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Societat n P9

Reparteixen
12.000 torretes a
‘Una casa, una flor’

DIVENDRES, 6 DE MAIG DE 2011

DO Martorell (35 i 36) n P10i11

CAMPANYA Els martorellencs tenen 7 opcions per escollir a les municipals: CiU, PSC,
ICV, ERC, PP, CUP i PxC AVÍS CiU demana als ciutadans que “es mobilitzin perquè no
hi ha res guanyat” i avisa que “la suma del tripartit l’any 2003 va ser per 6 vots” n P2i3

En direcció al 22-M 

SUPORT. L’equip de Salvador Esteve va presentar-se davant de més de 300 persones en un auditori ple de gom a gom     c PERE ALEGRE

Èxit en les IX
Jornades de l’escola
La Mercè i del concert
solidari de l’ONG
Mans Mercedàries
a Ca n’Oliveras

Esports n P13

Salvador Esteve (CiU):
“Treballar, treballar i
treballar”

Adrià Arqué (PSC):
“Pensar-ho dues vegades,
abans d’actuar”
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n CiU va presentar, el 29
d’abril passat, la candidatura
de cara a les eleccions muni-
cipals del mes de maig amb
l'objectiu de mobilitzar l'elec-
torat tenint com a referència
la feina feta durant els últims
quatre anys. en un acte a
l'auditori del Centre Cultural.
Més de 300 persones van
omplir l'equipament de gom
a gom. La cursa electoral cap
a la reedició de la majoria
àmplia ja ha començat. El
proper 22-M, les urnes diran. 

Equip competent
El candidat de CiU, Salvador

Esteve, va dir que “presen-
tem un equip de gent forma-
da, preparada, competent i
que estima Martorell. Són un
grup de persones que els és
igual anar el número 2 o el 22
perquè el seu objectiu no és
tenir una cadira a l'Ajunta-
ment sinó tirar endavant Mar-
torell com hem fet en els
últims quatre anys”. Esteve
va avançar que “com diu el
nostre lema, Martorell en
positiu. Segur que ens criti-
caran durant la campanya,
però nosaltres actuarem en
positiu. És cert que hem fet
molta feina en aquesta legis-
latura, però aquesta feina
només és un testimoni que
ha de servir a la gent de
Martorell per decidir si ens fa
confiança per quatre anys
més”.

Futur dirigit a les persones
El candidat de CiU, Salvador

Esteve va reiterar que “el
nostre projecte es basa en
tres eixos que seran priori-
tats: formació, l'ocupació i
l'habitatge social”. Esteve va
avançar que "en la formació
disposem de la futura escola
de FPCAT de l'automoció
que serà un referent arreu del
país amb més de 1.500 estu-

diants. En l'ocupació, el de-
senvolupament del polígon
logístic en els terrenys de
Solvay amb la garantia de
gairebé 2.000 llocs de treball
per a la gent de Martorell. I,

finalment, l’habitatge social,
el garantirem amb el projecte
de la Sínia, l'Horta de la Vila i
Can Bros”. Salvador Esteve
es presenta per setena vega-
da a l’alcaldia de Martorell.

L’avís de Fonollosa
El regidor d'Urbanisme i nú-
mero 2 de la llista de CiU, Xa-
vier Fonollosa va posar de
manifest que “ens toca sot-
metre l'obra de govern a la
consideració de la ciutada-
nia. Tot i que alguns s'ho
pensen no hi ha res fet, no hi
ha res guanyat. I per guanyar
i guanyar bé cal treballar bé i
de valent fins l'últim instant.
Dic això perquè darrerament
em trobo molta gent que em
diu que no patim que això
està fet, guanyareu de carrer,
l'oposició que teniu és fluixa
i fins i tot que no cal que
vagin a votar… i tot això em
posa nerviós és un excés
d'eufòria que estem vivint i
que s'instal·la perillosament
entre la població. I és tant
perillós que fins i tot algú que
ens veiés tant guanyadors
que no anés a votar. Això
seria demolidor.” Fonollosa
va fer un exercici de memòria:
"l'any 2003, si ho recordeu,
ens van faltar sis vots. Vam
guanyar per més vots i amb

Engrescador. El projecte de CiU i l’equip de persones que es presenten en les municipals van rebre un gran suport

Més de 300 persones donen suport a l’equip de Salvador Esteve en l’acte
de presentació al Centre Cultural · El candidat de CiU traça les línies dels

propers anys mentre que Fonollosa adverteix que “ningú es pensi que
això està guanyat. L’any 2003, per només 6 vots, vam quedar-nos fora” 

IdM

CiU presenta la
llista amb la fita de

mobilitzar l’electorat

Fonollosa. Va avisar que “les eleccions no s’han guanyat” Debutant. Cristina Dalmau, número 5, és una novetat

PERE ALEGREIdM
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més regidors que ningú, però
la suma de tres partits ens va
enviar a la oposició. Per tant,
no hi ha res guanyat". Amb
aquesta sentència, Fonollosa
va voler baixar el suflé davant
d’aquells que pensen que CiU
té coll avall les eleccions i que
no farà falta el seu vot.

Fonollosa va subratllar que
“estem il·lusionats i a tots els
enamora aquest poble. Estem
disposats a treballar de valent
els propers quatre anys. Hem
fet molta feina, però ens que-
da molta per fer. Tenim un
equip preparat, amb un equip
de persones molt preparades
i segur que amb el vostre su-
port ho aconseguirem”. L’e-
quip de CiU té una mitjana
d’edat de 46 anys i, més de la
meitat, amb estudis secunda-
ris. Una dada rellevant.

Treball ferm i actitud positiva
Cristina Dalmau, una de les

cares noves de la llista de CiU,
va  explicar que “des de la
meva joventut i la inexperien-
cia política m'atreveixo a pro-
posar algunes mesures per
contribuir al seguir fent pro-
gresar Martorell: treball ferm,
actitud positiva i valentia.
Aquest és l'objectiu: l'esforç,
el treball, no hi ha res millor a
fer, és el camí a seguir i el
nostre compromís”. Dalmau
va afegir que "tenim un bon
lideratge: el del Salvador
Esteve i un bon equip, però
us necessitem a tots vosal-
tres, perquè necessitem que
ens ajudeu a fer possible que
Martorell segueixi progres-
sant i no s'aturi". Durant l’ac-
te, els 31 membres de la can-
didatura de CiU van presentar-
se a través d’un video.

