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REHABILITACIÓ Una vintena de treballadors de la companyia d’arreu d’Europa
transformen la seu de Creu Roja en un Centre Social d’Atenció Diürna fruit
d’un programa de desenvolupament personal i professional n P7

Dit i fet per Cargill
EN TEMPSRÈCORD. 26 executius de la companyia Cargill han remodelat la seu de Creu Roja a Martorell en només dos dies    c Cargill

c Mans Mercedàries

Societat n P9

L’actriu Carme
Elias llueix en la
nit dels Goya un
vestit fet per
una patronista
martorellenca

c EFE

Societat n P8

L’ONG Mans
Mercedàries
acumula una
dècada repartint
solidaritat arreu
del món

Suplement
Especial
Sadurní

Pons
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L’atur, un problema que no s’atura

editorial

n A finals de gener, a les oficines de l'Inem hi
havia registrats 3,32 milions d'espanyols i resi-
dents que volen trobar feina i no ho aconse-
gueixen. Són gairebé 200.000 més dels compta-
bilitzats el desembre del 2008. Una xifra insòli-
ta, com totes les que fan referència a una crisi
econòmica galopant que està trencant moltes
barreres. Amb la pèssima dada de l'atur regis-
trada el mes de gener s'engrandeix el principal
problema que afronta l'economia espanyola en
el seu conjunt: com aturar la sagnia de pèrdua
de llocs de treball que acompanya amb tanta
intensitat la caiguda de l'activitat. Que estem
en recessió, amb taxes negatives del PIB des de
finals de l'estiu, ja se sabia. I també que això
obligava les empreses espanyoles a adaptar-se
a un nou marc d'actuació, més exigent. El que
no s'esperava era que l'estratègia principal per
alleugerir despeses acabés sent l'acomiada-
ment, no sempre justificat.

Les dades de l’Inem de gener reflecteixen,
a més a més, que no es pot seguir considerant
la punxada de la bombolla immobilià- ria com
la principal causa de l'augment de l'atur. Dels
llocs de treball eliminats, només 17.000 corres-
ponen al sector de la construcció. En la indús-
tria s'han quedat sense feina el doble de treba-
lladors, mentre que el gruix dels nous aturats
procedeixen del sector de serveis, amb 136.000
nous inscrits a l'Inem. Aquesta xifra recull
també una altra realitat inquietant: l'extensió
de l'atur entre la població femenina. Centenars
de milers de dones s'han incorporat al mercat
de treball per completar els ingressos familiars,
en molts casos per afrontar el pagament de la
hipoteca. Més encara, el gruix dels nous busca-
dors de feina que fan créixer la població activa

són dones de més de 45 anys. La desaparició
d'un milió llarg de llocs de treball va acompan-
yada d'una reducció similar del nombre d'afi-
liats a la Seguretat Social. Davant de tanta xifra
inesperada, el Ministeri de Treball ha deixat
clar que, encara que les prestacions superin els
fons disponibles de la Seguretat Social, el
Govern cobrirà la diferència. No per esperat
deixa de ser un anunci tranquil.litzador.
Aquesta nova exigència, inimaginable fa un any,
hauria de servir als rectors de la política laboral
per deixar de fer previsions que no passen de
ser desitjos, com el més recent d'assegurar que
l'atur no arribarà als quatre milions aquest any.
En només un mes s'ha vist que sí que és possi-
ble. Com també és possible que segueixi a
l’alça.

I davant de tot això, el mateix president es-
panyol, José Luis Rodríguez Zapatero va donant
missatges d’esperança i de recuperació, Això sí,
una esperança fictícia perquè l’atur no només
no s’atura sinó que es dispara dia a dia. El PSOE
veu com la bombolla de l’atur es va inflant i el
ministre Corbacho -qui va pronosticar que no
s’arribaria mai als 4 milions d’aturats- no va cal-
cular bé la tragèdia. Zapatero no es cansa de
maquillar la realitat mentre que el PP -enmig de
l’escàndol d’espionatge a Madrid- veu passar
una gran oportunitat de guanyar-se l’electorat.
Davant de tot aquest escenari, la preocupació
dels ciutadans ja no és el finançament ni el ter-
rorisme. És la feina. Es calcula que cada hora
100 persones perden el seu lloc de treball. Per
tant, en una època de vaques magres com
aquesta, tenir feina és la millor recompensa.
Mentrestant, les oficines de l’Inem s’apleguen
llargues cues. I el pitjor, diuen, que ha d’arribar.
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Obra i filigranes

u Fa 17 anys que el pintor
irlandès Francis Bacon va
morir a Madrid (22 d’abril
de 1992). Està ben conside-
rat dins el mercat de valors
de l’art contemporani. Bàsi-
cament la seva obra -de fo-
nament tècnic clàssic: teles
a l’oli de notables dimen-
sions -es basa en dos con-
ceptes elementals. Un fons
expressiu de color en sí
mateix en el sentit sim-
bòlic i una aplicació al qua-
dre d’elements contorsio-
nats gràcies a l’ús de la figu-
ra humana El Museu del
Prado li celebra una antolò-
gica de 78 peces provinents
dels Museus de Londres i
Nova York, tots units fins el
19 d’abril.

No en va tenen interès
les seves connotacions
amistoses amb Picasso. Si
el malagueny es debat
amorosament amb la dona,
l’irlandès ho fa amb l’home.
L’un, matxista de pebrots i,
l’altre, un sensible gay.
Tothom expressa el que
porta a dins com a necessi-
tat desesperada a subli-
mar. Els dos disposen en
l’obra un debat constant
per imposar un ordre al
desordre. I mitjançant les
imatges contemplem les
fluctuacions parcials d’una
vida particular interessant.
No tothom disposa del
valor necessari d’exposar el
seu temari familiar. En cap
cas dels dos, en general,
en-tren qüestions teòri-
ques i intel·lectives d’espe-
culació i investigació de la
pintura en sí mateixa. Quel-
com de cubisme i prou.

En l’obra de F. Bacon és
molt interessant calibrar les
planificacions del color de
base. Allà és on desplega el
millor sentiment ja que al
detallar en figuració només
penetra en una valorització
casual que no té solució.
Igual que li va passar a
Picasso en relació a l’entorn
familiar malgrat ser orto-
dox.

amb les
dues mans
sp

La martorellenca Maria Casanovas i Mas fa 100 anys
n La martorellenca Maria Casanovas i Mas va complir 100 anys l’1 de febrer passat. Nascuda a Can
Carreras l’any 1909, Casanovas resideix actualment a la Residència de gent gran Can Sunyer del Pa-
lau, a Castellví de Rosanes on els seus companys i companyes van celebrar-ho amb una gran festa
on no hi va faltar música ni regals. Durant tot el dia, Maria Casanovas va rebre rams de flors i, fins i tot,
durant la festa, tots els residents li van regalar una postal gegant plena de dedicatòries. 100 anys no
es celebren cada dia i des de L’Informador ens volem afegir a les moltes felicitacions rebudes.

La foto de la setmana                              
L’Informador
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n Els tres porquets. Espectacle de titelles.
Companyia: L’Estaquirot Teatre. Lloc: El
Foment. Data: 1 de febrer a les 12 del
migdia. Durada: 50 minuts. 

