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Revitalitzant l’esport
Societat n P9

Els millors 150
gats del món a
ca n’Oliveras

de MARTORELL

des del 1979

EXPECTACIÓ 700 persones visiten, el dia de l’estrena, la remodelació del Complex
Esportiu La Vila QUALITAT L’alcalde Salvador Esteve destaca “el nou concepte

esportiu del centre” i afegeix que “aquest equipament serveix per revitalitzar el barri”

EN FUNCIONAMENT. Aquesta setmana, les sis pistes de pàdel del Complex Esportiu La Vila estan funcionant a ple rendiment

DO Martorell (24) n P7

Societat n P10

Josep Carol:
“La missió de la
literatura és
recrear la vida,
segons la visió de
cada escriptor”

El PSC no vota a favor
del desenvolupament
del sector P-7 on una
empresa de logística
crearà entre 1.500 i
2.000 llocs de treball

c SPV

c IdM

c IdM

Ara pots saber l’actualitat a l’instant del poble al nou web informadordemartorell.cat
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SALT DE QUALITAT EN LA PRÂCTICA ESPORTIVA
IdM

n

Unes 700 persones van
participar, diumenge passat,
en l’acte d’inauguració del
Complex Esportiu La Vila. Les
obres han consistit en la construcció d’un nou edifici d’equipaments adossat a l’actual
-on hi havia les pistes de
pàdel-, on s’han ubicat uns
vestidors nous, un gimnàs nou
i dos nuclis d’escales amb ascensors que han permès eliminar les barreres arquitectòniques. També s’hi han construït unes pistes de pàdel
noves i se n’ha remodelat la
pista de frontó.

Revitalització del barri

En l’acte d’inauguració, l’alcalde Salvador Esteve va
assegurar que “des del punt

de vista esportiu, Martorell fa
un salt endavant en la millora
de la pràctica esportiva. Penseu que aquesta instal·lació
es va construir l’any 1930 i ha
anat evolucionant. Ara bé,
aquest equipament remodelat està orientat des d’un nou
concepte totalment adequat
als nous temps”. Esteve, pe-

rò, també va afegir que, juntament, al nou equipament, “el

barri s’ha revitalitzat amb la
remodelació de la plaça del
costat del Complex Esportiu i
la zona d’aparcaments del
Vapor-2”. En el torn de parla-

ments, la presidenta del Club
Natació Martorell, Núria
Córcoles va dir que “dono les

gràcies a l’Ajuntament de
Martorell per l’esforç que ha
fet en la remodelació del
Complex Esportiu La Vila”.

Després dels parlaments,
l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve; la regidora
d’Esports, Núria Canal i la presidenta del CN Martorell,
Núria Córcoles van descobrir
una placa a l’entrada del Complex Esportiu La Vila. Tot seguit, els assistents a l’acte, en
grups, van visitar el recinte
esportiu acompanyats per un

La remodelació
del Complex Esportiu
La Vila entusiasma
700 persones visiten, el dia de la seva estrena, les obres de remodelació
de l’equipament · L’alcalde Salvador Esteve destaca “el nou concepte
esportiu del centre” i afegeix que “l’equipament serveix per revitalitzar
el barri” · El Club Natació agraeix “l’esforç fet per l’Ajuntament”
regidor de l’equip de govern
municipal. De l’edifici actual,
s’ha reformat el vestíbul, les
oficines i l’actual graderia de
la piscina coberta. Aquest
espai s’ha redistribuït completament, amb una nova sala
d’instal·lacions en els vesti-

dors actuals de la piscina.
L’edifici, a més, s’ha fet seguint els paràmetres de l’ecoeficiència amb la instal·lació
de plaques solars al terrat de
l’equipament. Finalment, s’ha
millorat el tractament de l’aire
i de l’aigua de la piscina exis-

tent. Aquesta actuació ve
acompanyada del nou Centre
Integral Esport Salut (CIES)
ubicat a l’entorn de la piscina
d’estiu al barri de Camí Fondo, que s’estrenarà el proper
mes de març. Martorell fa un
salt de qualitat en l’esport.

IdM
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SALT DE QUALITAT EN LA PRÂCTICA ESPORTIVA
PERE ALEGRE

700 persones visiten
l’equipament el dia de l’estrena
IdM
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EDITORIAL

