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Passejada festiva

DO Martorell (29) n P7

Galceran: “La
política serveix per
sortir de la crisi”

de MARTORELL

des del 1979

CAMINADA Els martorellencs gaudeixen de la transformació urbana de Martorell fent
un recorregut a peu des de la rambla de les Bòbiles fins al Pont del Diable VISITA El

president Mas hi participa i lloa a l’equip de govern “per la bona feina feta” n P8i9

SUPORT. El president Mas va passejar pels nous trams de l’antiga N-II i va donar suport a la gestió del govern de CiU a Martorell

Societat n P10i11

Societat n P2i3

El pintor Jaume
Muxart fa realitat
el seu somni i
estrena l’espai
d’art i creació
contemporanis

El Centre
Integral Esport
Salut sedueix en
la seva estrena i
s’obrirà al públic
el 26 d’abril
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SALT DE QUALITAT EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA
IdM

n 937 persones van visitar, el
26 de març passat, el Centre
Integral Esport i Salut ubicat a
l'entorn de la piscina d'estiu
al barri de Camí Fondo en la
inauguració de l'equipament.
La presentació pública va
consistir en una visita guiada
pel centre en grups de 25 persones. L'alcalde de Martorell,
Salvador Esteve va explicar
que "és un equipament que

ens ha d'ajudar a continuar
sent una ciutat amb un gran
participació en l'àmbit esportiu. Un centre com aquest ha
estat complex de construir
perquè a més, ens hem trobat que l’empresa qui feia l'obres va fer fallida, però gràcies als tècnics de l’Ajuntament i a l’esforç de tots plegats hem aconseguit que el
retard hagi estat mínim. Gaudiu de l'equipament i veureu
que Martorell no s’atura en
oferir els millors serveis per
a la seva gent”. D'altra banda,

la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Núria Canal va anunciar que “és un equipament

funcionalment modern, equilibrat i confortable i que donem resposta al que es mereix Martorell. Es tracta d’un
nou espai esportiu que modernitza l’oferta esportiva i
de salut. Després de la visita
s’iniciarà una campanya d'informació i proximitat de l'equipament. Enviarem unes
cartes personalitzades als
usuaris actuals dels serveis
esportius i a partir del 4 d’abril, a qualsevol de les oficines del Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les
Persones, s’oferirà tota la
informació personalitzada i
esperem que gaudiu de l’equipament”.

El Centre Integral Esport i
Salut té una capacitat per a
més de 360 persones fent activitat física simultàniament,
al marge de la piscina d'estiu.
Compta amb uns vestidors

Seducció total pel
Centre Integral
Esport Salut
937 persones visiten l’equipament esportiu més esperat que el situa en
el més modern de la comarca · Durant el mes d’abril es farà una
campanya d’informació als usuaris i s’obrirà al públic el 26 d’abril
amb una capacitat per a més
de 130 persones al mateix
temps (al marge de la piscina
d'estiu), amb gairebé 400
taquilles d'ús individual. L'equipament desposa d'espais
esportius i hidrotermals d'última teconologia amb una sala
d'activitats dirigides d'una
superfície de 130m2. En

aquesta sala s'hi faran les activitats de combo i aeròbic fins
a final de temporada. Amb la
nova temporada esportiva (1
de setembre de 2011) hi
haurà activitats d'estirament,
TBC (Total Body Conditioning),
aeròbic, steep, body power,
etc. A més, l'equipament
consta d'una sala de cardio fit-

ness, musculació, ciclisme
indoor, piscina esportiva, piscina de relax, jacuzzi, sauna,
bany de vapor, dutxes tèrmiques, cubs suecs, tombones
tèrmiques i tres pistes de
pàdel. Gairebé el miler de
persones que van visitar l’equipament van quedar impressionades del centre.

IdM
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SALT DE QUALITAT EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA
PERE ALEGRE

937 persones visiten
un equipament de primera fila
IdM
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Fins els pebrots
del 3D

EDITORIAL

Punt i seguit
n Martorell no s’atura. I no ho fa des del
27 de maig de 2007 quan les urnes van
tombar un govern a la deriva liderat per
Dora Ramon i Adrià Arqué. Els martorellencs, que l’any 2003 van veure com per
només sis vots un pacte a la foscor dit
d’esquerres, va fer retrocedir Martorell a
passos de gegant. Han passat quatre anys
i Martorell batega amb l’alè constant. Una
legislatura impecable, d’una feina extraordinària que va culminar, el cap de setmana passat, amb tres inauguracions de pes:
el Muxart espai d’art i creació contemporanis, el Centre Integral Esport Salut i la
passejada urbana que estrenava la remodelació de la rambla de les Bòbiles i l’entorn del Pont del Diable.
Martorell va viure un cap de setmana
molt intens. I el govern municipal va tenir
l’alè de la gent. La remodelada Casa Par l’establia del pintor Muxart- va descobrir
l’interès de gent de prestigi de Barcelona
i ha situat Martorell en el punt de llança
de l’art contemporani arreu del país. El
Centre Integral Esport i Salut va captivar
al miler de persones que es van apropar
fins a descobrir un equipament que passa
a ser el més modern i punter de la comarca del Baix Llobregat. Un salt de qualitat en l’esport i enfocat en la salut que

