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El 22-M, tu tries

Societat n P9

Èxit de participació
d’atletes en la
V Milla urbana

de MARTORELL

des del 1979

DUES OPCIONS Reeditar la confiança a Salvador Esteve (CiU) o convertir alcalde a
Adrià Arqué (PSC), mà dreta de Dora Ramon, amb el suport d’ICV i ERC CRIDA CiU

demana una gran participació a les urnes per sumar “un triomf de Martorell” n P2i3

CONJURATS. L’equip de CiU, amb Salvador Esteve al capdavant, afronta les eleccions amb prudència, serenor i il·lusió

Reportatge n P13

DO Martorell (37) n P9

Carmen Cordón:
“Posar fi als
maltractes és
possible si
demanem ajuda”,
de Jordi Benavente

Jordi Benavente:
“Tenim un país, una
llengua i una mitjans
de comunicació
que parlen
com nosaltres”

c JBV

c P.ALEGRE

c ARXIU PARTICULAR

La campanya de les eleccions municipals 2011 al web informadordemartorell.cat
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CAMPANYA ELECTORAL 2011
IdM

n Martorell i Salvador Este-

ve viuen una història d’amor
ben peculiar. La gent de Martorell confia en l’actual alcalde i candidat de CiU. Com a
mínim ho demostren els resultats de les eleccions municipals al municipi. D’aquí a
10 dies afronta una nova revàlida a les urnes.

El 22 de maig, Martorell tornarà a passar per les urnes.
Ho fa des de l’any 1979 i serà
la novena ocasió de triar els
representants municipals. De
les nou, en vuit ocasions, CiU
ha estat la força més votada.
Només en una oportunitat,
l’any 1983, el PSC va superar a
CiU per 900 vots de diferència. Hi ha dos precedents que
cal tenir en compte: sempre
que les forces d’esquerra han
sumat majoria a l’Ajuntament,
han desbancat a CiU: l’any
1979 i el 2003. La resta, victòries àmplies de Salvador Esteve. Des de l’any 1987, que
va iniciar el procés de recuperació de la identitat de Martorell fins el 2007, Salvador Esteve ha tingut sempre la confiança dels martorellencs. El
triomf més gran, per nombre
de vots, va ser l’any 1995 quan
CiU va superar el PSC per més
de 4.000 vots de diferència i
Salvador Esteve va superar el
llindar dels 5.000 vots. Una xifra que va estar a punt d’igualar fa quatre anys quan va sumar 4.901 vots.
Les eleccions municipals arriben després d’una legislatura històrica en la gestió municipal. El comiat del tripartit de
Dora Ramon, Adrià Arqué i Xavier Gómez a les urnes ha estat contrarestat per CiU amb
una gestió impecable. Els

Estimat. Salvador Esteve té carisma entre la gent de Martorell. Els resultats a les urnes així ho demostren

Martorell confia
en l’alcalde Esteve
El candidat de CiU ha guanyat sempre que s’ha presentat com a cap de
llista · Esteve ha estat el més votat en les sis vegades que ha liderat la
llista convergent · En dues ocasions, el 1979 i el 2003, ERC i ICV van
donar l’alcaldia al PSC · El 2007 va ser un triomf dels més sonats
martorellencs estan satisfets
de l’obra de govern, però el
22-M han de decidir el futur
fins l’any 2015. Martorell està

en joc. I només hi ha dues opcions: Salvador Esteve o Adrià
Arqué. Un dels dos pot ser
l’alcalde. Tots dos han tingut

Any

responsabilitat de govern.
Amb Esteve, Martorell s’ha
transformat després que Arqué el portés a l’atzucac.

Altres

Total

323

687

10.438

0

840

10.985

2007

4.901 2.205

584

1.068

2003

4.179 3.258

710

1.269 1.303

1999

4.450 2.474

614

700

908

0

318

9.464

1995

5.417 1.664

610

806

685

0

0

9.182

1991

4.755 2.025

264

337

265

0

284

7.930

1987

3.703 2.526

343

819

394

0

407

8.192

1983

2.048 2.981

519

809

474

0

231

7.062

1979

2.310 1.976

0

1.332

450

0

670

1.541 7.609

Font: IDESCAT, a partir de les dades del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
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EDITORIAL

Alcalde: Esteve o Arqué
n

Som a l’equador de la campanya
electoral per a les eleccions municipals.
El proper 22 de maig, la gent de Martorell
tornarà a parlar. A través del gest més universal, com és el vot, decidirà quins seran
els seus representants de l’administració
més propera fins l’any 2015. De fet, són
unes eleccions on només hi ha dues opcions ben definides: Salvador Esteve o
Adrià Arqué. Dos noms, dues trajectòries i
dues maneres de gestionar Martorell que
es poden escriure perquè, tots dos, han
tingut l’oportunitat de demostrar-ho.
Salvador Esteve, a qui com hem vist
anteriorment, és una garantia a les urnes
té una llarga trajectòria política a Martorell i a Catalunya. Representa l’estima i la
il·lusió per Martorell, del qual ha dedicat
tota la seva vida. Però no només això. Salvador Esteve és el rigor, feina pels quatre
costats i bona gestió. Durant aquests anys
ha sabut aglutinar un equip de persones
al seu voltant que han estat partíceps de
la transformació de Martorell. Lidera un
equip fort, cohesionat i amb la mateixa direcció. Ell no només pot convèncer en paraules, sinó també amb fets. La gestió de
CiU és palpable. En quatre anys s’ha fet la
feina de vuit i en aquesta campanya ja ha
presentat 185 propostes de futur. Esteve
és el candidat del consens, de la il·lusió,
del carisma, del bon fer i de futur.
Adrià Arqué representa el tripartit. Sí,
aquella unió de perdedors a les urnes
que van unir-se només amb l’objectiu d’a-

