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CARRERS El govern de CiU inicia les obres de transformació dels carrers de
La Vila, de prioritat invertida CONTENIDORS El projecte inclou el soterrament
dels contenidors d’escombraries i les obres s’enllestiran abans del 2010  P8

De prioritat invertida
REVITALITZACIÓ. Els carrers de la Vila -com l’Anselm Clavé- tindrà més espai per als vianants en detriment dels vehicles           spv
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19 homes sense pietat

amb les dues mans
sp

El passat dijous 5 de febrer al Restaurant Manel, 17 persones
em van executar l’amistat, què vol dir això? Res. Tots ens mori-
rem. Fins i tot, els dos absents i la resta sense presència orgàni-
ca, també. No quedarà ningú. Però, només la casualitat dels fets
consumats del tracte amistós mantindrà constància en el karma.
És possible que en la seva tossuda vehemència aconsegueixin
donar nom a un carrer amunt o avall, estret i, sobretot, sense sor-
tida amb un monument a l’amistat. Però el detall més apocalíp-
tic és aconseguir la beneïda plaça post-morten de V.R.A. (Vigilant
del Refugi Antiaeri)
perquè es consolidi
l’estat etern de l’amis-
tat i no caure en la
temptació de fotre em-
bolics econòmics, se-
xuals o polítics tan ha-
bituals entre oportunis-
tes que busquen el po-
der abusant de les mi-
nories d’edat neuronals
dels amants amistosos
desinteressats tan ha-
bituals al llarg de la
història del gos humà
que som.

Doncs, no. Aquests
17 jutges presents em
van enganyar aquella
nit antològica per eme-
tre judici mortal de ne-
cessitat. Crítiques i co-
mentaris disparts
abans de beure el sufi-
cient com a crisi insul-
tant al sentit comú dins
el sant sopar heterodox
per crucificar-te amb la
ignorància més humil i
humiliant per part del
que llastimosament
signa, per l’enorme sor-
presa del veredicte, de
la presència activa dels
17 membres d’un jurat
de tots colors. Un humil
servidor de vostès d’in-
formació local, delega-
ció KGB-CIA a Marto-
rell, resulta que N.P.I.
de la trama del complot
de rebre un homenatge
en una nit a fosques
d’una mà balzaquiana
entre l’espasa i la paret
de cal Manel.

Tots els membres
sense pietat darrera la
cortina de l’ingeniós parany van plantar cara a un vell fracassat
de 66 anys sospitós de tot. Una vegada ja condemant irremedia-
blement, el judici va continuar tallant caps -fins i tot, entre ells-
amb les anècdotes que sucosament queien sobre la taula d’uns
antiapòstols de la dignitat ortodoxa reunits per art de màgia,
perquè, què fotien allà en aquella bacanal aguditzada d’ironia i
finura emotiva, en Salvador Esteve, diagnosticant amb una sorna
del tot ben maliciosa: “Aquesta contradicció -assenyalant els
deseperats punyals- ets tu”. En Joan Isart, que arquitectònica-
ment posava força totxos lapidaris o en Josep Maria Palou, exjut-
ge de llei dirigint la densa condemna amb fets consumats amb
més de 30 anys. Un Albert Bargués condemant-me sense pietat
a la tortura de continuar en l’art o un pal de paller com en Josep
Valls que per culpa seva -gràcies a Déu!- cobro una pensió vingu-

da del cel. En Esteve Acevedo, àlies Gutenberg, retallant amb la
guillotina detalls impresentables públicament. Un neguitós
Quim Miró captant la cara de tonto del sabi de la pel·lícula de
terror. Un Leonardo Urrutia especialista en diagnòstics del caos
amb una serradora portàtil tallant arbres al desert. I el venedor
de fruita vermella plantant cara a l’autoritat (“Me he salvado de mila-
gro”, va sortir a la portada de La Vanguardia). Tots estem salvat
gràcies al tracte. Tot un serè Postillo, bona saga local, lluent un
somriure per l’anticàrrec que li vaig administrar. Tot un senyor

mestre com Màrius
Garcia, denunciant-me
les incapacitats plàsti-
ques per donar classes
als seus estimats alum-
nes. Un diplomàtic com
en Josep Llupià, presi-
dent de la Real Academia
de Veterinaris verificant
l’estat del porc a sacrifi-
car. Un Andreu González
Castro, llicenciat en llen-
gues vives, callat tota
l’estona davant l’ignorant
de merda però atrevit a
donar la cara per salvar
un patriotisme neo-cultu-
ral sempre decaient. Un
fotògraf a l’atur com en
Sito’s cantant com una
cloïssa davant els pecats
de la Cavalcada, però
fresc com una rosa d’abril.
El sempre silenciós Sisco
Querol que només sap
graffitar democràticament
la disbauxa del fracàs
contemporani. Una serio-
sitat armoniosa com la
del Ginés, capaç de tren-
car el glaç rient esporàdi-
cament davant la mons-
truositat dels monstres
ganivet en mà. I en
aquest anàrquic quiròfan
tot un bon metge com en
Lluís Esteve, bisturí en
mà, mostrava els meus
apreciats mitjons foradats
quan tenia els peus sobre
una taula particular. Què
collons va passar aquella
nit! Aquesta barreja d’a-
mics -ignoro si tenen trac-
te, relació, deutes o bona
amistat entre ells- van ser
capaços de violar-me per
primera vegada amb un

sutil particular homenatge del qual prefereixo oblidar-me’n
depressa ja que el gust va ser excel·lent.

PD: Els dos actius absents són el summum sacerdot literari,
en Josep Carol, que es va rentar les mans i el grillat navegat a
dues vel·les, Àlex Moll, que des del paradís va emetre correus
electrònics amb fotos perverses o pervertides des de l’arxiu uni-
versal del fracàs absolut continuat. També cal recordar a l’inefa-
ble Vicenç Tió que, telefònicament, va emetre vot positiu pel
desitjat càrrec d’etern vigilant i que el destí em doti de
l’excel·lent munició d’enginy per afrontar aquesta armada inven-
cible documentada amb tot tipus d’artilugis aeris. Amb l’esglai
rebut per l’imprudent imprevisió, el primer serà adquirir a crèdit
-en plena crisi- un bon radar per detectar accions amb noctur-
nistat des dell fons del refugi personal. Gràcies a tothom. 
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Quan surtin aquestes línies, ja haurà
acabat la seva estada a Martorell l’exposi-
ció itinerant que volta el Baix sota el títol
“Els nostres arxius. La nostra memòria” i
s’ha hostatjat al Memorial Vicenç Ros.
Organitzada ensems per l’Ajuntament, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, el
Departament de Cultura de la Generalitat
i la Diputació de Barcelona, té dues parts:
una de comuna a tots els pobles on s’es-
tarà i una altra d'específica de la població.
És en aquest material compost per plà-
nols de Martorell on, al meu parer, raïa
l’interès per al públic local.

Els plànols abastaven més o menys mig
segle, des dels anys 80 del XIX fins als 30
del passat. Hi tenien cabuda projectes
d’obra pública com clavegueres, rectifica-
ció de carrers, urbanitzacions (voreres i
rasants) o el pont metàl·lic sobre l’Anoia
(1925). En algun d'aquests documents s’a-
preciava com el torrent de Rosanes enca-
ra no desguassava a l'Anoia tapat, sinó a
l’aire lliure. 

Altres plànols corresponien a projectes
de cases per a particulars com la torre
Betlla o l’actual Museu Francesc Santa-
cana. D'altres eren d’institucions recreati-
ves com el Círcol o el Local-Café Sociedad
Ateneo de Martorell, o seus socials com el
Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell,
els plànols exposats del qual correspo-
nien a una ampliació.