s’afegeix a la remodelació del Complex
Esportiu La Vila, que no para de guanyar
adeptes. I finalment, la passejada urbana.
Tot i la pluja que va caure una hora abans
de l’inici, més de tres-centes persones
van voler participar en el recorregut. Una
passejada per comprovar que les millores
fetes a la via pública s’han convertit en un
augment del benestar de la gent. Tres
obres que demostren la bona gestió del
govern de CiU i que posen de manifest
que la política de l’equip de Salvador Esteve va dirigida, clarament, a millorar els
serveis adreçats a les persones que viuen
a Martorell.
Però això només és un punt i seguit. El
full de ruta de CiU no s’acaba en quatre
anys. Ni tan sols en haver fet la feina de
vuit anys en una sola legislatura. Mentre
d’altres només saben vendre fum amb
pamplets de primer de bàsica descobrint
el candidat, CiU segueix per feina. Encara
hi ha projectes amb marxa com la residència de la gent gran, l’Ateneu o el polígon
logístic de Solvay que no s’aturen buscant
solucions perquè aquells qui ara ho reclamen, quan governaven no ho van saber
desencallar. El missatge continua sent en
positiu. Hi ha molts motius per ser-ne.
Només cal viure i veure Martorell.

amb el boli a punt

quan ocorren no hi ha manera d’evitar que
afecti milers de persones, ni existeix possibilitat de minimitzar-ne els fatals efectes. I això és indiscutiblement així, per
moltes precaucions que es puguin prendre, tothom accepta que el risc zero no
existeix. Per tant, per molt remot que sigui, el risc ha d’espantar tant la població
com la rodalia que resulta com a mínim
imprudent desafiar-lo, sobretot quan existeixen diverses desgraciades experiències i també d’altres mètodes de produir
electricitat com són la hidràulica, l’eòlica i
la solar. En efecte, resulta inadmissible
que s’accepti una central nuclear, amb l’evident risc i la indiscutible contaminació,
per poc probable que sigui, i en canvi es
rebutgi un inofensiu camp eòlic en unes
muntanyes amb vent assegurat, amb el ridícul pretext que és un atemptat paisatgístic. És incomprensible.
Hauria de promocionar-se la instal·lació
de plaques fotovoltaiques en totes les
teulades de totes les cases de totes les
poblacions assíduament assolellades, tal
com haurien d’acceptar-se els molins de
vent a totes les muntanyes de totes les
comarques. Per petites que siguin les instal·lacions eòliques i solars, la suma de
totes representarien molts quilowats per
cobrir les necessitats del país i permetre
desmuntar les nuclears i suprimir, així, el
gravíssim risc de fuites fatalment inevitables i cruents, per molt diverses causes
imprevistes.

Antoni Munné i Tomàs

Qui juga amb foc...
n Després del recent terratrèmol i posterior tsunami, al Japó, i per si fos poc, hi
han començat els accidents als reactors de
les nuclears que amenacen amb provocar
tantes o més víctimes de les sofertes fins
ara. Aquesta situació dispara l’alarma entre la població, no només al Japó sinó al
món sencer. Aquí, entre nosaltres, també
s’ha disparat la controvèrsia entre els partidaris de la producció de l’electricitat en
centrals nuclears acceptant el risc d’accidents més o menys imprevisibles i els
prudents que preferim no jugar amb foc i
recórrer a d’altres fonts, més segures sense lloc a dubtes.
Costa molt d’acceptar els arguments en
favor de les centrals nuclears, per moltes
precaucions que es prenguin perquè els
accidents per avaries als reactors, fuites
contaminants i gravíssimes conseqüències per a la població d’un gran radi als
voltants, per poc freqüent que siguin,

