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Un Carnavalàs

Societat n P12

La Marxa de
la Primavera,
el 20 de març

de MARTORELL

des del 1979

ÈXIT DE MOBILITACIÓ Més de 2.500 persones, repartides en 66 colles participen
de forma activa en una de les millors festes de les difresses a Martorell GENTADA
La rua del Carnaval s’ha convertit en una festassa que atrau a molts martorellencs

PREMI. La disfressa de l’Escola La Mercè, un diari d’època recordant els 150 anys d’història, va ser un dels guanyadors

Societat n P7

DO Martorell (26) n P9

La martorellenca
Daniella
Mucharraz fa el
disseny del cartell
guanyador de la
Fira de Primavera

M. Àngel Andreu:
“Vam comprovar
que per córrer un
Dakar has d’estar
ben preparat i
dominar bé la moto”

c DANIELLA MUCHARRAZ

c AJM

c ARXIU PARTICULAR

Ara pots saber l’actualitat a l’instant del poble al nou web informadordemartorell.cat
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CARNAVAL ‘ESTRIDENT’ 2011
n Martorell va viure, aquest
dissabte, un dels Carnavals
més sonats. Amb més 2.500
participants dividits en 66
colles, la rua va desfilar pels
carrers de Martorell davant la
mirada de centenars de persones que van acompanyar
les comparses durant tot el
seu recorregut. La Comissió
de Joves, amb un espectacle
inspirat en el diable i l’infern
–fent honor al personatge més
emblemàtic del nostre Pont
del Diable- va donar el tret de
sortida amb la lectura del
pregó. Tot seguit va iniciar-se
la rua on es va poder veure
tota mena de disfresses, molt
elaborades i originals. L’arribada a la rambla de les Bòbiles va ser un dels moments
més emotius de la rua del
Carnaval on les colles van
ballar la seva coreografia. Fins
a l’arribada a ca n’Oliveras,
abans de l’entrega dels premis.
Els premiats

El primer premi, a la colla
amb la millor disfressa, va ser
per la colla de Can Bros, amb
la disfressa ‘Roba estesa’.
Aquest premi, amb una dotació de 500 euros, no es va
poder entregar perquè els
representants de la colla no
va assistir a l’entrega de premis. El segon premi, per a la
colla més simpàtica i divertida, va ser per la colla Martorock, amb la disfressa
'Heavys'. El premi, amb una
dotació de 350 euros, el va entregar el regidor de Joventut,
Albert Fernández. El tercer
premi, per a la millor coreografia, originalitat i posada en
escena va ser la colla La Gresca, amb la disfressa ‘Guitarreluys’. El premi, amb una
dotació de 200 euros, el va
entregar la regidora d’Ensenyament, Benestar Social i
Salut, Mercè Morera. El premi
especial a la millor comparsa
de joves estudiants va ser pel
Col·legi La Mercè amb la disfressa commemorativa als 150
anys de l’escola. El premi,
dotat amb 200 euros, el va
entregar el regidor de Joventut, Albert Fernández: El premi especial Thao Salut, a la
colla que representi el foment
del consum de peix i marisc,
va ser per la colla Els Pirats
amb la disfressa de ‘Bojos per
la paella'. El premi, amb una
dotació de 200 euros, el va
entregar la regidora de Salut,
Mercè Morera. Després de
l'entrega de premis els participants al Carnaval van participar al Reggae Fest Carnaval,
dinamitzat pel col·lectiu juvenil BLEM, fins a la matinada.
Un Carnaval que ha superat
totes les previsions i va ser un
parèntesi a la crisi.

