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Aquest mes no et pots
perdre les Caramelles,
el Premi Vila i la
Setmana del Refugi
Antiaeri.

Inauguració de la
mostra “Sota les
bombes.
Prorrogada la mostra
“Com cooperem des de
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Cursos i tallers
Et proposem diverses
activitats per formar-te,
aprendre i gaudir del
teu temps lliure.

josefina cortadella:
la situacio d angola
es esfereidora
Kudielela, en kimbundu, vol dir “esperança que ja es
compleix” i és el nom de l’escola i l’orfenat de la Missió Vila
Matilde, que Josefina Cortadella (Martorell, 1947) va fundar
i dirigeix a la ciutat angolesa de Malanje. Al país africà hi va
arribar l’any 1992 i es va trobar amb una guerra civil sagnant
i molta feina per fer. Avui Kudielela té escolaritzats 1.550
nens i compta amb un orfenat, una llar per a gent gran i un
centre mèdic.

Quin és el teu dia a dia a Angola?
Em llevo a les 5, reso i vaig a missa.
Quan torno, faig esmorzar als nens
de Kudielela i m’asseguro que estan
llestos per anar a l’escola. Llavors
vaig a veure com treballen l’hort els
més grans i com van les obres.
Esteu ampliant l’edifici?
Des del passat mes d’agost hem
construït tres classes més a l’escola
gràcies a Mans Unides i hem
millorat l’orfenat Kudielela gràcies
a la contribució de l’Ajuntament
de Martorell i, en especial, a la
regidoria de Cooperació. Era molt
necessari i ara els nens tenen una
sala on poder estudiar. A més de
tot això, m’encarrego d’aconseguir
documentació per als nens (el que
seria el DNI) i em comunico amb una
assistenta social, que és qui ens els
porta a l’orfenat.
I tot això en un dia!
Bé, això només al matí. Quan torno
estic amb els nens i m’encarrego que
dinin i quedi tot net. Quan els grans
van a l’escola de nou, i com que
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01. L’Entrevista
De l’1/04/2018 al 30/04/2018

ja tinc una edat, llavors intento
descansar una mica. Però la cosa
no acaba aquí, perquè a la tarda
acompanyo les feines a l’hort
dels més petits i m’asseguro que
vagin a repàs. M’encarrego de les
coses de casa i de la part més
administrativa. En acabat, trec
una estona per resar mentre els
nens veuen una estona la televisió
i els acompanyo a l’hora de sopar.
Quan van a dormir, sopo amb
les germanes de la comunitat i
comentem el dia.
Quines són les necessitats
que tenen els nens de l’orfenat
Kudielela?
Tenen les mateixes necessitats
que qualsevol nen: menjar, roba,
sabates, material escolar, joguines
i afectivitat. La gran diferència és
que la majoria necessiten ajuda
psicològica, ja que tots tenen
algun trauma. La part material però
la tenim força coberta gràcies als
padrins que cada mes ens ajuden
des de la ONG Mans Mercedàries.
Com contribueix el món
occidental en l’ajuda
als països en via de
desenvolupament? Es fa tot
allò que es podria?
Es tracta d’una ajuda assistencial.
El que caldria és que les altes
esferes es plantegessin que en el
comerç internacional tot allò que es

produeix a cada lloc pogués estar
posat en una mateixa economia,
així no hi hauria diferències tan
marcades. En el cas d’Angola la
situació es esfereïdora, perquè és
un país amb una riquesa natural
immensa de la qual només se’n
beneficien ben poques persones
i la resta està en una situació límit.
Vas arribar a Angola el 1992,
en els darrers anys de la
guerra. Com ha canviat el país
des de llavors?
Quan va acabar la guerra tot va
ser molt difícil, però la cosa ha
millorat. Fins fa tres anys podíem
trobar tot allò que una persona pot
necessitar, sempre sense grans
luxes, és clar. Però de cop van
inventar una crisis i, com que una
de les grans riqueses del país és
el petroli, van començar a apujar
els preus del combustible i tot
s’ha començat a desproporcionar.
Després han inventat que no es
poden canviar dòlars al banc, la
qual cosa ha fomentat tota una
economia submergida i a preus
altíssims. Això ha comportat que
no es puguin fer transferències
bancàries i que tots els diners
que arriben a Angola des de
l’estranger hagin de quedar-se al
país. Un gran nombre de botigues
ha tancat i ja no es troben molts
productes necessaris. Com a
conseqüència, ara ens trobem