cabar amb Salvador Esteve i CiU. Sense
full de ruta, amb massa quotes de poder
en un pacte a les fosques, fent alcaldessa
a Dora Ramon. Martorell va tancar aquella
etapa a les urnes. I ho va fer arraconant a
Adrià Arqué i Xavier Gómez a l’oposició.
Arqué representa el desgavell, la trencadissa, la pèssima gestió, el no-res. El PSC,
ofuscat, perdut i desorientat des del 2007
s’ha refugiat en un candidat conegut, la
mà dreta de Dora Ramon i una fotocòpia
de la inoperància al capdavant de l’administració pública. Recordeu el tripartit?
Doncs teniu-lo present fins el 22-M perquè en funció del vot podria tornar. Si tu
no hi vas, ells tornaran. I ho faran amb la
unió de tots tres: PSC, ICV i ERC. Les dues
úniques vegades que a Martorell no ha
governat CiU és perquè s’ha unit el tripartit, tot i no ser cap dels tres, la llista més
votada a les eleccions.
Martorell es juga el seu futur. I de debò. Tot el que no sigui un triomf ampli i
net de Salvador Esteve pot tenir grans
conseqüències que poden aturar la transformació del municipi. És cert que en els
últims quatre anys s’ha fet la feina de vuit,
però si Arqué és el futur alcalde de Martorell, el municipi pot tornar a caure en
l’atzucac. I perquè Arqué sigui alcalde no
només cal votar el PSC, sinó que votant
ICV o ERC, també. Per tant, la partida és
clara: Si vols Arqué d’alcalde tens tres
opcions: PSC, ICV o ERC. Si vols Esteve
d’alcalde, el vot útil és CiU.

amb el boli a punt

bona fe a les quals els pugués haver plantejat alguna mena de dubte. Ja fa molts
anys que es va abolir l’esclavitud i ara tothom té el dret a decidir el seu destí lliurement, així, doncs, si es planteja una consulta a Catalunya per saber si els catalans
volem continuar ocupats per Espanya i governats per lleis estrangeres que en tants
casos no respecten les lleis ni les tradicions ni la llengua del nostre país, què redimonis pot importar a ningú l’opinió de
qualsevol espanyol?
El nostre futur l’hem de decidir nosaltres i només nosaltres. És indiscutible que
sí que podrien votar tots els espanyols si
es tractés d’acceptar o de rebutjar la petició d’un altre país que vulgués integrar-se
a Espanya, però que un país que fou ocupat militarment, retingut com a botí de
guerra, insultat repetidament, tractat com
a ciutadans de segona, espoliat durant
anys i anys, vulgui recuperar la seva llibertat o que ja s’hi trobi bé, només ho podrà decidir el propi interessat i els espanyols no tenen cap dret no cap argument
acceptable que justifiqui cap altra resposta que l’acceptació del desig expressat, en
aquest cas, pels catalans i no pas ningú
més. I després, adéu-siau, bons veïns i tan
amics.

Antoni Munné i Tomàs

És desconcertant
n El president de la Federación de Entidades Culturals Andaluzas de Cataluña (FECAC),
senyor Francisco García Prieto, segons
informa la premsa, ha proclamat que si un
dia “es fa una consulta sobre la independència de Catalunya ha de votar tot
Espanya”. Davant d’una bajanada tan
grandiosa i desconcertant per qui ha estat
capaç de dir-la, és clar que a un se li planteja el dubte de si es pot ser tan banau de
debò o si ho ha dit només per a provocar
un fàcil aplaudiment de fanàtics i ignorants.
Aquesta informació és una animalada
tan elemental que no es mereix fer-n’hi
cabal i si em decideixo a comentar-la és
només en atenció a aquelles persones de

societat anònima
Àlex Ribes

www.alexribes.wordpress.com

Mourinho i
les ucronies
n Al seu assaig de 1991, Plausible Worlds:
Possibility and Understanding in History and the
Social Sciences, el professor de sociologia a
la Universitat de Cambridge, Geoffrey
Hawthorn, va exposar la teoria del Punts
Jumbar. Aquests són punts d'inflexió que
determinen que al-guns successos prenguin un camí diferent al real històric. Es
tracta d'un concepte emprat per molts
autors de ciència ficció ja que aquests
punts generen una ucronia; és a dir, una
realitat alternativa. I ja sabem que als
amants de la ciència ficció ens agrada
plantejar l'existència d'altres realitats.
Estic segur que molts ens hem qüestionat
alguna vegada què hagués passat si els
republicans haguessin guanyat la guerra
civil, si Hitler hagués vençut als aliats o si
els nostres pares no s'haguessin conegut.
Aquestes darreres setmanes, un personatge que s'ha esforçat per irradiar tota
l'antipatia i mala llet que un ésser humà
pot exterioritzar, ha posat de moda els
conceptes de Punt Jumbar i Ucronia.
M'estic referint a l'incombustible José
Mourinho, entrenador del Reial Madrid.
Tal com vaig insinuar en un article anterior
aquest individu encaixaria perfectament
en el decàleg de manipulador/demagog.
Patir amnèsia selectiva, convertir algunes
anècdotes en categoria, disfressar la realitat de maniqueisme, fer ús d'elevades
dosis d'agressivitat verbal, desviar l'atenció amb més informació i negar l'evidència
han estat unes constants en la seva manera de relacionar-se amb la premsa. Però el
més sorprenent ha estat la creació d'ucronies que, de mica en mica, han fomentat
conductes sectàries en alguns periodistes i
aficionats, en una mena d'atac d'histèria
colectiva.
És cert que els partits de futbol estan
plens de punts Jumbar: una pilota que
impacta en el travesser, un fora de joc mal
xiulat, una targeta amb un determinat
color, unes mans que ningú veu, etc. Quan
perds és lògic que el teu cervell comenci a
recordar tots els punts Jumbar que
podrien haver canviat el signe del partit.
Però el que constitueix tota una conducta
paranoica és pensar dues coses: que els
punts Jumbar sempre et perjudiquen i que
sempre existeix una realitat alternativa
que tenies predestinada i que l'arbitre t'ha
negat. A partir d'aquesta actitud paranoica
és realment demagògic o, directament
patològic, tot el que es diu des de la capital del regne. Manifestar que si no s'hagués produït l'expulsió de Pepe, Messi no
hauria deixat enrere a quatre defenses i no
hagués marcat un dels gols més bells i
importants que es recorden, constitueix
tot un insulta a la intel·ligència.
El problema més greu és que moltes
persones, en diferents àmbits, semblen
disposades a apropiar-se dels punts
Jumbar perquè: és que sempre que hi ha
dues possibilitats de produir-se un esdeveniment, les seves hipòtesis en les posteriors relacions causa-efecte l'han d'afavorir quan algú pren una decisió que no
agrada? Són les ucronies un instrument
que fan servir els demagogs per instal·lar
en les ments que conformen l'opinió
pública (i també publicada) realitats que
mai han existit? Com diria Mourinho: per
què?
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opinió

