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L’Informador
Fira, llibres i Pasqua

DO Martorell (32) n P7

Arpal: “Quan més
em xiulen, més
m’aplaudeixo”

de MARTORELL

des del 1979

COINCIDÈNCIES La Fira de Primavera d’enguany atrapa la diada de Sant Jordi i la
celebració de la Setmana Santa PROGRAMACIÓ Es dibuixa una oferta d’activitats
molt variada on destaquen el mercat ramader i els concerts de Beth i Delafé n P2i3

CERCAVILA. Els gegants de Martorell tornaran a sortir al carrer, aquest dissabte, amb motiu de la celebració de la Fira de Primavera

Societat n P8i9

Política n P8

L’Ajuntament de
Martorell contracta
a 30 joves que es
formaran a la Casa
d’Oficis ‘Fent Via’
situada al Molí Fariner

La regidora de Treball
i Promoció Econòmica
Teresa Casanovas,
nova presidenta del
Consell Català de la
Formació Professional
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FIRA DE PRIMAVERA 2011
IdM

Fira i Setmana Santa
Aquest any la Fira coincideix de ple amb la celebració de la diada de Sant Jordi i Setmana
Santa, un fet que ha portat variacions a la programació · Destaquen la 36a edició del Premi
Vila de Martorell, el mercat ramader o els concerts de Beth i Delafé y las flores azules
n La primavera, a Martorell,
és sinònim de fira, de festa i
de retrobament. Un punt d’inflexió per començar a pensar
en el bon temps i una bona
oportunitat de gaudir d’un entorn urbà florit i ple de color.
Aquest any la Fira coincideix de ple amb la celebració
de dues cites destacades del
nostre calendari: la diada de
Sant Jordi i la Setmana Santa.
Aquesta coincidència ha com-

portat algunes modificacions
en el programa, que això no
obstant, manté un ampli ventall d’activitats per a tots els
públics. La 36a edició del Premi Vila de Martorell serà el
tret de sortida d’una Fira marcada per la literatura i que inclourà la 33a Fira del Llibre de
Sant Jordi i les 24 hores de
lectura, que aquest any es dediquen a l’obra de Jaume Cabré. La cultura, en el seu sen-
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d’abril
21.00h.
Acte de lliurament
dels 36è Premi
Vila de Martorell

n El divendres 22 d’abril es farà l’acte
de lliurament dels premis literaris de la
36a edició dels Premi Vila de Martorell
2011. Noemí Haydée Benegas Jáuregui,
de Madrid, ha estat la guanyadora de
poesia en castellà, dotat amb 2.300 eu-

tit més ampli, serà una vegada més el fil conductor d’una
Fira que comptarà amb exposicions, la tradicional cercavila, el mercat ramader, la fira
d’artesania i música per a tots
els gustos. Enguany, la nau 2
de ca n’Oliveras acollirà el primer concurs de discjòqueis
de Ràdio Martorell, coincidint
amb el 30è aniversari de l’emissora municipal. El recinte
de ca n’Oliveras, serà també,

l’escenari de la fira comercial i
gastronòmica, propostes que
es combinaran amb ofertes
lúdiques. I amb tot aquest
ventall de propostes, la tradició s’encomana a les Caramelles que, un any més, recorrerà els carrers de Martorell
durant els dies 24 i 25 d’abril.
Les barretines i les caputxes
lluiran en plena Fira de Primavera. Tres festes en una. Una
Fira per a tothom.

ros i l’edició del llibre recau a l’obra titulada ‘Animales sagrados’ i ‘Penells d’herba’, del poeta martorellenc, Ricard Garcia López com a primer premi de poesia
catalana. Aquesta és la primera vegada
que el premi recau en un poeta de Martorell. La sala gran d’El Progrés s’omplirà
de gom a gom amb tots els guanyadors,
també, de les diferents categories locals. En la categoria de joves fins a 14
anys destaquen el premi al millor conte:
‘Drowned’, de Judith Herrada o el premi
al millor poema: ‘Bosc’, de Christopher
Jack González. En la categoria de joves
de 15 a 17 anys, premi millor conte: ‘Òstia de llibres, deien ells’, Daniel Lozano
o el premi al millor poema: ‘Les veus del
silenci’, de Paula Garcia.
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21.00 hores al recinte firal de ca n’Oliveras. Durant aquests dos dies, a la Fira hi
haurà tallers a l’estand institucional, zona de jocs infantils, tast de vins a càrrec
de l’enòleg Toni Albiol (Enoteca Divins).
Durant aquests dies, les entitats de
Martorell també seran a la Fira de les entitats i que lluiran els seus estands, les
seves activitats i els projectes de futur.
Tot i la coincidència de Setmana Santa,
les entitats de Martorell han fet un gran
esforç per ser a la Fira de Primavera. Al
recinte de ca n’Oliveras també hi haurà
les tradicionals atraccions a l’entorn del
recinte firal per als més petits i joves. Un
any més, ca n’Oliveras es convertirà, durant dos dies, en el cor de les principals
activitats de la Fira.

d’abril
12.00h.
Fira comercial i
de les entitats
a ca n’Oliveras

n El dissabte 23 d’abril, coincidint amb
la diada de Sant Jordi, es farà la 4a Fira
comercial i la 19a Fira d’Entitats de Martorell. A les 12.00 hores, l’alcalde Salvador Esteve inaugurarà la fira, que estarà
oberta els dies 23 i 24 d’abril, de 10.00 a
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d’abril
10.00h.
Mercat ramader
i Fira del comerç i
artesania a La Vila

n El diumenge 24 d’abril, de 10.00 a
14.00 hores, hi haurà el Mercat ramader
al Passeig del Quarter i a l'aparcament
del Pont del Diable organitzat pels
Amics de Sant Antoni. És l’acte tradicional per excel·lència i amb més antiguitat