amb moltes famílies a l’atur, un
augment dels robatoris i una
joventut marginada.
Quins valors creus que
aporteu les monges
mercedàries a la realitat
angolesa?
Intentem donar els valors de Jesús
i de l’Evangeli. Com a mercedàries,
per a nosaltres són fonamentals
els valors de la misericòrdia i
la llibertat. Ho intentem viure a
l’escola de primer i segon nivell,
en l’atenció als malalts del centre
mèdic, a l’orfenat i a la llar d’avis,
on atenem gent gran que a causa
de la guerra es va quedar sols o
que per les tradicions africanes no
els accepten a les seves famílies.
Has pensat en tornar a viure a
Martorell?
Com a mercedària, hauria
d’anar on els meus superiors
m’enviessin. Tenim cases al Perú,
l’Equador, Veneçuela, Colòmbia,
Guatemala, Kenya, Moçambic
i a Espanya, concretament a
Santander, Saragossa, Valladolid,
Madrid i dues a Barcelona. A més,
a Catalunya, també tenim casa
a Sant Feliu de Llobregat, Sant
Quintí de Mediona, l’Hospitalet de
Llobregat i Martorell. Podria ser
destinada a qualsevol de totes
aquestes, però de moment no tinc
cap intenció de marxar d’Angola.
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Activitats
De l’1/04/2018 al 30/04/2018

És temps de Caramelles, que enguany celebren la 48a trobada a Martorell. La Setmana del
Refugi Antiaeri i el Premi Vila emmarquen un mes d’abril en què destaquen les activitats de
Sant Jordi i la Fira de Primavera.
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01.
02.
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Activitats
De l’1/04/2018 al 30/04/2018

01 i 02/04

01/04

CANTADA DE

18.00 h

CARAMELLES

BALL

Lloc: carrers de Martorell
És una de les tradicions més
arrelades del nostre poble.
Com cada any els més petits
recorreran els carrers de
Martorell cantant.
L’itinerari de diumenge dia
1 començarà a la plaça de
l’Església a les 9.30 h i farà el
següent recorregut: plaça 25
de Setembre, carrer de Pau
Par, plaça de la Creu, església
de Crist Salvador (després
de la missa de les 11 h), esplai
d’avis Buenos Aires, plaça de
les Hores, església de Santa
Maria (després de missa de
12 h) i Ajuntament.
El dia 2 les caramelles
arrancaran també a les 9.30 h
a la plaça de l’era del Pedró
i seguirà pel: carrer de Sant
Joan, plaça 11 de Setembre,
Residència d’Avis Sant
Joan de Déu, rambla de les
Bòbiles, plaça de Frederic
Duran, carrer d’Ausiàs March i
Centre Cultural.
Org.: Caramelles de Martorell

I

Diumenge

I

Diumenge

12.00 h
TEATRE FAMILIAR
CONTES 1.0, DE TEATRE A
LA FUGA

Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés

06/04

08/04

I

Divendres

19.30 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“SOTA LES BOMBES”
Lloc: Centre d’interpretació
històrica La Caserna
Org.: Ajuntament de Martorell

Lloc: El Foment
En Manel és un adolescent
que està enfadat amb tot i
amb tothom. Un dia apareix
en una casa abandonada on
hi ha uns objectes que parlen
i un personatge estrany i
misteriós. Entre tots hauran
de salvar el món dels contes.
Ho aconseguiran?
Preu: 6 € nens i 6,5 € adults
Org.: La Xarxa

