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CONVINCENT Salvador Esteve, candidat de CiU a les municipals, diu que “el nostre
objectiu és sortir de la crisi. I ho farem a través de la formació, l’ocupació i l’habitatge”
SUPORT 500 persones de la societat civil de Martorell li fan confiança al Progrés

La garantia de futur

LIDERATGE. Salvador Esteve, amb un govern fort al costat, pretén seguir millorant el benestar dels ciutadans de Martorell        c P. ALEGRE

L’atleta martorellenca
Abisola Zainab
acaba en quart lloc
al Campionat català 
juvenil de pista
coberta a Sabadell
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PRECAMPANYA ELECTORAL MUNICIPALS 2011

n Salvador Esteve i l’equip
de CiU han començat la
precampanya electoral te-
nint molt clar quin és l’ho-
ritzó més proper per a la
gent de Martorell. En l’acte
de presentació del candidat
Esteve al Cafè d’El Progrés,
500 persones de la societat
civil de Martorell van esce-
nificar la il·lusió que conti-
nua generant CiU.

Esteve va assegurar que
“tenim un horitzó que val la
pena seguir lluitant per arri-
bar-hi. Hem fet una obra de
govern de quatre anys con-
sistent perquè he pogut
comptar amb un equip de
govern fort i compacte. Te-
nim projecte, tenim idees i
tenim futur. La gent de Mar-
torell ha palpat l’obra de go-
vern que s’ha fet en aquests
últims quatre anys, però no
tindrà continuïtat si no es
guanyen les eleccions”. Es-
teve va advertir que “unes
eleccions no les guanya un
bon candidat ni una bona llis-
ta ni tan sols els que som
aquí, sinó que les guanya tot
un poble. L’exemple el vam
tenir fa quatre anys quan tot
un poble va fer-nos confian-
ça i hem pogut governar”.

Full de ruta clar
Durant la seva intervenció,

Esteve va traçar el programa
de CiU de cara a la propera
legislatura. El candidat con-
vergent va dir que “tenim un
objectiu clar: sortir de la crisi
a través de tres eixos princi-
pals: la formació, el treball i
l’habitatge. Martorell té ac-
tius per sortir abans de la cri-
si que d’altres pobles. Per-

Convenciment. Salvador Esteve va demostrar que té molt clar el full de ruta que ha seguir per fer avançar Martorell

El candidat de CiU diu que “tenim actius per sortir de la crisi. I ho farem
a través de la formació, l’ocupació i l’habitatge” · Esteve repassa la feina

feta i recorda que “les eleccions no les guanya ni un candidat ni una
llista, sinó tot un poble” davant de 500 persones al Cafè del Progrés

JORDI BENAVENTE

Salvador Esteve:
“La nostra prioritat
és sortir de la crisi”

Alè i suport. 500 persones van omplir a vessar el Cafè del Progrés i van demostrar la sintonia que l’alcalde Esteve i l’equip de CiU genera a Martorell

IdM
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PRECAMPANYA ELECTORAL MUNICIPALS 2011

n El primer tinent d’alcalde a
l'Ajuntament de Martorell, Xa-
vier Fonollosa va repartir tota
mena d’elogis cap a Salvador
Esteve: “és el nostre millor
actiu. La gent de Martorell se
l’estima, l’admira i el respecta.
Segueix tant enamorat com el
primer dia, ho fa amb més expe-
riència i entén la política com un
acte de servei i que ha de servir
per millorar la vida de la gent
perquè té una generositat extra-
ordinària”. De la trajectòria
d’Esteve, Fonollosa va dir que
“de 1987 al 2003, Martorell va
viure la transformació més im-
portant que fins aleshores s’ha-
via fet. Durant 16 anys, es van
dissenyar, urbanitzar i construir
barris capdals del Martorell
actual com són el Torrent de
Llops, les Bòbiles i Can Cases.
Edificis com el Centre Cultural o
la majoria de llars d’infants mu-
nicipals. Es van construir més
de 3.000 habitatges, dels quals
1.200 eren de protecció oficial.
Una transformació feta des de

la responsabilitat, la coherència
i el compromís”.

D’altra banda, Fonollosa va re-
cordar, però, que “no podem
oblidar que cal sumar una
victòria àmplia perquè, l’any
2003, tot i haver guanyat les
eleccions, per només sis vots
vam haver d’anar a l’oposició
perquè es van unir tres partits
perdedors”. En aquest sentit, va
afegir que “afrontem les elec-
cions amb el convenciment i la
serenor d’haver complert el
missatge que els ciutadans ens
van encarregar fa quatre anys.
Vam prendre el compromís i
l’encàrreg de treballar de valent
per recuperar el temps perdut i
l’orgull de ser de Martorell. Te-
nim la il·lusió renovada, un lide-
ratge clar i fort de Salvador Es-
teve. Compromís de futur, amb
nous objectius i vestits amb la
força serena d’ocupar la centra-
litat política. Si sabem combinar
somnis i treball i ens doneu
confiança seguirem construint
el Martorell del futur”.

JORDI BENAVENTE

Xavier Fonollosa: “Afrontem les
eleccions amb la serenor d’haver

complert l’encàrrec dels ciutadans”

què? En formació, a tra-
vés del FPCat que es
construirà a Martorell i
que serà un referent per a
la gent jove; el treball i la

recuperació econòmica
ve a través de noves em-
preses. I ho farem en el
polígon logístic dels ter-
renys a Solvay on es cre-
aran entre 1.500 i 2.000
llocs de treball. I en habi-
tatge, amb el desenvolu-
pament de La Sínia i
l’ARE –La Sínia II-, amb la
construcció de 1.100 ha-
bitatges de protecció ofi-
cial”.

Repàs a la legislatura
Salvador Esteve es va

mostrar “molt satisfet”
per la feina feta durant
aquests quatre anys. El
candidat de CiU va subrat-
llar que “és cert que en
urbanisme s’ha fet una
tasca impecable i és el
que es veu més, però hi

ha altres projectes que
hem impulsat i que tenen
molt valor com la creació
de plans d’ocupació que
han donat feina a més de
300 persones, s’ha fet una
línia d’ajuda al comerç,
s’ha revitalitzat el Solà-
rium, s’han fet plans d’in-
clusió social, s’ha dotat
d’un nou sistema infor-
màtic a l’Ajuntament, no
hem apujat els impostos
ni les taxes municipals

per sobre l’IPC, s’ha fet
bonificacions a la gent
gran, a famílies nombro-
ses o monoparentals i
subvencions pels llibres

de text, s’han soterrat els
contenidors cosa que ha
dut a un augment d’un
50% de la recollida selec-
tiva, hem fet un Pla Local
de Joventut enfortint la
formació, el treball i l’ha-
bitatge; s’han executat
nous equipaments espor-
tius i s’han millorat la
resta, s’està fent el Centre
d’Interpretació del Patri-
moni Local, es posarà en
marxa ben aviat l’Espai
Muxart a la Casa Par, s’ha
incrementat la plantilla de
la Policia Local i amb un
nou espai amb la nova
caserna i l’Ateneu de Can
Carreres, que us avanço
que inaugurarem el pro-
per 25 de juliol coincidint
amb la festa del barri”. Ara
bé, Esteve va aplaudir la

tasca feta des del departa-
ment d’Hisenda que ha tit-
llat de “departament de
despatx que ens n’obli-
dem i que ha permès exe-
cutar una munió de pro-
jectes i mantenir l’Ajunta-
ment sanejat. Això té molt
mèrit en l'època de crisi
que ens trobem”. L’acte
va començar amb la inter-
venció de Mercè Morera
qui va recordar la figura de
Manel Caballero.