Els veïns de les Cases d’en Carreres hi
podien trobar almenys dos documents
força interessants. Un era el plànol de la
benzinera de l’avinguda de Montserrat,
que a l'any 1925 en què està datat el
dibuix era a la carretera de Madrid. Cal dir
que la construcció va sobreviure encara
part d’aquesta primer dècada del mil·leni.
Un altre de força interessant corresponia a
l’Estació Servei, també a l’avinguda de

Montserrat, davant de Cal Terrisser. Els
terrenys de l’Estació Servei, on s’aturaven
fins fa poc els autobusos de l'empresa
Canals i que després van servir d’aparca-
ment (pàrquing del Mingo), s’han conver-
tir fa poc en un bloc de pisos. En el mateix
plànol s’hi veia l’empresa Fuerza y Alum-
brado, S. A., absorbida posteriorment per
Fuerzas Hidroeléctricas del Segre. L’em-
presa se situava en els terrenys que avui
dia ocupen el bloc de pisos del passatge
de la Central Elèctrica.

Pel que fa als afores de la població,
destacava el plànol del cementiri, amb
data del 23 de febrer de 1893. Tot ell era
catòlic tret d’un annex al qual s’accedia
per una entrada pròpia i on es podia lle-
gir “indiferentes”.

Si algú no ha pogut veure algun d’a-
quests documents, o d’altres d’interès
semblant, no té més que apropar-se a
l’Arxiu Municipal (carrer de Lloselles, 46)
de dilluns a divendres, en horari de matí,
de 9.30 a 14.30 h. El nombre de persones
que s’hi apropi, especialistes que el tòpic
ens fa veure amb dits polsegosos a
banda, serà un bon termòmetre per me-
surar l’èxit d’aquesta exposició que ja ha
emprès el camí cap a Sant Boi.

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

Xopets
de memòria 14 de febrer. Dia dels enamorats. Els

aparadors de les botigues s’omplen de
cors vermellosos de totes les mides i les
parelles decideixen intercanviar-se
obsequis cursis en senyal del seu amor.
És imprescindible que els enamorats
gaudeixin d’una jornada oficial per re-
cordar que s’estimen? O tan sols és un
invent del senyor Corte Inglés per fomen-
tar el consum d'articles inútils i carrin-
clons? Que respongui l’estirp de Cupido.
A mi em semblaria més adient que el
calendari celebrés el dia dels abando-
nats. Es més, crec que a Cata-lunya
hauríem de ser pioners en la instauració
d'aquesta data. Si la nostra diada nacio-
nal commemora la més dolorosa de les
derrotes, per què no oficialitzem una jor-
nada per recordar als abandonats? O és
que totes les relacions que s'acaben ho
fan de mutu acord? La realitat demostra
que, gairebé sempre, un decideix trencar
peres mentre l’altre es veu etiquetat
sense voler com a abandonat. Però seria
bo que donéssim una ullada al dicciona-
ri. Ens dirà que abandonat no és sinònim
de perdedor. 

L’abandonament constitueix un dels
grans temes dels nostres dies. Els psicò-
legs es guanyen la vida gràcies a que
moltes persones senten tremolar els
ciments de les seves conviccions més
profundes després d'haver rebut la notí-
cia de que fan nosa en la vida de qui
estimen. Tot comença quan algú pronun-
cia la famosa frase: hem de parlar. El que
ve a continuació depèn de la sensibilitat
de qui abandona, però el final té possi-
bilitats d'acabar amb un podem conti-
nuar sent amics. És precisament en
aquest fatídic instant quan l’abandonat
s’enfronta a la misèria de l’adéu. Abans
es podien cremar totes les cartes d’amor
i les fotos en blanc i negre per oblidar el
passat. En el segle XXI l’abandonat
pateix l’ineludible deure d’esborrar tots
els missatges SMS i totes les fotografies i
videos que contenen el mòbil. Les fases
de la relació es poden endevinar en ca-
dascun dels textos i de les imatges que
han ancorat en la memòria de l’enginy.
Són petits fragments de les nostres vides
i  ens parlen de la dolorosa transició que
va des de la seducció, l’enamorament i la
passió, a la indiferència i l’avorriment
més destructors. S'emmagatzemen espe-
rant que un dia algú els enviï al cementi-
ri on reposa la comunicació digital, vés a
saber en quina realitat paral·lela.

Ha aparegut a la premsa la notícia de
que Franco Fratinni, ministre d’Exteriors
italià, ha trencat amb la seva novia fent
servir un missatge SMS. Segurament el
gest resulta poc elegant i covard però es
pot interpretar com un signe dels nostres
dies. S’hi ha persones que troben parella
als xats o a les xarxes socials d’internet,
no va sent hora també d’amagar-se dar-
rera la tecnologia per fer saber al ésser
abans estimat que ja no serveix? Sí, ja sé
que aquesta pregunta resulta inadequa-
da. Però també ho són les relacions de
baixa qualitat generades per homes to-
cats pel complex d’Edip que busquen en
l’altre sexe una extensió de les seves ma-
res o per dones que creuen en el mas-
clista mite del príncep blau. Al capdavall,
l’important són els espais comuns que
creen les relacions d’amor i els projectes
vitals que s'entrecreuen. 

El dia dels abandonats

societat anònima
Àlex Ribes

“Hoy las ciencias adelantan que es una bar-
baridad” va dir el poeta, fa un centenar
d’anys. Avui diria que es cien barbaridades, al
pas que es van produïnt les novetats, en
tots els camps. Oi que sí? Suposo que tots
hi estem d’acord. Doncs ara us explicaré
perquè ho dic, i a veure si també n’hi es-
tem. Fa un temps que pertot arreu ens
expliquen que estem dins una crisi molt
gram que afecta la vida social d’arreu del
món, que trigarem dos o tres anys a veu-
re’n el final i que, en conseqüència, ens
caldrà estrènyer-nos el cinturó i preparar-
nos per al pitjor. Sembla que tothom ho
admet així i ho accepta amb resignació,

convençuts que ens hem d’enfrontar a un
adversari fatalment invencible.

Em fa l’efecte que, si ho contemplen
més acuradament, potser veurem que no
és pas veritat que tothom ho admet i ho
accepta amb resignació, ja que podrem
veure qui ni se n’adona i fins i tot qui se
n’alegra, perquè també sembla ben clar
que, aquesta maleïda crisi, per a més de
quatre, els deu resultar una beneïda crisi,
i se’n fregaran les mans amb fruïció.

Doncs, bé, si estàvem d’acord en què
las ciencias adelantan tant, és perquè sabem
que avui, en diversos països d’aquest
món tan instruït, abunden els tècnics
capaços de les més grans maravelles, i
podem dubtar que d’entre tants saviassos
com hi ha no n’hi hagi cap capaç de trobar
solució a aquesta crisi i a cinquanta crisis
més que hi hagués?

Potser sí, doncs, que legítimament po-
dem pensar, o millor encara podem sospi-
tar que a algú l’hi convé, aquesta crisi, i
que no els interessa aplicar la solució que
coneixen prou i que amaguen. A aquests
desaprensius, poca-vergonyes, el sofri-
ment del poble els deixa ben indiferents.
A ells només els interessa la seva butxaca.

No poden
o no ho volen?

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

spv
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50 anys de l’escola de
Castellví de Rosanes

Imma Quintela Blay

Aquest any se celebra el
50è aniversari de la inaugura-
ció de l’escola pública de Cas-
tellví de Rosanes (1959), situa-
da a l’avinguda Mare de Déu
de Montserrat número 29, la
qual va ser construïda per
substituir el vell edifici que hi
havia a la plaça del poble i que
el pas del temps havia deixat
inservible per a la pràctica de
l’ensenyament. Aprofitant l’ac-
te voldríem recopilar informa-
ció des dels inicis de l’existèn-
cia d’escola al nostre municipi
i editar un llibre commemora-
tiu per a l’ocasió.