Mossèn Miquel Raventós

Cartes d’un
cristià tranquil
n

Aquest és el títol d'un llibre que
fou presentat l’11 d’abril passat, a Castellar del Vallès. L'autor, en Jacint Torrents, és fill de Santa Coloma de Gramenet i resideix actualment a Castellar del Vallès (on jo havia estat durant dotze anys com a rector), on s’edita el setmanari ‘Forja’ (que en el
meu temps depenia directament de la
parròquia de Sant Esteve). En la seva
joventut va fer filologia catalana i crítica literària. En aquest setmanari, a
partir del 2004, en Jacint Torrents hi
començà a publicar periòdicament
sota l'epígraf de “cartes d’un cristià
tranquil” uns escrits prou interessants
com perquè els amics i lectors habituals l'encoratgéssim a aplegar-los en
un llibre (hi ha poc més d'una cinquantena de cartes). Ell mateix, en la
presentació, explicà el perquè d'aquestes tres paraules: “cartes” (el
gènere epistolar és prou present en la
literatura), d’un “cristià” (ell pensa que
no ens n'hem d'amagar per res, oimés
quan s'ha viscut amb goig el fet de serne) i "tranquil" (perquè tot i que moltes coses ens neguitegin, ho volem
viure amb serenor).
Aquestes cartes, diu l’autor, estan
escrites des de l'esperança per a
infondre esperança. També és una virtut que ens cal! L'autor parteix de l'observació de la vida real, de fets i
sobretot de persones que ha conegut,
de situacions molt diverses, dures o
tendres, que ens porten a pensar.
Parla de tu a tu a aquestes persones,
comparteix els seus neguits i esperances, exerceix el que avui s'anomena
l'ètica de la compassió (del posar-se al
costat de l'altre), sense imposar,
escoltant, comprenent, dialogant...
són cartes que fan de bon llegir, perquè són breus i molt ben escrites, i
perquè en totes es respira l'aire fresc
de l'evangeli de Jesús. Estic content
d'haver-ne escrit la presentació, que
no puc transcriure perquè fóra massa
llarga. De totes maneres, us en deixo
tastar uns trossets...

"És bo que algú, en aquests temps de
grans canvis socioculturals i quan la
crisi religiosa sacseja les arrels del
cristianisme a Occident, parli sense
embuts des de l'esperança, aquella
petita virtut, que deia Charles Péguy
en el seu inoblidable llibre El pòrtic
del misteri de la segona virtut, que en
els anys d'estudis llegíem en francès i
que ara podem llegir en català dins la
col·lecció "Clàssics del cristianisme",
núm. 4, d'Editorial Proa. Recordo amb
tant de gust el comentari de la paràbola de l'ovella perduda (de Lluc 15,37)! Péguy va desplegant en cercles
concèntrics i molt lentament la paràbola preguntant-se què deu tenir l'ovella perduda perquè el pastor deixi
les altres noranta-nou i es preocupi
només de la que s'ha perdut. I al final
sentencia -cito de memòria-: “Perquè
l'ovella perduda ha fet néixer en el cor
de Déu l'esperança de trobar-la!”
Aquestes cartes de l'amic Jacint també
volen fer néixer en nosaltres l'esperança d'una vida més humana per a
tothom." I encara... "Les presents cartes són escrites també per una mà de
mestre en l'art de la literatura. Als qui
estem poc o molt tocats per la paraula
des de joves, ens agrada de llegir
unes cartes bellament escrites, amb
un llenguatge entenedor però ric, amb
construccions tan nostres, amb expressions tan exactes. Darrere d'aquestes cartes hi ha un immens bagatge d'estudi, de lectura, d'escriptura i
de passió per la nostra llengua.
M'emociono davant de textos tan ben
escrits, com m'emociono davant d'un
infant que d'una forma misteriosa que mai no he acabat d'entendrecomença a "emparaular" la seva vida
(faig servir la paraula emparaular, no
en el sentit de comprometre o fer un
tracte de paraula, sinó en el sentit de
començar a posar paraules al començament de la vida); manllevo aquesta
expressió del P. Lluís Duch, que l'usa
sovint en els seus llibres, tan difícils
de llegir però tan clarividents. Amb el
títol d'un llibre defineix la situació religiosa en l'Europa d'avui: Un estrany a
casa nostra. Aquest "estrany" és Déu
mateix."
El llibre el podeu trobar a la Llibreria
Miró, de la plaça de l’Església. Si algú
vol tenir el gust de contactar amb l'autor o d'encomanar-li el llibre, us podeu adreçar al telèfon 93 714 30 71 o
bé a: jacint2009@hotmail.es El llibre
es ven a 15 euros.