IdM

PERE ALEGRE

IdM
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Membre de l’Associació Catalana

de Premsa Comarcal

n Llegeixo que el govern d’Espanya,
continuant amb el seu habitual i mai no ha
aconseguit èxti total en l’esforç per a uni-
formitzar tot el territori de l’Estat, diuen
que estan estudiant un pla que corregeixi
el curs de l’Estat de les Autonomies, ja
que, malgrat totes les precaucions a fi que
l’objectiu fos fer una espècie de cafè per a
tothom en segona edició, s’està arribant a
una situació que sembla d’enveges i riva-
litats més pròpies d’un pati d’escola que
no pas de pobles civilitzats, segons es jut-
ja des d’allà. I és que no es pot seguir fe-
liçment un camí contra natura.

Allà no admetran que volen limitar les
autonomies i que l’Estat recuperi compe-
tències que consideren que mai no hau-
rien d’haver cedit, peró la realitat no és
pas d’altra. Ja es poden anar inventant les
excuses més extravagants, que no ens
convenceran pas. No aconseguiran fer

creure a cap català que l’actual govern
l’Espanya considera Catalunya un espai
espanyol, tan espanyol i amb els mateixos
drets i deures que, posem per cas, Cas-
tella o Lleó i que, arribats a aquesta con-
clusió, volen legislar a fi i efecte, que no
existeixi cap possibilitat de diferència.
Això no s’ho creu ningú. Això no s’ho pot
creure ningú.

Ben al contrari, allà creuen que amb
l’Estat de les Autonomies s’ha anat massa
lluny, que alguns governs autonòmics han
superat el llistó i que això és intolerable
perquè aquest camí pot portar a un final
molt conflictiu. Aquell antes roja que rota
continua tan viu com sempre i tot els es-
forços de tots els governs d’Espanya, si-
guin de dretes o d’esquerres, més que
encaminats a proporcionar pau, treball i
benestar a tots els seus ciutadans, sempre
aniran per evitar el progrés del Nord, so-
bretot de Catalunya, d’on suquen amb el
seu espoli.

Si algun lector pensa que pretenc dic-
tar què ha de fer el govern d’Espanya, s’e-
quivoca. Em guardaré prou de ficar-me on
no m’hi volen ni d’imposar normes a casa
del veí. A Espanya, que siguin els seus
ciutadans qui decideixin què volen. El
que reclamo és el nostre dret a no tolerar
la impertinència del govern d’un país veí
que pretén imposar-nos la seva llei, la se-
va llengua i disposar de nosaltres com
d’un botí de guerra.

Això s’ha d’acabar. Hem de dir prou.

Més centralisme
encara

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

EDITORIAL

n La precampanya electoral va co-
mençar diumenge passat amb la presen-
tació de Salvador Esteve com a alcaldable
de CiU. En una posada en escena ben
acurada, Esteve va traçar un discurs es-
tructurat de la feina feta i la feina a fer.
Una feina amb l’urbanisme com a pal de
paller, amb una tasca de matrícula d’ho-
nor de Xavier Fonollosa. Però Esteve, ge-
nerós de mena, va desgranar una munió
de projectes que s’han fet en els últims
quatre anys en tots els àmbits davant l’a-
tenta mirada dels companys de viatge.
Tots menys, un, Manel Caballero, a qui es
va recordar només encetar l’acte i que es
va endur els aplaudiments més emotius.

Una munió de projectes que avalen a
CiU de cara a la cursa electoral. Una trans-
formació històrica al carrer que posen a
Salvador Esteve al capdavant de la línia
de sortida a l’espera que el discurs de l’o-
posició aporti alguna cosa més que el co-
lor de la pintura del remodelat Complex
Esportiu La Vila o d’altres que ja no tenen
rèdit electoral com és el riu. Però més en-
llà de l’obra feta -que és visible a tot Mar-
torell-, Esteve va fer un pas endavant i un
discurs a peu de carrer. “La nostra priori-
tat és sortir de la crisi”, va sentenciar. Una
frase que la diria qualsevol polític que vol

guanyar unes eleccions a menys de tres
mesos pel 22-M. El valor d’aquestes pa-
raules vénen tot seguit. Esteve va argu-
mentar la manera de sortir de la crisi i en
va desxifrar les eines. Segons l’alcaldable
de CIU superar la crisi passa per la forma-
ció, l’ocupació i l’habitatge. No van sonar
paraules buides sinó plenes de contingut.
CiU ha treballat quatre anys pel present,
però, sense oblidar el futur. Martorell su-
perarà la crisi amb la formació que es ge-
nerarà amb el futur Centre d’Excel·lència
de Seat -on la regidora Teresa Casanovas
està tenint un paper rellevant-; l’ocupació
serà el pal de paller de la propera le-gis-
latura (si mana CiU) amb el desenvolupa-
ment del polígon Solvay on es generaran
entre 1.500 i 2.000 nous llocs de treball (a
qui el PSC no s’hi ha mostrat favorable
negant-se a votar a favor en un acord de
ple) i l’habitatge (amb el desenvolupa-
ment de La Sínia 1 i 2 i l’Horta) amb la cre-
ació de 1.100 habitatges de protecció ofi-
cial. Amb un discurs realista i optimista és
com se supera una crisi. L’últim apunt és
el més brillant. “Les eleccions no les
guanya ni un candidat ni un partit, sinó un
poble”. Una sentència on CiU demostra
amb humilitat que per governar cal reedi-
tar la confiança dels ciutadans a les urnes.

CiU i el Martorell en positiu
n La setmana passada, les xarxes so-
cials van intercanviar moltes rialles amb
una mostra més dels problemes d’ubi-
cació espai-temporal de Sergio Ramos,
jugador del Reial Mourinho (abans cone-
gut  com a Reial Madrid). L'esportista
que porta el dorsal número 4  va dir,
referint-se al partit disputat contra
l’Olimpique de Lió, que “ha sido una lásti-
ma que al final se nos hayan escapado los tres
puntos, porque el resultado era muy positivo”.
Sergio, de veritat, ja no vegis Matrix una
altra vegada perquè sembles situat en
una realitat paral·lela. Estàs en octaus
de final de la Champions. No hi ha
punts! A més a més, t'adverteixo que els
gols en camp contrari valen doble.
Necessites calculadora, maco?

En descàrrec del defensa, he de dir
que el món del futbol ja ens ha obse-
quiat amb perles d’aquest estil. Per
exemple, el jugador Mark Viduka va dir
el següent: “no m’importaria perdre tots els
partits, sempre i quan guanyem la lliga".
Suposo que a la seva parella li haurà dit
alguna cosa semblant a aquesta: “no
m’importa que em posis les banyes, sempre hi
quan no et fiquis al llit amb altres homes”.

