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1.500 persones
participen a la
XIX Marxa de la
Primavera i és una
de les activitats de
referència al poble

Societat n P13

ESTRENA S’inaugura la plaça de la Germana Sant Ramon, qui durant més de 40 anys
va predicar en l’exemple al servei de la gent de Martorell IMATGE Es descobreix una
escultura de la mercedària davant de l’emoció de molta gent que la va estimar n P2i3

Eterna Sant Ramon

DEVOCIÓ. L’escultura de la Germana Sant Ramon presideix la plaça situada al carrer del Mur, davant de l’Escola La Mercè             c AJM

c ARXIU PARTICULAR

Rosa M. Corral:
“Jo definiria
Okume Az amb
tres paraules:
sominis, il·lusió i
transparència” 

DO Martorell (28) n P7

Aquest diumenge, 27 VINE a la PASSEJADA URBANA DE MARTORELL
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RECONEIXEMENT A UNA MERCEDÀRIA

n Martorell ha dedicat un
nou espai a la Germana Sant
Ramon, qui va dedicar més de
seixanta anys al servei de les
mercedàries i de la gent més
necessitada. En un acte emo-
tiu, l'alcalde Salvador Esteve
va descobrir la placa i l'escul-
tura dedicada a la mercedària
davant de l'Escola La Mercè.
Durant la seva intervenció,
Esteve va dir que "fem festa
grossa perquè inaugurem
una nova plaça al carrer del
Mur, que és la tercera en
aquests últims anys -amb la
de la Germana Sant Ramon,
de la Casa Par i del Mestre

Senpau-. Amb aquests nous
espais espongem el carrer
del Mur. Aquesta plaça la fem
davant de l’Escola La Mercè
que aquest any compleixen
150 anys de l’estada a Marto-
rell. I ho han fet amb incom-
prensions i vicissituds i això
té mèrit. La seva tasca ha es-
tat la d'educar nens i nenes”.
Esteve, especialment emocio-
nat, va sentenciar que “Mar-
torell no podia prescindir de
dedicar una plaça a la Ger-
mana Sant Ramon pel seu
exemple i la seva generosi-
tat. Ara ja la podrem seguir
gaudint”.

En un acte emotiu, es recorda la figura d’una
mercedària única que va predicar l’exemple

durant tota la seva vida · Una munió de
persones aplaudeixen l’estrena d’una plaça

que llueix davant de l’Escola La Mercè

L’‘Àngel’
Sant
Ramon
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La jornada d'estrena de la
plaça de la Germana Sant Ra-
mon va començar amb la lectu-
ra d'uns poemes a càrrec d'un
grup d'alumnes del centre que
havia escrit la mercedària. Un
grup d'alumnes va construir un
puzzle amb la imatge de la
Germana Sant Ramon. L'exdi-
rector de l'Escola La Mercè,
Ton Toset va dir que “crec en
els àngels i un d’aquests és la
Germana Sant Ramon. Hem
gaudit de l'alegria i la genero-
sitat d'una persona que mai
va tenir un no per a ningú i,
sobretot, pels seus necessi-
tats. Ara amb aquesta escul-
tura la podrem seguir tocant,
la podrem seguir veient. Qui
la va conèixer era impossible
no estimar-la”.

D’altra banda, Teresa Caba-
llero, mare provincial de la

congregació de les Mercedà-
ries, va assegurar que “és un
goig inaugurar aquesta plaça
dedicada a una religiosa mer-
cedària que va estimar tant
Martorell. Són moments per a
reconèixer la vida i obra de la
germana Sant Ramon. La se-
va infantesa va ser propera a
les mercedàries i qui va sem-
brar el seu esperit cristià. Als
25 anys va respondre amb ge-
nerositat a la crida vocacional
feta per Déu. Va treballar en
l’educació dels nens, però va
destacar en l’atenció a les
persones més necessitades.
Amb motiu de la commemora-
ció del 150è aniversari de l'a-
rribada de les mercedàries a
Martorell i en nom de la con-
gregació de les Mercedàries,
agraeixo públicament a l’al-
calde Salvador Esteve dedi-

car aquest espai a una perso-
na com la Germana Sant Ra-
mon”. 

Record per la 'Tia Ramona'
En nom de la familia va inter-

venir Jordi Boldú, nebot de la
Mare Sant Ramon, qui va expli-
car que “la tia Ramona, que és
com la coneixíem entre la fa-
milia, ens ha deixat un gran
testimoni de fe i d'amor. Una
estela a seguir en el nostre
pelegrinatge diari. Era jovial i
alegre i amb un somriure en-
comanadís. Recordo que duia
una bossa -ella en deia sanat-
xo- on hi portava tota mena
de coses per ajudar als po-
bres i necessitats. Era l’es-
tampa de la humilitat i de la
sensillesa, donava consol a
qui ho necessitava. La seva
presentació davant la gent era

Maria de Sant Ramon, mer-
cedària missionera sense títol
ni carrera". Finalment, Boldú
va afegir que “volem agrair a
l’alcalde Salvador Esteve per
dedicar a aquesta plaça al po-
ble que la va acollir i que per-
petuarà el seu testimoni a les
noves generacions. La seva
vivència ens ha deixat petjada
a la familia i ens sentim emo-
cionats”.  A continuació, l'al-
calde, Salvador Esteve, acom-
panyat dels familiars i de les
monges mercedàries, van des-
cobrir la placa que dóna nom a
la plaça i l'escultura feta per
l’artista Marta Solsona.  La clo-
enda de l'acte va anar a càrrec
dels gegants de Martorell, el
Diable i la Velleta, juntament
amb els caps grossos de l'es-
cola, el Pere, la Mercè i el Dia-
ble. Una festa innoblidable.
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n Tant de bo! Em sap greu, però no
m’ho crec. Si aquesta colla de desgraciats
vulguessin acabar de debò, ho dirien en
quatre paraules ben entenedores i ben
diferents de la declaració que fa poc han
divulgat. Del contingut d’aquest comuni-
cat se’n desprèn ben clarament que, a
canvi, n’esperen obtenir uns avantatges,
mentre que si l’objectiu fos conseqüència
d’un sincer desig de pau, la seva declara-
ció seria molt més breu i senzilla. En tin-
driem prou anunciant que posen fi a la se-
va absurda lluita i que la colla queda dis-
solta.