Arqué i el PSC, a contracorrent
n A menys de tres mesos per les eleccions municipals, el PSC es troba en un
carreró sense sortida. Després de quatre
anys desaprofitats per redreçar la nau per
la caiguda estrepitosa a les urnes de Dora
Ramon i Adrià Arqué del govern tripartit,
el PSC de Martorell encara la recta final de
la legislatura actuant d’esquena als ciutadans i fent un mal ús de les decisions que
es prenen en les sessions plenàries a
l’Ajuntament de Martorell.
L’enèssima i greu ensopegada d’Adrià
Arqué es va produir en el darrer ple municipal en l’aprovació del text refós de la
modificació del Pla General d'Ordenació
Urbana de Martorell, el Pla Parcial del sector P-7 industrial Solvay i al polígon d'actuació urbanística 21/2. Aquest punt,
d’una trascendència vital per al futur de
Martorell, perquè permetrà el desenvolupament d’una zona on és previst que es
creïn entre 1.500 i 2.000 llocs de treball, el
PSC no hi va votar a favor. La resta dels
partits polítics -ideologies al marge- van
donar suport a la proposta presentada pel
govern municipal de CiU. Arqué va justificar l’abstenció socialista per fer el mateix

que en els plens on s’ha anat madurant
aquest text de modificació per afavorir la
posada en marxa de més ocupació per a
la gent de Martorell.
Arqué, que ja fa uns anyets que es mou
en la política local abanderat pels ‘vius’,
va enterrar les poques esperances que tenia d’aspirar al segon lloc. Però com es
pot abstenir un grup polític a un projecte
tan ambiciós per Martorell com aquest?
Perquè ho ha presentat el teu màxim rival a les urnes? Però, i els interessos de la
gent de Martorell? Qui es pot creure que
en temps de crisi, quan tens l’oportunitat
de generar tants llocs de treball, t’hi giris
d’esquena? La resta de l’oposició no va
dubtar-ne ni un instant, tot i ser, en alguns
casos gairebé antagònics! Com és possible negar-se a un projecte que generarà
ocupació quan hi ha tanta gent a l’atur?
Redreçar el vaixell del PSC no era una
tasca fàcil després d’una trencadissa com
la de 2007. Però mentre els noms d’Adrià
Arqué, Dora Ramon i Esmeralda Rodríguez siguin les primeres espases del PSC,
els ciutadans tenen molt clar quin és el
patró que ha seguir governant Martorell.

amb el boli a punt

que inconscientment els situen en una
posició determinada i obligada des del
seu banc habitual. Per una vegada, que
facin l’esforç de prescindir de condicionaments de partit, d’amics i d’adversaris, i
que decideixin pensant només com a catalans, com a patriotes, com a ciutadans
plenament normals, és a dir, lliures, defensors de la llibertat i rebutjant tota mena de submissió a qualsevol dictat estranger.
Només així, ben predisposats a actuar
amb normalitat com actuen els polítics de
qualsevol altre país del món, és a dir,
actuant com a patriotes, sense deixar la
més mínima possibilitat de comportar-se
com a botiflers, serà vàlida i autèntica la
decisió final. Actuar com a botifler, com
seria el cas del membre d’un partit espanyol que ha de ser fidel al seu partit, l’obligaria a ser traïdor a la pàtria ja que s’està
plantejant que Catalunya recuperi la seva
sobirania.
En el futur de la república catalana és
evident que hi ha d’haver partits diferents, però seran partits catalans que només lluitaran per la prosperitat de Catalunya i no pas a les ordres dels partits
estrangers. Aquesta és la normalitat que
impera arreu excepte a la Catalunya actual, per causa de l’anòmala situació d’una
colònia amb una certa autonomia reglada
per un estatut permès per la potència colonitzadora que explota l’activitat dels
seus súbdits, els permet de viure amb la
il·lusió que es governen sols, pobres ingenus, i no s’adonen que són enganyats i
obligats a pagar el beure.

Antoni Munné i Tomàs

Ara és l’hora
n

Sí, amics, ara és l’hora, d’aquella tan
esperada hora en què es podrà recomençarla nostra història després d’un
parèntesi de tres-cents anys d’ocupació
estrangera que ha impedit que el nostre
poble creixés amb normalitat. Gràcies a
un partit grup de patriotes, el Parlament
ha admès a tràmit la petició que es pugui
discutir el dret a la declaració d’independència.
Ja podrem veure, doncs, com ses senyories els diputats es disposen a escolar
l’exposició de la qüestió amb el detall
ben minuciós dels principals pros i contres de l’esperada declaració d’independència que permeti recuperar la nostra llibertat. En aquesta ocasió, demanaria
als diputats que escoltin amb la mateixa
atenció i que no se’n vagin al bar a esperar que acabin els discursos per a tornar a
la Sala a votar el que els portaveus indiquin, ignorant què s’ha dit en els malaguanyats discursos.
Encara els demano una altra actitud a
tots els diputats de tots els partits i és
que decideixin superar tots els a prioris