de la Fira. També es farà el concurs d’arrossegament amb dues categories d’animals, els de més de 500kgs i els de
menys i el mercat de compra-venda (carros, guarniments, basters i paradetes de
tota mena de material relacionat amb
els cavalls). El diumenge 24 d’abril, es
farà la Fira de Comerç i Artesania des de
la plaça de l'església fins la plaça de la
Vila. Amb la presència d’artesans de diferents punts de Catalunya. A les 10.30
hores, es farà una visita guiada al Museu
Municipal Vicenç Ros i a l'Espai Muxart i
a les 12.00 hores, visita guiada a
l'Enrajolada. A les 11.30 hores es farà la
cloenda de les 24 hores de lectura dels
Botiguers de la Vila a la Casa de Cultura.
Una jornada intensa a la Vila.
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glésia, es farà el cant de sortida en direcció al carrer Lloselles, plaça de la Vila, plaça de les Hores, carrer d’Anselm
Clavé, plaça Germanes Maestre, plaça
de la Creu, plaça Portal d’Anoia, Església de Santa Maria i arribada a l’Ajuntament. A més, la junta de les Caramelles
vol homenatjar als cantaires més antics
en un acte a l’església de Santa Maria.
D’altra banda, el dilluns 25 d’abril, també hi haurà Caramelles. A les 9.00 hores,
la primera cantada serà a la plaça Pedró
seguint l’avinguda Montserrat, plaça 11
de setembre, plaça Frederic Duran, Esplai de gent gran Buenos Aires, Pontaventura (Pont del Diable), plaça de les
Cultures i arribada al Centre Cultural
amb la cantada final.

d’abril
10.00h.
Cantada de
Caramelles pels
carrers de Martorell

n Coincidint amb la celebració de la
Pasqua, Caramelles actuarà de ple durant la Fira de Primavera. El diumenge
24 d’abril, els cants tradicionals de Pasqua es faran sentir pels carrers de la Vila. A les 10.00 hores, a la Plaça de l’Es-
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d’abril
19.00h.
Concert de
Beth al Progrés

n Beth Rodergas actuarà a Martorell el
dilluns 25 d’abril a partir de les 19.00
hores a El Progrés. La cantant de Súria
presentarà el seu nou treball 'Segueixme el fil', el tercer de la seva discografia.
L'àlbum d'estil pop folk és un treball
intimista, amb composicions pròpies i
en gran part instrumental, ja que s'utilit-

zen diversos instruments com el contrabaix i la bandolina. Les entrades pel
concert de la Beth es poden adquirir a 5
euros a la llibreria Mesquelletres (Plaça
de la Vila, 48) al telèfon 93 776 58 25 o bé
a la Granja El Passeig (Passeig de Catalunya, s/n) al telèfon 93 776 58 51. Les entrades a taquilla seran de 6 euros a partir d’una hora abans de l’inici del concert. Beth serà la cirereta del pastís de
tres actuacions estel·lars previstes durant la Fira de Primavera com són Delafé
y las flores azules i Canteca de Macao. A
més, destaquen les actuacions de DTranquis, Bongo Botrako, Nope, un espectacle d’Art, Sounds&Colours de Marc
Armengol o el concurs de discjòqueis
amb motiu del 30è aniversari de la ràdio.
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EDITORIAL

Fira, festa i tradició
n

La primavera, a Martorell, és sinònim
de fira, de festa i de retrobament. Un punt
d’inflexió per començar a pensar en el
bon temps i una bona oportunitat de gaudir d’un entorn urbà florit i ple de color.
Aquest any la Fira coincideix de ple amb
la celebració de dues cites destacades
del nostre calendari: la diada de Sant Jordi i la Setmana Santa. Aquesta coincidència ha comportat algunes modificacions
en el programa, que això no obstant, manté un ampli ventall d’activitats per a tots
els públics. La 36a edició del Premi Vila
de Martorell serà el tret de sortida d’una
Fira marcada per la literatura i que inclourà la 33a Fira del Llibre de Sant Jordi i
les 24 hores de lectura, que aquest any es
dediquen a l’obra de Jaume Cabré. La cultura, en el seu sentit més ampli, serà una
vegada més el fil conductor d’una Fira
que comptarà amb exposicions, la tradicional cercavila, el mercat ramader, la fira
d’artesania i música per a tots els gustos.
Enguany, la nau 2 de ca n’Oliveras acollirà
el primer concurs de discjòqueis de Ràdio
Martorell, coincidint amb el 30è aniversari de l’emissora municipal. El recinte de ca
n’Oliveras, serà també, l’escenari de la fira
comercial i gastronòmica, propostes que
es combinaran amb ofertes lúdiques. I
amb tot aquest ventall de propostes, la
tradició s’encomana a les Caramelles que,
un any més, recorrerà els carrers de Mar-

torell durant els dies 24 i 25 d’abril. Les
barretines i les caputxes lluiran en plena
Fira de Primavera. Tres festes en una. Una
Fira per a tothom.
Que la Fira de Primavera coincideixi en
plena Setmana Santa ha obert el debat
sobre si s’han de modificar les dates de
les festes en cas de coincidir amb d’altres.
Martorell té un calendari festiu que cal
respectar. El 15 d’agost sempre ha estat
festa grossa i ho continuarà sent. És cert
que la data cau en ple agost i que per a
molts martorellencs és l’època de vacances. Però també és cert que des que l’alcalde Esteve va recuperar la Festa Major,
l’any 1987, oblidada pel govern socialista
dels primers vuit anys de la legislatura, la
gent de Martorell acostuma a combinars’ho per gaudir de la Festa Major durant
tres dies a l’agost i ser a casa.
La Fira d’enguany, en plena Setmana
Santa, continuarà sent viva. És cert que
amb l’aturada escolar, moltes persones
ho aprofitaran per marxar uns dies fora de
casa, però hi seran tots aquells que vulguin gaudir d’una pila d’activitats. A més
dels actes de la Fira, no oblidem, toca Caramelles. Una tradició que, gràcies a l’empenta d’una munió de persones, fan que
Martorell encara sigui vigent els cants de
Pasqua. La Fira de Primavera ja és aquí.
Ara és el moment de retrobada amb les
persones. Són dies de festa. A gaudir-la!