amb les dues mans
sp

Cuina i art
n

Fins a finals de juny es pot gaudir
d’una instal·lació artística de l’edifici de
‘La Pedrera’ de Barcelona que relaciona
amb notable intensitat la pintura tradicional amb els aliments, l’art de menjar hi és
representat en diferents formats. Es tracta
d’una exposició molt variada i ben montada, amb notables obres d’excel·lent qualitat, altres força interessants i respecte a
allò contemporani modern una mica alternatiu entre el document oportú i la carència de bondat artística exigent.
A finals del segle XVI, la representació
pictòrica d’objectes inanimats (flors,
ocells, fruites, estris de cuina, objectes
musicals) és un tema recurrent en l’obra
dels pintors flamencs i llombards gràcies
al mercat burgès i que es queda codificada com a natura morta o bodegons posteriorment. Dins aquest estil els límits entre
l’art i la gastronomia es fusionen amb una
estreta relació creativa. Tot seguit entra l’ironia sobre la tradició de l’art i també en
el terreny del menjar. No podiem cruspirnos les obres d’art però sí menjar amb
més elements culturals, tornant-lo artístic
almenys des dels fogons fins a plat a taula,
la presentació resulta fonamental. Aquest
mimetisme és el que pretén l’exposició
com a plat especial.
Com és natural, a part de la natural performance per consumir aliments i tenim
menús tradicionals posicionats en veritable interès estètic i tècnic. L’enorme quadre de VAS -propietat del Santander- té
en un racó 20 ocellets a punt de ser menjats amb els ulls, unes peres alsacianes
projectades en Súper8 demostren les
metamorfosis dels canvis continus, el bodegó d’en Nonell (cebes i arangada) és
una meravella de la producció artística catalana, un parell de fotos en blanc i negre
d’en Wols demostren la grandesa de la
senzillesa ben escollida, un sofà amb peces de carn demostren la suntuositat i el
cost del poder. Després les variacions
modernes aposten per la representació
cinematogràfica, però l’etapa inicial resulta d’una complexitat miraculosa doncs
s’estava emprant el procés de pintura a
l’oli com a excel·lència artesana i els resultats matèrics en la textura són variats i
molt brillants. Capes d’una suntuositat
compacta i netes com acabades de fer
com altres superposicions que lluiten i es
barallen entre elles donant una altra via
de sensibilitat més enllà del que es pretenia copia i/o representar mitjançant la
seva mal experimentació.

ROBA DE TREBALL

Parellada

Pilar
Pascual
i Capell
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JORDI BENAVENTE
“Tenim un país, una
llengua i mitjans de
comunicació que parlen
com nosaltres”
Jordi Benavente i Vidal (Martorell, 1980) és el guanyador de
dos premis Vila: el nacional de blog i el local de conte. És
llicenciat en Història i Periodisme, el 16 de maig començarà
a treballar al diari Ara. L’oportunitat li ha trucat la porta.
ARXIU PERSONAL

PER Andreu González Castro

discernir què pot resultar necessari o
interessant donar a conèixer. I finalment:
modèstia i poca vergonya, tant per preguntar allò que pot molestar però cal respondre, com per admetre la pròpia
ignorància i buscar qui pugui ajudar-te o
il·lustrar-te amb els seus coneixements.

- Què li aporta el periodisme local a un
periodista?

- Treballar en un poble implica proximitat
amb els temes que tractes i amb les persones que hi estan implicades; coneixement del terreny i el fet, no sempre positiu, que tothom es coneix. Malgrat això
últim, només hi trobo avantatges: el
periodisme local és la millor escola perquè els protagonistes i els escenaris són a
tocar, i els lectors també, cosa que motiva
una retroacció constant i facilita saber què
interessa i què no.
- Els periodistes han de restar neutres
davant els temes que tracten o hi han de
prendre partit?

- L'objectivitat és impossible, perquè
som persones, i escrivim des de les nostres pròpies circumstàncies personals, les
nostres creences i els nostres principis.
Suposo que ser professional vol dir mirar
de buscar l'equilibri... El límit el posen
l'ètica de cadascú i els ideals del codi
deontològic.

- T’atreviries a parlar amb llibertat de l’opinió que et mereixen periodistes com
Jordi González o Javier Sardà?

- I tant, per què no? Són professionals
amb una carrera llarguíssima, que han
acabat derivant cap a uns formats (en què
prima l'entreteniment) amb molts, moltíssims adeptes. Personalment, no m'hi
compto, entre aquests seguidors. Però
això no vol dir res.
- És tan negre Martorell per dedicar-li un
blog?
- Per sort, no. Martorell no és ni Los Ángeles, ni Ciudad Juárez, ni Barcelona, ni Olot.
La immensa majoria de successos que tenen lloc al nostre poble no són delictes
de sang. Hi predominen els robatoris en
domicilis o vehicles, i el tràfic de drogues
(marihuana, cocaïna). Però em venia de
gust recopilar la poca crònica negra martorellenca actual, i així ho vaig fer.
Després, el meu blog (http://martorellnegre.blogspot.com/) va esdevenir una
mena de carpeta on arxivo tot allò que
publico, temes de Successos, però també
de Cultura i Societat i no només sobre
Martorell, en diversos mitjans i d'Internet.
- També et vas imposar en la categoria
local de contes amb un relat negre.

- Sí, amb “Ningú ho sabria”. Un relat de 10
pàgines protagonitzat per un periodista
de successos mexicà en plena crisi existencial, que cobreix un cas de segrest que
va acabar amb la víctima penjada d’un
pont. Estava basat en un fet real. L’anomenada ‘guerra contra el narcotràfic’, engegada pel govern del president Felipe
Calderón i que enfronta els militars i la
policia mexicana contra els càrtels que

pretenen controlar el pas de la droga entre Colòmbia i els Estats Units, genera
notícies de successos (drames personals i
sang a dojo) gairebé cada dia. I a mi, com
a molts altres, suposo, va inspirar-me un
conte violent i resignat, i amb un toc d’optimisme, espero.

- Enfrontes de manera diferent la literatura i el periodisme?

- Home, per força, és clar. Encara que en
els dos casos es tracti d'explicar (bé) una
(bona) història. En literatura és qüestió
de crear una ficció (coherent, addictiva,
enginyosa) partint o no d'un cas real.
Mentre que en periodisme es tracta d'explicar de manera entenedora un tros de
realitat. El que s'enfronta igual, en les
dues disciplines, és la necessitat de captar l'atenció (i el respecte) del lector des
de la primera frase, i mantenir-la fins al
final.
- Quines habilitats o capacitats ha de
tenir un bon periodista?

- Crec que la curiositat és bàsica. Has de
voler conèixer el què, el quan, el qui, el
com i el perquè. I has de tenir ganes de
comunicar-ho, i capacitat per fer-ho amb
concisió, claredat i certa gràcia, per no
avorrir el lector. Sentit crític, i olfacte, per

- Per què hi ha un abisme entre el sou de
determinats periodistes estrella i els qui
els fan la feina feixuga?