IdM
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Salvador Esteve
Candidatura CiU

1. Salvador Esteve i Figueras
2. Xavier Fonollosa i Comas
3. Maria Mercè Morera i Santafè
4. Josep Casasayas i Puig
5. Cristina Dalmau i Cerdà
6. Lluís Esteve i Balagué
7. Maria Hinojo i Nieto
8. Sira Sanz i Romera
9. Albert Fernández i Claramunt
10. Lluís Sagarra i Sesé
11. Lluís Amat i Ferrer
12. Jordi Amat i Martínez
13. Jusa Artigas i Capellades
14. Núria Canal i Pubill
15. Jordi Parera i Bayó
16. Joan Màrio Cespedes i Oliva
17. Maria Tarragó i Garcia
18. Elisabet Duran i Serres
19. José Ignacio Blázquez i Palazón
20. Sònia Romero i Maeso
21. Maria Teresa Casanovas i Archs
22. Jordi Bascuñana i March
23. Olga Alonso i Torras
24. Miquel Salinas i Albert
25. Meritxell Colell i Asturias
26. Jaume Sellarès i Sallas
27. Albert Matas i Claramunt
28. Josep Oriol Calaf i Centellas
29. Gemma Traveria i Murillo
30. Conxita Garrigó i Rusiñol
31. Francesc Querol i Pedreny

LA CAMPANYA ELECTORAL, EN MARXA

Adrià Arqué Armestoy
Candidatura PSC

1. Adrià Arqué Armestoy
2. Montserrat Parera Bayó
3. Javier González Abad
4. Lourdes Hernández Ortega
5. Jordi López Font
6. Albert Pleguezuelos i Ginel
7. Diego Pérez Hernández
8. Maria Carmen Santiago Camacho
9. Tomás Fabriciano Domínguez
10. Montserrat Vaquero Mirasierra
11. Antonio Mantis i Aragües
12. Juan Peña Cuadros
13. Raquel López Font
14. Mohamed El Haddouchi 
15. Ana María Tamayo Rubio
16. Francisco Garrido Ramos
17. Cristina Ginel Llera
18. Antonio Revenga Fernández
19. Juan José Mercado Ruiz
20. Dolors Quirán Camacho
21. Esmeralda Rodríguez Batalla
22. Francisco Carrasco Castillo
23. Antonio Morón Rodríguez
24. Concepción Navarro Arenós

n La campanya electoral per
a les eleccions municipals del
proper 22 de maig de 2011 ja
ha començat. L’Informador de
Martorell publica, en aquestes
pàgines, els representants de
cada formació política que es
presenta en aquests comicis
per la legislatura 2011-2015.

Els ciutadans de Martorell
podran escollir set candidatu-
res a les urnes: Convergència i
Unió (CiU), Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC), Inicia-
tiva per Catalunya Verds i En-
tesa (ICV), Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC), Par-

tit Popular de Catalunya (PP),
Candidatura d’Unitat Popular
(CUP) i Plataforma per Catalu-
nya (PxC). D’aquestes set can-
didatures només n’hi ha una
que no va participar en les
darreres eleccions municipals:
PxC, que substitueix a Ciuta-
dans, que aquest cop no s’hi
presenta perquè l’anterior cap
de llista, Vicente Casal ha pas-
sat a ser el número 2 del PP.

Pel que fa als candidats, en
tres formacions repeteixen cap
de llista: Salvador Esteve
(CiU), Xavier Gómez (ICV) i
Francesc Josep Arpal (PP). La

resta, s’hi presenten per pri-
mera vegada, tot i que Adrià
Arqué (PSC) suma 8 anys al
Consistori sent la mà dreta de
l’exalcaldessa Dora Ramon.

Salvador Esteve té l’aval
d’una gestió impecable durant
quatre anys seguit d’un equip
potent de persones al costat.
Adrià Arqué, amb una llista
molt diluïda, és el reflex que a
can PSC encara no han fet foc
nou després de l’ensopegada
històrica d’ara fa quatre anys
fruit d’un tripartit que va fer to-
car fons Martorell. A més, amb
la marca PSC cotitzant a la bai-

xa, el paper dels socialistes a
Martorell queda en entredit. El
PP vol aprofitar la situació de-
licada dels socialistes per cap-
tar vots, però els comicis no
són generals sinó municipals i
té, PxC, ratllant el mateix dis-
curs. Adolf Bargués debuta
amb una missió complicada.
ERC viu un sotrac important a
nivell nacional i caldrà veure
com reaccionen els seus vo-
tants, amb l’inconvenient que
la CUP li trepitja els talons. I
Xavier Gómez (ICV), amb l’e-
lectorat fidel, busca votants en
aigües tèrboles.

En la legislatura
2007-2011 té

12
regidors a
l’Ajuntament

En la legislatura
2007-2011 té

5
regidors a
l’Ajuntament

En les municipals
2007 va sumar

4.910
vots

En les municipals
2007 va sumar

2.205
vots
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Xavier Gómez Revuelta
Candidatura ICV-Entesa

1. Javier Gómez Revuelta
2. Olga Eugenia Fernández Ochoa
3. José Antonio Simón Cabrera
4. Asunción Visitación Moreno López
5. Laura Ruiz Sigüenza
6. Andreu Ortega Pozo
7. Gregoria Ochoa Bodero
8. Luis Benito Parra Solís
9. Maria Eulalia Gómez Revuelta
10. Pere Casals Mitjans
11. Sonia Palacio Carrique
12. Rafael Parra
13. Maria del Sol Solís Fernández
14. Fernando Lara Toledano
15. Maria Selas Flores
16. José María Rodríguez Fernández
17. Josefa Antonia Moreno Pérez
18. Guillermo Martín Argüelles
19. Monica Muñoz Pujol
20. Bartalomé Martín Martos
21. Maria Teresa Ordóñez
22. Julio César Perez Temprado
23. Anabel Fernández Moreno
24. Manuel Moreno Guerrero
25. Maria Rosa Pujol Guarro
26. Eusebio Fernández Andrés

Adolf Bargués Asturias
Candidatura ERC

1. Adolf Bargués Asturias
2. Míriam Riera Creus
3. Eva Creixell Miró
4. Gerard Fernández Ciria
5. Maria Isabel Enri Martínez
6. Marta Cardús Fortuny
7. Hilari Flores Gual
8. Maria Irene Martín López
9. Daniel Alonso Pelayo
10. Manuel Cortés Pinto
11. Marc Dalmau Cerdà
12. Carme Tió Pellisa
13. Josep Arús Rovira
14. Fàtima Embarek Hamed
15. Cristina Garcia Desplat
16. Andreu Huguet Casals
17. Laia Bargués Salinas
18. Jacint Muria Espinós
19. Àngela Falguera Cardona
20. Francesc Cursellas Bou
21. Jaume Verdiell Garcia
22. Lluís Garcia Vallès
23. Daniel Alemany Serra
24. Dolors Sucarrats Ciuraneta
25. Pere Mas Trinchant
26. Ramon Sancliment Camps
27. Joan Puigcercós Colell
28. Rosa Maria Drets Tort

