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ENTREVISTEM A JORDI ESCODA RAMON
CAP DE COLLA DELS GEGANTERS DE MARTORELL
Em dic Jordi Escoda Ramon (Martorell, 1983). Sóc enginyer de telecomunicació i em dedico a l'administració de sistemes
informàtics. Visc a la Beguda Baixa, però sóc fill del barri del Pont del Diable i m’hi sento. Sóc membre de la Colla de
Geganters de Martorell des del 2007 i cap de colla des del 2016.

Sou una de les entitats amb més
visibilitat de Martorell. Què fa
que una tradició com els gegants
segueixi tan viva en ple segle
XXI?
La Colla de Geganters al llarg dels
seus 25 anys ha patit alts i baixos.
Fins i tot va tenir una època en què va
desaparèixer i es llogaven geganters
de poblacions veïnes per portar els
gegants de Martorell a la Fira, la festa
del Roser i la festa Major. Deu fer ja uns
10 anys que el Quim Aranda i el Pep
Puig van posar-se’n al capdavant per
arrencar de nou la colla i recuperar-ne
l’esperit.

De geganter se'n neix o se'n fa?
Penso que naixem en un entorn i un
territori. L'educació rebuda dels pares
i les experiències que tens t'ajuden
a forjar la teva persona. Després
les amistats, les circumstàncies, les
conviccions i el medi fan que participis
en unes coses o unes altres i hi tinguis
una estima.
De geganter te'n fas més aviat o més
tard. Considero que igual que del cau,
submarinista, músic o jugador d'un
determinat esport, te’n fas. Això sí:

4

has de tenir una fusta especial per a
cada cosa. En el meu cas, em vaig
introduir al món dels gegants als 22
anys, portant els del barri del Pont del
Diable, que són el Joan i la Joana.
A la Colla hi ha canalla que des de ben
petits tenen molta fal·lera pels gegants
i la cultura popular, coneixen les figures
de moltes poblacions de Catalunya,
juguen a fer cercaviles amb les figures
de goma dels gegants, miren balls de
gegants per Internet i un llarg etcètera.
És sorprenent i un motiu d'alegria!

A poc a poc la colla ha anat creixent
i madurant, tot i que cal dir que calen
molts esforços per seguir endavant i
mirar d'arribar a més famílies del poble.
Precisament, una de les riqueses que
tenim és que som un grup humà molt
divers, que ha donat peu a moltes
amistats i que seguim endavant amb
els gegants com a nexe d'unió.
Arreu de Catalunya hi ha un gran
nombre de colles i podríem dir que els
gegants avui viuen un bon moment.
Però, com a tota tasca participativa
i altruista, és difícil seguir endavant
i trobar gent per portar-los, tocar la
gralla i el timbal o donar un cop de mà
a l'entitat. Animo a tothom que participi
en la cultura popular: t'ho passes bé,
fas amistats, coneixes festes i prens
part en les tradicions del teu poble!

L’Agenda

Maig 2018

01. L’Entrevista
De l’1/05/2018 al 31/05/2018

Quins reptes teniu en el dia a dia
de l'entitat?
La colla ve d'un any molt intens. Amb
la celebració dels 25 anys del Diable
i la Velleta, vam visitar més de 20
poblacions de Catalunya representant
Martorell i vam fer una gran cel·lebració
a Martorell. Enguany l'hem encarat de
forma més pausada: volem consolidar
el grup i mirar de créixer arribant a més
famílies del municipi. La nostra raó de
ser són els nens, transmetre'ls les
nostres tradicions i aconseguir que se
sentin partícips de la festa.
Per finals d'any estem preparant un
parell de sorpreses, una pensada per
als joves i l'altra per als més petits. De
moment no en podem avançar res, hi
estem treballant.
De cara al futur, ens agradaria fer més
participatives les festes de Martorell, el
Roser amb la Trobada de Gegants, la
Fira amb la cercavila i la Llegenda del
Pont del Diable i la Festa Major amb la
Festa Major Petita i el Cercanit. També
ens agradaria potenciar La Caserna
de la Festa, l'espai on dormen els
gegants, els capgrossos i la Carpafera,
voldríem que fos més que un museu,
que s'aprofités que hi ha tota la cultura
popular reunida per dinamitzar-la i que
es convertís en un espai viu.

