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Llorenç Guich:
“S’haurien d’estrenar
pel·lícules només
en català, no sé en
quin percentatge”

DO Martorell n P7

DIVENDRES, 4 DE FEBRER DE 2011

c IdM

Esteve candidat 
SUPORT Els militants i simpatitzants del
partit atorguen, per unanimitat, a l’alcalde de
Martorell que sigui el cap de llista de CiU a les
eleccions municipals de 2011

ACTIU L’avalen el seu caràcter proper,
honest, eficaç, tenaç i incansable. És
un polític que trepitja el carrer
i els ciutadans el veuen en
el seu referent a l’Ajuntament

GARANTIA El candidat de 
CiU ha guanyat sempre en
les 6 vegades que s’ha
presentat -5 d’elles ho ha
fet per majoria absoluta- 

PROJECTE Els últims 
quatre anys, Martorell ha
viscut una transformació
històrica al carrer i enfortint
l’ocupació en plena crisi econòmica

FONOLLOSA El primer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament diu que
“Esteve és el millor actiu de CiU a
Martorell. La gent se l’estima i el 
respecta. És la garantia de tots”
n P2,3i4

“Tinc la il·lusió renovada i una
llarga trajectòria que m’avalen per
afrontar els nous reptes: l’atur, la
immigració i l’atenció a la gent”

Ara pots saber l’actualitat a l’instant del poble al nou web informadordemartorell.cat



DIVENDRES, 4 DE FEBRER DE 2011
L’Informador

2

PRECAMPANYA ELECTORAL MUNICIPALS 2011

n Salvador Esteve i Figue-
ras ja és, oficialment, el
candidat de CiU a les elec-
cions municipals del mes
de maig vinent. S’hi presen-
ta per setena vegada amb
l’aval per unanimitat dels
militants i simpatitzants del
partit que van assistir en
l’assemblea de l’1 de febrer
passat. Tot i ser una troba-
da restringida als militants i
simpatitzants, la Casa de
Cultura era plena de gom a
gom en l’inici de la precam-
panya electoral per CiU.

Il·lusió renovada
Salvador Esteve i Figueras

va ser nomenat per unanimi-
tat, anit, candidat de CiU a les
eleccions municipals del maig
de 2011. Un cop feta l’aprova-
ció, Esteve va explicar que “la
meva dèria continua sent
Martorell. Tinc una il·lusió re-
novada i una llarga trajectò-
ria política que m'avala per
afrontar els nous reptes per a
la gent de Martorell. Accepto
el compromís per vocació de
servei a Martorell i sobretot a
la gent”. El candidat de CiU
va dir que “caldrà un govern
fort per tirar endavant. Ne-
cessitaré un gran equip fort i
cohesionat disposat a treba-
llar per Martorell. I també
l’escalf, la crítica constructi-
va i la complicitat de molta
gent”.

Legislatura històrica
Durant la seva intervenció,

Salvador Esteve va asegurar
que “és una evidència que
durant aquests quatre anys
s’ha fet molta feina. Ens vam
prometre amb els ciutadans

Candidat. Salvador Esteve ha rebut, aquesta setmana, un suport inqüestionable dels militants i simpatitzants de CiU

Els militants i simpatitzants del partit li atorguen, per unanimitat, a
l’alcalde de Martorell que sigui el cap de llista de CiU · L’avalen el seu

caràcter proper, honest, eficaç i tenaç · A les urnes, és un polític
contundent: 6 victòries de 6 possibles -5 d’elles, majoria absoluta- 

IdM

Salvador Esteve,
candidat de CiU a les
municipals del maig

Un polític proper,
honest, eficaç,
tenaç i brillant
n Salvador Esteve i Figueras és
un actiu de la política local. Llui-
tador incansable a favor de la de-
mocràcia durant l’època franquis-
ta, va trobar en CDC la millor fór-
mula per expressar la seva esti-
ma per Martorell i per Catalunya.
Un dels valors que el converteix
en un referent a Martorell és la
proximitat amb la gent. Trepitja el
carrer com ningú i escolta els ciu-
tadans. Els seus primers setze
anys com alcalde (1987-2003),
Martorell va viure una primera
transformació, aixecant l’alè i
l’estima d’un poble que estava
mort. Tenaç i incansable. Coneix
Martorell com ningú i té una visió
extraordinària del que necessita
el poble i els ciutadans. En l’últi-
ma legislatura ha liderat un equip
de gent d’un govern potent.

L’alcalde que ha
sumat 6 victòries
consecutives
n Salvador Esteve és una garan-
tia sense precedents a les urnes.
Sempre que s’ha presentat, ha
guanyat. Va ser alcaldable, per
primer cop, l’any 1987, i va arre-
batre l’alcaldia al PSC després
de 8 anys, amb una majoria ab-
soluta. A partir d’aquí, setze anys
de govern amb tres victòries més
amb majoria absoluta (1991,
1995 i 1999). El punt més àlgid,
l’any 1995, amb 5.417 vots,
seguit molt lluny dels 1.664 vots
del PSC. El triomf més amarg va
ser l’any 2003, quan per només 6
vots, CiU va passar a l’oposició
per la suma de PSC, ERC i ICV.
Després de fer la travessia del
desert, CiU va recuperar l’alcal-
dia amb un triomf històric, l’any
2007, tombant el govern de Dora
Ramon i Adrià Arqué.

Té carisma, l’estima de la gent
del carrer i és l’aval per liderar 
la transformació de Martorell
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n El primer tinent d’alcalde a
l'Ajuntament de Martorell, Xa-
vier Fonollosa va obrir l’acte
d’aprovació del cap de llista de
CiU a les municipals de 2011
fent de portaveu de l’executiva
del partit i oferint com a candi-
dat a Salvador Esteve. 

Fonollosa va dir que “escollim
a Salvador Esteve fent-ho amb
unitat, ordre, transparència,
força i il·lusió que faci posible
una victoria suficient per tenir
responsabilitat de govern. Pre-
sentar a Salvador Esteve és
apostar pel millor actiu de CiU
a Martorell. Segueix tant ena-
morat de Martorell com el pri-
mer dia, té la il·lusió i ho fa
conscient que té més experièn-

cia i amb un equip renovat”.
Estima i respecte

Després de vuit anys al seu
costat -quatre al capdavant del
govern municipal-, Fonollosa va
dir d'Esteve que “coneix com
ningú a la seva gent i se l'esti-
ma. Conserva intacte la seva
credibilitat i el seu prestigi que
s’ha guanyat a base de treball
d’anys. La gent de Martorell
l’admira, el respecta i li se-
gueix fent confiança. Entén la
política com un acte de servei.
No ha escatimat cap esforç per
dotar de serveis socials per a
la gent més necessitada de
Martorell. És el meu mestre i el
mestre de la generació que re-
presento”. 

AJM

Xavier Fonollosa: “Salvador
Esteve és el millor actiu que

CiU té a Martorell”

que en quatre anys faríem
la feina de 8 anys, però
hem anat més enllà”. Un
dels reptes fins a les elec-
cions municipals, segons

Esteve, “és que hem de
ser capaços de fer memò-
ria d’allò que hem fet
durant aquesta legislatu-
ra, perquè ens oblidem
molt ràpidament d'allò
que no ens agradava. El
que hem fet ja està fet, i
ens ha de servir com a
garantia del què hem de
fer”. L’alcalde va demanar
als militants i simpatitants
de CiU a transmetre el
missatge de la feina feta
entre els martorellencs
per poder repetir, un cop
més, majoria absoluta.