La darrera obra posada en escena per
la Fundació d'Espectacle Infantil i Juvenil
La Xarxa va fer que el Foment es quedés
petit. Una munió de pares desesperats
per la pluja, empesos casa enfora pel
neguit de les criatures engabiades, va fer
que la sala estigués plena com un ou, fins
al punt que va caldre una crida a la soli-
daritat: vuit persones no tenien butaca.

“Algú pot posar-se la criatura a la falda?”,
va demanar l'organització. Els pares i
mares, conscients que l'electricitat de la
atmosfera fa estralls entre la canalla, foren
prou entenedors com per deixar seients
lliures i la funció va poder començar amb
vint minuts de retard.

La versió que es va veure al Foment
respon a la següent premissa: com allar-
gar un conte que els pares expliquen als
nens en 5 minuts i fer-ne un espectacle
que no arribi a l'hora? Amb el mètode un,
dos, tres, botifarra de pagès. En altres
paraules: recórrer a la botifarra contínua,
al farciment i l'estirament pertot. Això és

el que justifica que, per exemple, els por-
quets se'n vagin a la platja i hi trobin una
tortuga que es fa una barqueta amb la
closca i una vela probablement llatina.

Un dels punts forts de l'obra tal com es
va escenificar són les interaccions entre
els titelles i els titellaires. El llop, com si
estigués en una obra de Pirandello, es
revolta contra la titellaire i se les tenen:
ara una rebequeria, adés una puntada...
Tenint en compte que la titellaire era
dona i el llop, mascle, vam presenciar,
sens dubte, un cas de violència masclista.
Ai las, la veritat de la ficció!

Una altra de les gràcies de l’obra era
veure com la companyia disposava de
diferents escenaris que desplegava amb
habilitat. Amb aquest recurs a les dife-
rents mides feien tot de zooms que per-
metien seguir més detalladament les evo-
lucions dels personatges. De retruc,
també es trencava amb l'estatisme habi-
tual de les posades en escena de titelles.

No menys important va ser la genuïtat
del vocabulari emprat per les dues com-
ponents de la companyia: un “alça” excla-
matiu per aquí, un “que n’ets de” per allà.
Pocs retrets els pot fer ningú en aquest
camp, tret d'un “agafar carrerilla” (és
“prendre embranzida”) o una “bombolle-

ta” referida al suro o carbassa per nedar.
Finalment, cal destacar que l’obra tenia

molta doctrina i moral. La més clara és
aquella cantarella nostrada que la feina
ben feta no té fronteres, per allò que la
casa de totxos és l’única que pot aguantar
les ventades (i que en sabem, de venta-
des, al Baix!). Posar en valor l'esforç de
superació: heus aquí el missatge immortal
del conte no menys immortal en contra
dels qui encara creuen en els cops de sort
i en la gran mentida de la loteria -aquest
"impost per a pobres", com l'anomena
Gabriel Sala al Panfleto contra la estupidez con-
temporánea.

ca l’andreu
Andreu González i Castro
http://gonzalezcastro.bloc.cat

Tres porquets,
el llop i la pluja

que no sap ploure

n Estimat cap de màrqueting de l’em-
presa que comença per Ya i acaba per
com: he notat que t’interesses molt per la
meva connexió a internet i que intentes
que accepti les teves ofertes. T’he de dir
però que el nostre amor és impossible.
Les teves galanteries fent que els teleo-
peradors  que treballen per a tu em tru-
quin a totes hores resulten estèrils. Em
sento assetjat per l'amor que em demos-
tres i, encara que m'afalaguis amb la veu
amable de qui pretén seduir , m'agrada-
ria explicar-te un concepte que potser no
vas aprendre a Barri Sèsam: dins i fora.
Quan sóc dins del meu domicili no vull
rebre més impactes publicitaris que els
que venen a través de la televisió, la
ràdio o la premsa. Aquests impactes els
escullo. Puc engegar o apagar la ràdio o la
televisió i també tinc la possibilitat de no
obrir el diari. Però creu-me, no vull deixar
despenjat el telèfon perquè, encara que
el teu amor cec  et provoqui gelosia,
també rebo trucades de persones que
m’estimen. I a aquestes persones els per-
dono que m'agafin a la dutxa, dormint o
fent un altre tipus de cosetes. Oi que
m'entens? Però a tu no t'estimo. T'ho he
dit un munt de vegades. Quan sóc fora, o
sigui al carrer, sé que visc en un país capi-
talista i que resulta inevitable estar al
punt de mira de la publicitat. Comprens
ara el concepte de dins i fora? Espero
que la teva creativitat et serveixi per tro-
bar fórmules de venda menys agressives.
I si vols que parlem fes-me saber el teu
telèfon privat. Prometo no trucar-te de
matinada.

Estimades TJ: crec que la vostra bon-
dat és infinita i que quan truqueu a la
porta del meu domicili per recomanar-
me el vostre best seller ho feu amb la
intenció de salvar la meva ànima. Però us
agrairia molt més que us oblideu de mi,
al menys en aquest món terrenal ple de
pecadors i descreguts com jo. Si voleu
ens veiem al cel on podreu demostrar-
me l'existència de tot allò en el què
creieu. Prometo que, en aquest Martorell
tan multicultural on moltes religions con-
viuen pacíficament, em portaré bé. Seré
tan bo que mai trucaré a la vostra porta
per recomanar-vos cap dels llibres que
m'agraden. I és que he après a veure una
gran veritat en la suma de les petites
veritats condensades en les ànimes dels
escriptors que, en la meva opinió laica,
són els millors traductors de l'essència
de l'esser humà. I com Déu és a tot arreu,
suposo que també hi és en la llibertat
per escollir el meu full de ruta moral. En
definitiva, no us visitaré i així no faré nosa
perquè potser esteu dormint, o canviant
els bolquers als vostres beneits fills, o
resant perquè, sense cap mena de dubte,
l'oració constitueix un bon aliment pel
vostre esperit ple de bonhomia i respec-
te pels altres. Una recomanació: crec que
això d'anar porta a porta és una tècnica
de venda superada per un segle XXI ple
de noves tecnologies i imaginació comer-
cial. Conec un cap de màrqueting que us
podria fer cinc cèntims. Quan tingui el
seu telèfon us visitaré perquè us poseu
en contacte. Havia promès no fer-ho? Es
clar, com sóc un pecador, menteixo.
M’acomiado amb el desig de que Déu us
conservi l’educació durant molts anys.

Cartes d’amor

societat anònima
Àlex Ribes

n Gràcies als moderns mitjans de co-
municació, i cada dia més, podem estar al
corrent de l’actualitat mundial. Aquesta
circumstància ens proporciona l’oportuni-
tat de disposar d’uns coneixements que
caldria ser molt inepte per no aprofitar-los
com a unes lliçons, i treure’n conseqüèn-
cies. Un dels últims esdeveniments, del
qual se’ns n’ha informat fins a la sacietat,
ha estat l’elecció del president dels EUA i,
de tot aquell espectacle, em sembla que
val la pena destacar-ne un aspecte molt

positiu, com és que n’obté la presidència
el candidat que guanya, i no hi ha cap pos-
sibilitat de conxorxa entre perdedors per
a fer president qualsevol taral·lirot i poder
així, a canvi, obtenir unes còmodes i ren-
dibles poltrones. Aquest detall ens hauria
d’interessar tant, que l’hauríem d’adoptar.

