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El Carnaval aplegarà 46
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del pont i la plaça Portal d’Anoia OBJECTIUS El regidor Fonollosa avança el
calendari d’obres que permetrà remodelar l’eix viari de cap a peus  P8i9
EXPECTACIÓ

L’Informador
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L’artista Diago
Betí obté un
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editorial

amb les
dues mans

Il·lusió en temps de crisi
 Les obres generen il·lusió. Com a mínim

això es va poder comprovar diumenge passat
en la inauguració de les obres de remodelació
de la plaça Portal d’Anoia i pont d’Anoia. Martorell, doncs, es troba il·lusionada amb la transformació del municipi. El casc antic tindrà la
millora que es mereix i, d’aquesta manera, l’alcalde Esteve es va pronunciar amb força: “el
projecte de reconversió de l’antiga N-II és el
pilar d’aquesta legislatura”. El govern de CiU
farà d’aquí al 2011 la modernització de cap a
peus de la via urbana més important de Martorell: l’antiga N-II. Les hemeroteques serveixen per comprovar com i què es deia anys enrera. Repassant la història de Martorell hem pogut comprovar (pàgines centrals) les similituts
que el nou pont d’Anoia té respecte el de fa
gairebé 100 anys. Un centenari que Martorell ha
viscut amb molta intensitat el pas de l’antiga NII i que, ara, pas a pas es va enllustrant per convertir-la d’aquí a ben poc temps en una via de
preferència per a la gent de Martorell. Aquesta
via tant nostra però, al mateix temps, tant patida ara és transformada perquè les futures generacions tinguin una millor qualitat de vida.
Veient el decàleg de l’equip de govern municipal aquesta, però, no és una obra aïllada,
Actualment a Martorell hi ha engegades cinc
obres més: el pas de la Casa Par, entre la Plaça
de les Hores i el carrer del Mur, el camp de futbol de gespa artificial del Complex Esportiu de
Torrent de Llops, l’aparcament del Vapor 2 amb
la reurbanització d’una nova plaça al barri de
l’Illa Santacana, la reurbanització dels carrers
de Dalt, Diputació, Anselm Clavé, Cambreta i
Lloselles per a convertir-los en prioritat invertida i el soterrament de contenidors al barri de
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La Vila. Un treball tenaç de l’equip de govern
que, en boca del regidor Fonollosa va volem
premiar també als tècnics i treballadors de la
pròpia administració local, fent-los, així, partíceps de la transformació de Martorell. Un bon
detall que demostra, al mateix temps, l’harmonia i el treball d’equip entre polítics i tècnics a
l’Ajuntament de Martorell.
L’equip de govern de CiU mostra, després
d’un any i vuit mesos, solidesa, fermesa i sobretot, eficàcia. Tot allò que es va proposar i va
dir en clau electoral ho està complint fil per
randa. Si durant quatre anys, Martorell va veure
com els carrers s’empobrien davant d’una gestió que caldrà recordar d’aquí a dos anys i mig,
CiU no en té prou amb el que ja està en marxa
sinó que com va assegurar el regidor Fonollosa
durant aquest 2009 es continuarà amb el programa d’inversions i actuacions prioritàries a la
via pública amb l’inici de les obres de millora
de totes les places del barri de Buenos Aires, la
rehabilitació del Complex Esportiu La Vila o la
construcció del Centre Esport Salut. I segurament, la més esperada: el mes proper mes d’abril començarà la construcció de la nova residència d’avis. Sí, amb CiU la gent gran de Martorell tindrà residència. A més, aquest any es
procedirà a soterrar els contenidors d’escombreries de tot el poble i a reurbanitzar els carrers Germans Martí, Doctor Massana, Pere Puig,
Passeig del Quarter i la plaça de la Creu. Això en
política no s’improvitza. O se’n sap o l’electorat
t’envia a casa. Els tripijocs post-electorals no
tenen cap fermesa si no hi ha una idea clara del
Martorell que es vol projectar pel futur. El 27 de
maig del 2007, Martorell va dir ‘no al desgavell’,
‘sí a l’eficàcia, a l’eficiència i la feina per fer.

La foto de la setmana
Pep Herrero

La Carpafera, de Martorell, exposada al Palau de la Virreina
 La Carpafera, la bèstia de foc de Martorell, està exposada al Palau de la Virreina de Barcelona, con-

vidada en la Festa Major de Santa Eulàlia. La mostra de bestiari que cada any s’organitza s’ha centrat
enguany en el bestiari marí i d’aigua. Amb la Carpafera, hi participen el Dofí del Casc Antic de
Barcelona, lo Peix de Bellmunt, el Cavallet de Mar de l’Hospitalet de l’Infant, la Carpa Juanita de
Vilanova i la Geltrú, el Moll de Foc de Vallmoll, l’Anguila Murtrassa de Gavà i la Granota de Granollers.
L’exposició s’acaba dissabte amb una cercavila, balls i lluïments de foc de totes les bèsties participants.
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Donar de
menjar
 No hi entenc massa de
gossos però durant uns
anys em vaig tenir tres de
seguits de diferents races.
Després em vaig tractar un
de molt gros al Cadí (mastí
del Pirineu, blanc i pelut
com un ós). Ara em porta a
passejar una cosa petitona
força simpàtica i llesta, poc
faldera i d’instint primari,
és a dir, salvatge. A sobre
és lletja pel color sal i pebre.
Li he de fotre mossegades, del contrari no et respecta ni entén les ordres
assenyades. La mossego a
soles, sinó seria criticat:
“Què fot aquest gos de
merda mossegant aquesta
miniatura amb pedregí”.
Quan fot caca entre herbes,
tot just li veig la punta de
les orelles. No li pots repetir tres cops la mateixa serenata o camí, l’esgota la
repetició, i es queda al darrera asseguda de cul a terra
miran-te com si fóssis un
ximple desgraciat. La mare
que la va parir!
Cada matí -fot fred aquest
hivern a camp ras- instal·lo
el GPS i agafo mal de cap
buscant varietats en la ruta
a emprendre. Per rentar,
afeitar i sense carajillo no
encerto mai on collons de
la pera es troba la gosseta
buscant bledes. S’ho fot tot
i sense mastegar-ho. L’altra
jornada va treure un conillet, també de mesos com
ella, i menys mal que el
terreny no era llis... si no
veig dos F-1 en plena carrera fora de temporada i jo
sempre permís d’escopeta.
Treu la llengua, fins i tot,
quan dorm i sembla que se
n’enfoti. Un matí recollia
unes olives del caminet,
d’una olivera abandonada,
doncs bé, fot el nasset i
ben assabentada a... dos
metres endavant ja se les
menjava. Acollonit, la replego de terra. Costa ajupir-se cap als setanta, i una
vegada al pla ple d’herba
ajardinada, em poso a geure. De cop i volta, la cara
llepada i el boca a boca. Un
panet d’altura. Estava mastegant no se què per terra i
mirant-me de reüll. Investigació de camp i descobreixo frescos cagallonets
de conill. Els gossos van a
la seva i no tinc escopeta
nacional.