Que pesen gaire els gegants? Com
feu per transportar-los quan
heu d'anar a una cercavila?
Pel que fa al pes dels gegants, és
relatiu. N'hi ha per a tots: de 2 o 3 kg
pels més petits fins a més de 100 kg,
alguns d'ell portats per més d'una

persona. Tothom que ho vulgui pot
portar gegants, només és necessària
una faixa per no fer-se mal i ganes de
participar-hi!
Els nostres gegants tenen més o
menys un pes estàndard: el Diable i la
Velleta són els més pesats, amb 67 kg
i 46 kg, i el Ferran i la Isabel són més
lleugers, amb 37 kg i 35 kg. Llavors hi
ha els gegantons, el secretari Garvil
amb 18 kg, el Diable Petit amb 15 kg,
els gegantons Anoia i Llobregat,
que pesen uns 10 kg, i els gegants
particulars dels més petits (el Maula,
l'Escuat, l'Arnau i l'Oliveta, que pesen
entre 2 i 4 kg).
A Martorell hi ha més figures: els
gegants del barri del Pont del Diable, el
Joan i la Joana, i els gegants del barri
de Can Bros, el Josep i l'Eulàlia. Som
un poble ric en imatgeria festiva.
Per dur-los a les trobades fem servir un
remolc on els gegants viatgen estirats.

Teniu en ment fer algun gegant
nou en els propers anys?
Les ganes de poder ampliar la família
de gegants sempre hi són, mirarem
de dedicar els esforços a crear figures
per als més petits i per als joves.
Volem aconseguir que la canalla senti
seva la festa i que la visqui en primera
persona. És la forma que la cultura es
transmeti, es conservin els costums i
fer poble.
La idea més immediata és poder
completar el seguici petit, amb la
Velleta i el Gat. Després, d'idees
sempre n'hi ha, però hem de tocar de
peus a terra.

Els gegants s'han restaurat
aquest any passat gràcies
que la vostra proposta va ser
una de les més votades a la
primera edició de Pressupostos
Participatius. Què us sembla
aquesta iniciativa?
La iniciativa dels pressupostos
participatius és bona perquè el ciutadà
proposi noves idees i pugui expressar
les necessitats que veu de millora al
seu poble. Penso que, sobre el paper,
la idea dels pressupostos està més
enfocada a dur a terme millores en
la via pública, però el fet de poder
encabir-hi una proposta cultural fa
que sigui notòria la iniciativa i ajuda
a dedicar esforços en un àmbit en
què els recursos econòmics són més
limitats.
La iniciativa conjunta que vam
presentar les entitats de cultura
popular dels diables, els capgrossos,
els sardanistes i els geganters, que
s'ha pogut dur a terme, cobreix una
necessitat urgent. Tenim una imatgeria
molt rica, però que no estava en bones
condicions. Aquesta restauració es
presta que les diferents colles puguin
créixer tant a Martorell com a fora.
Enguany també hem presentat
una proposta conjunta amb els
capgrossos: volem potenciar la
canalla i els joves de les colles i arribar
a més infants i famílies del poble. Fer
planter! Per això, proposem la creació
de figures que s’hi adaptin. Esperem
repetir la mateixa sort!
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Activitats
Activitats destacades

Activitats
De l’1/05/2018 al 30/05/2018

El maig és el mes dels joves i del patrimoni, que tindran en el Daltabaix i el Dia Internacional
dels Museus dues activitats ben destacades.

01/05

I

Dimarts

11.30 h
BALLADA DE SARDANES DEL 25è ANIVERSARI DE
MARTORELL CIUTAT PUBILLA, amb la cobla Marinada
Lloc: passeig de Catalunya
L’any 1993 Martorell va ser proclamada Ciutat Pubilla de la
Sardana i, durant tot un any, va esdevenir el centre neuràlgic
del sardanisme. Enguany, se celebren 25 anys d’aquesta
efemèride i la Secció Sardanista de Martorell ha preparat un
seguit d’actes per tal de commemorar-ho.

