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S’OBRE LA PRECAMPANYA ELECTORAL
CiU MARTORELL

Els partits ja
han decidit
els seus
candidats
A tres mesos per les eleccions municipals,
tots els partits, excepte la CUP, han fet oficial
el nom del candidat pels comicis del 22 de
maig · Esteve (CiU), Arpal (PP) i Gómez
(ICV) repeteixen; Arqué (PSC) representa la
continuïtat de l’exalcaldessa Dora Ramon i
Adolf Bargués (ERC) és la gran novetat
n Les eleccions municipals

són al cap del carrer. D’aquí a
tres mesos, els martorellencs
hauran de passar balanç de
quatre anys de govern de
CiU. El 2007 Martorell va tombar a Dora Ramon i Adrià Arqué amb una victòria històri-

ca de Salvador Esteve. El
2011, CiU reforça el seu paper des del govern mentre
que PSC, ERC i ICV s’alerten
de la caiguda general. El PP i
Cd’s s’uneixen a l’espera si
es presenta PxC. La CUP ha
de desvetllar el candidat.

La maquinària electoral ja va a
tota vela. Després del pas de
les eleccions al Parlament de
Catalunya, els partits ja han
iniciat el seu assalt a Martorell.
En una legislatura on CiU ha
demostrat una capacitat de
gestió sense fisures, Salvador
Esteve repeteix coma alcaldable amb un bagatge polític inqüestionable, amb una feina
feta sense precedents i liderant un equip de persones
que han demostrat ser un govern sòlid durant els últims
quatre anys. El PSC, que es
troba a la deriva després de la

derrota sense pal·liatius a Catalunya, ha apostat per un candidat que representa els valors de la nefasta gestió del tripartit d’esquerres (PSC, ERC i
ICV) a Martorell. Adrià Arqué
és la fotocòpia de la seva mà
dreta, l’exalcaldessa Dora Ramon. Les dues opcions reals a
Martorell són clares. Repetir
un govern d’esquerres pot derivar a quatre anys de foscor i
que recentment ja es van viure. Un triomf majoritari de CiU
donarien estabilitat, eficàcia
en la gestió i seguir una transformació evident.

PERE ALEGRE

Esteve (CiU), el valor
de la feina ben feta
L’alcalde es presenta amb un bagatge absolut
i un equip de persones potent al darrera
n Salvador Esteve i Figueras afronta als seus 65 anys
una altra revàlida a
les urnes. S’ha presentat sis vegades
com a candidat i ha
guanyat sempre i
en cinc ocasions ho
ha fet per majoria
absoluta. Amb els
resultats a la mà,
és el rival a batre.
Per CiU representa
el “millor actiu”,
com va reconèixer
Xavier Fonollosa
en l’acte de proclamació d’Esteve
com a candidat a
petit comitè.
A Esteve l’avalen
una munió de valors que ha anat
transmetent
al
llarg dels seus anys

com a alcalde i
com a polític. El
seu bagatge en la
política és inqüestionable. Va lluitar
a favor dels drets i
de la democràcia
durant l’etapa del
general Franco i ha
estat un actiu de
Martorell durant
tota la seva trajectòria.
Martorell li deu a
Esteve la seva capacitat de recuperar l’orgull de poble i de situar el
municipi a primera
fila del nou segle.
La seva tenacitat i
amor propi no el
van fer caure l’any
2003 quan per només sis vots va haver de cedir l’alcal-

Bargués s’estrena
i és una incògnita
Agafa el repte de liderar l’enèssim
projecte d’ERC després de Joan Jorba
n

Debutant. Bargués davant el repte de la política

Adolf Bargués i Astúrias ha fet el salt a la primera línia de la política local com a candidat d’ERC
a les eleccions municipals
de 2011. Actiu dins el par-

tit des de fa una colla
d’anys, ha agafat el repte
de liderar l’enèssim projecte d’ERC a Martorell.
Abans d’encapçalar la candidatura, ha hagut de pas-

dia a Dora Ramon.
L’anterior legislatura va recórrer tot
Martorell a peu, casa per casa. El seu
missatge, la seva
proximitat, el seu
caràcter i el seu carisme el van portar
a la victòria el 2007
després de quatre
anys de grisor. En
aquesta legislatura, el repte de CiU
era molt gran després de les expectatives que s’havien creat fruit d’un
triomf històric amb
12 regidors de 21
possibles. Però a
Esteve l’ha acompanyat un equip
sòlid de persones
que han fet una
feina de gran valor.

sar el procés de superar el
llegat que havien deixat
Joan Jorba i Carles Ruiz,
qui l’any 2003 van ser decisius per convertir a Dora
Ramon com a alcaldessa
de Martorell. Amb la dimissió de Ruiz, Jordi Parera ha tingut una política de
mà estesa al govern de
CiU, fet que ha provocat
crítiques des de la pròpia
assemblea del partit. Bargués és la gran novetat en
unes eleccions on la marca d’ERC està molt devaluada arreu del país.
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S’OBRE LA PRECAMPANYA ELECTORAL

PP i Cd’s s’uneixen
per tenir més força

PSC MARTORELL

Arpal (PP) dóna el segon lloc de la llista a
Casal, qui va ser candidat de Cd’s el 2007
E-NOTÍCIES

Traspàs. Adrià Arqué simbolitza el llegat de l’exalcaldessa Dora Ramon

Arqué, la continuïtat
de Dora Ramon
Ho aprova l’assemblea socialista i assegura
que “l’exalcaldessa encara és un actiu nostre”

Casal-Arpal. El PP pacta amb Cd’s per captar tots els votants possibles

n

n

Adrià Arqué i
Armestoy (Martorell, 1948) va ser
escollit per unanimitat, anit, oficialment com a alcaldable del PSC per
a les eleccions municipals del proper
mes de maig. Arqué, que és regidor de l’Ajuntament de Martorell
des de l’any 2003,
va ser ratificat per
la militància després de ser el candidat que presentava l’executiva del
partit. Després de
l’anunci fet a L’Informador, havien
sonat fins als últims dies altres
possibles candidats, com ara, Fèlix
Chico, exalcalde
d’Abrera i Joan Gal-

ceran, exalcalde de
Sant Esteve Sesrovires.
L'alcaldable socialista va dir a Ràdio Martorell que

“és un honor que
els militants i simpatitzants del PSC
hagin apostat per
mi per encapçalar
la llista en les municipals”. Arqué

substitueix, així, a
Dora Ramon com a
cap de files del
PSC. Precisament,
el nou alcaldable
socialista no ha
volgut avançar si
l’exalcaldessa formarà part de la llista del PSC i ha confessat que “Dora

Ramon és un suport i un actiu per
la meva candidatura”. El programa

polític del PSC per
les municipals, segons Arqué, “està
basat en tres premisses: honestedat, humilitat i humanitat.
Volem
que la gestió municipal sigui més
transparent, de mà
estesa i propera
als ciutadans. Sobretot, que el ciutadà se senti partícep amb la gestió
del govern”. En re-

lació a possibles
pactes postelectorals, Arqué diu que

“amb ICV ens hi
sentim més propers amb la seva
política i amb ERC
dependrà del que
proposin. No renunciarem al nostre compromís polític per governar”.