amb el boli a punt

enfrontar-se al seu futur lliurement. També caldrà acceptar com a veritat indiscutible que tot esclau desitja la llibertat.
Amb molta més raó, doncs, una nació
que durant un miler d’anys, primer com a
Comtat de Barcelona i després ja com a
Catalunya, va ser vençuda i ocupada per
exèrcits estrangers i hagué d’ajupir-se sota el regnat d’un rei enemic, que hagué de
suportar prohibicions, persecució, burles,
discriminació, vexacions sense fi durant
gairebé tres-cents anys, fins a l’actualitat
amb prohibicions i espoli inadmissibles
en el segle XXI. No cal, doncs, que ningú
inventi o descobreixi més raons. Tant els
independentistes com els espanyolistes
han d’admetre que cal respectar la decisió
popular i acceptar-la com a voluntat sobirana i indiscutible. No hi busquin més arguments, ni en pro ni en contra.
Si el Parlament de Catalunya opta per
majoria per la independència, no hi ha
ningú que tingui dret a discutir-l’hi-ho.
L’únic que es pot fer, en democràcia, és
respectar-la i diria que ajudar-la els primers dies perquè el nou país en surti airós. Això és el que s’espera dels països
veïns i no pas la traveta traïdora, i diria a
aquests “amics” perdonavides que respectin també l’indiscutible dret que tenim d’equivocar-nos, si això els tranquil·litza, per a esperar a veure què passa.

Antoni Munné i Tomàs

No calen
més motius
n
D’un temps ençà, sovint hem d’escoltar partidaris de la independència que
argumenten la seva opinió amb motius
concrets que preseten com a decisius.
Uns es basen en l’economia, altres en la
història i d’altres en qualsevol aspecte
més o menys versemblant. De la mateixa
manera, els contraris esgrimeixen una
gran quantitat d’arguments alguns incomprensibles i fins absurds.
En sembla, però, que és raonable d’advertir tothom que, per molt justificats que
siguin alguns dels arguments exhibits, podem prescindir de tots davant la contundència de l’únic motiu decisiu sense discussió. Tothom haurà d’admetre que tots
els joves de tot el món ansien arribar a la
majoria d’edat per a emancipar-se i poder

societat anònima
Àlex Ribes

www.alexribes.wordpress.com

Epitafis
n Resulta evident que d’aquesta festa
ningú surt viu. Per aquest motiu, algunes
persones van decidir prendre’s la mort a
broma i cedir en herència uns epitafis a
les làpides de les seves tombes que
aconsegueixen dibuixar més d’un somriure. Aquest és el cas del cineasta Billy
Wilder que ha deixat per a l'eternitat, no
tan sols meravelloses pel·lícules, sinó
també un brillant epitafi: sóc escriptor, pel
que ningú no és perfecte. Molière també va
deixar a la seva tomba una mostra d’humor negre: aquí jeu Molière, el rei dels actors.
En aquests moments fa de mort i de veritat que
ho fa molt bé. A Miguel Mihura tampoc li va
mancar el sentit de l'humor quan va
decidir que el seu epitafi havia de ser: ja
deia jo que aquell metge no valia molt. Però hi
ha un epitafi molt tendre que em fa
molta gràcia. Es tracta del de l'actor de
doblatge Mel Blanc, veu de l'inoblidable Porky. A la seva làpida figura la frase
amb la què el porquet acomiadava els
capítols: that's all, folks (això és tot, amics).
Si fan una recerca per internet trobaran epitafis, vertaders o falsos, però
molt divertits. Un exemple: Gustava Gumersinda Gutiérrez Guzmán. Recuerdo de tus
hijos (menos Ricardo que no dió nada). També
alguns es deixen emportar per les seves
aficions poètiques: también yace su hermanito, que de seis años murió, del destructor
sarampión, y se llamó Manolito.
És evident que el tema dels epitafis
pot ferir alguna sensibilitat. Tot i així,
crec que fer un exercici d'humor per
afrontar aquest destí tràgic, al què ens
veiem abocats, és tota una mostra d'intel·ligència. I, si ens desfem de tots els
tabús, pot resultar un tema fins i tot
apassionant. Ho va ser per a la periodista Nieves Concostrina, que va presentar
l'any passat el llibre ...Y en polvo te convertirás, un recull d’epitafis curiosos, estranys i, en més d’una ocasió, directament divertits. Un d’ells estic segur que
segueix provocant rialles. Es troba en un
cementiri d'Albacete: el día que yo nací,
todos reían y yo lloraba. El día que yo morí,
todos lloraban y yo reí. La marihuana es lo que
tiene.
Com això d’escriure epitafis és tot un
exercici d'imaginació, he volgut jugar a
endevinar què restarà escrit a les tombes d'algunes persones famoses. Que
ningú se m'enfadi. Els desitjo molts anys
de vida i tots tindrem el nostre epitafi.
José Luis Rodríguez Zapatero: tarde o temprano saldréis de la crisis. Yo ya lo he hecho.
José María Aznar: fue enemigo de sus amigos
y amigo de sus enemigos.
Mariano Rajoy: aquí reposan los restos del
señor de los hilillos.
Josep Lluís Carod-Rovira: finalment sóc
independent.
Belén Esteban: sólo sé que nunca supe nada.
Luís Roldán: el dinero está escondido en...
Felix Millet: començo a recordar.
Sergio Ramos: haquí llace Serjio Ramos.
Sílvio Berlusconi: dove sono le ragazze? (on
són les noies?)
George Bush: what the hell is this! (no ho
tradueixo per si hi han nens a prop).
José Mourinho: esto sí que es un problema de
calendario.
Àlex Ribes: m’agradaria creure que això és un
error.
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opinió