n

Estic fins els pebrots del cinema en
3D. No interpretin aquesta frase com la
d'una persona que està en contra de la
tecnologia. Al contrari, crec que la tecnologia ha de ser molt benvinguda en tots
els sectors, especialment en l’audiovisual. El que succeeix és que el 3D ha estat rebut com una mena de messies, que
ha arribat com a salvador d'una indústria que porta temps insultant la intel·ligència de l'espectador amb històries absurdes, mentre les bones propostes europees, espanyoles o catalanes tan sols
tenen l'oportunitat d'estar un parell de
setmanes en pantalla. He començat
dient que estic fart del cinema en 3D.
Per què? Tinc un decàleg de raons:
1. Em mareja.
2. És més car. En un espectacle que no
és precisament econòmic aquest increment em sembla abusiu.
3. Les punyeteres ulleres de “cultureta
gafapasta” em semblen ridícules.
4. Com sóc miop, m'he de posar dues
ulleres i semblo una mena d'androide
mal dissenyat.
5. La combinació de les dues ulleres em
produeixen uns reflexos molt emprenyadors.
6. La meva filla de quatre anys se les
treu perquè se li cauen. Encara no he
trobat ulleres de mida infantil.
7. Si te les oblides a casa, has de comprar unes altres. És tan absurd com si no
poguessis anar al futbol sense portar-te
ulleres de casa.
8. La majoria de pel·lícules de 3D tenen
personatges d'una sola dimensió. Quina
paradoxa.
9. El 99,9% de pel·lícules que vull veure
una i altra vegada no van ser rodades en
3D.
10. I la definitiva: encara no he vist a
Scarlett Johansson en 3D. Potser llavors
canviï d'idea.
Qui estigui en contra de la meva opinió suposo que em dirà que per què no
vaig a veure pel·lícules en 2D (he d'anomenar-les així? Quina ràbia!). Si són
vostès pares i volen veure pel·lícules
d'animació sense ulleres agafin el diari,
busquin la cartellera i digui'm quantes
possibilitats tinc. I ja no parlo de veure
aquestes mateixes pel·lícules en català.
En lloc de pensar en el 3D, Hollywood
hauria de plantejar-se seriosament per
què els millors guionistes estan ara
mateix a la televisió. Per què ells no deixen més espai al cinema fet més enllà
de les seves fronteres (als Estats Units la
quota de mercat del cinema estranger
és d'un ridícul 1%). Per què tants remakes i seqüel·les. Per què els organismes
internacionals no prohibeixen fer pel·lícules a Adam Sandler, Jack Black, Justin
Timberlake i Paris Hilton. El que resta
per arribar definitivament és el cinema
porno en 3D. Suposo que es dirà X3D i
ja no sabrem si és cinema o la talla d'uns
sostenidors. Bé… Ben mirat… alguna
relació sí n'hi ha.
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CARTES DELS LECTORS

contacte@informadordemartorell.cat

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

Rectificar és
de savis
Natalia Demidoff

n

Aleshores ens envolten molts savis. Ens alegràvem de tornar a circular a 120 per l’autopista
(per què es paga si no és
per anar una mica més
ràpid?) i de cop i volta
ens canvien la velocitat
màxima i la posen a 110.
Quin número més fastigós! Molt més fàcil fer
pronòstics amb 120 (2 Km
per segon) que amb 110.
Em direu que estimula el
càlcul mental... No tot han
de ser facilitats, oi?
Abans, 120 per a reduir
contaminació. Ara, 110
per a estalviar combustible. El cotxe és el culpable de tots els nostres
mals. M’agradaria confirmar un dubte: em sembla
que amb la primera crisi
energètica s’havia reduït
la velocitat a 120 per estalviar. Fins i tot un amic
meu deia que havia de
posar el peu al fre per poder mantenir aquesta
velocitat. I van haver de
callar les tímides veus
que explicaven que reduir la velocitat no era la
solució, que la despesa
de combustible depenia
de les revolucions del
motor.
El gran argument és que
a països nòrdics i a Rússia
el límit és de 110. A veure
qui és el guapo que pot
circular a més en aquelles
latituds on el gel és present quasi tot l’any! En
canvi, copiem moltes
errades dels nostres
veïns francesos i no adoptem el seu límit, que és
de 130 quan la meteorologia ho permet. Almenys

uns quants van tenir treball uns dies, canviant els
senyals, el fabricant de
les quals ho va agrair.
L’altre detall que m’ha
sorprès és la idea de
potenciar la desaparició
dels sacs de plàstic. Molt
bé, anirem amb el cistellet, em sembla perfecte.
Ja ho feia de jove. Però
què es farà servir per a
embolicar les compres?
Paper? No s’ha d’estalviar
per conservar els arbres?
Paper de diari (reciclem
amb alegria!)? Molt educatiu: sempre hi ha articles apassionants que
t’has de llegir abans de
llençar el full.
Per què no comencen
les industries? Hi ha tants
aliments que abans venien en gots de vidre i ara
vénen en recipients de
plàstic! Suposo que tothom està tan fart com jo
de llençar safates de poliestirè expandit.
Fa uns anys, les ampolles de vi i de begudes refrescants eren de vidre i
es retornaven. Fins i tot el
meu conserge recollia les
ampolles de xampany a
les festes i es treia un sobresou venent-les al drapaire. Quina solució tenim? Rectificar i tornar a
rectificar. Avui, blanc; demà, negre. Pel que fa els
transports, desgraciadament molta gent treballa
a Barcelona i viu fora de la
ciutat. Tampoc és fàcil
trobar gent per a compartir el vehicle, gent que
hauria de tenir el teu
mateix horari i un itinerari
molt semblant. Encara
que els transports públics
milloren, encara no són
tan perfectes como per
no agafar el cotxe... per a
estalviar temps (perquè,
cosa rara, ens agrada

estalviat temps). Per a
mostra, mireu el que ha
de fer algú que visqui a
Martorell i treballi a Sant
Cugat: triga més de dues
hores... O per anar de
Martorell a Mataró: dues
hores (comptades amb
optimisme) per 50 kms
quan ara tenim l’AVE i
altres trens moderns. Em
vaig imaginar una tornada
al transport animal, centenars de genets sortint
com una estampida cada
matí, els carrers de Barcelona transformats en
quadres i mossos recollint el fem per abonar els
espais verds de la ciutat...
Un cònsol romà que vivia
a Altafulla a principis del
segle XX, al costat de
Torredembara, anava a
cavall tots els dies a
Tarragona on tenia el seu
“despatx”. I sense estrips.
Visca l’esport!