Iván Sánchez, Antoni Munné i
Tomàs, Jordi Benavente, Serigb
Tendrub, Sadurní Pons, Joaquim
Parera, Freddy Silvana i Àlex Ribes.
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ca l’andreu
Andreu González i Castro
http://gonzalezcastro.bloc.cat

Temprança
Un centenar d’alumnes universitaris
i d’alumnes universitàries baixa la Diagonal pel mig de la calçada en direcció a la
plaça de Francesc Macià. Com més a prop
de la pancarta, més grenyes s’hi veuen.
Com més a prop de la pancarta, més
megàfons. Entre el grup hi corre un gos
flauta mentre un parell d’éssers humans
fan malabars amb mandarines. A la part
mitjana del pilot, però, s’apaivaga el fervor revolucionari i molts auriculars connectats a MP3 pengen de les orelles. El
retruny de veus tampoc no és tan ensordidor com a primera línia i no es coregen
totes les consignes amb ardor. De fet, n’hi
ha que ni tan sols les entenen.
- Escolta, ha dit que “la anarquía es una porquería”?
El company de classe que l’havia convençuda que ja n’hi havia prou d’aquell
color i que algú els havia d’aturar els
peus, un expert en mobilitzacions estudiantils i en drets de l’alumnat, la mira per
sobre de l'espatlla.
- Però, què dius? És “las jerarquías son una
porquería”. És una lletra de La Polla
Records.
- Ah!
Com que sospita que tornarà a ficar la
pota si piula, l’Anna s’estima més guardar
silenci. Creu que així sembla més perspicaç.
Al cap de poc temps, el grup crida com un
sol home o dona:
- No, no, no! Globalització! No, no, no!
Globalització!
L’Anna no acaba d’entendre per què
tanta oposició al Pla de Bolonya. De fet, el
programa d’intercanvis europeus en sortiria reforçat, de tot el procés, i potser ella
podria veure món: París, Londres, Roma,
França... A vegades sent que s’ofega en
els mateixos ambients, junt als mateixos
rostres dels companys de la colla del
col·le, amb què l’esquerda és cada dia
més evident i al costat dels quals cada
cop se sent més marciana.

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

Volen inventar
la sopa d’all


Durant tota la meva vida (que ja comença a ser un bon període de temps...,
perquè són molts anys), recordo que allà
pels anys vint i trenta del segle passat,
quan algú deia, per exemple: “l’home és
un animal de costums”, no havia sentit
mai un graciós que furgués “i la dona no?”.
I si no ho deia ningú és perquè el possible “graciós” sabia que més que fer gràcia faria el ridícul, ja que per a tothom era
claríssima que “l’home” no designava una
persona concreta, “l’home”, en aquell context, indicava “la persona humana”, les
persones en general. De la mateixa manera, si algú deia, per exemple, “els ciutadans de Barcelona”, qualsevon oient sa-

societat anònima

- Eh! Julipán! Aquí! Aquí! Graveu-me a mi!
No teniu pebrots!
El company de classe de l’Anna crida a
plena veu a un helicòpter que sobrevola
la manifestació. L’aparell fa unes voltes
sobre les formigues i es guanya les ires
dels manifestants.

Àlex Ribes

Ell es disfressa,
tu et disfresses,
jo no em disfresso

spv





L’Anna es mira el seu company de classe. Que n’arriba a ser, de masculí. Amb
patilles i grenyes, amb la seva jaqueta
militar verda guarnida amb una bandereta d’Alemanya a la màniga. Quan increpa
l’helicòpter, la vena del coll se li infla
d’una manera molt sexi.
Fet i fet, potser estaria bé que el Pla de
Bolonya no tirés endavant. Qui vol anarse’n a milers de quilòmetres de casa? Per
trobar-hi què? Per trobar-hi qui? L’Anna
aixeca les mans al cel i en mostra els palmells mentre crida a l’helicòpter:
- Bolonya ni de conya! Bolonya ni de
conya!