No em puc creure de cap manera que
els pistolers són un grup de patriotes que
jurquen per la llibertat del seu poble. No
s’ho pot creure ningú perquè el drama s’i-
nicià a finals dels segle XX, quan l’analfa-
betisme ja era història i la cultura estava
estesa per una amplíssima zona de la nos-
tra Societat i ara, vulgui imposar per la
violència. Ara es porta la democràcia, la
violència està desacreditada completa-
ment i és del tot injustificable. Ja fa molts

anys que tothom sap que el fi no justifica
els mitjans. Per tant, que obrin els ulls,
que admetin que van contracorrent i que
tots els qui, al principi, sense aprovar-los,
els comprenien, ara no els comprenen ni
els aproven sinó que els blasmen de tot
cor, perquè és ben clar que estan en l’er-
ror més evident que es pugui imaginar.

Potser la conducta imposada del co-
mandament d’aquesta colla de caps ca-
lents està dictada per uns ressentits, sí,
però atrofiats i alienats que no atenen a
raons i que, com en una obsessió indoma-
ble, necessiten robar per a subsistir i ma-
tar enemics que veuen arreu. Això no és
raonable i més aviat sembla un desvari
quixotesc que es dedica a atacar molins
de vent.

Ja n’hi ha prou d’aquest tema, el terro-
risme no té raó de ser. Que Espanya és
una democràcia encara jove i poc arrelada
no ho discutiré pas, però cal admetre que
no madurarà amb mitjans violents sinó
amb més democràcia. Això és com el
bomber que s’obstina a apagar el foc amb
galledes de gasolina ja que en aquest cas
l’únic dubte seria per saber si el bomber
actua per ignorància o per maldat, però
que actuava incorrectament no n’ofereix
cap, de dubte.

Espero que arrbi aviat l’hora que
aquesta gent que sembla que vol presen-
tar-se com a patriotes camí de la llibertat
del seu poble, es convencin que seguei-
xen un camí erroni. Que parin, que ple-
guin, que desapareguin i no donin mai
més senyals de vida.

Final d’ETA?

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

EDITORIAL

n Aquest diumenge, Martorell viurà
una festa amb la Passejada Urbana, que
organitza l’Ajuntament. Després de l’èxit
de la ‘Marxa de la Primavera’, de diumen-
ge passat amb 1.500 persones, aquest
diumenge 27 de març, es prepara una ex-
periència única: gaudir de la transforma-
ció urbana de Martorell.

La passejada urbana es planteja com
una caminada per l’espina dorsal de Mar-
torell, de poc més de dos quilòmetres de
distància, on els martorellencs gaudirem
de la transformació urbana de Martorell
que s’ha fet en els últims quatre anys. En
aquesta passejada, que començarà a les
10.00 hores amb una xocolatada popular,
es podrà veure la remodelació de la ram-
bla de les Bòbiles, la reconversió de l’an-
tiga Nacional II, des de l’avinguda Ger-
mans Martí fins a la Plaça Portal d’Anoia i
des de l’Avinguda Vicenç Ros fins a l’en-
creuament amb la carretera de Terrassa.
Durant aquest trajecte s’observarà, a més,
la transformació del Solàrium, amb la
plaça de les Puntaires, una zona que s’ha
revitalitzat amb una aposta comercial ex-
traordinària. Durant el tram de l’Avinguda
Pau Claris es podrà observar el talús sota

el pavelló esportiu (recuperat a banda i
banda!), els nous passatges de la Pujada
Roja, Cal Cardús i Ca la Teresa, que facili-
ten l’accés a peu i en vehicle, des de Can
Carreras. Seguint la passejada arribem al
Pont d’Anoia -un dels símbols de la legis-
latura-, on s’observa, a més, les millores
de l’entorn del riu, completament dragat,
amb més arbres, més connexions i més
aparcaments fins a la Plaça de Portal
d’Anoia, que ha deixat de ser un laberint
per als vianants i vehicles obrint-se als
carrers de prioritat invertida de la Vila. 

Un cop al carrer del Mur -ja executat en
la legislatura anterior al tripartit de Dora
Ramon i Adrià Arqué- observem la nova
plaça del Mur, el Cafè d’El Progrés reha-
bilitat, el nou Ajuntament, la Torre de les
Hores, el pas de la Casa Par i l’Espai Mu-
xart, la plaça del Mestre Sempau fins a la
nova rotonda que millora la circulació de
vehicles en direcció a Barcelona i Terras-
sa. El punt i final de la passejada urbana
acaba al Pont del Diable que ha passat a
millor vida i llueix més que mai, com tot el
seu entorn. Una passejada sense obsta-
cles per a la gent amb mobilitat reduida,
de dalt a baix i de baix a dalt. Gaudiu-la!

Tots a la passejada urbana!

n El llibre El arte del ruido de Pep Tor-
res (Editorial Plataforma, 2011) tracta so-
bre com aconseguir que diferents temes
tinguin una notable repercussió medià-
tica. Segons l'autor, una d’aquestes es-
tratègies consisteix en encarregar estu-
dis estranys que generin l’interés dels
mitjans, precisament gràcies a les seves
rocambolesques conclusions. Això et
pot permetre encetar campanyes de
màrqueting o dur a terme altres políti-
ques de comunicació amb el mínim cost.
El primer d'aquests estudis del que
parla el llibre em va sobtar perquè crec
que, d'una o altra manera, tots ens
podem sentir reflectits. L'estudi assegu-
ra que les errades provocades per un
ordinador provoquen actituds violentes
en el 43,4% d'usuaris. El 32,2% dels en-
trevistats afirma que ha arribat a sacse-
jar algun component del seu equip in-
formàtic. Endevinen quin és el perifèric
més maltractat? Efectivament, amb el
32,2% és el pobre ratolí. Compte amb els
inalàmbrics perquè poden volar per la
finestra. 

A més a més, l’informe assegura que
el 51,3% dels usuaris insulten amb fre-
qüència l’ordinador. He de dir que no
m’imagino com es pot insultar a un ordi-
nador. Em cago en la mare de la teva placa
base! O potser: Gilibits, xuclaRAMS,
tontUSB! O per què no: et pots fotre el teu
terabyte pels teus coll..ns de slots! Déu n’hi
do. Pobres ordinadors. Si no es pengen
mai. Mai et deixen sense la feina de les
dues darreres hores. Mai es moren els
discs durs. Mai et surt una bonica panta-
lleta blava just el dia que has de lliurar
un treball. A més a més, estic segur que
mai ens hem recordat de la mare de Bill
Gates o de Steve Jobs quan ens han sor-
tit missatges d’error. I és que moltes
vegades he desitjat que em sortís un
missatge de vol enviar a prendre pel sac
aquesta porqueria d'ordinador i com-
prar-se un de nou més econòmic que el
que té ara i amb més prestacions? Visca
l'obsolescència programada!