03/05

I

Dijous

18.30 h
CONVERSA “LA PRÀCTICA
ARTÍSTICA, ENTRE EL FER I
EL NO FER”
Lloc: Muxart Espai d’Art i
Creació Contemporanis
L’artista Ignasi Abellí i el
comissari de la mostra
“Entusiasme. El repte i
l’obstinació en la Col·lecció
MACBA” conversen a l’entorn
de l’exposició.
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell

05/05

I

Dissabte

18.30 h
CINECLUB PERFECTOS
DESCONOCIDOS, d’Álex de
la Iglesia
Lloc: Casa de Cultura
Preu: gratuït
Org.: Cinema del Diable i
Ajuntament de Martorell
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23.30 h
Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de
Martorell

amb el menú del nostres
cuiners. Una combinació
d’ingredients i sabors per
passar una estona agradable,
jugant i ballant amb les
nostres receptes de música,
danses i cançons.

10/05

Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell

MOVIE BAND

I

Dijous

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL
ARRÒS AMB XULLA, de la
companyia Sac Espectacles
Lloc: El Círcol
Atreveix-te i apunta’t al curs
de cuina més animat.
Indispensable portar el ritme,
les ganes de ballar i el bon
humor, que no pot faltar.
La diversió està garantida

11/05

I

12/05

I

Dissabte

18.00 h
TEATRE MUSICAL SOLIDARI
PER ANGOLA GREASE
Lloc: Teatre El Progrés
Org.: ONG Mans Mercedàries
i alumnes de 4t d’ESO del
Col·legi La Mercè

Divendres

10.30 h
TEATRE MUSICAL SOLIDARI
PER ANGOLA GREASE
Lloc: Centre Neuropsiquiàtric
del Sagrat Cor
Org.: ONG Mans Mercedàries
i alumnes de 4t d’ESO del
Col·legi La Mercè

23.30
JAM DE SWING
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de
Martorell
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DIES 11, 12 I 13. DALTABAIX
La gran cita anual dels joves i els infants arriba aquest any acompanyada de L’Esplaiada, que
concentrarà enguany els esplais de tota Catalunya.

Divendres 11 /05
11.30 a 13.30 h
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE REACCIONA
Lloc: Auditori Joan Cererols

Dissabte 12/05
16.00 a 20.00 h
FIRA JOVE AMB ELS TALLERS DE
L’ESPLAIADA 2018
Lloc: Escola José Echegaray

20.00 a 21.00 h
PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE DEL
10È TALLER DE CINEMA DE MARTORELL
Lloc: Auditori Joan Cererols

21.45 a 01.30 h
CONCERT JOVE
Lloc: Ca n’Oliveres

Diumenge 13 /05
9.00 a 13.00 h
FIRA INFANT + FESTA DE L’ENERGIA
Lloc: plaça de les Cultures
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12.00 a 12.30 h
LLIURAMENT DE PREMIS DEL 3R CONCURS
DE CARTELLS DALTABAIX + 10È CONCURS
DE RECEPTES SALUDABLES
Lloc: plaça de les Cultures

13.15 a 13.45 h
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ INFANTIL DE
L’ESPLAIADA 2018. VOLA IMAGINACIÓ,
a càrrec d’Ail’as
Lloc: plaça de les Cultures

L’Agenda
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Activitats
De l’1/05/2018 al 31/05/2018

13/05

I

Diumenge

19.00 h
CONCERT ANY CEREROLS
TELEMANN, 250+1, amb Conjunt Atria
Lloc: Museu Vicenç Ros
Si Joan Cererols és una de les figures cabdals de la polifonia
barroca europea, Georg Philipp Telemann destaca per ser un
dels compositors més prolífics de la història. Amic de Bach i
de Händel, el Conjunt Atria li ret homenatge amb motiu del
250è aniversari de la seva mort, celebrat el 2017, i ofereix la
possibilitat de veure com el barroc va evolucionar durant el
segle XVIII.