societat anònima
Àlex Ribes

alexribes.bloc.cat

Qui està de pega...
n Tinc un amic que es diu Fortunato.
De petit li fèiem bromes amb la cançó
d'en Torrebruno, aquell italià baixet que
cantava el mític tema de "Fortunato, Fortunato, no es un perro ni es un gato". Ell
suportava tot tipus de bromes assegurant
que el fet d'haver nascut a Sort, combinat
amb el seu nom, li garantiria una vida
plena de fortuna. Res més lluny de la realitat.
La seva existència ha estat plena de
cops de mala sort, barrejats amb una
nul·la visió per endevinar el futur. El seu
accés al món laboral es va produir al ser
contractat per l'inoblidable paper higiènic El Elefante. Qui no recorda aquella
tortura marró que semblava inventada
per un sadomasoquista de la higiene íntima. Quan Espanya pregava per no patir
diarrea i el meu amic semblava content
amb el seu nou treball, va arribar el gosset de Scottex. Llavors tot va canviar per
ell. Humiliat per un petit animal que passejava la suavitat per tot arreu, Fortunato
va decidir estudiar electrònica. Aquesta
formació li va permetre ser contractat per
Sony. Recordo com estava de content el
dia que ens va explicar en què consistia
el seu treball. Va dir que li havien assignat a la divisió que fabricava un nou format de vídeo que es deia Betamax. Amb
els ulls brillants d'alegria ens va explicar
que es podrien enregistrar els programes
de la televisió en una mena de cinta que
anava dins d'un cassette. En aquell cas,
però, va ser la cinta VHS la que va enviarli de nou a l'atur.
Anys més tard, i després de provar fortuna en diverses empreses, va ser contractat en una companyia que fabricava
disquettes d'ordinador. Ens va convidar
a tots els amics a un dinar per explicarnos que això era el futur. En aquest cas va
ser el CD la invenció que va assegurar-li
uns quants mesos a la cua de l'INEM. Tot
i així, els seus esforços per treballar en
una empresa de futur el van col·locar
dins d'una nova televisió anomenada
Quiero TV. Deien que el nostre país seria
una mica més modern perquè tindríem la
primera televisió interactiva. La realitat
va ser que ningú tenia ni la més punyetera idea de què era això de la interactivitat i Quiero TV va ser un "quiero y no
puedo". La vocació per l'electrònica no
va poder amb el meu amic Fortunato.
Després d'uns mesos segellant la cartilla
de l'atur, va trobar feina a Toshiba. Un
dinar al Port Olímpic amb tots els amics
de la colla li va servir per anunciar-nos
que l'havien contractat perquè la companyia estava desenvolupant un nou format de DVD d'alta definició anomenat
HD-DVD. Ens va explicar que tindria no
sé quants píxels de resolució i que el
DVD estava més que mort. El que no
sabia era que SONY, l'empresa que va
fracassar amb el BETAMAX, guanyaria la
guerra del mercat de l'alta definició amb
un format que es diria BluRay.
Pel que em diuen, el meu amic cada dia
està més deprimit. No se'n sap avenir
amb tanta mala sort. De fet, des de llavors, i això va ser al 2008, ja no ens ha
convidat a cap dinar més. Ja ho deia el
meu avi: qui està de pega, amb els
collons ensopega. La darrera notícia que
tinc de la seva vida és que s'ha fet soci
del Reial Madrid.
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opinió

n Prop de cinquanta anys ens separen de la primera cavalcada de Reis,
des de l’inici d'una de les festes tradicionals i populars que any rere any s'ha
anat guanyant el cor dels martorellencs
i que continua activa, il·lusionada i encoratjada per seguir aportant tot el seu

batat.
Els recordem a tots, perquè tots han
format part de la història del Patronat
de la Cavalcada, però el record d'avui
el volem dedicar d’una manera especial a un carismàtic amic i company que
ha estat l'últim a deixar-nos : En Carles
Pujol.
Actiu i participatiu, en moltes facetes
de la vida del nostre poble, va estar
implicat amb el Patronat des dels seus
inicis i aquesta implicació, ferma,eficaç
i compromesa , la va mantenir viva fins
l'últim dia de la seva vida.
Treballador , imaginatiu i, sobretot,
convençut de que el seu treball significava quelcom pel seu poble i especialment, per la gent menuda del seu poble, la seva aportació va estar sempre
plena d’il·lusió, esperant, com a única,
però meravellosa recompensa, la “carona” com ell anomenava els nens i nenes del nostre poble, il·luminades, la
nit de Reis, per les espurnes dels es-

encant tradicional i insubstituïble a les
festes de Nadal.
Al llarg d’aquests gairebé cinquanta
anys, que se celebraran el proper 2013,
molts martorellencs han aportat el seu
esforç, el seu compromís i la seva fidelitat per fer possible el petit miracle de
convertir la nit del 5 de gener, en una
nit especial tant pels menuts com per
la gent gran. Però al llarg d'aquests camí el Patronat s'ha deixat el dolorós tribut de molts amics i companys que l'inexorable pas del temps ens ha arre-

tels de la gran cavalcada.
El seu comiat no significa el seu oblit.
Ell, com tots els que al llarg dels anys
han format part activa de la gran festa
popular del dia de Reis, ha entrat ja a
formar part de la història del nostre
poble. Els records perduren, i el nom,
la personalitat i el seu tarannà d'home
bo i amant de Martorell perdurarà per
sempre entre els companys i amics que
vàrem poder compartir amb ell la gran
il·lusió de moltes cavalcades reials.
Descansi en pau.