Francesc J. Arpal Macià
Candidatura PP

1. Francesc Josep Arpal Macià
2. Vicente Casal Carriedo
3. Francisca Garcia Parramon
4. Laura González Martínez
5. María Dolores Leal Torres
6. Jorge Díaz Castaño
7. Núria Hernández Lorente
8. Manuel Sánchez Grajera
9. Montserrat Nieto Lobato
10. José Solís Merino
11. María González Merino
12. Rafael López Álvarez
13. Jonatan Lozano Salmero
14. Maria Isabel España Serra
15. Raquel Gutiérrez Milán
16. Yago Ramon Galán Altemir
17. José Miguel Porcel Carmona
18. Josefa Martínez Ortega
19. Maria Teresa Cano Doña
20. Juan Lucio Banegas Salinas
21. Santiago Vicente León Torres
22. Ramon Tapia Pérez
23. María Paz Gómez Caviedes
24. Francisco Navarro Reina
25. Faustina Parramon Fernández

Ana Maria Rodrigo Verdú
Candidatura CUP

1. Ana Maria Rodrigo Verdú
2. Anna Dolors Rodríguez Carreño
3. Ricard Sánchez Gaya
4. Anna Víctor Amat
5. David Pérez Guirado
6. Neus Montaner Sánchez
7. Narcís Rodríguez Gallofré
8. Anna Fuentes Pujol
9. Josep Puig Sanchís
10. Marc Montaner Sánchez
11. Eulàlia Porta Falguera
12. Rosa Grau Roig
13. Ramon Pleguezuelos Porta
14. Miquel Altadill Rovira
15. Ingrid Alemany Falguera
16. Núria Domènech Amador
17. Jordi Mitjans Mas
18. Lídia Fernández Sánchez
19. Francisco Pérez León
20. Montserrat Amat Martínez
21. Estela Sans Claramunt
22. Sergi Fernández Sánchez
23. Pere Miró Mayor

Rafael González Gurillo
Candidatura PxC

1. Rafael González Gurillo
2. David Moreno Fernández
3. Maria Licer González González Rego
4. Francisco Mateo Paneque
5. Marta Beneges Vall
6. Isabel Veremundo Plazas
7. Eloi Marquillas Garcia
8. Raquel Pardo González
9. Rubén Castaño Sanz

10. Marc Vidal Sanz
11. Ana González Lorca
12. Francisco Batallé Barea
13. Maria Rego Rego
14. Jaime Guerrero Mateu
15. Juan Gómez Corbella
16. María lorca Vidal
17. Francisco Cordero Chacón
18. Jorge Bricio Jiménez
19. Maria Lluvia Santamaría
20. Fernando Carballo Fernández
21. Bartolomé Benítez Bermúdez

En la legislatura
2007-2011 té

2
regidors a
l’Ajuntament

En la legislatura
2007-2011 té

1
regidor a
l’Ajuntament

En la legislatura
2007-2011 té

1
regidor a
l’Ajuntament

En la legislatura
2007-2011 té

0
regidors a
l’Ajuntament

En les municipals
2007 va sumar

1.068
vots

En les municipals
2007 va sumar

670
vots

En les municipals
2007 va sumar

584
vots

En les municipals
2007 va sumar

383
vots

És la primera
vegada que es
presenta en
unes eleccions
municipals
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n El dret a recuperar la independència
del país, perduda aviat farà tres-cents
anys, és un tema que durant molt de
temps ha estat absent de converses, dis-
cussions i debats. Senzillament, no se’n
parlava i quan algú s’atrevia a recordar-lo,
en raríssims casos, tot seguit se’l feia
callar qualificant-lo de somiatruites i de
perdre el temps amb quimeres absurdes.
I és que l’opinió més estesa entre els ca-
talans és que Espanya no es conformaria a
perdre la font abundosa dels seus recur-
sos.

Encara hi havia una altra raó per a fer
desistir de plantejar aquesta qüestió i és
el convenciment que, indiscutiblement, si
algú s’atravís a fer un pas en aquesta di-
recció, l’exèrcit espanyol es posaria en
moviment sense esperar ni mitja hora. A
part d’aquestes raons, encara hi ha una
motivació, que cada dia semblava pensar
més, com és la gran quantitat de botiflers,
decididament partidaris de continuar
amb l’ocupació actual pels motius que si-
gui, més o menys admissibles.

En aquests moments, el panorama és
força diferent. Gràcies a un petit grup de
diputats bon patriotes, el Parlament ha
admès que la qüestió sigui discutida i vo-
tada en unes sessions que seran històri-
ques i tant debò siguin decisives. Tanma-
teix, encara que voldria que realment el
resultat de la votació fos contundent i in-
discutible a favor de la independència,
gairebé m’atreviria a dir que el resultat no
serà el més important, però la qüestió
més important, arribat el moment de la
votació, per a mi, és la posició, l’actitud
dels partits.

En efecte, seria una llàstima, i de fet se-
ria una traïció al poble català, que els par-
tits imposessin la disciplina de vot, ja que
falsejaria totalment el pensament de ses
senyories. De fet, en aquest cas, quan arri-
bi el moment que els diputats represen-
tants del poble hagin de votar, no poden
ni imposar disciplina de vot, ni tan sols
n’hi hauria prou amb deixar llibertat de
vot. En aquest cas, cada diputat ha de po-
der votar d’acord amb la seva consciència
i, per això, només hi ha un camí, una sola
possibilitat, que és el vot secret i que ses
senyories dipositin el vot amb total lliber-
tat i sense haver de rendir comptes o ha-
ver de donar explicacions a ningú.

En aquesta ocasió, imposar disciplina
de vot seria un insult a l’honestedat dels
diputats, seria tractar-los com a un ramat
d’ovelles que necessiten un pastor que
les meni, i no ho són. Són persones amb
criteri i prou intel·ligents i responsables
que no necessiten que ningú els dicti què
han de fer.

