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L’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell ha
adequat els espais de l’àrea del servei
d’urgències al model assistencial i l’ampliació
ha permès oferir una millor atenció als
pacients. Les obres de l’àrea d’urgències han
consistit en l’ampliació del bloc quirúrgic amb
un nou quiròfan central; una sala de parts i 3
boxes: d’atenció ràpida on es realitza el triatge
(que és la classificació de la gravetat dels
pacients). La reforma inclou, alhora, la creació
d’una àrea de treball per als professionals,
una àrea d’atenció administrativa i una àrea
d’informació als familiars més confortables.
També s’han eliminat les barreres
arquitectòniques.

El doctor Joan Espinach, cap del servei
d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu,
explica que “l’ampliació i reforma integral de
l’àrea del servei d’urgències és una prioritat
per la direcció de l’Hospital amb l’objectiu de
garantir l’atenció als ciutadans i millorar la
satisfacció dels usuaris. S’ha fet una important

inversió en les obres i amb la contractació de
personal mèdic, però en aquesta primera fase
només s’han executat un terç de les obres
previstes”. La segona fase d’execució de les
obres està  a l’espera que el Servei Català de
la Salut doni el vist-i-plau per iniciar-les.

MÉS I MILLOR ATENCIÓ
Amb les obres, segons Espinach, “l’ampliació
de la sala d’espera dotem de més tranquil•litat
per als usuaris i familiars que es troben en un
lloc on es genera estrès, tensió i angoixa. Els
usuaris han guanyat qualitat de servei perquè
amb l’ampliació dels boxes evitem que hi hagi
molta menys gent en els passadissos”. Segons
dades de l’Hospital Sant Joan de Déu, cada dia
hi passen una mitjana de 150 persones per
l’àrea d’urgències, tot i que les xifres han
baixat lleugerament respecte de l’any passat.
En aquest sentit, la directora mèdica de
l’Hospital, Yolanda Cuesta, afirma que “amb
l’aposta de l’ampliació del servei d’urgències

hem incrementat la capacitat de resolució de
les urgències disminuint el nombre de
trasllats a l’Hospital de Bellvitge. És una dada
positiva que demostra la millora del servei
d’atenció al malalt. Som més resolutius i més
eficients”.

El servei del TAC urgent les 24 hores del
dia o l’alt grau de resolució de casos han
permès enfortir la qualitat de la prestació de
l’atenció hospitalària urgent.

ACCESSIBILITAT DELS PACIENTS
Les obres han millorat el temps de reacció. És
el cas de l’accés al Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) que és a peu de carrer en un
dels laterals de l’hospital. Cuesta apunta que
“amb aquesta obra s’ha facilitat l’accés
d’entrada i sortida dels usuaris i ens ha permès
una millor accessibilitat a l’edifici”.
A més, hi ha nous espais que afavoriran la
continuïtat assistencial, la privacitat i el
confort dels pacients i els professionals.

S’HA EXECUTAT LA PRIMERA
FASE DE LES OBRES
D’AMPLIACIÓ I REFORMA
INTEGRAL DE L’ÀREA
D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL
SANT JOAN DE DÉU.
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Les millores dels serveis de l’àrea
d’urgències s’han executat a partir d’un estudi
elaborat des del mateix hospital Sant Joan de
Déu amb l’objectiu d’absorbir les necessitats
dels pacients.

HOSPITAL DE DIA
Les obres també han permès implementar un
hospital de dia, un servei sanitari assistencial
on el pacient rep les tècniques terapèutiques
que requereix sense necessitat d’abandonar
el seu entorn familiar.

El pacient és internat per un període
d’hores determinat durant el qual rep
tractament especialitzat i un seguiment per
part dels professionals. A l’acabar l’atenció, el
pacient torna a casa.

Cuesta explica que “l’hospital de dia de
Martorell era fonamentalment oncològic.
Amb les obres que hem fet, hem derivat els
malalts a l’àrea d’oncologia i, a més, hem creat
un hospital de dia mèdic”. Aquest hospital

compta amb cinc sofàs i un llit i està adreçat
a aquells malalts per evitar el seu ingrés. “Això
dóna qualitat en l’atenció d’aquests
procediments i s’adequa a la demanda del
Servei Català de la Salut”, explica Cuesta.

L’hospital de dia es va posar en marxa a
principis d’any i es troba en un alt nivell d’ús
per part dels pacients. Cuesta explica
argumenta que “la intenció és donar
alternatives a l’hospitalització. Què vol dir,
això? Poder  oferir estada hospitalària o el
servei d’hospital de dia, és a dir tractament
amb ingrés o sense ingrés és un criteri de
qualitat.”

L’hospital Sant Joan de Déu estrena també
un espai pel menjador laboral i cafeteria.

Foto superior esquerra
EL DR. JOAN ESPINACH ÉS EL CAP DE
SERVEI D'URGÈNCIES DE L’HOSPITAL

Foto superior dreta
LA DIRECTORA MÈDICA, YOLANDA
CUESTA

Foto inferior esquerra
L'HOSPITAL DE DIA ATÉN A PACIENTS
EN UN TEMPS DETERMINAT

Foto inferior dreta
L'ACCÉS I SORTIDA DEL SEM HA
MILLORAT L’ACCESSIBILITAT
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LA GRESCA S’EMPORTA EL PRIMER PREMI
La Gresca, una de les colles més nombroses
de la rua, va ser la guanyadora del primer
premi dotat amb 500 euros. La disfressa del
guant de Michael Jackson va ser la més
valorada pel jurat.

El segon premi, dotat amb 350 euros, a la
colla més simpàtica, divertida, dinàmica i
ballarina, va ser per la Martukada, amb la
disfressa de la Naranja Mecànica.

El tercer premi, per a la colla que millor
va representar la temàtica del cinema, va ser
per a la colla Pop Corn, amb la disfressa que
portava el mateix nom. El premi era de 200
euros.

Finalment, el premi especial Thao Salut,
dotat amb 200 euros, va ser per a las Primas,
amb la disfressa el Jardín de la alegria. El jurat
dels premis de Carnaval d’enguany van ser
els integrants de Cinema de Martorell.

FESTASSA A CA N’OLIVERAS
Un cop acabada la rua, més de 1.500 persones
van participar en el sopar de Carnaval a la
Nau 1 de Ca n’Oliveras, on van gaudir del ball
de Carnaval amb una sessió de cinema
familiar amb Dj Dafons. Tot seguit, Dj Like,
Dj Chapa i Eddy-B van posar la cirereta del
pastís del Carnaval amb una sessió golfa
espectacular. Els més transgressors van viure
una nit plena de música i bon ambient.

El diumenge va tenir lloc el Carnaval
infantil a la plaça de les Cultures, amb el ball
de disfresses amb animació infantil amb la
companyia Els Farsans.

EL CARNAVAL DE MARTORELL 2013 VA
SER DE PEL·LÍCULA. MÉS D’UNA
CINQUANTENA DE COLLES VAN
PARTICIPAR ACTIVAMENT EN LA RUA
PELS CARRERS DEL MUNICIPI ON HI VAN
PASSEJAR MÉS DE 2.500 PERSONES AMB
DISFRESSA. ELS INTEGRANTS DEL CLUB
RUGBI MARTORELL VAN LLEGIR EL PREGÓ
DEL CARNESTOLTES DES DE LA PLAÇA
DE LA GERMANA SANT RAMON ON VAN
FER REFERÈNCIES A LA CRISI ECONÒMICA
I A LA CORRUPCIÓ POLÍTICA ACTUAL.