Joaquim Parera

Fora de joc (hi ha
pensaments que...)
n

La frustració es sovint una cosa
que s’arrossega durant tota la vida, es
un sentiment que se't menja per dintre
i pot arribar a créixer de tal manera que
es posi fins hi tot per sobre de nosaltres mateixos projectant-la en els altres
i fent que de les seves metes les nostres fites. Aquest és el cas de la família
rematadament disfuncional que es va
passejar per l’escenari d’El Foment.
A partir d'un fet que li esdevé al pare
de família (Mingo Ràfols) i amb la crisi
global com a excusa l'autor Sergi Belbel
ens posa al davant una situació, una
sèrie de situacions que malgrat ser
d’allò més rocambolesques potser a
tots ens ha passat quelcom semblant o
ho hem sentit o ho hem pensat o algú
de la nostra mateixa família ho ha pensat, cosa que ven mirat fa molta por.
El marit, rep la mala notícia de per
raons de crisi la empresa ha decidit
baixar-li el sou un 30 per cent, ja se sap,
allò que es fa perquè les empreses
vagin millor, la seva dona, una mena de
gertrud psicòtica està obsessionada
amb que la seva filla -una noieta superdotada- vagi a estudiar als Estats Units,
el avi nomès viu per tocar els pebrots a
tots el que l'envolten i el seu cuidador,
un noi inmigrant sud-americà envia tots
els seus diners perquè el seu fill pugui
estudiar en la millor acadèmia de futbol del seu país per així poder fer fortuna. Heus aquí com d’una manera o
altre els fills sempre han estat la encarnació dels dessitjos dels pares.
- Queralt Casasayas: "sí, és clar com que la
nena se n'ha d'anar als estats units, es els
somni dels seus pares i a partir d'aquí la crisi
econòmica que estan passant els pares i tot plegat fa que aquest fet sigui el motor i que tots els
fils es moguin cap aquí".
- Jordi Andújar: "una mica el text del Sergi
Belbel, a part de parlar de la crisi econòmica, de
futbol i totes aquestes coses, volia parlar de
família i sobre tot d'això, d'aquesta esperança
en el futur que posen moltes famílies en els seus
fills. Pares que potser no han arribat allà a on
ells voldrien arribar, o els seus anhels no s'han
acomplert per qüestions de la vida... doncs això,
passen moltes vegades de forma extrema

aquests anhels en els seus fills, en el cas de la
Lisa, els seus pares treballen en una fàbrica, la
mare te una botiga... i volen que la seva filla
destaqui en el terreny intel·lectual i per l'altra
banda el meu personatge es un inmigrant que
està treballant aquí recnunciant a la seva feina
de professor, però te la esperança de que el seu
fill triomfi en el futbol, que sigui un petit messi
i això, perpetuar-se a través de la glòria del seu
fill". Clar, doncs un pensa que es tanta
la por al “fracàs” que tenim? Val la pena
traspassar el concepte de “triomf” als
nostres descendents? Que en traurien?
Perquè de fet, que els deixem a les
següents generacions? Suposo que a
part de una gran sensació de pèrdua,
poca cosa més; i es aquí a on entra el
paper de l'avi que manté una veritable
relació amb la seva neta, "es nota que
amb sent un carinyo molt més especial
que no pas amb la seva pròpia filla" diu
la Queralt.
La mare està interpretada per la gran
Anna Azcona “l’actriu no és el personatge,
per sort, l’Anna li dóna una forta energia" diu
Jordi Andújar, "ella està disposada a que la
seva filla triomfi i o farà fins i tot malgrat la
mateixa filla, hi ha moments que la Lisa diu
que potser que ho deixem estar, que no passa
res, però la mare no, ella, erre que erre, que
com que ella no ha pogut la seva filla si”.
I vet aquí la qüestió, s’han d’aconseguir diners, fer números i els pares no
se'n surten i la dona doncs te una pensada d'allò més...: carregar-se al avi.
Aquí l'autor ha jugat amb la imaginació
dels personatges fent-nos veure unes
situacións d'humor negrissim en que el
matrimoni fantaseja amb la mort del
pobre avi tocaperes. Andújar diu que
"això és el que fa por, pots reconèixer situacions
fins de la teva pròpia familia, hi ha moments
molt bèsties que fan por no pas perquè sigui
especialment truculent ni res d'això, si no perquè estas veient la obra i penses: ostres això a
mi em sona i no podem parlar de terror però si
de mal rotllo perquè penses, estic veient una
comèdia però aquí passen coses molt heavies i
em sonen molt." D’altra banda, Casasayas
explica que "sí, a part també la meva mare
em deia: és que és la vida, aquesta obra és la
vida, perquè de vegades també desitges, no
pots, però desitges matar algú, es molt fort". Ja
ho veieu, una obra carregada de bon
rotllo, divertida, ben interpretada, però
amb unes quantitats de mal iogurt...
que et glaça el riure si hi penses i al
final, la filla en un final d'allò més estil
David Linch es limita a observar a tots
els que han anat per davant d'ella a la
vida i només pot desitjar no arribar a
ser com ells.

-

amb les dues mans
sp

Vargas
n Segurament és una enorme sort el
reconeixement que una Acadèmia com
la sueca doni a un escriptor peruà com
en Vargas Llosa, que a més d’utilitzar l’idioma espanyol bàsicament es va realitzar com a tal a la ciutat de Barcelona
amb les vivències i contactes necessaris
en una època daurada catalana davant
les forces vives del franquisme en la
seva etapa ja decaient i on l’idioma aborigen encara estava perseguit oficialment des de la capital de l’Estat contradiccions culturals que de l’excel·lent ma
professional de Carmen Balcells i l’editor Bassal van anar empenyent aquest
home de front neta i celles espesses de
voluntat que, amb un nas escudrinyador
i dents frontals agressives va ser capaç
de crear diferents novel·les retratant
àmbits socials on la lectura social i especialitzada i anava trobant sort fins a arribar a aquest premi Nobel posterior al
pesat Cela que ningú ja el recorda ni vol
tornar a rellegir encara que també senador per Espanya al llatinoamericà va
voler provar fortuna políticament de
president del Perú corrupte que sempre
va resultar estrany com per cometre
errors quotidians de vanitat en terrenys
materials on la ment gairebé no pot
volar suficientment per aportar novetats
estilístiques en un ofici bombardejat
arreu i sempre més enllà del reconeixement racionalista d’una descripció
periodística tan viva ja en el pla de cada
dia, democràtic dels països que mengen
tres vegades: del matí al vespre enviant
l’exèrcit a controlar les matèries primes
que no canvien de ma ideològica terrenal i en aquest pla, la catedral en va
caure de les mans pel to feixuc i reiteratiu i en l’anàlisi de la seva cursa personal
molt interessant per a tractar-se d’un
producte anecdòtic de casa en moments
del tot difícils per a tothom mentre que
ara l’olla bull a gust dels arribistes controladors establerts i ningú s’immuta de
les banalitats fins i tot quan la principal
distribuïdora de l’aliment català plega
veles amb picardies empresarials i distribuint pa amb tomàquet davant de la
divertida televisió.