Voldríem contactar amb tota
la gent que algun dia va tenir
relació amb la nostra escola i
que ja no resideix al nostre
poble ni té cap contacte direc-
te amb ell. Aquesta és una
tasca difícil, per això volem fer
una crida a aquesta gent, que
es posi en contacte directa-
ment amb l’escola o bé a ceip-
castellvi50anys@hotmail.es.

Resposta 
a Valentí Martí

Manel Caballero i Boira
Regidor de Serveis Urbans,
Medi Ambient i Via Pública

Ajuntament de Martorell

En resposta a la carta del Sr.
Valentí Martí publicat en
aquest setmanari el número
1.344 en data 30 de gener on
atribueix als Serveis Munici-
pals una obra al riu Anoia, cal
puntualitzar per a la informa-
ció general que la competèn-
cia per actuar en els rius de
Catalunya i en els seus espais
públics d'influència la té
l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA), empresa pública que té
com a objectiu la gestió inte-
gral del cicle de l'aigua i està
adscrita al Departament de
Medi Ambient de la Genera-
litat,  en aquest cas promotor i
executor de les obres a les

quals els Sr. Martí fa referèn-
cia, i en conseqüència ente-
nem que fetes amb les garan-
ties de seguretat que cal supo-
sar i de la qua l'administració
actuant es fa resposable. En
síntesi l'ACA és l'administració
hidràulica de Catalunya, enca-
rregada de la política del
Govern en matèria d'aigües.
Concretament l'obra de l'Anoia
al seu pas per Martorell consis-
teix en una  conducció de tres
canonades entre dues resclo-
ses del riu per mesurar el seu
cabal en continu i la seva cota
no supera la ja existent, cosa
per la qual no fa pensar en
problemes d'inundabilitat afe-
gits.

És evident que l'impacte de
l'obra referenciada sobre el riu
és gran i que l'Ajuntament
sempre hauria optat per  una
mesura molt més suau, però el
riu està fora del marc compe-
tencial de l'administració local.
Malhauradament poc més
podem fer que sumar-nos a la
queixa del Sr. Martí i reclamar
una capacitat de decisió que
hores d'ara no tenim en el
moment de determinar com
han de ser les actuacions
sobre els rius que passen pel
nostre poble.

Fe d’errates
En el número anterior, 1.345

en la secció “la foto de la set-
mana” hi havia un error en un
dels cognoms de la martore-
llenca que va complir 100 anys.
Exactament el nom correcte de
la persona és Maria Casasayas
Mas i no pas Maria Casanovas
Mas com es va publicar en
aquestes pàgines. Lamentem
l’error comès i agraïm les aten-
cions de la família.

D’altra banda, en el suple-
ment que s’adjuntava la set-
mana passada amb L’Infor-
mador de Martorell dedicat a
la figura de Sadurní Pons i
Vidal, en un dels peus de foto
s’indicava a l’exalcalde de
Martorell Fèlix López Vera
(PSC) i el nom correcte és
César López Vera.

informadordemartorell@hotmail.comla paraula dels lectors
cròniques

des de BCN
Jordi Benavente

La ploma ha fet enrabiar l'espasa, tant que li va la
vida. Perquè un llibre, per sí sol, no canvia res, però pot
aixecar el llençol que cobria la merda, deixant-la al desco-
bert, a la vista de tothom, i provocar sinèrgies. És el cas del
reportatge novel·lat, "Gomorra", del periodista i escriptor
Roberto Saviano (Nàpols, 1979), que desvetlla gran part de
les activitats delictives de la Camorra, la màfia napolitana.
Pocs mesos després de la seva publicació (maig de 2006),
el seu autor va rebre amenaces de mort. Havia explicat
massa coses, molta gent l'havia llegit i, precisament per
això, la màfia el va sentenciar. Des de llavors viu amagat i
lluny de tothom. El ministre d'Interior italià va declarar-lo
símbol de la llibertat d'expressió, i com a tal va decretar
que se l'havia de protegir. Avui, pràcticament no li queda
ni vida ni intimitat. (Vegin el magnífic reportatge "La no
vida de Roberto Saviano", escrit per Miguel Mora a "El País
Semanal" del 08/02/2009) Fins i tot quan tanca la porta de
casa seva, que canvia contínuament de lloc per raons evi-
dents, Saviano sap hi ha algú, amb armilla antibales i una
arma automàtica al cinturó, a l'altra banda de la porta; un
dels cinc membres de la seva escorta personal de carrabi-
ners, que vetlla per la seva seguretat. Aquest és l'home
que la setmana passada va rebre el cinquè Premi
Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, a
la trobada literària BCNegra, dedicada al gènere criminal.
Dels actes d'aquesta darrera edició, en destacaven el
Premi Pepe Carvalho a Michael Connelly, pel conjunt de la
seva obra, i la inauguració de la plaça Vázquez Montalbán,
al Barri del Raval. Però un dels moments més esperats era
la taula rodona: "Gomorra. Un llibre, un fenomen, una per-
sona", i l'entrega del premi al mateix Saviano, que ho té
molt clar: "Si un home no està disposat a arriscar res per les
seves idees, o és que les seves idees no valen res, o qui no
val res és ell". En boca d'una persona sentenciada a mort
per la màfia, l'afirmació pren una transcendència tan sinis-
tre com heroica. "Gomorra" ha centrat l'atenció de mig món
en un territori molt concret del sud d'Itàlia, on l'extorsió, la
corrupció i la violència campen lliurement. Amb tot, l'in-
cansable Saviano adverteix que la màfia és un problema de
tot Europa, no només d'Itàlia. Incombustible, compromès i
de mirada tràgica, aquest escriptor perseguit de 29 anys va
tenir el coratge de parlar alt i clar sobre un tema que molts
prefereixen ignorar. Hi ha massa gent implicada, i massa
vides i diners en joc. Diu que sap que tard o d'hora acaba-
ran amb ell. Però alhora confia que mentre mantingui l'a-
tenció dels mitjans de comunicació estarà bé. Acaba de
publicar dos relats de ficció autobiogràfica, sota el títol "El
contrari de la mort". I no deixa d'acudir a tot arreu on el
conviden a parlar d'allò que l'ha fet cèlebre i maleït al
mateix temps, el seu llibre sobre la Camorra napolitana i
les implicacions en la societat actual, dins i fora d'Itàlia. 

Un premi més per 
a l’escriptor condemnat
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És curiós com llegint un llibre et
venen al cap determinades imatges que
potser molt remotament tenen a veure
amb el llibre. L’autor Pedro García Martín
en el seu llibre “El Químico de los Lumiere”
(editorial ALGAIDA ) ens proposa en una
novel·la tremendament visual (o ha de ser
tractant el tema que tracta) la crònica d'un
temps i d'un espai molt especials: França
la segona meitat del segle XIX, a la ciutat
de Lyon i en un temps força convuls de
revoltes socials.

El llibre narra de forma pràcticament
pictòrica i auditiva la història d'una pas-
sió: la necessitat de capturar i congelar el
temps i la vida, perquè si bé es sabut que
els germans Lumiere varen ser els crea-
dors del cinematògraf, la veritat es que ja
van guanyar fama com a fotògrafs i, mit-
jançant les seves fotografies eren també
reconeguts cronistes socials i polítics del
seu temps, però el que ells realment
volien era capturar el color.