- Entre d'altres coses, per la mateixa raó
per la què hi ha futbolistes que cobren
milionades, i d'altres esportistes amb
molt més mèrit, o el mateix, que ni tan
sols surten als mitjans de comunicació.
Suposo que espectacle, fama, interessos
econòmics, índexs d'audiència i publicitat
són conceptes a tenir-hi en compte.

- Com veus el panorama dels diaris en
català?

Bé, no? Cada vegada n'hi ha més. Entre
d'altres: Avui, El Punt, El Periódico,
Públic, Ara i, finalment, La Vanguardia,
que trobo que ja han trigat prou. Tenim
un país, una llengua i mitjans de comunicació que parlen com nosaltres. Em sembla genial. El problema és el panorama
dels diaris, en general: la supervivència o
no del format paper en contra, o malgrat,
el format digital.
- Jordi, molta sort i gràcies per la teva
col·laboració en aquesta revista.

Gràcies a vosaltres, per l'oportunitat de
foguejar-me en un camp de batalla tan
dolç i apassionant. Però vaja, no ens acomiadem definitivament, que viure i treballar a Barcelona no implica deixar de ser
martorellenc.
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LA SETMANA EN UN CLIC
MARTORELL ATLÈTIC CLUB

Èxit en la V Milla
Urbana Martorell
n El Martorell Atlètic Club tanca
la temporada escolar aquest diumenge, 15 de maig, amb la disputa de la tercera i última jornada del Campionat Escolar d’Atletisme al Complex Esportiu
Torrent de Llops. La competició
consistirà en proves individuals
per als nascuts als anys 2006,
2007 i 2008 i una exhibició de
salt amb perxa per part dels atletes de l’Agrupació Atlètica de
Catalunya i de l’Associació Esportiva Martorell. La competició
començarà a les 10.00 hores i
acabarà a les 13.15 hores amb
l’entrega de trofeus per als guanyadors del Campionat Escolar
d’Atletisme i de la V Milla Urbana
a càrrec de la regidora d’Esports,
Núria Canal. Les inscripcions
són gratuïtes. D’altra banda, el
dissabte 7 de maig passat, va tenir lloc la tradicional Milla Urbana per l’Avinguda Francesc Riera al barri de Torrent de Llops.
Una munió d’atletes de totes les
categories -una gran representació dels millors atletes catalans
actuals- van ser a Martorell per
córrer una de les proves que estan agafant força en el panorama
de l’atletisme català.

AJM

Lliuren els diplomes als participants del Programa A(r)ReLs
n L'alcalde Salvador Esteve i la regidora Mercè Morera van lliurar, el 6 de maig passat, els diplomes als participants del Programa A(r)Rels. L'acte va començar amb un missatge de benvinguda a càrrec de la responsable del
Servei d’Atenció a l’Immigrant, Lola Romero, qui va agrair la tasca duta a terme pels joves, alguns dels quals han
arribat a Martorell només fa unes setmanes. El programa Arrels està adreçat a joves estrangers majors de 16 anys
i que resideixen a Martorell amb la finalitat d'oferir una tasca informativa i socioeducativa per promoure la pròpia
autonomia i promoció personal. Alhora pretén prevenir situacions de risc social i afavorir l’acollida i la integració en
el seu entorn més proper. L'alcalde de Martorell, Salvador Esteve, va felicitar als joves per l’esforç i els va animar a
continuar treballant. Els joves van escenificar una adaptació del conte 'Alí Babà i els quaranta lladres' i van fer una
lectura d'un conte que explica l’origen de la cultura inca. Els assistents van poder veure un recull de diapositives del
taller de fotografia que han dut a terme els joves i en el tram final de l’acte, l’alcalde i la regidora van fer el lliurement dels diplomes. Finalment, tots plegats van compartir un refrigeri.

Portes obe

n Els usuaris del Centre Oc
de maig passat les seves in
rant tot el matí, hi va haver u
xer el treball que realitzen el
des de dalt del Pont del Mil·l
Salvador Esteve i la regidora
visita va consistir en un itiner
centre. Els visitants van gau
pintura i l’explicació dels func
ticipar a la plantada de peb
gustació dels seus producte
Can Serra han regalat una t
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LA SETMANA EN UN CLIC
PERE ALEGRE

ertes a Can Serra

cupacional de Can Serra van obrir l’11
nstal·lacions a la gent de Martorell. Duun seguit d’activitats obertes per conèils nois i nois del viver que es pot veure
lenari. En la visita hi va assistir l’alcalde
a de Benestar Social, Mercè Morera. La
rari guiat dels professionals i usuaris del
udir d’una ecoexposició dels treballs de
cionament dels compostadors i van parbrots, tomàquets i albergínies i una dees. Els usuaris del Centre Ocupacional
torreta amb flors als assistents.

La Penya Barcelonista entrega 220kgs. d’aliments
n La Penya Barcelonista de Martorell va entregar, el 10 de maig passat, 220 kilograms d’aliments
bàsics –agrupats en 21 caixes- a Creu Roja Baix Llobregat Nord amb motiu de la campanya solidària
‘Enviem la fam a la porra’, de la Fundació del Futbol Club Barcelona. La campanya ha tingut la col·laboració de l’Ajuntament de Martorell. En l’acte d’entrega del material recaptat hi van assistir el president
de la Penya Barcelonista de Martorell, Vicenç Notari; el president de Creu Roja Baix Llobregat,
Santiago Sánchez i la regidora de Benestar Social i Salut de l’Ajuntament de Martorell, Mercè Morera.
Durant el mes d’abril, representants de la Penya Barcelonista de Martorell van recaptar aquests aliments bàsics en un dels espais del Mercat Municipal Les Bòbiles, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
TORRECIUTAT

32a romeria
a Torreciutat
n El proper dissabte 21 de

maig, es farà la 32a edició
del pelegrinatge a Torreciutat des de Martorell. La
sortida serà a les 07.15 hores des de l’Hotel AC Martorell i l’arribada aproximada serà a les 21.00 hores.
El preu del viatge és de 20
euros i amb el dinar inclòs,
40 euros. Per a més informació al telèfon 93 775 47
81 o bé 93 775 23 02 (Anna). El 7 de maig passat, la
missa va anar a càrrec del
bisbe de Vic, Romà Casanova.

