24 anys, a
21 anys de presó i multa de
4.500 euros pels delictes d’amenaces, conducció temerària, lesions, segrest, danys i
atemptat a agents de l’autoritat. El gener del 2007 la dona
del condemnat el va deixar i
va anar a refugiar-se amb la
seva família a un hotel de
Manresa. El condemnat les va
amenaçar per telèfon i les va
anar a buscar fins que se les va
trobar prop de Sant Salvador
de Guardiola. L’home va envestir el vehicle on anava la
família de la dona, i on també
viatjaven nens petits, i va segrestar la cunyada quan
aquesta fugia. Més tard va ser
detingut pels Mossos d’Esquadra tot i que s'hi va resistir. La
sentència indica que l'any
2003 el condemnat i la dona es
van casar per un ritual gitano i
uns tres anys després van
tenir un fill. El 23 de gener del
2007 tots dos van discutir i la
dona va decidir abandonar el
domicili que compartien a
Martorell per anar a un hotel
de Manresa. La víctima es va
emportar el seu fill. En aquest
hotel l’esperaven la mare i la
germana amb els seus dos fills
petits. El dia 24 de gener, el
condemnat va trucar a la cunyada, de 22 anys, i la va amenaçar amb cremar-li la furgoneta i matar la seva família si
la dona no tornava amb ell.
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a la pista del Mataró
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no va poder sorprende al líder
de Segona Catalana i va encaixar una derrota clara a Mataró
(31-24). L’equip de José Manuel Jiménez es va presentar
amb pocs efectius, i va patir la
lesió de Marc Gaset als pocs
minuts d’iniciar-se el matx.
Després d'uns minuts inicials
d’intercanvi de gols, el Mataró
es van posar per davant al
marcador fruït d’una agressiva
defensa i l’efectivitat dels
seus extrems, asolint un màxim avantatge de quatre gols
(14-11, al descans). A la segona part, els martorellencs van
intentar reduïr les diferències
amb una defensa més oberta i
individual, i un atac més elaborat, i en varies ocasions van
arribar a ser de només dos
gols. Però en el tram final del
partit, el cansament del Martorell i la superioritat física
dels mataronins van fer decidir clarament el matx pel conjunt del Maresme. Pel CH Martorell van jugar Kuddi 3, Marc
Gaset, Joan 3, Fèlix 6, Iván,
Sergi 2, Àlex 1, Quique 2, Jaume 1, Carreño i Jose Manuel 6.
Aquest dissabte, el CH Martorell rep a les Instal·lacions
Esportives Municipals un altre
dels equips capdavanters de
la categoria, el CH Sant Boi,
amb l’obligació de treure un
resultat positiu per mantenir
les opcions de jugar la fase
d’ascens a Primera Catalana.
Fins a última hora no se sabrà
si els martorellencs recuperen
alguns efectius de cara aquest
important partit per mirar d’aconseguir el gran objectiu que
té aquesta temporada.

El club Micorella apunta
alt amb una jornada de
bicicleta al barri La Mina

Club Micorella

n El Club Handbol Martorell

Una quinzena de nens, d’entre 6 i 12 anys,
s’inicien en el món del trial sense motor
n Organitzada per la secció
de trial amb bicicleta del Club
Micorella, el 18 de gener passat va tenir lloc a les instal·lacions per a Bike Trial que
hi ha al costat del Memorial
Vicenç Ros, una jornada més
per d’iniciació al Bike Trial que
organitza el club martorellenc
amb la col·laboració inestimable dels monitors, Xavier Bofill, Quim Fernández i Jordi
Sabaté.
Més d’una quinzena de
nens, amb edats compreses
entre els 6 i els 12 anys van
practicar a les zones artificials
que el Club Micorella, amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Martorell, ha construït als
jardins posteriors del Museu

Memorial Vicenç Ros, al barri
Font de La Mina. Zones de
troncs, tubs i els desnivells
naturals del terreny fan de la
zona una escola magnífica per
iniciar-se en la pràctica d’aquest esport que va néixer a
Catalunya de la mà de Pere Pi
i que s’ha popularitzat a través
del seu fill, Ot Pi, que s’ha
proclamat campió del món en
diverses oportunitats.
Aquestes trobades arrelen
amb l’equip martorellenc de
trial amb bicicleta que va
aparèixer l’any 1983, amb
Xavier Bofill, Salvador Abadal i
Jordi Grau, tutelats per dos
afeccionats a l’esport com eren
Toni Grau i Pere Mas, que han
seguit mantenint la passió pel

trial en aquest curs d’iniciació
amb bicicleta. El Club Micorella aprofita l’avinentesa per
agrair a tots els pares i monitors que ja fa un temps van
popularitzant aquest esport
entre un grup cada cop més
gran de martorellencs (nens i
nenes) i que fan que les activitats que tenen lloc els diumenges al matí al barri Font
de la Mina ja s’hagin consolidat com una aposta clara de
l’entitat martorellenca.