Copiadores Digitals
Fax
Ordinadors, Xarxes
Centraletes i Telefonia

- Servei tècnic en 24 hores
- Equips Multifuncionals
- Impressores

c/Francesc Santacana, 5 - 08760 MARTORELL
Telfs. 93 773 51 51 - 93 775 56 16 - Fax: 93 775 53 13
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FRANCESC J. ARPAL
A un mes per a la celebració de les eleccions municipals, L’Informador de Martorell fa un test per a descobrir els candidats de les diferents formacions polítiques a Martorell (amb representació al
consistori i que encara no hàgin aparegut
en aquesta secció).

PER Andreu González Castro

Francesc Josep Arpal Macià (Barcelona, 1961) és el cap de
llista del Partit Popular de Martorell. Regidor a l’oposició
durant dues legislatures, encara aquestes eleccions amb
bons auguris per a la formació que lidera en l’àmbit local.
ARXIU PERSONAL

Edat: 49 anys
Lloc de naixement: Barcelona
Estat civil: Casat
Teniu fills? Sí, un fill
Quin cotxe conduïu? Renault Laguna
Quina característica destacaríeu de la
vostra manera de ser? La perseverança
Quina qualitat preferiu en una persona?

La honestedat

Què valoreu més dels amics?

La sinceritat

Quin és el vostre defecte principal?

Ser tossut

En què preferiu passar el temps? Depèn
del moment i de les circumstàncies.
Quina seria la vostra pitjor desgràcia?

La guardo per a mi
De què treballeu? Sóc ferroviari.
Què voldríeu ser? Em conformo amb el
que sóc.

Quins dons naturals us agradaria tenir?

Si fossin bons, tots els possibles.
On voldríeu viure? A on visc

Quin és el vostre escriptor preferit?

En tinc molts.

Quin és el vostre músic preferit? En tinc
també molts. Pianistes, trompetistes, etc.

Quin és el vostre artista (pintor, escultor,
etc.) preferit? També en tinc molts en

general i en particular com a pintor Paul
Gaugin i com a cantant, Frank Sinatra.

Quin és el vostre heroi/heroïna de ficció
preferit? Ara no en tinc, de petit era el

Capitán Trueno.

Quin és el vostre equip de futbol preferit? L’Espanyol.
Quin personatge històric valoreu més?

En tinc també molts, Marco Polo, Napoleó i Churchill.
Què detesteu per sobre de tot?

La ingratitud.

Quin és el vostre lema? Quan més em

xiulen més m’aplaudeixo.

Què és el que us agrada més de Martorell? Que és un poble ben comunicat.
I el que menys? La manca de cohesió en-

tre els diferents barris i la manca de zones
d’oci.

Vau votar a la consulta local sobre la independència? No, no m’agrada perdre el

temps.

Quina és la vostra porra per a les eleccions del 22-M? CiU 10, PSC 5, PP 3, IC-V

“Quan més em xiulen,
més m’aplaudeixo”
2, ERC 1.

Expliqueu el programa de la vostra formació en 5 línies:

Els eixos bàsics del nostre programa electoral van dirigits a les persones. La reducció d’impostos, aplicant les bonificacions
que la llei ens permet, augment de la
seguretat ciutadana per garantir la llibertat dels que complim las normes i paguem els nostres impostos i l’ajuda a la
família en tot els seus àmbits. Facilitar

Vine a recollir el teu joc
de postals de Martorell
al nostre stand de la Fira

l’accés a l’habitatge fent més útil l’empresa municipal Martorell Gestió de sòl. No
empadronarem els immigrants il·legals i
es retiraran les ajudes a aquells que no
respectin les nostres normes i els nostres
costums. Defensem a l’Ajuntament l’estricte compliment de la Llei en referència
al bilingüisme real de la nostra societat.
No acceptem actes d’insubmissió administrativa a la sentència del Tribunal
Suprem.

L’Informador
de MARTORELL

des del 1979
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LA SETMANA EN UN CLIC
PERE ALEGRE

Xerrada del
Dr. Tabernero
n El Doctor Josep Maria
Tabernero, cap del Servei
d’Oncologia Mèdica de
l’Hospital Vall d’Hebron va
fer una xerrada sobre una
xerrada sobre la prevenció
del càncer de colon a l’auditori del Centre Cultural.
L’acte, organitzat per l’Associació Catalunya Contra
el Càncer Junta Local de
Martorell, va comptar amb
l’assistència de la regidora
de Salut, Mercè Morera.

Conferència de
Torreciutat
n El Doctor José Maria

Gorgojo Fernández, llicenciat en dret per la Universitat de Navarra, va fer una
conferència sobre ‘La Verge
‘joia’ de la Trinitat’ a l’Hotel
AC Martorell. L’acte va ser
organitzat per la Comissió
Organitzadora dels Romiatges al Santuari de Torreciutat. Hi van assistir una cinquantena de persones.
AJM

Contracten a 30 joves per a la Casa d’Oficis ‘Fent Via’
n L’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, va signar, el 15 d’abril passat, els contractes de 30 joves del municipi
(21 nois i 9 noies) i de l’equip de professionals (director, cap d’estudis, auxiliar administrativa i els tres monitors d’oficis) que formen part de la Casa d’oficis ‘Fent Via’. L’acte es va fer a l’edifici del Molí Fariner, propera seu del departament de Treball i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell. En l’acte també hi va assistir la regidora del
departament de Treball de l’Ajuntament, Maria Teresa Casanovas i la directora de l’oficina de Treball de Martorell,
Consol Carballo, així com familiars dels alumnes treballadors. La Casa d’oficis Fent Via, és un programa de
Formació Ocupacional d’un any de durada, que es va iniciar el 14 d’octubre de 2010 i finalitzarà el 13 d’octubre de
2011. Consta de dues fases de 6 mesos cadascuna: la primera fase de beca i la segona fase els alumnes treballadors són contractats per l’Ajuntament de Martorell amb un contracte de formació de sis mesos. Durant aquest any,
els alumnes reben una formació teòrica i pràctica de l’ofici en el qual es troben inscrits. Els mòduls que s’estan
impartint són els de jardineria, pintura, xarxes i microinformàtica.