El llibre continua amb més estudis:
un 8% dels espanyols no es renta les
mans després d'haver anat al lavabo. Ho
sento però no m'ho crec. Després de
molts anys de compartir aquestes esto-
netes amb altres mascles, puc afirmar
que la xifra resulta extremadament peti-
ta. Com diria House: el principal para-
digma de l'ésser humà és que la gent
menteix. En aquests estudis molt
poques persones diuen la veritat. Què
esperen que diguin? No, és clar, com
vols que em renti les mans? Que m'es-
quitxa pipí? Res, home, si es aigua. Una
mica groga, però aigua al cap i a la fi. Al
final et planteges si Torrente tenia raó
quan va dir que ens hem de rentar
abans d'anar al lavabo com a signe de
respecte cap a la nostra... bé, canviem
de tema. El cas és que no sé si el Rei
recorda aquest estudi quan ha de donar
la ma a tantes persones. Tampoc sé si el
Rei pertany al 92% o al 8%. Això sí, vull
fer una crida, no importa si sou reis o
ciutadans anònims: renteu-vos les mans,
cagun la tarja gràfica!

Violència informàtica

societat anònima
Àlex Ribes

www.alexribes.wordpress.com 
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n Em trobo sota l’arbre del penjat pa-
kistaní i de la parada de l’autobus apareix
un curiós, i fins i tot, personatge estrany,
baix quelcom minusvàlid, amb bigoti ne-
gre i perruca rojenca, prim però carregat
d’un parell de bultos enormes -espècie de
improvisades borses- i una crossa d’alu-
mini. Gesticula i fot la bronca a l’aire per-
què una senyora l’ha enganyat en la di-
recció a prendre cap a l’estació del Carri-
let. Recullo la informació i li indico la
bona direcció per a salvar-se. Fot pena.
Camina animós, però amb un ritme trepi-
dant. Quin humor tenen certs individus
de la nostra espècie.

Penso en ajudar-lo, però, parat con-
templo com s’allunya. Al poc, després de
creuar un pas de vianants, l’home està
estirat sobre les llambordes del pavi-
ment com si volgués salvar-se nedant.
Enmig del parell d’enormes es mouen
petites cames i braços. Decididament
arribo al lloc de les quatres coses tirades
(pal, bossa forrada de plàstic amb anses,
individuo de pel·lícula de Papini i un vo-
lum gros i pesat sense on agafar-ho) i
recollint la més difícil l’acompanyo cap a
l’estació de ferrocarril. En el transcurs de
la passejada l’home no para d’explicar-
me coses amb considerable entusiasme.
Per on respira aquest ésser humà?

Me he escapado del neuropsiquiátrico, voy a
Plaza España y de allí en autobús a Badalona.
Me tenían atado. Quiero salir de la metadona. La
culpa no era mía, es cosa de la juventud, que ya
va a otro rollo. Es usted muy amable. Parlo cata-
là, eh! Tengo que ponerme los dientes de la boca
que ya estan pagados”. Jo pensava: calla d’un
cop, respira i camina sense fotre’t de cap
a terra un altre cop.

Creuem la carretera de l’antiga N-II i
aterrem a peu de la torre-ascensor, un
empleat uniformat ens esperava. Pregun-
ta quan val el bitllet i jo no porto ni un
duro a sobre, ni documentació (com sem-
pre) doncs m’havien servit un cafè curt,
excel·lent i a la crema a pagar demà.
Baixo corrent al meu enllaç a la borsa i es
realitza una operació d’entrada accional a
TV-5 doncs demà pagaran dividents.
Amb la sort, uns cinquanta euros nets de
pols i palla. Això sí, des de l’interior el
senyor em va allargar la mà per acomia-
dar-nos.

Privilegis

amb les dues mans
sp

n En temps on hi ha
tanta gent amb necessi-
tats bàsiques que no pot
satisfer, ¿sembla contra-
produent parlar d'austeri-
tat?. Jo crec que no. L’aus-
teritat pot ser també, un
valor indiscutible que ens
fa vetllar pel bé de l'altre,
si la apliquem  no com a
una renúncia, sinó com
una manera de poder
practicar una mica tots
plegats la solidaritat.
Aquesta austeritat no
causa mesquinesa, sinó
que crea un esperit de
servei que brolla del cor  i
ajuda a la societat  a es-
devenir més humana,
més cordial i més justa.
Practicar-la ens  facilitaria
tenir alguns recursos per
oferir-los a la molta gent
necessitada que tots co-
neixem,  -possiblement
en tenim a l’entorn-,
Ajudant al pròxim amb el
què un estalvia, i no amb
el que li sobra, segur que
ens sentirem més alegres
i satisfets de nosaltres
mateixos. L’ajuda que es-
tiguem disposats a donar
la podem canalitzar tant
anivell personal com a
traves  d’entitats que tots
coneixem i que constant-
ment ens estan demanant
participació i col·labora-
ció. L’esforç de practicar
el que el cor et diu, la su-
pressió de la superficiali-
tat, i el malbaratament de
tantes coses, sempre es
anar contracorrent.  Val la
pena fer camí per mirar
d’acostar-nos-hi.

Segur que hi ha molta
gent, que avui ja practica
l'austeritat i la solidaritat,
no com a valor altruista,
sinó, com a única solució

per poder ajudar a fami-
liars amb problemes o
sense feina: sort en té, la
societat actual de tota
aquesta bona i sacrificada
gent! M'ha  ajudat a es-
criure aquesta modesta
reflexió la lectura d'un va-
luós article de Jordi Daví,
a la revista Reculls.

n La possibilitat d’una
intel·ligència extraterres-
tre sembla que preocupa
la gent. Aquests éssers es
presenten com a ame-
naça –fruit de la nostra
latent xenofòbia– o com a
salvadors de la nostra
desgraciada humanitat.
Encara que els personat-
ges fantàstics i la màgia
van inspirar de nou lli-
bres i pel·lícules, el tema
dels àliens continua sent
una font inesgotable d’a-
ventures.