05CARNESTOLTES 2013

CARNAVAL DE PEL·LÍCULA
AMB MÉS DE 2.500 PERSONES DISFRESSADES
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El procés s’havia començat a gestar
23 anys enrere, el 1970, quan la
Sociedad Española de Automóbiles
de Turismo (SEAT) va decidir
comprar uns terrenys a la zona de
Ca n’Amat per allotjar-hi
magatzems de subministrament
de la planta de la Zona Franca. El
1991, l’Ajuntament de Martorell va
rebre les primeres notícies sobre
les intencions de la SEAT, que ja
aleshores era un grup subsidiari de
la multinacional Volkswagen.
Salvador Esteve, que aleshores
també era l’alcalde de Martorell,
explica que "va ser una gran notícia
saber que volien instal·lar-se a
Martorell, i de seguida vam
preocupar-nos del que provocaria
al nostre poble i al voltant, ja que
suposava un fort impacte econòmic
i social a la zona". La planta
martorellenca va convertir-se en la
primera del sector automobilístic
de l’estat que aglutinava tots els
nivells de producció dels vehicles,
des de la matèria primera i fins que
el vehicle és a punt per a la seva
distribució als concessionaris.

SEAT CANVIA LA FESOMIA DE
MARTORELL
L’arribada de la factoria va
suposar fortes transformacions
econòmiques i socials a Martorell
i l’àrea del Baix Llobregat Nord i
fortes transformacions en l’àmbit
econòmic i social. Una part de la
plantilla que treballava a la Zona
Franca va traslladar també la seva
residència a la nostra població i a
localitats veïnes. Així va néixer el
barri de Torrent de Llops. Esteve
assegura que aquell procés no va
ser gens traumàtic: "Martorell es
va transformar i ha anat
guanyant entre 10.000 i 12.000
nous veïns aquests darrers 20
anys, però s’ha produït de manera
pausada i harmònica, i també han
crescut els serveis". Per l’alcalde,
de l’arribada de SEAT només se’n
desprenen coses positives, creació
de nous llocs de treball i la
consolidació d’un important
motor econòmic per a tot
Catalunya.
 La superfície de sòl industrial
també va augmentar amb

l’aparició de desenes d’altres
empreses auxiliars de l’automoció.
El regidor de Planificació
Urbanística i Serveis Urbans de
l'Ajuntament, Xavier Fonollosa,
apunta que: "la SEAT genera tres
llocs de feina a l’empresa auxiliar
per cada treballador de la planta".
Segons Fonollosa, la seva
implantació a casa nostra "ha
significat un rellançament
econòmic importantíssim,
convertint-nos en el motor
econòmic del Baix Llobregat Nord
i movent al voltant de 70.000
persones".

DEL CÓRDOBA AL VEHICLE HÍBRID
Al mateix temps que la SEAT
traslladava la seva producció al nou
Centre Tècnic de Martorell, la
companyia deixava de produir
l’emblemàtic 600 després de 16
anys al mercat, però arribava un
nou model, el Córdoba. I més
endavant, el vehicle número 10
milions. El 1996 es va deixar de
fabricar el Marbella mentre la
planta començava a caminar

definitivament sola en tancar el
recinte de la Zona Franca. Van
arribar el model León (1999), les
celebracions dels 50 anys de la
companyia (el 2000) o els 20 anys
de vida del model més emblemàtic
de l’empresa radicada a casa nostra:
l’Ibiza. Per celebrar-ho, SEAT SA va
decidir apropar-se més al territori,
organitzant per primer cop unes
jornades de portes obertes a què hi
van assistir 41.000 persones.
Les instal·lacions seguien creixent,
i el 2006 s’inaugurava el nou edifici
corporatiu, poc abans de la forta
davallada econòmica que
esquitxaria ben aviat el sector de
l’automoció. Tot i així, els enginyers
de la marca hi feien front
presentant el primer prototip de
vehicle híbrid: el León Twin Drive
Ecomotive, amb un motor
combinat de benzina i elèctric, a la
recerca de la sostenibilitat.

L'AUDI Q3, PUNT D’INFLEXIÓ
El 21 d’abril d’aquell 2009 va tenir
lloc un dels anuncis més
importants per la planta. Martorell

La història comuna de l’automobilística SEAT
i el poble de Martorell comença, de manera
oficial, fa tot just 20 anys: el 22 de febrer de
1993. Aquesta data va ser la de la inauguració
del complex, que es va fer en un acte solemne,
presidit pel rei Joan Carles I i amb l’assistència
del president de la Generalitat, Jordi Pujol,
dels consellers d’Economia i d’Indústria, Macià
Alavedra i Antoni Subirà respectivament, de
l’arquebisbe Ricard Maria Carles, i dels alcaldes
dels tres municipis que aportaven part del
seu terme municipal: Abrera, Sant Esteve
Sesrovires i, sobretot, Martorell.

SEAT I MARTORELL
COMPLEIXEN 20 ANYS

MARTORELL ABRIL-MAIG 2013
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havia guanyat el pols a Bratislava
(Eslovàquia), Gyor (Hongria) i
Ingolstadt (Alemanya) i passaria
a fabricar el Model de Tot-terreny
Audi Q3. La decisió havia
comportat un fort estira-i-arronsa
entre la direcció, els sindicats i els
treballadors. Aquests últims van
haver d’assumir un any de
congelació salarial, però van evitar
així que es consumés l’amenaça
d’un ERO temporal per a 1.500
d’ells.
Dos anys més tard va començar a
fabricar-se aquest model amb una
sortida inicial de 80.000 unitats
anuals. Darrerament, la SEAT ha
presentat models variats, com
l’urbà SEAT Mii, l’IBL Concept Car
o l’Alhambra 4WD i el nou Exeo. I
ben aviat, en podria presentar un
de nou, del qual se’n podria
anunciar en breu l’adjudicació a la
planta.

MARTORELL, CAPITAL DE
L’AUTOMOCIÓ
Amb unes instal·lacions de 2,8
quilòmetres quadrats de superfície

i composades per 13 edificis on hi
treballen més d’11.500 persones en
tres torns diferents, de la SEAT han
sortit ja 8 milions de vehicles.
Aquest fet ha permès que Martorell
hagi esdevingut la capital de
l’automoció a Catalunya i a tot
l’estat espanyol.
El procés hi és complet: des del
disseny dels nous models, passant
pel premsat de les peces de la
carrosseria, la col·locació de la xapa,
l’assemblatge, la pintura, el
premuntatge i el muntatge de les
peces interiors, abans de passar els
pertinents controls de qualitat.
Donat el vistiplau, els molls de
distribució extreuen diàriament
prop de 2.000 vehicles de la planta
de perquè arribin a més d’una
setantena de països per carretera,
ferrocarril i vaixell. El darrer mercat
a obrir ha estat la Xina. El vice
president de producció de la
companyia, Andreas Tostmann,
destaca que "en els seus 20 anys
d’existència, Martorell sempre ha
anat a més. Gràcies a les contínues
inversions en tecnologia i a un

personal molt preparat, hem
millorat en qualitat i perfecció, tant
pel que fa als nostres productes
com en el cas dels processos".

BLINDANT EL FUTUR: AUDITOOLING
I FPCAT
La factoria SEAT continua
transformant-se i la darrera gran
novetat és la instal·lació de la nova
nau Auditooling, una unitat de
negoci independent del grup Audi
i AG que en 4.000 m2 ocuparà prop
de 75 persones. El regidor, Xavier
Fonollosa, explica que l’Audi
Tooling és "una fàbrica petita que
serà la punta de llança per poder
instal·lar, en el futur, una gran
factoria d’Audi al nostre territori.
Això i la creació d’una potent
xarxa d’infrastructures i
comunicacions i el nou Centre de
Formació Professional en
l’Automoció convertiran Martorell
en el nou hub de l’automòbil".

I és que les administracions han
apostat per fer pedrera. La
Generalitat va aprovar el 2011 la

dotació pressupostària per a la
construcció del Centre
d’Excel·lència de Formació
Professional de l’Automoció,
conegut com l’FPCAT. Aquest
complex, situat prop de la
factoria, formarà més de 1.800
joves basant-se en un model dual
que compagina els estudis amb
les pràctiques d’aprenentatge. Per
a l’alcalde, Salvador Esteve, la
construcció d’aquest centre de
formació és de vital importància
per al futur dels joves de Martorell
i rodalies. "Des de fa 20 anys hem
estat relacionats i hem d’anar
plegats ja que la SEAT ha posat el
nom de Martorell al món", ha dit
Esteve.