Elvis guanyador. La colla ‘La Gresca’, que va ser premiada, un cop més, lluïa grans guitarres i pentinat d’Elvis

Una riuada de
disfresses en un
Carnaval d’alta volada
Més de 2.500 persones, repartides en 66 colles participants, fan de la
festa de la disbauxa en una de les més populars de Martorell · La rua la
segueixen centenars de persones encuriosides amb les difresses · En
pocs anys, al Carnaval s’hi veuen disfresses molt acurades com ‘La roba
estesa’ (primer premi) o ‘La paella’ (premi Thao Salut), entre d’altres

Els ‘Heavys’. Amb perruques de color lila i una disfressa estrident, els ‘Martorock’ es van endur un dels premis
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EDITORIAL

La rancúnia, mala companya
n
Adrià Arqué es va presentar fa una
setmana davant dels militants i simpatitzants del PSC com a alcaldable a les eleccions municipals de 2011 a la seu del PSC
local. Arqué va lloar la tasca del govern tripartit de la legislatura anterior, va carregar contra el govern actual de CiU i va
traçar el seu programa electoral. Arqué va
desxifrar projectes que va impulsar la Generalitat com ara l’estació intermodal, el
CAP Torrent de Llops, la remodelació del
CAP de Buenos Aires o la construcció de
l’Escola Mercè Rodoreda. Cap d’ells era
un projecte del tripartit local. Quatre anys
després de la patacada a les urnes, el PSC
encara no ha entès res. Continua reivindicant que Dora Ramon va ser una gran alcaldessa perquè el seu llegat, Adrià Arqué és el nou cap de files socialista.
En el discurs de presentació d’Arqué
(mig en castellà i mig en català) no va passar l’oportunitat de treure’s la màscara a
tocar del Carnaval. De les paraules conciliadores i “de participació ciutadana” fent
referència del govern de Dora Ramon va
passar a l’atac barroer i indiscriminat contra la figura de Salvador Esteve. Arqué va
dir que “a Martorell patim un govern que

ha actuat amb opacitat, fent una política
d’aparador sense permetre la participació
ciutadana i amb una actitud autoritària”.
Però l’hereu de Dora Ramon va anar més
enllà fins a fer crítiques gruixudes cap a
l’alcalde Esteve. Entre línies, Arqué traspua una actitud que poc l’ajuda a afrontar
unes eleccions municipals d’aquí a dos
mesos. Un candidat no pot presentar-se a
les urnes i generar confiança als electors
malparlant de Salvador Esteve perquè si
una cosa coneix bé Martorell és el seu alcalde. Però a Arqué el mouen la rancúnia
i l’odi. El PSC ha triat com a alcadable la figura que representa millor l’anti-Esteve. I
Arqué té el perfil més indicat. La cúpula
socialista local creu que és la millor recepta per acabar amb CiU. Però van errats. Només creixerà aquell candidat que
parli en positiu, amb idees fermes i convincents. No pas amb la proposta d’Arqué
que ha fotocopiat la recepta de Dora
Ramon. La millor ‘perla’ de la presentació
d’Arqué va ser dir que “amb la crisi econòmica qui ho pateix més som la classe
treballadora, com nosaltres, els socialistes”. Mai cap candidat es tiraria pedres
sobre la mateixa teulada, oi, Adrià?

amb el boli a punt

cents anys) formava part dels bisbats de
Lleida, Tortosa i l’Urgell i que ell no respectà. El més normal era atribuir-lo a la
província de Lleida, però aquest disbarat
quedà fixat i continuà vigent provocant la
inversemblant situació que uns pobles
continuaven dependent de bisbats lleidatans mentre que l’administració municipal
s’adjudicava a Osca, Terol i Saragossa, que
per a més inri eren de llengua castellana.
Aquesta insòlita situació s’ha mantingut
artificiosament i sembla que ja no interessa a ningú. Aquí ja ningú es preocupa ni
per raons històriques, ni per què n’opina
el poble, i en una discussió que ja fa anys
que dura les autoritats aragoneses, esgrimint arguments inadmissibles, reclamen
antiguitats.
L’any 1995 s’executà l’amputació de 84
parròquies de La Franja i el 1998 les 27
restants, que passen al bisbat de Barbastre-Montsó argumentant que els límits del
bisbat han de coincidir amb els provincials. Això és absurd ja que, si el 1833 no
es van respectar els límits del bisbat i ara
argumenten que els límits del bisbat han
de coincidir amb els provincials, el més
just ara seria tornar els territoris a la situació antiga perquè no s’havien d’haver tocat mai, i no pas canviar uns límits que
tenien una antiguitat de quasi set-cents
anys, mentre els posteriors i artificials de
les províncies només en tenien 160. No
em negareu que això és el súmmum del
disbarat i, a sobre, encara pretenem tenir
drets sobre obres d’art del Museu de Lleida. Més absurd potser ja no és possible.