Gómez o sumar
el vot fidel d’ICV
Repeteix com a candidat i té com a
objectiu repetir els dos llocs al consistori
n Xavier Gómez Revuelta torna a ser el cap de files d’ICV en les eleccions
municipals de 2011. Des
de la marxa de Teresa Ordóñez, el jove ecosocialis-

ta ha liderat el projecte
des de l’etapa del tripartit
d’esquerres a Martorell on
tenia la responsabilitat
com a regidor a l’equip de
govern de Dora Ramon.

El PP i Ciutadans han unit esforços de cara a les
eleccions municipals del maig. Així
es va escenificar en
un acte el 10 de febrer passat , amb
la presència de
Francesc Josep Arpal, candidat del
PP a les municipals, i Vicente Casal, qui va encapçalar la candidatura de Ciutadans
l’any 2007. En l’acte hi va assitir el
portaveu adjunt al
Parlament i vicesecretari d'organització, Josep Llobet.
Arpal va assegurar
que l'objectiu és

“incorporar a totes aquestes persones que havien
estat a les llistes

Gómez té tot el pes d’ICV
a Martorell i és l’home de
confiança dels antics representants del PSUC. Tot
i que no ha fet oficial el
seu nomenament com a
alcaldable ecosocialista,
ho ha confirmat en el darrer butlletí municipal que
edita l’Ajuntament. L’objectiu d’ICV en aquestes
eleccions serà mantenir
els dos regidors que ocupa al consistori tenint en
compte que és l’únic partit d’esquerres que no ha
caigut arreu de Catalunya.

de Ciutadans per
mirar d'aconseguir tot aquest vot
que no és nacionalista i que es
trobaria una mica
orfe. S'ha demostrat que anar per
lliure no ens va bé
ni a PP ni a Ciutadans”. Arpal va
afegir que "hi ha
una bossa d’un
miler de vots que
en les autonòmiques van votar
Cd’s i PxC i que
volem captar. El
nostre objectiu és
ser decisius en el
futur govern de
Martorell”.

D’altra banda,
Vicente Casal, alcaldable de Ciutadans l’any 2007,
serà el número 2 a
la llista del PP a les

properes eleccions
municipals. Casal
ha tingut una trajectòria
política
moguda en els
últims quatre anys.
Després del seu
pas per Ciutadans
–amb qui va aconseguir 470 vots- va
dimitir del partit i
es va incorporar a
Unión Progreso y
Democracia
(UPyD), de Rosa
Díez. Ara, ha fitxat
pel PP de Martorell. Casal confessa que “som l'ú-

nica opció no nacionalista seriosa
perquè el PSC és
un partit que està
enfonsat. El PP representa totes les
veus no independentistes
liberals”.

ICV MARTORELL

Objectiu. ICV no vol perdre la seva representació
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EDITORIAL

L’aposta per l’esport i la salut
n Aquest diumenge, Martorell estrena
les obres de remodelació i ampliació del
Complex Esportiu La Vila. No és una remodelació qualsevol ni una petita millora
com en altres ocasions. A partir d’aquest
diumenge, el Complex Esportiu La Vila ja
serà una instal·lació de primera fila, un
equipament a la mateixa alçada de moltes altres instal·lacions privades. L’equip
de govern de CiU haurà transformat una
instal·lació que va ser construïda l’any
1930 en un equipament preparat per
afrontar la segona dècada del segle XXI.
Les obres han consistit en la construcció d’un nou edifici d’equipaments adossat a l’actual, on s’han ubicat uns vestidors
nous, un gimnàs nou i dos nuclis d’escales
amb ascensors que han permès eliminarne les barreres arquitectòniques. Una de
les essències del nou equipament són les
pistes de pàdel. Aquest esport, que ha
rellevat la pràctica de l’esquaix de la dècada dels anys 80, està tenint molta grapa a Martorell. Amb la voluntat de mantenir la demanda, Martorell ha triplicat l’oferta de pàdel: de només tres pistes que
hi havia fins ara es passa a 9 pistes! (6 al
Complex Esportiu La Vila i 3 més al nou
Centre Integral Esport Salut). A més, pels
més nostàlgics, s’ha remodelat la pista de
frontó. De l’edifici actual, s’ha reformat el
vestíbul, les oficines i l’actual graderia de

la piscina coberta. El Complex Esportiu La
Vila agafa una nova dimensió. Es millora
el servei i es manté la quota. Un canvi que
permetrà als martorellencs gaudir de la
pràctica de l’esport en estat d’efervescència. I a tot això, en menys d’un mes, el govern de CiU posarà en marxa l’obra més
esperada: el Centre Integral Esport Salut.
Aquest equipament serà un dels pioners de la comarca. Ubicat a l’entorn de la
piscina d’estiu, el CIES és la culminació
d’una manera d’entendre l’esport i la salut. Des de fa molts anys, Martorell ha treballat de valent per disposar d’unes instal·lacions esportives a l’alçada. El CIES
és la cirereta del pastís. Un punt d’inici
d’ofertar la pràctica esportiva. Ben aviat
es posarà en marxa un equipament que
si-tuarà Martorell en el lloc capdavanter
de la comarca en matèria esportiva.
Amb l’estrena de la remodelació del
Complex Esportiu La Vila i la posada en
marxa del Centre Integral Esport Salut,
Martorell serà dels pocs municipis de la
zona que disposarà de tres piscines cobertes (a l’estiu, una més de descoberta!).
El salt de qualitat és inqüestionable. En
una època on la pràctica de l’esport ja
s’associa com un valor més de salut, Martorell es posiciona com a abanderat de
l’esport al Baix Llobregat. I ara, a disfrutar
dels equipaments.