Garantia davant la crisi
Esteve va desgranar, a

grans trets, els objectius
que CiU es planteja per als
propers quatre anys. L'al-
calde de Martorell va dir

que “l’atur i la situació
econòmica són reptes de
futur a l’estat, a Catalunya
i a Martorell i seran l’eix
central del nostre progra-
ma. Volem, també, una
administració adaptada
als nous temps i que els
serveis a les persones
seran els pilars de la nos-
tra política social. Però te-
nint molt en compte la im-
migració i la cura del nos-
tre entorn”. Abans de

cloure la seva intervenció,
Esteve va insistir que “po-
dem guanyar com hem fet
diverses vegades. Aquest
convenciment no ens ha

de treure del cap que el
partit encara s’ha de ju-
gar. I que per CiU guanyar
a Martorell no és fàcil per-
què sempre ho hem de fer
amb una victòria àmplia”.

Amb la lliçó apresa
Després de repassar a

pinzellades la legislatura
2007-2011 i de traçar les lí-
nies de futur, Esteve va re-
cordar que “fa quatre
anys l’objectiu era tornar
a governar per redreçar el
rumb d’un poble gris fruit
del govern tripartit. Ara,
em trobo amb molta gent
pel carrer que em diu:
“alcalde, això ho tenim
guanyat!”. Vull recordar
que fa vuit anys no vam
tenir la majoria absoluta
per només sis vots. A

Martorell només podem
governar amb una majo-
ria àmplia, ho diu la prò-
pia història. Per tant, no
podem caure en l’eufòria
perquè, tot i que la gent
està contenta amb la ges-
tió que hem fet des de
l’Ajuntament, el que s’ha
de fer ara és convèncer a
tothom perquè ens facin
confiança”. La presenta-
ció pública serà el 27 de
febrer al Progrés.

IdM

IdM

Ara pots saber l’actualitat a l’instant del poble
al nou web informadordemartorell.cat

n L’any 1979 un grup d’entusiastes amb un instint periodístic van tirar
endavant el projecte de publicar un setmanari d’informació local amb el
nom de L’Observador de Martorell en plena transició de la democrà-
cia. Una capçalera, que edita Edicions 63.000 S.L., que posteriorment
acabaria sent L’Informador de Martorell. Després de tres dècades
informant setmanalment a les llibreries, la direcció de la publicació ha
fet una aposta ferma per ser el mitjà de referència, també, a la xarxa.

És per això que podeu consultar el web informadordemartorell.cat
per conèixer, diàriament, la informació de Martorell. Una eina més per
situar aquesta capçalera als nous temps. Aquest projecte, fet per l’em-
presa ATotArreu.com, vol ser una finestra d’informació i de contacte
permanent amb l’actualitat de Martorell. A més, el web incorpora la
possibilitat de desviar qualsevol notícia a través de les xarxes socials
Facebook i Twitter. Un pas més que demostra la solidesa i el com-
promís d’aquesta capçalera de cara a la nova dècada.

Descobreix el nou web, allò que t’és més
proper: informadordemartorell.cat
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Membre de l’Associació Catalana

de Premsa Comarcal

n D’uns anys ençà, en la guerra contra
el tabac, hem guanyat moltes batalles pe-
rò en aquesta guerra encara queden molts
camps de lluita on caldrà vèncer abans de
poder cantar victòria. No fa pas molts
anys, encara es permetia fumar en tram-
vies, autobusos, metros i trens, en ascen-
sors i en cinemes i teatres, i fins i tot en
hospitals, fins al punt que fou molt difícil
que, a poc a poc, i després de moltes dis-
cussions i resistència, fossin admeses les
prohibicions que s’anaren imposant.

L’última batalla guanyada, en bars i res-
taurants, ara s’ha de completar definitiva-
ment amb la prohibició total. És clar que
haurem de suportar les protestes dels
fumadors que, inconscients i egoistes com
ells sols, invoquen el seu dret a atemptar
contra la seva salut..., i la nostra. Sembla
que no volen comprendre que parlen
d’un dret ben discutible, al mateix temps

que no accepten respectar als altres el
dret de viure sense fum.

En aquesta guerra no es podrà cantar
victòria fins que deixin d’existir camps de
cultiu de tabac i de marihuana, fàbriques
de cigars i botigues on venguin tabac en
qualsevol de les seves formes. Quan el
tabac sigui un fet històric del passat i no
fumi ningú, el nivell de salut de la pobla-
ció tornarà a la normalitat. La solució final
i definitiva no serà fins que tots els camps
on es cultiva el tabac i la mala herba no
s’hagin reciclat i es converteixin en camps
de patates, cigrons o blat.

El dia que els agricultors que avui tra-
fiquen amb aquestes porqueries puguin
guanyar-se la vida honestament amb frui-
tes i verdures o cereals que alimentin la
població en lloc de malmetre-la com fan
ara, el món anirà millor i el nivell de salut
de la Humanitat pujarà alguns graus. Com
a conseqüència més visible hi haurà dis-
minució de casos de càncer en vies respi-
ratòries.

Fins i tot la Hisenda que avui ingressa
grans quantitats en concepte d’impostos,
hi sortirà guanyant amb la disminució de
malalties generades pel fum i pel con-
següent augment d’hores de treball que
ara es perden per les baixes laborals.
Posem-nos-hi tots, doncs, perquè és una
guerra que de moment estem perdent, i
aquesta guerra l’hem de guanyar

Viure sense fum

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

EDITORIAL

n Des de l’any 1979, en les primeres
eleccions democràtiques, Martorell pot
fer un balanç del que li convé i el que no
li convé per tirar endavant la gestió muni-
cipal. Els primers vuit anys (1979-1987),
Martorell va viure la inexperiència d’un
govern inestable que es va posar de ma-
nifest amb l’alcalde socialista López Vera.
Vuit anys de parèntesi fins a l’arribada de
Salvador Esteve. El seu carisme el va por-
tar a fer el primer tomb per Martorell. Set-
ze anys de govern de majoria absoluta
que van servir per aixecar l’ànim d’un po-
ble mort i fer un primer salt de qualitat en
tots els àmbits, des de l’ensenyament al
medi ambient passant pels serveis so-
cials i la comunicació.

Salvador Esteve és la garantia del pre-
sent i del futur a Martorell. El seu tarannà
i la seva proximitat amb la gent del carrer
el converteixen en un aval indiscutible a
les urnes. Sis comicis, sis victòries. És un
líder inqüestionable. D’aquests sis
triomfs, cinc per majoria absoluta -1987,
1991, 1995, 1999 i 2007-. La victòria més
amarga va ser l’any 2003 quan la unió del
PSC, ERC i ICV van construir el govern de
Dora Ramon i Adrià Arqué. Quatre anys
de foscor que Martorell va enterrar l’any
2007 amb la victòria més contundent de
Salvador Esteve: va guanyar a totes les
meses electorals de Martorell.