A aquell temps en que un dels gemans
Lumiere va crear la primera instantània
fotogràfica durant la celebració a Lyon del
naixement de Guinyol, l'entranyable ninot
que entre broma i broma es dedicava a
cantar las quaranta als senyors del poder
que veien en el ninot un enemic a exter-
minar com així realment va passar durant
la repressió d'una manifestació pacífica
durant els fastes oficials i a l'hora incòmo-
des per el poder del centenaria guinyo-
lesc en que louis Lumiere va retratar la
mort, per part d'un soldat a cavall i que
seguia ordres superiors, de l'actor que
donava veu i moviment a Guinyol. 

La creació de la primera fotografia ins-
tantània va encoratjar als germans
Lumiere a investigar la retenció del color
a la imatge i ajudats per el químic Jean
Flandrin que es reunia sovint amb el pin-
tor Claude Monet i mercès als guanys
aconseguits amb el cinematògraf van
intentar fer realitat aquest somni. És
curiós constatar com la mort sempre ha
estat voltant a aquesta "captura de la
vida" Des de l'assassinat del primer i no

oficial creador del la imatge en moviment
(Louis Leprince) per part de uns agents
de la agència Pinkerton pagats per Tho-
mas Alba Edison.

Edison va voler monopolitzar el cinema
a tots els estats units obligant a comprar
els seus projectors i les seves pel·lícules a
tots els exhibidors de la costa est i dono
aquesta data precisament a causa d'un
estrany cercle de casualitats.

L'autor Howard Fast va escriure MAX
biografia d'un anònim empresari cinema-
togràfic que va haver d'emigrar a la costa
Oest (Califòrnia, uns camps ressecats i
sense valor que es feien dir Hollywood)
per poder fugir de les urpes de Edison, el
mateix Howard fast que va escriure
Spartacus de Stanley Kubrick el qual
també va fer un film que es deia “Sende-
ros de Gloria” que narra els desgraciats
fets de la batalla deVerdum en que preci-
sament va morir Jean Flandrin, el químic
que va passar la seva vida buscant la
forma de donar color a la vida congelada
que habitava a les fotos dels germans
Lumiere.

I finalment ens trobem a “Tren de Som-
bras”, un film de José Luís Guerín. Aquest
film ens mostra una sèrie d'imatges que
semblen quotidianes però que finalment
esdevenen enigmàtiques. A finals dels
anys vint un home es lleva d'hora, encara
no ha sortit el sol, agafa la seva camera de
filmar i va a la vora d'un llac, vol capturar

la sortida del sol, però l'home desapareix
sense deixar rastre.

Vuitanta anys més tard es troben els
fotogrames que va realitzar aquest home
durant tota la seva vida, son bruts i inco-
nexos però poc a poc veiem una història
que s'ha traçat al seu voltant, gent que es
troba quan no es tindria que trobar, rela-
cions furtives? De que parlen aquest
home i aquesta minyona?  De que tenen
por? I qui son aquest dos homes que
fugen corrents cap a un tren que passa en
la llunyania?. Perquè mai es va trobar el
cadàver del cineasta aficionat? Es al fons
del llac Com el pobre Leprince que va
acabar al fons del Sena?. Potser el van
matar també els agents de Pinkerton.

El llibre “El Químico de los Lumiere”
ens parla d'una gènesi i d'una època -La
Belle Èpoque- d’un món que no es podia
resignar a quedar-se quiet i que veia com
la vida passava per davant dels seus ulls a
unes velocitats que mai s'haurien imagi-
nat i es un llibre que et fa pensar en altres
llibres, en altres temes, en altres situa-
cions. Uns llibres, temes i situacions que
no s'esmenen en el llibre però que inevi-
tablement en formen part, perquè parla
del començament d'una manera de parlar
de la vida en imatges totalment nova fins
a les hores, inimaginable i precisament
perquè era inimaginable, per ser la llavor
del que era es poden traçar tants cercles
d'històries al seu voltant.

opinió
Joaquim Parera i Albiac

El químic dels
Lumiere a

un tren d’ombres
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Seat rebaixarà dos dies l’ERO a la línia
de l’Ibiza al març i pretén congelar sous

Seat va anunciar el dilluns
passat, 16 de febrer, que
reduirà l’afectació de l’expe-
dient de regulació d’ocupació
(ERO) temporal en la línia de
producció de l'Ibiza dos dies
durant el mes de març, de
manera que els 11 dies d'atu-
rada previstos per a aquest
mes passaran a ser nou a la
fabricació d’aquest model a la
planta de Martorell, segons ha
explicat avui el president de la
companyia automobilística,
Erich Schmitt.

Durant la presentació a Mar-
bella (Màlaga) del nou Seat
Exeo -la primera berlina que
fabrica la marca espanyola-
Schmitt ha afirmat que aques-
ta rebaixa a l’expedient es deu
al fet que les compensacions
aprovades pel govern ale-
many al desballestament de
vehicles antics han fet “multi-
plicar per quatre les estima-
cions de comandes” proce-
dents d'aquest mercat auto-
mobilístic. Schmitt ha assegu-

rat que aquesta mesura presa
des d’Alemanya és “la correcta
en el moment apropiat”, de
manera que l'ha recomanat a
altres països europeus, com ja
ha fet també Itàlia, per “mini-
mitzar l’impacte econòmic
derivat de l'actual crisi finan-
cera”. L'ERO temporal aprovat
pel Govern per a Seat preveia
una aturada de 29 dies a la
plataforma de l'Ibiza des de
principis d'any i fins al 30 de
juny. De moment, la marca no
rebaixa aquesta xifra i es
reserva el dret d'aplicar
aquests dos dies que ara
rebaixa durant un altre mes si
les condicions del mercat ho
fessin necessari.  

Congelar els sous
D’altra banda, el president

de Seat, Erich Schmitt, propo-
sa mesures com prolongar la
vigència de l'expedient de
regulació d’ocupació (ERO)
temporal durant dos anys i
congelar els salaris dels treba-

lladors de la planta de Mar-
torell durant el mateix pe-
ríode perquè la fàbrica opti a
fabricar un model d’Audi. En
declaracions a ‘La Vanguardia’
Schmitt ha demanat a la plan-
tilla aquest “esforç” com a con-
trapartida perquè el consorci
Volkswagen accedeixi que la
planta catalana fabriqui el nou
tot terreny d’Audi, una assig-
nació per a la qual Martorell té
“elevades possibilitats”, se-
gons el president de Seat. “Els
sindicats han de fixar les seves
prioritats i elegir si preferei-
xen pujades salarials o asse-
gurar els llocs de treball”, ha
subratllat Schmitt, que ha
assegurat que val la pena “llui-
tar” pels llocs de treball a
Martorell. Ha apuntat que
l'ERO temporal per a dos anys
afectaria un nombre semblant
de treballadors que el que
està en vigor ara fins a juliol,
que significa 750 persones de
manera permanent i 5.300 més
en setmanes o dies concrets.