Mario Garcia Baeza

President del Patronat de la
Cavalcada de Reis a Martorell

El Patronat de
la Cavalcada de
Reis està de dol

-

amb les dues mans
sp

El benestar
n Ho sento molt però avui escric adormit com una marmota. M’han caigut al cap
un parell de llibres literaris que sumen
2.430 pàgines i les més de 100.000 milions de neurones, encara no estigmatitzades, per l’olorós whisky escocès d’illes
han tingut un ensurt polític sospitós.
El dia que encerti una travessa amb
quinze resultats podré escriure més tonteries i, a la vegada, ser comprès immediatament. Abans trobava llibres molt interessants, als contenidors aeris, ara, tota
la cultura és soterrada com el temps del
franquisme gloriós “por la gracia de Dios”,
però Pablo Neruda quan indica: “Mirad,
ojos del mundo/ lo que Grecia, la pura,/ soporta,
el latigazo/ del mercader de esclavos,/ y así de
noche y año y mes y día/ ved como se levanta la
cabeza/ de su pueblo orgulloso”
La selecció natural de la societat occidental afortunada m’ha agafat a contrapeu. Sóc home de principis però tothom
fot cara de funeral. Abans patia per disposar d’èxit popular culturalment parlant,
però ara estic amagat perquè no em molestin més. Quin femer han construït amb
la participació popular i la burocràcia
sense escrúpuls. Compro el diari ‘El Periódico’ per posar-me al dia però, desgraciadament, em dono compte que no se
llegir-los. Quines collonades volen dir i
com ho practiquen? No els entenc (perdonin les molèsties).
Estic convidat a sortir per televisió en
un programa de conjunt però m’obligaran
a baixar-me els pantalons com les pel·lícules d’abans (‘Cantinflas’) i anar amb el
cap pelat. Cosa que practicava per voluntat solitària als sentanta. I han de posarme un pirsing a la boca o al cul, no se on.
El metge indica escrupulosament que tot
això és quelcom delicat per un freudià
practicable com un servidor. Però, què
collons! Vull sortir en pantalla compentint amb la desmanegada Reina del Pueblo. No som tots monàrquics independentistes? Doncs, visca la meva imbecilitat. El problema serà quan apugin els impostos dels pirsings i haguem de deixar
els forats, com els directors i responsables de les tantíssimes caixescurabutxaques! Si l’imperi de la tonteria massiva
domina l’actualitat, no comprenc com
augmenti el fracàs escolar a Catalunya si
els alumnes ho tenen tan fàcil.
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JOSEP CAROL
“La missió de la literatura
és recrear la vida,
segons la visió
de cada escriptor”

PER Andreu González Castro
- I els escriptors en castellà?

Exactament igual. Més quantitat i un
nivell conjunt com mai, però no hi ha un
equivalent a Unamuno, Baroja, Ortega,
Machado, García Lorca o Miguel Hernández. Succeeix el mateix en totes les altres
arts. Vivim temps de pobresa creativa,
amb una excepció: l'arquitectura, que s'ha
convertiten el gran art actual.
- Algun cop m'havies dit que la literatura
és meravellosa, però que al món literari
hi sovintegen les ganivetades.

L’escriptor treballa amb el més important
SPV

Josep Carol i Archs (Martorell, 1929) és ras i curt, fins que
algú no demostri el contrari, el millor escriptor martorellenc viu.
Resident a Barcelona des de fa anys, parlo amb ell de la seva
activitat literària i de la seva visió de l’ofici d’escriptor.
- Josep, tu ets un lector empedreït, oi?

Ni un sol dia a la meva vida sense un llibre a les mans. Hi ha hagut temporades
en què he llegit un llibre per dia. Autors
de tots els gèneres i de totes les èpoques
i països. A la meva biblioteca tinc uns
9.000 títols.
- Mai no has cregut gaire en les escoles
d’escriptura. Per què?

La intel·ligència, la imaginació, la sensibilitat, en fi, el dot creador, es té o no es té.
Es neix amb ell i res ni ningú no pot inculcar-lo. Ara bé, a les escoles d'escriptura
poden donar bons consells complementaris: lectures, temes a escollir, detalls de
perfeccionament... Però mai no poden
ensenyar a ser escriptor. La potència creativa no es pot ensenyar.
- Com és que et vas engrescar amb la
literatura i no vas exercir d’advocat?

Als 15 anys vaig guanyar un concurs de
contes convocat per la diòcesi de Barcelona, que anys més tard guanyaria Montserrat Roig. Érem 800 participants i aquell
dia -28 d'abril de 1945- vaig veure clarament que el meu destí era la ploma. Vaig
estudiar Dret perquè el meu pare, amb
molt encert, em digué que viure de la lite-

ratura era dificilíssim i calia tenir una base
econòmica. La carrera la vaig fer sense cap
vocació i la vida me l'he guanyada per
camins aliens al món jurídic.
- És fàcil viure de l’escriptura?