Rarezas
Manuel López Encinas

n

Estos días he recibido en mi casa una propaganda del partido socialista de Martorell en la
que se presenta a su candidato para las próximas
elecciones. Me ha llamado la atención que a más
de las muchas alabanzas
que se le dedican, lógicas
porque se trata de vender al candidato, no digan
nada sobre su “currículum” profesional, ni a que
se dedica, ni a que ha dedicado anteriormente. Lo
encuentro raro, creo que,
para votar a un señor se le
debe conocer cuanto más
profundamente mejor y
saber sus actividades
profesionales. Agradecería, pues, esta información, para mí muy valiosa
para decidir mi voto.

-

amb les dues mans
sp

La ciència avança
n
La temporada teatral ha començat
amb bon peu. El Japó té dificultats amb
una central nuclear de quatre reactors (i
dos més al costat) després del terratrèmol i el tsunami que per sí mateix ja va
eliminar gairebé trenta mil persones. Una
obra civil mal feta amb uns resultats contaminants de per vida. Ja la poden tapar
amb ciment, com Txernòbil. L’onada
gegant del mar era negra com el carbó i
ara els peixos estaran més calents i
il·luminats. On aniran a passar la llei i
les verdures contaminades? En un país
terriblement endeutat només li faltava un
procés tan seriós per passar les coses al
seu lloc. La cultura només resulta útil si
s’aconsegueix l’ús adequat. Les dues
bombes atòmiques nord-americanes
passaran a la infrahistòria...
L’èxit dels aparells francesos Rafale
ataquen les forces de Gadafi incrementarà la seva venda que estava una mica
aturada, signarà d’una vegada Brasil la
comanda? Sempre és el mateix per als
interessos dominants. Controlar el millor
petroli del món i vendre armes en nom
de la democràcia divina? L’equilibri ho
és tot, com en un circ. Els admiradors de
l’espectacle podran escollir l’angle crític
que els hi convingui. Al final, tot quedarà
igual perquè l’escenari funcioni correctament. Anem de cara al futur, de cap o de
cul però directament ben conduït, documentat i assenyat. És un goig. Quants
morts costarà mantenir tot aquesta xacra?
Un altre disseny de cultura i uns resultats
que negativament ja venen de lluny que
també s’ha estat lluïnt de valent, també
sota el control progre occidental.
Només faltava que el ‘talante’ del
Zapatero fos útil per crear la tercera cambra de govern espanyola. La oligarquia
ordenen el panorama del cap socialista
d’esquerres. La majoria dels ingressos
d’aquestes companyies provenen de
l’activitat d’arreu del món. Aquest comitè
de savis coneix, de llarg, que amb gairebé cinc milions d’aturats i un pròxim
govern del PP això serà xauxa festiva cada
jornada. El que desconeixien és que eren
part de la piràmide econòmica. I què
farem nosaltres, aplaudir o plorar?
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JOAN GALCERAN
- Per què vau renunciar el 2006 a l’alcaldia de Sant Esteve?

Vaig sentir que el poble es trobava en una
bona direcció i una situació pròspera, i
que l’equip que deixava al càrrec ho tenia
prou fàcil per fer que Sant Esteve seguís
progressant dia a dia. Aleshores, vaig decidir traslladar la meva tasca política al
Parlament i, per seguir col·laborant i vinculat al meu poble, vaig quedar-me com a
membre del Consell Consultiu de l’ajuntament. Ben aviat em vaig adonar que l’equip de govern, malauradament, no feia
les coses bé. Per aquest motiu, sovint hi
vaig discutir, aconsellant-los de canviar el
rumb en alguns aspectes, però també malauradament, no va servir de res.

PER Andreu González Castro

Joan Galceran i Margarit (Sant Esteve Sesrovires, 1958) va
ser alcalde de la població veïna durant 23 anys, 1983-2006.
Primer secretari del PSC de Martorell durant els 80, ara torna
a l’arena política amb el partit Ara i Sempre Sant Esteve
ARXIU PERSONAL

- Com és que les finances de l’ajuntament sesrovirenc han arribat a una situació límit?

Bé, això ho haurien de respondre els
actuals dirigents de l’ajuntament. Jo penso que els que em van succeir s’han dedicat a gastar diners però no a guanyar-ne.
Suposo que la manca d’experiència i no
deixar-se aconsellar per ningú els ha conduït a aquesta mala situació que ara tots
els sesrovirencs patim. Un exemple paradigmàtic: el canvi de la concessió atorgada de la residència i centre de dia per a la
gent gran ha suposat un cost de 16 milions
d’euros quan abans, tal i com estava aprovat, no n’hagués costat cap. I tot això per
tornar a concedir la gestió a una altra
empresa privada, la qual cosa no arribo a
entendre.