Un altre intel·lectual del futbol com
Paul Gascoigne va assegurar que “vaig re-
bre 14 amonestacions aquesta temporada. Vuit
d’elles van ser la meva culpa, però set poden ser
discutibles". Ja ho va dir una vegada l'ine-
fable Homer Simpson: “hi ha tres tipus de
persones, les que saben comptar i les que no”.

D’altra banda, tots recordem a David
Beckham. A poc que naveguin per inter-
net descobriran molts dels seus inobli-
dables aforismes. A mi hi ha un que m'a-
grada molt: “definitivament vull que Brooklyn,
el meu fill, sigui cristianitzat. Però no sé encara
en quina religió”. No sé si després va resar
tres parenostres o es va agenollar en
direcció a La Meca.

Tot i així, la frase definitiva al món del
futbol la va pronunciar George Best: "vaig
gastar molt diner en cotxes, alcohol i dones. La
resta l'he malgastat". Crec que l'inspector
d'Hisenda va riure. T'he de dir una cosa,
Best, com cantaria la Tina Turner: You're
simply the best.

Més enllà del món del futbol tots
recordem frases històriques. Sofia
Mazagatos va afirmar que "lo importante es
estar en el candelabro". Suposo que es refe-
ria a "candelero" o potser és que de gran
volia ser espelma. María José Galera,
exconcursant de Gran Hermano, va cri-
dar a un company de gàbia: "endereza la
ensalada". Però la millor de totes la va
pronunciar la Marujita Díaz quan parlava
de la seva situació econòmica: "yo no nado
en la ambulancia". Després d'aquesta mos-
tra de despropòsits, reivindico la crea-
ció d'una Facultat de Famosos on s'im-
parteixi l’assignatura “el perill de les fra-
ses fetes”. En un país disposat a adorar
com a semidéus a mediocres de paper
couché no seria una idea tan dolenta.
Com diria el Jesulín de Ubrique, en dues
paraules: "Im, presionante". O, com assegu-
raria la Yola Berrocal: "vamos, que es gerun-
dio".

Yo no nado en
la ambulancia

societat anònima
Àlex Ribes

www.alexribes.wordpress.com 
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n Fa unes setmanes que al sòtan tinc
un ‘huésped’ ben amagat que diu no po-
der sortir al carrer degut a les manifesta-
cions populars i davant un llibre verd
conta granets de sorra del desert. Quan
va per mig afeitar i es posa les ulleres de
sol crec que està virtualment indentificat
però no m’atreveixo a dir res. Si es tracta
d’un irresponsable de l’equip responsa-
ble del món... se que em fotran a mi a la
garjola o un tret al·legant un suïcidi. I, la
veritat, que els omplin les butxaques
d’euros i em deixin ben tranquil.

Però què foto amb aquest bon home
desgraciat? Diu que li prometen més ca-
lés i armes perquè tot s’estabilitzi. Ha fo-
tut a casa seva a la ruïna. Tothom calla.
Ningú vol treballar. El poder li ha fet com-
prar avions i tancs collonuts. Perquè ser-
veixen les xarxes socials? Ningú va al gra.
A viure anàrquicament que són quatre
jornades i mitja!

Amb la Chacón dirigint el socialisme
progre espanyol, les coses milloraran.
Des de Martorell controlaran els avions i
els independentistes sortiran al carrer a
reclamar més democràcia. Que és com un
formatge, que tallen, retallen i no se sap
mai si no s’acaba o que existeix. Tot és
virtual i a distància teòrica. No em toquis.

Fa uns pocs anys, un treballador era
una persona digna i honrada i ara l’han
convertit en un inútil que tothom s’atre-
veix a enriure-se’n i a despreciar-lo. I, te-
nen raó, està clar.

L’ambient és com una pilota de nen
inflable i ningú sap quin gol es fotrà. Si
per la dreta, el centre o l’esquerra. O des
de dalt. Jo tinc ganes de prosperar i millo-
rar, no foten res de res i robant tot el pos-
sible, naturalment. Això és la revolució!

... Però tota l’existència divina hi troba
tanta competència que ja no se a qui fo-
tre-li la cartera ja que possiblement és la
meva. Només falta que el vell coronel es
mori a casa. Ara que ningú l’escriu.

Revolució

amb les dues mans
sp

n Crònica del concert del 26 de
febrer, a l’Auditori de Barcelona.
Director: Michel Nesterowicz.
Obres: ‘Jack in the box’ (Erik Satie), con-
cert per a violí i orquestra número 1
(Béla Bartok), simfonia número 5 (Ser-
gei Prokókiev).

Mals temps per la cultura, una de les
peces que s’havien d’interpretar ‘Three
movements’ d’Steve Reich, un compo-
sitor bàsic per entendre la evolució
musical dels darrers 40 anys del segle
XX i que vés per on per raons presu-
postàries han tret de la programació,
així com tot un cicle que li havien de
dedicar, en fi, potser que es repensin
què es vol demanar a la cultura exacta-
ment perquè si ens comencen a esca-
motejar uns productes culturals tant
essencials com són els clàssics de la
segona meitat del segle vint, alguna
cosa gran ens estem perdent. Bé però
deixant de banda aquesta nota negati-
va el concert que ens va oferir a l’OBC
no tenia desperdici.

Primer de tot parlem de la senyoreta
Patrícia Kopatchinskaja. Si hi ha una
paraula que la defineixi és miracle. Una
intèrpret que té una virtut afegida a la
del talent i és que quan toca veiem
com realment gaudeix, es diverteix,
juga amb el violí, la seva interpretació
del concert per a violí de Béla Bartok
era tot un exemple de gaudir tocant,
més que una audició va ser una gaudi-
ció, en què orquestra i públic rebien
una generosa ració de plaer musical. El
plaer que la intèrpret sentia ens els
transmetia a la resta com una criatura
reparteix caramels el dia del seu ani-
versari a col·legi.

El concert de Béla Bartok dividit en
dues parts perfectament diferenciades,
arrenca amb el violí en solitari per, a
poc a poc deixar que la resta d'instru-
ments es vagi afegint, aquesta primera
part es gairebé una cançó d'amor que
en la segona part es transforma en llo-
ança. Segons sembla aquest concert el
va dedicar a una violinista de la que

l’autor en va estar enamorat de jove-
net, (que sí, que m'ho va dir un cosí
d'una cunyada d'un amic que va trobar
el manoscrit als calaixos de l’habitació
de la noia deu anys després de la mort
del compositor). Ai! que fort, que fort!

La partitura va ser escrita entre els
anys 1907 i 1908, però no va ser inter-
pretada fins l'any 1956, en fi jo mateix
tinc una novel·la que... Bé, vaja, com
dèiem, aquesta dona, la intèrpret va
interpretar el concert amb una gràcia
lluny del simple virtuosisme o ja posats
de l’academicisme i la seriositat I ho va
fer amb talent i amb humor, un molt
bon humor que ens va encomanar a
tots i que va acabar de rematar amb un
parell de bisos divertidíssims, que in-
terpretava no només amb el violí, si no
ja trencant una certa hortodòxia amb
els peus, amb la llengua, amb la veu i
finalment un giravolt, que va fer sortir
més d'un somriure i un riure.