Sense fisures en l’estadística i amb un
perfil gairebé perfecte, Esteve afronta
reeditar l’alcaldia amb més empenta que
mai. L’aval de presentar als ciutadans una
feina de quatre anys gairebé perfecta. En
la campanya electoral del 2007, CiU ja
predicava que s’hauria de fer en quatre
anys la feina de vuit veient el desastre del
govern de Dora Ramon i Adrià Arqué.
Aquella proclama s’ha acomplert amb es-
creix. Martorell és molt millor que l’any
2007 i l’equip de govern de Salvador Este-
ve ha fet front a la crisi creant més ocupa-
ció pels aturats i generant obra al carrer.

Les claus d’aquesta legislatura que s’a-
caba ha estat el lideratge de Salvador
Esteve al capdavant d’un govern fort, co-
hesionat i que ha permès a Martorell fer
un salt de qualitat inqüestionable. Un po-
ble va endavant si el lidera un grup de
persones que tenen clar el full de ruta i
l’horitzó. Durant quatre anys, CiU ha de-
mostrat que és l’única força capaç de fer-
ho. I Salvador Esteve és, amb diferència,
la garantia pel Martorell del 2020. En una
societat que neguiteja dels valors i que
necessita lideratges forts, Esteve és el pal
de paller d’un projecte que no té marxa
enrera. Martorell viu la transformació més
gran de la seva història. Amb Esteve i CiU
a l’Ajuntament, el poble avança. El mes
de maig, Martorell tornarà a decidir.

Salvador Esteve, la garantia

n L’any 1993 va aportar una d'aque-
lles sorpreses cinematogràfiques que
neixen com a pel·lícules de culte sense
el mínim ànim de fer-ho. M'estic referint
a "Atrapat en el temps", film dirigit per
Harold Ramis i protagonitzat per Bill
Murray i Andie McDowell. La cinta ens
narra les desventures d'un meteoròleg
que ha de viatjar a un petit poble de
Pennsylvània per cobrir una informació
que odia: el festival de la marmota. Una
tempesta de neu provoca que hagi de
refugiar-se al poble, quan el que de
veritat vol és tornar a casa perquè odia
aquell indret i aquella feina. La seva
situació es complica quan s'adona que
ha de viure una vegada i un altre les
mateixes situacions, sense que tingui
possibilitat de sortir d'una mena de
bucle en el temps. En resum, per a ell
cada dia és el dia de la marmota. Tot i
així, el fet de reviure els dies un darrera
l'altre sense cap escapatòria, encara que
els torna previsibles, li permet aplicar la
seva experiència. Es tracta de tota una
declaració d'intencions sobre el procés
d'aprenentatge. L'espectador no pot
sinó desitjar viure una experiència sem-
blant. Ara penso en el que els francesos
anomenen "enginy de l'escala". És la
típica situació que s'experimenta quan
baixes per les escales d'un edifici
després d'haver mantingut una discus-
sió. Llavors és quan les frases més bri-
llants i les repliques més irrefutables
arriben al teu enginy. Deu minuts abans
aquelles idees podrien haver-te ajudat
però, evidentment, ja és massa tard.

Ara és el moment de confessar una
petita part de les neuròsis d'un amic (té
un ampli catàleg, cregui'm). De tant en
tant, experimenta el que anomena "dia
de la marmota". Mai es presenta en
vacances. Tot al contrari. Arriba de ma-
nera seqüencial, especialment durant
els mesos de febrer i novembre que, per
molts motius, són els mesos que més
odia de tot l'any. I en què consisteix "el
dia de la marmota"? Són aquells dies,
precedits de moltes jornades labora-
bles, en què té la sensació que sempre
fa les mateixes coses: es desperta amb
la mateixa sintonia de les notícies a la
ràdio, esmorza el mateix que ahir i
abans d'ahir, es troba a les mateixes
persones pel carrer i a la cua del forn, es
submergeix en els mateixos embussos
de trànsit i es pregunta constantment
qui ha signat aquella vida per ell. El dia
de la marmota és el dia en el què la ruti-
na l'ofega com la pitjor de les malalties.
Sent una mena de llosa damunt del cap
i tot sembla trist i sense cap valor. En els
dies de la marmota, és impossible que
el meu amic et respongui. Té el cap en
un altre lloc. Potser està pensant en tots
els llocs on podria escapar, en totes les
pel·lícules que li farien somniar, en tots
els llibres on capbussaria la seva aten-
ció, en totes les músiques que li puja-
rien en les seves ales per viatjar molt i
molt lluny. Que no he dit qui és el meu
amic? Tan sols puc dir que gairebé sem-
pre és el meu millor amic. A excepció
dels dies de la marmota.

El dia de la
marmota

societat anònima
Àlex Ribes

alexribes.bloc.cat 
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n Els avis ja no són com eren a mitjans
del segle passat. Viatgen, tenen interes-
sos artístics, fan esport... Vaig sentir que
una dona demanà com a regal un ordina-
dor i una impressora. Amb els seus nou-
ranta anys tenia dificultats per a escriure
les seves poesies amb bolígraf. Després
va decidir que li feien falta cursos d'in-
formàtica. Una altra dona també es va
“enganxar” a les noves tecnologies per a
poder comunicar-se amb la seva néta
mitjançant el correu electrònic. No tot-
hom troba un entreteniment alternatiu al
treball que realitzava durant la seva vida
laboral.

Els diaris ens porten quasi cada dia
ressenyes de les discussions sobre jubi-
lació i pensions. El futur és preocupant.
La gent protesta de la proposta d’enda-
rrerir l’edat de jubilació. Tota la gent? És
lògic que un treballador manual no tingui
els recursos físics que li permetrien con-
tinuar la seva feina com quan era jove. Al-
guns diuen que ja se senten massa “cre-
mats”. Però dins un mitjà intel·lectual, la
situació pot ser molt diferent. I penso en
molts amics que veien arribar els seixan-
ta-cinc anys amb disgust. El seu treball
encara els agradava i a més a més es tro-
baven amb plena possessió de les seves
facultats per a seguir actius en el món
laboral. Metges van continuar amb clien-
tela particular, enginyers i tècnics van
crear consultories, músics van trobar una
sortida amb classes magistrals o no van
interrompre els seus concerts.

Per què desaprofitar l’experiència, els
coneixements i l’entusiasme d'aquestes
persones? Sí, diuen que s’ha de donar
llocs de treball als joves. Hi estic d'acord.
Aleshores s’hauria de permetre una jubi-
lació flexible. Penso en Holanda, on els
mestres podien reduir el seu horari per
diferents raons, com per exemple per a
fer un màster, per problemes familiars o
senzillament per no agafar un any sabàtic
sencer. Endarrerir la jubilació, permetre
jubilacions anticipades, recordar la ne-
cessitat d'un percentatge de treballadors
per a assegurar les jubilacions futures...
No és feina fàcil posar a tothom d'acord i
trobar una sortida raonable. A més, ambi-
ció, enveja i avarícia entrebancaran qual-
sevol esforç. La solució necessita ele-
ments quasi utòpics: solidaritat, sinceri-
tat i moltes hores de dedicació per a
assolir unes millores mínimes. Oi que co-
neixeu gent amb aquestes qualitats? No
n'hi ha gaires, però hi són.