- Com és que a una persona que ha
guanyat 6 vegades per majoria absoluta
les eleccions de Sant Esteve ha estat privada de concórrer a unes primàries?

Els dirigents actuals de l’Agrupació local
del PSC no ho han volgut. Fet que em
sobta perquè jo mateix, per exemple,
l’any 1999 vaig fer unes primàries voluntàriament, perquè considero que és un
exercici de democràcia interna i coherència que permet la participació i legitima el
candidat. Desgraciadament, aquest no
sembla ser el tarannà dels dirigents actuals del Partit Socialista de Sant Esteve,
cosa que em sap molt de greu.

- Vós vau ser l’artífex que la població
rebés unes contraprestacions sucoses
per la instal·lació de la presó de Can
Brians, oi?

Sí, és clar. Encara que jo no volia el centre
penitenciari i vam lluitar tot el poble perquè no el posessin, però al final si te l’imposen has de saber-ne treure el màxim
benefici possible, i això precisament és el
que vam fer. La política també ha de servir per a treure profit de les situacions
adverses o de crisi.
- Com que vós no esteu d’acord amb la
decisió del partit, us heu donat de baixa
del PSC. Per què el nou partit es dirà Ara
i Sempre Sant Esteve?

M’he donat de baixa del meu partit de
tota la vida, com d’altres companys que
s’han trobat en la mateixa situació, amb
profund disgust per la meva part, com és
de suposar, perquè en aquests moments

““La política també ha
de servir per a treure
profit de les situacions
adverses o de crisi”
no és possible ni m’han deixat col·laborar
i participar des de dins a redreçar la situació actual. Evidentment, continuaré sent
el que sempre he estat: una persona progressista, demòcrata i socialista. El nou
partit que hem constituït (Ara i Sempre
Sant Esteve) respon a aquesta continuïtat
en el meu compromís de sempre amb el
meu poble, per això és una candidatura
municipalista, aliena a interessos d’altres
tipus. L’ARA respon a l’afirmació del moment en què ens hem decidit; el SEMPRE
representa la continuïtat de la dedicació a
Sant Esteve.
- Quin és el perfil de les persones que

integren la vostra candidatura?

El meu equip l’integren persones preparades, amb empenta i il·lusió i sobretot
amb ganes de dedicar-se només a Sant
Esteve. És un perfil de gent nova i qualificada que no prové d’altres partits però sí
de diferents àmbits als quals els uneix la
vocació pel nostre poble. Aquest és un
equip heterogeni i ben avingut que em
dóna la força i el convenciment que redreçar la situació i una nova manera de fer
política més oberta i participativa és possible. Això ens permetrà posar de nou
Sant Esteve com a municipi capdavanter i
de referència arreu.
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Un passeig
urbà amb
el president
Els martorellencs gaudeixen de la
transformació urbana amb una caminada des
de la rambla de les Bòbiles fins al Pont del
Diable amb la presència del president de la
Generalitat, Artur Mas
n

Unes 350 persones van
participar, el 27 de març passat, en la passejada urbana de
Martorell tot i la pluja que va
caure a primera hora. Una caminada des de la rambla de
les Bòbiles fins a l'entorn del
Pont del Diable per comprovar la transformació urbana al
servei de les persones que ha
executat l'equip de govern
municipal des de l'any 2007.
Aquest recorregut, de poc
més de dos quilòmetres, ha
servit per unificar el mateix
model urbanístic basat en la
preferència dels vianants i la
millora del benestar en la via

pública de tota l'espina dorsal
de la població.
Acompanyats per un grup
d'animació, l'alcalde de Martorell, Salvador Esteve va encapçalar la comitiva que va fer
el recorregut a peu des de la
rambla de les Bòbiles, totalment remodelada, que es va
estrenar per a l’ocasió. A la
Plaça del Portal d'Anoia, el
president de la Generalitat,
Artur Mas, es va afegir a la
passejada urbana i va poder
comprovar, in situ, de la transformació de l'antiga N-II, de la
construcció de noves places i
la remodelació de nous equi-
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FESTA DE LA TRANSFORMACIÓ URBANA

paments -El Progrés, la Torre
de les Hores i el Muxart. Espai
d'art i creació contemporanis-.
Transformació impecable