Cremen
una furgoneta
n Una furgoneta, propietat
d’un establiment de fruita i
hortalisses del mercat Stel
de Martorell, ha estat cremada aquesta setmana durant la matinada. El vehicle, que fa uns anys va salvar-se d’un vent huracanat
a Sant Feliu de Llobregat,
ha resultat totalment calcinat fruit d’una actuació totalment premeditada. Fruit
de les flames, la furgoneta
ha quedat totalment inhabilitada i haurà de ser retirada de la via pública.
SPV
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CAMPANYA ELECTORAL 2011
IdM

n CiU ha iniciat la campanya

electoral per a les eleccions
municipals.

El candidat de CiU, Salvador
Esteve va explicar, en un acte
a la Plaça Pere Teixiné, que

“hem fet una transformació
urbanística als serveis de les
persones. A més, hem volgut
posar els serveis de Martorell
en un alt grau de qualitat. El
nostre esforç ha estat millorar l’urbanisme per les persones, però també al servei de
les persones. El nostre únic
objectiu que guia la nostra
candidatura és millorar la
qualitat de vida de la gent de
Martorell. La nostra actuació
ha estat en els carrers, que
és veu més, però també en
els serveis, que es nota
més". Esteve va assegurar
que “tinc un equip extraordinari al costat, que té la força
per tirar endavant aquest poble i que compartim el mateix
model. Us demano no només
que ens voteu, sinó que us
demanem una col·laboració
activa a convèncer als veïns,
als treballadors de feina i que
també ens ajudin a aconseguir una victòria àmplia. Perquè aquest triomf no serà ni
de Salvador Esteve ni de CiU,
sinó una victòria del poble de
Martorell”.
Fonollosa passa balanç

El número 2 de CiU, Xavier
Fonollosa va dir que “fa qua-

tre anys, Martorell era un
poble gris, deixat, descuidat i
paral·litzat. La resta de municipis, en canvi, aprofitant la
bonança econòmica anaven
avançant i això feia més evident que Martorell es quedava enrera”. Segons Fonollosa,
“ara, amb CiU al govern,
Martorell ha fet un salt de gegant que s’ha tornat a situar
al capdavant del Baix Llobregat Nord i generant una enveja sana entre els veïns de tots
aquests pobles. Som el poble
que té més zones d’esbarjo i
zones infantils del Baix Llobregat Nord, amb els carrers

Confiança. L’alcalde i candidat de CiU, Salvador Esteve, en un dels actes electorals d’aquesta campanya municipal

CiU apel·la a la
feina, l’experiència i
la gestió feta fins ara
L’alcalde i candidat Salvador Esteve “tenim un equip extraordinari, 185
propostes de futur, però hem d’aconseguir una victòria àmplia que no
serà meva ni de CiU, sinó de tot Martorell” · Fonollosa avisa que “només
hi ha dues opcions: Salvador Esteve o la reedició del tripartit”
més antics reurbanitzats,
amb les millors instal·lacions
esportives. Martorell, en definitiva, ha recuperat el temps
perdut”. Fonollosa va avançar
que “ja heu sentit dir que de
cara a la propera legislatura,
tenim un projecte de desenvolupament d’un polígon lo-

gístic als terrenys de Solvay.
L’alcalde ha pactat amb l’empresa que els ciutadans de
Martorell tindran prioritat per
accedir a una nova feina on
s'hi crearan prop de 2.000
llocs nous de treball. En la
mateixa línia, la futura escola
d’excel·lència de Formació

Professional que es construirà a tocar de l’empresa
Seat serà un centre de formació dels futurs operaris de
l’automoció, lligant estudis i
feina. Martorell és i seguirà
sent la capital de l’automoció
de Catalunya. Davant d’una
legislatura tan complexa com

xavier ezcurra tort
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

advocat

- 08760 martorell
ctra. de piera, 54 2on 2a
telèfon 93 776 69 79 - fax 93 774 55 34
e-mail: ezcurra@icasf.net
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CAMPANYA ELECTORAL 2011
IdM

s’endevina que serà la propera, Martorell ens hi juguem
molt”.
Salvador Esteve o tripartit

Fonollosa va posar sobre la
taula les opcions del 22 de
maig a Martorell: “aquell dia

podem fer dues coses: o fem
alcalde a Adrià Arqué que donarà el fatídic tripartit que tan
mal ha fet aquest poble i
aquest país votant a Adrià Arqué, a Xavier Gómez d’ICV,
que va participar també en
aquell tripartit, o a Adolf Bargués, d’ERC, que sempre que
ha tingut l’oportunitat de decidir, ho ha fet en favor del tripartit. L’altre opció és la del
Salvador Esteve, representa
la centralitat política, el rigor,
el respecte que s’ha guanyat,
la feina feta l’avala i és la seva
millor carta de presentació.
Arqué representa el desgavell
i la grisor que no volem que
torni mai a Martorell. Us demano que ens ajudeu que el
tripartit torni i que ens feu
confiança”.
185 propostes de futur

Maria Hinojo, número 7 de la
llista de CiU, va dir que “su-

mem voluntats, il·lusions i
projectes. Sumem i sumem i
multipliquem. I si voleu continuar tenint d'alcalde a una
persona amb experiència,
propera a la gent, que participi en les activitats que genera
el poble i les seves entitats,
receptiu i que escolti, que
s’estimi el seu poble, que
gestioni amb eficàcia, honesta, que defensi els interessos
de Martorell i, en definitiva,
una persona que tingui clar
què vol dir compromís i servei. El 22 de maig, voteu Salvador Esteve”.

Teresa Casanovas, número
21 de la llista de CiU en aquestes eleccions va avançar que

“la propera legislatura serà el
temps de Can Carreras. Dos
dels grans reptes previstos
en el nostre programa electoral serà transformar l’Avin-

guda Montserrat amb un carrer amable, ordenat i organitzat i la col·locació d’ascensors als edificis de la Plaça de
l’Era de Pedró perquè hi viu
molta gent gran i té dificultats
per a moure’s. Aixó és pensar
en la gent i amb les necessitats reals que té”.