07/04

I

Dissabte

22.30 h
BALL
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés

23.30 h
CONCERT
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de
Martorell

18.00 h
BALL
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés
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11-22/04

CINE-CLUB
FUEGO EN ESPAÑA

SETMANA DEL

Lloc: Casa de Cultura de la Vila
Dia i hora: dissabte 14 d’abril a les 18.30 h

REFUGI ANTIAERI
El refugi antiaeri de la plaça
de la Vila obre un any més
per recordar la història d’un
dels principals testimonis
de la Guerra Civil espanyola
a Martorell. Habilitat el 1938
després d’haver habilitat
una mina d’aigua, moltes
van ser les famílies que s’hi
van refugiar fugint dels
bombardejos. Les activitats
de la Setmana del Refugi
Antiaeri constaran de visites
guiades, una exposició i un
espectacle fotogràfic.
VISITA AL REFUGI ANTIAERI
DE LA PL. DE LA VILA
Dies i horaris: divendres
13 i 20 d’abril de 17 a 20 h.
Dissabtes 14 i 21 d’abril d’11 a
14 h i de 17 a 20 h. Diumenges
15 i 22 d’abril d’11 a 14 h.
Entrada amb el suport d’un
fulletó informatiu. Aforament
limitat. Visites guiades amb
reserva prèvia divendres a les
18 h i dissabtes i diumenges a
les 11 i a les 12.30h. 93 774 22
23 o museus@martorell.cat.

Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell
8

Recull documental que presenta un panorama molt complet de la
Guerra Civil a la tardor de 1937. Fet a partir del noticiari “España
al dia”, del documental Un dia de guerra en el Frente de Aragón i
d’un altre documental no identificat sobre la defensa de Madrid.

Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell i Cinema del Diable
ESPECTACLE DE MICROTEATRE
COSAS QUE SE OLVIDAN FÁCILMENTE, de Xavier Bobés

Lloc: L’Enrajolada, Casa Museu Santacana (c. de Francesc
Santacana, 15)
Espectacle fotogràfic per a 5 espectadors que transforma els
records i, igual que ho fa l’oblit, n’inventa de nous.
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Dies i horaris: dijous 19
d’abril, 17 i 20 h. Divendres 20
d’abril, 17 i 20 h. Dissabte 21
d’abril, 12, 17 i 20 h. Diumenge
22 d’abril, 12, 17 i 20 h
Preu:
Entrada anticipada: 3 €,
general, i 2,5 €, públic jove
de fins a 25 anys, o més gran
de 65 anys, o pensionista.
Venda d’entrades anticipades
fins al 18 d’abril als punts
d’informació del Patronat
Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de
Martorell

12/04

I

Dijous

14/04

19.30 h

22.30 h

XERRADA
TÉ FUTUR L’ESGLÉSIA?
L’ESGLÉSIA QUE JESÚS
VOLIA

BALL

Lloc: El Foment
Cap on va l’església catòlica?
En quin punt es troba?
El jesuïta i membre de
l’Associació Cristianisme
i Justícia Xavier Alegre
intentarà aclarir algunes
d’aquestes qüestions.

I

Dissabte

Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés

23.30 h
JAM DE SWING
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell

Al teatre El Foment de
Cultura de Martorell, carrer
de Francesc Santacana, 3

Preu: gratuït
Org.: Associació Social
Cristiana de Voluntaris de
Presons (ASCVP)

13/04

I

Divendres

18.30 h
INAUGURACIÓ DE LA 40a
FIRA DEL LLIBRE DE SANT
JORDI

Lloc: plaça de les Cultures
Per a més informació,
consulteu el programa de
Sant Jordi.