Foto superior esquerra
PEU DE FOTO SIMULAT PER
POSAR UN TEXT QUALSEVOL.
Foto ¿?¿?¿.

Foto central
PEU DE FOTO SIMULAT PER
POSAR UN TEXT QUALSEVOL.
Foto ¿?¿?¿.

Sobre aquestes línies
PEU DE FOTO SIMULAT PER
POSAR UN TEXT QUALSEVOL.
Foto ¿?¿?¿.

DE CONVIVÈNCIA
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Cesc
Querol i
Cristian
Robles
guanyadors del
17è concurs de
cartells de la Fira
de Primavera i la
Festa Major 2013

MARTORELL ABRIL-MAIG 2013
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La regidora de Cultura i Joventut
de l'Ajuntament de Martorell,
Cristina Dalmau, ha elogiat la
qualitat dels cartells participants
i dels guanyadors. En referència a
l'escollit per posar imatge a la Fira
de Primavera, Dalmau destaca que
"és un disseny molt divertit i que
farà goig en els cartells que
posarem arreu. Recull tres fileres
de para-sols de colors i unes lletres
molt interessants".

Pel què fa al cartell guanyador
de la Festa Major, Dalmau
considera que "té elements de
Martorell amb un caire divertit. De
fet, intentem que un cartell sigui
entenedor, que tingui vida i força
i, preferentment, que eludeixi a
elements propis de la nostra
població".

Cesc Querol: “El paraigües és
un element més de la Fira. Cada
any plou”

Francesc Querol és el
guanyador del concurs de cartells
de la Fira de Primavera. El
dissenyador martorellenc explica
que “vaig buscar un concepte que
pogués relacionar la història, el
poble i la festa. El concepte és la
pluja perquè cada any per la Fira

plou. Vaig pensar fer un cartell
relacionat amb 9 paraigües
acolorits amb un fons groc. Ara
només falta que no plogui...”.

Durant l’any acostuma a
dissenyar catàlegs i, des de fa un
temps, es presenta habitualment
al concurs de cartells. De fet, l’any
passat va ser el guanyador del
cartell de la Festa Major.

Querol afegeix que “als meus
fills els fa gràcia veure el cartell
penjat pels carrers i diuen: això ho
ha fet el pare”.

Cristian Robles: “És un còmic
amb els elements més
representatius de Martorell”

Cristian Robles és el guanyador
del concurs de cartells de la Festa
Major de Martorell. Tenint en
compte l’aniversari de la Colla de
gegants i capgrossos de Martorell,
aquest jove resident a Sant Andreu
de la Barca assegura que “el cartell
l’he volgut convertir en un còmic
on es mostrin els elements més
emblemàtics de Martorell: el Pont
del Diable, els gegants i capgrossos,
el diable o el pollastre amb raïm”.

Per elaborar aquest cartell,
Robles va fer una ullada als cartells
guanyadors i finalistes anteriors:

“si vols representar la festa d’un
poble has de conèixer molt bé
aquells elements que la fan única
i diferent. Per això he volgut
escenificar la festa de Martorell en
un cartell”.

TOTS ELS GUANYADORS
Francesc Querol, com a guanyador
del primer premi del cartell de la
Fira de Primavera, obté 700€. El
millor finalista, amb un premi de
300€, és per a Gemma Poch Alegre.
L’artista local menor de 16 anys,
amb el premi de 60€, és per a
Nerea Balibrea Díaz. En aquest
concurs han estat finalistes Quim
Aranda Martos, Francesc Querol
Serra, Mònica Gili Jiménez, Sergio
Coloma González i Josep Maria
Puerta Feliu.

Cristian Robles, com a
guanyador del primer premi del
cartell de la Festa Major obté 700€.
El millor finalista, amb un premi
de 300€, és per a Francesc Querol
Serra. L’artista local menor de 16
anys, amb el premi de 60€, és per
a Idoia Garfias Martínez. En aquest
concurs han estat finalistes Sergi
Roca Pagès, Robert Garcia
Barragan, Mireia Ponce Giberga i
Gemma Poch Alegre.

“El paraigües és
un element
més de la Fira.
Cada any plou”

CESC QUEROL

FRANCESC QUEROL I CRISTIAN ROBLES
HAN ESTAT ELS GUANYADORS DEL 17È
CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DE
PRIMAVERA I LA FESTA MAJOR DE
MARTORELL 2013, D’ACORD AMB LA
DELIBERACIÓ FETA PEL JURAT. EN EL
CONCURS S’HI HAN PRESENTAT UN TOTAL
DE 128 OBRES -56, DE LA FIRA DE
PRIMAVERA I 72, DE LA FESTA MAJOR D'UN
TOTAL DE 104 ARTISTES.

09

“És un còmic
amb els
elements més
representatius
de Martorell”

CRISTIAN ROBLES
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LA POLICIA LOCAL
REP ELS 30 EQUIPS
RADIOTRANSMISSOR
S INTEGRATS A LA
XARXA RESCAT

El primer tinent d’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, i el
regidor de Seguretat Ciutadana,
Lluís Sagarra, van fer entrega, el
12 de març passat, de 30 equips
radiotransmissors integrats en la
xarxa Rescat de la Generalitat de
Catalunya als agents de la Policia
Local. Són 25 equips portàtils, 4
equips mòbils instal·lats als tres
vehicles patrulla, a la grua
municipal i una base a la sala de
comunicacions central de la
comissaria de la Policia Local.

La xarxa RESCAT és la xarxa de
radiocomunicacions dels cossos
operatius del Departament
d’Interior i d’altres agents públics
relacionats amb la gestió de les
emergències de Catalunya (Mossos
d’Esquadra, Bombers de la

Generalitat, Bombers de Barcelona,
Guàrdia Urbana de Barcelona,
Servei d’Emergències Mèdiques,
Agents Rurals, Agència Catalana
de l’Aigua, Direcció General de
Protecció Civil, policies locals i tots
els ajuntaments sense policia local).

El mes de febrer de 2012, el
conseller d'Interior, Felip Puig, i
l'alcalde de Martorell, Salvador
Esteve, van signar a la sala de
sessions de l'Ajuntament un
conveni per a l'adhesió d'aquest
municipi a la xarxa RESCAT de
Radiocomunicacions
d'Emergències i Seguretat de
Catalunya. Des de l’any passat, la
Policia Local de Martorell es va
integrar al programari SIPCAT, un
sistema de gestió integral per a les
policies locals de Catalunya, que
permet interconnectar amb els
sistemes d’informació del cos de
Mossos d’Esquadra i amb el Centre
d'Atenció de Trucades CAT 112
(telèfon d'emergències) i que el
Departament d’Interior ofereix de
forma gratuïta.

EL CEMENTIRI
MUNICIPAL
DISPOSA D'URNARIS
PER A DIFUNTS
INCINERATS

El cementiri municipal posa en
marxa un nou servei d’urnaris
destinat a dipositar les cendres
dels difunts incinerats. En total
s’hi han instal·lat dos urnaris amb
un centenar de cineraris al sector
oest del cementiri per a que els
familiars puguin vetllar a la
mateixa instal·lació mortuòria els
seus difunts. L’Ajuntament de
Martorell ha adjudicat a l’empresa
Coyma la construcció dels nous
urnaris al cementiri municipal. El
cost de la concessió del cinerari és
de 278,13 euros, la inhumació de
cendres val 5,23 euros i l’expedició
de títol és de 4,04 euros. Els tràmits
per sol·licitar el servei es poden fer
al departament de Salut, a la
primera planta de l’Ajuntament.