Ara tenim Daniel Craig i
Harrison Ford –o s’ha de
dir James Bond i Indiana
Jones?– compartint pa-
pers estel·lars a Cowboys
and Aliens. Suposo que la
pantalla gegant s’omplirà
d’impressionants efectes
especials. En el fons,
agrada més lluitar contra
els extraterrestres, do-
nant sortida a la nostra
agressivitat, que rebre
pacífics ambaixadors que
ens portarien pau i solu-
cionarien els nostres pro-
blemes. Sobretot si
aquesta lluita termina
amb la victòria de l’home,
com dins Predator. És clar
que Schwarzenegger no
és precisament un exem-
ple de físic d’home cor-
rent. La representació
dels extraterrestres tam-
bé és curiosa. The Day the

Earth Stood Still apostava
perquè semblessin hu-
mans. Vaig trobar Michael
Rennie molt carismàtic,
però el seu missatge molt
pobre, quasi infantil.
Això, sí, arribava amb un
“flying saucer” dins els
paràmetres més accep-
tats desprès de la prime-
ra descripció d’un OVNI
per Kenneth Arnold, un
americà que assegurava
que un Objecte Volant No
Identificat va seguir el
seu avió particular. 

Va ser una dècada –als
1950– on a tot arreu la
gent veia ovnis. Fins al
punt que un alcalde de
Chateauneuf-le-Pape va
decidir que era un as-
sumpte prioritari i s’ha-
vien de protegir les vin-
yes, unes vinyes tan fa-
moses! Per fer-ho va
emetre un edicte amb
tres articles sorprenents:
1-    Es prohibeix  a totes
les aeronaus –dites pla-
tets volants– de sobrevo-
lar, aterrar o enlairar-se a
tot el territori de l’ajunta-
ment.
2-    Qualsevol aeronau,
dita platet volant, que
aterri dins el territori de
l’ajuntament serà imme-
diatament portada al
depòsit.
3-    El “garde champêtre”
–un guarda rural– i el
guarda particular són els
encarregats, cadascú dins
les seves atribucions, de
l’execució d’aquest edic-
te. Us imagineu la cara
dels guardes quan van
llegir l’edicte? I a casa
nostra, què dirien els
Mossos d’Esquadra si,
dins les seves “atribu-
cions”, hi entrés perseguir
ovnis i portar-los al dipò-
sit? Però les nostres vin-
yes també s’han de pre-
servar! els extraterrestres.

Austeritat
Jaume Canals i Sucarrats

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

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

contacte@informadordemartorell.cat

Ovnis i edictes
Natalia Demidoff
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PER Andreu González Castro

ROSA MARIA CORRAL

- Quin és el perfil d’aquesta fundació,
què és el que té d’específic?
Okume AZ és un grup de persones de di-
ferents àmbits que, de manera totalment
desinteressada, posa tota la il·lusió possi-
ble a portar a terme qualsevol projecte
que la Fundació es proposi desenvolupar,
tant en l'àmbit de l'educació com sanitari
i mediambiental. Jo definiria Okume AZ
amb tres paraules: somnis, il·lusió i trans-
parència. Per això em vaig llençar a co-
l·laborar-hi com a delegada a Martorell.
Organitzem actes culturals i lúdics per
obtenir recursos i es realitzen viatges per
part d'alguns col·laboradors als diferents
països on tenim projectes, sempre coordi-
nats per la direcció de la fundació. La con-
trapart del país en el qual desenvolupem
el projecte és que treballin com a coope-
rativa, perque després la propia organit-
zació i personal del país pugui seguir la
tasca engegada per nosaltres. En definiti-
va, compartim somnis i intentem fer-los
realitat. I tot, amb total transparència. Puc
garantir, i així es pot comprovar a la web
d'Okume AZ (www.okumeaz.org), que tot
el que es recull per la fundació (roba, lli-
bres, joguines...) arriba a la seva destina-
ció sense intermediaris i supervisat direc-

tament per algun membre de la fundació.
D'alguna manera, quan les persones bus-
quem alguna ONG on col·laborar, això és
el que més ens preocupa, que el que
dónes no saps mai si arriva o no al seu
destí. Per altra banda, hi pots col·laborar
de diferents maneres, no tot és donar
diners. Hi pots ajudar amb part del teu
temps, donant roba, llibres, medica-
ments, viatjant de cooperant, fent-te
voluntari per acompanyar la gent gran...
- Quin àmbit geogràfic d’actuació té
Okume AZ?
La Fundació no es posa límits geogràfics
per desenvolupar els seus objectius i es
manté fidel al seu ideari. Allà on la nostra
actuació sigui necessària i benvinguda,
Okume AZ, en funció de les necessitats
observades al territori i d'un estudi de
viabilitat (contrapart del país, convenis
amb els governs, etc.), pot empendre un
projecte en qualsevol punt.
- Quins són els principals projectes que
té la fundació a cada país?
El nostre projecte més gran és a Guinea
Ecuatorial, on estem fent una escola de la
qual ja vam inaugurar la primera fase l'oc-
tubre passat i on fins el 2016 seguiran les
obres. A Camerun hi tenim un hospital a