16/05

I

Dimecres

18.00 h
PRESENTACIÓ LLIBRE
DE QUÉ COLOR SOY, a
càrrec de Paco Mir

Lloc: Biblioteca Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell

Preu: entrada a taquilla: 5 €; entrada anticipada: 4 €. Venda
d’entrades anticipades fins a un dia abans de l’espectacle a la
Llibreria Miró (c. de Francesc Santacana, 12). Venda d’entrades
a taquilla des d’una hora abans de l’espectacle.
Org.: Ajuntament de Martorell i Joventuts Musicals de Martorell
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19/05

I

Dissabte

22.30 h
RECOL·LECTA BENÈFICA
CONTRA EL CÀNCER
Lloc: durant tot el dia a
diversos punts de Martorell
Org.: AECC de Martorell

18.00 h
TEATRE MUSICAL SOLIDARI
CONTRA EL CÀNCER
GREASE
Lloc: Auditori Joan Cererols
Org.: AECC de Martorell i
alumnes de 4t d’ESO del
Col·legi La Mercè

18.30 h
DOCUMENTAL DEL MES
A BETTER MAN, d’Attiya
Khan i Lawrence Jackman
Lloc: Casa de Cultura
En una calorosa nit d’estiu fa
22 anys, Attiya Khan, de tan
sols 18 anys, va recórrer els
carrers d’Ottawa, espantada
per la seva vida. Estava
fugint del seu exnòvio,
l’Steve, que l’havia maltractat
diàriament durant 2 anys.
20 anys després l’Attiya
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queda de nou amb l’Steve. Vol saber com recorda la
seva relació i si està disposat a assumir la responsabilitat
de les seves accions violentes. A Better Man segueix el
procés que comença a partir d’aquest moment: un any de
converses, visites als llocs que van ser testimoni de la seva
relació i sessions de teràpia conjuntes que forcen l’Steve
a reconèixer la violència infrigida i fer-se’n responsable.
Una mirada diferent sobre la violència masclista durant
l’adolescència que permet avançar cap a un model preventiu
basat en l’assumpció conscient de responsabilitat per part
de l’agressor.
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell amb la col·laboració de
Cinema del Diable
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22.30 h
MONOLOADDICTES CAFÈ
Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell

DEL 16 AL 20/05
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, una cita internacional en la qual, des de fa
anys, Martorell també hi participa. Les activitats al voltant d’aquesta jornada començaran el
dia 16, duraran fins el dia 20 i tindran l’any Cererols 400 com a protagonista.

16/05

I

Dimecres

17.30 h
ESPECTACLE EL SENYOR
DE LES BALDUFES, a càrrec
de la companyia Penélope y
Aquiles
Lloc: Jardí de L’Enrajolada

Activitat gratuïta adreçada
a famílies amb infants de 3 a
10 anys.
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de
Martorell
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18/05

I

Divendres

19.00 h
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ “JOAN
CLARET. 10 FIGURES”
Lloc: MUXART. Espai d’Art i
Creació Contemporanis (Pl.
de les Hores, s/n)
Org.: Ajuntament de Martorell

19/05
Dissabte
Dichos Diabolos
12

19/05 		

I

Dissabte

20.00 h
CONCERT ANY CEREROLS
LES ALTRES VEUS, amb Dichos Diabolos
Lloc: Museu Vicenç Ros
Dins la Nit dels Museus s’ofereix un recorregut per la
vida de Joan Cererols a través d’una col·lecció de peces
seves, però també d’autors amb qui va conviure: músics
com Mateo Romero, Carlos Patiño i Gabriel Manalt, entre
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d’altres. Inclou obres tan
estrictament litúrgiques com
paralitúrgiques (villancets) on
es pot trobar potser l’aspecte
més experimental i innovador
d’aquest repertori.
Preu: entrada a taquilla: 4
€; 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 a un dia abans de
l’espectacle a les Oficines
d’Atenció al Ciutadà del
Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de
Martorell.
Org.: Ajuntament de
Martorell
Aforament limitat.
Imprescindible reserva prèvia
al 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat

23/05

I

Dimecres

17.00 h
CONCERT DE LA CORAL
INOVYN
Lloc: Residència Sant Joan
de Déu
Preu: gratuït
Org.: Coral Inovyn

24/05

I

25/05

I

Divendres

19.00 h
FESTIVAL BENÈFIC DE
L’ARC DE SANT MARTÍ
Lloc: teatre i pista d’El
Progrés
Org.: Ajuntament de
Martorell i Fundació Arc de
Sant Martí

19.30 h
JAM SESSION DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

No et perdis els concerts
improvisats de la Jam
Session
Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: gratuït
Org.: Escola Municipal de
Música

Dijous

19.00 h
XERRADA
LA SITUACIÓ
METEOROLÒGICA I EL
CANVI CLIMÀTIC, a càrrer
d’Enric Agut, meteoròleg de
TV3
Lloc: Biblioteca Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell
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26/05

I

Dissabte

de 10.00 a 18.00 h
FIRA DEL BENESTAR FÍSIC I EMOCIONAL
Lloc: plaça de la Vila
Teràpies alternatives, benestar físic i emocional, salut,
nutrició i cures, tallers i altres activitats es donen cita a la
Fira del benestar físic i emocional. El 26 de maig de 2018 de
10 a 18 h a la vila de Martorell.
Org.: Ajuntament de Martorell

22.00 h
TEATRE
A MÍ NO ME ESCRIBIÓ
TENNESSEE WILLIAMS, de
Cia. Roberto G. Alonso
Lloc: pàrquing del pont
d’Anoia
Una dona d’edat indefinida
explica les seves recances.
Amb un gust especial per
la hipèrbole sentimental,

26/05
Dissabte

A mi no me escribió
Tennessee Williams
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exposa les desil·lusions
que l’han convertit en
la persona que és ara i
s’emmiralla en la desmesura
de les heroïnes de Tennesee
Williams o en les dives de
la cançó. Rere les seves
històries apareix una figura
desnonada emocionalment
i econòmicament que lluita
per la supervivència amb les
armes de la ficció. Una peça

amb dramatúrgia de Marc
Rosich, que fa incursions en
la dansa, el teatre gestual,
el text clàssic, el playback,
la cançó en directe i la
performance, buscant la
proximitat amb el públic en
un escenari no convencional.
Espectacle sense seient. No
habilitat per a persones amb
la mobilitat reduïda.

molt vigent a la memòria
dels martorellencs. Passat
Corpus es donava el tret de
sortida a les festes de carrer.
Parlarem de tot plegat
mentre mengem coca i
prenem cafè.
Preu: gratuït
Org.: Ajuntament de
Martorell

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

23.00 h
JAM DE SALSA
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de
Martorell

28/05

I

Dilluns

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL, amb
Ferran Balanza
“CORPUS I L’INICI DE LES
FESTES DE CARRER”

Al mes de maig Martorell es
vestia de flors per la festa
de Corpus, una tradició avui
perduda però que segueix

31/05

I

Dijous

PRESENTACIÓ LLIBRE
CICLE DE L’EXILI IV.
MEMÒRIES DE L’EXILI
MEXICÀ (1943-1956), d’Artur
Bladé Desumvila
Lloc: Torre de les Hores
La presentació estarà a
càrrec de Xavier Garcia.
Preu: gratuït
Org.: Fundació Francesc
Pujols i Morgades
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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.