Ja et dic: dificilíssim. Ara no tant, és veritat. A mi no m'ha preocupat mai això. Les
lletres són per a mi una apassionada
vocació i no una forma de guanyar-me el
pa. D'aquí que només escrigui quan sento
la necessitat imperiosa de desenvolupar
un tema que m'obsessiona i treure'l fora.
És com un part per a una dona. Mai no he
escrit per complir un encàrrec o complaure persones o idees, sinó solament pels
meus pensaments, sentiments i sensacions, amb plena sinceritat, encertat o no.

- Creus que els escriptors actuals en
català estan a l’alçada dels precedents?

Ara hi ha més gent que estudia, que viatja, més informació i relacions, més concursos i més editorials. Tot això esperona a
escriure i, per tant, hi ha més quantitat
d'escriptors que mai. Quant al nivell conjunt, és millor que abans, si bé no hi ha la
constel·lació de grans estrelles. No veig
que ara coincideixin figures semblants a
Pla, Sagarra, Riba, Carner o Eugeni D'Ors.

i elevat material: la paraula. I necessita de
la imaginació, l'observació, la intuïció, la
intel·ligència i la cultura. Aquesta combinació és una festa per a l'esperit i de l'esperit. Plaer de plaers. Mes hi ha el món
literari: competitivitat, enveges, in-compatibilitats personals i ideològiques,
diferència de valors, lluita d'interessos...
- Et reca no haver pogut publicar algun
llibre que voldries treure?

A banda de nombrosos articles en diaris i
revistes d'arreu d'Espanya i alguns països
americans (Mèxic, Colòmbia i Veneçuela), he escrit dotze llibres i me n'han
publicat onze. Tan sols una novel·la, titulada El hombre infinito, resta inèdita. És
molt original i díficil, i comprenc que les
editorials, malgrat reconèixer els mèrits
del llibre, temin el fracàs econòmic. Massa minoritària, em diuen. Sé que dintre de
vint o trenta anys -jo no ho veuré- algú la
publicarà.
- Quins consells donaries als escriptors
ambiciosos?

Fidelitat a si mateixos, buscar l'excel·lència i no portar pressa.

- I als que no ho són tant, però els agrada escriure?

Mentre s'escriu se sent un immens plaer i
aquest és el millor premi. Que llegeixin
molt i molt bo, que escriguin moltíssim i
corregeixin sense por -s'ha de ser molt
dur amb un mateix- i viure al màxim. La
missió de la literatura és recrear la vida,
segons la visió de cada escriptor.
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LA SETMANA EN UN CLIC
AJM

Els escolars
entrevisten a
l’alcalde Esteve
n El 2011, l’any del 30è aniversari de Ràdio Martorell, emissora
municipal, està sent una finestra
oberta per a les escoles del municipi. Des de principi d’any, els
centres educatius s’apropen als
estudis de la ràdio, a la tercera
planta del Centre Cultural, i coneixen el gènere periodístic. Durant aquest segon trimestre, els
alumnes participants a la campanya “La Ràdio, a l’escola”,
aquesta setmana, un grup d’alumnes d’Els Convents van fer la
seva pràctica entrevistant als
mateixos estudis de Ràdio Martorell, a l’alcalde Salvador Esteve. Els alumnes van ser molt exigents a l’hora de preguntar algunes qüestions a l’alcalde que
va respondre sense tocar el violí. La resta d’escoles han triat
una altra activitat relacionada
amb la ràdio per aprofundir en
els diferents gèneres periodístics, com ara, la tasca que estan
fent els alumnes de La Mercè,
amb un reportatge de les activitats que fa el centre amb motiu
del 150è aniversari. Cada centre
fa una activitat paral·lela.

PERE ALEGRE

Més de 150 gats d’arreu del món conviuen a ca n’Oliveras
n Més de 150 gats d’arreu del món van participar, el cap de setmana passat, en el concurs per triar el gat més bonic. Prop de 140 cuidadors d'arreu d'Europa es van reunir al recinte firal de Ca n’Oliveras per cercar el gat de raça
més bonic. Es tracta d'un concurs de bellesa internacional i que forma part del campionat europeu. Els propietaris
busquen la perfecció: "els jutges valoren que el gat s'aproximi el màxim possible als estàndards de bellesa de la
seva raça", explica la María Ramírez, cuidadora professional. Com més s'hi aproximi, més bona puntuació obté: "un
gat persa ha de ser arrodonit, tenir molt pèl i els ulls rodons. En canvi, un Bombai ha de ser com més negre millor",
explica en Marc Busquets, membre del club organitzador de la trobada, l'Spanish Cat Club. És per això que els cuidadors miren fins l'últim detall dels seus gats, els pentinen i els preparen abans de pujar al ring. Allà, un jutge en
valora les característiques físiques, però també "l'aspecte general o el caràcter", diu la Maria. Un cop examinats, els
jutges reparteixen els premis. En ser un campionat europeu, els punts se sumen a una classificació comuna. A la
trobada hi havia propietaris catalans i espanyols, però també d'altres països, com ara França o Portugal.