Canvis a Seat. El president de la companyia va anunciar una reducció en l’afectació de l’ERO previst a la línia Ibiza

El president Erich Schmitt demana un “esforç” per fabricar el nou Audi

Els Mossos detenen
un grup de lladres

Agents dels Mossos d’Es-
quadra de la Unitat d’Investi-
gació de l’ABP de Martorell
han detingut  Rubén S.P, de 24
anys i veí de Santa Perpètua
de Moguda, Javier Q.F, de 21
anys i veí de Ripollet i Carlos
Jesús M.M, de 24 anys i veí de
Santa Perpètua de Moguda,
tots tres de nacionalitat espa-
nyola  com a presumptes au-
tors de  diferents robatoris en
bars i comerços del Baix Llo-
bregat. A finals de l’any passat
els Mossos van detectar un
augment de robatoris a bars
en diferents localitats del Baix
Llobregat. Els investigadors
van detallar que els robatoris
es realitzaven sempre en fran-
ja nocturna de matinada i en
llocs amb fàcil accés a carrete-
res com l’autovia A2 i autopis-
ta AP7 per poder fugir ràpida-
ment després de cometre el
robatori. Els lladres sempre
actuaven de la mateixa mane-
ra, es desplaçaven amb vehi-
cle i accedien als establiments
prèviament seleccionats, for-
çant la porta d’entrada mit-
jançant una cisalla o forçant-la,
amb eines tipus palanca o tor-
navís. Un cop a l’interior, no-
més forçaven les màquines
escurabutxaques i les caixes
registradores per endur-se’n
únicament el diners. Així, els
Mossos van  identificar els lla-
dres i va poder detenir a tres
persones, imputar a tres més,
totes elles relacionades amb
els robatoris comesos. També,
es van identificar els quatre
vehicles utilitzats en els roba-
toris. La investigació continua
oberta i no es descarten més
detencions. El grup desarticu-
lat tenia diversos antecedents
policials per robatoris amb
força a establiments. Els tres
detinguts van passar a dispo-
sició judicial davant al Jutjat
de Primera Instància i Instruc-
ció de Martorell. Un cop més,
la gestió feta per parts dels
Mossos d’Esquadra de l’ABP
de Martorell ha estat clau.



DIVENDRES, 13 DE FEBRER DE 20098 L’Informador de Martorell

Aquesta setmana han co-
mençat les obres per donar
prioritat invertida als carrers
Lloselles, Anselm Clavé,
Cambreta, de Dalt, Diputació,
de l’Aigua i Llibertat. El pro-
jecte també inclou el soterra-
ment dels contenidors d’es-
combraries a la zona de La
Vila. Les obres tenen un termi-
ni d’execució de 10 mesos, per
tant, hauran d’estar enllesti-
des a finals d’any. Altres obres
incloses a la Llei de Barris és
la rehabilitaciuó integral de la
casa Par per convertir-la en el
Museu-Fundació Jaume Mu-
xart; la reconstrucció de la
Caserna del Pont del Diable,
que esdevindrà el Centre
d’Interpretació del Patrimoni
Històric, la reforma de la casa
Mestres, la creació de la plaça
del Mur a les antigues depen-
dències de la Policia Local o la
construcció d’una passera per
a vianants que connectarà La
Vila i Can Carreras.

Obres de gran complexitat
Una vegada es donen per

finalitzades les obres de trans-
formació de la plaça Portal
d’Anoia i del pont d’Anoia
s’han iniciat les obres que han
de continuar amb la revitalit-
zació del casc antic del munici-
pi. Ara és el torn per donar
prioritat invertida als carrers
Lloselles, Anselm Clavé, Cam-
breta, de Dalt, Diputació, de
l’Aigua i Llibertat. Es tracta de
carrers i passatges que guan-
yaran espai pels vianants per
sobre dels vehicles. A més,
també es previst començar a
instal·lar els contenidors sote-
rrats d’escombraries. El regi-
dor d’Ordenació del Territori,

Planificació Urbanística, Habi-
tatge i Obres Públiques de
l’Ajuntament de Martorell,
Xavier Fonollosa ha explicat
que “són unes obres comple-
xes que cal periodificar en el
temps per minimitzar les pos-
sibles molèsties que puguin
ocasionar als veïns, per acon-

seguir-ho, es faran tres equips
de treball que aniran treba-
llant alhora per complir amb el
termini previst”. Les obres
consisteixen en fer un nou
paviment, canviar la il·lumina-
ció, el cablejat i, en alguns
casos, reparar el clavegueram.
A finals d’any ha de quedar tot
enllestit. Fonollosa afegeix
que “la resposta dels veïns de
la zona és bona, segons es
desprèn de les reunions que
hem mantingut des de l’Ajun-
tament per explicar el projecte
i els terminis previstos”. S’ha
de tenir en compte que abans
de l’inici de les obres, l’Ajunta-
ment s’ha reunit amb els veïns
afectats per explicar-los de
primera mà el projecte previst 

Més obres de revitalització
El programa de la Llei de
Barris també contempla altres
actuacions a La Vila. En
aquests moments està finalit-
zant l’ampliació de l’aparca-
ment del Vapor. Unes obres
que haurien d’haver finalitzat
però que les pluges han anat
endarrerint. Altres obres del
programa de revitalització de
La Vila amb la Llei de Barris és
la rehabilitaciuó integral de la
casa Parr per convertir-la en el
Museu-Fundació Jaume Mu-
xart; la reconstrucció de la
Caserna del Pont del Diable,
que esdevindrà el Centre
d’Interpretació del Patrimoni
Històric, així com la reforma de

la casa Mestres. El regidor
d’Ordenació del Territori,
Planificació Urbanística, Habi-
tatge i Obres Públiques, Xa-
vier Fonollosa també avança la
creació de la plaça del Mur a
les antigues dependències de
la Policia Local o la construcció
d’una passera per a vianants
que connectarà La Vila i Can
Carreras i eliminar la popular
‘palanca’ del riu Anoia. Tant
l’Ajuntament de Martorell com
la Generalitat de Catalunya
inverteixen 12,6 milions d’eu-
ros per revitalitzar el nucli
antic del municipi que es des-
tinaran a la creació de carrers i
passatges de prioritat inverti-
da i el soterrament de conteni-
dors de residus de La Vila.

Soterrament de contenidors
El soterrament de conteni-

dors de recollida selectiva s’a-
llargarà a tot el municipi a
través del Fons Estatal d’In-
versió Local. El projecte pre-
veu 79 conjunts de conteni-
dors soterrats agrupats en
grups de 5 i 6 contenidors. En
total 49 conjunts de 6 unitats i
30 de 5 unitats. El nombre
total de contenidors és de 444.
L’emplaçament d’aquests con-
tenidors s’ha definit tenint en
compte les actuals ubicacions
dels contenidors de selectiva,
rebuig i orgànica. El pressu-
post de les obres ascendeix a
4.574.084,59 euros i són a càr-
rec del fons estatal.

Revitalització. Els carrers de la Vila, com l’Anselm Clavé, guanyarà més espai per als vianants amb aquest projecte

CiU impulsa el projecte de carrers
de prioritat invertida a La Vila
Els carrers afectats són el Lloselles, Anselm Clavé, Cambreta, de Dalt,
Diputació de l’Aigua i Llibertat · El projecte inclou el soterrament dels
contenidors d’escombraries · Les obres, enllestides abans del 2010

spv

Soterrament de contenidors. El projecte s’haurà d’acabar abans del 2010

spv
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Detenen immigrants
amb contractes falsos

La Policía Nacional va dete-
nir el 7 de febre passat sis per-
sones -cinc ciutadans ghane-
sos i un de Costa de Marfil-
que havien obtingut un con-
tracte de treball en una em-
presa de Martorell fent servir
documents d'identitat falsifi-
cats. Els detinguts, als quals
s'imputa un delicte de falsifi-
cació documental i d'infracció
a la llei d'estrangeria, havien
utilitzat els NIE (número d'i-
dentificació d'estrangers) d'al-
tres estrangers que havien
entrat de manera il·legal al
país i ja havien estat expulsats
a les Canàries. La Policía Na-
cional investiga ara qui va faci-
litar el NIE als detinguts, la
majoria d'ells domiciliats a
Sant Andreu de la Barca. Se-
gons ha explicat un portaveu
del cos, els agents estan fent
“gestions” per trobar el res-
ponsable o responsables, ja
que no es descarta que sigui
una banda. El número d'identi-
tat per a persones estrangeres
l'adjudica la Policía Nacional a
totes les persones que arriben
a l'Estat, tant si és de manera
legal com il·legal. Amb el NIE
els agents poden identificar
els estrangers que viuen al
país.