Gent gran

opinió
Natalia Demidoff

Sempre amb un somriure als llavis
i un bon dia per a tothom.
Cada matí en Jaume sortia

saludant al veïnat, amb simpatia.

Senzill i de bon cor
sempre una broma per dir,

estimava La Vila
i viure en el seu carrer el feia feliç.

Tothom que l’ha conegut
se l’ha estimat,

i això ens omple de joia
en el moment del seu comiat.

Estimat germà, espòs, pare i avi,

ens volem acomiadar, donant-li
les gràcies i valorant tot el treball

i tot l’amor que al llarg de la
seva vida ens va dedicar.
Sempre estaràs present

entre nosaltres.

La família de Jaume Gili Serra, en
agraïment a les mostres de condol 

de tots els que l’apreciaven i
estimaven. Gràcies per tot el

vostre suport.

Recordant en Jaume

opinió
Família Gili

n De l’entrevista feta al
nou conseller de Sanitat,
l’independent Boi Ruiz,
on el  contingut de fons,
girava entorn de les seves
responsabilitats, (que no
entraré a comentar), en
destacaré la resposta que
va fer a l’entrevistador a
la pregunta. Que l’ha moti-
vat a acceptar  el nomenament
de conseller que l'hi va fer el  P
president de la Generalitat,
Artur Mas, va contestar
dient, “fa 20 anys que tinc
càrrecs de responsabilitat en la
gestió sanitària privada i en la
privada/concertada  catalana, i
en fa molts que estic fent pro-
postes per millorar-ne la gestió,
no hauria sigut fidel als meus
principis, si ara que puc tenir
l'ocasió d'aplicar-les defugis de
la responsabilitat, i amb molt
de gusta l'hi vaig dir sí”.

Fa unes setmanes   va
ser ordenat  nou  bisbe  a
la diòcesi de Solsona,
Mons. Xavier Novell, el
nomenament en sí no és
notícia. Sí que ho és, el
que sigui tant jove, té 41
anys, també ho és que
abans de capellà fos en-
ginyer, i que la diòcesi on
exercira; serà la terra on
va néixer, on ha exercit de
capellà i on el coneix mol-
ta gent: ja se l’ha anome-
nat un bisbe sobre el ter-
reny. Les seves primeres
paraules adreçades als
seus  van ser “us convoco ja
des d’avui, a l’obra més extra-
ordinària que mai s'hagi vista
a les nostres comarques des
que foren evangelitzades fa
molts segles, us convoquem   a
una nova evangelització, exten-
sa i profunda que permeti fer
d'aquesta terra una terra de
sants. No tingueu por d'obrir
de bat a bat el vostre cor a
Crist. Ell no us prendrà res!
Ell us donara en abundància
allò que tants busquen en el

plaer i en el diner”.
Crec hi ha un cert pa-

ral·lelisme en les parau-
les dels dos, el polític ens
parla de redreçament del
país, el bisbe ens dema-
na un forta recuperació
dels valors de la persona.
En els dos, traspua  una
gran carrega de compro-
mís, d’il·lusió i confiança
en ells mateixos, i en la
gent que hauran d'admi-
nistrar i servir. 

No són però, les úni-
ques veus que ara sentim
demanant-nos, confiança
i no tenir por. Jo, que ja
sóc gran, confio en les
persones valentes, expe-
rimentades i noves, en
els que a pesar de les di-
ficultats que estem vivint,
han tingut la fermesa
d’acceptar responsabili-
tats. Amb il·lusió, coratge
i solidaritat; generarem
benestar i felicitat per als
que la reben, però també
per els que la donen. Aju-
dem i confiem.

Apunts
Jaume Canals i Sucarrats

CARTES DELS LECTORS
Digues la teva a contacte@informadordemartorell.cat. Amb el text s’ha d’indicar el nom,

cognoms, DNI, adreça i telèfon de contacte. L’Informador no es fa responsable de les
cartes publicades dels lectors ni tampoc dels col·laboradors habituals
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DO MARTORELL / 21

PER Andreu González Castro

LLORENÇ GUICH
- Tu de petit anaves força al cine, oi?
- Sí, a casa. En programa doble. Feien pri-
mer la dolenta i després, la bona. El que
recordo molt era el Festival Tarzán, en l’è-
poca daurada. Es feia els dimecres, els di-
jous, els dissabtes i els diumenges. Cada
dia d'aquells es programaven dues pel·lis
diferents, aptes per a tots els públics. Una
era del Tarzán i una altra del Louis de Fu-
nes, dels germans Marx o del Phantomas.
Els nens esperàvem amb expectació
aquells dies de principis de setembre,
abans de començar a anar a col·le.
- Però no t’ho deixaven veure tot, no?
- De tant en tant em censuraven alguna
pel·li, si era per a adults. No com ara, que
n’hi ha que s’emporten els nens al cine un
diumenge a les 10 de la nit. El que jo dic:
que una cosa és tenir fills i una altra, ser
pare.
- Llorenç, com és que encara aguanten
els cinemes, amb això de les descàrre-
gues gratuïtes d’Internet?
- Perquè a la gent encara li agrada veure el
cinema en pantalla gran i amb més perso-
nes, a les fosques. Són sensacions dife-
rents que veure-ho a casa amb una tele.
- A vegades passa que algunes pel·lícu-
les ja són piratejades el dia de l’estrena.
- Sí. N'hi ha que, com que potser s’han
estrenat abans a Amèrica o a Àsia, circulen
piratejades a Europa abans que arribin a
les sales.
- Per empitjorar les coses, les majors
(grans distribuïdores nord-americanes)
ja s’estan buscant les garrofes al marge
de les sales, oi?
- Això dels portals de descàrrega potser
afectarà més els videoclubs que no pas
les sales.
- Si el cinema a Catalunya s’acaba d’en-
sorrar, serà culpa dels doblatges al cata-
là?
- Alguna cosa s’hi ha de fer, perquè hi ha
una desproporció entre català i castellà,
però jo no veig correcte això del 50%.
Quan es pot triar, la gent va a veure-la en
castellà, en part perquè hi està més acos-
tumada. S'haurien d'estrenar pel·lícules
només en català, no sé en quin percentat-
ge. Quan es va passar “La Pasión” de Mel
Gibson, que estava rodada en hebreu i
llatí, subtitulada en castellà, la gent va
anar al cine a veure-la, independentment
de l’idioma. Una vegada vam fer “Planet
51”, una de dibuixos animats per a la
canalla, gratis i en català, i hi havia gent
que, quan li ho deies, no entrava a la sala.
Ara bé, que pel·lícules com el “Doraimon”
només es van fer en català i van funcionar
normal, perquè els nens ja el veuen en
català a la tele. Una altra opció pel que fa
a l'idioma és fer-ho com a la majoria de
països: versió original subtitulada en
català o castellà.
- D’aquí a quatre dies, totes les pel·lícu-
les seran en 3D?
- No, seran digitals. Desapareixerà el
cel·luloide (bé, de fet ja no és cel·luloide,
sinó un material sintètic). Es digitalitzarà
la projecció, encara que la pel·li no sigui
en 3D. És brutal això de la digital. Hi ha un