El CH Martorell B
perd a Alcarràs

El Club de Futbol
punxa a Tortosa

Eusebio Simarro
coneix a Eto’o

El Futbol Sala
Martorell empata

Jornada comarcal
d’aeròbic, el 7-F

n El CH Martorell va
perdre de forma clara a
la difícil pista de l’Alcarràs (42-19). Amb només
sis jugadors disponibles fruit de les nombroses baixes que patia
l’equip, el CH Martorell
B va patir una de les pitjors derrotes de la temporada. De seguida els
lleidatans van aprofitar
aquest fet per obrir difèrencies en el marcador fruit de les impressicions en atac amb un
parcial de 9-1. Els martorellencs van retallar
l’avantatge gràcies als
gols de David Rodríguez (7 gols). Aquest
dissabte, a les 17 hores,
a les IEM, el CH Martorell B rebrà el cuer de la
categoria, el CH Igualada per treure’s l’espina.

n El Club de Futbol
Martorell va perdre per
la mínima al camp del
Tortosa (2-1). Els martorellencs van encaixar
el primer gol al minut 4
quan Joel superava al
porter Yeste. Tot i el gol
matiner, el CF Martorell
va empatar gràcies al
golejar Masip i al descans es va arribar amb
l’empat (1-1). A la represa, el Tortosa va sortir amb tota l’empenta i
va aconseguir la victòria
molt ajustada. Els martorellencs són penúltims, a tres punts de la
salvació. Aquest diumenge (12 hores, Torrent de Llops) reben la
visita del Morell, un rival directe en la lluita
per la permanència a
Primera Catalana.

n
El martorellenc
Eusebio Simarro Mañas
va conèixer personalment al futbolista del
FC Barcelona Samuel
Eto’o el 17 de gener
passat al finalitzar el
partit amb el Deportivo
de La Corunya. Simarro
va rebre la samarreta
del camerunès i va poder conversar una estona amb ell. Ho va aconseguir després de participar a la promoció que
organitza el club blaugrana ‘Coneix al teu
ídol’ on els aficionats
tenen l’oportunitat de
conèixer el jugador preferit dels partits que el
Barça juga al Camp Nou.
Per participar s’ha d’enviar un SMS al 7442
amb la paraula IDOL i el
nom del jugador.

n El Futbol Sala Martorell va sumar un valuós
empat a la pista del FC
Barcelona B (4-4) en un
matx on els martorellencs van merèixer clarament la victòria. El
matx va començar amb
molta intensitat. Sepe
va fer l’1-0 però Marc
Areny va fer l’empat dos
minuts més tard. Abans
del descans, Àlex Peramós feia l’1-2 aprofitant
una assistència d’Adrià
Sariols. A la represa, el
FC Barcelona B va empatar amb un gol de Gutiérrez, però, el Martorell va fer un cop d’autoritat amb dos gols
d’Areny i Guille. En els
minuts finals, el Barça B
-amb porter jugador- va
aconseguir
empatar
amb Sedano i Rubén.

n El Consell Esportiu
Comarcal del Baix Llobregat organitza el proper dissabte 7 de febrer
les jornades d’esports
individuals. El pavelló
esportiu municipal acollirà la primera jornada
comarcal d’aeròbic en
les modalitats de trios,
individuals i grups. La
jornada es realitzarà durant tot el matí a partir
de les 8:30 hores. Les
inscripcions es poden
fer al Consell Esportiu
Comarcal o bé a través
del web cebllob.cat.
Cornellà acollirà la jornada d’atletisme; Molins de Rei, la prova
d’escacs; El Prat de Llobregat, gimnàstica rítmica mentre que Sant Feliu de Llobregat es realitzarà la natació.
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Ajuntament de Martorell

Què fem?

Premis Vila de Martorell

n El proper 2 de febrer és la
data límit per a participar en la
XXXIV edició dels Premis Vila
de Martorell 2009. El millor llibre de poemes en català i castellà serà premiat amb 2.300
euros en cada llengua. Pel què
fa als premis locals, la dotació
s’eleva a 7.200 euros amb 6
categories d’adults, 5 d’infants
i joves per a centres educatius.