bia que es referia a homes i dones, nens i
nenes, avis i àvies, i hauria hagut de ser
molt toix i totalment inculte no entendreho així. Fa uns anys (no pas molts, la veritat) algun il·lús que vol inventar la sopa
d’all, i seguir que no és un gramàtic que
excel·lís per la seva saviesa, començà a
insistir en la conveniència, o potser pretenia fer creure en la necessitat, de puntualitzar, afegint-hi el femení. És evident que
no és necessari, ni tan sols convenient,
sinó més aviat una fal·lera absurda, injustificable per viciosa que, inexplicablement, sembla que ha fet fortuna perquè
s’està estenent com a taca d’oli.
Si aquesta precisió fos raonable, també
caldria generalitzar-la i, en canvi, no he
vist mai que per exemple quan l’Ajuntament diu que s’han de vacunar els gossos,
faci referència a les gosses, o quan la
premsa informa d’una epidèmcia mixomatosi entre els conills, que ens parli de les
conilles. En resum, aquesta precisió, és
una millora o un greu error que caldria
combatre? Potser ja és hora que l’Institut
d’Estudis Catalans intervingui i dictamini.
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Em confesso culpable de no agradar-me el Carnaval. He intentat endevinar una raó en la meva disfunció acudint
als manuals d'auto ajuda i a les teràpies
de grup. I en aquest recorregut cap a la
meva recuperació, he trobat a persones
que s'han entestat en glossar-me la
meravellosa experiència d'enfundar el
meu atrotinat cos en una disfressa comprada a corre cuita en una botiga de tot a
un euro. He de dir, però, que aquesta
celebració segueix sense captivar-me.
Comencen els meus temors tan bon punt
els defensors del Carnaval acudeixen a
mots com rauxa o disbauxa. En aquell
moment venen a la meva malaltissa imaginació senyors amb bigoti embotits en
una disfressa d'infermera o dones grasses sotmeses a la tortura d'haver escollit
un vestit d'animadora tres talles més
petites. Val a dir que el meu sentiment
de vergonya aliena fa que passi una mala
estona.
Seria bo que l'exhibicionisme que
mou aquesta festa popular, on l'important sembla que és cridar l'atenció, es
canalitzés cap a altres tipus d'ostentacions. Tal vegada seria més productiu
exhibir el seny, la intel·ligència o el
talent que a vegades neguem a altres
persones. Esborreu aquest comentari de
les vostres ments si resulta massa
demagògic.
En el fons, el que em crida l'atenció
del Carnaval és la raó última de dedicar
uns dies a l'any a adoptar altres personalitats, quan realment el que més necessitem passa per trobar una data per ser el
que realment som. Si llegim aquests dies
la premsa veurem que alguns polítics
s'han disfressat de patriotes i honrats
mentre els seus diners reposen en paradisos fiscals o són detinguts per pertànyer a obscures trames de corrupció. I és
que els adults hauríem de tenir vetada la
possibilitat de fer-nos passar per altres
durant el Carnaval. Més que res pel que
suposa de redundant. Els únics que
tenen dret a disfressar-se són els nens
perquè ells sí que realment tenen una
sola personalitat. Bé, d'acord. Poden ser
egoistes, cruels i dictadors, però conserven l'essència d'una ingenuïtat, nua de
tota doble moral, que a molts ens agradaria recuperar.
El dubte que tinc és trobar la millor
disfressa per a la meva filla petita. He
pensat en disfressar-la d'Estatut retallat
pel Tribunal Constitucional però crec
que passaria molt de fred. També volia
ser original i que adoptés l'aspecte d'espia del PP. A la botiga m'han dit que la
fisonomia més semblant és la que tenen
Mortadelo i Filemón (reconec que
aquest acudit és del ministre d'interior, a
qui dono les gràcies pel seu enginy).
Finalment he pensat en Pinotxo però hi
ha algú a Madrid que ha comprat totes
les disfresses. Després de rumiar-ho
molt, he decidit adquirir un vestidet de
bruixeta. Perquè, ja se sap, els fills ens
fan un estrany encanteri per tal de que
se'ns caigui la baba quan els veiem, malgrat totes les seves malifetes.
Això sí, un cop reconegut que sóc molt
refractari al Carnaval desitjo que la Rua
de Martorell sigui tot un èxit i que,
sobretot, mai veiem a Messi disfressat
de blanc. No ho suportaria.
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 Un dels acomiadats de Seat
en l'Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERE) de 2005 va
acampar el 12 de febrer passat
en una tenda de campanya
davant de l’entrada de la
planta de Martorell per a exigir a l’adreça de l’automobilística el seu reingrés en l’empresa. El treballador Alberto
García vol denunciar amb
aquesta acció l’”incompliment", per part de Seat, de l'acord de reingressos dels acomiadats en el ERE signat el 16
de desembre de 2005, segons
ha explicat l'Assemblea d'Acomiadats de Seat en un comunicat. García, a més, amb l'objectiu de cobrir el risc de prescripció dels terminis establerts, ha presentat davant el
Jutjat social una demanda contra la companyia per no complir l'acord de reingrés, malgrat haver estat declarat apte
per a treballar després de
passar la corresponent revisió
mèdica. L'Assemblea d'Acomiadats ha demanat al comitè
d’empresa de Seat que efectuï gestionis “més decidides”
perquè la companyia compleixi l’acord i García pugui reincorporar-se en la factoria
sense haver d'esperar a la
celebració del judici.

Xerrada dels Mossos
per als comerciants
 La protecció del comerç ha
estat un dels principals objectius i actius des de que es van
assumir competències a l'Area
Bàsica Policial de Martorell
tant per part del cos de Mossos d’Esquadra com per la
Polcia Local. El proper 17 de
març, els Mossos oferiran una
xerrada sobre consells de
seguretat a partir de les 22
hores a la comissaria de l'ABP
Martorell. Aquesta sessió és
oberta als comerciants dels
vuit municipis de l'ABP de
Martorell. Les xerrades tindran més continuïtat.

El govern municipal inicia les obres de
remodelació d’un nou tram l’antiga N-II
Els treballs transformaran el tram fins a l’avinguda Duran i Cañameras

Imatge virtual. A dalt, una mostra
de com quedaran les obres de
transformació del tram des del pont
d’Anoia fins a l’avinguda Fèlix Duran
i Cañameras. A sota, la imatge
actual del mateix tram

 Si la transformació de la
plaça de Portal d’Anoia i el
pont d’Anoia han estat espectaculars, el nou tram de l’antiga N-II que s’executa des d’aquesta setmana a Martorell
promet veure un nou escenari.
El regidor d’Ordenació del
Territori, Planificació Urbanística i Obres Públiques de l’Ajuntament de Martorell, Xavier
Fonollosa va anunciar l’inici de
les obres de remodelació de
la N-II en el tram comprès des
del Pont d’Anoia fins a l’avinguda Fèlix Duran i Cañameras.
Aquesta fase permetrà remodelar un tram seguint els paràmetres iniciats. Així, com s’observa en la imatge, l’avinguda
Pau Claris doblarà l’actual vo-

Fotomuntatge: Aj Martorell

Protesta davant de
Seat d’un acomiadat
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rera on s’eliminarà l’actual zona d’aparcament i s’incorporaran bancs i jardineres per deixar la zona dels antics pisos de
l’Avecrem com una zona molt
dignificada. Aquest nou tram
serà un dels més innovadors
perquè actualment la via té
més prioritat per als vehicles.

Així, amb el nou tram des del
pont d’Anoia fins a l’avinguda
Fèlix Duran i Cañameras s’enllaçarà amb el tram ja executat
sota el pavelló esportiu municipal. Fonollosa va indicar
que, un cop enllestit aquest
tram, s’iniciarà el tram fins a
l’avinguda Germans Martí.
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Detingut per robar en
autorentat de Martorell
 Els Mossos d’Esquadra de
l’ABP de Martorell van detenir
Juan Manuel M.M, de 21 anys i
veí d'Esparreguera, José E.R,
de 25 anys i veí d' Olesa de
Montserrat i Daniel S.G, de 23
anys i veí d'Esparreguera, tots
tres de nacionalitat espanyola
com a presumptes autors d'un
delicte de robatori amb força a
l’autorentat al costat de la gasolinera del Congost. Els fets
van succeir el 8 de febrer passat a les 3 de la matinada,
quan una dotació de Mossos
de la comissaria de Martorell
estava patrullant i va observar
un vehicle sospitós amb tres
ocupants al seu interior, que
davant la presència policial va
fugir a tota velocitat. Després
d’un seguiment del turisme,
els Mossos van poder interceptar i aturar els ocupants,
que van intentar fugir a peu.
Els tres ocupants del vehicle
van ser identificats i davant la
sospita que aquestes persones podien estar relacionats
amb robatoris amb força en
polígons de la comarca, es va
escorcollar el vehicle, on es
van trobar una bossa d'esports
que contenia eines del tipus
pota de cabra, claus angleses,
tornavisos, tenaces, ganxos
metàl·lics, lots, cinc parells de
guants i dos passamuntanyes,
entre altres objectes, així com
més de tres-cents euros amb
monedes. També es va localitzar sota els seients davanters
dos objectes perillosos: dos
bastons amb punta de ferro
que van ser intervinguts pels
agents. Tot seguit, els Mossos
van comprovar que el mateix
vehicle interceptat estava implicat amb diferents robatoris
a la comarca. Els detinguts,
tots tres amb antecedents, van
passar a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció número 4 de Martorell i van quedar en llibertat en càrrecs.
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Nova seu. Correus es trasllada al carrer Sant Antoni Maria Claret, d’El Pla