ordinador central que és la llibreria digi-
tal, les pel·lícules arriben en disc dur i es
copien a la llibreria. Llavors es pot enviar
cada pel·lícula al servidor de les diferents
sales, amb l’hora programada. Els tràilers
de pel·lis i espots publicitaris arriben en
una memòria portàtil i es fa encaixar tot.
És senzill. Quasi quasi el puc anar fer jo.
Ara tenim dues sales digitalitzades i aviat
en tindrem tres.
- L’espectador més cinèfil ho té força cru
al Baix, no trobes?
- Al mercat comercial hi ha poca pel·li
interessant, actualment. L’espectador té
els Renoir, els Verdi, els Icaria... Però són
a Barcelona. Aquí de tant en tant se'n cola
alguna amb més contingut.
- És curiós que, al cinemes, hi ha qui es
deixa més diners en crispetes i cocaco-
les que en l’entrada.
- Efectivament, basquetmaniàtics! (diu
emulant el Lluís Canut del Crackòvia). És una
compra totalment compulsiva. Hi ha qui

no pot veure una pel·li sense menjar, en-
cara que molta gent no s’ho acaba. També
hi ha ampolles d'aigua que la gent se les
deixa allà quan acaba la pel·li i estan sen-
se encetar. És una part important del ne-
goci (segons La Vanguardia, un 30%). De la
recaptació de taquilla, el 50% és per a les
majors. Fins i tot el 60% la setmana de
l'estrena. En canvi, això de les crispetes i
les cocacoles té un marge brutal, d'un 80%
o així.
- Una altra idea molt ben rebuda ha sigut
la de retransmetre òpera o futbol...
- Sí, són els esdeveniments, que ara n’hi
ha qui en diu events. I també recitals.
Aquest any, en òpera, es fa la temporada
del Metropolitan de Nova York, en viu.
Tot això ho permet el digital, mitjançant
un satèl·lit. T'hi connectes a través d’una
freqüència. Pel que fa al futbol, és com si
fossis al camp. Aquest any es farà el Ma-
drid-Barça, el proper mes d’abril. El 5-0 jo
el vaig veure al Camp Nou.

ARXIU PERSONAL

“S’haurien d’estrenar
pel·lícules només en
català, no sé en quin

percentatge” 

Llorenç Guich Puig (Martorell, 1964) és subgerent dels
Cinemes Abrera i pertany a la tercera generació d’una família
dedicada al món del cinema, ja que son avi i son pare van ser
propietaris durant molts anys del Cine Nou, del carrer del Mur.
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LA SETMANA EN UN CLIC

Albiol fa un vi pels Reis d’Espanya
n El martorellenc Toni Albiol, propietari de l’Enoteca Divins, de
Martorell, ha rebut l’agraïment i la felicitació de Sa Majestats els
Reis d’Espanya per poder tenir l’oportunitat de ser els primers en
degustar algunes de les exclusives ampolles del vi guanyador del
Taller d’Enologia 2009, que va tenir lloc a Logronyo. En aquest
taller, Albiol i el seu “coupage” van ser proclamats guanyadors d’a-
quest prestigiós concurs. El vi que tastaran sa majestats forma part
d’una edició limitada d’ampolles, fet per un “coupage” majoritari de
tempranillo de quatre barriques de diferents roures i un percentatge
minoritari de graciano. Les ampolles han reposat a les instal·lacions
de Divins durant 14 mesos. Albiol és un tot un especialista del vi.

Aquest diumenge, s’inaugura la plaça Vicenç Rodríguez
n Aquest diumenge, 6 de febrer, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i el regidor d’Ordenació del
Territori, Planificació Urbanística, Habitatge i Obres Públiques, Xavier Fonollosa, inauguraran la remo-
delació de la Plaça de Vicenç Rodríguez, al barri de Buenos Aires. L’acte d’inauguració serà a les 13.00
hores i, després dels parlaments, hi haurà un refrigeri per a tots els assistents. Els treballs de remode-
lació de la Plaça Vicenç Rodríguez han consistit en la col·locació d’una base de paviment de formigó
imprès de tres tonalitats de color marró, s’han eixamplat les voreres per integrar els nous ascensors
dels blocs d’habitatges, s’ha plantat nou arbrat i jardineria i s’ha renovat i incrementat els punts d’il·lumi-
nació adequant-los a la normativa vigent. A més, la plaça compta amb nous jocs infantils.

Sagarra obre
el Festival de cine
n El regidor de Medi Ambient,
Lluís Sagarra va estrenar, el 30
de gener passat, la sisena edi-
ció del Festival Internacional de
Cinema de Medi Ambient que
s’allargarà fins al 27 de febrer.
Sagarra va engrescar als assis-
tents a participar-hi “per la im-
portància que té la descoberta
del medi ambient”. Es projecta-
ran 19 pel·lícules de petit format
amb la temàtica de medi am-
bient. Les sessions, totalment
gratuïtes per al  públic, es pro-
jectaran tots els diumenges de
18.00 a 21.00 hores a l’auditori
del Centre Cultural. 

Trobada amb el conseller Mena
n L’alcalde de Martorell i president de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM), Salvador Esteve, continua la ronda de contactes amb
els nous consellers de la Generalitat de Catalunya. Després de visi-
tar al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, s’ha vist amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena. Aquesta set-
mana, Esteve també s’ha vist amb la consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau i el conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries.
Aquestes trobades, a més de presentar-se davant dels nous con-
sellers -tot i que la gran majoria ja coneixen a Esteve-, permeten po-
sar a l’abast del màxim representant municipalista de Catalunya de
quines són les polítiques del nou govern català.

ACM

ARXIU PERSONAL AJM
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Aquest diumenge, s’inaugura la plaça Vicenç Rodríguez
n Aquest diumenge, 6 de febrer, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i el regidor d’Ordenació del
Territori, Planificació Urbanística, Habitatge i Obres Públiques, Xavier Fonollosa, inauguraran la remo-
delació de la Plaça de Vicenç Rodríguez, al barri de Buenos Aires. L’acte d’inauguració serà a les 13.00
hores i, després dels parlaments, hi haurà un refrigeri per a tots els assistents. Els treballs de remode-
lació de la Plaça Vicenç Rodríguez han consistit en la col·locació d’una base de paviment de formigó
imprès de tres tonalitats de color marró, s’han eixamplat les voreres per integrar els nous ascensors
dels blocs d’habitatges, s’ha plantat nou arbrat i jardineria i s’ha renovat i incrementat els punts d’il·lumi-
nació adequant-los a la normativa vigent. A més, la plaça compta amb nous jocs infantils.

Entrega de la
Panera de Reis
n El Patronat de la Caval-
cada de Reis de Martorell,
encapçalat pel president
Mario Garcia, va fer entre-
ga de la tradicional Panera
de Reis a la jove parella
martorellenca Lorena i Sal-
vador. El número premiat
en el sorteig del Nen, cele-
brat el 5 de gener passat
va ser el 70.013. El Patro-
nat de la Cavalcada de
Reis agraeix la col·labora-
ció de les empreses i co-
merços de Martorell en la
tradicional Panera.