EL PRIMER TINENT D'ALCALDE, XAVIER FONOLLOSA EN L'ENTREGA DE 30 EQUIPS RADIOTRANSMISSORS
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ELS AMBULATORIS
DE MARTORELL
FAN D’UNITAT
DOCENT DES DE FA
15 ANYS

Els Centres d’Atenció Primària
(CAP) de Martorell fan d’Unitat
Docent de medicina familiar i
comunitària des de fa uns 15
anys per formar futurs metges i
infermers. Cada any, una
trentena d’estudiants de
l’Hospital Universitari i de
l’Escola d’Infermeria de Bellvitge,
fan pràctiques i aprenen com es
treballa als ambulatoris
martorellencs. Els futurs
professionals tenen contacte
amb els seus primers pacients i
amb la rutina sanitària diària
d’un CAP. Segons l’infermer
responsable de formació del
l’Àrea Bàsica de Salut de
Martorell, Pere Trigos, “la nostra
població és una de les poques

que compta amb unitats de
pràctiques d’aquestes
característiques, la qual cosa
significa que els ambulatoris
compten amb metges i infermers
titulats per poder formar els
alumnes en medicina familiar i
comunitària”.

MARTORELL
COMMEMORA
EL DIA
INTERNACIONAL
DE LES DONES
AMB LA LECTURA
DEL MANIFEST

L’Ajuntament de Martorell va
commemorar, el 8 de març
passat, el dia internacional de
les dones amb la lectura del
manifest institucional a càrrec
de la regidora d’Ensenyament,
Benestar Social i Salut, Mercè

Morera. En el manifest, Morera
va dir que “les dones som
protagonistes d’aquest present
històric que ens empeny amb
ànsia davant la possibilitat de
transformar estructures
obsoletes per poder edificar
damunt de pilars sòlids aquest
nou país i, al mateix temps, ens
enfronta al repte diari d’un
context econòmic ple de
dificultats i incerteses”. Morera
ha afegit que "plantegem la
possibilitat de decidir si la nova
Catalunya serà una societat on
dones i homes conviuran en un
mateix ordre de sentit i de
valor". L’acte va acabar amb la
interpretació de la peça Milonga,
de Jorge Cardoso, en guitarra
càrrec de Manolo Fornies,
director de l'Escola Municipal de
Música. Durant tot el mes de
març, l’Ajuntament de Martorell
va programar un seguit
d’activitats dedicades a la
commemoració del dia
internacional de les dones.

ES DESCOBREIX UNA
ESCULTURA
DEDICADA A
FRANCESC PUJOLS

L’alcalde de Martorell, Salvador
Esteve, va inaugurar, el 3 de març
passat, l’escultura dedicada a la
figura de Francesc Pujols amb
motiu de la commemoració del
50è aniversari de la seva mort.
L’escultura és l’escala de la vida, un
dels símbols que defineixen la
filosofia de Pujols. Es pot veure al
centre de la rotonda de l’Avinguda
de Pau Claris i el carrer de
Montserrat, al barri de Can
Carreres.

En l’acte Esteve va dir que
"aquesta escultura és un senzill
monument que destaca l’escala de
la vida com a símbol del seu
pensament i de la seva filosofia. I
Martorell li vol fer aquest
reconeixement com a cloenda dels
actes de commemoració del 50è
aniversari de la seva mort”. En

CONCENTRACIÓ PER COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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representació de la Fundació
Pujols, la vicepresidenta Assumpta
Clopas va explicar que “aquest
monument té un fort valor
simbòlic en la filosofia de Francesc
Pujols. En el sistema de Pujols hi
ha moltes escales: la de la vida, la
de la terra, dels instints...”. En l’acte,
Josep Díaz i Isabel González,
col·laboradors de Ràdio Martorell,
van llegir un text relacionat amb
l’escala de la vida de Francesc
Pujols. Com a cloenda, la coral
infantil de l’Ars Nova va interpretar
la peça Puja l’escala de la vida, amb
música i lletra del músic
martorellenc Xavier Pagès.

LA PLUJA CAUSA
L'ESFONDRAMENT
D'UNA CASA A LA
VILA

La matinada del 6 de març es va
esfondrar un edifici situat al
número 31 del carrer de Francesc

Santacana de la Vila. Els fets van
passar a les dues del matí quan
es va ensorrar, a causa de les
pluges, dues plantes sobre
l’establiment que hi ha als
baixos. En l’edifici hi vivien una
família de quatre persones –dos
adults, una nena de 5 anys i un
nadó- que van resultar il·leses. A
tots quatre se’ls va localitzar en
un dels balcons de la part
posterior de l’edifici que no
s’havia esfondrat. Els Bombers
van fer el rescat dels veïns amb
un camió escala i, seguidament,
van ser atesos pel SEM.

L’Ajuntament de Martorell va
facilitar l’allotjament d’aquesta
família en un hotel del municipi
on van passar la nit. La família,
que és atesa pel departament de
Serveis Socials, és resident a
Martorell des de fa 8 anys.

L'ESTABLIMENT DE L'EDIFICI QUE ES VA ENSORRAR VA QUEDAR MOLT MALMÈS

L'ALCALDE SALVADOR ESTEVE VA DESCOBRIR L'ESCULTURA DEDICADA A PUJOLS

MARTORELL ABRIL-MAIG 2013
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XAVIER FONOLLOSA
REGIDOR D’ORDENACIÓ DEL
TERRITORI, PLANIFICACIÓ
URBANÍSTICA, HABITATGE I
OBRES PÚBLIQUES DE
L’AJUNTAMENT DE MARTORELL

ADRIÀ ARQUÉ I AMESTOY
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

LA RAMBLA
DE LES BÒBILES

La rambla de les Bòbiles de
Martorell és el passeig per
excel·lència d’una gran majoria
de ciutadans i ciutadanes de la
població. En contra, però, cinc
accidents amb vianants en lúltim
any ens demostra que la seguretat
vial en aquesta rambla no és gens
adequada.

La remodelació que es va fer
ara farà pocs anys, necessitava
d’un estudi previ de seguretat vial
que no es va fer i que hagués fet
d’aquesta via una zona més
segura, tant per als vianants com
per als conductors de vehicles.

Segons hem pogut detectat,
d’entre tots els encreuaments que
hi ha, tant en direcció al pou d’en
Merli, com d’entrada a la ciutat,
quatre són d’escassa visibilitat i
quatre més són de visibilitat
nul·la, tant per als vianants com
per als conductors.

Una intervenció per posar fi a
tot aquest desgavell es fa tan
necessària com immediata,
intervenció que per altra part
comportarà unes despeses que
s’haguessin pogut evitar d’haver
fet abans de la remodelació un
estudi previ de seguretat vial, cosa
que el nostre grup ha demanat en
moltes ocasions tant per aquesta
zona com per a d’altres de
Martorell.

L’equip de govern de CiU no
pot entendre que la feina mal feta
no té mai cap futur.

SOLUCIONS LOCALS,
PER A UNA CRISI
GLOBAL

La complexitat del que està
passant en el món i a casa nostra
supera de molt la capacitat de
qualsevol organització, partit o
persona per trobar solucions
ràpides i miraculoses.

Si intentem fer una diagnosi
ràpida i realista de la situació
actual, ens trobem:
• la crisi és global, però les

conseqüències són sobretot
locals, com locals han de ser una
part de les solucions.

• la crisi és financera i econòmica,
però els danys són personals,
familiars i socials.

• l’origen de la crisi té molt a veure
amb l’existència durant molt de
temps de massa diner, massa
fàcil d’obtenir i massa barat.
Aquesta anomalia ha provocat
forts endeutaments que ara no
es poden tornar, amb el
conseqüent augment de la

morositat i de les insolvències,
de particulars i administracions.

• la crisi financera s’ha generalitzat
i finalment ha explotat per un
abús de l’anomenada enginyeria
financera, que per ser més
exactes i precisos podríem
anomenar, per dir-ho
finament, barroeria financera.

• la crisi s’ha produït perquè han
fallat estrepitosament els
controls dels Estats i dels
anomenats organismes
reguladors, que ho han fet tot
menys regular.

A casa nostra, a Martorell
defensem que correspon als
poders públics reconèixer els drets
de tota persona a gaudir d’uns
determinats serveis de benestar
–sanitaris, educatius i socials, en
sentit ampli-, i a garantir-ne la
seva prestació.