Premi per a

n L’Accademia Internaziona
premi al pintor martorellenc
tica per part de durant el XI
men, Betí ha presentat l’obra
de l'Associació ‘Grup Art i c
Barcelona amb la participaci
rreu de l’estat i del món. D
ambaixador de Martorell arr
obra pictòrica. Durant els úl
de premis per diferents gale
pacitat pictòrica que traça l’a

L’Informador

DIVENDRES, 25 DE FEBRER DE 2011

ARXIU PARTICULAR

LA SETMANA EN UN CLIC
FUNDACIÓ ARC DE SANT MARTÏ

a l’artista Diago Betí

ale Greci Merino (Itàlia) li ha concedit un
Diago Betí per la seva trajectòria artísII Saló d’Hivern 2011. En aquest certaa ‘Plats, tasses i gerros’. L’acte, a càrrec
color’ i la galeria És Art, s’ha celebrat a
ió de més de 150 artistes de països d’aDiago Betí s’ha convertit en un autèntic
reu del món gràcies a la seva acurada
ltims anys, Betí ha recopilat una munió
eries d’arreu d’Europa i demostra la caartista martorellenc.

Cargill aposta pels projectes de l’Arc de Sant Martí
n Un any més, l'empresa Cargill, de Martorell, segueix donant suport als projectes proposats des de
la Fundació Arc de Sant Martí. Aquest any la col·laboració s’ha concretat en la construcció d’un gran
tendal en el Centre d'atenció Diürna Arc de Sant Martí, de Martorell. Aquest centre que atén a persones amb discapacitat intel.lectual del Baix Llobregat Nord. Aquest tendal cobreix un pati interior servint
de resguard en els dies de sol intens, que permetrà que els nois i noies del centre puguin realitzar un
major nombre d’activitats a l’aire lliure, fent-ne ús com a zona d’esbarjo ,activitats de psicomotricitat ,
jocs dirigits..., i també per acollir diferents actes festius. La sensibilitat i la implicació de Cargill fa que
projectes molt diversos esdevinguin finalment un únic projecte comú entre Cargill i Arc de Sant Martí.
PERE ALEGRE

PERE ALEGRE

Presentació
de dos llibres
n La Torre de les Hores va

acollir, el 18 de febrer passat, la presentació dels dos
darrers llibres publicats de
l’obra completa d’Artur Bladé Desumvila, “L’exiliada
II” i “Viure a Tarragona”.
L'acte va comptar amb la
participació d’Artur Bladé
Font (fill de l'autor), de Xavier Garcia (periodista i
escriptor); Frederic Ribas
(estudiós); l’alcalde Salvador Esteve i la regidora de
Cultura, Maria Hinojo. L’acte el va organitzar la Fundació Francesc Pujols.

El Programa
Thao al Mercat
n Un grup d’alumnes del
José Echegaray són els
protagonistes de l’espai
‘Para todos La 2’, de Televisió
Espanyola. Els alumnes van
participar en la visita guiada
i al taller de degustació que
s’ha fet al Mercat Municipal
Les Bòbiles. Aquesta acció
forma part del desenvolupament del Programa Thao i
l’Ajuntament, que actua en
la prevenció de l’obesitat infantil. L’espai s’emetrà el
proper 7 de març, de 11.30
a 13.15 hores.
PERE ALEGRE

AJM
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Campanya per
mesurar el soroll

PxC es presenta
a les municipals

n L’Ajuntament de Marto-

n La formació política d’ul-

tra dreta ‘Plataforma per
Catalunya’ (PxC) ha anunciat que es presentarà a les
properes elecciones municipals a Martorell. El candidat de PxC serà Rafael
González Gurillo, qui va ser
membre del PP a Martorell.
PxC presentarà candidatures el proper 22-M en dotze
municipis més del Baix Llobregat. En les eleccions al
Parlament, PxC va obtenir
xxx vots a Martorell.

CiU presenta el
candidat Esteve
n Aquest diumenge, 27 de

febrer, a partir de les 13.00
hores, Convergència i Unió
presentarà a Salvador Esteve i Figueras, com a candidat a les properes eleccions municipals en un acte al Cafè d’El Progrés. La
presentació del candidat
anirà a càrrec del president
de CDC a Martorell, Josep
Maria Palou. Hi intervindran Xavier Fonollosa i Salvador Esteve. Durant l’acte
es projectarà un vídeo on
s’observarà la transformació urbanística de Martorell
en els últims quatre anys.

Consulta a la
junta electoral
n L’Ajuntament de Marto-

rell, a través del seu gabinet jurídic, ha fet una consulta formal a la junta electoral davant la nova llei que
prohibirà qualsevol publicitat relacionada amb les
eleccions municipals del 28
de març al 6 de maig (data
d’inici de la campanya). Tenint en compte que durant
aquest temps se celebrarà
la Fira de Primavera, tot fa
preveure que els partits polítics quedaran al marge
dels estands de la Fira, fins
i tot, els ‘xiringuitos’ del
PSUC i d’ERC.