Yaoundé acabat de posar en marxa
aquest mes de març i implantarem un
centre d'educació preescolar i de promo-
ció social a Nyaho'o. A Burkina Faso, un
projecte educatiu-sanitari a la zona de
Pura. A Paraguai, un projecte oftalmològic
i de llavi leporí. Al Senegal tenim en mar-
xa un projecte de cooperativa tèxtil i aten-
ció educativa i sanitària, a la regió de Sa-
dio. Al Nepal tenim un projecte molt ma-
co que és el de donar estudis, cobertura
sanitària i alimentació a 28 nens i nenes
de l'orfenat Children Rescue de Katman-
dú. Precisament és per aquest projecte
que portem un musical a Martorell i en el
qual tenim dipositades moltes esperan-
ces.
- Localment, voleu arribar també a la
gent gran de Martorell, oi?
Sí. L'impulsor d'aquest projecte és el di-
rector de la fundació, i gran amic, el Dr.
Jordi Seuba. Tal com diu ell, està molt bé
tenir projectes més enllà de les nostres
fronteres, però també s'ha de pensar que
a casa nostra hi ha molts avis i àvies que
necessiten ajuda i companyia. Per això, i
gràcies a l'Ajuntament i a la Fundació Re-
sidència Sant Joan de Deu, hem començat
una campanya de captació de voluntaris
per acompanyar la gent gran de Martorell.
Això sí, sempre coordinats amb els res-
ponsables de la Residència i el Departa-
ment de Benestar Social. 
- Què trobarà l’espectador que s’atansi al
Foment aquest diumenge 27 de març a
les 18.00 hores, a veure el musical ‘Hijos
del Rock'n Roll’?
Doncs hi trobarà un grup de persones de
totes les edats que han format l'escola de
teatre musical Todoporque Rias, a Cas-
telldefels, on tenim del·legació, i que han
preparat, expressament per recaptar fons
per al projecte del Nepal, aquest musical
que van estrenar el 20 de març a Castell-
defels i que el 27 de març portem al Fo-
ment. Vull aprofitar per conar les gràcies
als responsables del teatre per col·labo-
rar amb nosaltres. 
- L'obra s'apunta al revivalisme dels
anys 80 i connecta amb obres tipus ‘Hoy
no me puedo levantar’, oi?
Personalment no he vist el musical de
Mecano, pero sí que he vist els assaigs de
Hijos del Rock'n Roll, ja que estic a l'e-
quip d'escenografía, i us puc garantir que
tothom que hi vingui passarà una bona
estona, tot escoltant cançons dels 80 i
rient alhora. Teniu en compte que la com-
panyia la formen persones amb experièn-
cia en el teatre musical i sense ella, però
tots amb moltes ganes de passar-ho bé i,
alhora, ajudar aquells que més ho neces-
siten.
- Què ha de fer qui vulgui assistir al Fo-
ment?
Qui vulgui comprar l'entrada anticipada,
pot anar a la Teteria Mura de la Vila o pot
enviar-me un email a rosa.corral@okume-
az.org. El preu de l'entrada és de només
10 euros. Una hora abans de la funció
també es podran comprar per finestreta.
No hi falteu!

“Jo definiria Okume AZ
amb tres paraules:
somnis, il·lusió i
transparència”

Rosa Maria Corral Barón (Martorell, 1968), a banda de ser
secretària de l'AMPA d'Els Convents, és la delegada de la
Fundació Privada Okume AZ a Martorell.

ARXIU PERSONAL
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LA SETMANA EN UN CLIC

La Penya
Barcelonista
té nova directiva
n La Penya Barcelonista de
Martorell ha renovat la junta di-
rectiva que continua encapçala-
da pel president Vicenç Notari ja
que ha estat l’única candidatura
que s’hi ha presentat. La nova
junta directiva de la Penya està
formada per Juan José Sánchez
Gómez, com a vicepresident;
Frederic Cardús Garcia, com a
secretari; Josep Anguita Fo-
nollosa, com a tresorer i Felipe
Torres Molero, David Gimeno
Heredia, Santiago Montiel Gar-
cía i Juan José Sánchez Pueyo,
com a vocals. La nova junta de la
Penya inicia aquesta nova etapa
de gestió amb il·lusió, idees
renovades i un fort esperit blau-
grana, comptarà amb un grup de
col·laboradors coordinats per
Francesc Querol Pedreny i Vi-
cenç Mesalles Roig. D’altra ban-
da, el proper 3 d’abril, la Penya
farà una calçotada al Restaurant
“La Masia de Segarrulls”, a l’en-
torn del parc natural d’Olèrdola,
amb una visita a les Bodegues
Torres de Vilafranca del Pene-
dès. El preu és de 45 euros i es
poden escriure fins dijous vinent.

Balanç positiu de l’actuació al riu
n L’Ajuntament de Martorell considera que les obres que s'estan
portant a terme a la llera del riu Anoia al seu pas pel municipi han
evitat que el riu es desbordés com havia succeït anteriorment quan
havia plogut quantitats semblants. A Martorell van caure més de
100 litres per m2 durant 22 hores de pluja ininterrompuda. El darrer
cop que es van inundar els vorals del riu on hi ha els aparcaments
va ser l'octubre passat quan els forts aiguats van deixar gairebé la
meitat de litres, fet que va causar les inundacions de l'aparcament
inundable del costat del riu. Segons el regidor d’Urbanisme, Xavier
Fonollosa, les accions fetes a la llera i al llit del riu Anoia “han estat
fonamentals perquè el riu no es desbordés”.

Aquest dissabte, presentació del Centre Integral Esport Salut

AJM

n Aquest dissabte, 26 de març, a partir de les 11.00 hores i durant tot el matí es farà la presentació pública del
Centre Integral Esport i Salut. L’equipament és un complex esportiu que consta de planta soterrani, planta baixa i
primera planta, amb un total de superfície construïda de 4.500 metres quadrats. En la planta baixa, l’equipament
disposa de l’accés d’entrada, de quatre vestidors col·lectius i tècnics (adaptats a les persones amb mobilitat reduï-
da), dues piscines cobertes, una zona de wellness (solàrium, bany de vapor, jacuzzi exterior, hamaques tèrmiques)
i un espai de vending. En la primera planta, hi ha dos espais grans separats on s’oferiran les activitats dirigides i la
carta de serveis als usuaris (aeròbic, pilates, fitness, màquines musculars i cardiovasculars, entre d’altres) i els
espais necessaris per al personal d’administració. A l’exterior del centre, s’hi ha construït tres pistes de pàdel i s’ha
millorat el got de la piscina d’estiu. L’estrena anirà a càrrec de l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, qui dirigirà
unes paraules als assistents que podran gaudir de les noves instal·lacions. Una bona oportunitat per veure el que
serà l’equipament esportiu més potent de la zona nord del Baix Llobregat.

PERE ALEGRE
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La Quadrilla manté el seu atractiu a El Progrés

SARA TORRES

n La parella Xavier Fonollosa i Alícia Ribas van encapçalar el ball de la ‘Quadrilla’ d’aquest any que
es va fer, diumenge passat, a la sala gran d’El Progrés. Més de dues-centes parelles van participar d’un
dels balls més tradicionals de Martorell. Tot i que el seu origen és difícil d’assegurar, segons documents
consultats, la coreografia de la Quadrilla està inspirada en els balls de saló del segle XVIII. Es creu que
aquesta dansa, la van dur uns soldats que van participar a la guerra del Rosselló, d’aquí que, el ball
comenci amb una música amb aires de marxa que contrasta amb l’aire més cortesà de la resta de parts
(contradansa, mirallet, ball pla, cargols...). Diumenge passat, hi va haver concert vermut amb la músi-
ca de l’orquestra Maravella. A la tarda es va fer el ball de gala amb la desfilada d’una munió de gent.