Al peu del Pont del Diable,
l'alcalde de Martorell, Salvador Esteve va agraïr l'assistència del president Mas a la passejada urbana: “gràcies presi-

dent per acompanyar-nos en
un tram d’aquesta passejada i
compartir l’obra feta durant
aquests anys. Durant el trajecte que hem compartit amb
el president li hem anat explicant tot el que ha canviat des
d'aquell carrer del Mur gris i
lleig que ell també havia passat. De tot el tram, des de la
rambla de les Bòbiles fins al
Pont del Diable, l'hem trans-

format de forma impecable. El
balanç d'aquesta legislatura
és bo. Ens sentim contents,
però no pas satisfets perquè
hi ha massa gent sense feina.
Per això, el nostre objectiu
continua sent l’ocupació, la
formació i l’habitatge”. Esteve
va afegir que “sabem que tenim un govern i un president
que ens fan costat i que són
molt sensibles a les nostres
necessitats. Tenim el compromís del president de la
Generalitat que treballarem
plegats per sortir-nos-en i per
impulsar projectes determinants pel futur a Martorell”.
Felicitació del president

Mas va felicitar a l'equip de
govern municipal de CiU “per

aquesta obra magnífica” i va
recordar que “jo havia passat

per aquella carretera grisa i
fosca amb una sensació de
posar-se en un embut i fins i
tot de sortir ple de polsim. Ara
quan et arribes al Pont del
Diable et trobes un accés
agradable, a l’alçada del Martorell d’avui. I perquè? A Martorell s'han fet bé les coses i
la prova és aquesta reconversió de l'antiga N-II”. Mas, fent

referència al govern municipal,
va explicar que “quan s’hi po-

sa il·lusió, empenta i energia
al final les idees i els projectes surten bé i se’n beneficia
la gent del poble”. El presi-

dent va elogiar la figura de
Salvador Esteve de qui va dir
que “aquí teniu un mestre, un

home insistent i que pica totes les portes per afavorir a
Martorell i a la seva gent.
Aquesta gran transformació
ha estat gràcies a la persistència del govern de CiU a
Martorell”.

Finalment, Mas va explicar
que “a mi no em convideu per

a inaugurar carrers. A mi,
convideu-me per a inaugurar
fàbriques, tallers o escoles de
formació professional perquè
necessitem que l’economia
es bellugui. Som un govern
per ser al costat de la gent
que tenen projectes, que inverteixen en la creació de
llocs de treball i Martorell n'és
un exemple de futur”. El pre-

sident va saludar a una munió
de martorellencs.

L’Informador
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IdM

n El pintor Jaume Muxart, fill
predilecte de Martorell, juntament amb l'alcalde Salvador
Esteve van inaugurar, el 25 de
març, el Muxart espai d'art i
creació contemporanis a la
Casa Par de Martorell. Unes
700 persones van voler visitar,
el primer dia, el nou espai
dedicat al pintor martorellenc. En el torn de parlaments, Muxart va assegurar
que “avui em sento millor

que mai. Tota la meva vida he
tingut moltes ganes de pintar
i, encara ara, que sóc a punt
de fer 90 anys”. El pintor va
explicar que "la meva familia
ha fet un homenatge al seu
pare i jo prefereixo que sigui
un homenatge a la pintura,
que ha sigut per pintar. Totes
les obres que veureu són
fruit de 70 anys de treball,
des que vaig accedir a Belles
Arts, l’any 1941. He lluitat a la
meva manera. Avui vull donar les gràcies a l’alcalde i
amic Salvador Esteve que
recordo que fa 15 anys quan
vaig exposar al Palau Robert
de Barcelona em va dir ‘Jaume farem un museu a Martorell dedicat a tu’. I ha valgut
la pena esperar perquè, per a
mi, és un somni fet realitat”.

D'altra banda, durant la seva intervenció, l'alcalde Salvador Esteve va dir que "veure

tanta gent avui significa que
tots estimem a Muxart. Fa 15
anys que ens vam comprometre a fer un espai Muxart a
Martorell i ara podem dir que
hem complert el nostre compromís. Ho hem fet perquè
val la pena que un pintor de
Martorell que té una trajectòria impecable i que amb totes

Satisfet. El pintor, fill predilecte de Martorell, va agraïr públicament el compromís del govern de CiU en el projecte

S’inaugura el Muxart
espai d’art i creació
contemporanis
El pintor, fill predilecte de Martorell, veu fet realitat el seu somni a
gairebé 90 anys: l’obertura d’un espai on s’ubica tota la seva obra · En
l’acte d’inauguració Muxart diu que “se sent millor que mai” mentre que
l’alcalde Salvador Esteve destaca “la projecció de l’obra de Muxart des
de Martorell i la recuperació d’un edifici emblemàtic com la Casa Par”
PERE ALEGRE

L’Informador

11

DIVENDRES, 1 DE MARÇ DE 2011

UNA REFERÈNCIA CULTURAL ARREU
les entrevistes que li fan
diu que va néixer a
Martorell, s'ho mereixia.
Martorell, que és un poble
agraït, li agraeix d'aques-

nou equipament per la
cultura, per l’art i per la
creació artística i situa
Martorell al capdavant de
les propostes culturals de
PERE ALEGRE

ta manera la militància de
Muxart amb Martorell.
Però a més, Muxart és un
martorellenc il·lustre, és
fill predilecte del poble, és
un gran pintor, però so.bretot és una gran persona. Fem dues coses: recuperem una casa d'un
gran valor de Martorell,
gràcies a la feina feta pels
arquitectes Pujol i Esperalba i conjuntament amb
els arquitectes municipals Alaminos i Romagosa i la dediquem a l’art i a
l’obra de Jaume Muxart”.
Espai per a la cultura