Aquí, per contra, el president del país
no el pot triar el poble, el ciutadà que hi
té tot el dret perquè, aquesta facultat, se
l’han reservat els polítics i, és clar, si el
poble no pot exercir el seu dret i tot
queda en mans dels diputats, aquests,
amb les seves intrigues i conxorxes en
despatxos i passadissos del Parlament, no
trien el millor pel país perquè prevalen
els interessos del Partit i els particulars. I
la trama i la maquinació està servida. No
anem pas bé. És hora ja de plantenjar-nos
aquesta qüestió i fer els canvis necessaris
a fi que el president del país no sigui mai
més el fruit de pactes vergonyants pels
racons del Parlament sinó que pugui ser
elegit pel poble, sense intermediaris.

Podem millorar.
Fem-ho!

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

L’Estaquirot Teatre
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Agraïment
Juan Barco Écija

u El temporal de vent que ens
va sorprendre per la seva viru-
lència el 24 de gener passat va
crear en àmplies zones de Ca-
talunya greus incidents i ma-
lauradament també pèrdues
humanes.

Martorell no va estar pas
aliè a aquests estralls a causa
dels forts i seguits cops de
vent, per això voldria destacar
l’eficaç i ràpida acció dels ser-
veis municipals -policia i bri-
gada municipal- aixó com l’ac-
tuació dels Bombers i Creu Ro-
ja, per acudir a on era més
urgent la seva presència i la
seva acció per ajudar a veïns
afectats o per prevenir i evitar
qualsevol incident.

La feina ben feta ha de ser
reconeguda i amb aquesta car-
ta voldria felicitar a tots els
serveis municipals, als d’ajut i
col·laboradors i als seus res-
ponsables pel seu compromís
i el seu treball i eficàcia en
aquells moments que reque-
rien una acció ràpida i urgent.

Tot i les dificultats creades
per la inesperada tempesta
ventosa, crec que varen estar a
l’alçada del que tots els veïns
de Marorell esperem d’ells.

Carn vegetal
Àngel Gómez Milà

Avui, 31 de gener de 2009

u Fa uns dies vaig descobrir a
internet uns productes 100%
vegetals que imiten a la per-
fecció el gust i la textura de
tota mena de productes ani-
mals. Aquests productes són
distribuïts arreu de l’Estat
espanyol per l'empresa mala-
guenya Surya Enterprise. Hi
vaig trucar de seguida que vaig
veure la seva web per pregun-
tar on podia comprar els seus
productes, i els vaig anar a
comprar per tastar-los. Doncs,
efectivament, són unes imita-
cions tan perfectes que costa
diferenciar-los dels autèntics, i
a més, fets només amb ingre-

dients naturals i ecològics, i
per tant sense química. Quant
al preu, haig de dir que trac-
tant-se d'uns productes tan
elaborats i innovadors, no és
gaire superior al dels produc-
tes autèntics. Llavors em va
venir al cap una reflexió: si
contínuament estan dient per
la TV que l'obesitat i els grei-
xos animals són les principals
causes de les malalties
coronàries que comporten la
mortalitat de milers de perso-
nes en el nostre país, ¿no seria
hora que les institucions enca-
rregades de vetllar per la nos-
tra salut apostessin per pro-
mocionar aquesta mena de
productes?

Irregularitats 
del PSC d’Abrera

Mònica Torre-Marin
Regidora CiU Abrera

u En el ple ordinari del passat
30 de gener, el grup municipal
de CiU a l’Ajuntament d’Abrera
va presentar una moció sol·lici-
tant l’aprovació de la realitza-
ció d'un informe econòmic fi-
nancer dels comptes munici-
pals pel període 2006-2008.
Tots els grups de l’oposició
(ERC, ADA, ICV, EUA i PP) van
votar  a favor, però no es va
poder aprovar per la negativa
del PSC que actualment gover-
na en majoria.

Aquest informe, entra dins
el programa de suport que
Diputació de Barcelona ofereix
als municipis i és totalment
gratuït. Les auditories són una
de les millors eines per conèi-
xer ràpidament, d’una manera
acurada i transparent la situa-
ció econòmica municipal, i
també permet establir millo-
res sobre la gestió  . 

El grup municipal de CiU
considera que els ciutadans
d'Abrera tenen el dret a saber
quina gestió real que es por-
ten a terme des de l'Ajunta-
ment i com s'apliquen els seus
recursos, i que el fet de no
aprovar aquesta moció, és una
demostració del mal ús que el

govern del PSC esta fent de la
seva majoria absoluta.

Homenatge pòstum
Jordi Valls Garcia

u El passat diumenge 1 de
febrer, a l’església parroquial
de Monistrol de Montserrat va
tenir lloc  un concert d’home-
natge al músic Jordi Usan Tu-
dela, mort ara fa un any. Al
concert hi van actuar el Cor
Nèlius i la coral La Falguera,
tots dos grups de Collbató, a
més de la coral Solvin de
Martorell, la coral Czarda, la
coral de la Passió d’Esparre-
guera i l’Orfeó Monistrolenc.

En Jordi Usan va estar vincu-
lat molt estretament a Coll-
bató, especialment en la seva
condició de director del Cor
Nèlius i de la coral La Falgue-
ra. A més, era professor de
Llenguatge Musical al Conser-
vatori Municipal de Música de
Manresa. El 2003 havia dirigit
el Cor Nèlius en l'espectacle
teatral i musical La llegenda
del Mansuet, representat a les
coves del Salnitre, una activi-
tat en què van participar molts
veïns del poble.

El cas Rebertés
Pau Miquel 

u El llibre “Complot contra
Companys”, escrit pel jove his-
toriador Eduard Puigventós,
aprofundeix sobre el ‘cas Re-
bertés’, denominació d’una su-
posada trama orquestrada pel
partit independentista Estat
Català, per recuperar la Ge-
neralitat el novembre de 1936.
L’obra l’edita la Societat Ca-
talana d’Estudis Històrics, filial
de l’Institut d'Estudis Catalans
(IEC), i té com a objectiu inves-
tigar si aquesta trama realment
va existir, qui hi estava impli-
cat, quina difusió va tenir a l’è-
poca i les seves conseqüèn-
cies. A l’anomenat ‘cas Reber-
tés’, Estat Català considerava
que el Govern estava controlat
pels anarquistes de la CNT i

de la FAI, i per aquesta raó, va
intentar enderrocar l'executiu
català presidit per Lluís Com-
panys (ERC). La presumpta
operació va comptar amb la
connivència del llavors presi-
dent del Parlament, Joan Ca-
sanovas, que va haver d’exi-
liar-se, i Andreu Rebertés, un
dels homes forts d’ERC en els
primers mesos de la Guerra
Civil, que va ser afusellat. Reb-
ertés era el comissari general
de l'Ordre Públic i cap de la
policia de Barcelona, el cadà-
ver del qual va ser localitzat a
Martorell. 