Correus traslladarà
l’oficina d’atenció al
client al barri d’El Pla
La seu que l’empresa té a la plaça de la Vila
es mantindrà per fer tasques internes
 Correus millorarà properament el seu servei als ciutadans a Martorell amb la posada en funcionament d’una
nova oficina dedicada única-

ment a l’atenció al client. El
mes d’octubre passat, l’empresa va adquirir un local al
carrer de Sant Antoni Maria
Claret, número 11, per un

import total de 798.000 euros
amb l’objectiu d’instal·lar allà
les noves dependències, segons avança Regió7.
Actualment, l’empresa està
redactant el projecte de les
obres d’adequació del local
per a la seva nova funció i, per
tant, la inversió realitzada en
aquesta operació haurà d’augmentar considerablement. Tot
i això, des de la mateixa empresa encara no han pogut
determinar quin serà l’import
final de les obres, ja que estan
esperant rebre tots els informes tècnics corresponents i
poder adjudicar el projecte.
La intenció de Correus és
traslladar l’oficina d’atenció al
client a les noves dependències, situades a una zona més
poblada, per tal de facilitar el
servei als usuaris. Tot i això,
l’empresa mantindrà la propietat del local situat a la
plaça de la Vila (on actualment
hi ha les seves úniques dependències) per desenvolupar-hi tasques d’ús intern de
l’empresa, com són la distribució i l’emmagatzematge. Fonts
de Correus apunten que, atès
l’augment de la demanda del
servei a Martorell, les actuals
instal·lacions “han quedat petites” per encabir tot el volum
de feina que es genera. Per
aquesta raó, s’ha decidit dividir en dos centres les activitats de l’empresa a la localitat
i facilitar l’accés a la població
amb una oficina més propera
al nucli més poblat. Això sí,
Correus encara no ha fet oficial
la data del trasllat de l’activitat
adreçada als clients amb l’obertura de la nova oficina.
spv

Un home s’encasta
al peatge de Martorell
 Un home va resultar ferit
greu l’11 de febrer passat després d’haver encastat el cotxe
al peatge de Martorell, a l'autopista AP-7. El conductor és
diabètic, i podria haver perdut
el control del vehicle arran
d’una pujada sobtada de sucre. El cotxe va impactar contra
una de les peces que protegeixen les cabines i va bolcar.
L’operatiu de Mossos d’Esquadra, Bombers i personal d’autopistes va permetre treure’n
ràpidament el conductor, que
presentava ferides de pronòstic greu. L’ambulància el va
traslladar fins a l’Hospital de
Bellvitge.

Homenatge a Ernesto Carratalá, primer director del Pompeu
 A tots els exalumnes de l’Institut Pompeu Fabra, especialment, dels primers anys, us recordem que
la festa/sopar serà el 27 de febrer a les 9 del vespre a la sala d’exposicions de Ca n’Oliveras. És prevista l’assistència, a més a més d’Ernesto Carratalà, d’altres professors mítics de l’època, com el Sr.
Tortella o la Sra. Blanca Serra. Possiblement, el Sr. Carratalá signi exemplars del seu darrer llibre “Memorias de un piojo republicano”. El cost de la festa és de 25 euros per persona i els interessats que no
ho hagin fet encara els han d’ingressar com a màxim el dilluns 23 de febrer al compte de Caixa
Penedès 2081 0158 41 3300008189 indicant, sisplau, el vostre nom i congnoms. Si necessiteu més
detalls, sisplau, poseu-vos en contacte a través de palou@icab.cat i/o sserra@martorell.org.
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 L’alcalde, Salvador Esteve,
acompanyat de l’equip de govern municipal va inaugurar el
15 de febrer passat la remodelació de la plaça Portal d’Anoia
i del Pont d’Anoia. Esteve, va
dir que l’equip de govern s’havia marcat fa molt de temps
com a objectiu la dignificació
d’aquest espai i s’ha mostrat
satisfet de poder-lo inaugurar
després d’un any d’obres.
“Ens sentim orgullosos d’haver
fet aquesta transformació del
Pont d’Anoia on ara es pot
passejar tranquil·lament, la
qual cosa és un gran avenç,
però no ens pararem aquí,
demà mateix (dilluns passat)
seguirem amb les obres de
reconversió de l’antiga N-II i
aquesta legislatura arribarem
fins a la carretera de Piera”, va
assegurar Esteve, qui també
va destacar que aquesta obra
és l’eix central de l’actual legislatura. “Sabem que les
obres produeixen molèsties,
però creiem que val la pena
treballar tots plegats per tenir
un poble molt més digne, on
faci goig de viure. Aquest és el
nostre objectiu, fer de Martorell un gran poble amb futur,
on els nostres fills i néts puguin fer-se grans”, va concloure l’alcalde.
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Multitudinària estrena de la plaça
Portal d’Anoia i el Pont d’Anoia
L’alcalde Esteve diu que “les obres produeixen molèsties, però val la
pena treballar tots plegats per tenir un poble més digne” · Fonollosa
exposa el full de ruta d’unes obres que continuaran fins el 2011
L’Informador

Objectius clars

Expectació. Els veïns van aplegar-se en l’estrena oficial de la plaça Portal d’Anoia escoltant l’alcalde Esteve