Abans del concert per a violí però
vàrem poder gaudir de la suite ‘Jack in
the Box’ d'Erik Satie amb orquestració
de Darius Milhaud. Una obra juganera,
extractes d'un ballet bufo que va com-
posar l'any 1899. S'ha de dir que Erik
Satie va ser el precursor del tarannà del
futuristes rusos, un tarannà que consis-
tia en estar barallat amb tothom i no
entendres amb ningú.

Aquest ballet pretenia i aconseguia
reflectir l’ambient dels cafès concerts
del París de finals del segle XIX. Una
peça divertida i juganera que va estar
desapareguda durant uns anys perquè
Satie creia que havia perdut mentre
viatjava en autobús, però que va resul-
tar que se l’havia deixat sota la tapa del
piano. Clar que no es va trobar fins un
any després de la seva mort, tot inven-
tariant el seu patrimoni, no, si es que hi
ha cada despistat per aquest món...

El concert va acabar amb la cinquena
de Sergei Prokòkiev, una simfonia que
en el primer moviment ja penses: os-
tres si que anem forts. Perquè sembla
que aquí, Prokókiev hagi agafat la màxi-
ma de Cecil B. DeMille que deia:
“comença amb un terratrèmol i ves pujant de
to”. I és el que va fer Prokókiev un pri-
mer moviment que cap al final et deixa
anar un terrabastall que Déu ni do. Pe-
rò que ja et presagia el que seguirà,
després d'un segon moviment més
reflexiu, el tercer i el quart moviment ja
son un crescendo que no saps com aca-
barà, i de fet no vols que acabi perquè,
la veritat, qui vol realment que acabi el
que és bo? 

El violí feliç (tot i la
crisi) de Patricia
Kopatchniskaja

opinió
Joaquim Parera
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PER Andreu González Castro

JORDI GIBERT
- Jordi, us va costar al David i a tu fer un
cop de cap i formar la vostra pròpia
empresa?
En el nostre cas va ser un procés natural.
Havíem treballat plegats i teníem bona
entesa. A partir d'aquí vam descobrir que
compartíem inquietuds professionals i
vam començar fent petits projectes els
vespres i els cap de setmana, fins que ens
vam decidir a crear aTotArreu.com. D'això
avui ja en fa més de cinc anys.
- A què us dediqueu exactament?
aTotArreu.com és una empresa especialit-
zada en el disseny i desenvolupament de
projectes basats en Internet: webs corpo-
ratives, comerç electrònic, posicionament
web i màrqueting digital. La nostra missió
és ajudar els nostres clients amb solu-
cions que donin forma a les seves idees i
transformar-les en projectes integrals de
comunicació web.
- És obligatori que quan es té una empre-
sa pròpia els horaris se'n vagin a can
Pistraus?
Bé, no sé si és obligatori, però pel que
puc anar comprovant, és quelcom habi-
tual. En el meu cas, però, com que m'a-
grada tant el que faig, diria que no em
suposa cap esforç.
- Quines facilitats hauria de donar l'ad-
ministració per potenciar les petites i
mitjanes empreses?
Les pimes assumim més risc que les mul-
tinacionals. Per tant, és important que
això l'administració ho valori i prengui
mesures de suport que animi més gent a
crear noves empreses. El dia que totes les
administracions entenguin això i premiïn
la cultura de l'esforç abans que la cultura
del subsidi segur que ens anirà millor
com a país. Un bon símptoma seria que
tinguéssim un alt nombre de noves
empreses, ja que això augmentaria la
competitivitat i ens obligaria a ser millors.
A més, això probablement també ens
obligaria a obrir-nos a nous mercats. 
- Si hom mira la vostra pàgina, pot arri-
bar a la conclusió que treballeu gairebé
gratis. Com us ho feu per quadrar els
números?
Lògicament ni nosaltres ni cap empresa
treballa de franc, però el que sí que inten-
tem és oferir preus molt competitius que
permetin a tots els nostres clients dispo-
sar de serveis web a preus raonables.
- Per cert, com és que esteu al Centre
Tecnològic Comunitari de Masquefa i no
us van instal·lar a Martorell?
La nostra idea des d'un primer moment
era instal·lar-nos en un viver d'empreses
per les sinergies i les facilitats que això
comporta. En aquells temps Martorell no
disposava d'aquest servei i Masquefa
estava a punt d'estrenar el CTC (Centre
Tecnològic Comunitari), un espai pioner
en accessibilitat digital. Vam tenir la sort
de ser una de les empreses selecciona-
des per a instal·lar-s'hi.
- Una de les vostres iniciatives de més
èxit és la creació del portal per a entitats
aMartorell.com, al qual el van seguir d'al-
tres. Quin balanç en feu després d'un

lustre de funcionament?
El 6 de març d’enguany farà cinc anys de
la creació de l'aMartorell.com, un projecte
pioner al país del qual ens en sentim
orgullosos. Fins a dia d'avui hi estan do-
nades d'alta 64 entitats que han publicat
més de 10.000 notícies i 2.500 activitats,
els usuaris han efectuat més de 60.000
comentaris, i tenim una mitjana de més
de 20.000 visites al mes, entre les quals
11.000 són visites úniques. Aquest va ser
el nostre primer projecte de Portal de
comunicació local, al qual van seguir
l'aMasquefa.com, l'aOlesa.com, l'aEspar-
reguera.com i l'aAbrera.com. Sempre hem
apostat per la RD+I, i encara avui persis-
tim en la innovació per tal de créixer i

millorar dia a dia.
Un dels últims projectes d'aTotarreu
.com és el rellançament de la pàgina web
de L'Informador (www.informadordemar-
torell.cat). Quines novetats hi trobaran
els lectors?
Sobretot s'ha volgut donar una imatge
gràfica més atractiva i actual, posant espe-
cial èmfasi en el dinamisme de la portada,
que inclou grans imatges que ens enlla-
cen amb les principals notícies de la set-
mana. També es dóna especial rellevàn-
cia als articulistes, situant un bàner de
cada secció a la columna dreta del web. I
també val la pena destacar les icones de
propagació a les principals xarxes socials
que hem posat a les notícies.

ARXIU PERSONAL

“És important que
l’administració animi

més gent a crear
noves empreses” 

Jordi Gibert i Bernadàs (Martorell, 1974) ha fet forat amb la
seva empresa aTotarreu.com en el món de la consultoria
web, el disseny de pàgines web i altres projectes basats
en Internet. És un especialista de les noves tecnologies.
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L’AMCAM visita l’Escola Echegaray
n El 28 de febrer passat, representants dels Amics de les Motos
Clàssiques i Antigues de Martorell (AMCAM)-Els Mussols-Clàssic
Vespa Martorell, van visitar l’Escola José Echegaray per a col·labo-
rar amb els alumnes de 4rt de Primària, que estan fent un treball
dedicat a les motos. Els nens i nenes van gaudir de les motos de
l’entitat, un model Vespa 125cc, de l’any 1951; una Ducati 175cc,
de l’any 1965, totalment restaurades i una Honda Deauville 650cc
actual, que van accedir fins al recinte de l’escola. L’activitat va con-
sistir en una projecció de fotografies d’arxiu de les primeres motos
que circulaven per Martorell amb les reflexions de Jordi Barón. Una
activitat més per commemorar el 20è aniversari de l’entitat.