L’autor fa una anàlisi exhaus-
tiva parlant amb testimonis i
analitzant publicacions i mate-
rial de l’època, i conclou que
Rebertés va ser un “cap de
turc”. A més, segons les dades
existents, conclou que no es
pot arribar a afirmar que l'es-
mentat complot existís. El que
sí que posa de manifest l'epi-
sodi, segons Puigventós, és
que hi ha un abans i un
després. Després del ‘cas Re-
bertés’, els anarquistes veuen
reforçat el seu paper a Cata-
lunya, tot i que per poc temps,
ja que els “Fets de Maig” de
1937 van consolidar els comu-
nistes del PSUC. Puigventós
exposa que, en investigar so-
bre aquest cas, es trenca un
“tabú”, que és la “falta de críti-
ca a la mateixa República i a la
Generalitat per part de les for-
ces que es consideren les se-
ves hereves”. A més, surt a la
llum que en plena Guerra Civil
i dins de les files republicanes,
hi havia grups disposats a en-
derrocar el Govern.

Fe d’errates

u En relació al número 1.342
de L’Informador de Martorell,
s’hi publicava un breu titular
que deia “Torneig La Mercè de
bàsquet”. Efectivament, entre
el 26 i el 28 de desembre va
tenir lloc el vuitè Torneig Ca-
det Vila de Martorell, però, en
aquest cas, organitzat pel Club
Bàsquet Martorell. Disculpin
les molèsties per l’errada.

informadordemartorell@hotmail.comla paraula dels lectors
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Rehabiliten l’edifici de Creu Roja

n La companyia Cargill, amb
seu a Martorell, ha rehabilitat
l’edifici cedit per l’Ajuntament
de Martorlel a Creu Roja Baix
Llobregat durant dos dies.
L’execució del projecte ha es-
tat realitzat per 26 treballadors
d’aquesta companyia de tot
Europa. El projecte forma part
del programa mundial de
desenvolupament personal i
professional anomenat TIL
(Transició a ser líders) que,
Cargill realitza amb l’objectiu
de formar als seus empleats
per a que desenvolupin les
seves competències directives
i tirin endavant treballs con-
crets afrontant situacions im-
previstes. Sense conèixer l’ac-
tivitat que anaven a realitzar,
els 26 treballadors de Cargill
s’han tingut d’organitzar, tant a
nivell teòric com pràctic, per
estudiar com adequar l’edifici
i fer les tasques necessàries
fins a aconseguir convertir-lo
en un Centre Social d’Atenció

Diürna en un temps rècord.
L’objectiu de la Creu Roja és
millorar el servei que dóna a
les persones nouvingudes
més necessitades o a aquelles
que estan en risc d’exclusió
social. Per aquesta raó, s’ha
dotat l’edifici amb dutxes, una
cuina i una sala d’estar amb
taules i un televisor, entre al-
tres elements. El centre ser-
virà perquè les persones ne-
cessitades tinguin un lloc per
cuinar, arreglar-se i trobar roba
adequada, per exemple, per a
una entrevista de treball, per
facilitar-los la reinserció labo-
ral. Aquesta iniciativa s’em-
marca en les accions d’ajut a la
comunitat que emprèn Cargill
a Martorell amb la Creu Roja i
l’Ajuntament, que va ser qui va
cedir l’edifici a l’associació.

Els treballadors de l’empre-
sa que han participat en
aquesta iniciativa van venir de
diversos països on és present
Cargill. Així, hi havia ciutadans

de Rússia, Bèlgica, Suïssa,
Sud-àfrica, Jordània i els Estats
Units, entre altres. A part de la
iniciativa solidària, l’objectiu
de l’empresa era formar els
seus executius per treballar en
situacions imprevistes. 

D’aquesta manera, les 26
persones van haver d’organit-
zar la rehabilitació de l’edifici
partint de zero i en només dos
dies. A més a més, 20 volunta-
ris de les delegacions de l’em-
presa a Martorell i Sant Cugat
del Vallès han col·laborat en
les obres. Santiago Sánchez,
president de la Creu Roja al
Baix Llobregat Nord ha asse-
gurat a L’Informador que “es-
tem molt satisfets de la feina
feta en aquesta prova de Car-
gill. Necessitavem un seguit
de millores que hem aconse-
guit amb aquest projecte”. No
és la primera vegada que Car-
gill fa una acció com aquesta.
Ha col·laborat amb l’esplai de
gent gran i Arc de Sant Martí.

Presentació final. El country manager de Cargill, José Maria Mateo amb el president de Creu Roja, Santi Sánchez

Una vintena de treballadors de la companyia Cargill d’arreu d’Europa
transformen la seu de l’entitat en un Centre Social d’Atenció Diürna

Cargill

Joventut impulsa
nous tallers i cursos
n La regidoria de Joventut  de
l’Ajuntament de Martorell posa
en marxa els tallers i cursos del
Cola Extra i del Jove-Forma’t
adreçats als joves d’entre 15 i
35 anys. L’oferta del primer tri-
mestre és de maquillatge,
Street Dance, Break Dance,
dansa oriental, formació de
monitors i directors de lleure,
fotografia artística i so i il·lumi-
nació en directe. L’objectiu és
introduir als joves en diverses
temàtiques i que poden aju-
dar-los a orientar el seu futur.
Així, per a joves de 12 a 18
anys s’ofereix un taller de
maquillatge, Street Dance i
Break Dance. També hi ha un
taller de dansa oriental desti-
nat a joves d’entre 15 a 30
anys. Igualment, s’ofereixen
cursos de monitors i de direc-
tors en el lleure per a majors
de 18 anys i un curs de fotogra-
fia artística i un taller d’intro-
ducció al so i il·luminació en
directe que s’hi poden apuntar
les persones fins a 35 anys. Les
inscripcions es poden fer al
Servei d’Informació Juvenil
Punt Nord al Centre Cultural, a
la plaça de les Cultures.

Demanen 20 anys
de presó per violació
n El fiscal demana una pena
de vint anys de presó per a
Francisco Javier R. L., acusat de
violar una dona a Abrera i de
robar-li diners intimidant-la
amb un ganivet en tot mo-
ment. Els fets pel qual serà
processat van tenir lloc cap a
les 9 del vespre del 6 de març
del 2007. Segons consta en
l’escrit de fiscalia, l’acusat, que
ja tenia antecedents penals, va
abordar la víctima, Cristina M.
M., quan es disposava a aban-
donar el seu vehicle, un Opel
Astra, a l’aparcament situat al
carrer Progrés del polígon in-
dustrial Sant Ermengol d’Abre-
ra. Francisco Javier R. L. va as-
seure’s al seient del copilot de
la víctima demanant-li que li
fes entrega dels diners.



n Estiu de 1998. Parc infantil
a N’Kondedzi (Moçambic, Àfri-
ca). Aquest va ser el primer
camp de treball fet pels mem-
bres que, uns mesos mes tard,
van constituir l’ONG Mans
Mercedàries. Fins l’any 2009,
l’entitat martorellenca s’ha
consolidat com l’ONG més so-
lidària i més propera per a tots
els martorellencs.

L’Àfrica va centrar les prime-
res experiències de Mans Mer-
cedàries. Sobretot per l’amis-
tat de la missionera mercedà-
ria martorellenca, Fina Corta-
della, que resideix a Angola.
L’estiu del 2000, es duu a
terme el primer camp de tre-
ball de l’ONG on s’elabora un
cens i els plànols de l’aldea i
es fan activitats lúdiques per
als nens i nenes de la zona
amb la construcció del Centre
Nutricional Infantil N’Kon-
dedzi (Moçambic). L’any se-
güent, la missió va ser la Llar
Tiberíades, un centre d’acolli-
da noies adolescents a la po-
blació de Katembe (Moçam-
bic) on l’ONG comença la seva
col.laboració en la construcció
del centre.