Campanya per a l’ús
del cinturó als cotxes

Els Mossos i la Policia Local
de Martorell han iniciat una
campanya pel control de l'ús
del cinturó i els sistemes de
retenció infantil amb l'objectiu
de reduir la mortalitat a les
carreteres catalanes i a les vies
urbanes.  En aquest sentit,
durant el mes de febrer pre-
tenen eradicar la indisciplina
viària en relació als sistemes
de seguretat passiva, d'acord
amb la planificació del Servei
Català de Trànsit. En aquests
quinze dies, hi haurà un seguit
de controls específics de cin-
turó i casc, fent ús de vehicles
no logotipats i de videovigilàn-
cia per tal de denunciar aquest
tipus d'infraccions i s’extre-
marà la vigilància especial-
ment a les sortides del munici-
pi. Segons fonts de la Policia
Local, ja han imposat més
d’una desena de denúncies a
Martorell per incomplir aques-
ta normativa. Els agents de-
nunciaran individualment to-
tes les persones que no facin
ús del cinturó, encara que si-
guin usuàries del mateix vehi-
cle. A més, recordaran als con-
ductors d'altres requisits obli-
gatoris. La no utilització del
cinturó de seguretat, el casc o
els sistemes de retenció infan-
til poden comportar una multa
de 150 euros i la pèrdua de
tres punts del carnet.

L’Informador

L’empresa Niuimash obté un premi pel disseny d’un dvd
El dvd del grup musical Gossos “15 anys. A l’Auditori” s’ha endut el Premi Enderrock 2009 al millor

dvd de pop-rock català de l’any en la convocatòria anual dels premis de la música catalana. L’empresa
de Martorell, Niuimash, ha estat la encarregada de dissenyar i realitzar aquest dvd, el qual reflecteix el
concert de celebració del quinzè aniversari del grup Manresà. Niuimash, empresa de comunicació grà-
fica i audiovisual, fa anys que treballa per a clients de l'entorn musical de primera línia com Lax’n’Busto,
Ja t’ho diré, Nena Daconte o La Fura dels Baus... i no només això, sinó que el seu àmbit de treball
comprèn tot tipus de sectors i tot tipus de clients. En la seva web, www.niuimash.com, podeu observar
els projectes que han realitzat últimament.

L’alcalde de Martorell, Sal-
vador Esteve va assegurar el 6
de febrer passat que cal resol-
dre les múltiples afectacions
que les obres pel pas del TGV
han provocat al municipi. Ho
va fer en el marc de la visita
que van realitzar a Martorell
una delegació integrada pels
diputats al Parlament Josep
Rull, Jordi Turull i Josep Lluís
Cleries, acompanyats del di-
putat al Congrés, Carles Cam-
puzano, per abordar les infra-
estructures. L'alcalde va rebre
la delegació a l'Ajuntament on
es va fer una reunió de treball
per analitzar les principals
necessitats en matèria d'infra-
estructures a Martorell. Poster-
iorment es van desplaçar al
barri de Can Cases per obser-
var, in situ, algunes de les
principals afectacions que les
obres del TGV han provocat al
municipi.

En la visita, el president de
CiU al Baix Llobregat, Josep
Maria Llop va assegurar que
“considerem que la nostra co-
marca és una zona capdal del
nostre país i que durant els
governs de Jordi Pujol s’hi va
invertir molts diners en tots
els àmbits. Hem constatat que
en els últims sis anys, des que
governa el tripartit a la Gene-
ralitat, hem fet una reculada
molt considerable”. Durant la
visita per la comarca han cons-
tatat un gran dèficit en les
infraestructures, ja obsoletes
pel que fa al tema del trans-
port públic.

La comitiva convergent va
fer una visita a Sant Feliu de
Llobregat on van visitar la zo-
na de soterrament de les vies

de l’estació de Renfe. Precisa-
ment, la delegació de CiU
reclama més atenció al pas a
nivell de les vies del tren, que
és molt perillós i que hi ha ha-
gut víctimes mortals. Un pas
que es fa més perillós encara
quan els vianants no fan cas
del semàfor. La delegació de
CiU va acabar el recorregut per

Sant Feliu de Llobregat davant
del CAP El Pla on, en un futur,
es construirà la nova estació
de la línia C3. Tot seguit han
reprès el seu viatge pel Baix
Llobregat, parant a Vallirana,
Corbera, Gavà, Castelldefels i
El Prat de Llobregat. CiU con-
tinua fent una campanya de
proximitat arreu del país.

Esteve. L’alcalde de Martorell conversant amb el diputat Carles Campuzano

L’alcalde Esteve reclama
solucions a les greus
deficiències de les
obres del pas del TGV
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Vigilància contra
incendis forestals

Aquesta primera setmana
de febrer ha començat el pro-
cés de selecció i contractació
del personal del Pla d’Infor-
mació i Vigilància contra Incen-
dis Forestals, que impulsa
l’Ajuntament de Martorell con-
juntament amb la Diputació de
Barcelona i les Agrupacions de
Defensa Forestals. Les fun-
cions bàsiques dels llocs de
treball objecte de la contracta-
ció són recórrer amb vehicle
4x4 la ruta assignada en cada
cas, dirigir-se als usuaris del
bosc per informar-los de les
disposicions legals vigents
relatives a la prevenció d’in-
cendis forestals, detectar i co-
municar amb la màxima celeri-
tat els inicis d’un incendi fores-
tal, comunicar qualsevol inci-
dència relacionada amb l’in-
compliment de la normativa,
detectar i registrar els punts
de risc d’inici d’incendi, elabo-
rar fitxes d’estudi de l’estat de
les infraestructures per a la
prevenció d’incendis, tenir cu-
ra del material utilitzat i assis-
tir a les reunions setmanals
que es duen a terme als cen-
tres de comunicacions. Marto-
rell ofereix 4 places d’informa-
dors, i el període de sol·licitud
d’admissió finalitza el pròxim
23 de febrer. Tota la informació
relacionada amb aquest pro-
cés, així com els models de
sol·licitud d’admissió, es po-
den consultar a través del web
www.martorell.cat.

Curs de tècnica digital
dels Amics Ferrocarril

Els Amics del Ferrocarril de
Martorell organitzen la tercera
edició del curs de tècnica digi-
tal que tindrà lloc el proper
dissabte 28 de febrer a partir
de les 18 hores al Centre
Cultural. Per a més informació i
sobre el curs i inscripcions de
l’activitat  prevista per a l’enti-
tat podeu posar-vos en contac-
te al afmartorell@yahoo.es o
bé el telèfon 93 775 52 65.