A nivell local, som
responsables de garantir unes
prestacions infrafinançades. Hem
de tenir en compte que a
Catalunya a aquesta crisi global
s’hi afegeix un drenatge anual del

9 per cent del seu PIB sense cap
compensació, estem parlant de
xifres que no són cap broma i que
ens permetrien gaudir d’un
finançament més adequat i, en
conseqüència, viure aquesta crisi
global d’una altra manera.

La promoció econòmica i la
formació i les prestacions socials
són l’eix de la nostra tasca de
govern. És una tasca difícil, però
tossuda, que intentem tirar
endavant molts cops en solitari,
perquè altres formacions
polítiques i altres associacions
viuen instal·lades en el com pitjor
vagi tot, millor per nosaltres, i
busquen rèdits en la crítica fàcil,
en encendre el descontent i
cultivar el desànim.

Des del convenciment que
aquest no és el camí per anar
endavant, treballem per millorar
la situació i perquè Martorell es
prepari i surti al més aviat possible
d’aquesta crisi global, perquè
creiem en solucions locals, per a
una crisi global.

GRUPS MUNICIPALS 13
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LA ÚNICA OPCIÓN
NO
INDEPENDENTISTA
ES EL PARTIDO
POPULAR

Aunque alguno no se lo crea,
cada vez que hay pleno y algún
partido nacionalista presenta una
moción a favor de la
independencia o en contra de la
constitución y el estado español,
el único partido que se muestra
contrario y defiende la negativa
a este tipo de iniciativas en
Martorell es el Partido Popular.

La sensación que nos queda
es que la actual composición del
pleno municipal en el aspecto
identitario no representa la
realidad social de Martorell.
Cualquiera que no conozca la
ciudad, escuche un pleno y vea
que de 21 concejales, sólo los 2 del
PP defienden claramente la
negativa a la independencia,

pensaría que Martorell es un
pueblo claramente
independentista y no es la
realidad. En Martorell cuando la
selección española ha ganado un
título importante, miles de
personas se han echado a la calle
a celebrarlo y muchos de ellos
también eran votantes socialistas,
e incluso de CIU

Esto es fruto de los complejos,
la cobardía y de la falta de
coherencia de determinadas
fuerzas políticas locales como
principalmente el PSC, que
habitualmente traicionan a sus
principios y a sus votantes,
alineándose en determinadas
votaciones con partidos
claramente nacionalistas como
CIU o ERC, en vez de hacer frente
común con nosotros en la defensa
de la unidad del estado Español,
dejando de lado si ha de ser
autonómico o Federal. Conozco
muchos votantes socialistas de
Martorell y curiosamente ninguno
de ellos es independentista.

Cada vez que se ha votado un
moción a favor de la
independencia o similares el PSC
se ha abstenido, postura cobarde
que lamentan  la mayoría de sus
votantes. Ante un ataque a la
unidad de España y a la
constitución, un partido
coherente no puede abstenerse.
En Cataluña hay 800.000 personas
que necesitan un trabajo, no la
independencia.

SALVEM LA
SANITAT PÚBLICA
I DE QUALITAT!!!

Ja fa uns quants anys que a
Martorell ens vàrem aixecar amb
el terra ple de paperets amb el
missatge Salvem l’Hospital. Ningú
no es va fer responsable d'aquesta
campanya, ni va explicar de què
s’havia de salvar l’Hospital, però
tothom sap qui hi havia darrera, i
quins interessos defensava.

Des d'aquell dia, han passat
moltes coses: l'Hospital va passar
a ser gestionat per Mútua de
Terrassa i s’han perdut mes de 150
llocs de treball entre finalitzacions
de contractes, externalització de
serveis i alguns acomiadaments.

Ara ens trobem amb l’ombra
de la privatització de la gestió dels
CAP (Ambulatoris) de Martorell
(fins i tot ja hi ha registrada una
empresa formada per metges i
metgesses i algun infermer dels
nostres CAP). Des que es va

començar a sentir aquest rumor,
s’ha preguntat en més d’una
ocasió a l'equip de govern al
respecte, i han “tirat pilotes fora”
dient que aquesta decisió no està
dins les seves competències.

A ICV pensem que malgrat no
sigui de la seva competència la
gestió de la sanitat pública al
poble, si que és de la seva
competència vetllar i estar al dia
dels moviments que fa la
Generalitat i no mirar cap a un
altre costat quant es tracta de
preservar la qualitat dels serveis
públics.

No podem creure que la
qualitat dels CAP no es ressentirà
si es privatitza. Tothom sap que en
la gestió privada sempre es posen
per davant els beneficis
econòmics, per sobre del benestar
de les persones.

No podem callar quan des de
l’administració volen convertir la
sanitat, un dret fonamental que
va costar molt aconseguir, en un
negoci.

Per això, a ICV no ens
amaguem darrera de paperets
tirats pel terra, i diem clarament
No a la privatització dels serveis
públics, volem una sanitat pública
i de qualitat!

FRANCESC J. ARPAL I MACIÀ
GRUP MUNICIPAL DEL PP

OLGA FERNÁNDEZ OCHOA
GM ICV MARTORELL

MARTORELL ABRIL-MAIG 2013
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AJUNT. DE MARTORELL 93 775 00 50  ·  www.martorell.cat

TRANSPORT URBÀ 93 775 34 34
FGC 93 205 15 15

RENFE 902 240 202  ·  900 200 212
TAXI MARTORELL 93 775 24 45(24h)  ww.taximartorell.com

POLICIA LOCAL 93 775 07 83
MOSSOS D’ESQUADRA 088 · 112

BOMBERS 93 775 10 80  ·  93 775 10 85

PARRÒQUIA SANTA MARIA 93 775 00 89
PARRÒQUIA CRIST SALVADOR 93 775 39 18

CREU ROJA 93 775 05 50
URGÈNCIES MÈDIQUES 061

SANITAT RESPON 902 111 444
VISITES MÈDIQUES www.gencat.net/ics

HOSPITAL ST. JOAN DE DÉU 93 774 20 20
SERVEIS FUNERARIS 93 775 55 52

CORREUS I TELÈGRAFS 93 775 11 46
INFO GENERALITAT 012

MOBLES I TRASTOS VELLS 93 775 34 34
DEIXALLERIA MUNICIPAL 93 776 52 34

AIGÜES DE MARTORELL 93 775 10 28
RÀDIO MARTORELL 93 775 5252

OMIC 93 775 37 52
GAS NATURAL 902 079 997

FECSA-ENDESA 902 507 750 (info)
902 536 536 (avaries)

CURTO · 93 775 23 13
C. SANT ESTEVE SESROVIRES, 6 (CAMÍ FONDO)

DE DIOS · 93 775 32 29
C. COMERÇ, 5 (ESTACIÓ RENFE)

HERNÁNDEZ  · 93 775 40 61
AV CAPITÀ BATLLEVELL
LLUÍS DE REQUESENS, 4 (BUENOS AIRES)

LAIA ROVIRA · 93 775 02 89
C. PAU CLARIS, 3 (CTRA. NACIONAL II )

MASSANEDA · 93 774 19 54
PL. V. RODRÍGUEZ, 1 (BUENOS AIRES)

MIRALLES CISQUER · 93 774 26 46
PL. FREDERIC DURAN, 3 (TORRENT DE LLOPS)

MIRALLES VIA · 93 774 15 19
AV GERMANS MARTÍ, 25 (EL PLA)

PARERA · 93 775 18 97
PL. DE LA VILA, 11 (LA VILA)

TORNS DE GUÀRDIA
5 ABRIL - 12 ABRIL > Farmàcia Parera
12 ABRIL - 19 ABRIL > Farmàcia Hernández
19 ABRIL - 26 ABRIL > Farmàcia Miralles Via
26 ABRIL - 3 MAIG > Farmàcia Massaneda
3 MAIG - 10 MAIG > Farmàcia de Dios
10 MAIG - 17 MAIG > Farmàcia Curto
17 MAIG - 24 MAIG > Farmàcia Miralles Cisquer
24 MAIG - 31 MAIG > Farmàcia Rovira

Els torns són setmanals, comencen i acaben a les 20.00 h del
DIVENDRES de cada setmana

PARTICIPA

Els veïns que ho vulguin, poden fer ús
del Reglament de Participació
Ciutadana fent arribar les seves cartes
a l’adreça comunicacio@martorell.cat.
Hi ha de constar nom i cognoms, DNI,
adreça i telèfon. Les cartes no poden
superar les 20 línies. Es reserva el dret
de publicar o esmenar el text.