Albert Fernández, número 9
de la llista de CiU, va preguntar-se “¿recordeu com era

aquest lloc i tot el que envolta
el Solàrium fa només quatre
anys? Era un espai mort, buit,
pobre, deixat, m’atreviria a dir
que un pèl decadent. Després
de fer-nos confiança i assumir la responsabilitat del govern, vam obtenir l’acord amb
l’empresa Mercadota i ho vam
fer en plena crisi econòmica.
Ara el Solàrium no només és
un punt comercial de referència a Martorell sinó que, a
més, ha vist dignificat tot l’entorn".

El regidor Lluís Sagarra, número 10 de la llista de CiU, va
explicar que “quan penso en

la legislatura anterior, em
sembla que estic pensant en
l’edat mitjana, l’edat en que
Martorell era fosc, l’edat en
què el govern municipal no
estava al costat de la gent,
tant dels que ho passaven
malament perquè estaven a
l’atur, quan tot eren baralles
per les quotes de poder de
cadascú. D’això hem passat
al Martorell verd i florit, un
equip de govern preparat i cohesionat”. Finalment, Maria
Tarragó va dir que “Martorell
es construeix sense cap fórmula màgica, ni cap equació
matemàtica, no, es construeix
amb quatre elements: sentit
comú, treball, gestió i motivació. A CiU no ens cansem mai
d’escoltar la veu de Martorell,
d’estar amatent a les necessitats. No som els que sabem,
som els que aprenem. No
som els que intentem, som
els que fem. Els bons governs
s’identifiquen quan el que fan
té més valor que allò que els
seus oponents diuen”.
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JORDI BENAVENTE

cada persona qui triï el que
més li convé.
Millorar el circuit

El SIAD és una peça més del
trencaclosques assistencial
que conforma el Circuit Municipal d'Atenció a Dones Víctimes de Violència, que engloba
els àmbits policial, sanitari i
social. La idea és que acudeixi
on acudeixi la dona afectada
(Policia Local, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, hospital o
CAP), se senti acollida i integrada al Circuit des del primer
moment. “Si alguna cosa es

podria millorar és sens dubte
la relació amb l'àmbit judicial,
que hauria de ser més fluida,
però la constant mobilitat dels
titulars dels jutjats ho dificulta”, s'exclama Cordón.

n
La psicòloga Carmen
Cordón fa balanç de gairebé
una dècada d'experiències al
capdavant del Servei d'Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) de Martorell. “Més
enllà de la morbositat de les
estadístiques dels casos mortals, s’ha d'encoratjar les víctimes a deixar-se ajudar per
tallar amb la violència i tirar
endavant”.
Deixar enrere l'infern és possible. Però cal demanar ajuda.
Per a la psicòloga Carmen Cordón, responsable del Servei
d'Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) de Martorell,
està claríssim: el missatge que
cal donar des dels mitjans de
comunicació, més enllà de les
esgarrifoses xifres anuals de
dones assassinades a mans de
les seves parelles o ex parelles, és que per irreversible
que sembli la situació que
pateix una dona maltractada,
psicològicament o físicament,

“és possible sortir-se’n i tirar
endavant, si es demana ajuda”. Acudir al SIAD correspo-

nent és un bon principi.
Segons Cordón, els casos
més tràgics no reflecteixen tota
la realitat. La majoria de dones
que denuncien aconsegueixen
refer la seva vida, lluny de l’agressor i dels maltractes. “Això

també cal explicar-ho, perquè
si els mitjans de comunicació
us quedeu només amb el vessant més escabrós i minoritari del problema, hi ha moltes
dones que podrien fer el pas, i
no el fan per por a convertirse en una víctima mortal com
les que surten a la televisió”,

diu la psicòloga. Amb tot, cada
cas és diferent i cada dona és
lliure de decidir quan, com i on
ha de buscar ajuda per afrontar
el problema. I la via policial no
és l'única que existeix, insisteix Cordón. Una de les alternatives és el SIAD del Depar-

“Posar fi als
maltractes és possible
si demanem ajuda”
tament de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament, on, des
del 2002, quan encara s'anomenava SAD, s'hi ha atès més
de mig miler de ciutadanes.
Una de cada tres dones que
acudeixen al SIAD anualment
són víctimes de la violència
masclista. Sobretot en el vessant psicològic, tan habitual
com sibil·lí, i de conseqüències devastadores. “Una bufetada és només un moment,
però imagina què passa si no
deixen de repetir-te que no
vals res”, explicava Cordón en

una de les conferències organitzades per l'Ajuntament,
l'Associació de Dones Progressistes de Martorell, la Fundació Laia Mendoza i Dones amb
Iniciativa, amb motiu del Dia
Internacional Contra la Violència Vers les Dones (25-N).

“Cal anar més enllà, i no
només en l'àmbit judicial, si
volem frenar les relacions
abusives, cal treballar la prevenció, canviar mentalitats i
mostrar models alternatius de
masculinitat als joves”, afirma

aquesta tècnica en polítiques
d'igualtat, amb més d’una
dècada d’experiència. “L'úni-

ca via per acabar amb les relacions de poder discriminatòries, sovint tan subtils, és
aguditzar els sentits i mostrar-nos crítics en tot moment
amb la familiaritat amb què el
patriarcat s'imposa”, arrodo-

neix la historiadora martorellenca Gemma Jiménez, que
també participava a les jornades. D'aquí la importància dels

tallers que es realitzen en instituts i també en alguns col·legis de primària, ensenyant a
conviure des de la igualtat.

“És bàsic treballar amb adolescents perquè tot i que la
majoria de dones que atenem
tenen entre 25 i 45 anys, cada
cop en vénen de més joves”,

diu Cordón.
Acompanyar la víctima

Potser és obvi però val la pena recalcar-ho: el primer que
fan al SIAD és acollir i escoltar.