Insòlit. Els representants del PSC van abstenir-se davant d’un projecte d’alta volada

El PSC es queda sol i
s’absté en la creació de
1.500 llocs de treball
La resta de grups -CiU, ICV, ERC i PP- voten a
favor del projecte de desenvolupament del sector
P-7 on s’ubicarà una empresa logística
n

El PSC d’Adrià
Arqué va a contracorrent a només tres
mesos de les eleccions municipals. En
el ple de dilluns passat, Arqué i els seus
companys del PSC
van abstenir-se, davant la sorpresa general de la resta del
consistori, a l’aprovació del text refós
de la modificació del
Pla General d'Ordenació Urbana de
Martorell, el Pla Parcial del sector P-7
industrial Solvay i al
polígon d'actuació
urbanística 21/2. La
resta de grups municipals -CiU, ICV, ERC
i PP- hi van votar a fa-

vor. És el penúltim
pas que fa l’Ajuntament de Martorell,
abans de l’aprovació
definitiva, pel desenvolupament d’aquesta zona on s’hi
construirà un polígon
de logística que permetrà la creació
d’entre 1.500 i 2.000
llocs de treball.
Durant aquests últims dos anys, el govern de CiU ha treballat de valent per
facilitar la creació de
nous llocs de treball
a Martorell amb l’arribada d’inversors
de l’estranger que
seran els responsables de desenvolupar aquest sector

que ocupa 35 hectàrees i que, amb l’aprovació al ple, també es desencalla el
projecte de creació
d’habitatge social al
barri de Can Bros.
Els promotors del
polígon són d’origen
britànic i la primera
empresa que s’ubicarà ho farà en una
nau de 50.000 m2 on
es generaran 200
llocs de treball. L’alcalde Esteve reconeix que “la nostra

dedicació és absoluta a donar facilitats a totes les empreses que vulguin
generar llocs de treball. Aviat hi haurà
novetats”.

rell, a través de l’àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa una campanya per mesurar el soroll
ambiental per tota la població. La campanya s’allargarà durant tres mesos.
Aquesta actuació es fa a
través d’un vehicle adaptat
i equipat amb analitzadors
de soroll. Cada unitat porta
un analitzador de soroll
homologat que permet obtenir per cada període de
temps considerat. Disposen de gravació digital
d’esdeveniments, per tal de
poder esbrinar posteriorment l’origen del soroll mesurat.

Més millores a
l’Anoia, a punt
n La setmana vinent és

previst que s’iniciï la segona fase de les millores a
l’entorn del riu Anoia. El govern de CiU té previst la
plantació de 90 arbres de
bosc de ribera i un seguit
de mesures que faran que,
a partir de la primavera, tot
l’entorn de l’Anoia, tingui un
aspecte de riu urbà, net i
endreçat. Aquesta actuació
és una de les que ha generat més agraïments per
part dels ciutadans a l’equip de govern durant la legislatura.

Creu Roja
vol nous socis
n Creu Roja del Baix Nord
ha iniciat una campanya de
captació de nous socis. Per
mitjà de trucades telefòniques als domicilis i empreses, s’informarà dels programes que Creu Roja desenvolupa en tots els
àmbits, Les persones interessades es poden apropar a la seu de Creu Roja
al barri de Camí Fondo.

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

L’Informador

DIVENDRES, 25 DE FEBRER DE 2011

11

12

L’Informador

DIVENDRES, 25 DE FEBRER DE 2011

L’Informador

13

DIVENDRES, 25 DE FEBRER DE 2011

Derrota del
Club Handbol
n El Club Handbol Martorell va encaixar una nova
derrota a la pista de La Salle Bonanova (34-23). Els
martorellencs van anar a
remolc durant tot el partit.
El primer temps, l’equip
barceloní va agafar un còmode avantatge tot i la defensa imposada pels martorellencs fins al descans
(17-9). A la represa, el CH
Martorell es va situar a cinc
gols, però no va poder retallar més diferències. Pels
martorellencs van jugar Escoda, Codina 3, Barrachina, Castelló 1, Subirats 1,
Ortuño, Obiols 1, Trujillo,
Anguita 5, Florenza 2, Salhi
2, Rodríguez 3, Fèlix 5 i
Pueyo.

Medalles pel
Club Natació
n La nedadora del Club
Natació Martorell (CNM),
Núria Marquès va aconseguir dues medalles al tercer
Campionat absolut de natació funcional Open d’Hivern: una, de plata a la prova de 100 metres esquena
i, una altra, de plata en la
prova de 50 metres esquena. D’altra banda, el Club
Natació Martorell ha obtingut uns bons resultats en el
Campionat de Catalunya
d’hivern amb cinc diplomes
a Daniel Romartínez (en
les proves de 100, 200 i
400 metres lliures) i Xavier
Carrillo (en les proves de
100 i 200 metres braça).
Cal destacar que la resta
dels participants (Clara
Ferrer, Arnau Cristóbal,
Sergio Garcia i José Luis
Barragán ) han fet un paper
molt digne durant la prova
baixant els seus registres
individuals. La prova es va
disputar a la piscina nova
de l’Escullera, la seu del
Club Natació Barcelona.
Aquests premis demostren
la feina del Club Natació.