Una de les campanyes més
ambicioses que ha realitzat 

l’ONG en aquests deu anys va
ser l’any 2002 amb la campan-
ya d’apadrinament dels nens
de l’orfenat Kudielela de Ma-
lanje (Angola). Gairebé set
anys després encara no s’ha
acabat perquè van arribant
nous nens a l’orfenat. Precisa-
ment, a Kudielela  va tenir lloc
el segon camp de treball on
uns professors passen tot el
mes fent activitats educatives
per als nens i nenes de l’orfe-
nat. L’any 2003 es canvia Àfrica
per Sud-Amèrica. L’objectiu és

la construcció d’una granja es-
cola a Lima (Perú). Es va cons-
truir la primera fase d’aquesta
granja i es dota amb 3.000
guatlles. Un any després, -el
quart camp de treball- és a
N’Kondedzi (Moçambic) on es
finalitza la construcció del
Centre Nutricional Infantil.

L’estiu de 2005, Mans Mer-
cedàries torna a al Centre d’a-
collida noies adolescents de
Katembe (Moçambic). És el
cinquè camp de treball que
serveix per a construir un edi-

fici amb diferents equipa-
ments per a la comunitat. Tam-
bé el 2005, es posa en marxa el
projecte del Centre de forma-
ció per a la dona i llar d’infants
a Jocotenango (Guatemala). En
el sisè camp de treball s’inicia
la construcció del Centre amb
la intenció de donar una res-
posta formativa a totes les
noies i dones del barri de San
Isidro. Un barri de molta delin-
cuència i prostitució. Es fa la
llar d’infants perquè els fills
d’aquestes noies estiguin aco-
llits. S’ajuda a finalitzar la
construcció de l’oratori/centre
social del barri de Vista
Hermosa. Es realitzen activi-
tats ludico festives amb dife-
rents comunitats (escoles, llars
d’avis). Ajudem en la campan-
ya d’ alimentació, desparasita-
ció a l’aldea Mano de León.   

L’estiu de 2006, en el setè
camp de treball es fa la reha-
bilitació de l’escola de l’orfe-
nat Kudielela a Malanje (Ango-
la). Aquesta escola serveix per
als nens de l’orfenat i també
per als nens  del barri de Vila
Matilde. Fa dos anys (2007),
l’ONG -en el vuitè camp de
treball- acondiciona i millora
la Llar Tiberiades a Katembe
(Moçambic) i la construcció
d’un equipament per a joves
de 14 a 24 anys de les aldees
de Dayuma i Taracoa de la
província Francisco de Orella-
na (Equador). I en el desè
camp de treball -l’any passat-
es va construir dues aules a a
Guayaquil (Equador). L’entitat
ja té a punt dos projectes més.
És un camí solidari que no s’a-
tura i que durant tot l’any tin-
drà diverses celebracions.
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L’entitat martorellenca ha centrat els seus projectes en les zones més
desafavorides de l’Àfrica i Sud-Amèrica · En 10 anys ha estat capaç

d’aglutinar els martorellencs i és l’ambaixador del poble arreu

Esperit solidari. L’ONG Mans Mercedàries ha vist créixer la seva realitat durant deu anys intensos i promovent iniciatives per afavorir als més necessitats

ONG Mans Mercedàries:
primera dècada solidària

Mans Mercedàries

Mans Mercedàries
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Patronat Cavalcada de Reis

Inés Villaescusa s’endú la panera de la Cavalcada de Reis
n La martorellenca Inés Villaescusa Martínez, titular de la parada número 31 del Mercat Municipal Les
Bòbiles amb el nom de “Pollería Inés”, ha estat la guanyadora de la tradicional panera del Patronat de
la Cavalcada de Reis de Martorell. La sort la portava el numero 28.920 i la butlleta estava entre els talo-
naris amb que cada any el Mercat Municipal de les Bòbiles col·labora amb el Patronat de la Cavalcada
de Reis repartint-se les butlletes entre els diferents titulars de les parades. L’acte d’entrega de la pane-
ra va tenir lloc el 24 de gener passat a les instal·lacions i taller de la Cavalcada al Pou del Merli.
Felicitats a la guanyadora i el nostre més sincer agraïment a tots els martorellencs i martorellenques
que amb la seva aportació comprant les butlletes de la nostra rifa, ajuden d'una manera decisiva a fer
realitat la màgia de la nit del cinc de gener. Una nit de Reis que vol ser la festa de tot un poble i que
necessita cada any l'ajut de tothom i sobre tot aquesta tradicional complicitat i encoratjament tant de
grans com de petits  i que ens ajuden a  millorar cada any la nostra cavalcada i a que sigui celebrada
i estimada per tota la gent de Martorell. / Patronat de la Cavalcada de Reis.

n Amb la intenció de facilitar
la convivència i la integració,
el Servei d’Atenció a l’Im-
migrat de l’Ajuntament (SAI),
posarà en marxa pròximament
el programa “Martorell t’obre
la porta”. És un programa per
familiaritzar als nouvinguts,
tant externs com interns, amb
els serveis de que disposa la
nostra població. A través de
cinc sessions, s’ubicarà als
immigrants en el territori i
sabran com accedir als serveis
i recursos que té el poble. Al
finalitzar les cinc sessions es
lliurarà un certificat d’assistèn-
cia. És un programa per fami-
liaritzar als nouvinguts, tant
externs com interns, amb els
serveis de que disposa la nos-
tra població. Anna Ragué, di-
namitzadora del programa,
explica a Ràdio Martorell que
“serà la manera de conèixer el
barri on viuen, les festes i tra-
dicions o els tràmits burocrà-
tics que s’han de fer per millo-
rar l’autonomia personal”.

En el moment d’empadro-
nar-se, els nouvinguts se’ls
informarà del programa, que
constarà de cinc sessions te-
màtiques. El primer bloc ser-
virà per donar la benvinguda i
ubicar-los en el municipi d’a-
collida. A la segona, tercera i
quarta sessió s’informarà so-
bre el sistema sanitari català,
el sistema educatiu i d’altres
serveis culturals, d’atenció a la
infància i adolescència o ser-
veis socials. Finalment, es
donarà informació sobre matè-
ria d’estrangeria amb les eines

que tenen d’assessorament.
Ragué afegeix que “des del
Servei d’Atenció a l’Immigrat
comptarem amb alguns espe-
cialistes en cada matèria i es
farà una sessió per setmana. Al
finalitzar les cinc sessions es
lliurarà un certificat d’assistèn-
cia que es podrà fer servir com
a documentació annexa als

informes de regularització o
de documents jurídics”. El
Servei d’Atenció a l’Immigrat
té la intenció d’iniciar el pro-
grama “Martorell t’obre la por-
ta” el proper mes d’abril. Per a
més informació podeu posar-
vos en contacte amb el Servei
d’Atenció a l’Immigrat de l’A-
juntament de Martorell.