amb el boli a punt

han rebut vots dels electors. Aquests
electors són ciutadans que volien que els
seus preferits fossin al govern perquè
pensaven que són els millors. Aquests
ciutadans, doncs, mereixen un respecte i
això significa que ses senyories, si ara els
ha tocat ser a l’oposició, no poden dedicar-se a fer la guitza al govern, ja que d’alguna manera ells també han de considerar-se responsables del govern de la nació. La recta conducta dels diputats, no
només per respecte als seus votants sinó
per dignitat, per a ser honestos i per patriotisme, és lícit que els sigui exigida.
Ara, tots plegats, tenen l’oportunitat de
demostrar al poble que la mala fama dels
polítics era infundada. Que siguin honrats,
que no hi hagi mai més casos de corrupció, i que serveixin amb total dedicació i
generositat al poble en el seu paper d’administradors. A fi de comptes, hauria de
pesar més el patriotisme que el partidisme. Confio que el més positiu no seria
només que el nou govern mereixés l’aprovació de la majoria al cap dels primers
cent dies, sinó que renovin la confiança
del poble al cap de quatre anys i que siguin reelegits per a poder executar els
programes que encara estiguin inacabats,
per a major benestar del país i, sobretot,
que abans de complir-se aquests primers
quatre anys, Catalunya torni a ser lliure i
totalment independent.

Antoni Munné i Tomàs

El nou canvi
n

S’ha acabat el tripartit. Era un canvi
que, com ha quedat demostrat a les urnes, el desitjava una gran quantitat de ciutadans. Ara, és d’esperar que el nou govern demostri amb la seva actuació que
l’elecció ha estat encertada. Donem-los,
doncs, els acostumats cent dies de marge
per a poder celebrar o lamentar el canvi.
Que puguem celebrar el canvi dependrà principament de la sinceritat que hi
havia en els polítics guanyadors quan proclamaven les seves intencions i el seu
programa, però també és l’actitud i de la
conducta de la resta de partits representats al Parlament.
En efecte, l’èxit o el fracàs del nou govern depèn de la seva major part de la seva eficàcia en la gestió de la tasca empresa, però també hi influeix, i no pas poc, la
conducta dels altres partits. Tots els que
formen part del govern, són diputats que

societat anònima
Àlex Ribes

alexribes.bloc.cat

Still got the blues
n Diu el David Trueba que comencem
a fer-nos grans quan els futbolistes que
admirem són més joves que nosaltres.
La setmana passada em vaig adonar
d'una segona possibilitat: ens arriba la
plena maduresa quan els nostres ídols
de l'adolescència comencen a morir-se .
És el que vaig pensar al llegir la notícia
de que havia mort el Gary Moore, un
dels millors guitarristes que ha donat la
història de la música popular. Va
començar fent hard rock; tot i que va
acabar la seva carrera dins del blues, un
estil pel que fa temps que em sento
atret. Crec que és la música ideal per
posar una banda sonora al territori dels
perdedors, dels abandonats, del dolor,
de la tristesa… De fet, en anglès si dius
I feel blue estàs transmetent una idea de
pena, d'estar profundament abatut. No
sé per quina raó però el blues s'adscriu
perfectament a aquest submón del
fracàs. Al mateix temps, és una música
que pot estar carregada d'erotisme i
sensualitat. No em preguntin per què.
No ho sabria dir. Si tanques els ulls
mentre escoltes un d'aquells blues
carregats de malenconia pots veure
locals obscurs, llums penetrant núvols
de fum de tabac, cantants en decadència atacant sense pietat les ànimes de
noctàmbuls ancorats en una barra plena
de cercles d'alcohol…
Avui he sentit la necessitat de tornar
a escoltar la música que durant tantes
hores va omplir la buidor existencial de
la meva adolescència. Perquè sí, jo
també vaig ser un d'aquells adolescents
perduts, acomplexats, solitaris i amb
una autoestima sota mínims, que es va
refugiar a la música, com ho podria haver
fet en altres coses més nocives. He buscat la cançó que més va sonar als meus
walkman (no s'havien inventat els
iPods). Aquest tema es diu Empty
rooms. I ara hi ha un vers que ha adquirit un altre sentit: loneliness is your only
friend (la solitud és la teva única amiga). I
és que ja l'adolescència em va murmurar
petites cosetes a l'oïda. Em va avisar
que, a mida que em fes gran, em visitarien noves idees i experiències, però
que també havia d'aprendre a gestionar
les pèrdues. Perquè perdria coneguts,
amics, familiars i, també, ídols.
Recordo tardes senceres escoltant
música en els tocadiscos dels amics de
la colla. Recordo els interminables solos
de guitarra de Gary Moore, la nota sostinguda durant trenta segons de
Parisienne Walkways (una cançó que ara
m'apropa perillosament a la llàgrima),
les històries que ens explicàvem sobre
altres grups de música… Però sobretot
recordo l'adolescència compartida amb
la música com a excusa. Avui, en un
cotxe que anava cap a Barcelona per la
B-23 sonava a tot drap la cançó més trista de Gary Moore. Porta per títol Johnny
Boy. Per qui no l'hagi escoltat diré que
té la tristesa profunda de les cançons
tradicionals irlandeses, barrejada amb
la bellesa de les millors melodies, aquelles que s'endinsen a l'ànima per recordar-te que segueixes viu. Sort que, com
diu una cançó del Sr. Moore: still got the
blues (encara tinc el blues).
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opinió

Joaquim Parera i Albiac

Kraus, Nielsen
i Schumann
n Crònica del concert celebrat el dia
12 de febrer a l’Auditori de Barcelona.
Obres: SIMFONIA EN DO MAJOR, VB
138 de Joseph Marin Kraus. CONCERT PER A VIOLONCELL I ORQUESTRA de Robert Scumann.
SIMFONIA Nº 4 de Carl Nielsen.
Director: Tuomas Hannikainen, violoncell: Jean-Guihen Queyras.