AJM

La remodelació del
teatre El Foment
ja està enllestida
n Aquest edifici, situat al número
3 del carrer Francesc Santacana,
pertany a l’Arquebisbat de Bar-
celona i ha estat remodelat grà-
cies al suport de l’Ajuntament de
Martorell. Entre les millores que
s’hi han fet destaquen l’enderroc
de l’actual doble fals sostre que
serà substituït per un entramat
metàl·lic d’acer galvanitzat. A
més, s’ha adequat a la normativa
vigent. La junta del Foment, a tra-
vés de la campanya “Tots som
Foment” està fent un seguit d’ini-
ciatives per col·laborar econòmi-
cament amb l’entitat. El Foment
posa a disposició dels martore-
llencs una col·laboració de 70 eu-
ros per finançar les noves buta-
ques de la platea.

IdM

Conveni dels esplais d’avis amb la Fundació La Caixa
n L'alcalde de Martorell, Salvador Esteve, va signar, el 28 de gener passat, un conveni de col·laboració entre
el Patronat de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell, la Fundació 'La Caixa' i els Esplais de Gent Gran
de La Vila i Buenos Aires. En l'acte de signatura hi ha assistit, Antoni Isern, director de l'àrea de negoci de 'La
Caixa' a l'Anoia i al Baix Llobregat Nord i els presidents de les associacions dels Esplais de Gent Gran de La
Vila i Buenos Aires, Víctor Pujol i Lluís Brau, respectivament. El conveni preveu el desenvolupament dels pro-
jectes de Gent 3.0, de Voluntariat Sènior, que es promou des de la Fundació La Caixa i que té per objectiu
fomentar la participació activa de les persones grans a través de la tasca voluntària per mitjà de projectes tec-
nològics, culturals, socials, entre altres, i que progressivament enforteixin la seva capacitat i autonomia.
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n “La salut mental és cosa
de tots: qualsevol de nosal-
tres podria ser pacient nos-
tre”. El missatge és contun-
dent però no pretén espantar
ningú, sinó implicar tota la
societat en la difícil i no sem-
pre evident tasca de “norma-
litzar” la situació dels malalts
mentals. Va dir-ho José Anto-
nio Larraz, psiquiatra i director
mèdic de l’Hospital del Sagrat
Cor-Serveis de Salut Mental
de Martorell, que el passat
diumenge 30 de gener al mig-
dia va obrir les seves portes,
com una activitat més propo-
sada arran de l’exposició ‘Si-
lencis forçats. Les persones i
els trastorns mentals’ (al Cen-
tre Cultural fins el proper 6 de
març), que pretén combatre
l’estigma i la incomprensió
que, en molts casos i encara
avui, han de suportar els ma-
lalts mentals.   

“No és ben bé una jornada
de portes obertes perquè les
portes del centre són sempre
obertes: és més aviat un acte
senzill perquè vegin l’hospital
per dins”, anunciava Larraz a
la trentena de ciutadans encu-
riosits per descobrir el psi-
quiàtric del poble. Entre els
assistents hi havia l’alcalde de
Martorell, Salvador Esteve i la
regidora de Benestar Social i
Salut, Mercè Morera; entre
d’altres. L’alcalde va acabar
agraint-li al director mèdic del
centre no només la visita en sí,
“sinó tota la feina que feu dià-
riament”. 

Ni sòrdid ni inquietant
L’acte va començar amb la

projecció del publireportatge
‘Apostar por la salud mental’,
que en quinze minuts repassa
la vida de Sant Benet Menni,
fundador de la Congregació de
les Germanes Hospitalàries
del Sagrat Cor de Jesús. A con-
tinuació, Larraz va fer una peti-

ta introducció per prevenir els
visitants sobre el que veurien i
sobre l’objectiu de la jornada:
demostrar que els psiquiàtrics
no són ni sòrdids ni in-quie-
tants, que “són com qualse-
vol altre hospital”. En cada
pacient, va dir, “més que un
cas hi veiem una persona a
qui hem de sanar”. 

Les paraules del psiquiatra

van donar pas a la visita guia-
da per algunes de les depen-
dències d’aquest enorme hos-
pital, especialitzat en salut
mental i patologies de la gent
gran, que anualment atén unes
2.000 persones, que hi passen
temporades més o menys llar-
gues, segons el tractament
que precisin. Vet aquí, va des-
tacar Larraz, la gran diferència

entre els centres actuals, pen-
sats per curar o pal·liar els
trastorns mentals perquè els
pacients puguin tornar a fer
vida “normal” el més aviat
possible, i els manicomis del
passat, on s’hi confinava els
malalts per protegir-los de la
brutalitat de la societat, i vice-
versa. 

Com un “balneari”
En poc més d’hora i mitja, els

assistents van passar per una
de les sis Unitats d’Hospitalit-
zació d'Aguts del centre, per la
Unitat de Patologia Dual i, fi-
nalment, per la Unitat Socio-
sanitària. A la primera s'hi trac-
ten els pacients psicòtics, amb
trastorns afectius, de persona-
litat o adaptatius, en períodes
que van de les 24 hores als
dos anys, segons el cas. “Més
del 50% acudeixen a nosal-
tres per iniciativa pròpia”, va
dir Larraz. Però també poden
anar-hi derivats d’altres hospi-
tals o, en casos especials, con-
duits per les forces de l’ordre. 

A la segona, es fa front a les
conseqüències de l'abús de
drogues (alcohol, cocaïna,
heroïna i cànnabis, en aquest
ordre), i al perillós còctel
resultant de la barreja d'a-
questes conductes amb un
trastorn mental previ o provo-
cat pel consum de tòxics. La
tercera unitat s’encarrega de
les convalescències i la rehabi-
litació física de persones
grans. En acabar, un dels assis-
tents va destacar “com n’arri-
ba a ser de lluminós i espa-
iós, el centre”, mentre una se-
nyora puntualitzava que, a
més, “es veu molt net”, i una
altra afegia que “sembla una
mena de balneari”. L’objectiu
anunciat per Larraz al principi
de la visita, doncs, s’havia
complert. Això sí, per no ferir
sensibilitats, i també per pre-
servar la intimitat dels interns,
durant el recorregut es va evi-
tar al màxim el contacte amb
les persones ingressades, així
com el pas per la planta de les
demències. 

El 30 de gener passat, una trentena de
persones van assistir a la visita de l’Hospital
del Sagrat Cor-Serveis de Salut Mental de

Martorell feta pel Doctor José Antonio Larraz

JORDI BENAVENTE

El Sagrat Cor, per
dins; una visita per

la “normalització”

crònica
Jordi Benavente

Protección y seguridad en toda España

MUTUA GENERAL

DE SEGUROS

Delegación en:

Avda. Sant Antoni Maria Claret, 4  1-2

Tel. 93 775 51 70 - 08760 MARTORELL

xavier ezcurra tort

advocat

ctra. de piera, 54 2on 2a     -    08760 martorell
telèfon 93 776 69 79 - fax 93 774 55 34

e-mail: ezcurra@icasf.net
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Calçotada perica
a Mas Sunyol
n La Penya Blanc-i-blava
de Martorell celebrarà el
proper 20 de febrer la de-
sena edició de la Calçotada
Perica al Restaurant Mas
Sunyol, de Castellví de Ro-
sanes. El menú serà cal-
çots amb salsa; botifarra
amb seques i fricandó amb
bolets; crema catalana; be-
gudes i cafè. A més, s’ob-
sequiarà el tradicional pitet
commemoratiu i els assis-
tents veuran el partit entre
l’Osasuna i l’Espanyol. El
preu és de 35 euros
(adults) i 15 (menú infantil).
Les reserves es poden fer
al telèfon 649 77 12 64
(Cristina) com a màxim el
14 de febrer.