Més recursos. L’Ajuntament vol facilitar la convivència i la integració

S’impulsa la campanya
“Martorell t’obre la porta”
El Servei d’Atenció a l’Immigrat planteja un
programa per a familiaritzar els nouvinguts

El vestit de Carme Elias
amb toc martorellenc 
n L’actriu Carme Elias va triar
un vestit de l’empresa Cortana,
amb seu al barri del Born de
Barcelona per assistir en la
gala dels Goya on va rebre la
distinció com a millor actriu.
Dissenyat per Rosa Esteva, la
patronista del vestit ha estat la
martorellenca d’adopció, Con-
cepció Ribas. El vestit, de co-
lor malva, estava fet de 30 me-
tres de tul de seda, amb un
plecs fets a mà i uns botons al
lateral. La cua del vestit estava
col·locada en un dels laterals.
El vestit va ser elaborat exclu-
sivament per a l’ocasió i fet a
mida de l’actriu Carme Elias. El
color del vestit va ser escollit
per ella mateixa i, tot plegat,
han estat tres setmanes de tre-
ball intens al taller de Cortana.
L’empresa té tres botigues i, a
més de fer vestits de nit té una
línia de nòvia i pret-a-porter.

Suplement especial
dedicat a Sadurní Pons 
n En l’interior de L’Informador
de Martorell podeu observar
un suplement especial dedicat
a la figura de Sadurní Pons i Vi-
dal que durant més de 20 anys
ha estat la cara visible del set-
manari. Aprofitant la seva jubi-
lació professional, una colla
d’amics, s’han volgut afegir a
agrair la seva tasca en aquest
suplement on repassa la vida
de Sadurní Pons a través de
persones que ha anat coïnci-
dint. Des de Salvador Esteve,
Josep Maria Palou, Leonardo
Urrutia, Josep Carol, entre d’al-
tres. Esperem que els lectors
el disfruteu.
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Pujols i Vázquez
Montalbán,
a 10 minuts

n Francesc Pujols i Manuel Vázquez Montalbán estan més a prop que mai. El passat dimarts 3 de
febrer, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va inaugurar la Plaça de Vázquez Montalbán, a l'actual
Barri del Raval, l'estimat "Barri Xino" de l'escriptor i periodista barcelonès. Fa poques setmanes,
un dels carrerons del Barri Gòtic barceloní va ser rebatejat amb el nom del filòsof de la Torre de
les Hores (segur que recorden la pàgina que va dedicar L'Informador de Martorell a l'esdeveni-
ment). Doncs aquesta setmana ha estat el torn del pare del detectiu Carvalho. L'acte d'inaugura-
ció de la plaça s'emmarcava dins la programació del BCNegra '09, el certamen que la ciutat comtal
dedica a la novel·la negra i al gènere policíac en general. Algunes veus han fet notar que Vázquez
Montalbán no reconeixeria el seu antic "Barri Xino" en aquest experiment urbanístic en què s'ha
convertit el Barri del Raval, però ningú discuteix que aquest barceloní il·lustre, cronista lúcid i mor-
daç del seu temps i el seu país, mereixia un homenatge com aquest. La plaça queda a l'ombra del
modern Hotel Barceló Raval, que s'alça a una de les vores de la Rambla del Raval. I està a quatre
passes del mític restaurant Casa Leopoldo, on tantes vegades s'hi havien llepat els dits l'escriptor
i el seu detectiu.

cròniques des
de BCN

Jordi Benavente

Jordi Benavente

La coral Ars Nova farà
el musical ‘Cats’
n Després de l’èxit de l’adap-
tació dels musicals ‘Mar i Cel’ i
‘Rèquim de Mozart’, la coral
Ars Nova de Martorell, dirigida
per Xavier Pagès, ja està pre-
parant el seu proper especta-
cle: Cats. Aquest musical com-
posat por Andrew Lloyd
Webber ALW l’any 1981 basat
en Old Possum's Book of
Practical Cats de T. S. Eliot. És
per això, que la coral busca a
aquelles persones que vulguin
participar-hi com a cantants i
músics de flauta, oboè, clari-
net, saxo, trompeta, baix elèc-
tric, guitarra acústica/elèctrica,
bateria, pianistes, violins, vio-
loncels, trombons, xilòfon. Per
a més informació: 607 30 28 79
(Xavier).

El Progrés organitza
un curs de cuina
n El Centre Recreatiu El Pro-
grés organitza un taller de cui-
na ràpida i sana amb microo-
nes. Ets dels que fas servir el
microones per escalfar? Tens
poc temps per a cuinar? Des-
cobreix 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 fe-
brer a El Progrés.
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n Amb un títol ben explícit,
Castracions, la filòloga Teresa
Amat (Martorell, 1950) disse-
ciona amb ploma esmolada
els cinquanta anys de Revolu-
ció cubana. Un assaig amb una
bona dosi de dades, contex-
tualitzades a partir del conei-
xement que l’autora té de la
realitat a l’illa. Tot seguit, re-
produïm l’entrevista de Marta
Mone-dero i publicada al diari
Avui el 26 de gener passat.

- Fins quan durarà Fidel?
- Ja fa temps que quan se’l veu
en fotografies està bastant de-
crèpit. Evidentment, el règim
està preparant què passarà
quan desaparegui. Fa alguns
dies fins i tot s’havia especulat
que ja era mort. De tota mane-
ra, és complicat saber el seu
estat real de salut perquè el
poder a Cuba està bunquerit-
zat.
- Quins lligams té vostè amb
Cuba?
- Hi ha els descendents de
familiars per la banda de l’àvia
que hi van emigrar. Jo vaig
anar-hi fa tres anys, però no
tant per raons sentimentals
sinó per veure aquella realitat
i perquè tenia ganes d’expli-
car-la.
- Quan arriba a l’Havana, se’n
va a un hotel, no a casa de la
família...
- No hi havia anat mai i vaig
optar per anar-me’n una set-
mana a l’hotel per després
anar a casa seva. Així vaig po-
der veure una mica els con-
trastos. Si et quedes a l’hotel i
et deixes portar, no veus què
passa a fora.
- Vostè és una anticastrista
contundent. Fins i tot parla
del Coma-andante, en al·lusió
a Fidel.
- Sí. I no sóc imparcial, explicar
la realitat vol dir prendre par-
tit. No sóc historiadora ni pe-
riodista, però recullo fets his-
tòrics i tiro cap a l’assaig per-
què dono la meva opinió.
- Va ser difícil accedir a tanta

informació?
- A Cuba em vaig dedicar a ob-
servar, però la documentació
és posterior. Molt material l’he
trobat per internet. El que sí
que he intentat és que les
dades siguin rellevants. Era
important no sols descriure el
viatge, les botigues, la vida
quotidiana... sinó analitzar el
perquè i relacionar-ho amb el
procés històric. A més, la ter-
cera part del llibre analitza la
relació dels intel·lectuals amb
la Revolució.