Quan es parla de música clàssica
sempre ens venen al cap els noms de
sempre, les grans patums i ens oblidem que entre els grans sempre hi va
haver petits compositors desconeguts,
que no acostumen a formar els repertoris habituals de les grans orquestres a
menys que siguin del país o de la ciutat
natal del compositor. Aquest seria si fa
no fa el cas dels compositors Joseph
marti Kraus i Carl Nielsen, pràcticament
dos desconeguts, no pas com Robert
Schumann, que és un habitual de les
sales de concerts de tot el món i la seva
obra es força reconeguda.
Joseph Martin Kraus (1756–92), contemporani de Mozart – era conegut com
el Mozart suec malgrat sentir- estava
molt més lligat musicalment a Haydn i
aquesta simfonia ho demostra; però,
ves per on, aquesta no sembla una simfonia d’encàrrec, al contrari, et fa oblidar els seus referents musicals i veus
que el que sona no és una simple repetició d’esquemes, et trobes que, sense
ser una gran composició, es pot dir que
és bellíssima en els seus tres moviments, una composició que pots sentir
i després recordar amb un agradable
regust, podríem dir que es simplement
maca, però és que, a més, una d’aquestes peces que pot encaixar tranquil·lament en qualsevol repertori, la
seva durada es mínima (uns 12 minuts)
i els seus moviments passen com un
sospir, això sí, un sospir la mar d’agradable.
Per altra banda el vell conegut
Schumann, amb el seu concert per a

violoncel i orquestra, és una mostra
d’introspecció romàntica plena de
grandiositat i poesia, en què el violoncel, molt sovint, a part del diàleg que
manté amb l’orquestra, també esdevé
narrador únic. La resta d’instruments
esdevenen poc més que so d’ambient
llunyà que acompanya amb una suau
remor. Per acabar, la simfonia de Carl
Nielsen (1865-1931), és una obra amb
la que el director aconsegueix quelcom
impossible a l’auditori de Barcelona.
Després d’un primer moviment violent i controladament caòtic, el segon
moviment es converteix en reflexió, un
respir abans el tercer moviment no
torni a arrasar amb tot el que se li posa
al davant amb més violència que el primer moviment.
El segon moviment és un petit miracle, la reflexió porta a la por, i la por a
l’espera i finalment a l’esperança, i
aquesta esperança al silenci; i quin
silenci! Durant uns segons abans el
director no abaixa la batuta , tot l’auditori es queda en un profund silenci,
ningú s’atrevia ni tant sols a respirar,
quina meravella, que jo recordi ningú
ho havia aconseguit abans, el poder
deixar que aquest silenci t’envaeixi
com si d’un compàs més es tractés és
com si, per un cop, et deixessin sentir
per dintre tota la simfonia sencera.

amb les dues mans
sp

Perduts
n

Arribo a la Sibèria amb la sensació
de tenir els mitjons humits i els peus
freds, articulo unes sensacions desagradables en un idioma inintel·ligible i directament als fogons preparo un cafè olorós vaporitzant l’estància que s’ha de rescalfar amb un parell d’artefactes pròpiament estufes de més de 30 anys d’antiguitat. L’una a ampolla de gas i l’altra directament a la xarxa elèctrica. Està previst un xupito de malta escocès...
L’ensurt de viure cada jornada historietes diferents fa que l’estímul de soportar-se a un mateix vagi continuant, fent
història. Podria emprenyar-me adquirint
un diari del país o un de tirada nacional,
l’idioma periodístic resulta gairebé el
mateix. És una llàstima. Estem en mans
de la cinquena columna i a callar. Estem
envoltats de tantes possibles objectivitats que les pastilles contra el mareig ja
no resulten efectives. Ara toca el cafè en
una tasseta preciosa trobada al carrer i
esperar que la bona planta s’escalfi un xic
i que la reacció en cadena comenci immediatament. Amb la boca plena de líquid i disfrutant de la seva escalfor afago
perquè la central no talli la llum per carència de crèdit i que la col·lecció d’ampolles de butà també entrin en crisi.
Acollonit no penso entrar al lavabo i sí
resistir amb l’escassa claredat que dóna
l’única finestreta que es pot obrir -la resta disposa, fa temps, de les persianes
trencades. En aquest hotelet trepitjo papers per tot arreu mentre prenc la segona
amarga tassa i intento pensar en l’utilitat
existencial. Torno a mirar el calendari per
saber el dia on som, el que em toca la
pebrotada un altre cop.
No em trobo depressiu sinó amb força possibilitats de tocar campanes i somniar truites. Les amistes, escasses, m’he
utilitzat com a psicòleg per correspondència, ofici arcaic i sense futuribles però
collonut per respirar l’actualitat virtual
que, més o menys, vivim afortunadament
tots plegats al ball de bastons de l’Imperi. D’aquí a 200 milions d’anys no quedaran ni les pedres. Però algú recordarà el
repòs i el plaer immens assegut a can
Roca.

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

- 08760 martorell
ctra. de piera, 54 2on 2a
telèfon 93 776 69 79 - fax 93 774 55 34
e-mail: ezcurra@icasf.net
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LEONARDO URRUTIA

PER Andreu González Castro

- Què ha passat a última crisi al Sàhara
Occidental?

Al Sàhara Occidental ocupat s'estan cometent abusos brutals contra éssers
humans indefensos. Violacions sistemàtiques de nenes, tortures de defensors dels
drets humans, assassinats i tot tipus de
vexacions a gent culturalment i ètnica
diferent a la marroquina. Això és una infàmia duradora i persistent que es dóna
des de fa 35 anys, amb alts i baixos en el
temps. Estem davant l'intent de destrucció de la identitat cultural d'un poble i del
robatori violent del territori legítim, de la
seva pàtria i dels seus continguts.

Leonardo Urrutia Segura (7 d’abril de 1955) és dirigent de
l’associació solidària ‘Aún Sáhara’ d’ajut al poble saharauí. Va
viatjar al Sàhara Occidental per primer cop el 1981, d’on va
sortir un article a l’Actual i un llibre, que explicava el conflicte
ARXIU PERSONAL

- Quin paper juguen els Estats Units en
tot plegat?