Antoni Munné i Tomàs

Apoteosi
del disbarat
n
Pel decret del 30 de novembre de
1833, l’Estat espanyol adoptà la divisió
administrativa del territori en 49 províncies. El llumenera que perpetrà el capriciós dibuix de les províncies, el senyor Javier de Burgos, s’enfrontà amb dificultats
importants que resolgué a la seva manera
més o menys encertada, sovint deixant
descontents i a vegades decidint uns
límits extravagants com, per exemple, el
Racó d’Ademús o el Condado de Treviño.
Com que només em proposo comentar un
dels casos que ens afecten com a catalans,
prescindiré dels altres.
En el cas relatiu a la Franja de Ponent,
s’hi han anat acumulant disbarat sobre
disbarat i ara s’ha arribat al punt màxim al
superdisbarat. Quan decidia els límits entre les projectades províncies d’Aragó i de
Catalunya, el senyor De Burgos cometé el
disbarat d’incloure a les províncies d’Osca, Terol i Saragossa un territori que des
del segle XII (feia, doncs, gairebé set-

societat anònima
Àlex Ribes

www.alexribes.wordpress.com

APM i la vida
agredolça
n Com moltes persones, jo ja era fan
de la versió radiofònica d'aquest programa que ara té tant d'èxit en el seu format
televisiu. Recordo buscar cada dia un
receptor de ràdio a tres quarts de dotze
per sintonitzar el 102.8 de la FM, amb la
sana intenció de riure gràcies als talls de
veu que cracks com el Manel Fuentes, el
Xavier Bosch o, més tard, el Carles Capdevila seleccionaven. Amb la complicitat de l'Antoni Bassas, aquella secció va
obtenir moments tant d'un surrealisme
grotesc, com d’una lucidesa molt aclaridora procedent, moltes vegades, de
persones anònimes. Les seves frases,
les seves errades o les seves ocurrències, contenien mostres d'una altra veritat molt més gran: la vida, amb misèria o
amb grandesa, però sempre amb l'humor com a única coartada. Ara mai em
perdo la cita del dimarts amb aquest
programa a TV3. És més, com a professor
de postproducció de vídeo, gaudeixo de
l'estil visual del programa, del seu ritme
frenètic i de l'extraordinari treball de
muntatge que hi ha al darrera.
Tot i així, sempre em visita una sensació agredolça. Després d'haver rigut i
d'haver deixat emportar-me per l'humor
delirant de moltes situacions, no puc
sinó pensar en la galeria d'inadaptats,
d'intolerants, de xenòfobs, de masclistes i de fatxes que desfilen per les diferents seccions. Riure constitueix una de
les activitats més saludables que
podem practicar; entre altres raons, perquè el riure és tot un símptoma d'intel·ligència personal i social. Tanmateix,
després d'haver assistit a les setmanals
mostres d'espanyolisme ranci d’Intereconomía o de TeleMadrid, després de
contemplar el trist espectacle dels joves
tancats a la gàbia de Gran Hermano o de
la fama immediata del karaoke del ara
difunt Operación Triunfo, després de
patir la dosi de vergonya aliena que em
genera la Belén Esteban o d'experimentar alguna cosa semblant al rebuig més
ferotge amb les rebequeries de José
Mourinho, em vaig al llit amb un sentiment de confusió. La vida pot ser divertida, els personatges que surten poden
ser entranyables i l'humor pot ser la
millor vacuna contra les situacions que
es denuncien però, després de la sessió
dels dimarts, resulta inevitable ser atacat per la certesa de viure per evitar allò
que no vols ser, d'allò en el què no et
vols convertir.
A vegades, la mirada inquieta d'aquest programa ens proporciona petits
fragments de maldat, de manipulació
informativa, d'intolerància, de violència
en totes les seves versions i, en definitiva, de tot allò que dificulta la convivència. El que acabo de dir no és cap crítica
al programa. Tot al contrari. Veure
segons quines situacions, tot i que
siguin descontextualitzades, ens proporcionen pistes molt valuoses sobre
les deficiències produïdes per sectors
de la societat que encara no accepten la
democràcia, ni els seus valors. Tant de
bo l'APM duri molts anys perquè ens
permet dirigir l'atenció sobre les vergonyes que alguns intenten amagar.
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LA SETMANA EN UN CLIC
IdM