Sortida de Sant
Aniol Finestres
n El Grup d’Amics de Sant
Aniol de Finestres de la Pe-
nya Barcelonista farà el
proper 27 de febrer una ex-
cursió a La Garrotxa amb
un dinar al restaurant Can
Tura. El preu és de 50
euros. Les reserves les po-
deu fer a la seu de la
Penya (Plaça Pedró, 3).

Martí Tarrida
guanyador absolut
del Club de Tir
n Martí Tarrida Solé ha estat el
guanyador absolut de les com-
peticions del Club de Tir Mar-
torell. Tarrida, que ha vençut
en les dues modalitats d’arma
curta i llarga, va ser el més des-
tacat del sopar d’entrega de
premis de l’entitat. El sopar va
cloure amb la intervenció del
president del club, Joan Cos
qui va felicitar a Martí Tarrida
per haver aconseguit la victòria
durant l’any 2010 per quart any
consecutiu. Durant la seva
intervenció, Cos va destacar els 
resultats d’alguns tiradors del
club en competicions de nivell
catalanista, com els Campio-
nats de Catalunya, la Copa Ge-
neralitat, i a nivell nacional,
Campionats d’Espanya, Copa
del Rei, i Copa “Presidente”, de
manera especial, els tiradors
Alberto Delgado, Jacint Suñé,
Jordi Ferrer i Pere Raventós en
la modalitat de precisió i que
en la modalitat de tir en plat  es
van aconseguir trenta plens. El
sopar del Club de Tir Esportiu
Martorell va ser presidit per
Antoni Moltó Arisa, president
de la Federació Catalana de Tir

Olímpic; Julián García (Barce-
lona); Pere Ferré (Manresa);
Àngel Castellà (Súria); Ramon
Angel Castellà (Osona); Joan Al-
domà (Granollers); Antoni Pé-
rez (Terrassa) i Josep Grau, així
com  la junta directiva de l’en-
titat, socis, familiars i amics. El
Club de Tir Martorell farà el
proper 5 de juny, 25 anys. Una
fita que l’entitat ja està treba-
llant per commemorar la histò-
ria del tir a Martorell.

Competició de carabina
El 30 de gener passat, el Club

de Tir Esportiu Martorell va

realitzar  en el camp de tir de
Masquefa la primera tirada de
carabina maxt olímpic, puntua-
ble per la Lliga 2011. Hi van
participar 6 tiradors arbitrats
per Jordi Noguera i Marta Gar-
cía. En la categoria de nivell A,
Vicenç Domènech, 547 punts,
va ser el primer classificat; Mar-
tí Tarrida, amb 491 vots, va ser
segon; i Serafín Pablos, amb
449 punts, va ser tercer. En la
categoria de veterans, Joan Cos,
amb 531 punts, va ser primer;
Tomàs Ollé, amb 254 punts, va
ser segon i Salvador Parés, amb
201 vots, va ser tercer. 

CT MARTORELL
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Ensopegada del
Club Handbol
n El Club Handbol Marto-
rell va perdre a les IEM da-
vant el CH Cambrils (22-
24) a Segona Catalana. El
primer temps, els martore-
llencs van sortir decidits a
guanyar. Al minut 10, acon-
seguien el primer avantat-
ge (7-5) i que va mantenir
fins al descans (13-11). A
la represa, el Cambrils va
aprofitar la rapidesa del joc
amb un alt nivell d’encert al
llançament per posar-se
per davant en el marcador
amb un màxim avantatge
de tres gols. Al final, triomf
visitant. El màxim golejador
del CH Martorell va ser,
una jornada més, Yassine
Salhi, amb 5 gols. Pels
martorellencs van jugar Es-
coda, Pueyo 1, Subirats 2,
Ortuño 1, Obiols 2, Nogue-
ras 2, Tella 1, Gaset 4,
Molero, Florenza 1, Ferri 2,
Salhi 5 i Rodríguez 1.
Aquest dissabte, el CH
Martorell jugarà a la pista
del Garbí, a Palafrugell.

Cau el Bàsquet
Club (80-63)
n El Bàsquet Club Marto-
rell va perdre a L’Hospitalet
(80-63) en un matx on els
martorellencs van desa-
parèixer després del des-
cans. Els dos primers
quarts van ser molt igualats
i l’equip de Jordi Segura va
tenir opcions, però a la re-
presa, va rebre una pallissa
contundent. 

El Club de Futbol
rep golejada
n El Club de Futbol Marto-
rell va perdre per golejada
(0-4) al Torrent de Llops
davant el Juventud 25 de
setembre. L’expulsió del
porter Héctor al minut 17 va
desencadenar un matx per
oblidar. Els martorellencs
tornen a ser cuers.

David Latorre,
un martorellenc a
la porteria ‘perica’
n David Latorre Herrerias (Mar-
torell, 1996) i veí del barri El Pla,
és el porter de l’Infantil B del
RCD Espanyol. Latorre va ini-
ciar-se com a futbolista a l’AE
Martorell durant tres tempora-
des. A la temporada 2006-2007
es va incorporar a la UE Cor-
nellà, un dels clubs amb un futbol
base més potents. Així va debu-
tar a Divisió d’Honor aleví. El pas
pel Cornellà va provocar l’interès
de l’Espanyol. Latorre fitxa pel
club perico la temporada 2009-
10 en la categoria de Divisió 
d’Honor infantil. Aquesta tempo-
rada, milita a l’equip blanc-i-blau
cadet B (juga al grup 4 de Pre-
ferent) i tot i que la majoria de ju-
gadors de l’Espanyol són de pri-
mer any i els rivals, de segon
any, són líders des de principi de

lliga. D’aquí a final de temporada
al porter martorellenc li espera
disputar tres tornejos internacio-
nals a Qatar, Holanda i Menorca,
davant de clubs grans com el
Barça, el Madrid, el Liverpool o
Manchester City. La progressió

de David Latorre és evident i du-
rant la setmana fa una feina molt
destacada sota la supervisió de
Javi García, un dels millors en-
trenadors de porters i del porter
mític de l’Espanyol, Tommy
N’Kono. 

ARXIU PERSONAL

n Els Mossos d’Esquadra
han detingut tres homes de
45, 25 i 19 anys, veïns d'Es-
plugues de Llobregat i de
l'Hospitalet de Llobregat, com
a presumptes autors de sis
delictes de robatori amb força
a interior de domicili: tres a
Martorell, dos a Cubelles (Gar-
raf) i un a Granollers (Vallès
Oriental). 