LA SETMANA EN UN CLIC

Taller gratuït
de coaching
n El departament de Pro-
moció Econòmica de l’Ajun-
tament de Martorell ha fet
aquesta setmana un taller
gratuït de coaching sota el
títol ‘Emprenedoria i Canvi’
al Centre Cultural. El coa-
ching és un conjunt d’es-
forços i tècniques enfoca-
des a l'equip humà d’una
empresa per tal d’aconse-
guir resultats en la motivació
i la satisfacció personal dels
treballadors. Promoció Eco-
nòmica segueix assesso-
rant els emprenedors.

Balanç positiu de l’actuació al riu
n L’Ajuntament de Martorell considera que les obres que s'estan
portant a terme a la llera del riu Anoia al seu pas pel municipi han
evitat que el riu es desbordés com havia succeït anteriorment quan
havia plogut quantitats semblants. A Martorell van caure més de
100 litres per m2 durant 22 hores de pluja ininterrompuda. El darrer
cop que es van inundar els vorals del riu on hi ha els aparcaments
va ser l'octubre passat quan els forts aiguats van deixar gairebé la
meitat de litres, fet que va causar les inundacions de l'aparcament
inundable del costat del riu. Segons el regidor d’Urbanisme, Xavier
Fonollosa, les accions fetes a la llera i al llit del riu Anoia “han estat
fonamentals perquè el riu no es desbordés”.

IdM

Visita a Seat
d’eurodiputats
n Aquesta setmana, una
delegació de la comissió
de Transports del Parla-
ment Europeu ha visitat les
instal·lacions de Seat a
Martorell i ha conegut de
primera mà l'activitat de la
companyia en matèria de
transport ferroviari. En la
visita també hi van assistir
l’alcalde de Martorell, Sal-
vador Esteve i la regidora
de Treball, Teresa Casano-
vas. La multinacional ha
impulsat en els últims anys
una estratègia orientada a
l’ús del ferrocarril. 

SEAT

AJM

AJM

AJM
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Campanya
de la recollida  
n Les inspeccions dutes a
terme pels integrants d’un
pla d’ocupació, que s'ha
centrat en la utilització dels
contenidors soterrats, han
detectat nombroses inci-
dències relacionades amb
els mobles i trastos vells. Hi
ha molts ciutadans que
abandonen damunt les pla-
taformes dels contenidors
o al seu costat residus vo-
luminosos. L'Ajuntament
recorda que coincidint amb
l’entrada en funcionament
dels soterrats, es va posar
en marxa un nou sistema
de recollida de mobles i
trastos vells gratuït, que
consisteix en deixar-los a la
vorera, recolzats a la faça-
na de l’habitatge sense
obstaculitzar el pas dels
vianants ni els comerços i
prèvia notificació a l’Ajun-
tament, al telèfon 93 775
34 34 o a l’adreça de
correu electrònic serveis-
municipals@martorell.cat.

Prohibició de
foc al bosc
n Des d’aquesta setmana i
fins al 15 d’octubre, es
prohibeix fer foc en zones
forestals. Aquesta prohibi-
ció recollida en el Decret
64/1995 té com a objectiu
establir una sèrie de mesu-
res per prevenir els incen-
dis forestals. La norma
regula que en els terrenys
forestals, estiguin o no po-
blats d'espècies arbòries, i
en la franja de 500 metres
que els envolta no es pot
encendre foc sigui quina
sigui la finalitat. Especial-
ment, no es poden cremar
restes de poda, d'aprofita-
ments forestals, agrícoles o
de jardineria, ni marges
pròxims a zones forestals
sense una autorització ex-
pressa del Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural. 

n L'Ajuntament de Martorell
ha fet el darrer tràmit perquè la
Comissió Territorial d'Urbanis-
me procedeixi a l'aprovació
definitiva del Pla General d'Or-
denació Urbana de Martorell al
nucli de Can Bros. El Ple
Municipal va aprovar, amb el
suport de tots els grups munici-
pals, el text refós de la modifi-
cació del planejament urbanís-
tic al nucli de Can Bros.

El procés ha estat llarg i fei-
xuc ja que la modificació es va
iniciar ara fa 8 anys, el 16 de
maig de 2007 el Ple de l'Ajun-
tament el va aprovar provisio-
nalment i el 27 de març de
2008, la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, va
decidir suspendre l'aprovació
definitiva.  Entre els motius,

aquest organisme, destacava la
manca d'accessos adequats i
suficients per acollir l'incre-
ment de població que pot ex-
perimentar Can Bros amb el
desenvolupament del projecte
urbanístic. Aquesta mancança
ja la van detectar els grups
municipals que aleshores es
trobaven a l'oposició, entre ells
CiU i PP, que van decidir pre-
sentar al·legacions al respecte.
Ara, amb CiU a l'equip de go-
vern, sembla que s'arriba al
final del procés. 

La colònia de Can Bros va
tenir un pes decisiu en el de-
senvolupament industrial de
Martorell. Un cop acabada la
Guerra del Francès (1808 -
1814), el Capità General de Ca-
talunya, Francesc X. Castaños,