Bateig de la Plaça Joan Amades i estrena de Ca l’Oller 
n El diumenge vinent, 13 de març, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i el regidor d’Urbanisme,
Xavier Fonollosa inauguraran les obres de remodelació de l’edifici de Ca l’Oller i de bateig de la nova
Plaça de Joan Amades, situada a l’encreuament dels carrers de Dalt i de Cambreta. En aquest espai,
que fins fa poc temps era un coll d’ampolla, s’ha construit una plaça complint amb la normativa vigent.
A més, d’arranjar el carrer de prioritat invertida, s’ha col·locat una jardinera gran i diverses jardineres
petites, nou mobiliari urbà i s’ha construit un pas per superar les barreres arquitectòniques. D’altra ban-
da, les obres de restauració de l’edifici de Ca l’Oller permetrà el retorn de les aules d’arts plàstiques
municipals en aquest espai. L’acte serà a les 13.00 hores i se servirà un refrigeri als assistents.

7a edició del
Voluntariat
n El Servei Local de Català de
Martorell ha posat en marxa la
setena edició del Voluntariat per
la llengua. Abans de la presen-
tació de les parelles s’han dut
terme dues sessions informati-
ves per als nous participants:
una per als voluntaris i una altra
per als aprenents. En aquestes
sessions se’ls explica el funcio-
nament del programa i s’apro-
fundeix en aspectes sobre els
usos lingüístics per tal de fo-
mentar la presència de la llen-
gua catalana en relacions so-
cials d’àmbit col·loquial. S’han
constituït 30 parelles.

Concert de La Locomotora Negra
n La Fundació Arc de Sant Martí, de Martorell, organitza un con-
cert de ‘La Locomotora Negra’ previst per al proper divendres 18 de
març a les 22.00 hores al Progrés. La Locomotora Negra és una de
les formacions més veteranes del jazz català. Hi formen part 17
músics i un dels quals és el martorellenc Isidre Delgado, professor
de l’Escola Municipal de Música de Martorell. El concert servirà per
recaptar fons per a la construcció de la futura residència a Martorell,
de la Fundació Arc de Sant Martí. Les entrades anticipades es
poden adquirir a l’oficina de l’entitat (despatx 3 de la 1a planta del
Centre Cultural), de 9.15 a 14.00 hores al telèfon 93 775 49 09 o bé
al Centre d’Atenció Diürna, de 9.00 a 17.00 hores o al 93 773 58 73.

LA LOCOMOTORA NEGRA

IdM AJM
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Bateig de la Plaça Joan Amades i estrena de Ca l’Oller 
n El diumenge vinent, 13 de març, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve i el regidor d’Urbanisme,
Xavier Fonollosa inauguraran les obres de remodelació de l’edifici de Ca l’Oller i de bateig de la nova
Plaça de Joan Amades, situada a l’encreuament dels carrers de Dalt i de Cambreta. En aquest espai,
que fins fa poc temps era un coll d’ampolla, s’ha construit una plaça complint amb la normativa vigent.
A més, d’arranjar el carrer de prioritat invertida, s’ha col·locat una jardinera gran i diverses jardineres
petites, nou mobiliari urbà i s’ha construit un pas per superar les barreres arquitectòniques. D’altra ban-
da, les obres de restauració de l’edifici de Ca l’Oller permetrà el retorn de les aules d’arts plàstiques
municipals en aquest espai. L’acte serà a les 13.00 hores i se servirà un refrigeri als assistents.

Millores a la
rambla Bòbiles
n Aquesta setmana s’han
plantat les primeres plan-
tes del primer tram de les
jardineres de la remodela-
ció de la rambla de les Bò-
biles que s’està executant,
des de fa unes setmanes,
des de la Plaça dels Paï-
sos Catalans fins al Mercat
Municipal. Les obres tam-
bé permetran millorar els
passos de vianants, es
reordenarà els aparca-
ments i s’arranjarà tota la
superfície central de la
rambla de les Bòbiles.

AJM

Xavi Hernández,
amb l’ONG
Mans Mercedàries  
n El jugador del primer equip del
FC Barcelona, Xavi Hernández
col·labora amb l’ONG Mans Mer-
cedàries, de Martorell. El jugador
terrassenc va convidar a repre-
sentants de l’ONG a veure un
entrenament del Barça a la Ciutat
Esportiva Joan Gamper. Tot se-
guit, va signar una samarreta
amb el text “Per la gent de Mans
Mercedàries amb afecte” que se
sortejarà a l’estand de la Fira de
Primavera. El sorteig de la sama-
rreta serà per obtenir diners per
portar a terme els projectes que
l’ONG Mans Mercedàries durà a
terme aquest estiu vinent en els
tres camps de treball que realit-
zarà a l’Àfrica (dos a Moçambic i
un a Angola).

ONG MANS MERCEDÀRIES

Aquest dissabte, festa grossa amb el Carnaval ‘Estrident’
n Aquest dissabte, 5 de març, la festa del Carnaval ‘Estrident 2011’ es presenta com un èxit de participació
amb més de 2.500 persones entre les colles. A les 17.30 hores hi haurà la lectura del pregó de Carnestoltes, a
càrrec de l’Aula de Teatre i Comissió Jove a la Plaça de la Vila. A partir de les 18.00 hores, rua de Carnaval des
del carrer del Mur seguint per l’Avinguda Pau Claris, Félix Duran i Cañameras, plaça Rosa dels Vents, passeig
de Catalunya, carrer d’Esparreguera fins arribar a la rambla Bòbiles (pasarel·la, DJ, audiovisuals) fins a Ca
n’Oliveras. A les 20.00 hores, hi haurà l’entrega de premis i, tot seguit, el ball de disfresses, el sopar amb la in-
tervenció artística carnavalera. Des de la mitjanit, Reaggee Fest Carnaval amb concerts i sessions de Dj’s a
càrrec del col·lectiu Blem: New Selecta & Niche Flow (Martorell), Badalonians Sound feat i Señor Wilson.

IdM
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n Martorell va presentar, el 23
de febrer passat, l'estudi sobre
'La situació de la discapacitat i
de la malaltia mental a Marto-
rell' elaborat per la Fundació
Pere Tarrés per encàrrec de l'o-
ficina tècnic del Pla d'Inclusió
Social de Martorell, que depèn
de l’Ajuntament. En l'acte de
presentació de l'estudi hi van
assistir, també, la regidora de
Benestar Social de l'Ajunta-
ment, Mercè Morera; la cap
d'innovació i metodologia de la
Consultoria i Estudis d'Acció
Social de la Fundació Pere
Tarrés i responsable de l'estu-
di, Rosa Coscolla i la tècnica de
Serveis Socials Bàsics de
l’Ajuntament de Martorell,
Mònica Fernández.

Lluita contra l’exclusió
L’alcalde de Martorell, Salva-

dor Esteve, va dir que "les
societat tenen la tendència a
separar o no entendre els que
són diferents. Com a poble
gaudim de molts serveis i des
de l’Ajuntament seguirem tre-
ballant en aquesta direcció a
través del Pla d’Inclusió So-
cial. En aquest sentit, estem
convençuts que les dades d’a-
quest estudi compliran la seva
missió que és ajudar-nos en el
camí de superació. Lluitem
contra l’exclusió contra tots
aquests plans d’inclusió”.   