L'exèrcit marroquí es va desplomar amb
estrèpit al desert saharui, tot i ser un dels
millor equipats d'Àfrica i gaudir d'un
suport tecnològic, logístic i econòmic
extraordinari: els Estats Units amb els
seus satèl·lits, Israel amb la seva assessoria militar, França amb suport polític i
armat. Sense oblidar el finançament
generós de l'Aràbia Saudita. Tots plegats
no van poder vèncer aquest petit poble.
Per això van enganyar el Front Polisario
demanant un alto el foc amb la promesa
de celebrar un referèndum d'autodeterminació, que fins ara no ha tingut lloc. Tot
això amb la complaença de polítics i lladres de tota mena, còmplices d'atropellaments criminals. Han abocat els sahrauís
al sofriment constant pel sol delicte d'haver nascut immensament rics en una terra,
en un desert i enfront d'un oceà. Els
Estats Units contemplen amb preocupació (i ara més que mai) tot el Magrib. L'OTAN, braç armat dels EUA, no vol que canviï l'statu quo de la zona. Però les societats del Magrib, més de 200 milions de
persones, majoritàriament joves i sense
futur, no es detindran fins a assolir la
democràcia, la justícia i la distribució
racional dels recursos i els mitjans de
vida. Urgeixen solucions polítiques a
tanta immundícia acumulada per règims
corruptes i despòtics. Com el de
Mohamed VI, que té més diners en comptes fora del Marroc que el PIB del seu
país. Si Europa i els EUA no apliquen
solucions polítiques i econòmiques en
aquests països, tot el nostre sistema de
vida còmode i privilegiat acabarà per
anar-se'n en orris. No hi caben ja les solucions policials o militars. La història
demostra que els pobles clarament motivats i objectivament necessitats són els
que canvien i decideixen el rumb dels
temps.
- S'ha dit que un Sàhara Occidental convertit en estat feble podria servir de base
a Al-Qaida.

Absolutament impossible. Almenys en el
territori controlat pel front Polisario. Ho sé
objectivament. L'he visitat i el visito amb
militars. És un territori controlat per forces
de la RASD i això vol dir que en aquest
desert no es mou un llangardaix sense
que ho sàpiguen els soldats sahrauís.
- Hi ha relació entre la revolta sahrauí i

“EUA contempla amb
preocupació (i ara més
que mai) tot el Magrib”
les que s’estan esdevenint al nord d’Àfrica, Tunísia i Egipte, particularment?

No, excepte la d'una situació d'abandó i
injustícia, que no atenen com haurien els
organismes internacionals ni els països
dominants de l'hemisferi occidental. Per
què no s'ha celebrat encara un referèndum d'autodeterminació al Sàhara? Per la
mateixa raó que no s'atenen altres qüestions que estan en l'agenda, però que
ningú s'atreveix a abordar. Fins que el
poble anònim diu prou. El cas concret del
Sàhara és especialment vergonyós. Polítics com Zapatero, i altres que el van
precedir, estan donant en aquest cas i en
d'altres l'exacta mesura de la seva capacitat ètica, política i intel·lectual. I és que
aquesta bestiola anomenada capital
financer, anònim, omnívor, pateix una
feroç bulímia.

- Té cap sentit la proposta d'autonomia
que Zapatero, segons WikiLeaks, ha fet
al rei Mohamed VI?

Zapatero és un ximple. Per desgràcia, no
és menys intel·ligent que "El senyor de
los hilillos", Rajoy. I Aznar i Felipito Tacatún… Tots ells poden distingir-se pel
seu servilisme davant els interessos bastards dels que saquegen el Sàhara
Occidental i molts altres llocs. Espanya és
des de 1975, en tant que antiga colònia
del Sàhara Occidental, segons les resolucions de les Nacions Unides i d'acord amb

el dret internacional en matèria de descolonització, la potència administradora del
territori. És a dir que hauria de d'afavorir
la solució definitiva del conflicte i vetllar
pel compliment de les resolucions de
l'ONU. Llavors, per què no porta a terme
cap tasca de les que li corresponen? Pel
xantatge de les pasteres? Pel tràfic d'haixix i altres al·lucinògens vegetals? Per les
enormes reserves del banc pesquer saharià? Pels fosfats? Pel petroli que se sap
que existeix al territori del Sàhara
Occidental? Pel gas?

- Quines diferències substancials hi ha
entre el Sàhara i altres territoris que
demanen exercir el dret a l'autodeterminació?

Les diferències en status polític entre el
cas del Sàhara Occidental i altres territoris
vénen marcades pels processos històrics i
les lleis internacionals vigents que hi fan
referència. El cas més semblant al del
Sàhara Occidental es va donar amb Timor
Oriental, que va ser un procés molt dur
però que va acabar bé. Per això és bo que
es matisi i es treballi correctament l'explicació política sobre aquests conceptes,
similars i relacionables, però no sempre
idèntics, com són la lluita per la independència d'un territori envaït o subjugat,
sobre l'emancipació de les colònies, les
neocolònies, la lluita per l'autodeterminació, la lluita revolucionària d'alliberament.
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LA SETMANA EN UN CLIC
IdM

L’entorn de l’Anoia serà repoblat
n L’entorn del tram urbà del riu Anoia al seu pas per Martorell serà

repoblat amb espècies arbòries autòctones, que envoltaran un passeig fluvial. Arbres com ara els àlbers, els salzes, els pollancres o
les freixes formaran part de la vegetació que es podrà veure al voltant del riu. Es tracta d’un conjunt d’espècies que, de fet, són o haurien de ser les pròpies dels boscos de ribera al nostre territori, tot i
que en molts casos s’han vist substituïdes per canyars, a causa de
la degradació dels cursos fluvials. La introducció d’aquests arbres
no serà, però l’únic canvi visual dels marges de l’Anoia des del Molí
Fariner i fins gairebé l'aiguabarreig amb el Llobregat. Aquesta
actuació començarà després de dragar i ampliar la làmina d'aigua.

AJM

‘Pa Negre’ i ‘Bicicleta, cullera i pom

n La campanya 'Cinema a l'Auditori' a Martorell projectarà films de p

'Bicicleta, cullera i poma', que han estat guardonats pels Premis Gaudí 20
l'últim dissabte de cada mes, a les 19.00 hores, a l'Auditori Joan Cererols
a juny i d’octubre a desembre. La primera sessió serà el 26 de febrer amb
ra i poma', Premi Gaudí 2011 al millor documental i basada en la lluita co
de l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall. Entre els films que e
porada seran 'Pa Negre', Agustí Villaronga (el 26 de març); 'Viatge màgic
i 'Caracremada', protagonitzada per Lluís Soler. El preu públic de cada s