Com un ramat
de bens

amb el boli a punt
Antoni Munné i Tomàs

EDITORIAL

n La crisi econòmica i financera que es-
tà assetjant el nostre país ha situat l’atur
en una situació molt delicada. Aquest fet
condicionarà, i molt, les eleccions munici-
pals del 22 de maig. Tots els partits polí-
tics centren els seus esforços a donar pau-
tes i eines per superar la crisi. Però hi ha
paraules i fets. En plena crisi econòmica,
amb CiU gestionant les arques munici-
pals, Martorell ha fet un salt qualitatiu
sense precedents. En els últims quatre
anys, tot i la crisi, la gestió de CiU s’ha en-
caminat a sortir-se’n. Martorell és molt
millor que fa quatre anys en tots els as-
pectes. I això s’ha fet en plena crisi. Si fem
la comparativa, la gestió de l’equip de go-
vern d’Adrià Arqué i Xavier Gómez -amb
el tripartit de Dora Ramon-, i en plena bo-
nança econòmica, Martorell va fer com els
crancs: anar enrera.

Durant aquests quatre anys, Martorell
ja ha apostat per l’ocupació. Va fer un Pla
d’Ocupació Local -amb diners propis- do-
nant feina a la gent de Martorell. I el futur
s’encamina a pas ferm amb la creació de
1.500 a 2.000 llocs de treballs en el parc

logístic que s’ubicarà en els actuals ter-
renys de Solvay. Així és com es colpeja
l’atur. La resta són focs d’encenalls.

El proper 22 de maig Martorell es juga
el seu futur col·lectiu. La bona gestió feta
per CiU durant aquests quatre anys han
refermat la confiança i l’expectativa de
canvi obligat que hi havia el 2007 s’ha res-
pòs amb feina, rigor i treball. Però aquí ve
el parany. Des de fa unes setmanes, Mar-
torell respira una situació tranquil·la de
cara a les urnes. Molta gent dóna per fet
que CiU tornarà a guanyar de carrer, que
no té rival, que amb la feina feta n’hi ha
prou i, fins i tot, molts d’altres diuen que
no farà falta anar a votar. S’equivoquen. I
de forma greu.

El 22 de maig, tots els partits comença-
ran amb el compte a zero a les urnes. No
cal anar més lluny per recordar que l’any
2003, 6 vots van impedir a CiU repetir una
victòria molt més àmplia que la que va
aconseguir i va ser suficient per unir a tres
partits sense projecte ni guió. En aquesta
vida, tot és possible. Però dependrà de
cadascú perquè hi siguin uns o uns altres.

La campanya de la mobilització

n Tot va començar quan la meva mare
va tenir la idea de penjar vídeos meus al
YouTube. Llavors jo tenia sis anys i ja
demostrava el meu talent per a la músi-
ca. Em sabia totes les cançons de Mi-
chael Jackson i, amb la meva veueta de
nen entremaliat, cantava a capella Billie
Jean o Thriller. Gairebé no recordo
aquells anys. El cert és que les visites
als vídeos que anava enregistrant la
meva mare ja es començaven a comptar
amb sis xifres. 

Un dia algú va trucar a casa meva.
M’oferien la possibilitat de participar en
un concurs de televisió. Amb deu anys
jo no tenia ni la més remota idea de què
podia representar aquella experiència.
Modèstia apart, he de dir que jo era un
nen, com es diu, d’anunci. Rosset, amb
els ulls blaus, més aviat prim, amb les
galtes sempre vermelles i un etern som-
riure, provocava tot tipus de comentaris
entre les mares dels nens del meu
col·legi. I tampoc mai em faltava alguna
nena al meu costat desitjosa de que jo
fos el seu amic. 

No cal dir que vaig guanyar aquell con-
curs. Un mes després, els meus pares
van signar un contracte amb una dis-
cogràfica. De mica en mica, vaig co-
mençar a ser conegut com el nen del
YouTube. La gent volia fer-se fotos amb
mi; algunes nenes, fins i tot, cridaven
quan em veien pel carrer i em demana-
ven autògrafs. Aquella nova vida em dei-
xava completament en fora de joc. Jo l'ú-
nic que volia era posar-me la samarreta
del Barça i anar a jugar a futbol al carrer.
Tanmateix, el meu mànager va pensar
que, per a la meva pròpia seguretat, el
millor era que no tingués massa contac-
te amb el carrer. Uns mesos després, els
meus pares van contractar dos guarda-
espatlles perquè m'acompanyessin a tot
arreu. Les visites als meus vídeos ja es
comptaven en milions; el disc era núme-
ro u en una vintena de països; tothom
volia entrevistar-me; trucaven de Japó,
els Estats Units, França... La meva vida
ja no seria mai més com era abans, quan
somreia davant aquella càmera domès-
tica de vídeo mentre cantava la darrera
cançó de Justin Timberlake.  

Ara tinc disset anys; una trentena de
discs d'or; diversos premis de la MTV i
un compte corrent  escandalós, tot i que
encara no el puc administrar. Però
sobretot, el que m'envaeix és la sensa-
ció de que no he tingut infància. 

Sóc el nen del YouTube. Un producte?
Un geni? Una criatura que exploten i
que exhibeixen com un mico del zoo?
No ho sé. Potser sigui tot això... i alguna
cosa més. L'únic que et demano és que
compris el meu darrer disc perquè pot-
ser d'aquí a dos anys ningú em recordi.

El nen del
YouTube

societat anònima
Àlex Ribes

www.alexribes.wordpress.com 
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n El MNAC realitza una exposició sota
el concepte “realisme(-s)” en base a l’o-
bra de Gustave Courbet (1819-1877), pin-
tor francès vinculat a l’evolució política del
seu país i que impregna a la seva obra una
profunditat humana més enllà de l’hàbit
usual de representar la realitat. El tracta-
ment matèric de la pigmentació i la
gamma de coloració vinculada al patiment
amb negres, violacis, vermells enterrats,
escàs blanc, estridència i lluentor, omple
l’obra d’una ombra homogènea en el mis-
satge sense gairebé perfilar dibuixant. En
aquest sentit s’anticipa en allò que seria
amb els anys l’evolució espectacular de la
pintura profunda moderna on desapareix
la representació aparent o el copiar imi-
tant-la.