Maria Hinojo, regidora
de Cultura de l'Ajuntament de Martorell va assegurar que “aquest espai

Muxart s’ubica en una casa emblemàtica de Martorell, l’edific d’origen medieval declarada com a bé
cultural d’interès local.
L’Ajuntament ha recuperat i ha rehabilitat l’edifici
que ara projectarà l’obra
d'un dels grans mestres
de la pintura contemporània com és Muxart. Un

la comarca i ho fa amb un
projecte museístic alternatiu, creatiu i durador en
el temps que vol tenir una
vocació pública i acosta
l'art contemporani i dels
nostres dies als ciutadans per a convertir-nos
en part activa de les propostes que s'hi desenvolupin”.

Finalment, Paulina Muxart, filla del pintor i comissària de l'exposició, va
dir que “és un dia molt

important pel pare pel
temps que fa que es va
projectar aquesta idea i
com a representant de la
familia és un dia important per l'art i per Martorell”. Muxart va avançar
que “aquest espai està
dedicat a la recerca i la
difusió de l’art. En aquest
lloc entrereu a l’univers
Muxart. Veureu la vitalitat
d'un home de prop de 90
anys i que es continua
volent emocionar pel fet
de pintar”. Després dels

parlaments, els visitants
van recórrer per tots els
racons de la Casa Par.

Fem disseny i construcció de terrasses i jardins
Podes i manteniments
Pressupostos sense compromisos
Ctra. Antiga N-II km. 557,5 (davant el Restaurant Carpi)
ÒDENA · Telèfon 637 711 119

Presentant aquest anunci us fem un 5% de descompte

PERE ALEGRE
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Derrota del
Club Handbol
n El Club Handbol Martorell encadena tres derrotes
consecutives en la fase de
permanència a Segona Catalana, un fet que l’allunya
cada cop més del somni de
la salvació. La passada jornada va caure davant el
Banyoles (31-46). Després
d’un bon inici de partit, els
martorellencs van desmuntar-se al tram final del primer temps. A la represa, el
Martorell va situar-se a
només dos gols, però un
seguit d’errades el van condemnar a una dura derrota.
Pels martorellencs van jugar Escoda, Pueyo 4, Castelló 3, Nogueras, Gaset 4,
Anguita 3, Molero, Rico,
Florenza, Ferri 4, Yassine
Salhi 5 i Roda 8. Aquest
dissabte, el CH Martorell
juga a Canovelles.

Victòries de la
Penya d’hoquei
n Els dos equips federats

de la Penya Barcelonista
de Martorell mantenen les
seves opcions de jugar les
fases finals de la Copa Barcelona. L’equip benjamí va
superar amb comoditat al
Navarcles (13-0) en un partit disputat a la pista d’Els
Convents. Amb aquesta
victòria és manté tercer
classificat de la Copa Barcelona a només dos punts
de La Garriga. Pels martorellencs van jugar Rubinar,
Serlabós, Bargués, Benito,
Rius, Unai i Ruiz. D’altra
banda, l’equip prebenjamí
va superar el Sant Ramon
de Vilafranca (2-1) en un
triomf molt ajustat i segueix líder amb el CP Vilanova. Pels martorellencs
van jugar Moliner, Alemany, Noé, Mas, Rius i els
germans Arnau i Bernat
Miró. Dissabte, els dos
equips martorellencs visiten les pistes del Maristes i
el Piera.

Valoració. El govern municipal ha fet una gestió impecable durant 4 anys

CiU destaca l’obra
feta, la millora dels
serveis a les persones
i el rigor econòmic
L’alcalde Esteve traça el futur més proper i
Fonollosa lloa la tasca del regidor Casasayas
“per la gran feina feta que mai és visible”
n L'equip de govern municipal de CiU va fer, el 24 de març
passat, l’acte de balanç de la
legislatura 2007-2011 en un acte
a l’auditori del Centre Cultural.
L’acte el va encetar el regidor
de Planificació urbanística, Xavier Fonollosa va explicar que

“ara quan veiem tot allò que ha
canviat Martorell ho fem amb
una gran satisfacció, però el
camí no ha estat fàcil” i va afegir que “tot això ho hem aconseguit gràcies a tres elements
imprescindibles: un full de
ruta clar, que és el nostre
model de poble; un equip de
govern fort, cohesionat i valid
i un lideratge clar que ha exercit de forma magistral el nostre alcalde. La combinació d’a-

quests elements i la il·lusió de
l’equip de govern i sobretot la
complicitat i col·laboració de
la gent de Martorell ha fet possible que aquell objectiu prioritari, s’hagi acomplert".