ORIOL MALET

VilaEstoc atrau
clients al carrer
Segon disc de NU-B d’Eloi López
n El grup NU-B, del bateria martorellenc Eloi López -que actualment és professor de l’Escola Municipal de Música de Martorell- ha
publicat el seu segon treball titulat “Hombres de agua”. El primer treball, “Paisajes Sonoros” va aparèixer al mercat l’any 2005. En
aquest treball s’hi troben deu cançons, que destaquen “Sapta
Sindhu”, “Tus ojos”, “Hombres de agua” (el nom del disc), “La fábrica de la luz” o “La avenida de tu calor”. NU-B està format per Dídac
Zárate (guitarres i cors), Daniel Maneja (veu), Alex Cánovas (baix) i
Eloi López (bateria). NU-B va néixer l’any 200 i han actuat en les sales més importants de Barcelona (Garatge, Salamandra, La Capsa).
La portada del disc l’ha dissenyada el martorellenc Oriol Malet.

n Els botiguers del Centre Comercial La Vila van viure, el 16
de febrer, una nova edició del
VilaEstoc coincidint amb el
Mercat Setmanal de La Vila, els
botiguers van treure el gènere
de la botiga al carrer per tal d’oferir als seus clients ofertes
exclusives en articles rebaixats,
d’altres temporades i restes de
sèrie. Durant tot el dia, de 10.00
a 20.00 hores, una munió de
clients van aprofitar el VilaEstoc
per comprar tota mena d’articles
a preus més rebaixats. La roba
va tornar a ser la peça que va
tenir més èxit de sortida.
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LA SETMANA EN UN CLIC
Aquest diumenge,
inauguració del
CE La Vila

AJM

n Aquest diumenge, 20 de febrer

ma’, a Martorell

a partir de les 13.00 hores, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i la regidora d’Esports, Núria
Canal inauguraran les obres de
remodelació del Complex Esportiu La Vila. Les obres han consistit en la construcció d’un nou edifici d’equipaments adossat a l’actual, on s’han ubicat uns vestidors nous, un gimnàs nou i dos
nuclis d’escales amb ascensors
que han permès eliminar-ne les
barreres arquitectòniques. També s’hi han construït unes pistes
de pàdel noves i se n’ha remodelat la pista de frontó. De l’edifici
actual, s’ha reformat el vestíbul,
les oficines i l’actual graderia de
la piscina coberta.

primera fila com 'Pa Negre' i
011. Les projeccions es faran
del Centre Cultural, de febrer
b la pel·lícula 'Bicicleta, culleontra la malaltia de l'Alzheimer
es podran veure aquesta temc a l'Àfrica', de Jordi Llompart
sessió és 3,5 euros i el 2x1.

Atletisme
per les escoles
n Una munió de nens i
nenes participaran, aquest
diumenge, 20 de febrer, a
la segona jornada del campionat escolar d’atletisme
al Complex Esportiu Torrent de Llops. A partir de
les 10.00 hores, es faran
totes les proves i després
hi haurà l’entrega de premis. En la classificació general, el Mercè Rodoreda
és primer, amb 78 punts;
Vicente Aleixandre, segon,
amb 75,2 punts i Lola Anglada, tercer, amb 73 punts
AJM

Canvis en la circulació de trànsit rodat a l’entorn de Renfe
n L’Ajuntament de Martorell ha fet un seguit de canvis en la circulació del trànsit rodat als accessos de l’estació de Renfe al barri de Can Carreras per descongestionar el carrer Gomis. Fins ara, l’accés amb cotxe fins a
l’estació de Renfe es realitzava pels carrers Gomis, Sant Lluís i Comerç i la sortida era pels carrers de Sant Joan
i Gomis. Amb la reorganització del trànsit rodat, els carrers de Sant Joan i Sant Lluís s’han invertit el sentit de
la circulació. Així, des d’ara, per accedir a l’estació de Renfe se circula pels carrers Gomis, de Sant Joan, Comerç i de Sant Lluís. D’aquesta manera, s’aconsegueix reduir el trànsit rodat pel carrer Gomis. Aquesta actuació s’ha fet a petició d’un grup de veïns del barri de Can Carreras. Durant tota la setmana passada, la Policia
Local va actualitzar la senyalització horitzontal de la zona. A més, s’ha senyalitzat la zona d’aparcaments.
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crònica

Jordi Benavente

n Una exposició titulada 'La

novel·la romàntica' repassa la
història del gènere rosa, des
dels precedents del segle
XVIII fins a les autores de més
èxit del XXI, passant pels
clàssics del XIX. Aquesta
mostra itinerant i gratuita,
produïda per la Diputació de
Barcelona i l'Obra Social de
Caixa Sabadell, arriba ara a la
biblioteca Francesc Pujols
del Centre Cultural de Martorell, on es podrà visitar fins el
proper 15 de març.

Una exposició titulada ‘La novel·la romàntica’
repassa la història del gènere rosa

Austen, Brontë,
Tellado, Fielding,
Bushnell
Fielding ('El diari de Bridget
Jones'). I Candace Bushnell
('Sexe a Nova York'). I fins i tot
Josep Maria Folch i Torres i el
pioner Samuel Richardson

amb la superficialitat (que no
simplicitat) de les escriptores
actuals. Cada època té les
seves pròpies cronistes sentimentals, i explica els drames
JORDI BENAVENTE

Hi serà Corín Tellado, amb
les seves més de 4.000 novel·les roses. També hi seran
Charlotte Brontë ('Jane Eyre'),
la seva germana Emily ('Cims
borrascosos') i Jane Austen
('Sentit i sensibilitat'). I Helen

('Pamela', 1740), entre d'altres.
Tots ells representants destacats d'aquest gènere popular i
massiu.
Potser la profunditat psicològica de les dames del gènere
rosa del XIX no té res a veure

(amb desenllaços tràgics o
finals feliços) dels seus contemporanis a la seva manera.
Però la sed d'històries romàntiques és la mateixa. Tot i que
molts la considerin encara literatura de quiosc, la novel·la

romàntica ha tingut milions de
lectors: actualment és el gènere més venut als Estats Units i
al Canadà, i suposa el 7% del
mercat editorial mundial.
Un públic fidel