MARTORELL
Butlletí d’informació
municipal
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FIRA DE SANT MARC,
O COM TORNAR ALS
ORÍGENS

Convilatanes i convilatans,
aquesta desfeta econòmica, social
i moral fa molt de mal a tothom,
però per a un poble unit, alegre i
combatiu, aquesta tragèdia és
motiu de superació i de repensar
com sortir-ne plegats, i la festa
ens enforteix contra aquestes
penúries.

Ara, amb aquesta llum, amb
la natura prenyada de verd i amb
la terra xopa d’aigua regalada, és
el moment en què Martorell
celebra la seva festa més antiga i
arrelada; ara que la natura reneix,
que el fons d’armari muda cap
una lleugeresa i uns colors gairebé
oblidats, convidarem a parents i
amics, prendrem el carrer, les
terrasses i passejant amunt i avall
declararem inaugurada la nostra
Fira.

Ca n’Oliveras no tindrà Fira
d’entitats, ni estands, ni absurdes
paradetes amb pela-patates,
assegurances o netejavidres
màgics. Tots anàvem farts i érem
més grassos; ara, qui vol/pot
pagar per exposar el seu
producte?, qui vol passejar per un
recinte firal, per veure el que té a
l’abast de la mà cada dia?

La grandesa d’aquest dia és
sortir, veure i saludar gent, fer
poble, carrer en estat pur.

És un encert concentrar al
carrer, en el diumenge de fira, tot
allò que ens singularitza com a
poble, prou d’embotits i pa artesà
de fàbriques industrials, que
empastifen i degraden totes les
fires del país. Les úniques parades
que hi ha d’haver han de ser les
dels nostres veïns, els  millors
flequers, cansaladers, pagesos,
botiguers, comerciants, ramaders,
etc. competint en qualitat de
producte i servei. Aquest serà el
millor premi per ells els

artesans/productors i per
nosaltres consumidors.

Cal afinar més i fer de la
nostra Fira, quelcom únic, original
i diferent del que hi ha per tot
arreu, l’any vinent concerts i
atraccions s’han d’agrupar a la
resta de la Fira, i fer l’esforç de
tornar als orígens, amb un
pressupost ajustat i molta
planificació.

Back to basics, que en diuen
els ianquis, o sigui, tornar a
l’essència de tot serà l’objectiu
prioritari de cada família, de cada
negoci, de cada ciutat i vila del
nostre país, i sobretot de
nosaltres, els polítics. Ho hem de
fer bé, ens hi va el patiment de
molta gent, i això, a aquestes
alçades, ja no ho podem permetre.

Bona Fira a tothom, sigueu feliços.

ADOLF BARGUÉS
GRUP MUNICIPAL
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
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AGENDA CULTURAL16

Dia Hora Activitat Lloc €

1 9.15 h Cantada de Caramelles. Org.: Caramelles de Martorell. Places i carrers del poble gratuït

2 Campanya fins al 12 d’abril: CERCA’M. Fira de l’Ensenyament de Martorell. Informació i orientació
acadèmica i laboral. Inf.: Punt Nord  93 774 22 00 (programa a part).

Centre Cultural gratuït

5 19.00 h Inauguració de l´exposició Un temps per transmetre i compartir, a càrrec  de l es alumnes i de
l’autora,Orlanza Ponz.

Sala d’exposicions del Centre
Cultural

gratuït

6 19.00 h Projecció del llarmetratge: Sonrie
Org.: Associació Cinema del Diable

Auditori del Centre Cultural gratuït

6 23.00 h Ball . Aquesta activitat es fa cada dissabte. Infor.: 93 775 25 86. El Progrés

7 Campanya Dia Mundial de la salut. Inf.: Punt Nord. Tel. 93 774 22 00.

7 12.00 h Teatre familiar. Hansel i Gretel, a càrrec de Zum Zum Teatre .Org.: La Xarxa El Foment 6 €/6,5 €

7 12.00 h Concert.  A càrrec  de la Coral Veus d’El Progrés i seguidament actuació del Grup Amazing Gospel en
concert. Infor.: 93 775 25 86

El Progrés

7 16.45 h Ball amb el teclista Josep. Esplai Buenos Aires 3 €

7 18.00 h Ball. Aquesta activitat es fa cada diumenge. Infor.: 93 775 25 86. El Progrés

8 21.30 h Reunió del Club de lectura en horari nocturn. Centre Cultural gratuït

9 i 10 De 9.00
a 14.00 h

CERCA’M .Fira de l’Ensenyament a Martorell. Inf.: Punt Nord. Tel. 93 774 22 00. Centre Cultural-Plaça de les
Cultures

gratuït

10 18.00 h Presentació del llibre: La néta d’Adam, a càrrec de Patricia Gabancho, autora del llibre. Auditori Centre Cultural gratuït

14 8.00 h Sortida. 42 Cargolada a Cal Marina. Esplai Buenos Aires 42 €

14 16.45 h Ball amb discos. Aquesta activitat es fa cada diumenge. Esplai Buenos Aires gratuït

17 18.00 h Presentació del llibre Mi palabrotario, a càrrec de l’autor,José Manuel Carpio. Auditori Joan Cererols gratuït

18 18.00 h Sant Jordi. Inauguració de la 35a Fira del llibre de Sant Jordi.  Del 18 al 23 . Inauguració a càrrec  de
Salvador Esteve i Figueras, alcalde de Martorell i president de la Diputació de Barcelona. Org.: Gremi de
Libreters de Martorell i Ajuntament de Martorell.

Plaça de les Cultures

18 19.00 h Conferència-xerrada amb Sergi Grau (traductor) i Jordi Raventós (editor d’Editorial Adesiara) sobre la
traducció del llibre Contra un ignorant que comprava molts llibres (Llucià de Samòsata) i altres
qüestions molt amenes sobre traducció i edició.
Org.: Servei Local de Català

Sala d’actes del Complex
Educatiu (C. Josep Tarradellas,
11)

gratuït

18 20.00 h Presentació de la novel·la: Maria Closa, de Jordi Badia , a càrrec d’Andreu González. Biblioteca  Centre Cultural gratuït

18 20.00 h Audiovisual i conferència: SOTA EL MONTSEC. El Forat de l'Or, a càrrec del  G. CEB. Org.: Yaoooh! Esport
i lleure a la natura.

Auditori del Centre Cultural gratuït

19 18.00 h Hora del conte, a càrrec del grup Zinc de l’Aula de Teatre Auditori del Centre Cultural gratuït

20 A partir
de les
10.00 h

Taller de cocció experimental de ceràmica a Santa Margarida. Activitat experimental de com es feia la
cocció de ceràmica en època prehistòrica.  També es podrá visitar l’espai d’interpretació del jaciment

Jaciment Arqueològic de Santa
Margarida

20 18 .00 h Teatre solidari. Un barret de palla d’Itàlia , a càrrec dels alumnes de 3r d’ESO del Col·legi La Mercè. Org.:
ONG Mans Mercedàries i Col·legi La Mercè.