El regidor d’Ordenació del
Territori, Planificació Urbanística i Obres Públiques de l’Ajuntament de Martorell, Xavier
Fonollosa, va recordar, durant
l’acte que fa exactament un
any i vuit mesos que CiU va
tornar a assumir responsabilitats de govern municipal. Segons Fonollosa: “Des d’aquell

moment vam tenir clares dues
coses, redreçar la nau per impulsar des del consistori la
transformació que Martorell
necessita amb celeritat; i fer
en quatre anys la feina de vuit
per tornar a estar a l’alçada”.
Aconseguir aquest propòsit no
és gens fàcil: “Perquè a les traL’Informador

ves administratives se li ha de
sumar la resistència per part
d’alguns grups interessats en
desacreditar i frenar l’acció
decidida de govern”, va remarcar el regidor. Fonollosa ha
dit també que la transformació
de Martorell només es pot
tirar endavant cercant complicitats i col·laboracions: “Comptem amb la col·laboració inestimable dels treballadors i
funcionaris de l’Ajuntament,
però sobretot comptem amb
la col·laboració, comprensió i
complicitat de la majoria dels
ciutadans de Martorell que
ens ajuden i animen a tirar
endavant els nostres que són
els vostres projectes”. Els
veïns que es van apropar en la
inauguració van poder comprovar les millores que s’han
fet i que continuaran amb l’execució de l’entorn de l’aparcament del Vapor.
Un any d’obres

Discurs clar. Fonollosa va destacar la transformació de l’antiga N-II

L’empresa Construccions
Jordi Riera, iniciava ara fa un
any la reconversió d’aquest
punt neuràlgic del municipi.
Els treballs han contemplat la
construcció d’una rotonda a la
plaça Portal d’Anoia que permet regular la mobilitat d’aquesta zona on hi conflueixen
diverses vies. També s’ha
transformat el pont d’Anoia
amb l’eixamplament les voreres per donar prioritat als vianants, la col·locació de bancs i

jardineres i la construcció
d’una pèrgola amb làmines de
fusta que allotja tot aquest
mobiliari urbà. A més, s’han
reformat les baranes a banda i
banda del pont amb pantalles
de metacrilat que permeten
veure el paisatge. Finalment,
s’ha creat una via, paral·lela al
riu Anoia, que enllaça directament amb l’aparcament del
Vapor per tal d’oferir una alternativa al trànsit rodat. El projecte s’emmarcava en el Pla de
Barris, que inclou nombroses
actuacions.
El full de ruta

Aquesta, però, no és una
obra aïllada, actualment a
Martorell hi ha engegades cinc
obres més: el pas de la Casa
Par, entre la Plaça de les Hores
i el carrer del Mur, el camp de
futbol de gespa artificial del
Complex Esportiu de Torrent
de Llops, l’aparcament del Vapor 2 amb la reurbanització
d’una nova plaça al barri de
l’Illa Santacana, la reurbanització dels carrers de Dalt, Diputació, Anselm Clavé, Cambreta i Lloselles i el soterrament de contenidors al barri
de La Vila. Fonollosa ha afegit
que “durant aquest 2009 continuarem amb el Programa d’Inversions i Actuacions Prioritàries a la Via Pública, s’iniciaran les obres de millora de totes les places del barri de
Buenos Aires, la rehabilitació

L’Informador de Martorell
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Equip de govern sòlid. El govern municipal de CiU, liderat per Salvador Esteve, va exposar el projecte més ferm de la legislatura 2007-2011 a Martorell

El pont recupera
la seva fesomia

Eravix

del Complex Esportiu La Vila,
la construcció del Centre Esport Salut i el mes d’abril
començarà la construcció de la
nova residència d’avis. A més,
aquest any es procedirà a

 Una imatge val més que mil

paraules. A principis del segle
passat, el pont d’Anoia tenia el
mateix aspecte que cent anys
després. El projecte de transformació de l’espai ha tingut en
compte com era el pont en l’antiguitat com es mostren en les
dues imatges de sota (de fotografia Porta). El pont de ferro,
ara, adaptat amb tocs de fusta
recuperen la mateixa fesomia.
El pont d’Anoia s’ha transformat
amb l’eixamplament les voreres
per donar prioritat als vianants,
la col·locació de bancs i jardineres i la construcció d’una pèrgola amb làmines de fusta que
allotja tot aquest mobiliari urbà.
Comparant-ho amb el passat,
ara es dóna més preferència als
vianants. Aleshores, el pont de
ferro era col·locat al centre per
on circulaven els vehicles i als
marges hi accedia la gent.

soterrar els contenidors d’escombreries de tot el poble i a
reurbanitzar els carrers Germans Martí, Doctor Massana,
Pere Puig, Passeig del Quarter
i la plaça de la Creu”.

Un cop més, el govern de CiU
va mostrar una solidesa d’equip cohesionat i amb el full
de ruta molt determinat. L’endemà mateix de l’acabament
de l’obra del pont d’Anoia i el

Portal d’Anoia, s’ha iniciat un
nou tram, cosa que confirma la
velocitat de creuer que porta
l’equip de govern municipal.
La transformació de l’antiga NII ja és una realitat.

10 L’Informador de Martorell

Ca n’Oliveras acollirà
una fira sobre ‘bodes’
 El recinte firal Ca n’Oliveras de Martorell acollirà el proper Saló de l’Enllaç, fira temàtica dedicada a l’activitat relacionada amb els casaments,
celebracions i esdeveniments
vinculats. El Saló tindrà lloc
del 28 de febrer a l’1 de març i
comptarà amb un espai expositiu de 4.000 metres quadrats
amb més d’un centenar d’expositors i empreses que realitzaran activitats, demostracions
i promocions destinades a un
públic sectorial radicat al Baix
Llobregat, Penedès, Anoia i
Vallès Occidental.
Durant el transcurs de les
jornades del saló es realitzaran
activitats al voltant de les
àrees d’exposici, promocions i
lliurament d’informació sobre
restauració, organització de
festes, moda nupcial. Per a
més informació podeu trucar al
telèfon d’atenció 93 310 53 62.
Un servei complert de limousine per al dia del teu casament!
Aquest és un dels premis que
se sortejaran en el proper Saló
de l’Enllaç. Les butlletes s’han
d’entregar durant la fira i es
donarà a conèixer l’afortunat.