“Moda per a totes les talles”

Aquesta setmana contesta les QC la Mª Teresa Parera, propietària i dependenta de “Grànter”,
una boutique de roba femenina de totes les talles, situada just davant de la Casa de Cultura de la
Vila, i que, irònicament, ocupa el local que va deixar lliure l'antic "Dolç i Sec", mítica botiga de lla-
minadures, pastetes i fruits secs, que segur que molts dels nostres lectors recordaran. La Mª Teresa
va obrir el negoci l'any 1995, amb la intenció de combinar elegància, moda i mides "reals", de la 38
a la 60. Que no tot són talles 36, a la vida. Ens explica que sempre li havia interessat la moda, i que
de més jove va aprendre a cosir i tot, i que, finalment, la inspiració va venir-li d'una parella d'amics
de Gavà, propietaris d'una botiga de roba, que van donar-li l'embranzida definitiva. I ja porta 14
anys. Diu que el seu client o clienta ideal, "tant pot ser una persona amb les idees molt clares, com
una que no ho tingui tant clar, però es deixi aconsellar". I que si pogués ser la seva pròpia clienta
"no pararia de comprar, perquè m'encanta estrenar" I, amb un somriure, afegeix: "Però amb conei-
xement". Quan li pregunto per les seves aficions, em diu que la botiga li ocupa tantes hores que
pràcticament ho considera el seu hobby. I és que ella ho fa tot: porta els números, fa les previsions,
tria la roba, munta aparadors diferents i atractius cada setmana, i alhora administra aquella psico-
logia inherent a tota botiguera, "escoltar i mirar d'entendre als clients, i trobar-los-hi allò que
necessiten". Tot un repte, i "molts mals de cap", que assumeix sense por, i amb la passió de qui
"ja de petita jugava a ser mestressa d'una botiga". Quan troba una mica de temps lliure, li agrada
anar a ballar, al teatre o al cine, “m’encanten les pel·lícules d'intriga i les d'amor". L'última que ha
vist és “Australia”, amb Nicole Kidman. El seu canal de TV favorit és TV3, i la seva sèrie,
“Ventdelplà”. En quant a llibres, li agraden els “que expliquen coses reals, com El alma está en el cere-
bro, de l’Eduard Punset”.

Diu que va néixer en aquest poble, i que no s'ha plantejat mai en quin altre lloc li agradaria
viure, perquè ja s’hi troba bé, aquí. Somnis? Diu que sí, que en té uns quants... però no me’ls
explica, “del què es tracta és d’anar-los acomplint”. I alguna mania? També, segons el seu marit,
es veu que “algunes”. Diu que si li toquessin 10 milions d'euros a La Primitiva els compartiria amb
els seus. I que la vida és una lluita constant, “encara que soni tòpic, és així”.

qüestions
comercials
Jordi Benavente

Jordi Benavente

Maria Teresa Parera
Boutique Grànter (Santacana, 30)
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Ensopegada del
Club Handbol B

El Club Handbol
Martorell B va perdre a
casa davant el SAS Sú-
ria (17-26). Des de l’inici
del matx l’equip bagenc
va agafar la iniciativa en
el joc amb una oberta
defensa impenetrable
pels martorellencs. Així
facilitava el joc del Súria
amb bones individuali-
tats i continues cone-
xions amb el seu pivot.
Amb un màxim avantat-
ge de dotze gols (3-15)
la millora de la defensa
del Martorell va ajustar
el marcador al descans.
A la represa, els marto-
rellencs van jugar molt
millor però només va
poder retallar diferèn-
cies fins al set gols. El
partit va quedar suspès
per una apagada.

El Club de Futbol
perd a Marianao

El Club de Futbol
Martorell va perdre de
forma contundent al
camp del Marianao Po-
blet (3-0). Els martore-
llencs van evidenciar
que es troben molt
lluny de rivals forts com
el de Sant Boi. El Ma-
rianao va golejar amb
comoditat i allunya, una
mica més, les esperan-
ces de salvació del Club
de Futbol Martorell. Ara
és cuer amb 18 punts, a
cinc de la permanència.
Aquest diumenge (12
hores, Torrent de Llops)
el CF Martorell rep la vi-
sita del Montcada, que
es troba en la zona cò-
mode de la classificació.
Tot el que no sigui gua-
nyar seguirà sent una
llosa insalvable.

Jornada rodona
pel Club Escacs

El Club Escacs Marto-
rell A, que milita al grup
3 de Preferent del Cam-
pionat de Catalunya per
equips va debutar amb
una gran victòria a casa
davant el Manresa (8-2)
en la segona jornada de
lliga. El CE Martorell B,
de Segona categoria,
també va sumar un va-
luós triomf a la Pobla de
Claramunt (2,5-5,5), co-
sa que referma el bon
moment dels dos
equips punters de l’en-
titat. També a Segona,
el CE Martorell C va en-
caixar una dolorosa der-
rota davant el Sant Joan
Despí (0-8). Finalment,
a Tercera Catalana, el
CE Martorell D va per-
dre davant el Montbui B
(4-0).

Triomf treballat
del Bàsquet Club

El Bàsquet Club Mar-
torell va patir més del
compte per segellar la
victòria davant el Bàs-
quet Sant Boi (63-57). A
priori, els martorellencs
eren clars favorits per
obtenir un clar triomf,
però el Sant Boi va po-
sar molta resistència. En
un partit per oblidar, el
BC Martorell va haver
de suar de valent per
aconseguir una victòria
que el permet mantenir
el liderat amb un lleu-
ger avantatge respecte
el segon classificat, el
Vila-seca. Aquest diu-
menge (18 hores), els
martorellencs visiten la
pista del Grup Barna, al
barri del Clot de Barce-
lona, amb l’objectiu de
sumar un nou triomf.

La Mercè cau a la
Copa Coca-Cola

L’equip del col·legi
La Mercè va caure eli-
minat als setzens de
final de la fase de Bar-
celona de la Copa Coca-
Cola d’enguany davant
l’IES Valeria i Pujol, de
Premià de Dalt (3-1). Els
martorellencs s’obliden
d’una competició que
van adjudicar-se fa
dues temporades. D’al-
tra banda, l’altre repre-
sentant martorellenc,
l’IES Pompeu Fabra de-
buta als setzens de final
aquest dissabte (10 ho-
res) davant el col·legi La
Salle de Sant Celoni. Els
martorellencs intenta-
ran superar l’eliminatò-
ria que l’enfrontaria al
guanyador de l’Escola
Vedruna (Palamós) o
l’Escola Pia (Igualada).

Golejada del Club
Handbol a Santpedor

El Club Handbol Martorell,
de Segona Catalana, va supe-
rar amb facilitat al darrer clas-
sificat de la categoria, el Sant-
pedor (23-33). La primera part
va estar bastant igualada i no
va reflexar la diferència a la
classificació entre els dos
equips. Després d'un empat
inicial a dos gols, l'equip de
José Manuel Jiménez va agafar
la davantera al marcador i ja
no la va abandonar en tot el
partit. Encara que els visitants
no tenien dificultats per anotar
en atac, la seva desconcentra-
da defensa feia que els locals
anessin mantenint el ritme de
gols del partit, arribant al des-
cans amb una diferència màxi-
ma de quatre gols (13-17). A la
represa, aprofitant el desgast
dels jugadors més veterans
del Santpedor, el Club Hand-
bol Martorell va eixamplar les
diferències de forma definiti-
va, molt ajudat pels gols rà-
pids de contraatac. Amb el
partit ja decidit, en els darrers
minuts els jugadors més joves
van gaudir de més minuts de
joc, i van mantenir el nivell i
l'avantatge al voltat dels deu
gols finals. Pel CH Santpedor
van jugar Torrescasana, Vil-
ches, El Fezzazie, Aguilella,
Baño, Detena, García, Oller,
Sevilla, Tarazona, Manvel, Fà-
brega, Cabello i Yagües. Pels
martorellencs van jugar Marc
Escoda, Kuddi 4, Carlos 3, Joan
6, Iván 1, Àlex, Marc Gaset,
Jaume 6, Jose Carreño, Jordi
Florenza 3, Xavi Ferri 3, Jabo,
Fèlix 4 i José Bou 3. Aquest
dissabte, a les 18:30 hores, el
CH Martorell rep el  CH Sant
Martí C a les Instal·lacions Es-
portives de Martorell.