va concedir a Salvador Roca i
Sunyol el dret de construir un
molí fariner als terrenys de l'ac-
tual barriada de Can Bros, que
eren propietat de Vicenta Ros,
dona d'en Salvador Roca. Així
doncs, l'any 1816, s'hi va cons-
truir en aquests terrenys un
nucli industrial format pel molí,
una serradora i una farga, que
funcionaven amb l'aigua del
Llobregat. L'any següent, el
1817, fou concedit un permís a
un comerciant de Barcelona, en
Miquel Elias, per construir un
molí paperer i una farga de
coure a uns terrenys propers.
Elias es va fer aixecar una bella
mansió neoclàssica al costat de
les seves propietats. Sabem
per la documentació que l'any
1859 el molí fariner de Can Bros
estava arrendat per Vicenç Ros,
originari de Sant Vicenç dels
Horts, que n'era el moliner.
Aquest molí va estar en actiu
fins al 1913, mogut sempre per
l'aigua del Llobregat, i l'últim
Moliner fou Martí Llena. Uns
anys més tard, es va establir
una fàbrica de teixir llana prop
del molí paperer. Aquest pri-
mer nucli d'activitat fabril de
Martorell era conegut amb el
nom de Can Bros, per l'existèn-
cia d'una antiga masia veïna
anomenada així. Al 1850 hi fun-
cionaven dues fàbriques de
filat i el cens de la població de
la colònia era d'uns 700 habi-
tants. Una de les fàbriques es
deia La Igualadina, que es va
cremar al 1853, i es reconstruí
més tard. Les cases dels obrers
i les seves famílies estaven
situades als actuals carrers de
Sant Miquel, Sant Ramon,
l'Avinguda Fontdevila i Torras, i
els carrers d'Elias i Santa Paula.
Al 1889 els censos indiquen
que la població havia disminuït
molt, hi vivien tan sols uns 300
veïns. A l'any 1946 el cens era
semblant al de 1889; gairebé
tots els treballadors eren de la
fàbrica de filats Fontdevila i
Torras, S.A, i alguns altres tre-
ballaven al camp o eren ferro-
viaris. Ara, el govern de CiU vol
revitalitzar Can Bros.

L’aprovació definitiva es preveu el 7 d’abril a
càrrec de la Comissió Territorial d’Urbanisme 

El govern de CiU
dóna l’última empenta

per crear habitatge
social a Can Bros

Can Bros. El govern de Salvador Esteve ha desencallat el projecte futur

IdM

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
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crònica
Jordi Benavente

n Els Mossos d'Esquadra en col·labo-
ració amb el Cuerpo Nacional de Policía
han detingut tres homes i una dona d'o-
rigen colombià i residents a Martorell,
que presumptament formaven part d'un
grup especialitzat en robar en domicilis
de les províncies de Barcelo-na, Alacant
i Madrid. Arran de la detenció, s'ha recu-
perat part del material sostret, valorat en
uns 100.000 euros, segons la Policia de
la Generalitat. 

Tenien quatre pisos francs als voltants
de la Rambla de les Bòbiles de Martorell.
I des d'aquí realitzaven les seves incur-
sions delictives a les províncies de
Barcelona, Alacant i Madrid. L'operació
policial, que va culminar a principis del
mes de febrer amb la detenció dels qua-
tre membres de la banda, s'havia posat
en marxa després que els mesos de
novembre i desembre de 2010 els Mossos
detectessin un augment de robatoris en
vivendes unifamiliars al terme municipal
de Martorell.

Arran de les primeres investigacions, la
policia va comprovar que el modus ope-
randi del grup era sempre el mateix.
Actuaven de tarda, quan els domicilis
eren buits. Dos dels homes entraven a les

vivendes, mentre la dona vigilava a l'exte-
rior i el quart home esperava al vehicle
per assegurar la fugida. No passaven més
de vuit o deu dies delinquint en una
mateixa província per no "cremar" la zona.
Després tornaven a Martorell, deixaven
passar uns dies, i tornaven a començar el
cicle en una altra povíncia.

Joies, divises, televisiors
A mitjan mes de gener, un dels vehicles

utilitzats per la banda va ser interceptat
en un control policial a Lleida quan els
presumptes lladres tornaven d'una de les
seves incursions delictives a Madrid. Se'ls
hi van intervenir diverses joies i divises
estrangeres. A partir d'aquest moment es
va posar en marxa la col·laboració entre
els Mossos i la Policia Nacional, fet que va

permetre estrènyer encara més el cercle.
Finalment, el dia 5 de febrer la policia va
realitzar les corresponents entrades i
registres als quatre domicilis martore-
llencs dels quatre membres del grup. S'hi
van recuperar joies i tecnologia de con-
sum com ara televisors o consoles de
videojocs, valorats en uns 100.000 euros.
També es van registrar els vehicles utilit-
zats pels detinguts, i s'hi van descobrir
diverses cavitats habilitades per amagar-
hi objectes, segons fonts policials. 

El material sostret en domicilis de les
províncies de Barcelona, Madrid i Alacant
ha començat a ser reconegut pels seus
propietaris. La policia no descarta més
detencions però dóna el grup per desarti-
culat. Tres dels quatre detinguts han in-
gressat ja a presó per ordre del jutge. 

Tenien quatre pisos francs als voltants de la Rambla de les
Bòbiles i des d’aquí realitzaven les seves incursions delictives
robant objectes de valor, des de joies, divises i televisors

Desarticulen a Martorell un
grup que assaltava domicilis a

Barcelona, Madrid i Alacant
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Revés perillós
del Club Handbol 
n El Club Handbol Marto-
rell va encaixar la segona
derrota consecutiva de la
fase de permanència a Se-
gona Catalana a la pista
del Manyanet (36-22). Els
martorellencs van iniciar el
matx amb moltes opcions i
després d’un intercanvi de
gols, les exclusions van ser
determinants. Amb només
tres jugadors en pista, el
CH Martorell es va veure
superat pel Manyanet que
va marxar al descans amb
un còmode avantatge (19-
8). A la represa, l’equip bar-
celoní va aprofitar algunes
errades en defensa dels
martorellencs per distan-
ciar-se més en el marca-
dor. Pel CH Martorell van
jugar Marc Escoda, Jordi
Codina 4, Carlos Pueyo 1,
Roger Castelló 1, Albert
Ortuño, Marc Gaset 3, Ivan
Anguita 4, Raúl Molero,
Jordi Florenza 7, Xavi Ferri,
Yassine Salhi 1, Felix Roda
1. Aquest dissabte, el CH
Martorell juga un partit de-
cisiu a les IEM davant el
CH Banyoles.

El Club de Futbol
rep una ‘mà’
n El Club de Futbol Marto-
rell va sortir escaldat del
camp de Torrent de Llops
davant el Sant Maure (1-5).
Els martorellencs no van
tenir cap opció ja que al pri-
mer minut van encaixar el
0-1 fet per Valle i un quart
d’hora més tard, Simon feia
el 0-2. Un gol de Ramon
escurçava diferències, però
abans del descans, Carce-
ller feia l’1-3. A la represa,
Valle sentenciava el partit
amb l’1-4 i a les acaballes,
Aitor Martínez marcava el
cinquè pel Sant Maure. Els
martorellencs tornen a ser
cuers i es despengen una
mica més de la salvació.
Diumenge, partit al camp
del Moja, segon classificat. 