Casanovas,

n La regidora de Promoció
rell, Maria Teresa Casanova
presidenta del Consell Cata
denta Comissió del Sistema
nal, un organisme que coord
la formació contínua i l’ocup
l’Ajuntament, aquesta legisl
moció econòmica, Treball, In
Institucionals. Casanovas ha
jecte de creació del Centre d
del sector de l'automoció, pr
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presidenta del CCFP

ó econòmica de l’Ajuntament de Martoas, és des d’aquesta setmana la nova
alà de la Formació Professional i presia de Formació i Qualificació Professiodinarà la formació professional reglada,
pacional. La segona tinent d’alcalde de
latura ha assumit les carteres de Prondústria, Comerç i Turisme i Relacions
a estat una de les impulsores del prod’Excel·lència de Formació Professional
romogut pel Departament de Treball.

Més de 80 pilots al Trial dels Campions del Micorella
n Més de vuitanta pilots i acompanyants van participar al tradicional Trial dels Campions que organitza el Club Micorella, de Martorell. La prova, que es va disputar a les instal·lacions esportives de La
Mina, va comptar amb l’homenatge a la marca Ossa, que ha tornat a produir motos i en concret dos
dels que han desenvolupat la nova moto, Salva Garcia i l’excampió mundial Marc Colomer eren presents. A més, hi van assistir noves promeses com Pau Borrellas, pilot mundialista i pilots de totes les
èpoques com Ignasi Bultó, Manuel Soler, Juvanteny, Bordas, etc. i tècnics mítics com l’Eduardo Giró,
molt vinculat a la marca del trèvol. Un bon esmorzar va servir per agafar forces i després es va donar
pas a les tres zones de cada any on es va poder gaudir de la tècnica actual per part dels pilots.
AJM

AJM

Esteve, a
Catalunya Ràdio
n L’alcalde de Martorell i
president de l’ACM, Salvador Esteve va participar, el
17 d’abril passat, al programa ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdio, que dirigeix
la periodista Tatiana Sisquella. Esteve va explicar
la seva “vocació de servei
a través de la política” en
una conversa sobre el paper dels alcaldes a Catalunya en ple segle XXI. En
el programa també hi van
participar els alcaldes de
Balaguer i Ripollet, respectivament.

Expo de Lai
Bas Dalí

AJM

n L’artista Lai Bas Dalí exposa durant aquests dies la
mostra de pintures ‘Peixos’
a la sala d’exposicions de
l’Enrajolada Casa Museu
Santacana (c/de l’Aigua, 1).
El 15 d’abril passat va tenir
lloc l’acte d’inauguració que,
a més de l’autora, hi va assitir la regidora de Cultura,
Maria Hinojo i el regidor Josep Casasayas (en la fotografia). L’exposició és una
mostra retrospectiva de Lai
Bas Dalí, que sempre ha
estat vinculada a la pintura.

PERE ALEGRE
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S’obre el tram
de l’autopista
n El Ministeri de Foment
ha posat en servei, aquesta setmana, la modificació
del sistema de peatge de
l’autopista Barcelona-Tarragona, entre Martorell i
Salou, cosa que reduirà
l’import d'alguns recorreguts. Amb el nou sistema,
el peatge dels recorreguts
amb origen o destinació en
els enllaços de Gelida,
Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca Nord, Vilafranca
Centre i Reus serà inferior
a l’actual, mantenint invariables el dels altres recorreguts. S’han suprimit les
barreres de peatge troncals
de El Vendrell i Tarragona,
a l’autopista BarcelonaTarragona, i la barrera de
Mediterrani, de l’autopista
Saragossa-Mediterrani, de
manera que es podrà realitzar el recorregut complet
per les dues autopistes
sense parades intermèdies.

Renúncia del
regidor Parera
n Jordi Parera i Bayó va

dimitir com a regidor d’ERC
a l’Ajuntament de Martorell
el 18 d’abril passat durant
la darrera sessió plenària
de l’Ajuntament. Parera va
dir, durant la seva intervenció, que “havia estat un
plaer treballar pel poble
que l’ha vist néixer” i va
afegir que “la meva manera
de ser i fer ha provocat,
sovint, malestar intern en el
partit que he representat
fins ara. Una situació que
l’ha fet sentir sol en moltes
ocasions”. Amb la renúncia
de Parera, el proper mes
de maig, Mercè Dolz ocuparà la plaça vacant d’ERC
durant un mes des que
prengui possessió del càrrec com a regidora fins que
es configuri el consistori
2011-2015 després de les
eleccions municipals.

Tanca el CAP
Torrent de Llops
n El Centre d’Atenció Pri-

Candidatura. El candidat Francesc Josep Arpal va donar a conèixer la llista

El PP proposa reduir
els impostos i enfortir
la seguretat ciutadana
n El PP de Martorell va fer l’acte de presentació de la llista per
a les eleccions municipals que
acompanyaran al candidat, Francesc Josep Arpal. El PP proposa
reduir els impostos amb la bonificació a les famílies nombroses
del 90% del IBI i establir la bonificació en la taxa de les escombraries. El candidat del PP,
Francesc Josep Arpal va dir que

“baixarem els impostos aplicant
les bonificacions que la llei ens
permet i que el govern de CiU
ens ha negat. Establirem ajuts
per a l’adquisió de llibres per als
estudiants de Primària i Secundària a través d’un xec escolar.
Les famílies amb rendes mitjanes gaudiran d’aquests avantatges, no pas com ara. Esterem
amb ells qui més ho necessiten,
com la gent gran, els infants, les
persones amb discapacitats,
persones amb dependències,
als que pateixen maltractaments. El PP de Martorell aposta clarament per les persones i
per les famílies. I el més impor-

tant, defensarem al nostre ajuntament el bilingüisme real de la
nostra societat”.