Org.: Ajuntament de Martorell
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15/04

I

Diumenge

11.00 h
48a TROBADA DE
CARAMELLES
Lloc: plaça de la Vila

Colles de caramellaires de
diferents poblacions faran
cantades fins a les 2 del
migdia.
Hi col·laboraran, a més els
capgrossos de Martorell,
el grup Zebrass Marching
Band i hi haurà un munt de
sorpreses.
Després del reconeixement
als caramellaires de totes les
èpoques, a les 14 h es farà un
dinar de germanor a la plaça
de la Vila. Durant la jornada
es podrà visitar l’espai
Muxart, la farmàcia Bujons i
el refugi antiaeri.
Org.: Caramelles de Martorell

18.00 h
BALL
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés
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19/04

I

Dijous

19.00 h
XERRADA
“JOAN CEREROLS: UNA
APROXIMACIÓ A LA
FIGURA I OBRA DEL MÚSIC
MARTORELLENC”
Lloc: Torre de les Hores
(c. del Mur, 63)
La musicòloga martorellenca
Aura Porta ens introdueix
la figura i l’obra de Joan
Cererols a través d’audicions
de la seva música i el
coneixement adquirit després
de l’estudi del seu llegat.

Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell
i Fundació Francesc Pujols

20/04

I

Divendres

22.30 h
MONOLOADDICTES
COSAS DE ESAS, amb Álex
O’Dogherty
Lloc: El Progrés
Preu: 15 € entrada anticipada,
18 € entrada taquilla
Org.: Ajuntament de Martorell

21/04

I

Dissabte

18.00 h
TEATRE SOLIDARI PER
ANGOLA
UN BARRET DE PALLA
D’ITÀLIA
Lloc: El Foment
Els alumnes de 3r d’ESO
del Col·legi La Mercè

organitzen una funció
solidària per recollir fons per
a la construcció d’un Centre
Infantil i d’alfabetització
i promoció de la dona a
Luanda (Angola).

Org.: ONG Mans Mercedàries

18.00 h
RUTA LITERÀRIA
FRANCESC PUJOLS, EL
FILÒSOF DE LA TORRE DE
LES HORES
Lloc: comença a la plaça de
l’Església
Preu: gratuït. Cal reservar
prèviament a Biblioteca
Martorell, al telèfon
93 775 60 60 o escrivint a
jcanalsartorell.cat
Org.: Fundació Francesc
Pujols i Ajuntament de
Martorell
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21/04

I

Dissabte

18.30 h
DOCUMENTAL DEL MES
Les noies d’Alba Daurada
Lloc: Casa de Cultura de la
Vila
Quan nombrosos membres
destacats del partit són
empresonats, les seves dones
(entre elles la filla del líder
Nikos Michaloliakos) agafen
les regnes de la formació i
continuen propagant-ne el
missatge. Totes elles tenen
la suficient experiència per
evitar escletxes en el discurs
oficial i s’asseguren que
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les entrevistes que els fan
queden tal com volen. Però
en un moment de distracció,
el director marxa corrent
amb la càmera i aconsegueix
enregistrar imatges
compromeses del partit
neonazi. El material resultant,
complementat amb imatges
d’arxiu, no deixa cap dubte
sobre el costat depravat
d’aquest partit polític i revela
l’abisme, cada vegada més
clar, entre la realitat i la
imatge que pretenen donar.

22.30 h

Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell
amb la col·laboració de
Cinema del Diable

BALL

BALL
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés

22.30 h
MONOLOADDICTES CAFÈ,
AMB GERARD MESA
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell

22/04
18.00 h
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés

I

Diumenge
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23/04

I

Dilluns

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL
DRACS, BALLS I ROSES
Lloc: El Círcol

Us han explicat mai la
llegenda de Sant Jordi des
del punt de vista dels dracs?
Què passaria? Amb aquest
espectacle ho sabreu ballant
i cantant cançons de dracs,
reis, cavallers i roses.
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de
Martorell

25/04

I

Dimecres

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL, amb
Ferran Balanza
“SIS SEGLES DE FIRA A
MARTORELL”
Lloc: El Círcol
Cada mes l’historiador Ferran
Balanza ens ajuda a conèixer
i entendre millor l’origen de
les tradicions de Martorell.
Aquest mes ens endinsarem
en la Fira de Martorell i en els
seus sis segles d’història. Com
sempre, durant l’acte servirem
coca i cafè.

Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell
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27/04

I

Divendres

21.00 h

INICI DE LA FIRA DE
PRIMAVERA

43è PREMI VILA DE MARTORELL

Més informació al programa
de la Fira de Primavera.

La gala del Premi Vila és la gran festa literària de Martorell.
Enguany el certamen literari fa quaranta-tres anys, inclourà
13 categories -5 de les quals obertes i 8 premis locals-, i
combinarà la tradició escrita dels premis de poesia catalana
i castellana amb la innovació dels premis de poesia visual,
blogs literaris, bibliotuber o booktag. Més informació al
programa del Premi Vila.

Lloc: El Progrés

Org.: Ajuntament de Martorell

10.30 h
TEATRE SOLIDARI PER
ANGOLA
UNA BARRET DE PALLA
D’ITÀLIA
Lloc: Centre Neuropsiquiàtric
del Sagrat Cor
Org.: ONG Mans Mercedàries
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21.30 h
TEATRE
AMANDA T, de la Companyia
Àlex Mañas i En Cursiva
Lloc: El Foment
Obra finalista del Premi BBVA
de Teatre 2018, Amanda T
és una història inspirada en
els tràgics successos que
va patir l’Amanda Todd,
una jove canadenca que

amb quinze anys va patir
ciberassetjament i es va
suïcidar després d’anunciar
els seus motius amb cartells
a la xarxa. Després d’aquest
succés va haver-hi més casos
similars en els quals també
està basada aquesta obra.

Preu: entre 6 i 8 € anticipada,
5 i 7 € amics del Foment i 8 i
10 € a taquilla
Org.: Foment de Martorell

28/04

I

Dissabte

I

Diumenge

22.30 h
BALL
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés

29/04
18.00 h
BALL
Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés
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Exposicions
Cada mes Martorell s’omple d’exposicions en els seus diversos espais.
Us en donem a conèixer tota la programació.

“Com cooperem
des de Martorell”
Lloc: El Círcol
Dies i horaris: fins al 30 d’abril. De
dilluns a divendres de 9 a 15 h i de
17 a 19.30 h. Divendres tarda i cap
de setmana tancat
Preu: gratuït
A Martorell hi ha cinc entitats
que treballen fent cooperació
directa amb els països empobrits
i també un projecte de
col·laboració directa amb la Missió
de Villa Matilde a Angola. “Com
cooperem des de Martorell” és
una mirada endins i enfora per
donar a conèixer la tasca de
les entitats que fan cooperació
des de Martorell, però, sobretot,
per donar a conèixer la lluita de
moltes comunitats per millorar
les seves condicions de vida i
com, amb aquesta cooperació
entre pobles, intenten transformar
el món en un lloc millor per a
tothom.
Org.: Amics de Fundase, Fundació
Anepal, Ocularis Associació, ONG
Mans Mercedàries i Vedanthangal
Sangam i Ajuntament de Martorell
16

L’Agenda

Abril 2018

03.
01. Exposicions
L’Entrevista
De l’1/04/2018 al 30/04/2018

17

“Sota les bombes. Els
atacs aeris a Catalunya
durant la Guerra Civil”
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna. Pg. del Quarter, 9
Dies i horaris: fins al 13 de maig. Dijous i
divendres de 18 a 20 h. Dissabtes i diumenges
de 12 a 14 h
Preu: gratuït