L'estudi serà una eina del Pla
d’Inclusió Social per detectar
quins són els factors que gene-
ren situacions d’exclusió social

i quins fomenten l’inclusió d’a-
quest col·lectiu a Martorell.
L'estudi també demostra que
la nostra població compta amb
una significativa concentració
de serveis sanitaris especialit-
zats en la malaltia mental, i ha
posat en marxa un seguit d’ac-
cions que promouen la utilitza-
ció de l’espai normalitzat. Com
a punts febles destaca l’estig-
ma que encara generen aques-
tes patologies i la poca inserció
laboral de les persones que les
pateixen.

D’altra banda, la regidoria de
Benestar Social i Salut de
l’Ajuntament, Mercè Morera va
assegurar que “aquest docu-
ment pretén apropar-nos a les
persones que pateixen alguna
discapacitat o malaltia mental.
És un treball que dibuixa quins
sectors són decisius a l’hora
de generar-nos situacions
d’exclusió social i també quins
són els factors per fomentar-
ne l’inclusió. Aquest treball
s’ha fet amb la voluntat de
conèixer la realitat de les per-
sones que pateixen alguna
malaltia mental o alguna dis-
capacitat. És fonamental veure
com es troben i com actuen
per tirar endavant si volem dis-
senyar accions per millorar-
los la seva realitat”. L'estudi
s'ha fet, per tant, tenint en
compte la veu dels principals
implicats com són les persones
afectades, les seves famílies i
professionals de serveis amb
els quals es van fer sis grups de
treball. Aquestes dades van
sorgir de la consulta de fonts
sobre persones amb certificat
de discapacitat procedent de la
Generalitat.

Un 5,8% de la població
Així, a Martorell hi ha 1.537

persones que tenen el certifi-
cat, el que representa el 5,8%
de la població total que resi-
deix al municipi. D'aquestes, el
55,8% ho són per una discapaci-
tat física. En segon lloc hi tro-
bem les que tenen una malaltia
mental que representen el
23,9%.

Turisme local a
la web municipal
n La Regidoria de Dina-
mització de Comerç, Con-
sum i Turisme de l’Ajunta-
ment de Martorell ha posat
en marxa la nova secció de
Turisme dins la web muni-
cipal (www.martorell.cat).
La iniciativa, engegada mit-
jançant el Pla d’Ocupació
de Tècnic de Dinamització
Turística de l’Ajuntament,
suposa la creació d’una
nova eina de difusió de
totes les actuacions que en
matèria de turisme siguin
d’interès general per a la
població. En aquesta nova
secció es podran consultar
temes en matèria d’exposi-
cions i activitats, així com
una sèrie d’adreces i dades
d’interès que s’aniran ac-
tualitzant i ampliant periòdi-
cament. L’accés a la infor-
mació es fa a través de l’a-
partat de Promoció Econò-
mica de la web. La intenció
dels promotors és que el
projecte esdevingui un nou
recurs de difusió de totes
les accions de caire turístic
i comercial que es desen-
volupen a la nostra pobla-
ció així com donar a conèi-
xer l’oferta disponible i
posicionar el nostre munici-
pi en el mapa de recursos
turístics i culturals catalans.

Convocatòria de
subvencions
n S’ha obert la convocatò-
ria de subvencions per a
entitats culturals i festes
populars i les subvencions
a entitats juvenils i de coo-
peració pel 2011. Fins al 9
de març es poden presen-
tar els projectes. A la con-
vocatòria de subvencions
hi poden participar les enti-
tats i associacions sense
finalitat de lucre que esti-
guin inscrites al registre
d’entitats municipals o per-
sones físiques domiciliades
a Martorell que realitzin
activitats d’interès local. 

L’Ajuntament presenta un estudi sobre l’estat
de la discapacitat i de la malaltia mental a la
població i posarà eines per avaforir la inclusió

Foment de la inclusió
social per a la gent

que pateix una malaltia
mental o discapacitat

Presentació. L’estudi ha estat elaborat per la Fundació Pere Tarrés

PERE ALEGRE

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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n El veritable terror s’ama-
gava al llit dels avis. Dins del
matalàs o del coixí, les xinxes
esperaven que arribés la nit i
se n’anessin a dormir. Lla-
vors sortien del seu amagatall
per xuclar-los la sang. En llar-
gues fileres, com si fossin
formigues soldats. I si algú
encenia el llum, desaparei-
xien, fent-se fonedísses com
una al·lucinació. Vet aquí lo
putes que podien arribar a ser
les xinxes, segons expliquen
els meus avis Jaume i Mont-
serrat. Tenen 82 anys i les
han vistes ja de tots colors, el
què els converteix en experts
en tota mena de penúries i en
els millors assessors en
aquest tema.

El veritable terror s'amagava
al llit dels avis. Dins del ma-
talàs o del coixí, les xinxes
esperaven que arribés la nit i
se n'anessin a dormir. Llavors
sortien del seu amagatall per
xuclar-los la sang. En llargues
fileres, com si fossin formigues
soldats. I si algú encenia el
llum, desapareixien, fent-se
fonedísses com una al·lucina-
ció. Vet aquí lo putes que
podien arribar a ser les xinxes,
segons expliquen els meus
avis Jaume i Montserrat. Tenen
82 anys i les han vistes ja de
tots colors, el què els conver-
teix en experts en tota mena
de penúries i en els millors
assessors en aquest tema.

Ni zombis, ni vampirs, ni
aliens... Aquests insectes di-
minuts ja eren aquí molt abans
que els humans imaginessin
tots aquests terrors de fanta-
sia. Se'ls va combatre, i se'ls
havia vençut. Però ara sembla
que han tornat. "Són petites
com una llentia, i negres", diu
ella. "Marró fosc", diu ell. Ni
volen, com els mosquits; ni
salten, com les puces; però
també xuclen la sang. "I quan
les esclafes, si és que pots
atrapar-les, fan un crec molt
desagradable i deixen una
taca de sang (humana, calenta)
al terra", afegeixen.

"Les sentíem córrer, cric-
cric-cric-cric-cric, molt ràpid.
Per sobre el llit o pel somier. A
vegades les notàvem quan ens
passaven per sobre. Pels
braços, per l'esquena, pel coll,
per la cara", recorden els avis.
"Els que tenien somier de
fusta, en comptes d'un de
ferro, ho tenien pitjor perquè
les xinxes s'hi amagaven com
si fossin termites. I deixaven
una picada petita i menys
molesta que la d'un mosquit,
però tot plegat era molt
emprenyador i estressant",

asseguren. Són records de
postguerra que m'expliquen
els avis, després que comen-
tar-los-hi una columna que
vaig llegir al diari El País,
segons la qual aquests hemíp-
ters tornen a protagonitzar
portades i angoixes, a NYC, la
ciutat dels gratacels.