Puigcercós fa
campanya en favor
d’Adolf Bargués
n El president d’ERC, Joan

Puigcercós i la portaveu d’ERC
al Parlament de Catalunya, Anna
Simó van visitar, el 8 de març
passat, els clients i paradistes
del Mercat Municipal Les Bòbiles. Durant la visita, els va acompanyar el candidat d’ERC a les
municipals, Adolf Bargués. Els
representants d’ERC van regalar
una mimosa als clients i paradistes del mercat “com a símbol de
la lluita i la defensa dels drets de
la dona. Fem un acte de clara
vocació política i reivindicativa
amb la voluntat de despertar
consciències”, segons Bargués.
El candidat d’ERC es va mostrar
satisfet de la presència de Puigcercós i Simó a Martorell assegurant que “és un gest de suport
a la meva candidatura a l’alcaldia
de Martorell”. De la precampanya de les municipals, l’alcaldable
d’ERC va dir que “tinc bones
vibracions amb la feina que
estem fent, elaborant la llista que
m’acompanyarà i recollint propostes de molta gent de
Martorell. La nostra obligació és
generar opinions”.
PERE ALEGRE

S’estrena l’expo ‘1861-2011, una ‘retro’ de fotos de La Mercè
n L’Associació d’Exalumnes del Col.legi La Mercè va inaugurar, el 4 de març passat, l’exposició “1861-2011, una
retrospectiva fotogràfica del col.legi La Mercè”. Les fotografies de l’exposició són un tast dels records dels 150 anys
de l’escola, i queden recollits en el llibre “Escola La Mercè-150 anys”. Aquest llibre, dissenyat pel martorellenc
Esteve Bou Nolla (exalumne de l’escola) conté un recull d’escrits fets per exalumnes i professors, i fotografies que
formen part del record dels milers d’alumnes que han passat per la nostra escola en aquests 150 anys. A l’exposició també s’hi poden veure joguines antigues, llibres i treballs antics realitzats per exalumnes i la representació d’un
racó d’una classe amb el pupitre i el seu mapa d’Espanya. La inauguració va començar amb unes paraules de la
historiadora del Museu de Martorell i exalumna del centre, Carme Palou, fent un resum dels 150 anys d’història de
l’arribada de les mercedàries a Martorell. Tot seguit, Josefina Lladó, presidenta de l’Associació d’Exalumnes, exalumna i professora de l’escola, va destacar el valor històric de l’exposició. Finalment, l’alcalde Salvador Esteve, exalumne de l’escola, va lloar el paper rellevant que ha tingut, té i tindrà l’escola La Mercè per Martorell.