“Joan Claret. 10 figures”
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació
Contemporanis
Dies i horaris: : del 18 de maig a l’1 de juliol
de 2018. Dijous i divendres de 17h a 20h
(maig); de 17.30h a 20.30h (juny). Dissabtes
i diumenges de 10.30 a 14h.
Preu: gratuït
Aquest projecte parteix de l’exposició i
llibre numero 7 de “0 Figura”, amb obres
de Claret, Tharrats i Vilacasas, i poemes
d’Argenté, Blai Bonet, Brossa, Espriu, Foix,
Garcés, Garriga Barata, Horta, Manent,
Pedreira, Pere Quart, Perucho, Sarsanedas,
Teixidor, Santos Torroella, Viladot i Vinyoli,
que va ser presentada a la Sala Gaspar,
de Barcelona, amb una tria de Santos
Torroella, l’abril de 1963. Es tracta de fer
una nova versió d’aquesta exposició, on 10
poetes “il·lustraran” 10 obres de Joan Claret.
Joan Claret (Barcelona, 1929-2014),
reconegut dins el corrent constructivista de
l’art català i considerat una de les figures
claus de l’art abstracte de postguerra, va
aconseguir la seva primera exposició el
1959 a la sala Gaspar.
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En els anys successius la seva obra
es va internacionalitzar gràcies a una
sèrie d’exposicions a Tòquio, Bonn, Sao
Pãulo i Londres, entre d’altres. Aquesta
progressiva difusió internacional del
treball de Joan Claret va créixer entre
els anys 1964 i 1965 amb la inclusió de
la seva obra en una exposició col·lectiva
itinerant pels Estats Units, englobat
dins els grups Modern Spanish Painting
i Seven Catalonian Artists. Aquesta
presència entre el més destacat de la
seva generació és una conseqüència
directa d’haver guanyat, el 1962, el
primer premi del Concurs Internacional
de Dibuix Joan Miró.
Org.: Ajuntament de Martorell
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“Inspiració Montserrat”
Lloc: Museu Municipal Vicenç Ros
Dies i horaris: del 13 de maig al 16 de
novembre de 2018. Visites i reserves:
93 774 22 23 o museus@martorell.cat
Preu: gratuït
Aquesta mostra neix vinculada al quart
centenari del naixement del músic
martorellenc Joan Cererols, que va ser una
figura cabdal de la música creada al monestir
de Montserrat.
El vincle entre Martorell i Montserrat
queda reflectit en una selecció d’obres que
mostren representacions de la muntanya i
de la imatge de la Moreneta, procedents de
L’Enrajolada, el Muxart. Espai d’Art i Creació
Contemporanis i el Museu Municipal Vicenç
Ros. L’exposició compta amb la col·laboració
del Museu Frederic Marès de Barcelona.
Org.: Ajuntament de Martorel
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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

L’olambreta. La ludoteca
dels museus
Lloc: L’Enrajolada. Casa
Museu Santacana,
c/ de l’Aigua, 1
Activitat adreçada a
infants de 3 a 8 anys que
necessàriament han de
venir acompanyants d’un
adult. Ludoteca ambientada
en una casa benestant del
segle XIX on els nens i nenes
podran jugar tal com ho feien
els nostres avantpassats,
disfressar-se amb vestits
d’època, parar taula tal com
es feia aleshores i descobrir
la diversitat d’invents que es
van descobrir a l’entorn del
1900. Aforament limitat.
Dia i hora: cada dimecres en
període escolar de 17.00 a
19.30 h
Org.: Ajuntament de
Martorell

Realització col·lectiva
d’un llibre d’artista sobre
la identitat, la diferència
i el respecte, a càrrec del
periodista Josep Antoni
Tàssies Penella
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: 23, 25 i 28 de maig
a les 18.00 h. Places limitades.
Inscripcions a la biblioteca 93
775 60 60
Org.: Ajuntament de
Martorell i Diputació de
Barcelona
Reunió del Club de
lectura infantil (per a nens
de 1r de primària)
Lloc: Biblioteca Martorell
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
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Reunió del Club de
lectura nocturn
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: : 17 de maig a les
21.30 h
Org.: Museus de Martorell
Reunió del Club de
lectura en anglès, a càrrec
de Charles Vella
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: 16 de maig a les
19.00 h
Org.: Ajuntament de
Martorell
Reunió del Club de
lectura en horari de tarda
Lloc: Biblioteca Martorell
Dia i hora: 28 de maig a les
18.00 h
Org.: Ajuntament de
Martorell

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