“Sabem que no és fàcil donar
el pas, si no transmetem la
confiança necessària, la primera vegada que una dona
maltractada acut a nosaltres
també pot ser la última”, ex-

plica la psicòloga.
Per entendre aquesta fragilitat, cal explicar què entenem
per violència de gènere: “una

estratègia de poder per coaccionar i sotmetre la dona, llimant la seva autoestima, la
seva autonomia i la seva llibertat, tant en l'àmbit privat
com en el públic”, segons Ji-

ménez. Per això, des del primer moment, al SIAD es posen
tots els mitjans a l'abast al servei de la dona que acut a
demanar ajuda.
Després d'escoltar-la, se l'informa dels recursos disponibles, se l'assessora i s'avaluen
els possibles riscos de la situació que està vivint. Sempre de
manera individualitzada i sense forçar. Es tracta d'acompanyar en el procés de presa de
decisions, deixant que sigui

A Martorell, va ser l'any 1998
quan, per una iniciativa municipal, es van començar a dur a
terme diverses activitats especialment dedicades a les dones: assessorament jurídic laboral o matrimonial, polítiques
d'igualtat i atenció psicològica
a dones maltractades. El 2002
es van crear el Servei d'Atenció a les Dones (SAD, l'embrió
del SIAD) i el Circuit. Des de
llavors, s'hi ha atès més 500
dones, en aspectes relacionats
amb els àmbits laboral, social,
personal i familiar, i amb especial atenció a detectar i pal·liar
la violència de gènere. Finalment, amb el suport de l'Institut Català de les Dones, el
2010 es va crear de manera
definitiva el SIAD, que s'adequa al marc normatiu vigent en
aplicació de la Llei 5 / 2008, del
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Objectius transversals

Els poc més de 100 SIAD que
hi ha actualment a Catalunya
no es limiten només a combatre la xacra de la violència masclista, atenent i orientant les
dones que en són víctimes.
L'Institut Català de les Dones
estableix fins a deu objectius
més per a aquests serveis,
entre els que destaquen el
d'informar a les dones sobre
els seus drets; assessorar-les
en situacions de discriminació
per raó de sexe, en l'àmbit
públic o privat; treballar amb i
per el teixit associatiu femení, i
actuar com a observatori de la
realitat de les dones del territori, ajudant a definir línies
d'intervenció en els plans de
polítiques de dones.
Un total de 71 dones van
morir l'any passat a mans de
les seves parelles o ex parelles, en tot l'Estat. D'aquests
71 casos, 14 van tenir lloc a Catalunya.
Jordi Benavente i Vidal

14

L’Informador

DIVENDRES, 13 DE MAIG DE 2011

L’Informador

15

DIVENDRES, 13 DE MAIG DE 2011

MARTORELL EN B/N (35)

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

El Congost. Any 1966
n Aquesta imatge que se’ns ofereix aquesta setmana és una de les més espectaculars de l’entrada

sud de Martorell venint de Sant Andreu de la Barca. En la fotografia, feta des del peu del Congost, s’observa els cotxes de l’època amb models espectaculars que ja circulaven per l’antiga N-II. La carretera
ni estava senyalitzada. Al fons, el Pont del Diable i les muntanyes de Montserrat en un Martorell on
aleshores encara no hi havia el pas de les infraestructures que hi creuen actualment.

AGENDA
Teatre.
n El Foment de Cul-

tura presenta, aquest
diumenge 15 de maig,
a les 19.00 hores, l’obra ‘Penelope’ de la
companyia Pepa Plana. La pallassa Pepa
Plana ens porta el seu
darrer espectacle, 'Penèlope', que es basa
en l'Odissea d'Homer.
Sota la direcció de
l'australiana Nola Rae,
prestigiosa degana de

NECROLÒ
GIQUES
Pomfusa informa:
Antonio Balsells Ibáñez
de 65 anys
5 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa
Manuel Marco Gascón
de 66 anys
5 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa
Josefa Subirats Alert
de 97 anys
5 de maig de 2011
Masquefa

FARMÀCIA

les pallasses, i l'assessorament en màgia
del Mag Lari, l'obra
ens porta sota el fil
conductor a explicar
les diferents situacions del mite grec. La
representació de l’obra l’organitza El Foment amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Martorell i Solvay.
El preu de l’entrada
és de 12 euros. Hi ha
un 25 % de descompte, majors de 65 anys,
joves de menys de 25
anys i grups de més

de 10 persones.

Teatre solidari.

Museu.

n Els alumnes de 3r i
4rt d’ESO de l’Escola
La Mercè representaran ‘L’Hostal de la
Glòria’ a El Foment.
Aquest diumenge 15
de maig, a partir de
les 18.00 hores. L’entrada té un cost de 2
euros i és en benefici
dels projectes solidaris de l’ONG Mans
Mercedàries que durà
a terme aquest estiu a
Moçambic i Angola.
Participeu-hi!

n Amb motiu de la
celebració del Dia
Internacional
dels
Museus, el dissabte
14 de maig, a partir de
les 21.30 hores al Museu Municipal Vicenç
Ros, ‘Reis, Nobles,
Dames i Cavallers. Els
objectes ens expliquen històries’. Gaudeix del Museu a la
nit i resol els enigmes.
Música en viu i copa
de cava. Gratuït.

Araceli Gracia Garcia
de 84 anys
6 de maig de 2011
Sant Andreu de la Barca
Antonio Cobos Casado
de 74 anys
6 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa
Martín Belmonte Guerrero
de 86 anys
6 de maig de 2011
Sant Andreu de la Barca
Santos García Tárraga
de 89 anys
6 de maig de 2011
Sant Andreu de la Barca
Francisca Estruch Moncunill
de 90 anys
7 de maig de 2011
Olesa de Montserrat
Farmàcia Curto
c/Sant Esteve Ses., 6

Carmen Cobo Arroyo
de 87 anys
7 de maig de 2011
Sant Andreu de la Barca
Consuelo Broquetas Ripoll
de 78 anys
7 de maig de 2011
Olesa de Montserrat
Agustín Cruz Moral
de 76 anys
8 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa
Bernardina Acón González
de 94 anys
10 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa
Salvador Vidal Miralles
de 75 anys
10 de maig de 2011
Oratori de Pomfusa

(barri Camí Fondo)
Telèfon 93 775 23 13

Del 13 al 20
de maig 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