Mucharraz, c

n Daniella Mucharraz i Ro
estat els guanyadors del 1
Primavera i la Festa Major
públic el jurat després de tria
pel cartell de la Fira de Prim
ha estat per Daniella Mucha
la publicació del seu cartell.
de Martorell, que ha guany
menor de 16 anys valorat en
de Martorell. En l’apartat de
presentat 67 obres de 52 art
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DANIELLA MUCHARRAZ

LA SETMANA EN UN CLIC
PERE ALEGRE

cartell de la Fira 2011

oberto García, veïns de Martorell, han
15è Concurs de Cartells de la Fira de
r 2011, respectivament. Així ho ha fet
ar les obres premiades. El primer premi
mavera (que es pot veure en la imatge)
arraz, de Martorell, que obté 890 euros i
El millor finalista ha estat Lluís Cintas,
yat 380 euros. El premi a l’artista local
n 65 euros ha estat per Núria Artigues,
e cartells de la Fira de Primavera s’han
tistes diferents.

La Penya Ciclista de Martorell obre la temporada
n La Penya Ciclista de Martorell ha encetat la temporada 2011, diumenge passat, amb la primera sortida. Els tres grups de l’entitat –l’A, el B i el de veterans- van fer un recorregut diferent, però van reunir-se tots junts, al restaurant Can Vidal, a la Beguda. Fins el 30 de novembre, els components de la
Penya Ciclista de Martorell faran 31 sortides –totes diumenge al matí-. Una de les proves més
emblemàtiques de l’any serà ‘La Montserratina’ prevista pel 23 de novembre. D'altra banda, el 5 de
març passat, l’entitat va celebrar l’assemblea general de socis amb l’aprovació de l’estat de comptes i
la renovació de la junta directiva que encapçala el president Antoni Folqué. L’assemblea es va fer a la
sala de conferències del Centre Cultural davant d’una vintena de socis de l’entitat.
AJM

LA MERCÈ

Manifest del
dia de la dona
n La regidora de Benestar

Social, Mercè Morera va
llegir, el 8 de març passat,
el manifest institucional
amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona en un acte a
la Plaça de la Vila. Després
de la lectura, la professora
de clarinet de l’Escola Municipal de Música, Georgina Calvo va interpretar una
peça musical. L’acte, a
més de l’alcalde Salvador
Esteve, hi ha assistit la portaveu d’ERC al Parlament
de Catalunya, Anna Simó.

La Mercè, a
Banda ampla
n Els estudiants de primer
a quart de Primària de l’Escola La Mercè van ser els
protagonistes d’un reportatge de TV3 pel programa
‘Banda Ampla’ que es va
emetre el 3 de març passat.
En plena setmana blanca,
l’espai va debatre l’educació
dels infants i el paper que hi
ha de jugar l’escola, la família i la societat. Pares, mestres i psicòlegs van aportar
els seus punts de vista sobre la matèria. Les imatges
es van captar a l’escola.
PERE ALEGRE

LA MERCÈ
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M. ÀNGEL ANDREU
“Vam comprovar que
per córrer un Dakar
has d’estar ben preparat
i dominar bé la moto”
Miquel Àngel Andreu Serra (Barcelona, 1969) fa 14 anys que
viu a Martorell i forma part de l'AE Micorella. És un dels
aventurers de la població que ha passat 10 dies al Marroc,
pilotant motos i cotxes per paratges inhòspits.
ARXIU PERSONAL

PER Andreu González Castro

La roba de moto que fem servir normalment (casc, proteccions,
jaqueta, botes, etc.), més un camelback
(motxilla amb bossa d'aigua per poder
veure sense baixar de la moto) i GPS amb
la ruta diària marcada, per evitar possibles pèrdues.

- Avui dia es pot dir que existeix encara
l'aventura o està tot tan controlat que hi
ha poc marge per a la sorpresa?

La aventura es troba allà on la busques.
Som conscients que no hem descobert
res i que els llocs per on hem passat són
els mateixos que han fet ja un munt de
practicants d'enduro que han anat a
Marroc abans que nosaltres, però això no
desmereix aquesta aventura, que ha estat
la nostra. Realment en molts moments
semblava que érem al racó mes inhòspit
de la Terra.