Durant els anys 50 del segle
XX, l'ús de l'insecticida es va
generalitzar i la xinxa va deixar
de ser aquella incòmoda però
habitual companya de llit. "Els
soldats, durant la guerra, n'a-
naven carregats, pobrets.
Xinxes, polls, puces. Quan la
mare els hi rentava la roba,
que a vegades ho feia per fer-
los-hi un favor..., doncs abans
la bullia per matar totes les
bestioles que hi duien engan-
xades", diu la iaia. "Una vega-
da, a la mili vam dir-li al tinent
que teníem xinxes dins els
matalassos i els coixins. I ens
va donar permís per utilitzar
Fogo (un dels primers insecti-
cides): omplíem una ampolle-
ta amb spray i ruixàvem els
foradets del matalàs, on
crèiem que s'amagaven. Com
que aquella pudor les ofegava,
al cap de poc sortien, i

morien", recorda l'avi.
El problema (he llegit a

Internet) és que al deixar-se
d'utilitzar certs insecticides
que mantenien a ratlla aques-
ta plaga, sembla que la invasió
de les xinxes de llit ha tornat a
començar. I aquesta vegada,
com a les pel·lícules, venen
més assedegades de sang que
mai. 

A la seva novel·la 'Sense ni
cinc a París i Londres' (1933),
George Orwell va escriure que
"a prop del sostre hi desfila-
ven tot el dia llargues rengle-
res de xinxes com columnes
de soldats, i a la nit baixaven
amb una fam voraç, de manera
que cada poques hores t'ha-
vies d'aixecar i fer veritables
matances". Sembla que
aquests petits xucladors de
sang proliferen sobretot en
llocs (en llits, vaja) de pas. Els
quarters de la mili del meu
avi; les habitacions d'hotels
poc donats a la higiene en
general i a les fumigacions en
particular; les cabines del
trens nocturns, etc. I sembla
que també se n'han trobat en
els llits de les cambres de
certs creuers de luxe. Les xin-
xes ja coneixen, doncs, la
manera de cobrir grans distàn-
cies, i fins i tot de saltar d'una
banda a l'altra de l'oceà.

La iaia m'ha arribat a parlar
d'haver de ficar-hi "lleixiu", als
matalassos. "O quantitats in-
dustrials de Fogo", diu l'avi. Jo
tinc gravada a la memòria la
frase d'Orwell: "cada poques
hores t'havies d'aixecar i fer
veritables matances".

Més assedegades
de sang que mai:
tornen les xinxes

crònica
Jordi Benavente

n Abisola Zainab Odu-
mosu, de l'AE Martorell,
va acabar en quart lloc de
la prova de salt d’allarga-
da del Campionat de Ca-
talunya d’Atletisme amb
una mitjana de 5 metres i
28 centímetres. La prova,
que es va disputar a Saba-
dell el 27 de febrer passat,
va consistir en cinc salts,
on la martorellenca va es-
tar a un alt nivell davant
les millors atletes d’a-
questa especialitat d’a-
rreu de Catalunya. D’altra
banda, Abisola Zainab ha
acabat quarta en la prova
de 60 metres llisos del

Campionat de Catalunya
d’Atletisme amb un temps
de 8’’04. En la semifinal,
va aconseguir el segon
millor temps amb 7”99.

Zainab, de pares nige-
rians, va participar a les
proves del Campionat de
Catalunya Juvenil de pista
coberta a Sabadell. Abiso-
la Zainab, de 15 anys d'e-
dat, hi va participar per
primera vegada on es va
enfrontar  amb els millors
atletes catalans de les se-
ves especialitats. Abisola
Zainab es va classificar per
al Campionat de Catalu-
nya Juvenil en pista cober-

ta, en una prova feta a
Sabadell, el desembre
passat. Zainab va guanyar
la sèrie de 200 metres lli-
sos amb un temps de
26’’80.  A la categoria juve-
nil hi van participar, entre
d’altres,  Paula Llistosella
(FCB) als 60 i 200 metres,
Laura Hernández (FCB) als
200 m, Ingrid Pino (FCB)
als 1500 m, Ariadna Ramos
(CAI) inscrita als 60 m tan-
ques, triple salt i pes,
Clara Amat (AAC) en
perxa, Ramon García (M
Lleida) als 60 metres,
Sergi Torres (ISS-L’H) ins-
crit en 200 i 400 metres,
Ferran Pau (CAI) als 800 m,
Marc Alcalà (FCB) als 1500
m, Jonathan Romeo (CA-
Lloret LS) i Artur Bossy
(CAM) als 3.000 metres,
Marc Sánchez (CAI) en
alçada, Marc Vela (FCB) en
perxa, Sergio Acera (CA
Nou Barris) en llargada. La
jove martorellenca serà
als Campionats d’Espanya
de Saragossa que es dis-
putaran el proper cap de
setmana.

Abisola Zainab
fa un bon paper al
Campionat català

La jove martorellenca, quarta, en les
proves de 60 m llisos i salt d’allargada

Quarta. Abisola Zainab va tenir una bona actuació
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‘Movent les paraules’,
Montserrat Roig per
Pepa Lavilla, a Martorell

n L’actriu Pepa
Lavilla i la ballarina
Ona Mestre interpre-
taran l'espectacle
'Movent les parau-
les', basat en una
selecció de textos
de l'escriptora i pe-
riodista Montserrat
Roig, a l'Auditori del
Centre Cultural de
Martorell, el proper
dimecres 9 de març
a les sis de la tarda.
L'acte l'organitza el
Patronat de Serveis
d'Atenció a les Per-
sones de l'Ajunta-
ment de Martorell en
motiu del Dia de la
Dona Treballadora.

'Movent les parau-
les' és una lectura
dramatitzada de
fragments de la no-
vel·la 'La veu melo-
diosa' i dels articles
'Pariu fills que ja us
els matarem', 'El
cendrer' i 'Jo també

m'hi apunto' de l'es-
criptora Montserrat
Roig (Barcelona,
1946-1991). 

L'actriu Pepa
Lavilla i la ballarina
Ona Mestre són les
responsables del
muntatge. Lavilla hi
posa la veu, i Mestre,
els moviments. Jun-
tes conjuguen dansa
i paraules en un es-
pectacle de petit for-
mat, de 45 minuts de
durada, on música,
gest i text queden
imbricats sense cos-
tures. A través de la
literatura de Roig,
'Movent les parau-
les' ens convida a ser
més crítics i a qües-
tionar-nos certs as-
pectes de la nostra
vida, tot ajudant-nos
a reflexionar sobre
conceptes com la
guerra, l'amor ple i
sense lligams, el res-
pecte, la comprensió

o la maternitat. 
Lavilla i Mestre han

seleccionat els tex-
tos i els han adaptat
per a aquest muntat-
ge original, que van
estrenar el mes de
juny de l'any passat
a Sant Quirze del
Vallès. Després d'a-
questa única actua-
ció a Martorell, pre-
vista pel proper dia
9 de març al Centre
Cultural, 'Movent les
paraules' es repre-
sentarà també a Sant
Sadurní d'Anoia i
Barcelona. 

La Biblioteca Fran-
cesc Pujols ha prepa-
rat una guia de lectu-
ra sobre la periodis-
ta i escriptora catala-
na, i una exposició
dels seus llibres que
estarà oberta al pú-
blic des del mateix
dia de l'espectacle.