El Foment 3 €

21 d’11.00 a
14.00 h

Trenet de 5 polzades dels Amics del Ferrocarril per a petits. Plaça de les Cultures

21 19.00 h Teatre professional. Tu digues que l’estimes a càrrec de la Cia. Apunta Teatre.  Entrades anticipades:
divendres dia 19, a El Foment, de 19.00 a 21.00. Org.: El Foment. Col.: Solvay i AM

El Foment 15 € i 12 €
anticipada

22 18.00 h Club de lectura (tarda). Biblioteca Francesc Pujols del
Centre Cultural

22 19.30 h Presentació del llibre Relatos absurdos, de Francisco Lozano. Presentació a càrrec del mateix autor. Biblioteca Francesc Pujols
Centre Cultural

gratuït

23 Campanya fins al 31 de maig: Parlem de …Drogues. Prevenció de conductes de risc entre els adolescents
i joves de Martorell.. Inf.: Punt Nord  93 774 22 00 (programa a part).

23 12.00 h Inauguració de l´exposició Parlem de drogues. (Trailer Obra social “La Caixa”) Plaça de les Cultures gratuït

23 17.00 h Xocolatada,  concurs de dibuix i portes obertes a la Fundació Francesc Pujols.  Org.:A. Botiguers la Vila i
Fundació F. Pujols

Plaça de la Vila i Torre de les
Hores

gratuït

23 17.00 h Festa de Sant Jordi. L’alcalde obsequia cada soci amb una rosa  i concert coral a càrrec de l’Escola de
Música de Mª Rosa Muncunill.

Esplai Buenos Aires gratuït

23 18.00 h Recital poètic de la Coral del Barri Rosanes. 10è aniversari, amb els membres del Consistori. Auditori Centre Cultural AV Barri
Rosanes

23 19.30 h Premi Vila Martorell 2013 Lectura pels propis autors de les obres guanyadores dels premis locals. Biblioteca Centre Cultural

24 18.00 h Projecció de la pel·lícula: Ferida arrel, de Maria Mercè Marçal Auditori Centre Cultural gratuït

24 19.00 h Laboratori musical d’Els Catarres. La lletra i la seva composició. Places limitades. Insc.: SIJ Punt Nord
abans del 23 d’abril.

Escola Municipal de Música gratuït

25 19.00 h Presentació del llibre La cuina romana, a càrrec de Josep M. Solias i Juana M. Huélamo, de KUANUM.  A
continuació, inauguració de l’exposició ALIMENTUM. Menjar i beure en època romana.

CIPH La Caserna

25 21.00 h Nit de monòlegs, amb Dani Lagui Ateneu de Martorell gratuït

Fira de Primavera. Del 26 al 29 d’abril (Vegeu el programa editat a part).

DIA A DIA ABRIL
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19 19.00 h Teatre professional. Temps, amb Quim Masferrer a càrrec de la Cia. Teatre de Guerrilla. Venda
d’entrades anticipades: divendes 17 de maig, a El Foment, de 19 a 21 Org.: El Foment. Col.: Solvay i AM.

El Foment 15 € i 12 €
anticipada

22 18.00 h Tertúlia per a dones. Mantenim en forma el nostre cervell.  A càrrec de Mercè Valls, psicòloga. Org.:
Associació de Dones Progressistes de Martorell.

Centre Cultural gratuït

27 18.00 h Club de lectura (tarda). Biblioteca Francesc Pujols del
Centre Cultural

gratuït

29 18.00 h Tertúlia per a dones. La cura de la salut i la menopausa.  A càrrec de les doctores Maribel Fuentes i
Susana Balfagon. ABS Martorell. Org.: SIAD amb la col·laboració de l’ABS.

Centre Cultural gratuït

31 Campanya: Dia mundial sense tabac. Inf. Punt Nord. Tel. 93 774 22 00

Dia Hora Activitat Lloc €

3 i 4 de 22.00 a 3.00 h Final del 3r concurs de DJ de Ràdio Martorell. Ateneu de Martorell

4 18h Concert solidari. Painomi, on interpretaran cançons del seu CD Estimat convidat.
Org.: ONG Mans Mercedàries Painomi  i Ajuntament Martorell.

Auditori del Centre Cultural 3 €

4 de 22.00 a 3.00 h Final del 3r concurs de DJ de Ràdio Martorell. Ateneu de Martorell

4 23.00 h Ball . Aquesta activitat es fa cada dissabte. Infor.: 93 775 25 86. El Progrés

5 12.00 h Contes de Pere Calders, a càrrec de Patinet Teatre. El Foment 6/6,5 €

5 16.45 h Ball amb el teclista Jaume Artó. Esplai Buenos Aires 3 €

5 18.00 h Ball. Aquesta activitat es fa cada diumenge. Infor.: 93 775 25 86. El Progrés

6 i 7 12.00 h Teatre. No em ratllis. Adreçada als alumnes dels instituts de Martorell. Auditori del Centre Cultural gratuït

8 19.30 h Xerrada: Drogues i lleis, a càrrec de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Martorell. Biblioteca Francesc Pujols del
Centre Cultural

10 19.30 h Inauguració de l’exposició Àurèlia Muñoz. Recerques infinites. Fibres, textures i espai. MUXART, Espai d’Art i Creació
Contemporanis

11 i
12

DALTABAIX 2013: 21è Fira Infant- 9è Fira Jove. Enguany:  Ens veiem al carrer! Centre Cultural i Plaça de les
Cultures

11 19.00 h Contes de Pere Calders, a càrrec de Patinet Teatre. El Foment 6/6,5 €

12 Sortida a Tordera (Visita al Museu Marítim de Lloret).
Esplai Buenos Aires 35 €

13 21.30 h Reunió  del Club de lectura en horari nocturn. Centre Cultural gratuït

14 08.00 h Sortida al Museu de Palamós i visita a Pals Medieval. Infor.  i insc.: 93 775 25 86. Org.: El Progrés.

15 18.00 h Presentació del llibre: Poesía por y contra la depresión, a càrrec de l’autor, Jaime Schmalbach. Auditori del Centre Cultural gratuït

17 a 19 Programació  del Dia Iinternacional dels Museus (programa editat a part).

17 18.00 h Hora del conte, a càrrec del grup Zinc de l’Aula de Teatre. Auditori del Centre Cultural gratuït

18 de 9.00
a 20.00 h

Campionat lliga catalana de Legacy (jocs de rol). Insc.: SIJ Punt Nord. Tel. 93 774 22 00 Ateneu de Martorell inscripció
prèvia

17AGENDA CULTURAL

DIA A DIA MAIG

18 de 18.00
a 20.00 h

Festa d’Òmnium a Martorell. Org.: Associació Òmnium Rambla de les Bòbiles

TÍTOL LLOC DIES I HORARIS INFORMACIÓ PREU ORG.

Del 6 al 10 de maig Esplai La Vila 269 € Esplai La Vila

Sortida a Salou Del 9 al 14 de juny Esplai d’Avis Buenos Aires.
Tel. 93 775 32 56

125 € PMSAP

Baix Aventura 2013 Surf a Zarautz (Guipúscoa) juny i juliol Inscripcions abril i maig. Punt Nord.
Tel. 93 774 22 00

167 € Ajuntament de Martorell

SORTIDES

Sortida a Elx-Xixona,
Alacant i Palop. Ruta per
Costa Blanca



AF_But_186_v3.fh11 9/4/13 18:47 P gina 18 

Composici n

C M Y CM MY CY CMY K

MARTORELL ABRIL-MAIG 2013

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 186

AGENDA CULTURAL18

EXPOSICIONS

TÍTOL LLOC DIES I HORARIS INFORMACIÓ ORGANITZA

Desembarcant Muxart Muxart. Espai d’Art i Creació
Contemporanis . Pl de les Hores,
s/n.

De dt a dv. de 17 a 20h, ds. dg. i festius de
10.30 a 14h.

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Ajuntament de Martorell

ÀNGELS de Jaume Muxart Muxart. Espai d’Art i Creació
Contemporanis . Pl de les Hores,
s/n.

Fins al 28 d’abril. De dt a dv.  de 17 a 20,
ds. dg. i festius de 10.30 a 14h.