Tirada d’arma
curta de tir 
n El Club de Tir Esportiu
Martorell va realitzar, el 6
de març passat al camp de
tir de Masquefa, la primera
tirada d'arma curta en la
modalitat pistola de 9mm,
puntuable per la Lliga 2011.
Hi van participar 11 tiradors
que, arbitrats per Joan Cos
i Marta Garcia, es van clas-
sificar segons els nivells.
En l’A, Francisco Fernán-
dez, va ser primer, amb 554
punts; Josep Maria Gar-
reta, segon, amb 523
punts; Martí Tarrida, tercer,
amb 506 punts i cinc tira-
dors més. En el nivell B, el
primer classificat va ser
Bernando Celdrán, amb
247 punts. En la categoria
de veterans,Miquel Isern va
se primer, amb 361 punts i
Salvador Parés, segon,
amb 110 punts.

Derrota final
del Bàsquet Club 
n El Bàsquet Club Marto-
rell va aconseguir una der-
rota in extremis al pavelló
esportiu davant el Vilade-
cans (76-77) en un final de
partit nefast per als marto-
rellencs. Un parcial de 0-8
en els últims 5 minuts va
ser decisiu per a perdre a
casa un partit que el BC
Martorell tenia coll avall ja
que guanyava 76-69, però
la reacció final del Vila-
decans va permetre col·lo-
car-se un punt per sobre a
falta de 2 segons i va ser
impossible capgirar el re-
sultat. El matx va ser molt
equilibrat amb alternatives
al marcador, però els mar-
torellencs van fer un pès-
sim últim quart i van tirar en
orris tota la feina feta durant
el partit. Els martorellencs
es troben a la zona tran-
quil·la de la classificació
de Copa Catalunya. Aquest
dissabte, el BC Martorell
juga a la pista del Vendrell,
un rival directe.

n La concentració es va fer a la
plaça del Pavelló Esportiu Muni-
cipal a tres quarts de deu del
matí, amb un seguit d’activitats
d’escalfament previs a l’inici de la
caminada. Els participants es van
dirigir al punt de control situat a
Quatre Camins, on van rebre com
a obsequi una samarreta dissen-
yada per aquesta edició de la

marxa, que una vegada més s’ha
organitzat en base a dos recorre-
guts, un de llarg i un altre de més
curt. Al llarg del camí, els partici-
pants han passat per la Roca Dre-
ta, les roques del Matauet, la ser-
ra de l’Ataix i el Castell de Sant
Jaume. Una sortida que va aple-
gar a 1.500 persones i que és una
de les activitats de referència.

1.500 persones
participen en la XIX

Marxa de la Primavera

AJM
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AGENDA
Cine ‘Pa Negre’.
n El cicle 'Cinema a
l'Auditori' projectarà
aquest cap de setma-
na en doble sessió
"Pa Negre" guanyado-
ra de 9 premis Goya,
entre ells el de millor
pel·lícula i 13 Premis
Gaudí. El film, dirigit
per Agustí Villaronga,
es podrà veure dis-
sabte i també diu-
menge a les 19.00 ho-
res a l’auditori del

Centre Cultural. El
preu públic de cada
sessió és 3,5 euros i
es manté la campanya
de promoció de 2x1.

Passejada.
n Aquest diumenge
27 de març l’Ajunta-
ment de Martorell
promou una Passeja-
da Urbana per veure
la transformació urba-
na de Martorell en els
últims quatre anys on
s’observarà la remo-
delada rambla de les
Bòbiles, tota l’espina

dorsal a l’antiga N-II,
el Pont d’Anoia, la
plaça de la Germana
Sant Ramon, El Pro-
grés, el pas de la Casa
Par, el Museu Muxart,
la plaça Senpau i al fi-
nal l’entorn del Pont
del Diable. La con-
centració és a les
10.00 hores a la ram-
bla de les Bòbiles
amb una xocolatada
popular. A les 11.00
hores és l’hora de sor-
tida en un recorregut
de poc més de 2 kilò-
metres.

Caramelles.
n Aquest dissabte,
de 19.00 a 20.00  ho-
res, a la Casa de Cul-
tura de la Vila hi ha
els assaijos de Cara-
melles, que es podran
escoltar pels carrers
de Martorell a finals
d’abril. Aquest any
s’estrena la cançó ‘Ge-
neració Caramellaire’,
feta per Andreu Do-
mènech i Lluís Cintas,
a més de ‘Caramelles
tots cantem’ i ‘Mil can-
taires, una veu’. 

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:

Maria Torres Mir
de 87 anys
17 de març de 2011
Esparreguera
Vicente Ibarra Lanza
de 83 anys
18 de març de 2011
Crist Salvador de Martorell
Maria Salud Huertas Rojas
de 84 anys
19 de març de 2011
Olesa de Montserrat

Diego Guirao Rodríguez
de 83 anys
20 de març de 2011
Olesa de Montserrat
José López Aranda
de 69 anys
20 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Francesc Cortadella Serrano
de 45 anys
20 de març de 2011
Santa Maria de Martorell
Jaume Escriu Anguera
de 65 anys
21 de març de 2011
Esparreguera
José Cocera Lorente
de 85 anys
21 de març de 2011
Abrera

José Ozcoz Guimerà
de 64 anys
22 de març de 2011
Esparreguera
Valentí Martí Franco
de 63 anys
23 de març de 2011
Santa Maria de Martorell
Purificación Cruells Castells
de 85 anys
23 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Joan Moliner Gual
de 81 anys
23 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Immaculada Florenza Perea
de 11 anys
23 de març de 2011
Oratori de Pomfusa

FARMÀCIA

Panoràmica de Martorell. Any 1957
n Aquesta setmana que l’Ajuntament convida als ciutadans a participar en una passejada urbana de
les Bòbiles fins al Pont del Diable a peu, us convidem a veure com era Martorell des de l’aire l’any 1957.
Només s’observa La Vila, Can Carreras, el Pla i els coneguts pisos vermells. Encara no s’havien cons-
truit els barris de Buenos Aires, Torrent de Llops i les Bòbiles. A la part inferior dreta baixa s’observa
on s’ubica, actualment, la Plaça del Vi. Una imatge que demostra el creixement del poble.

MARTORELL EN B/N (28) PER GENTILESA DE