Jordi Benavente

Bicicletada
des de Sant Boi  
n Les seccions locals de
d’ERC de Martorell i Sant
Boi de Llobregat organit-
zen, aquest dissabte 5 de
març, una bicicletada per
descobrir el tram del camí
de Sant Jaume que uneix
les dues poblacions. Des
de fa alguns mesos, s’ha
fet la senyalització de l’an-
tic Camí de Sant Jaume, en
el tram de Barcelona fins a
Montserrat. Aquest tram
passa pel marge esquerre
del riu, a partir de Sant
Joan Despí, i enllaça amb
les obres de recuperació
del marge del riu i d’arran-
jament d’altres camins (ca-
mí ral, anell verd, etc.) a
Sant Boi. La sortida de la
bicicletada tindrà lloc a les
10.00 hores del Pont de la
Barca (Pont d’accés al Llo-
bregat, a Sant Boi), situat a
l’avinguda de Maria Girona,
davant les Termes Roma-
nes. En arribar a Martorell,
ERC ha preparat un vermut
popular per a tots els assis-
tents a la bicicletada.

El Bàsquet Club
trenca la ratxa
n El Bàsquet Club Marto-
rell va perdre a la pista de
l’AESC Ramon Llull, a l’Es-
tació del Nord de Barcelo-
na (76-60) i va veure trun-
cada la seva ratxa de vic-
tòries. Els martorellencs
van iniciar el matx amb
molta solvència guanyant
el primer període (18-19).
El segon període va ser un
desastre amb un parcial en
contra de 27-9 amb set tri-
ples del Ramon Llull. A la
represa, el BC Martorell va
intentar redreçar el vol pe-
rò va ser impossible aixe-
car el partit, tot i situar-se a
11 punts al tram final del
tercer quart. Els martore-
llencs reben, aquest diu-
menge, als Lluïsos de Grà-
cia, el segon classificat a la
Copa Catalunya.

Triomf del Club
Handbol (30-28) 
n El Club Handbol Marto-
rell va trencar la mala ratxa
de resultats amb una bri-
llant victòria davant el Ciu-
tat Cooperativa (30-28)
gràcies a la gran actuació
de Marc Escoda i Raúl Mo-
lero. Els martorellencs van
sortir molt enxufats des de
l’inici i al minut 15 guanyà-
ven per un contundent 14 a
6. L’equip de Sant Boi va
retallar diferències abans
del descans (18-13). A la
represa, la Cooperativa va
prémer l’accelerador i va
col·locar-se a només dos
gols. Una gran aturada
d’Escoda va evitar l’empat.
Pel Club Handbol Martorell
van jugar Escoda, Codina
8, Barrachina, Ortuño 1,
Obiols, Gaset 1, Anguita 2,
Molero, Florenza 7, Ferri 3,
Salhi 2, Roda 6 i Pueyo.
L’Handbol Martorell jugarà,
a partir de la setmana vi-
nent, la fase de permanèn-
cia a Segona Catalana.

El Club de Futbol
guanya (2-0)
n El Club de Futbol Marto-
rell va sumar, diumenge
passat, la quarta victòria de
la temporada davant el Sit-
ges (2-0). L’equip martore-
llenc va marcar ben aviat,
al minut 4, amb un gol de
Ramon. Durant tot el pri-
mer temps, el Martorell es
va fer fort en defensa i, a la
represa, va quedar-se amb
un jugador menys amb l’ex-
pulsió de César. Tot i això,
el Martorell va sentenciar el
partit a deu minuts del final
amb un gol de Serradilla. El
mateix jugador va estar a
punt de fer el tercer abans
del descans. Amb aquest
triomf, els martorellencs
atrapen al Vilanova B, amb
13 punts, i se situa a 7
punts de la permanència.
Aquest diumenge, el Mar-
torell juga al camp del Cer-
velló, un rival directe.

L’actriu interpretarà l’espectacle el proper
9 de març a les 18.00 hores a l’auditori
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AGENDA
Sardanes.
n Aquest diumenge 6
de març, la Secció
Sardanista organitza
un seguit d'actes en
motiu de la Diada del
Soci, entre ells, el
dinar de germanor
que es realitzarà a la
Casa de Cultura de La
Vila. Ja podeu com-
prar els tiquets, a
Merceria Elisa o a
Fotografia Porta. El
preu del dinar de ger-

manor es de 12 euros
i el menú consisteix
en un aperitiu, entre-
mès i amanides, po-
llastre a l'ast amb pa-
tates al caliu, postres,
aigua, vi, cava, cafè i
gotes. L’assamblea
serà a partir de les
11.00 hores i  la balla-
da de sardanes, a la
plaça de la Vila a par-
tir de les 12.00 hores.

Dia de la dona.
n El proper dimarts 8
de març, coincidint
amb la commemora-

ció Dia Internacional
de la Dona a la Plaça
de la Vila, davant de
l’Ajuntament es farà la
lectura del manifest
institucional amb la
interpretació d’una
peça musical a càrrec
de Georgina Calvo,
professora de clarinet
de l’Escola Municipal
de Música.

Teatre.
n El dimecres 9 de
març, escenificació a
càrrec de Pepa Lavilla
i la ballarina Ona Mes-

tre de ‘Movent les pa-
raules’ de Montserrat
Roig. A partir de les
18.00 hores, al Centre
Cultural.

Ball.
n Aquest diumenge 6
de març, el grup De-
lays amenitzarà el tra-
dicional Ball de Man-
tons a la sala gran del
Centre Cultural i Re-
creatiu El Progrés. Se-
rà a partir de les 18.00
hores i l’entrada és
gratuïta. Ho organitza
El Progrés.

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:

Jorge Camps Magriñá
de 83 anys
26 de febrer de 2011
Olesa de Montserrat
Dolores García Gabarrón
de 52 anys
26 de febrer de 2011
Oratori de Pomfusa
Asensio Vera Sánchez
de 82 anys
26 de febrer de 2011
Crist Salvador de Martorell

Dolors Esteve Llopart
de 88 anys
27 de febrer de 2011
Hostalets de Pierola
Consuelo Amat Paloma
de 91 anys
27 de febrer de 2011
Ullastrell
Alejandro Gimeno Grima
de 80 anys
27 de febrer de 2011
Crist Salvador de Martorell
Clara Bruguera Prats
de 86 anys
27 de febrer de 2011
Abrera
Juana Porcel Torregrosa
de 85 anys
28 de febrer de 2011
Oratori de Pomfusa

Trinidad Galdeano Hurtado
de 76 anys
28 de febrer de 2011
Sant Andreu de la Barca
Jaime Reig Montpart
de 80 anys
28 de febrer de 2011
Piera
Luis Sabaté Carrasco
de 72 anys
1 de març de 2011
Esparreguera
Francisco Lora Rodríguez
de 29 anys
1 de març de 2011
Abrera
Agustín Escrich Olmos
de 73 anys
1 de març de 2011
Oratori de Pomfusa

FARMÀCIA

Unió Esportiva Martorell. Any 1958
n En l’entrenyable camp de futbol de Les Carolines, un dels equips més memorables de la història del
futbol a Martorell. L’equip de la Unió Esportiva de la temporada 1958-1959 formada (d’esquerra a dre-
ta i de dalt a baix) per Alayo, Caballero, Font, ‘Quimu’ Salvador, Ros, Romera, Plaza, Ramonet Garcia,
Joan Martret (entrenador). A sota, Xavier Bartrés, filla Font, Hielga, Castellà, Mingo Ollé i Bartrés. Les
instal·lacions de Les Carolines, envoltades d’arbres, queden pel record dels aficionats al futbol.

MARTORELL EN B/N (25) PER GENTILESA DE