I no es decebin quan descobreixin que 'La novel·la romàntica' és una mostra diminuta, que tot just ocupa una
petita part del passadís central de la Biblioteca Francesc
Pujols de Martorell. Com passa
amb els bons llibres, no és el
seu tamany el que pesa, sinó
tots els móns, les vides i les
històries que conté i suggereix; i tot els llibres amb els
què ens enllança. Com deia
Pérez-Reverte, un llibre és bo
quan et porta cap a un altre
títol, o a diversos. En aquest
sentit, la mostra que ens
ocupa és una invitació a la lectura en tota regla. Articulada a
partir de 16 plafons verticals
amb imatges, textos explicatius i petits destacats de l'estil
"Sabies que...?". Descobrirem
curiositats com que la Reina
del Crim, l'Agatha Christie, va
escriure algunes novel·les
roses amb el pseudònim de
Mary Westmacott. O que Anne
Rice ha escrit novel·les eròtiques, signades com a Anne
Rampling.
Organitzada per l'Àrea de
Cultura de la Diputació i l'Obra
Social Caixa Sabadell, 'La novel·la romàntica' és una mostra que neix amb la vocació
d'abarcar tots els autors que,
amb una empremta més o
menys profunda, han contribuit a l'evolució del gènere. Es
podrà visitar fins el proper 15
de març, i després es traslladarà a d'altres biblioteques de
la Xarxa.
L'exposició es completa
amb una selecció bibliogràfica
de 35 autors i autores de tots
els temps, i amb una guia de
les escriptores més actuals,
responsables de convertir les
novel·les romàntiques en "la
millor amiga de les dones",
segons els organitzadors.

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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Els botiguers
fan front comú
n Els botiguers i petits
industrials agrupats a l'Associació Nou Martorell reclamen més associats per
poder fer front comú a la
crisi i reclamen crear una
marca de comerç que identifiqui l’eix comercial a cel
obert a l’entorn de la Rambla
de
les
Bòbiles.
Aquestes són les principals
conclusions que van sorgir
de la xerrada “Com impulsaries el comerç i els serveis de proximitat de
Martorell?” que es va fer al
Centre Cultural.

Mostra de gats
a ca n’Oliveras
n Aquest cap de setmana

hi haurà l’exposició internacional felina de tipus americà a Ca n'Oliveras. La
mostra felina veuran un sistema d’estil americà molt
dinàmic on hi participaran
diferents expositors nacionals i internacionals (d’Europa, Àsia i Estats Units)
amb els millors gats de la
temporada. L’horari serà
de 10.00 a 18.00 hores i
l’entrada és de 5 euros.

IdM

Prospecció de
les naus i locals
disponibles
dels polígons
n A Martorell hi ha 194 empreses on hi treballen 3.704 persones. Can Cases-Can Sunyol –el
més proper a Can Bros-, amb
1.782 treballadors, és el polígon amb més empleats.
Aquestes són algunes de les
dades que s’han extret de la
prospecció feta per la regidoria
de Treball de l’Ajuntament. Un
treball que ha permès actualitzar la realitat de les empreses
als polígons industrials.
La prospecció de les empreses
que es troben ubicades als des
quatre polígons industrials del
municipi: La Torre, El Congost,
Can Cases-Can Sunyol i a l’entorn de Seat. Aquesta tasca s’ha
fet durant un any a través d’un
Pla d’Ocupació a càrrec de dos
tècnics municipals. La seva
tasca ha estat l’aproximació a
les empreses i el contacte mutu
que ha permès, alhora, que els
empresaris traslladin a l’Ajuntament les seves inquietuds
per a millorar la comunicació o
els accessos als polígons industrials. Amb aquesta prospecció,

l’Ajuntament de Martorell
compta amb una radiografia
molt acurada de les empreses
que es troben ubica als diferents polígons industrials. Els
resultats d’aquesta radiografia
de les empreses de Martorell
servirà per actualitzar les dades
al Servei Local d’Ocupació, disposar d’informació dels perfils
professionals, dels requeri-

ments de formació o de les
necessitats de personal o les
dades del teixit productiu. Amb
aquestes dades, l’Ajuntament
podrà captar empreses per
establir convenis de col·laboració per fer pràctiques per a programes d’ocupació i oferir assessorament en possibles contractacions, ajudes i subvencions en formació continuada.
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Derrota del
Club Handbol

PERE ALEGRE

El Bàsquet Club
agafa aire
n El Bàsquet Club Marto-

n El Club Handbol Marto-

rell va perdre el derbi davant el Molins de Rei (1928) en el partit corresponent a la setzena jornada
de la fase regular de Segona Catalana. Els martorellencs van anar sempre a
remolc en el marcador. El
primer temps va començar
amb un intercanvi de gols
entre els dos equips. El
Molins, amb un joc més
ràpid i encert en el llançament, va avançar-se en el
marcador fins a un màxim
de sis gols al descans (915). A la represa, el Club
Handbol Martorell va retallar diferències, però, el
Molins va acabar imposantse amb claredat. El màxim
golejador del conjunt martorellenc va ser, un cop
més, Yassine Salhi amb 8
gols. Pels martorellencs
van jugar Marc Escoda,
Jordi Codina 2, Carlos Pueyo, Roger Castelló 3, David
Subirats, Joan Obiols 2, Jesús Nogueras, Carles Tella
1, Ivan Anguita 3, Raul Molero, Xavi Ferri 2, Yassine
Salhi 8 i David Rodríguez.
Aquest dissabte, el CH
Martorell jugarà a la pista
de La Salle Bonanova.

El Sala 5 perd el
liderat de 1A
n El Sala 5 Martorell va

cedir el liderat de Primera
Nacional A desprès de setze jornades. Els martorellencs van deixar-se escapar un 2-0 plàcid davant de
L’Hospitalet que va ser capaç de remontar en el tram
final del partit amb un 2-3
final. Amb aquesta derrota,
el Sala 5 s’allunya del primer lloc -ara és a quatre
punts- en una jornada maleïda. El Sala 5 Martorell ha
vist com dos rivals directes
l’han posat contra les cordes. Aquest dissabte juga a
la pista del Premià.