- Quina és la gràcia de destrossar-se
l'esquena durant unes vacances cobrint
etapes de més de 200 quilòmetres diaris?

Quan portes la moto de muntanya al cor,
la resposta a aquesta pregunta es molt
fàcil d'entendre: fer el que més t'agrada,
en un lloc tan especial, amb els amics
amb què vas amb moto cada diumenge...
Això supera amb escreix tots els sacrificis

- Sobre quin tipus de superfície heu conduït?

Uf, tot tipus: camins de terra, enormes
camps de pedres, fesh-fesh (un terreny
molt suau on és fàcil quedar-se encallat
per les partícules fines de pols de sorra),
sorra, dunes, llacs secs.... Una varietat
enorme de terrenys que feien que cada
dia i cada moment fossin únics i especials.

- Una de les etapes transcorria per un
tram del París-Dakar, oi?

Sí, i vam poder comprovar que per córrer
un Dakar has de tenir una preparació i un
domini de la moto excepcionals.
Nosaltres hem fet uns 200 km diaris. Al
Dakar algun dia en fan 700! Sense comentaris.
- Heu pogut recollir alguna impressió de
l’element humà autòcton?

Hem passat per molts petits pobles per
on normalment no passen gaires turistes,
i encara que les nostres parades han estat
sempre curtes, hem estat tractats amb
molta amabilitat a tot arreu.
- Quan el Toni Grau Santacana va tenir
un accident, us va tocar viure la cara
amarga del viatge.

- Això d'agafar-se deu dies de vacances al març, com s’ho han pres a les
empreses?
En el meu cas en particular, no he tingut
problema, ja que el viatge es va començar
a planificar abans de l'estiu i això ha donat
marge per poder tenir aquests 10 dies
més o menys coberts.
- Qui heu sigut els components del
grup?
El Lluís Tobella, el Marc Casasayas, el
Toni Grau, el Cristoph Reinig i jo mateix.

- Quin és l'itinerari seguit en aquest
viatge?
Vam arribar al Marroc amb avió a Marràqueix, previ transbordament a Casablanca, i d'allà fins a Ouarzazate amb
cotxe creuant la Serralada de l'Atles. Cada
dia ha estat una etapa de entre 150 i 200
km, anant per Ouarzazate, Boulmane
Dades, Alnif, Zagora, M'Hamid, Foum
Zguid i Marràqueix. I tornada a Martorell.

- Quin equipament vau portar per a
aquesta travessa del desert?

Ha estat el més dur del viatge. El Toni va
ser l'ànima i impulsor del viatge i la seva
caiguda ens va fer mal a tots. Afortunadament, "només" va ser una cama trencada i,
si bé li va impedir continuar l'aventura, no
el privarà de poder tornar-hi.

- Després d’un viatge com aquest, quin
és el proper repte que us heu proposat
com a amants de l'enduro?

Poder sortir cada cap de setmana sense
tenir problemes ja és per a nosaltres una
sort. Per una altra banda, el Toni es va
quedar sense viatge i fer aquest viatge sol
no és tan divertit. Aquesta pot ser una
bona excusa per tornar-hi, no creus?

L’Informador
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La XIX Marxa de la
Primavera es farà el
proper 20 de març

Taller per
deixar de fumar
n L’Àrea Bàsica de Salut
de Martorell ha iniciat un
taller per deixar de fumar
que es porta a terme a
l’ambulatori de Buenos
Aires. L’augment dels fumadors per deixar el tabac
ha fet que hi hagi llista d’espera. Per això, des de l’equipament mèdic s’informa
que és previst que realitzin
un altre taller després de
l’estiu. Molts fumadors han
vist amb l'entrada en vigor
de la nova llei antitabac
una bona oportunitat per
deixar el tabac. L'únic
requisit que cal per iniciar
el procés és que la persona
tingui clar que vol deixarho. A banda de la motivació, hi ha petits trucs que
poden ajudar a assolir l'objectiu amb èxit.