18

Al llarg de tota la Guerra Civil es va viure un
setge aeri permanent en què, per primera
vegada a la història, s’atacava la reraguarda
per destruir les indústries de guerra i per
terroritzar la població civil. “Sota les bombes”,
una exposició itinerant basada en el llibre
del mateix nom publicat per Angle Editorial
el 2017, il·lustra aquesta guerra aèria sense
precedents, amb documentació i imatges de
l’època, sovint inèdites, per mostrar la crueltat
de la guerra i els esforços del poble per
sobreviure. La mostra s’inaugura el 6 d’abril.
Org.: Ajuntament de Martorell
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“Tinc un bony al pit”

Lloc: L’Enrajolada, Casa-Museu Santacana.
C. de l’Aigua, 1
Dies i horaris: fins al 8 d’abril. Dijous i
divendres de 18 a 20 h. Dissabtes, diumenges
i festius de 12 a 14 h. Tancat del 29 de març a
l’1 d’abril
Preu: gratuït
Org.: Museus de Martorell
Més informació a 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat

Quan Rosa Grau va patir un càncer de pit,
cada dia escrivia en un diari personal, i
paral·lelament, els dies que estava lúcida
escrivia un poema. Al final de la seva
malaltia en tenia 58 i va decidir fer un dibuix
conceptual lligat a cadascun dels poemes.
Posteriorment, va publicar un llibre amb tot
aquest material i 58 dones van recitar els seus
poemes, que van ser enregistrats en un vídeo.
L’exposició compta amb 58 poemes i 60
dibuixos. A banda dels dibuixos referits
a cadascun dels poemes, també hi ha
l’autoretrat de la Rosa i un dibuix que va
esdevenir la portada del llibre.
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Cursos i tallers
Cursos de formació per a joves i persones a l’atur, tallers per a gent gran i activitats d’oci i
benestar, són algunes de les propostes que l’Ajuntament de Martorell i diverses entitats del
poble ofereixen a tot tipus de públic

Reunió del Club de
lectura infantil (per a nens
de 1r de primària)

Taller de cocció
experimental a Santa
Margarida

Lloc: Biblioteca Martorell

Lloc: Jaciment Arqueològic
de Santa Margarida. Camí
de Santa Margarida, s/n
(al costat del Cementiri
Municipal)

Dia i hora: cada dimarts de
17.30 a 18.30 h
Org.: Ajuntament de Martorell
Reunió del Club de
lectura infantil (per a nens
de 2n i 3r de primària)
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: cada dimecres de
17.30 a 18.30 h
Org.: Ajuntament de Martorell
Reunió del Club de
lectura infantil (per a nens
de 4t, 5è i 6è de primària)
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: cada dijous de
17.30 a 18.30 h
Org: Ajuntament de Martorell
20

Dia i hora: : 7 d’abril de 9 a
16 h
L’activitat es desenvoluparà
al llarg de tot el dia, des de
les 9 del matí fins a les 4 de
la tarda aproximadament, i
consistirà en la reproducció
del procés de cocció de
ceràmica seguint tècniques
pròpies de la prehistòria.
La visita a l’experimentació
estarà oberta a totes les
persones interessades, en
el mateix horari. A les 12 h
també es podrà visitar l’espai
d’interpretació del jaciment,

situat a la masia de Santa
Margarida
Org.: Ajuntament de
Martorell
Taller de minimúsics (per
a nens entre 1 i 3 anys), a
càrrec d’Albada Blay
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: 10 d’abril a les
18.00 h
Org.: Ajuntament de
Martorell
Reunió del Club de
lectura en horari de tarda
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: 16 d’abril a les
18.00 h
Org.: Ajuntament de
Martorell

L’Agenda

Abril 2018

04. 01.
Cursos
L’Entrevista
i tallers
De l’1/04/2018 al 30/04/2018

Aproﬁta el temps!
A Martorell, et proposem
diverses activitats per
mantenir actius el teu cos i
la teva ment.

Reunió del Club de
lectura en anglès, a càrrec
de Charles Vella
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: 18 d’abril a les
19.00 h
Org.: Ajuntament de
Martorell
Reunió del Club de
lectura nocturn
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: : 19 d’abril a les
21.30 h
Org.: Museus de Martorell
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