President. Vicenç Notari seguirà com a president de la Penya Barcelonista

La Penya Barcelonista,
en procés electoral
Si no hi ha cap altra candidatura abans de l’11
de març, Vicenç Notari seguirà sent el president
n

La Penya Barcelonista de Martorell
informa als seus socis de la convocatòria a eleccions del
càrrec de president i
la resta de membres
per a la junta directiva de l'entitat, a més
a més, els càrrecs de
secretari, tresorer,
sots-president i vocal. En aquest procés hi pot participar
tot soci major d’edat,
amb una antiguitat
mínima d’un any i no
tenir sospesa la seva
condició de soci.
La relació de socis
electors i elegibles
quedarà exposada
fins l’11 de març de
2011 a la seu social
de l’entitat (Plaça
Pedró, 3) i fins aquell
dia es podran presentar a la junta

electoral constituïda
per l’assemblea general ordinària del 4
de febrer passat, les
candidatures a president i junta directiva
o les reclamacions,
en el seu cas.
Segons el calendari estipulat per la
junta electoral, les
eleccions a la presidència de la Penya
Barcelonista de Martorell se celebraran
el proper 18 de març
a la seu social de
l’entitat, de 17.00 a
21.00 hores. A la mateixa seu, els electors hi trobaran els
sobres i les paperetes dels socis electes. L’acreditació es
farà amb la presentació del DNI, document indispensable
per a l’acceptació

del vot. En el supòsit
que en el dia de
finalització de la presentació de candidatures (11 de març),
només hi concorrin
una única candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta
Electoral com la guanyadora, la qual cosa
anul·larà la convocatòria de votacions
prevista pel 18 de
març, fet del que
s’informarà mitjançant notificació al
taulell d’anuncis de
l’entitat i informant
per Ràdio Martorell,
L’Informador de Martorell o bé al web de
l’amartorell.com. Tot
fa preveure que no
hi haurà cap altra
candidatura i Vicenç
Notari revalidarà la
presidència.

rell està a l’alça després de
sumar la segona victòria
consecutiva a la pista del
Roser (62-81). Aquest
triomf permet a l’equip que
entrena Jordi Segura allunyar-se de la zona perillosa
de la classificació de Copa
Catalunya. Els martorellencs van estar molt entonats durant tot el partit i van
dominar en el marcador
des de l’inici. La màxima diferència arribava al descans amb deu punts de
marge (30-40). A la represa, el Roser va prémer l’accelerador i va ajustar-se
fins a set punts (45-52). En
l’últim quart, l’aportació de
Mario Fuentes va ser determinant per aconseguir
un triomf folgat. Aquest diumenge, el BC Martorell rep
la visita del Collblanc
L’Hospitalet, segon classificat, a partir de les 18.00h.

Golejada al
Club de Futbol
n El Club de Futbol Marto-

rell va caure golejat al Torrent de Llops davant el Juventut Prat (0-3). Un gol al
primer minut del visitant
David Puentes va ser una
llosa massa gran per l’equip de Juanjo Hernández
que té cada cop més lluny
la salvació (ara a 7 punts).
A la represa, el CF Martorell va gaudir de clares oportunitats per empatar el
partit, però el 0-2 aconseguit per Óscar Puentes. Tot
seguit, el Martorell es va
quedar amb un jugador
menys
per
l’expulsió
d’Aleix. Sense esma per
puntuar, el Juventut Prat va
arrodonir la victòria amb un
tercer gol de Sobrero, a 10
minuts pel final. Aquest diumenge, juga al camp del líder del grup de Primera
Regional, el Júnior, amb
l’obligació de guanyar.

14

L’Informador

DIVENDRES, 18 DE FEBRER DE 2011

L’Informador

15

DIVENDRES, 18 DE FEBRER DE 2011

MARTORELL EN B/N (23)

PER GENTILESA DE

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

Vista del Pont del Diable. Any 1962
n El poeta Josep Pla, en el llibre “Viatge per Catalunya” explica que “no hi ha cap poble al món que,

al matí quan obres les finestres, et serveixin Montserrat amb safata”. Aquesta imatge, feta l’any 1962
des del peu del Congost, s’observa l’entorn del Pont del Diable acabat de reconstruir amb motiu de la
caiguda d’una bona part per les bombes durant la Guerra Civil. Al fons, encara no s’havia edificat la
fàbrica de Solvay ni la Glude. Se’ns dubte, les muntanyes de Montserrat tenien molta presència.

AGENDA
Calçotada.
n La Penya Blanc-i-

blava de Martorell
celebra aquest diumenge, 20 de febrer la
desena edició de la
Calçotada Perica al
Restaurant Mas Sunyol, de Castellví de
Rosanes. El menú serà calçots amb salsa;
botifarra amb seques
i fricandó amb bolets;
crema catalana; begudes i cafè. A més,

s’obsequiarà el tradicional pitet commemoratiu i els assistents veuran el partit
entre l’Osasuna i l’Espanyol.

Sortida.
n El Grup d’Amics de

Sant Aniol de Finestres de la Penya Barcelonista farà el proper 27 de febrer una
excursió a La Garrotxa
amb un dinar al restaurant Can Tura. El
preu és de 50 euros.
Les reserves les po-

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:
Carmen Díaz Luque
de 92 anys
9 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Justo Vilar González
de 67 anys
9 de març de 2011
Esparreguera
Andrés Padilla Berbel
de 74 anys
9 de març de 2011
Abrera

FARMÀCIA

deu fer a la seu de la
Penya (Plaça Pedró, 3)
o bé trucant al telèfon
93 775 24 95.

Cinema.
n El Festival Interna-

cional de Cinema de
Medi Ambient a Martorell arriba a la quarta sessió a l’Auditori
Joan Cererols del Centre Cultural. A partir
de les 18.00 hores es
podrà veure el curt
"Insostenible" 3 min;
18.05 h. documental
"Concrete Coast" 26

Amador Fresnedoso Fresne
de 85 anys
9 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Mohamed Essghir
de 45 anys
9 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Rosario Marseñach Jofra
de 87 anys
10 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Patricio Mateo Molina
de 73 anys
10 de març de 2011
Sant Andreu de la Barca
Ana Moreno Sánchez
de 80 anys
10 de març de 2011
Sant Andreu de la Barca

Farmàcia Hernández
c/Lluís de Recasens, 4

min; 18.35h. documental "Green", 48
min; 19.25h. curt
"Agua" 5 min; 19.30 h.
documental "Waterlife", 109 min. La sessió
és gratuïta.

Carnaval.
n Aquest diumenge,
20 de febrer, hi haurà
música i ball de Carnaval a l'Esplai de
gent gran de Buenos
Aires. A partir de les
17.00 hores, a càrrec
de Josep. Els disfressats, entrada gratis.

Fèlix Lobato Palomares
de 83 anys
11 de març de 2011
Esparreguera
Lluís Sala Capellades
de 74 anys
11 de març de 2011
Abrera
Josefa Bosch Sans
de 85 anys
11 de març de 2011
Gelida
Felipe Gómez Montes
de 69 anys
13 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Beatriz Zarauste Quesada
de 100 anys
13 de març de 2011
Olesa de Montserrat

(barri Buenos Aires)
Telèfon 93 775 40 61

Del 18 al 25 de
febrer de 2011

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
neuropsiquiàtric
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