Llibertat sota fiança
de dos Guàrdia Civils
 La titular del jutjat d'instrucció número 3 de Martorell, al
Baix Llobregat, ha deixat en llibertat sota fiança el tinent
coronel de la Guàrdia Civil,
imputat per la seva presumpta
vinculació a una xarxa de narcotraficants. El tinent coronel,
en actiu, haurà de pagar 12.000
euros per evitar l’ingrés a la
presó. L'altre comandament
implicat, un capità de la reserva, ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs, segons
ha informat la fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Aquest dissabte,
el jutjat també ha ordenat
presó provisional per a altres
cinc dels nou imputats pel cas.
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Diago Betí és guardonat en el X Saló
d’hivern de la galeria ‘És Art’ de BCN
La peça ‘Càntir penjant’ el permet ser un dels premiats de 225 artistes

Diago Betí. L’artista martorellenc en el moment de rebre el guardó. A la dreta, la peça ‘Càntir penjant’, premiada


L’artista martorellenc
Diago Betí ha estat un dels
vint guardonats amb placa i diploma Premi d’honor, davant
225 obres d’artistes internacionals, amb l’obra “Càntir
penjant”, en el concurs internacional X Saló d’Hivern galeria És Art de Barcelona, amb el
patrocini de la Accademia Internazionale Greci Marí de
Vinzaglio (Itàlia) i del grup
Grup Art i Color de Barcelona.
L’any passat en el mateix
certamen va obtenir el segon
premi; després vindria l’exposició en la XIII Fira d’Arts i
Oficis del Maestrat a Sant Mateu (Castelló de La Plana);
l’exposició col·lectiva International Art Exchange Exhibition
en el Museu d'Art de la Prefectura de Hyogo, en Kobe
(Japó), aconseguint diploma
d’honor; en l'exposició col·lectiva en la Galerie Thuillier de
París, li van atorgar el diploma
de participació; en la mostra

col·lectiva Galleria d’Art Moderna Alba de Ferrara (Itàlia),
va obtenir la medalla i diploma de mèrit, va seguir el VII
concurs internacional de pintura Palau-Saverdera (Girona),
va guanyar el primer premi;
després l'exposició col·lectiva
en el Sun Yat-Sen National
Memorial Hall a Taipei (Taiwan), al concurs internacional
de Mieres (Girona), li van atorgar el diploma d'honor, en
reconeixement a la seva qualitat artística.
L’octubre passat, en l’exposició col·lectiva Mostra Presso
Museu XII Apostoli a Roma
(Itàlia), Betí va rebre el diploma de participació i li van atorgar un diploma especial per la
seva
obra;
el
Concurs
Internacional setzena edició
de Camprodon (Girona), on se
li va concedir el Diploma Premi honorífic; després l’exposició col·lectiva Firenze Olimpia
en la galeria Centro Stórico de

Florència (Itàlia); després en
el concurs internacional Dea
Minerva 2008 a l'Hotel Pitti Palace de Florència (Itàlia), va
aconseguir el reconeixement a
la seva obra, atorgant-li la placa de mestre de l’art i diploma
de mèrit; en la participació en
el concurs primer concurs internacional de Serinyà (Girona), el diploma honorífic i finalment en el V Concurs internacional de Sant Joan les
Fonts (Girona), amb trofeu i
diploma a l'artista d’honor.
El pintor martorellenc Josep
Maria Diago Betí ha participat
en aquestes últimes setmanes
en diverses exposicions a Itàlia. L’última mostra que va assistir, després de Roma, va ser
la “Firenze Olimpia” a la galeria Centro Stórico a Florència.
L'obra exposada és “Armari de
rebost de gerros” i ha tingut
una gran acollida entre el públic italià. L’èxit de Diago Betí
traspassa fronteres.

L’Informador de Martorell
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Albert Fernández Claramunt,
regidor de Joventut de l’Ajuntament de Martorell

entrevista

“El Carnaval és una de
les festes que mou
més gent a Martorell”

grossa a Martorel. El Carnaval
omplirà els carrers de martorellencs disposats a lluïr la
millor disfressa. Albert Fernández Claramunt és el regidor d’Infància i Joventut de
l’Ajuntament de Martorell.
- Com es presenta
Carnaval d'aquest any?

el

- Es presenta molt bé, amb
més participació de colles
que d’altres anys i amb molta
il·lusió. El Carnaval és una de
les activitats que mou més
gent a la nostre població. Ara
mateix, el millor desig és que
la pluja no ens desllueixi la
festa ja que el millor és veure
la desfilada de la rua pels carrers de Martorell. En cas de
pluja es celebrarà tot a ca
n’Oliveras.
- Quin Carnaval veurem?

- Home, mantenim el mateix
que l’any passat, això sí, solucionant allò que va no va acabar de funcionar com volíem.
Com a gran novetat aquest
any és la dotació econòmica
dels tres premis de 500 euros
pel primer; 350 euros pel segon i 200 euros pel tercer.
Altres anys s’obsequiaven
unes “paneres” i ho hem canviat.
- Quanta gent hi participarà?

- Són 46 colles inscrites i vora
2.000 persones disfressades
aproximadament i que s’han
apuntat al Servei d’Informació
Juvenil Punt Nord. Aquests
són els que optaran als premis. Però també hi ha una
munió de gent que s’afegeix

Aj Martorell

 Aquest dissabte toca festa
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durant el recorregut i que des
d’aquí aprofito perquè s’animi
tothom a participar d’aquesta
gran festa de Carnaval.
- Com s’organitza la festa?

- Pel què fa al Carnaval ja fa
uns mesos que hi estem treballan des de la regidoria de
Joventut i que es veuen implicades altres regidories com
ara Serveis Municipals o Seguretat Ciutadana perquè tothom tingui clar el seu paper.
És una festa que comporta
molta feina perquè són moltes les persones que participen al Carnaval ja sigui a peu
o amb carrosses. Tot ha d’estar molt ben trenat durant el
recorregut de la rua fins a l’últim imprevist que pugui sorgir. El què sí que hem demanat en les reunions que s’han
fet amb les colles participants
és la màxima col·laboració de
tots plegats per a un bon
desenvolupament del Carnaval d’enguany.
- Quin és el recorregut de la
rua del Carnaval?

- El recorregut del Carnaval
co-mença al carrer del Mur en
destinació a l’avinguda Pau
Claris, Fèlix Duran i Canyameras, Rosa dels Vents, Passeig
Catalunya, carrer Esparraguera, rambla de les Bòbiles, carretera de Piera i ca n’Oliveras.

- A ca n’Oliveras serà la traca
final?