Una altra aposta dels PP és el
fenòmen de la immigració. El
candidat del PP a Martorell va
assegurar que “als immigrants

els reclamem el mateix que ens
exigim nosaltres mateixos:
complir la llei. Que s’integrin i
respectin les nostres normes
sense que ningú apel·li a la seva
cultura o religió per trencar-les.
Volem una immigració legal i
integradora, amb drets i obligacions. Martorell ha de ser un
poble tan acollida com exigent.
Nosaltres no empadronarem a
ciutadans il·legals i retirarem
les ajudes a aquells que no respectin les nostres normes i els
nostres costums”. Entre d’altres

propostes, el PP també vol crear
la regidoria de la Dona amb un
servei d’informació de recursos,
orientació professional i igualtat
d’oportunitats i oferir habitatge
social als joves de lloguer o de
propietat.

mària de Torrent de Llops
tancarà fins al 25 d’abril
amb motiu de les vacances
de Setmana Santa. Per
aquest motiu, el servei de
medicina general, treballadora social i odontologia es
traslladarà al CAP de Buenos Aires. El CAP de Torrent de Llops només es
mantindrà el servei de salut
mental. El motiu és adaptar
la baixa demanda de l’usuari amb el període de
vacances del personal. Per
aquest motiu agrupen l’atenció sanitària a l’ambulatori de Buenos Aires. El
dimarts 26 d’abril el servei
tornarà a la normalitat. Durant aquest període de
vacances es recomana als
malalts que truquin al telèfon de Sanitat Respon, el
902 111 444, o directament
al telèfon del CAP de Buenos Aires, el 93 775 51 03
ja que moltes consultes es
poden resoldre telefònicament. Aquest tancament es
deu a una reordenació del
personal durant aquesta
aturada produïda per la
festivitat de Setmana Santa. Els tancaments del servei al CAP de Torrent de
Llops també es van produir
durant l’estiu passat a Martorell.

Festa de les
Montserrats
n El proper divendres 6 de

maig, es celebrarà la tradicional Festa de les Montserrats. La festa aplegarà
una munió de persones de
Martorell que porten el nom
de Montserrat. El sopar es
farà al restaurant ‘Les vinyes’, al barri El Pla. Les
‘Montserrats’ interessades
a assistir al sopar es pot
inscriure a l’establiment
Moda Íntima Roig (Plaça
de la Vila, 35) o bé trucant
al telèfon 93 775 06 44.
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Derrota del
Club Handbol
n El Club Handbol Martorell va perdre, un cop més,
ara a la pista del Sant Martí Adrianenc (38-31). El primer temps, els martorellencs van intentar fer un
gran treball defensiu per
aturar l’atac del Sant Martí.
Al descans, l’equip barceloní ja havia sentenciat el
matx (22-9). A la represa,
el Club Handbol va millorar
i va retallar la diferència
fins a vuit gols, però va
acabar perdent (38-31).
Pels martorellencs van jugar amb Marc Escoda, Jordi Codina 4, Roger Castelló
7, David Subirats 5, Joan
Obiols, Jesús Nogueras 1,
Marc Gaset 1, Ivan Anguita
4, Raul Molero, Xavi Ferri
4, Yassine Salhi 3, Felix
Roda 2. La propera jornada
serà el 30 d’abril davant el
Club Handbol Manyanet B
al pavelló esportiu.

Ensopegada
del Bàsquet Club
n El Bàsquet Club Martorell va encaixar una derrota
inesperada a casa davant
el Tàrrega (55-65) en un final de partit nefast per als
martorellencs.
Després
d’una primera part dominada pel BC Martorell amb 11
punts de diferència al descans, va afluixar en l’últim
període i el va acabar deixant sense opcions de victòria. Aquesta derrota complica la permanència a Copa Catalunya.

Cau el Club
de Futbol (2-4)
n El Club de Futbol Martorell va perdre a casa davant el Sant Cugat Esport
(2-4). Al minut 50, els visitants guanyaven 0-4 i Ramon va retallar diferències
amb dos gols consecutius
en set minuts a la represa.

Guanyador. El martorellenc Jordi Benavente, col·laborador de L’Informador, ja va recollir una distinció l’any passat

Una munió de joves
autors locals han
estat premiats al Vila
de Martorell 2011
Jordi Benavente, de L’Informador, obté dues
distincions: al millor conte ‘Ningú ho sabia’ i
al millor blog escrit en català ‘Martorell negre’
n El jurat dels Premis Vila de
Martorell ha fet públic els guanyadors en l’apartat d’autors
locals. En la categoria de joves
fins a 14 anys, el premi al millor
conte ha estat per l’obra ‘Drowned’, de Judith Herrada (250
euros). El premi al millor poema ha estat per ‘Bosc’, de Christopher Jack González (250 euros). En la categoria de joves de
15 a 17 anys, el premi al millor
conte és per l’obras ‘Òstia de
llibres, deien ells’, Daniel Lozano (300 euros); el premi al
millor poema ha estat per ‘Les
veus del silenci’, de Paula Garcia (300 euros); el premi al millor treball d’investigació ha
quedat desert; el premi al millor treball audiovisual ha es-tat

Pis molt ben conservat a Can Carreras.
77 m2, 3 hab., 2 banys. Tot exterior.
Parquet. Ascensor. Parking. Calefacció.
Piscina comunitària. A 7 minuts de la
Renfe i a 8 minuts dels FGC. Zona molt
tranquil·la.
A 2 minuts del Mercadona.