Resulta curiós que cap peça d’en Isidre
Nonell estigui present ja que el seu estil
recull un aroma similar encara que el ca-
talà dibuixa i marca pinzellada en la tex-
tura. Crida l’atenció el procés puntillista (o
divisionisme que vindria posterioment)
d’un nu al bosc d’en J.B Camille Corot
(1796-1875) que només es descobreix
observant-lo de molt a prop, tècnica no
usual en aquest mestre francès. La perfec-
ció per imitar al naturalisme d’aquest pro-
cediment científic amb la pigmentació no
té cap competència mitjançant altres ma-
neres. Doncs a la mínima són processos
personals, efertistes i vàlids en sí matei-
xos per crear de nou en nou una novetat
però no justificant el representar amb
valors naturals la realitat. I en aquest cas la
tendra carn d’una joveneta resulta perfec-
ta... mirant de lluny. Amb l’enorme picar-
dia professional de col·locar-li un fons
fosc de bosc en coloració complementària
a la figura i amb unes flors cridaneres
entremig perquè aquests punts no recla-
min el nervi òptic aplicar-se als centenars
de puntets realitzats amb pinzell.

La figura tombada mig nua d’en M. For-
tuny (1838-1874) derrota un altre superdo-
tat ja que el quadre no està acabat a la tra-
dicional manera d’omplir-lo amb detalls
barrocs i orientals, sino que queda al fons
una quadrícula perfectament resolta. L’en-
tremat pot ser la base posterior d’en Klee,
Mondrian, Torres-García, per exemple. La
mostra tendeix a l’explotació de l’erotisme
com a “realitat” en moments del debat de
la prostitució a peu de carretera sense cap
higiene, sentiment, factura amb IVA i
declaració d’impostos. El veritable realis-
me és una trampa que amaga el que pas-
sa: aparentar hipòcrita i inconscientment.

Courbet

amb les dues mans
sp

n L'acordeonista saba-
dellenc Carles Belda, dir-
ector del conjunt Badaba-
doc, acaba d’enregistrar
un nou disc, amb la co-
l·laboració de la cobla
Sant Jordi i l’escolania Els
Blauets de Lluc. Aquest
disc, que porta per títol
Escala de la vida, està de-
dicat a la figura de Fran-
cesc Pujols. I la seva pre-
sentació ha tingut lloc a la
Torre de les Hores, el vell
casalot de la localitat bar-
celonina de Martorell, on
l'escriptor i filòsof, cèle-
bre pel seu anecdotari,
del qual es feren ressò
Josep Pla, Josep Maria de
Sagarra, Salvador Dalí,
etc., residí part de la seva
vida. L'artista-pintor em-
pordanès, per cert, fins i
tot arribà a erigir a Pujols
un monument davant del
seu teatre-museu de Fi-
gueres, el peu del qual
llueix la següent i encer-
tada sentència pujolsia-
na: “El pensament català
rebrota sempre i sobreviu als
seus il·lusos enterradors”. 

Francesc Pujols, que
nasqué el 1882 al barri
vell de Barcelona i morí el
1964 a la citada població
de Martorell, fou un dels
primers defensors de l'a-
leshores controvertit ar-
quitecte Antoni Gaudí, a
qui consagrà el llibre La
visió artística i religiosa
d'en Gaudí, publicat l'any
1927, que, traduït al
francès per Dalí, un altre
ferm defensor del genial
arquitecte, s'edità a
Lausana el 1970.

A més, Salvador Dalí,
que se sentia especial-
ment captivat per la filo-
sofia de Pujols (ell mateix
m'ho confessà), deu anys
abans havia pintat a l'oli

l'obra Cielo Hiparxilògico,
en homenatge al filòsof
de la Torre de les Hores, i
el 1974 publicà el llibre
Pujols per Dalí, on reco-
llia les converses que
ambdós havien mantin-
gut, algunes sobre la reli-
gió catalana hiparxiològi-
ca (científica), creada per
Francesc Pujols. Una reli-
gió que, segons afirmava
el filòsof a la revista
Mirador, l'abril del l934,
“és purament cientifica i no té
cap pretensió d'ésser inspirada
per cap poder sobrenatural i de
l'altre món. Al contrari, és nas-
cuda de la ciència i de res més
que la ciència”.

L’anomenat ‘Savi de
Martorell’, que el 1906
havia escrit la seva única
novel·la, El nuevo Pascual o
la prostitución, publicada
amb el pseudònim Au-
gusto de Altozanos, obra
humorística feta en un
castellà traduït directa-
ment del català, el 1908
començà a freqüentar la
penya de l'Ateneu Bar-
celonès, entitat de la qual
esdevindria secretari a
partir del 1924, quan
Pompeu Fabra n'assumí
la presidència.

El 1918, Pujols publicà
el Concepte General de la
Ciència Catalana, on esta-
bleix l’existència d'un
corrent filosòfic català,
iniciat per Ramon Llull.
En aquesta obra assegu-
ra, per cert, que "els cata-
lans som éssers d'excepció pel
fet de ser fills de la Terra de la
Veritat". A tot això, hi cal
afegir que Josep Pla
dedicà a Pujols un llibre,
el 1931, titulat El sistema de
Francesc Pujols. Manuel d'Hi-
parxiologia, i que, un parell
d'anys abans de finalitzar
la Guerra Civil, aparegué
l'obra Hiparxiològic o Ritual
de la Religió Catalana, origi-
nal del filòsof de la Torre
de les Hores. Per altra

banda, i com a crític d'art
que era, participà en la
fundació de l'agrupació
Les Arts i els Artistes. 

Al final del conflicte
bèl·lic espanyol, Francesc
Pujols es veié obligat a
exiliar-se a França. Tot
primer, ho féu a Prada del
Conflent, sota l'hospitali-
tat de Pau Casals, i des-
prés, a Montpeller, on
conegué, a la Residència
dels Intel·lectuals Cata-
lans, Alexandre Deulofeu.
"Semblava -em deia una
vegada el meu recordat
amic Deulofeu-, que tenia
fil directe amb els astres”.
Francesc Pujols, atenent
el prec del seu fill, re-
tornà a Catalunya el 1942 i
hagué de passar un mes a
la Presó Model de Barce-
lona, força abans que co-
mencés a escriure al set-
manari Destino. 

I bo serà recordar, per
acabar, allò que Dalí
digué un dia de Pujols:
"Francesc Pujols va ser el pri-
mer a descobrir, en el meu ten-
dre surrealisme, l'hologràfic
hiper-realisme d'avui. I jo de
descobrir, en la seva religió
catalana hiparxiològica, el
triomf del seu surrealisme". I
també bo serà recordar
allò que, igualment un
dia, Pujols, per la seva
part, digué de Dalí: "Si
l'art és donar vida, Salvador
Dalí li dóna una vida tan
intensa que arriba a fer viure
la realitat". No ha de sor-
prendre'ns gens, doncs,
que Salvador Dalí dedi-
qués, repeteixo, un mo-
nument al filòsof de la
Torre de les Hores de
Martorell, vista la gran
admiració mútua que es
professaven, just davant
mateix del seu internacio-
nalment cèlebre i visi-
tadíssim museu de Figue-
res, ciutat on el genial
pintor arribà al món l'11
de maig del 1904.