- Sí, és on es farà l’entrega de
premis que vulguis o no és un
moment emocionant per l’esforç de tots els participants en
la confecció de la seva disfressa. Tot seguit, hi haurà el tradicional sopar a la nau 1, música i el ball de fi de festa a la
nau 2 de ca n'Oliveras. Us hi
espero a tothom.
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El Club Handbol es
juga la fase d’ascens
 El Club Handbol Martorell
es juga aquest dissabte a la
pista del Valldoreix la possibilitat de disputar la fase d’ascens a Primera Catalana. Els
martorellencs van superar a un
Sant Martí molt combatiu que
sempre s'ha mantingut al partit amb opcions de treure
quelcom positiu. Fort inici de
l'equip de José Manuel Jiménez que als deu minuts guanyava per 4-0, amb una defensa
impenetrable pels visitants.
Algunes exclusions locals i un
joc molt ràpid ha tornat a posar al Sant Martí al partit, fins i
tot posant-se pel davant amb
un mínim avantatge en dos
ocasions. La reacció del Martorell en els darrers minuts de
la primera part va permetre
anar al vestidor pel davant al
marcador. A la segona part es
va mantenir l'alt ritme de partit, però amb molta precipitació i errades. Els locals, amb
més experiència que els martorellencs, van saber pausar el
joc i asegurar més cada atac,
aconseguint una diferència al
voltat dels quatre gols que va
mantenir fins al final del partit.
Cal destacar l'actitud del Club
Handbol Martorell, tot i la falta
d'encert i les múltiples errades que va cometre. Així, els
martorellencs van guanyar per
31 a 27. Pel CH Martorell van
jugar Marc Escoda, Kuddi 3,
Carlos 3, Joan 1, Iván 2, Marc
Gaset, Jaume 3, Jose Carreño 1,
Jordi Florenza 5, Xavi Ferri 3,
Jabo 2, Joanan 4, Quique 1 i
José Bou 3. Els martorellencs ,
sisens, confien en obtenir l’última plaça que dóna accés a
disputar la fase d’ascens a
Primera Catalana.

 L’Ajuntament de Martorell
destina aquest any 2009 una
quantitat important de diners
a la millora i modernització
dels equipaments esportius
de la població. Així, durant
aquest 2009 es durà a terme la
reforma i millora del Complex
Esportiu La Vila; s’acabaran les
obres del nou camp de futbol
de Torrent de Llops i es previst que s’iniciï la construcció
del Centre Integral d’Esport i
Salut a l’espai annex a la piscina d’estiu.
Aquest 2009 es durà a terme
la reforma del Complex Esportiu La Vila en una superfície d’actuació de 1.300 metres
quadrats amb l’objectiu de
millorar i adequar-ne les instal·lacions. L’actuació, que costarà prop d’un milió d’euros,
implicarà la reforma integral
de la planta baixa i la zona de
serveis de la primera planta.
Un dels canvis més destacats
és que es reformaran tots els
accessos, amb la instal·lació
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Equipaments esportius:
millora i modernització
El govern municipal projecta un centre integral
d’esport i salut annexa a la piscina d’estiu
d’un nucli d’escales noves, un
ascensor que facilitarà la mobilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques i tota l’àrea d’atenció als usuaris, incloses les oficines dels treballadors del Patronat Municipal
d’Esports, que s’instal·laran a
la planta baixa juntament amb
un espai d’entrada on hi haurà
la recepció i el control d’accés.
També es construirà un nou
nucli d’accés a les grades independent del dels usuaris, es
refaran els actuals vestidors i
es farà un nou gimnàs que doblarà l’actual.
Un dels projectes més ambiciosos en l’àmbit esportiu és el
Centre Integral d’Esport i Sa-

lut que està previst que es
construeixi un nou edifici, a
sobre dels actuals vestidors
que acollirà una nova piscina
de 25x12, una sala de fitness i
spinning. La intenció es que
l’equipament funcioni durant
tot l’any amb un horari molt
ampli, des de les 8 del matí a
12 de la nit. Així es podrà complir la demanda que en fan els
usuaris. Aquest projecte és
previst que estigui enllestit
l’any 2010. D’altra banda, un
cop s’acabin les obres del nou
camp de futbol de Torrent de
Llops es col·locarà una tribuna
i la seva coberta. Les obres al
Complex de Torrent de Llops
costen 1,2 milions d’euros.
L’Informador

Nou camp. A Torrent de Llops avancen les obres de remodelació un cop enllestida la superfície del terreny de joc

El Futbol Sala
s’enfila al liderat

Jornada negra
El Club de Futbol
per al Club Escacs és més cuer

Revés inesperat
del Bàsquet Club

Gran triomf del
Volei Martorell

 El Futbol Sala Martorell es va desfer de l’Alcañiz (5-3) en un matx
dominat clarament pels
martorellencs. En un
primer temps molt clar,
Adrià Sariols i Òscar Vega va avançar el Futbol
Sala Martorell abans del
descans. A la represa,
l’Alcañiz va retallar diferències, però ben aviat,
Marc Areny, amb dos
gols, va donar més crèdit als martorellencs,
fins el 4-2 marcat, un altre cop, per Adrià Sariols. Abans del final,
l’Alcañiz va fer el 5-3 definitiu. Amb aquesta victòria, el FS Martorell és
líder empatat amb La
Muela, L’Hospitalet i el
FC Barcelona B -tots
quatre amb 46 punts-.

 Tres dels quatre

 El Club de Futbol

equips del Club Escacs
Martorell van perdre en
la tercera jornada del
Campionat de Catalunya. El grup tercer de
Preferent, el Castellet
es va imposar al CE
Martorell A per un clar
7-3. A Segona Catalana,
al grup setè, el CE
Martorell B va assolir
l’únic triomf martorellenc derrotant el Sant
Joan Despí B per un
contudent 7,5 a 0,5.
També a Segona, al
grup sisè, el CE Martorell B va perdre per la
mínima davant el Cervelló B (4,5 a 3,5). Finalment, al grup desè de
Tercera, el CE Martorell
D va ensopegar davant
el Pallejà (0-4).

Martorell va sumar una
nova derrota. Aquest
cop al Torrent de Llops
davant el Montcada per
1-2. Després d’un primer temps sense gols,
el visitant Cristian va
marcar dos gols gairebé
consecutius (0-2) i només l’encert de Masip
va fer somniar amb
l’empat després de
marcar al minut 76. Els
martorellencs s’enfonsen cada cop més al
fons de la classificació.
Amb 18 punts, s’allunyen de l’últim equip
que marca la salvació
que ja és a set punts.
Aquest diumenge, el CF
Martorell visita el camp
del Llagostera, que lluita per a l’ascens.

 El Bàsquet Club Martorell va ensopegar, de
forma inesperada, a la
pista del Grup Barna
(86-78) en un matx per
oblidar. Els martorellencs van anar a remolc
en el marcador davant
un Grup Barna molt motivat amb la visita del líder de Primera DivisióCopa Catalunya. El BC
Martorell va trencar la
seva ratxa de victòries i
no va poder sumar-ne
una més en un partit
que va flaquejar per tot
arreu. La millor empenta barcelonina va acabar
d’enfonsar els martorellencs. Aquest diumenge (18 hores, pavelló esportiu), el BC Martorell
rep la visita del Centre
Catòlic de L’Hospitalet.