- Amb mig segle de Revolu-
ció...
- Sí. Des que sorgeix liderada
per un personatge tan potent
com Fidel Castro i, a partir d’a-
quí, veure com ha anat evolu-
cionant o degenerant.
- Afirma que l’economia cuba-
na ha estat “castrada” durant
50 anys.
- Economia i política van de la
mà. Quan arriba al poder, Fi-
del promet eleccions demo-
cràtiques al cap de poc temps
i llibertat de premsa. Però fa

tot el contrari. A més, els plans
agraris previstos sota l’òrbita
comunista es van quedar en
no res i aviat es va veure que
tot anava a pitjor.
- S’han notat les noves mesu-
res agràries introduïdes per
Raúl Castro?
- Es veu que les coses han can-
viat una miqueta perquè res
no canviï. Fins que no canviï
del tot el règim és difícil que
Cuba se’n pugui sortir.
- Economistes del règim
deien l’any passat que la pari-
tat monetària era imminent,
però encara no ha arribat.
- No, i aquest és un dels grans
temes que reclama la dis-
sidència juntament amb l'alli-
berament dels presos, la lli-
bertat de premsa i poder viat-
jar. Hi ha la doble moneda i
també l’economia paral·lela
basada en l’explotació del tu-
risme, la prostitució i la bossa
negra dels pagesos que, d’a-
magat, intenten vendre els
seus productes. El règim s’a-
guanta gràcies a tot això i a les
remeses que vénen de fora,
malgrat l’embargament.
- Fidel és el gran llast?
- Ell és l'encarnació de tot ple-
gat i encara que estigui malalt
continua sent el símbol que ho
aguanta tot. Esclar que també
és un llast. Però Raúl també.
Quan no hi siguin cap dels
dos, ni Castro I ni Castro II, hi
haurà d’haver una transició i
tant de bo sigui pacífica. Lla-
vors la dissidència interna hi
jugarà el seu paper, el canvi ha
de venir de dins.
- Què passarà si l’administra-
ció Obama aixeca l’embarga-
ment sobre Cuba?
- El règim ja no tindrà coarta-
da. A l’exili hi ha dues sensibi-
litats: els que diuen que els
EUA han de fer el primer pas -
permetre els viatges i no res-
tringir la remesa de dòlars- i
els que pensen que el primer
pas l’ha de fer el castrisme alli-
berant els presos. És possible
que abans moguin peça els
EUA, tot i que Raúl ja fa mesos
que tira la canya i després la
recull, potser perquè Fidel li
estira les orelles.

entrevista L’
In

fo
rim

ad
or

Amat. La martorellenca s’endinsa en un llibre que despulla la Cuba de Fidel

“Fidel és alhora llast i
símbol de la Revolució”
La filòloga Teresa Amat parla del seu llibre
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El CH Martorell B fa
taules amb l’Igualada
n El CH Martorell B va empa-
tar davant l’Igualada (34-34)
en un matx molt disputat. Se-
gon empat dels martorellencs
en un partit en el que les
defenses van brillar per la se-
va absència. Des del inici els
martorellencs van anar per
davant en el marcador gràcies
a les accions individuals
d’Hugo Visa (que, al igual que
Enzo, s’enfrontava als seus ex-
companys) i del joc amb el pi-
vot que trobava còmodes
posicions de llençament amb
molta facilitat. L’efectivitat del
Martorell el feia portar una
lleugera iniciativa en el marca-
dor al descans (18-14). A la re-
presa, l’equip martorellenc no
va millorar la defensa i l’Igua-
lada es va col·locar el marca-
dor amb un perillós 19-21.
Fins al final, va haver cons-
tants alternatives que van aca-
bar en taules. Pel C H Marto-
rell B van jugar Trujillo, Iñaki,
David, Enzo, Tella, Ugo Ferri,
Anguita, Ferran, Kike, Obiols i
Florenza. Aquest dissabte, el
CH Martorell B rep el Súria.

El Club de Futbol no
pot superar el Morell
n El Club de Futbol Martorell
va empatar davant el Morell
(1-1) i va donar un pas enrera
en la seva aspiració d’aconse-
guir la permanència a Primera
Catalana. Els martorellencs es
van avançar en el marcador,
però, a les acaballes del matx,
l’equip tarragoní es va endur
un punt d’or de Martorell ja
que tots dos equips lluiten
per salvar la categoria. Aquest
diumenge (12 hores), el CF
Martorell, que continua cuer
de la classificació, té un dels
desplaçaments més compli-
cats de la temporada al camp
del Marianao Poblet, a Sant
Boi de Llobregat. Els martore-
llencs no poden cedir més
punts si volen sortir del pou
de la classificació.

El Club Escacs debuta
ensopegant a Calaf
n El Club Escacs Martorell A,
de Preferent, va debutar amb
una derrota a Calaf (5,5 a 4,5)
corresponent a la primera jor-
nada del Campionat de Cata-
lunya per equips. A Segona
Divisió, el CE Martorell B va
guanyar l’Atenenu Igualadí (5-
3) mentre que el CE Martorell
C va caure de forma contun-
dent a Viladecans (8-0). Final-
ment, a Tercera Divisió, el CE
Martorell B va fer taules da-
vant el Capellades B (2-2).

n El Futbol Sala Martorell va
aconseguir una gran victòria
davant l’Andorra de Terol (3-1)
i manté l’estel·la entre els
millors en la classificació de
Primera Nacional A. L’equip
de Víctor Acosta, amb 40
punts, només és superat pel
líder, L’Hospitalet i el FC Bar-
celona B, que és segon.

Els martorellencs van sumar
un valuós triomf al pavelló es-
portiu i supera, així, l’última
derrota davant L’Hospitalet en
l’assalt al liderat. El FS Marto-
rell va començar el partit amb
bon peu. Després d’un parell
d’oportunitats, Àlex Peramós
estrena el marcador al minut 6
amb un xut des de la banda
marca el primer gol del partit.
Tot i això, l’Andorra de Terol
va igualar el matx dos minuts
més tard. En una jugada desa-
fortunada, l’equip aragonès fa
un ràpid contracop, i que des-
prés d’un xut, Òscar Vega in-
tenta envia fóra amb el cap,
amb la mala sort de que l’esfè-
ric passa per sobre del porter
Esteve sense poder-hi fer res.
El conjunt aragonès després
de l’empat agafa més protago-
nisme en el partit, però el
Martorell, és l’equip que con-
tinua gaudint de més oportu-
nitats. Però finalment acabant
el primer temps amb empat a
1 tot i les oportunitats. 

A la segona part, el Martorell

marca el segon gol, obra de
Guille després d’una jugada
ràpida per la banda. El FS
Martorell va pressionant en la
pista visitant, mirant de cara a
porteria, però amb un Andorra
de Terol, que també buscava
el partit, havent-hi moments
de joc igualat. A falta de 8
minuts pel final, ja acumulava
la cinquena falta, i només un
minut després, l’equip ara-
gonès llançava el primer do-
ble penal, sent rebutjat pel
porter Esteve. L’equip de Víc-
tor Acosta continua insistint, i
Àlex Peramós a falta de 4 mi-
nuts s‘avança i es desmarca,
després d’un ràpid contraatac
suma un gol espectacular (2-
1). L’Andorra de Terol va tenir
l’oportunitat d’empatar, però
el segon llançament de doble
penal l’atura, un cop més, el
porter Esteve sent providen-
cial. El cop anímic l’aprofita el
FS Martorell per aconseguir el
3-1 definitiu. No va ser fins a
falta de 18 segons per l’acaba-
ment del matx. Àlex Peramós
sumava un hat-trick i, amb Es-
teve, feien possible un triomf
vital per mantenir el cos a cos
a la part alta de la classificació.
Aquest dissabte, el Futbol
Sala Martorell jugarà a la pista
de l’Alcorisa que ocupa el dot-
zè a la classificació. Els marto-
rellencs no poden fallar per
mantenir el somni de l’ascens.