Concurs fotos Tres Tombs
n Fins el 7 de febrer es pot
participar a la novena edició
del concurs fotogràfic dels
Tres Tombs que organitza
anualment Els Amics de Sant
Antoni Abat. L’objectiu és
reflexar la festa segons la visió
personal de cada concursant.
Es poden presentar un màxim
de tres fotografies per autor,
que podran ser en color o
blanc i negre, amb suport
fotogràfic analògic i/o digital.
La mida de la imatge serà lliure, reforçada amb una cartolina
de 30x40 cms (vertical), i al

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

necrològiques
Pomfusa informa que els últims
decessos són els següents:

Curs de cuina a El Progrés
n El Centre Recreatiu El Progrés organitza un taller de cuina ràpida i sana amb microones. Ets dels que fas servir el
microones per escalfar? Tens
poc temps per a cuinar? Descobreix tot el que pots fer-hi,
aprofita les teves possibilitats
i estalvia temps a la cuina. El
proper dilluns 16 de febrer de
19 a 21 hores. El curs té un
preu de 6 euros (inclou classe,
dossier informatiu i obsequi).
El curs l’imparteix l’empresa
Tupperware. Les inscripcions
es poden fer fins el 13 de febrer al CCR El Progrés (c/Mur,
64). Les places són limitades.
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Concurs de cartells Fira de Primavera i Festa Major
n La regidoria de Cultura ha impulsat el concurs de cartells
Fira de Primavera i Festa Major 2009. Tots dos cartells són de
890 euros per al guanyador; 380 euros per al millor finalista i
65 euros per a l’artista local menor de 16 anys. Hi pot participar tothom qui ho desitgi a partir dels 12 anys. Es poden
presentar com a màxim dos cartells per cada Festa, en què
ha de constar: Fira de Primavera. Del 23 al 27 d’abril de 2009
o Festa Major. Del 14 al 16 d’agost de 2009.
darrera hi figuraran el títol, el
nom, l’adreça i el telèfon del
participant. El lliurament del
material ha de ser a Fotografia
Porta (c/Francesc Santacana,
7). El jurat està format per tres
persones amb un reconegut
criteri fotogràfic. El veredicte
es farà el dissabte 14 de febrer
a les 12 hores a la seu social
del Club Cine Foto (Torrent de
Rosanes, 1 2a planta). El primer premi és de 150 euros; el
segon premi, 90 euros i el tercer premi, 60 euros. Cada concursant només pot obtar a un
premi. El 21 de febrer tindrà
lloc la inauguració de la mostra
fotogràfica i l’entrega de premis a les 13 hores al vestíbul
de Cal Nicolau. L’exposició
romandrà oberta els dissabtes
21 i 28 de febrer de 2009.

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

Sortida de senderisme
n L’Agrupació Excursionista
de Martorell organitza aquest
dissabte 31 de gener la primera sortida de senderisme del
2009 al Cap de Creus. La sortida des de Llançà fins al Port
de la Selva passant pel Camí
de Ronda (GR92), es pujarà
cap al Monestir de Sant Pere
de Rodes i el Castell de Sant
Salvador, i des d’allà el descens pel GR11 cap a Llançà. La
sortida no presenta cap mena
de dificultat. La distància són
uns 15 kilòmetres amb un desnivell de 630 metres. La durada aproximada és de 4 hores i
mitja sense pauses. Es recomana anar amb el calçat adequat i portar roba còmode, a
més, d’aigua i refrescs.

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

Carmen Morales Sargueda
de 82 anys
16 de gener de 2009
Crist Salvador de Martorell
Victoria Anguita Morales
de 86 anys
17 de gener de 2009
Crist Salvador de Martorell
Carmen Morcillo Morcillo
de 89 anys
17 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Teresa Matas Roig
de 80 anys
17 de gener de 2009
Sant Andreu de la Barca
José Gómez Valdivia
de 84 anys
17 de gener de 2009
Esparreguera
Montserrat Sellas Juvé
de 86 anys
18 de gener de 2009
Gelida
Andrés Fajardo García
de 71 anys
18 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Rafael Linares Marín
de 91 anys
18 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Rafael López Pico
de 56 anys
19 de gener de 2009
Sant Andreu de la Barca
Justina Garcia Viñaras
de 97 anys
19 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa

Farmàcia de guàrdia
Farmàcia Miralles Cisquer
Plaça Frederic Duran, 3
Telèfon 93 774 26 46
Del 30 de gener
al 6 de febrer 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