Després de llistar l’obra feta,
Fonollosa va acabar la seva intervenció posant èmfasi a la
gestió econòmica del govern
municipal. El regidor convergent va explicar que "a ningú
se li escapa que totes aquestes inversions d’obra feta Martorell té un valor afegit que és,
econòmicament, som l’Ajuntament més ben posicionat en
termes econòmics de tot el
Baix Llobregat Nord i que hem
tancat l’exercici 2010 en positiu. I com és possible? Fruit

d’una bona gestió dels recursos públics. I vull destacar la
gran feina feta per un excel·lent regidor que no és mai
visible, però que potser que és
la més important de tots els
regidors que és el Josep Casasayas. Vagi per ell tot el meu
respecte, l’admiració i el meu
reconeixement".

Tot seguit, l’alcalde Salvador
Esteve, va avançar els objectius
de futur que té Martorell en els
propers quatre anys. Esteve va
assegurar que "la lluita contra

la crisi serà la nostra obsessió. I això passa per la formació, el treball i l’habitatge. La
formació a través del Centre
d’Excel·lència de l’FPCAT en
uns terrenys a Martorell; en
l’àmbit del treball, amb el polígon logístic de Solvay i . En
habitatge, s’avançarà amb el
desenvolupament de la Sínia III i l’Horta de la Vila amb la
construcció d’habitatge social
que cobriria la demanda que
tenim a Martorell. Vivim moments díficils però tots els reptes els podem afrontar amb els
mateixos valors que hem fet
fins ara: rigor en la gestió, serveis a les persones, la feina
ben feta i per damunt de tot la
vocació de servei cap als ciutadans de Martorell. Tenim
projectes, tenim idees i, per
tant, tenim futur". En l’acte es

va projectar un video de la feina feta durant la legislatura.
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MARTORELL EN B/N (29)

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

Carnaval. Any 1945
n Fa unes setmanes Martorell va viure un Carnaval extraordinari, amb una selecció de disfresses a

l’alçada de la festa que es feia l’any 1945. Aquest imatge, captada per l’estudi Porta, té història.
Apareixen set dones de Martorell amb una disfressa molt elaborada, amb unes faldilles acurades i un
detall en el pentinat que actualment podrien competir perfectament en el concurs de disfresses que
organitza l’Ajuntament. Els anys passen, però, temps enrera també hi havia traça pel Carnaval.

AGENDA
Sortida.
n L’Agrupació Excursionista de Martorell
organitza la sortida
dins el cicle d’iniciació al senderisme La
via del Nicolau: de
Bagà a Guardiola de
Berguedà. Per a més
informació de la sortida podeu consultar
amartorell.com/aem o
bé al telèfon 639 337
984. La sortida és el
diumenge 3 d’abril.

Trobada.

Teatre.

n El grup d’exalumnes del col·legi La
Mercè de la promoció
1984-1985 fa, aquest
diumenge, 3 d’abril
una trobada a la mateixa escola a partir
de les 11.00 hores.
D’altra banda, també
diumenge, clou l’exposició retrospectiva
fotogràfica a l’Enrajolada Casa Museu Santacana amb motiu del
150è aniversari de la
fundació de l’escola.

n La Xarxa presenta,
aquest diumenge 3
d’abril, l’espectacle
de teatre familiar amb
l’obra ‘Guyi-Guyi’ a
càrrec de la companyia Periferia Teatro Titelles al Foment de
Cultura. L’espectacle
començarà a les 12.00
hores i l’entrada és de
6 euros i 5,5 euros (socis de La Xarxa).

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:
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

FARMÀCIA

Xerrada.
n El dimecres 6 d’a-

Joan Moliner Gual
de 81 anys
23 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Inmaculada Florenza Perea
de 11 anys
23 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Rudesinda Trabada Álvarez
de 98 anys
24 de març de 2011
Sant Esteve Sesrovires
Rafaela Cruz Fernández
de 92 anys
24 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Ricardo Grau Velasco
de 47 anys
25 de març de 2011
Esparreguera

Farmàcia Rovira
Avda. Pau Claris, 3

bril es farà una xerrada sobre ‘Dones immigrades i mercat de
treball: evolució i
perspectiva de futur’
a la sala d’exposicions
Jaume Muxart del
Centre Cultural. La
xerrada anirà a càrrec
de Maria José González Moreno, de compromís territorial i Salut Laboral de CCOO.
A partir de les 18.00
hores. La xerrada l’organitza el Servei d’Atenció a l’Immigrant
(SAI), de l’Ajuntament

Joaquin Rueda Beza
de 61 anys
26 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Josefa Ollé Figueras
de 83 anys
27 de març de 2011
Gelida
Alberto Gascón Campos
de 84 anys
27 de març de 2011
Oratori de Pomfusa
Maria Lorenza Carmona Gil
de 96 anys
28 de març de 2011
Gelida
Rafael Humanes Estepa
de 77 anys
28 de març de 2011
Oratori de Pomfusa

(antiga N-II)
Telèfon 93 775 02 89

De l’1 al 8
d’abril 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