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Ajuntament de Martorell

Centenari  del Carrilet L’Enrajolada. Casa Museu
Santacana

Del 26  al 28 d’abril. Dia 26, inauguració a
les 19.00 h. Dia 27 i 28  d’ 11 a 13.30h i
de 17 a 20h .

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Ajuntament de Martorell

Exposició de Puntes de Coixí Vitrina del Centre Cultural Fins al 6 d’abril. De 9 a 21h, de dl. a dv.
Ds. de 9 a 14h.

Tel. 93 774 22 00 Associació de Puntaires

Olis de Rosa Maria Zapata,
alumna de l´Escola de Ca
l’Oller

Escola Ca l’Oller  (Saleta)(c/
Cambreta, 3)

Del 2 al 30 d’abril. De dl. a dj.
De 18 a 21h.

Tel. 93 775 37 71 Ajuntament de Martorell

Un temps per transmetre i
compartir, a càrrec  de les
alumnes i de l’autora, Orlanza
Ponz

Sala d’exposicions del Centre
Cultural

Del 5 al 30 d’abril.
De dl. a dv de 18 a 20h

Tel. 93 774 22 00 Ajuntament de Martorell i
hi col·labora la TRAMOIA

Parlem de drogues. Exposició
de llibres sobre consum de
drogues.

Biblioteca Francesc Pujols Del 23 d’abril al 12 de maig. Tel. 93 774 22 00
b.martorell.fp@ diba.cat

Ajuntament de Martorell

Exposició  Fira de Primavera Vitrina del Centre Cultural Del 13 al 30 d’abril.  De . 9.00 a 21.00 h,
de dl. a dv. Ds. de 9.00 a 14.00 h.

Tel. 93 774 22 00 Ajuntament de Martorell

Parlem de drogues TRAILER a: Passeig de Catalunya
(davant Centre Cultural)

Del 23 d’abril al 12 de maig. Tel. 93 774 22 00 Obra Social “La Caixa” i
Ajuntament de Martorell

Exposició de cartells de la Fira
de Primavera

Vestíbul del Centre Cultural Del 8 al 30 d’abril. De  9.00 a 21.00 h, de
dl. a dv. Ds. de 9.00 a 14.00 h.

Tel. 93 774 22 00 Ajuntament de Martorell

ALIMENTUM. Menjar i beure
en època romana

CIPH La Caserna Del 25 d’abril al 24 de juny. Dj. i dv. De
18.00 a 20.00 h i ds. dg. i festius de 12.00
a 14.00 h. (vegeu programa editat a part)

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Ajuntament de Martorell

Formes i colors de Josep
Escalé, alumne de l´Escola de
Ca l’Oller

Escola Ca l’Oller (Saleta)(c/
Cambreta, 3)

Del 2 al 30 de maig. De dl. a dj.  De 18.00
a 21.00 h.

Tel. 93 775 37 71 Ajuntament de Martorell

Exposició  de Manualitats Vitrina del Centre Cultural Del 9 de maig al 8 de juny.  De . 9.00 a
21.00 h, de dl. a dv. Ds. de 9.00 a 14.00 h.

Associació de Manualitats

AURÈLIA MUÑOZ. Recerques
infinites. Fibres, textures i
espai

Muxart. Espai d’Art i Creació
Contemporanis . Pl de les Hores,
s/n.

Del 10 de maig al 7 de juliol. De dt. a dv.
de 17.00 a 20.00, ds. dg. i festius de 10.30
a 14.00 h.

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Ajuntament de Martorell i
Diputació de Barcelona

Exposició de final de curs del
batxillerat Art

Sala d’exposicions del Centre
Cultural

Del 17 de maig al 2 de juny. De dl. a dv de
18.00 a 20.00 h

Tel. 93  774 22 23
museus@martorell.cat

Ajuntament de Martorell

TÍTOL LLOC DIES I HORARIS INFORMACIÓ PREU ORG.

Fins al 15 d’abril Les bases del concurs i la butlleta d’inscripció es podran
descarregar de la web de l’Ajuntament:
www.martorell.cat, o sol·licitar-la per correu electrònic a:
joventut@martorell.cat

Gratuït Ajuntament de Martorell

CONCURSOS

3r concurs DJ de Ràdio
Martorell

PMSAP
Centre Cultural,(pl. de les
Cultures, s/n, 2n pis
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19AGENDA CULTURAL

CURSOS I TALLERS
TÍTOL LLOC DIES I HORARIS PREU ORG.

Curs bàsic d’Auxiliar de seguretat
(Borsa de Treball)

Centre Cultural –
Complex Educatiu

12, 13, 19 i 20 d’abril
Divendres de 17 a 21h.
Dissabtes de 9.30 a 13.30h.

SIJ PUNT NORD 20 € Ajuntament de
Martorell-
JADOGA

Curs de vetlladors/ores escolars Centre Cultural Del 2 d’abril al 9 de maig
Dimarts i dijous de 10 a 14h.

SIJ Punt Nord 90 € Ajuntament de
Martorell- Escola
Educa

El lleure i les necessitats educatives
especials

Molí Fariner
Promoció
Econòmica

Del 9 al 25 d’abril
Dimarts i dijous de 17.30 a 20h.

SIJ Punt Nord 60 € Ajuntament de
Martorell- Escola
Educa

Curs d’Introducció a JOOMLA
(Pàgines Web)

Molí Fariner.
Promoció
Econòmica

Del 26 de març al 23
d’abril.Dimarts de 16 a 20h.

SIJ Punt Nord 70 € Ajuntament de
Martorell- Escola
Educa

Curs de monitors/es d’educació en el
lleure infantil i juvenil

Centre Cultural –
Complex Educatiu

Divendres de 17a 21h.
Dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

SIJ Punt Nord 190 € Ajuntament de
Martorell- Escola
Educa

Iniciació a les noves tecnologies
(informática)

Esplai La Vila Dt. i dj. de 16.30 a 18.00 h Cal ser soci i inscriure´s  a l’Esplai 10 € Esplai La Vila

Creació de projectes digitals Esplai La Vila Dl. i dc. de 16 a 18 h Cal ser soci i inscriure´s  a l’Esplai 10 € Esplai La Vila

Musicoteràpia Esplai La Vila Dj. 17 a 18 h Cal ser soci i inscriure´s  a l’Esplai 10 € Esplai La Vila

Ioga Esplai La Vila Dv. 16 a 17 h Cal ser soci i inscriure´s  a l’Esplai 10 € Esplai La Vila

Grans lectors Esplai La Vila Dc. 16 a 17 h Cal ser soci i inscriure´s  a l’Esplai 10 € Esplai La Vila

Taller de dansa del ventre, taller de
risoteràpia, taller d’autoestima impartit
per una psicològa, curs de balls llatins
per a dones, classes de ioga i pilates

Local Associació
Benestar

Per determinar Tel. 670 255 744 Per
determinar

Associació de
Benestar

Aula de Teatre C/ Sant Francesc,
32, baixos

Dt. i dj. De 17.00 a 20.00 h Tel. 93 775 54 81
auladeteatredemartorell@gmail.com

Aula de Teatre

INFORMACIÓ

Generalitat
de Catalunya

DEL 21 DE MAIG AL 30 DE JUNY DE 2012

LABORABLES -MATINS de 10:00 a 14:00 h
Dilluns AULA D’ESTUDIS (sala 1 i 2 de la 1a planta)
De dimarts a divendres AULA D’ESTUDIS A LA BIBLIO

LABORABLES – TARDES de 16:00 a 22:15 h
De dilluns a divendres AULA D’'D5ESTUDIS A LA BIBLIO

CAPS DE SETMANA de 10:00 a 14:00 h
Dissabtes AULA D’ESTUDIS A LA BIBLIO

DEL 15 AL 30 DE JUNY de 10.00 a 14.00 h
AULA D’ESTUDIS (sales 1 i 2 de la 1a planta)

AULA D’ESTUDIS
EN ÈPOCA D’EXÀMENS T’OBRIM LA BIBLIOTECA

Per a més informació i suggeriments. Tel. 93 774 22 00 - joventut@martorell.cat
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