Pujols i Dalí
Emili Casademont

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
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LA SETMANA EN UN CLIC

Ràdio Martorell fa 30 anys
n 400 persones van assistir, el 30 d’abril passat, a la festa del 30è
aniversari de Ràdio Martorell a la Plaça de les Cultures. A l’acte hi
va assistir l’alcalde, Salvador Esteve, regidors del consistori marto-
rellenc, els oients i les persones que han fet realitat l'emissora al
llarg d'aquestes tres dècades: col·laboradors, antics col·laboradors
i tot el personal que ha passat per l’emissora. Tots els assistents
van degustar una arrossada popular i les espelmes del gran pastís
d’aniversari les van bufar els veterans locutors Assumpta Mera i
Màrius Escoda, que porten 30 anys ininterromputs a l’emissora
municipal. Per acabar la festa els assistents van rebre un obsequi
commemoratiu d’aquesta efemèride, un cd de l’emissora municipal.

ERC presenta la seva llista amb Bargués al capdavant
n ERC de Martorell va presentar, el 2 de maig passat, la candidatura per a les properes eleccions
municipals davant d’un centenar de persones a la Casa de Cultura La Vila. En l’acte, el candidat d’ERC
Adolf Bargués va explicar que “el repte del futur de Martorell passa per tres eixos: la sostenibilitat social,
econòmica i ambiental. En aquests quatre anys, han transformat Martorell en un poble de nou ric i és
així. S’han gastat els diners i ara caldrà fer-ne tot el manteniment. En l’àmbit industrial, no podem ser
un poble trinxat en carreteres i contaminació i tenir l’atur més alt de la comarca. Hem de parlar amb la
indústria de tu a tu i treure’n alguna cosa positiva”. En la presentació de la llista hi van intervenir, tam-
bé, el president de la secció local d’ERC, Jaume Verdiell i la número dos, Míriam Riera.

El conseller
Mena visita Seat
n El conseller d’empresa i ocu-
pació, Francesc Xavier Mena va
visitar la planta de Seat a Marto-
rell el 29 d’abril passat. Mena va
poder veure el Centre Tècnic,
les instal·lacions tecnològiques
on es desenvolupen els nous
vehicles de la marca. En la visi-
ta l’acompanyàven, el president
de Seat, James Muir; el vicepre-
sident de Relacions Governa-
mentals i Institucionals, Ramón
Paredes; el vicepresident d'In-
vestigació i Desenvolupament,
Matthias Rabe i el director gene-
ral d’Indústria, Joan Sureda, en-
tre d’altres personalitats.

Artmònix avança ‘Dóna’m la mà’
n La banda de rock Artmònix avança "Dóna'm la mà" una cançó
que estarà inclosa en el segon disc de la formació martorellenca.
Artmònix ha publicat a la xarxa un tema que estarà inclòs en el pro-
per disc de la banda, que s'ha de publicar cap a la tardor. La cançó
es titula "Dóna'm la mà" i parla de la superació i la consecució d'ob-
jectius en equip. La inspiració per escriure aquesta peça musical ha
estat el Futbol Club Barcelona d'en Pep Guardiola. Artmònix és, ac-
tualment un referent de la música local, i que després del seu pri-
mer treball discogràfic ‘Mim’, ha seguit ampliant la seva trajectòria
musical amb aquest segon nou disc que sortirà al mercat propera-
ment. Aquest estiu, la música d’Artmònix està garantida.

ARTMÒNIX

AJM AJM
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ERC presenta la seva llista amb Bargués al capdavant
n ERC de Martorell va presentar, el 2 de maig passat, la candidatura per a les properes eleccions
municipals davant d’un centenar de persones a la Casa de Cultura La Vila. En l’acte, el candidat d’ERC
Adolf Bargués va explicar que “el repte del futur de Martorell passa per tres eixos: la sostenibilitat social,
econòmica i ambiental. En aquests quatre anys, han transformat Martorell en un poble de nou ric i és
així. S’han gastat els diners i ara caldrà fer-ne tot el manteniment. En l’àmbit industrial, no podem ser
un poble trinxat en carreteres i contaminació i tenir l’atur més alt de la comarca. Hem de parlar amb la
indústria de tu a tu i treure’n alguna cosa positiva”. En la presentació de la llista hi van intervenir, tam-
bé, el president de la secció local d’ERC, Jaume Verdiell i la número dos, Míriam Riera.

Concert coral
a l’Auditori
n L’Auditori del Centre
Cultural va acollir, l’1 de
maig passat, un concert de
corals de Martorell. Durant
més dues hores van desfi-
lar per l’escenari les corals
Ars Nova -que està assa-
jant pel seu nou espectacle
que es presentarà propera-
ment-, la Coral Solvin, for-
mada per treballadors de
l’empresa Solvay a Marto-
rell i la coral Remei. Els
assistents van poder escol-
tar les veus d’aquests can-
taires que posen il·lusió.

SEAT

Reparteixen
12.000 plantes
per tot Martorell
n Més de 800 persones van
recollir, l’1 de maig passat, a la
rambla de les Bòbiles, una torre-
ta amb flors dins la campanya
'Una casa, una flor' que arriba a
la 22a edició. Aquesta acció, molt
consolidada al municipi, va per-
metre repartir les primeres torre-
tes a mans dels treballadors amb
discapacitat de Can Serra. Du-
rant aquesta setmana, l’Ajunta-
ment de Martorell  ha repartit
12.000 torretes amb flors a tots
els domicilis del municipi. L’alcal-
de de Martorell, Salvador Esteve
va dir que “volem que Martorell
es vesteixi de colors, els colors
de les flors que hi ha als nostres
parcs i als nostres jardins i també
les que hi ha als nostres bal-
cons”. Esteve va afegir que
“aquestes flors que es repartiran
les tracten els treballadors amb
discapacitat de Can Serra durant
tot l’any. Per tant, en aquesta
campanya aconseguim dues
coses: donar feina a aquestes
persones que treballen amb
molta il·lusió i conscienciar a la
gent de Martorell de la cura dels
espais verds”. El bon temps que
va fer l’1 de maig va acompanyar
a una jornada que va coincidir
amb el dia de la mare. Els treba-
lladors amb discapacitat de Can
Serra van fer-se una fotografia
amb l’equip de govern local.