Gran victòria. El FS Martorell visitarà, aquest dissabte, la pista d’Alcorisa

esports El Futbol Sala Martorell
supera l’Andorra de Terol
Els martorellencs es mantenen en tercer lloc

Derrota per la mínima
del Club Handbol
n El Club Handbol Martorell
va perdre a casa davant la
Cooperativa Sant Boi (24-25)
en un partit emocionant que
no es va decidir fins al darrer
minut. Els dos equips s’hi
jugaven molt i el partit va
començar amb nervis i moltes
errades en atac, el que va fer
que el marcador fos molt
reduït en els primers 10 mi-
nuts, amb un 3-1 per als mar-
torellencs. La Cooperativa va
reaccionar i amb un parcial de
0-6 van capgirar el marcador i
es van posar amb claretat al
davant. El mateix ritme es va
mantenir fins al descans, on
els visitants van mantenir l’a-
vantatge de quatre gols (8-12).
Encara que a l’inici de la re-
presa va semblar que l’equip
de José Manuel Jiménez abai-
xava els braços, després d’a-
rribar a perdre per sis gols,
amb una ferma defensa i
millorant l’efectivitat en atac
van eixugar la diferència en
només 10 minuts. La igualtat
es va mantenir fins al final i es
va entrar en els darrers segons
amb empat en el marcador. El
CH Martorell va disposar
d’una clara oportunitat per
guanyar el partit, però des-
prés d’errar-la el Sant Boi en-
cara va tenir temps de fer un
darrer atac i marcar in extre-
mis el gol de la victòria. La
derrota complica molt la clas-
sificació per a la fase d’ascens
del a Primera Catalana, tot i
que aquest dissabte els mar-
torellencs visiten la pista del
darrer classificat, el CH Sant-
pedor. Pel CH Martorell van
jugar Kuddi 1, Carlos, Joan 8,
Iván 2, Àlex 1, Oriol, Jaume,
Jose Carreño, José Manuel 4,
Jabo, Joanan 3, Fèlix 4, Sergi i
Quique 1.

El Bàsquet Club
referma el liderat
n El Bàsquet Club Martorell
va complir amb tots els pro-
nòstics i va sumar una clara
victòria a la pista del cuer, el
Siemens Cornellà (49-66). Tot i
això, els martorellencs es van
veure summergits en el pès-
sim joc del rival i van fer una
de les pitjors anotacions de la
temporada. El BC Martorell va
dominar durant tot el matx i
no va deixar cap opció al Cor-
nellà. Amb aquest triomf, els
martorellencs continuen lí-
ders del grup 2 de Primera
Divisió-Copa Catalunya, amb
dos triomfs més respecte el
Vila-seca -que té un partit
pendent a disputar- Aquest
diumenge (18:30 hores, pa-
velló esportiu municipal), el
BC Martorell rep el Club Bàs-
quet Sant Boi. 

FS Martorell
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Exposició de fotografia.
n Fins l’1 de març, la sala d’ex-
posicions de l’Enrajolada Casa
Museu Santacana mostra un
recull de fotografies creatives
“El Bosc de les Fades”, de l’ar-
tista castellonenca, resident a
Peníscola, Pilar Diago. La inau-
guració va tenir lloc aquest di-
jous 5 de febrer a càrrec del
pintor artístic Josep Diago
Betí. Després de la inaugura-
ció oficial es va servir un ver-
nissatge.

Mostra de cinema.
n Dins la programació de la
quarta edició del Festival In-
ternacional de Medi Ambient
a Martorell es farà el visionat-
ge de les pel·lícules Atención
al cliente, És la economia idio-
ta o cómplice?, Brokebike
Mountain, Tambo-grande:
mangos, muerte i minería. Diu-
menge, 8 de febrer de 18 a
21:20 hores a l’auditori Joan
Cererols de Centre Cultural i
és totalment gratuït.

Xerrada sobre envelliment.
n El proper dimecres 11 de
febrer a partir de les 18 hores
a la sala de conferències del
Centre Cultural tindrà lloc la
xerrada “Envelliment actiu” a
càrrec de Mònica Fernández i
Catalina Nebot. S’explicaran
tècniques del Pla d’Inclusió
Social. La xerrada, inclosa en
el cicle de tertúlies per a do-
nes, és organitzada pel Servei
d’Atenció a la Dona de la regi-
doria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Martorell.

Conferència.
n L’ONG Mans Mercedàries
organitza una conferència titu-
lada “La selva de l’Equador” el
dimarts 8 de febrer a les 17:30
hores a l’Esplai La Vila.

Curs de cuina a El Progrés.
n El Centre Recreatiu El Pro-
grés organitza un taller de cui-
na ràpida i sana amb microo-
nes. Ets dels que fas servir el
microones per escalfar? Tens
poc temps per a cuinar? Des-
cobreix 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 fe-
brer al CCR El Progrés (c/Mur,
64). Les places són limitades i
hi ha preus especials per als
socis de l’entitat. 

Mostra dels arxius.
n Fins aquest diumenge 8 de
febrer, la sala del Memorial
Vicenç Ros acull la mostra titu-
lada “Els nostres arxius. La
nostra memòria” amb la volun-
tat de donar a conèixer el fons
arxivístic municipal. A Marto-
rell, els fons més antics fan
referència a la transformació
urbanística que es va produir
entre els anys 1866 i 1936. Els
canvis socials, econòmics, cul-
turals i polítics produïts en les
darreres dècades en el nostre
país han originat un conjunt de
canvis quant a la tipologia d’u-
suaris que freqüenten els
arxius, així com també s’han
diversificat les demandes que
es plantegen.  
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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

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

telèfons d’interès

necrològiques

Pomfusa informa que els últims
decessos són els següents:

José Juan Font Mas
de 86 anys
20 de gener de 2009
Santa Maria Martorell
Núria Mercadé Gumà
de 79 anys
22 de gener de 2009
Santa Maria Martorell
Manuel Largo Romero
de 73 anys
23 de gener de 2009
Crist Salvador Martorell
Maria Cambra Ros
de 82 anys
23 de gener de 2009
Santa Maria Martorell
Andrés Sánchez Castaño
de 69 anys
23 de gener de 2009
Crist Salvador Martorell
Teresa Roig Alcón
de 91 anys
24 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Blas Montoya Cintas
de 82 anys
29 de gener de 2009
Santa Maria Martorell
Rosa Hidalgo Hidalgo
de 87 anys
30 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Josefa Fernández Roman
de 84 anys
30 de gener de 2009
Oratori de Pomfusa
Manuel Vera Anton
de 72 anys
2 de febrer de 2009
Crist Salvador Martorell

Farmàcia de guàrdia
Farmàcia Ferrà
Avda. Pau Claris, 3
Telèfon 93 775 02 89
Del 6 al 13 de
febrer de 2009

Què fem?

Supercalçotada de la Penya Barcelonista Martorell
n La Penya Barcelonista de Martorell celebrarà el proper
diumenge, 15 de febrer, una gran calçotada a Montferri, en el
incomparable marc del Castell de Rocamora (Segle IX).
Voltats d’aquells magnífics vestigis medievals, degustarem
l’exquisitesa dels calçots, que aniran acompanyats d’uns
deliciosos plats de la cuina tradicional de l'Alt Camp. Per un
preu mòdic vine a gaudir de bona gastronomia i del sempre
engrescador ambient de "La Penya". Per més informació
podeu trucar al 93 775  24 95 o be al 649 859 801.