 El primer equip masculí del Club Voleibol
Martorell va aconseguir
una gran victòria a la
pista del CV Molins de
Rei (1-3) amb uns parcials de 20-25, 25-19, 1825 i 15-25. Després de
guanyar un ajustat primer set, els martorellencs van perdre el segon, però van refer-se
amb autoritat guanyant
el tercer i quart sets.
Amb aquest triomf, el
CV Martorell, de Segona
Catalana, és vuitè classificat amb set triomfs i
vuit derrotes. Els martorellencs reben aquest
diumenge (12 hores,
Instal·lacions Esportives Municipals), el Vòlei 6 Manresa, tercer
classificat.
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Què fem?
Curs d’iniciació als signes.
 La Creu Roja del Baix Llo-

bregat Nord organitza, el proper mes de març, un Curs
d’Iniciació a la Llengua de
Signes que començarà el 9 de
març i s’allargarà durant tot el
mes. Les inscripcions es poden fer de dilluns a divendres
de 10 a 2 i de 4 a 7, al carrer
Sant Llorenç d’Hortons, 5. A
diferència del llenguatge oral,
o parlat, en què la comunicació es basa en l'audició, el
llenguatge propi dels sords és
gestual. Es basa en un conjunt
de gests que formen un codi
lingüístic propi i que són percebuts visualment. Aquests
gests són manuals, fets amb
les mans, però també n'hi ha
de no manuals, es a dir, de
labials (fets amb els llavis),
facials (amb la cara) o linguals
(amb la llengua). Aquest llenguatge, que no té res a veure
amb el mim, utilitza l'alfabet
fet amb els dits. El curs de 20
hores estarà impartit per un
intèrpret del llenguatge de
signes que s’encarregarà de
transmetre tots els seus coneixements. El curs es farà els
dilluns i dimarts de 6 a 9 del
vespre, entre el 9 i el 30 de
març. El curs està subvencionat i només costa 10 euros. Al
finalitzar, els alumnes rebran
un certificat d’assistència. Per
a més informació trucant al 93
775 05 50.

Curs de fotografia.

 L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires organitza un curs
de tractament digital de fotografies basat en un programa
lliure anomenat GIMP, que es
pot descarregar gratuïtament
des d'internet. El curs, que té
una durada de 32 hores, l'im-

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

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

parteix el fotògraf sesrovirenc
Valentí Sort. Aquesta acció formativa es durà a terme del 25
de febrer al 17 de juny, a l'Aula
de Noves Tecnologies (C/ Josep Tarradellas, 10 baixos), els
dimecres de les 18 a 20 hores.

Concurs de cartells Fira de
Primavera i Festa Major
 La regidoria de Cultura ha

impulsat el concurs de cartells
Fira de Primavera i Festa Major
2009. Tots dos cartells són de
890 euros per al guanyador;
380 euros per al millor finalista
i 65 euros per a l’artista local
menor de 16 anys. Hi pot participar tothom qui ho desitgi a
partir dels 12 anys. Es poden
presentar com a màxim dos
cartells per cada Festa, en què

ha de constar: Fira de Primavera. Del 23 al 27 d’abril de
2009 o Festa Major. Del 14 al
16 d’agost de 2009. Els originals s’han d’entregar a la regidoria de Cultura, a l’edifici del
Centre Cultural.

Premis fotos Tres Tombs

 Aquest dissabte 14 de febrer a les 12 hores a la seu
social del Club Cine Foto (Torrent de Rosanes, 1 2a planta)
tindrà lloc el veredicte dels
premis de fotografies de la festa dels Tres Tombs, de Sant
Antoni Abat. . El 21 de febrer
tindrà lloc la inauguració de la
mostra fotogràfica i l’entrega
de premis a les 13 hores al
vestíbul de Cal Nicolau fins el
28 de febrer.

Classes de balls llatins i Salsa al col·legi La Mercè
 Necessites moure't? Se te'n van els peus quan sents música? Belluga el teu cos a ritmes de llatins. Apunta’t a les classes de balls llatins i salsa cha-cha-cha, bachata, merengue i
cumbia. La professora martorellenca Eva Pujol realitzarà el
curs els divendres 6,13, 20 i 27 març, 3,17 i 24 d'abril, 8, 15,
22, 29 de maig de 20:30 a 22 hores al col·legi La Mercè (c/Mur,
34). El preu per a totes les sessions és de 50 euros (socis) i
60 euros (no socis). Es recomana portar roba còmode. Per a
inscripcions 93 775 01 10 i Llibreria Miró 93 774 21 91. El curs
de ball és a càrrec de l’Associació d’exalumnes de La Mercè.

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

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

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

La Vila
93 774 23 65
Instal·lacions
Esportives
Municipals
93 775 16 71
Pavelló Esports
93 775 39 19
Piscina La Vila
93 774 23 65
Piscina d'Estiu
93 775 10 04
PREMSA
L'Informador
de Martorell
608 941 944
Ràdio Martorell
93 775 52 52
SANITAT
CAP
Buenos Aires
93 775 51 03
CAP La Vila
93 775 19 51
CAP Torrent
de Llops
93 776 69 68
Agència
Seguretat Social
93 775 19 69
CAP Salut
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necrològiques
Pomfusa informa que els últims
decessos són els següents:
Ginés Martínez Cano
de 76 anys
10 de febrer de 2009
Oratori de Pomfusa
Tomás Hinojo Iranzo
de 77 anys
10 de febrer de 2009
Oratori de Pomfusa
Antonio Lucenilla Ortega
de 49 anys
10 de febrer de 2009
Oratori de Pomfusa
Josefa Ledesma Figueroa
de 82 anys
11 de febrer de 2009
Esparreguera
Valentí Pla Casajuana
de 87 anys
13 de febrer de 2009
Olesa de Montserrat
Rosa Farrera Márquez
de 91 anys
13 de febrer de 2009
Esparreguera
Maria Caballé Asbert
de 88 anys
15 de febrer de 2009
Olesa de Montserrat
Feto de Maria Teresa Beseny
de 38 anys
17 de febrer de 2009
Crist Salvador de Martorell
Jeronima Garrido Pérez
de 87 anys
15 de febrer de 2009
Oratori de Pomfusa
Francisco Gómez García
de 58 anys
17 de febrer de 2009
Abrera

Farmàcia de guàrdia
Farmàcia Hernández
c/Lluís Recasens, 4
Telèfon 93 775 40 61
Del 20 al 27 de
febrer de 2009

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

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