AJM

Esteve reivindica el municipalisme al Palau de la Música
n El Palau de la Música va acollir, el 2 de maig passat, una trobada d’alcaldes, organitzada pel portal alcal-
des.eu. L’acte va ser presidit per la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, l’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, i els presidents de les dues entitats municipalistes, Salvador Esteve (ACM) i Manuel Bustos (FMC). En la
trobada hi van ser una trentena d’alcaldes de diferents punts del territori. En la seva intervenció el president de
l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Salvador Esteve, va reivindicar el paper dels alcaldes en un context
de crisi econòmica. Segons Esteve, “la política local és el contacte, la proximitat” i els alcaldes sempre han res-
post a les demandes i necessitats dels ciutadans. Esteve va dir que “ara més que mai és necessari que el món
local faci pinya” i que cal abordar la reforma del finançament local. Tot i que farem molt, no tot és possible”.

ACM
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DO MARTORELL / 35

PER Andreu González Castro

ADRIÀ ARQUÉ

Edat: 62
Lloc de naixement: Martorell
Estat civil: casat
Teniu fills: Sí, 3. Roger, Clara i Adrià

Quin cotxe conduïu: un Alfa Mito
Quina característica destacaríeu de la
vostra manera de ser?
Fer fàcil el més difícil.

Quina qualitat preferiu en una persona?
Saber escoltar
Què valoreu més dels amics?
Poder-hi confiar
Quin és el vostre defecte principal?
El desordre
En què preferiu passar el temps?
Fer sortides per la muntanya
Quina seria la vostra pitjor desgràcia?
No ho sé
De que treballeu? De tècnic de control de
afluència de tràfic aeri.
Que voldríeu ser? El que sóc
Quins dons natural us agradaria tenir?
La paciència.
On voldríeu viure? A Martorell, a la Vila.
Quin és el vostre escriptor preferit?
Gabriel García Márquez
Quin és el vostre músic preferit?
Chopin
Quin és el vostre artista preferit?
L'escultor grec Fídies
Quin personatge històric valoreu més?
Pèricles d'Atenes
Què detesteu per sobre de tot?
La supèrbia i la mediocritat.
Quin és el vostre lema?
Pensar-ho dues vegades abans d'actuar.
Què és el que us agrada més de
Martorell? La seva llum.
I el que menys? La quantitat d'infraes-
tructuras que hi passen
Vau votar a la consulta local sobre la
independència? Sí.
Quina es la vostra porra per a les elec-
cions del 22-M? Crec que el més impor-
tant i el que està en joc és la participació,
voldria que fos el més alta possible.
Expliqueu el programa de la vostra for-
mació en 5 línies. 
La nostre voluntat és obrir l'Ajuntament al
ciutadà i poder governar la ciutat amb la
confiança de tota la població. El nostre
programa de govern gira a l'entorn de 6
eixos principals: Lluita contra l'atur amb
promoció i formació, donar contingut a la
política cultural i per a joves, protecció de
la vivenda per ajustar-la a les necessitats
reals, lluitar per a la protecció dels drets
socials i de la gent gran.

“Pensar-ho dues 
vegades abans d’actuar”

ARXIU PERSONAL

Adrià Arqué Armestoy (Martorell, 1948) és el cap de llista del
PSC després ser la mà dreta de Dora Ramon en el govern

tripartit. El controlador aeri més conegut de Martorell ho
tindrà difícil per fer remuntar el vol de la nau socialista.

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
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DO MARTORELL / 36

PER Andreu González Castro

SALVADOR ESTEVE
Edat: 65
Lloc de naixement: Martorell
Estat civil: Casat.
Teniu fills? Sí, cinc.
Quin cotxe conduïu? Seat Alhambra
Quina característica destacaríeu de
la vostra manera de ser? Constància
Quina qualitat preferiu en una persona?
La intel·ligència
Què valoreu més dels amics? La lleialtat
Quin és el vostre defecte principal?
El menjar, m’agraden des de les seques
fins a la verdura i la fruita.
En què preferiu passar el temps?
Fent d’alcalde
Quina seria la vostra pitjor desgràcia?
No tenir res a fer
De què treballeu? D’alcalde
Què voldríeu ser? Alcalde
Quins dons naturals us agradaria tenir?
Ser intel·ligent
On voldríeu viure? A Martorell
Quin és el vostre escriptor preferit? 
Manuel de Pedrolo
Quin és el vostre músic preferit?
Beethoven, però escolto Beatles, Llach,
Raimon, Manel, etc.
Quin és el vostre artista (pintor, escultor,
etc.) preferit? Miró, Picasso, Muxart.
Quin és el vostre heroi/heroïna de ficció
preferit? El Cachorro (còmic)
Quin és el vostre equip de futbol prefe-
rit? El Barça
Quin personatge històric valoreu més?
Joan XXIII 
Què detesteu per sobre de tot?
La mentida
Quin és el vostre lema?
Treballar, treballar, treballar
Què és el que us agrada més de Mar-
torell? Tot, és el meu poble
I el que menys? Res
Vau votar a la consulta
local sobre la independència?
Sí, naturalment.
Quina és la vostra porra per a les elec-
cions del 22-M? Guanyarà CiU.
Expliqueu el programa de la vostra for-
mació en 5 línies
Lluita contra la crisi, creació de llocs de
treball, aposta per l’ensenyament profes-

sional de qualitat i habitatge assequible
per a tothom. Implantant noves empreses
en el sector logístic dels terrenys entre
Solvay i Can Bros, de recent aprovació, es
poden aconseguir fins a 2.000 llocs de tre-
ball. Altres eines seran la nova escola de

formació professional en automoció, en
col·laboració de l’Ajuntament de Marto-
rell, Generalitat i empreses i desenvolu-
pament de la Sínia. Finalment, l’ARE dis-
continu i el Pla Parcial de Can Bros, re-
centment aprovat.