El Futbol Sala Martorell ja
és més a prop del liderat del
grup cinquè de Primera Nacio-
nal A. L’equip de Víctor Acosta
va sumar un triomf de mèrit a
la pista de l’Alcorisa de Terol
(4-5) i ha aprofitat l’ensopega-
da inesperada del líder,
L’Hospitalet a Monistrol de
Montserrat per situar-se a no-
més tres punts del líder. A
més, la combinació de resul-
tats permet als martorellencs
situar-se en segon lloc amb 43
punts, superant així, a La Mue-
la (43) i el FC Barcelona B (42).

En el primer desplaçament
d’aquest 2009 cap a terres ara-
goneses, el FS Martorell inicia-
va el matx davant l’Alcorisa
que, amb uns contraatacs molt
ràpids i molt perillosos. Tot i
això, els martorlelencs van
anar agafant el domini del par-
tit, i Guille va encetar el mar-
cador al minut 7, després d’e-
xecutar un contracop molt ben
estudiat, fent, així, el 0-1. Amb
el marcador en contra, l’Al-
corisa tímidament va comen-
çar a aplicar un joc més ofensiu
i fruit de la insistència va em-
patar al minut 11, després d’un
fort xut des de fóra de l’àrea.
Només tres minuts després,
en ple desconcert martore-
llenc, l’Alcorisa capgirava el
marcador amb un xut de Fer-
nando. Abans de perdre la
brúixola, el FS Martorell va
donar un tomb al partit amb
tres gols consecutius. Edu,
Àlex Peramós i Marc Areny van
situar el marcador amb un clar
i contundent 2-4 al descans. 

A la represa, el FS Martorell,
fent un bon treball defensiu,
va resistir l’embranzida arago-
nesa. No va ser fins el minut
30, que, un altre cop Fernan-
do, va col·locar un inquietant
3-4 que va tornar a desaquili-

brar Guille aprofitant una gran
jugada d’Adrià Sariols. Amb el
3-5, els martorellencs respira-
ven una mica més. Però a falta
de cinc minuts pel final, l’Al-
corisa establia el 4-5 definitiu.
Els últims minuts de partit es
van viure amb molta tensió
amb un FS Martorell que era
conscient que no se li podia
escapar dos punts a última ho-

ra per seguir mantenint intac-
tes les possibilitats d’aconse-
guir estar entre els més ben
classificats a final de tempora-
da i poder assolir, perquè no,
l’ascens a Divisió de Plata. Els
martorellencs esperen, aquest
dissabte (18:30 hores, pavelló
esportiu municipal) sumar un
nou triomf a l’espera del que
facin els rivals directes.

Triomf llunyà. El FS Martorell va sumar una valuosa victòria a Alcorisa

Els martorellencs guanyen a Alcorisa (4-5)
i es situen a només tres punts de L’Hospitalet

El Futbol Sala Martorell
s’apropa més al liderat

D
av

id
 G

is
pe

rt



DIVENDRES, 13 DE FEBRER DE 200914 L’Informador de Martorell



Mostra de cinema.
Dins el cicle de la quarta

edició de la mostra del Festi-
val Internacional de Cinema
de Medi Ambient a Martorell,
aquest diumenge 15 de febrer,
de 18 a 21:15 hores es poden
veure els següents films: “Els
reis de l’Àrtic”, “Quiero ser tor-
tilla”, “Kin Corn, el rei del blat
de moro”. Tot seguit, per clou-
re la jornada tindrà lloc una
conferència-col·loqui sobre els
trangènics a l’auditori del Cen-
tre Cultural. L’entrada és gra-
tuïta. La mostra és organitzada
per l’Ajuntament de Martorell.

Teatre familiar a El Foment.
Aquest diumenge 15 de fe-

brer, a partir de les 12 hores, el
teatre El Foment acollirà l’es-
pectacle de teatre familiar
“Tap Olé” amb la companyia
Tap Olé. Espectacle infantil
que combina el claqué amb la
guitarra espanyola i organitzat
pe La Xarxa, Fundació d’Es-
pectacle Infantil i Juvenil de
Catalunya. Un dels especta-
cles més innovadors que es
poden veure actualment en el
panorama de teatre infantil.

Tertúlia per a dones.
El proper dimecres, 18 de

febrer tindrà lloc la tertúlia per
a dones sota el títol “Pautes
per prevenir la malaltia”, a càr-
rec de Cristina Fraile, respon-
sable dels Serveis Socials Bà-
sics de l’Ajuntament de Marto-
rell. L’acte tindrà lloc a partir
de les 18 hores a la sala de
conferències del Centre Cultu-
ral i és organitzat pel Servei
d’Atenció a la Dona de la regi-
doria de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Martorell.
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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:

Maria Rojas Ocaña
de 88 anys
4 de febrer de 2009
Abrera
Miguel Asencio Matas
de 63 anys
4 de febrer de 2009
Esparreguera
Josep Vila Ros
de 86 anys
4 de febrer de 2009
Santa Maria de Martorell
José González Reyes
de 80 anys
4 de febrer de 2009
Oratori de Pomfusa
Teresa Puchol Bort
de 81 anys
5 de febrer de 2009
Sant Andreu de la Barca
Ramona Vilanova Salvado
de 79 anys
6 de febrer de 2009
Oratori de Pomfusa
Dolors Cardús Caballé
de 86 anys
6 de febrer de 2009
Masquefa
Anna Gil Garcia
de 76 anys
7 de febrer de 2009
Olesa de Montserrat
Antonio Peralta García
de 41 anys
8 de febrer de 2009
Crist Salvador Martorell
Maria Teresa Montaner Vila
de 70 anys
10 de febrer de 2009
Santa Maria de Martorell

Farmàcia de guàrdia
Farmàcia Parera
Pça. de la Vila, 11
Telèfon 93 775 18 97
Del 13 al 20 de
febrer de 2009

Què fem?

La Penya Barcelonista de Martorell organitza una
sortida per veure la Passió de Cervera

La Penya Barcelonista de Martorell, seguint el seu progra-
ma de sortides culturals, visitarà el proper diumenge 29 de
març, la població de Cervera (La Segarra). Encara que la sor-
tida té com a finalitat veure (i sentir) la Passió de Cervera,
una representació amb 500 anys d'antiguitat i una posta en
escena espectacular, la visita també inclourá un passeig per
Cervera per poder admirar monuments carrers i places d'un
dels pobles més interessants de Catalunya. La bellesa de la
població i del paisatge, s'uneix al tracte amable i acollidor de
la gent de Cervera. Les muralles del segle XIV, l'entranyable
Carreró de les Bruixes d'estructura medieval, les esglesies
de Sta, Maria (Gòtic Catalá i Monument Nacional), l'Esglèsia
de Sant Antoni (S. XIII), l'Esglèsia de Sant Joan (S. XII), l'antic
Hospital de Berenguer de Castelltort, l'edifici barroc de la
Paeria, l'Universitat (1718) a on hi van estudiar Narcís
Monturiol, el General Prim, Jaume Balmes, Milá i Fontanals,
la Plaça del Fossar des de on es pot admirar tota la comarca
de la Segarra. Un poble carregat d'història i d'històries que fa
la delícia de qualsevol visitant que hi arriba.

I si a tot això hi afegim el tast de la seva bona gastrono-
mia, la jornada és complerta. El preu de la sortida (que
inclou l’assitència a la Passió, visita cultural guiada i dinar, i
el sempre agradable ambient Penya, tot per 50 euros). Per a
més informació truqueu als telèfons 93 775 24 95 (secretaria)
o bé al 649 859 801 (Vicenç Mesalles).