170.000 €
Tel.: 668 860 041

per ‘Rew’, d’Adrià Gonzàlez
(500 euros).
En la categoria d’adults, els
premiats són a la millor obra de
poesia per a l’obra ‘Programari
lliure’, de Núria Domènech
(1.000 euros); el premi a la millor obra de prosa per ‘Un altre
sense dorsal’, d’Aleix Ruiz
(1.000 euros); el premi al millor
conte: ‘Ningú ho sabia’, de Jordi
Benavente (350 euros); el premi al millor poema: ‘Concepciones ( Tres sueños de Chile)’,
d’Isaac Feyner (350 euros); premi al millor article de divulgació o opinió ha quedat desert;
el premi al millor treball d’investigació ha estat per ‘Història
del ciclisme a Martorell’, d’Antoni Folqué (600 euros); el pre-

mi al millor treball audiovisual
sobre Martorell ha estat per
Glòria Cruz, per l’obra “Ciegos i
Sordos Selectivos” (500 euros);
el premi al millor blog escrit en
català per a adults és ‘Martorell
negre’, de Jordi Benavente (400
euros). El premi al millor blog
en català per menors d’edat ha
quedat desert. D’acord amb l’apartat de ‘Condicions generals
del certamen’ de les Bases
reguladores del 36è Premi Vila
de Martorell 2011 el jurat, per
unanimitat dels seus membres,
decideix atorgar dos accèssits
per la qualitat a dues obres: en
la categoria de joves de 15 a 17
anys, un accèssit de 150 euros
per al conte que porta per títol
“Emmudits”, de Claudia Ibàñez
Balletbó. En la categoria d’adults, un accèssit de 250 euros
per a l’audiovisual que porta
per títol “Els Tres Tombs i Mao
Zedong”, de Ferran Vicedo
Llop.
Els premis s'entregaran el 22
d'abril, coincidint amb l'inici de
la Fira de Primavera de Martorell. L’entrega dels premis serà
a la sala gran d’El Progrés en
una vetllada literària de primera fila. Els premiats han fet una
primera aparició pública aquest
dimecres 20 d'abril, a la Biblioteca Francesc Pujols. Un any
més, l’aportació d’autors locals
continua en línia ascendent.

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

L’Informador

DIVENDRES, 22 D’ABRIL DE 2011

13

14

L’Informador

DIVENDRES, 22 D’ABRIL DE 2011

L’Informador

15

DIVENDRES, 22 D’ABRIL DE 2011

MARTORELL EN B/N (32)

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

Caramelles. Any 1954
n La fotografia per antonomàsia de Martorell durant la Pasqua és les Caramelles. Aquesta tradició tant

nostra és el reflex del pas de moltes generacions de martorellencs que han cantat les Caramelles.
Aquesta imatge correspon a l’any 1954 i s’observen les barretines (per part dels nois) i els vestits
blancs (per part de les noies). El carro d’aleshores ha estat substituït pel trenet d’ara i es poden veure
amb les paneres per recaptar diners. Aleshores, la recaptació era per fer una excursió pels cantaires.

AGENDA
Presentació.
n El proper dimecres

27 d’abril, es farà la
presentació de l'Escala de la Vida, l'elapé
que conté l'obra d'en
David Esterri basada
en el concepte d'en
Francesc Pujols. Al
disc hi trobareu la Cobla Sant Jordi, l'Escolania dels Blavets de
Lluc, les veus de
n’Emma Moussaoui,
en Vador Boix, na Laia

Carreres i n'Òscar
Dalmau, i el conjunt
Badabadoc. A una
banda, el Preludi a
l'Hiparxiologi, obra
lliure sobre el sistema
pujolsià i a l'altra, l'Escala de la Vida, seguit
de graons musicals i
literaris bastits amb la
tria d'escrits del Savi
Barceloní feta pel Savi
Vilafranquí
Joan
Cuscó. Tot plegat,
enregistrat i remenat
pels traçuts tècnics
Josep Vinyoles i Jordi
Rexach, i embolcallat

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:
Jaume Vidal Cuscó
de 82 anys
7 d’abril de 2011
Santa Maria de Martorell
Maria Elena Blaya Navarro
de 52 anys
7 d’abril de 2011
Oratori de Pomfusa
Maria Pilar Llobet Jorba
de 74 anys
7 d’abril de 2011
Sant Esteve Sesrovires

FARMÀCIA

amb estil incomparable pel senyor Carles
Soler. L'acte serà a la
Torre de les Hores entre arbequines, avellanes, vermut i vi bo.

Concurs.
n El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha convocat la 8a
edició de la “Primavera Fotogràfica del
Baix Llobregat”, un
concurs que es va organitzar per primera
vegada l'any 2004, i
que té com a principal

Josefa Raya Membrilla
de 85 anys
8 d’abril de 2011
Esparreguera
Rosendo Mitjans Voltà
de 89 anys
8 d’abril de 2011
Sant Esteve Sesrovires
Antonia Ocón Gómez
de 94 anys
8 d’abril de 2011
Gelida
Manuel Ramos López
de 73 anys
10 d’abril de 2011
Oratori de Pomfusa
Gracia Chiachio Moreno
de 77 anys
10 d’abril de 2011
Piera

Farmàcia Miralles Via
Av. Germans Martí, 25

objectiu el potenciar i
difondre els atractius
turístics de la comarca. Com en cadascuna
de les anteriors edicions, les imatges que
es presentin s'hauran
d'adequar a un tema
en concret, sent l'escollit per a l’edició
d’enguany “El teu racó del Baix Llobregat”. Els interessats
poden participar a
www.turismebaixllobregat.com/concurs
abans del 17 de juny a
les 14.30 hores.

Martin Calsina Vives
de 84 anys
11 d’abril de 2011
Esparreguera
Maria Dos Santos Pérez
de 79 anys
11 d’abril de 2011
Oratori de Pomfusa
Maria Seona Guerra
de 67 anys
11 d’abril de 2011
Oratori de Pomfusa
Maria Carmen Marín Grau
de 92 anys
12 d’abril de 2011
Crist Salvador de Martorell
Leandro Vallès Bonastre
de 84 anys
13 d’abril de 2011
Piera

(El Pla)
Telèfon 93 774 15 19

Del 22 al 29
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