“Potes de cabra”
Utilitzaven "potes de cabra"

(una eina metàl·lica en forma
de set) per forçar les portes i
introduir-se dins les cases
escollides. Domicilis que vigi-
laven per saber a quines hores
quedaven buits. Un cop triats,
hi entraven i se n'enduien
totes les joies i els rellotges de
luxe que trobaven. La policia
va detenir-los dins del vehicle
que utilitzaven en les seves

incursions delictives.
La investigació es va iniciar

quan la policia va tenir cons-
tància d'un robatori en una
vivenda d'una urbanització de
Cubelles. La Unitat d'Investi-
gació de la comissaria de
Vilanova i la Geltrú, encarrega-
da del cas, no va trigar a loca-
litzar i identificar un vehicle
sospitós, que constava a nom
d'una persona amb antece-
dents -precisament- per roba-
toris a interior de domicili. Des
de llavors, els investigadors
van realitzar diversos segui-
ments, i van acabar compro-
vant que aquell era el vehicle
que utilitzaven els tres homes
quan es desplaçaven a dife-
rents poblacions catalanes per

localitzar vivendes on cometre
els robatoris. La detenció va
tenir lloc el passat 14 de gener
a Esplugues de Llobregat. Tot
seguit, els investigadors van
realitzat dues entrades i regis-
tres amb manament judicial als
domicilis de dos dels detin-
guts, a Esplugues i l'Hospitalet.
Fruit d'aquesta perquisició, es
van recuperar objectes dels
robatoris a Granollers, Cu-
belles i Martorell. Segons fonts
policials, es tractava d'un grup
molt "dinàmic i coordinat", que
actuava amb l'objectiu de sos-
treure objectes de valor de
l'interior dels habitatges. Els
tres detinguts van passar a dis-
posició judicial, i van ingressar
a presó.

Detenen 3 homes acusats
de 6 robatoris a domicili,
tres dels quals a Martorell

Successos
Jordi Benavente

ROBA DE TREBALL

Parellada Pilar
Pascual
i Capell

AL SERVEI DE L’EMPRESA I EL SEU PERSONAL

c/Mur, 45 - Telèfon: 93 775 13 92 - Fax: 93 774 26 17 - Fax: 08760 MARTORELL
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AGENDA
Sessió de fotos.
n L’Agrupació Excur-
sionista de Martorell
(AEM) organitza una
sessió de fotografies
amb “Cuba, de costa a
costa”, a càrrec d’Ig-
nasi Soriano. La ses-
sió es farà a la seu de
l’AEM, al Pavelló Es-
portiu Municipal a
partir de les 21.00 ho-
res. Més informació al
web amartorell.com
/aem o al 639 337 984.

Serà aquest dijous 3
de febrer.

Senderisme.
n L’Agrupació Excur-
sionista de Martorell
(AEM) organitza una
sortida del cicle d’ini-
ciació de senderisme
al Castell de Montso-
riu, que es troba si-
tuat entre Arbúcies i
Sant Feliu de Buixa-
lleu (La Selva) i s’alça
al damunt d’un turó
de 650 metres d'alti-
tud, actualment dins
del Parc Natural del

Montseny. Serà diu-
menge, 5 febrer a par-
tir de les 07.00 hores.

Teatre.
n Aquest diumenge,
6 de febrer, a partir de
les 12.00 hores, La
Xarxa organitza, dins
el cicle En família,
amb l’espectacle “El
forn del Lleó” amb la
Companyia Clownx
Teatre. Una història
sorprenent que trans-
porta el públic a Vila-
galeta, un poble molt
avorrit on mai no pas-

sa res. Tot canvia amb
l’arribada a la ciutat
d’un circ de puces
amb Leo, la puça
màgica i gran estrella
del show. Leo s’esca-
pa del circ i el propie-
tari demana la col·la-
boració ciutadana
penjant cartells arreu
del poble. El preu de
l’entrada és de 6 eu-
ros (públic en gene-
ral) i 5,5 euros (socis
de La Xarxa). L’espec-
tacle es fa al Teatre
parroquial El Foment
de Martorell.

TELÈFONS
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 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
Centre
Especial
de Treball
93 775 39 45

CULTURA
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

EDUCACIÓ
CEIP
Els Convents
93 775 01 67
Escola José
Echegaray
93 775 20 98
Escola Juan
Ramón
Jiménez
93 775 10 66
Escola Vicente
Alexandre
93 775 46 90
Escola
La Mercè
93 775 01 10
Escola Lola
Anglada
93 774 83 30
Escola Mercè
Rodoreda
93 775 21 60

Escola Mpal.
Arts
Plàstiques
93 775 37 71
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

ESPORTS
Patronat Mpal.
d'Esports
93 775 53 51 
Camp futbol
Les Carolines
93 775 41 17
CE Torrent
de Llops
93 775 24 33
CE La Vila
93 774 23 65
IEM
93 775 16 71
Pavelló
Esports
93 775 39 19
Piscina La Vila
93 774 23 65
Piscina d'Estiu
93 775 10 04

SANITAT
CAP B. Aires
93 775 51 03
CAP La Vila
93 775 19 51
CAP Torrent
de Llops
93 776 69 68
CAP Salut
Mental
93 774 51 53
Centre 
neuropsiquià-
tric
93 775 22 00
Creu Roja 
93 775 05 50
Hospital Sant
Joan de Déu
93 774 20 20
Ambulàncies
061

SEGURETAT 
CIUTADANA
Bombers
085
Policia Local
93 775 07 83
Protecció Civil
93 775 24 96
Mossos
d’Esquadra
088
Pomfusa
(Serveis 
Funeraris)
93 775 55 52

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:

Luisa Amado Pascual
de 92 anys
27 de gener de 2011
Oratori de Pomfusa
Carmen Reyes Castaño
de 82 anys
27 de gener de 2011
Sant Esteve Sesrovires
Miquel Florensa Font
de 96 anys
28 de gener de 2011
Collbató

Encarnación Olivé Roca
de 82 anys
28 de gener de 2011
Santa Maria de Martorell
Carolina Ventura Seuba
de 93 anys
29 de gener de 2011
Esparreguera
M. Pilar García Munuera
de 54 anys
31 de gener de 2011
Esparreguera
Juan Pérez Avellana
de 89 anys
31 de gener de 2011
Oratori de Pomfusa
Pedro García Fuentes
de 77 anys
31 de gener de 2011
Olesa de Montserrat

Pilar Safont Alcón
de 78 anys
1 de febrer de 2011
Santa Maria de Martorell
Maria Pérez Carmona
de 93 anys
1 de febrer de 2011
Esparreguera
Encarnación Miranda Moreno
de 90 anys
1 de febrer de 2011
Santa Maria de Martorell
Josefa Correa García
de 88 anys
2 de febrer de 2011
Oratori de Pomfusa
Millán García Ferrándiz
de 72 anys
2 de febrer de 2011
Sant Andreu de la Barca

FARMÀCIA

Entrada nord a la Font del Mamut. Any 1953
n Aquesta imatge és la que Ferran Porta va captar damunt de l’actual pont per on circulen els
Ferrocarrils de la Generalitat i que s’observa l’entrada nord per Martorell quan s’estava enllestint les
obres de construcció de la carretera. És l’accés d’arribada dels vehicles que actualment venen
d’Abrera. Al costat dret és on es troba la Font del Mamut i l’accés actual d’entrada al barri de Can Cases
i el Club Palace. Al marge esquerra, actualment hi ha un conjunt de naus industrials i l’estació de FGC.

MARTORELL EN B/N (21)