n
L’Escola Vicente
Aleixandre ha guanyat la segona prova del Campionat
Escolar d'Atletisme, que es
va disputar diumenge passat, amb 183,2 punts i s'ha
situat per davant del Lola
Anglada que, amb 154
punts, ha quedat segon i el
Mercè Rodoreda, tercer
amb 134 punts. Les dues
primeres escoles han repetit els llocs dels tres últims
campionats i el Merce Rodoreda s'ha afegit a la llista
de guanyadors. Els trofeus
als col·legis guanyadors
s'entregaran el proper 15 de
maig durant la jornada especial per als més petits
(nascuts als anys 2006, 2007
i 2008). El Martorell Atlètic
vol agrair a tots els nens i
nenes, mares i pares la seva
participació en la prova. Durant la jornada d’atletisme
escolar hi va assistir l’alcalde Salvador Esteve i una representació del govern.

El Vicente Aleixandre
guanya en atletisme
L’escola s’adjudica el Campionat Escolar que
promou el Martorell Atlètic Club, diumenge passat
IdM
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MARTORELL EN B/N (24)

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

Festa dels Quintos. Any 1959
n La ‘Festa dels Quintos’ era una de les celebracions més clàssiques de la gent jove de Martorell. Els
‘Quintos’ -aquells joves a qui se’ls destinava a fer el desaparegut Servei Militar- feien una gran festa a
la sala gran d’El Progrés on s’escollia a la ‘Madrina’ de cada any. En aquesta fotografia, l’any 1959, la
jove escollida va ser la Sra. Sumoy, la dona de Joan Tomàs de Cal Garballador. En la imatge, els joves que formaven part de l’organització: Busquets, Bou, Morera, Espinal i Tomàs.

AGENDA
Senderisme.
n Aquest dissabte, 26
de febrer, l’Agrupació
Excursionista de Martorell farà una sortida
inclosa en el cicle de
senderisme. 4a etapa
dels 3 monts: Sant
Llorenç Savall-Mura, a
les comarques del Vallès Occidental i el Bages). La sortida té un
recorregut de 24 kilòemtres. L’hora de sortida es pot consultar a

amartorell.com/aem o
bé trucant al telèfon
mòbil 639 337 984.

Cinema.
n Aquest dissabte, 26
de febrer, a les 19.00
hores, es projectarà el
film “Bicicleta, cullera
i poma” a l'auditori
del Centre Cultural
amb motiu del cicle
de ‘Cinema a l'Auditori’. El film, dirigit pel
cineasta Carles Bosch
i realitzada en col·laboració amb la Fundació Pasqual Mara-

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:
Luis Sala Capellades
de 74 anys
11 de febrer de 2011
Abrera
Josefa Bosch Sans
de 85 anys
11 de febrer de 2011
Gelida
Dolores Feliu Vendranas
de 97 anys
11 de febrer de 2011
Olesa de Montserrat

FARMÀCIA

gall té una molt bona
acollida a les sales de
cinema de Catalunya.
La pel·lícula és una
aproximació a la malaltia d’Alzheimer que
reflexa tant la perspectiva científica com
els aspectes humans i
emocionals que caracteritzen l’etapa posterior al diagnòstic.

Cinema.
n Aquest diumenge,
27 de febrer, clou el
Festival Internacional
de Cinema de Medi

Fèlix Lobato Palomares
de 83 anys
11 de febrer de 2011
Esparreguera
Serafín Rubio Moya
de 72 anys
12 de febrer de 2011
Sant Andreu de la Barca
Maria Diéguez Pereira
de 81 anys
12 de febrer de 2011
Esparreguera
Felipe Gómez Montes
de 69 anys
13 de febrer de 2011
Crist Salvador de Martorell
Montserrat Farran Tarrats
de 90 anys
13 de febrer de 2011
Sant Andreu de la Barca

Farmàcia Miralles Via
Av. Germans Martí, 25

Ambient de Martorell
a l’auditori Joan Cererols del Centre Cultural amb una doble
sessió. A partir de les
12.00 hores es projectarà el film “El lince
perdido”. A les 18.00
hores, es projectarà el
documental “Vienen
por el oro, vienen a
por todo”. A les 19.30
hores, hi haurà una
conferència-col·loqui
“Indústries extractives. Medi Ambient i
drets humans”. L’entrada és gratuïta.

Mercedes Pérez Ibáñez
de 88 anys
16 de febrer de 2011
Sant Andreu de la Barca
Mercedes Pérez Sánchez
de 65 anys
15 de febrer de 2011
Olesa de Montserrat
José Gargori Altimis
de 74 anys
16 de febrer de 2011
Crist Salvador de Martorell
Martí Roig Roig
de 69 anys
16 de febrer de 2011
Esparreguera
Nota: Els difunts de la setmana
passada hi havia un errada en
el mes.

(barri El Pla)
Telèfon 93 774 15 19

Del 25 de febrer al 4
de març 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