JORDI BENAVENTE

“Treballar,
treballar i treballar” 

Salvador Esteve i Figueras (Martorell, 1945) és alcalde de
Martorell en cinc legislatures: 1987-2003 i 2007-2011. És
president de l’Associació Catalana de Municipis i ha estat

diputat al Parlament de Catalunya. La seva passió és Martorell

- Servei tècnic en 24 hores
- Equips Multifuncionals
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c/Francesc Santacana, 5 - 08760 MARTORELL
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Derrota del
Club Handbol 
n El Club Handbol Marto-
rell va perdre davant el CH
Manyanet de Barcelona
(29-32) en el partit corres-
ponent a la setena jornada
de la fase de permanència
a Segona Catalana. El pri-
mer temps va ser molt igua-
lat amb alternances en el
marcador entre un i altre
equip i al descans va aca-
bar amb victòria mínima fa-
vorable al Martorell per la
mínima. A la represa, els
martorellencs van mantenir
el pols al partit. Cap el mi-
nut 25, dues exclusions al
CH Martorell van donar la
possiblitat al Manyanet dis-
tanciar-se fins a la diferèn-
cia màxima de quatre gols.
El Martorell ha intentat es-
curçar les diferències al
marcador però ja no va ser
possible. Pels martore-
llencs van jugar Escoda,
Codina 4, Pueyo 3, Castelló
3, Subirats 1, Nogueras 2,
Gaset 2, Anguita 7,  Molero,
Florenza 1, Ferri 2 i  Roda
4. Aquest dissabte, els mar-
torellencs juguen a la pista
del CH Banyoles.

V Milla urbana
de Martorell 
n El Martorell Atlètic Club
organitza, aquest dissabte
7 de maig, la V Milla de
Martorell a l’avinguda Fran-
cesc Riera. A partir de les
17.00 hores, una munió d'a-
tletes participaran d’aques-
ta prova que s’ha consoli-
dat entre el panorama de
l’atletisme català. La V Milla
de Martorell es dividirà en
les següents modalitats:
specials, infantil, aleví, ben-
jamí, promoció, prebenja-
mí, nins, cadet, veterà i po-
pular. Les inscripcions es
poden fer el mateix dia de
la prova abans de les 17.00
hores. El preu de la inscrip-
ció és  de 5 euros. Durant
tota la jornada hi participa-
ran una munió d’atletes.

n L’Escola La Mercè,
que aquest any cele-
bra el 150è aniversari
de la seva fundació,
ha tancat amb èxit els
IX Jocs Olímpics Mer-
cedaris que es van ce-
lebrar, el cap de set-
mana passat, a Marto-
rell.  El Pavelló Espor-

tiu ple de gom a gom,
es va fer la desfilada
dels esportistes de
les cinc escoles parti-
cipants: Santander,
Saragossa, Barcelona,
Sant Feliu i Martorell.
A la nit, Mans Merce-
dàries va fer el con-
cert solidari.

Èxit en els IX
Jocs Olímpics

Mercedaris

LA MERCÈ

Pis molt ben conservat a Can Carreras.
77 m2, 3 hab., 2 banys. Tot exterior.

Parquet. Ascensor. Calefacció. Pàrking.
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 €
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Farmàcia De Dios
c/Comerç, 5

(davant estació Renfe)
Telèfon 93 775 32 29

Del 6 al 13
de maig de 2011
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AGENDA
Curs.
n Del 9 de maig al 2
de juny, Creu Roja
Baix Llobregat farà un
curs ASI (Assistència
Sanitària Immediata)
dirigida a totes aque-
lles persones que tin-
guin interès a ampliar
coneixements sobre
el tractament en la sa-
lut. El curs es farà de
dilluns a divendres,
de 18.30 a 21.00 ho-
res a la seu de Creu

Roja (c/Sant Llorenç
d’Hortons, número 5)
de Martorell. Per a
més informació i ins-
cripcions: 937750550.

Sortida.
n L'Agrupació Excur-
sionista de Martorell
fa una sortida del
cicle d'iniciació de
senderisme en un lloc
per determinar. Per a
més informació, adre-
ceu-vos a la seu de
l'AEM, els dimsrts i
dijous, de 20.30 a
22.00 hores o bé al

telèfon 93 775 39 19 o
bé els mateixos dies i
hores al mòbil 639 337
984 o al web amarto-
rell.com/aem.

Espectacle.
n La Xarxa ofereix el
diumenge 8 de maig a
les 12.00 hores, l'es-
pectacle 'Hi havia una
vegada...', a càrrec del
grup de teatre juvenil
de la Xarxa de Marto-
rell 'Patinet Teatre'.
L'espectacle està in-
clòs en el cicle 'En fa-
mília' al Teatre El Fo-

ment. L'entrada és 6
euros (socis) i 5,5
euros (no socis).

Exposició.
n El proper diven-
dres 13 de maig es
farà l'acte d'inaugura-
ció de l'exposició 'La
cuina de l'artista', a
càrrec dels estudiants
de Batxillerat Artístic
de l'Institut Pompeu
Fabra de Martorell. A
la sala Jaume Muxart
del Centre Cultural, a
partir de les 19.00 ho-
res.

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:

Rosa Amorós Termens
de 99 anys
28 d’abril de 2011
Santa Maria de Martorell
Rosa Tobella Bosch
de 80 anys
29 d’abril de 2011
Sant Esteve Sesrovires
Francisco Pérez Blasco
de 90 anys
30 d’abril de 2011
Crist Salvador de Martorell

Maria del Carmen Ruiz Sola
de 87 anys
30 d’abril de 2011
Olesa de Montserrat
Marcelino Vendrell Prades
de 78 anys
1 de maig de 2011
Olesa de Montserrat
Antonio Sánchez Parra
de 77 anys
2 de maig de 2011
Olesa de Montserrat
Tomás Arnan Aedo
de 57 anys
2 de maig de 2011
Gelida
Mimount Karroum
de 111 anys
2 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa

Petra Fernández Muñoz
de 89 anys
3 de maig de 2011
Crist Salvador de Martorell
José Antonio Martín Martínez
de 35 anys
3 de maig de 2011
Esparreguera
Antonio Sequera Paredes
de 83 anys
3 de maig de 2011
Olesa de Montserrat
Maria Moreno Rebollo
de 73 anys
3 de maig de 2011
Santa Maria de Martorell
Pedro Orriols Fornells
de 84 anys
4 de maig de 2011
Sant Esteve Sesrovires

FARMÀCIA

Futbol al carrer. Any 1948
n La pràctica del futbol s’ha mantingut sempre present en les diferents generacions a Martorell des de
l’arribada d’aquest esport des d’Anglaterra. El què ha canviat és que ara costa veure nens al carrer
xutant una pilota. A mitjans del segle passat, els carrers de Martorell es veien nens i pilotes. Com
aquest equip -amb farmaciola inclosa- format per (d’esquerra a dreta): Bascompte, Cruset, Salvador,
Julià, Caballero, germans Romera, Canals, Alayo, Falguera i Sifuentes. L’últim, no l’hem reconegut.

MARTORELL EN B/N (34) PER GENTILESA DE