Les inscripcions es poden fer als equipaments
esportius i al Centre Cultural fins el 18 de març
IdM

n Prop de 3.500 escolars
martorellencs han fet la primera i última setmana
blanca, establerta per compensar l’avançament del
curs al setembre. Més de
90 nens i nenes han participat de les activitats lúdiques que s’ofereixen des
del Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les
Persones de l’Ajuntament
de Martorell. Tot i això, les
activitats alternatives organitzades a les escoles no
han tingut l'èxit esperat i,
per això, s’ha optat a concentrar tota l’oferta al Mercè Rodoreda. El Col·legi La
Mercè ha fet uns casalets
pels seus alumnes.

n Caramelles de Martorell

Saumell treu
un llibre a Bilbao
n La periodista martorellenca, Llum Saumell i 10
escriptors més de Bilbao
publiquen el llibre ‘Viajar
con desconocidos’, publicat
per Dilema Editorial. Saumell viu al País Basc des
de fa sis anys.

n El Forastock va tornar a
ser un èxit gràcies al bon
temps que va fer durant tot
el matí. Durant quatre hores, clients i curiosos van
triar i remenar els productes a preus molt rebaixats
que oferien els botiguers i
comerços associats al Nou
Martorell, al carrer de Pep
Ventura. Durant la jornada
hi va assistir l’alcalde Salvador Esteve i la regidora
de Promoció Econòmica,
Teresa Casanovas.

3.500 escolars
sense col·legi

Estrena de les
Caramelles
arrenca aquest diumenge,
13 de març, amb la festa de
benvinguda. Aquest any,
farà la ‘Diverruta turística
de Martorell’, on els cantaires faran una visita pels
llocs més emblemàtics del
poble. Aquesta activitat té
com a objectiu contribuir i
potenciar la tradició, el
patrimoni i la cultura local.
L’activitat començarà a les
11.00 hores. Els assajos
seran els dissabte 19 i 26
de març i 2, 9 i 16 d’abril a
la Casa de Cultura La Vila.
Les cantades per Pasqua
seran el 24 i 25 d’abril.

Èxit de clients
al Forastock

n El proper 20 de
març es farà la XIX
edició de la Marxa
de la Primavera. La
sortida, de 10,8 kilòmetres de distància
màxima, és una bona
oportunitat per descobrir l’entorn natural de Martorell. Les
inscripcions es poden fer a les oficines
d’atenció al públic
del Complex Esportiu La Vila, el Complex Esportiu Torrent de Llops, el Pavelló Esportiu Mu-

nicipal i al Centre
Cultural. El full de la
inscripció es pot
descarregar a la web
de
l’Ajuntament
(www.martorell.cat).
La sortida començarà a les 10.00 hores
des de la Plaça del
Pavelló Esportiu Municipal. Aquest any,
a les 9.45 hores es
farà la concentració i
un seguit d'activitats
d'escalfament per a
l’inici de la caminada. Durant el recorregut hi haurà punts

d’avituallament.
Totes aquelles persones que participin
de la Marxa de la
Primavera se'ls farà
entrega d’un obsequi al punt de control de Quatre Camins. Els menors de
14 anys podran participar-hi si s’inscriuen
acompanyats d’un
adult. A tots els participants es recomana que portin l’esmorzar de casa i que
siguin respectuosos
amb el medi natural.

Estrena de la
plaça Amades
n Aquest diumenge, 13 de
març, l’alcalde Salvador
Esteve inaugurarà la nova
plaça de Joan Amades que
s’ha construït a l’espai entre els carrers de Dalt i
Cambreta. A més, s’inaugurarà la reforma integral
de l’edifici de Ca l’Oller.
L’acte, previst per a les
13.00 hores, comptarà amb
la presència dels gegants i
capgrossos de Martorell i
un refrigeri per a tothom.

Protección y seguridad en toda España

MUTUA GENERAL
DE SEGUROS
Delegación en:
Avda. Sant Antoni Maria Claret, 4 1-2
Tel. 93 775 51 70 - 08760 MARTORELL

xavier ezcurra tort
advocat

ctra. de piera, 54 2on 2a
- 08760 martorell
telèfon 93 776 69 79 - fax 93 774 55 34
e-mail: ezcurra@icasf.net
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MARTORELL EN B/N (26)

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

Plantilla de l’Ajuntament. Any 1941
n Us presentem la plantilla de l’Ajuntament de Martorell de l’any 1941. Dos anys després d’acabar la

Guerra Civil Espanyola, el personal de l’administració local estava formada per deu persones: Miragall,
Vall, Clopas, Miró, Barbarà, Esteve i Castells. Les noies són Ferrer, Adellach i Godàs. La fotografia és
de l’actual sala de sessions de l’Ajuntament on encara es mantenen els finestrons. Al capdamunt de la
foto, el quadre del General Franco. 70 anys després, la plantilla de l’Ajuntament no hi cabria a la foto.

AGENDA
Xerrada.
n El proper 16 de

març, hi haurà una
xerrada titulada “Que
la crisi no serveixi
d’excusa. Dona, cap
pas enrere”, a càrrec
de Laia Ortiz, vicepresidenta de Dones
amb Iniciativa Verds.
La xerrada serà a partir de les 18.00 hores,
a l’Auditori Joan Cererols del Centre Cultural (Plaça Cultures).

Taller.
n El proper 17 de

març és previst un
taller de Risoteràpia
creativa, a càrrec de
Dolors Navarro, formadora de teràpia del
riure. A partir de les
15.00 hores, a l’Escola
Els Convents.

Hora del conte.
n El proper 18 de

març, l’activitat de
‘L’hora del conte’ anirà dedicat a la lectura
de contes no sexistes,

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:
Pantaleón Ruiz Ortolachipi
de 79 anys
4 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Gabriel Lázaro Haro
de 83 anys
4 de març de 2011
Esparreguera
Dolores Muset Pascual
de 89 anys
4 de març de 2011
Esparreguera

FARMÀCIA

a càrrec de l’Aula de
Teatre de Martorell, a
partir de les 18.00
hores, a la biblioteca
Francesc Pujols, del
Centre Cultural. L’activitat està inclosa en
els actes de commemoració del dia internacional de la dona.

Concert.
n Aquest diumenge,
13 de març, la Coral
Ars Nova participa en
la campanya de suport de ‘Tots amb el
Foment’ i ofereix un

Juan Rodríguez Martínez
de 76 anys
5 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
José Vilches Santos
de 85 anys
5 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Agustina Roca Nolasco
de 75 anys
6 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Rosa Romero González
de 91 anys
6 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Manuela Cano Fuentes
de 85 anys
6 de març de 2011
Oratori de Pomfusa

Farmàcia Parera
Plaça de la Vila, 11

concert en benefici
del teatre parroquial.
A partir de les 18.00
hores oferirà un repertori variat. Les entrades es podran adquirir una hora abans
de l’espectacle.

Estrena.
n El proper dissabte
19 de març es farà
l’estrena de la plaça
de la Germana Sant
Ramon, a partir de les
13.00 hores. La plaça
se situa on es trobava
l’Antic Hospital.

Catalina Orriols Orriols
de 88 anys
7 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Juan Castaño Díaz
de 74 anys
7 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Ana Costa Fàbrega
de 88 anys
7 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Jaime Abadal Muset
de 74 anys
8 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Silverio Pérez Tobella
de 74 anys
8 de març de 2011
Santa Maria de Martorell

(barri La Vila)
Telèfon 93 775 18 97

De l’11 al 18 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

