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Víctor Pujol i Maria Walias 
presideixen els esplais de la Vila i 
de Buenos Aires, respectivament. 
Amb motiu de la Setmana de la 
Gent Gran ens expliquen com és 
el dia a dia de l’esplai i les seves 
activitats.

Víctor Pujol Farizo (Martorell, 
1944). Nascut al carrer de 
Lloselles, va ser director 
comercial de Solé Diesel fins que 
es va jubilar. Des de fa sis anys 
és soci de l’esplai de la Vila, del 
que va assumir la presidència fa 
4 anys. Té com a companys de 
junta el Cisco Carol, el Pere Bel, 
el Josep Borrull i l’Àngel Borrega. 

Maria Walias Picó (Barcelona, 
1936). Va néixer al barri de la 
Barceloneta i va arribar a Martorell 
fa 15 anys. Durant 25 anys va ser 
l’encarregada de manteniment 
de Caixa Catalunya. Des de fa 
14 anys és sòcia de l’esplai de 
Buenos Aires. N’és presidenta 
des de fa sis anys. 

Quina és la finalitat de l’esplai?

Víctor Pujol: L’esplai és un espai 
en el qual la gent gran hi pot 
realitzar diverses activitats. Des 
de musicoteràpia a informàtica, 
ioga o puntes de coixí. Es tracta 
d’activitats que fa temps que es 
realitzen i tenen molt de públic. A 
partir de l’estiu fem els berenars a 
la fresca els dissabtes a la tarda 
del juliol. L’esplai és un lloc que 
funciona a partir de col·laboracions 
i on hi ha una activa participació. 
La gent s’ho passa d’allò més bé!

Maria Walias: L’esplai és un lloc 
on la gent juga al bingo, al parxís, 
a la petanca i a altres activitats. 
Tenim també una coral i, a més, 
fem activitats musicals i ball. La 
finalitat de l’esplai és tenir una 
oferta d’activitats per a gent gran i 
que facin colla. Cada any fem tres 
dinars. El proper serà el dia 1 de 
juliol, que celebrarem la berbena 
de Sant Pere. A l’octubre, a més, 
l’esplai farà 32 anys i farem una 
festa. L’altra dinar és al Nadal. 

Com s’organitzen les activitats 
que s’hi fan?

VP: Tenim conserges i dues 
persones, l’Alfred i la Maria Carme, 
que són que fan totes les gestions i 
s’encarreguen que tot funcioni. És 
molt fàcil per a tothom assabentar-
se de les activitats, ja que quan 
entres als esplais hi trobes tots 
els documents informatius. Els 
interessats a participar en les 
nostres activitats només han de 
pagar 2 euros per fer-se socis de 
l’esplai. És una forma de tenir un 
control dels socis. 

MW: Les organitzem nosaltres 
mateixos. La Caixa subvenciona 
algunes activitats al cent per 
cent, que són gratuïtes, com la 
informàtica, però la majoria van a 
càrrec dels socis, que paguen una 
quota pels cursos que es fan, una 
mitjana de 5,70 euros al mes.

"Els avis 
tenen una 
funció molt 
important: 
molts dels 
socis de 
l’esplai 
cuiden dels 
nets i, a més, 
són capaços 
d’organitzar 
una xarxa 
d’activitats"
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"Cada 
vegada ve 
més gent 
jove. Abans 
eren de 70 
en amunt 
i avui ja 
tenim moltes 
persones de 
60. Els avis 
no només 
fan una gran 
funció, sinó 
que també 
són una 
font per a 
les noves 
generacions"

Quin tipus d’activitats feu i cap 
a quin públic estan adreçades?

VP: No mirem l’edat, però els 
socis normalment tenen més de 
60 anys. Tenim un local que no 
és gaire gran i que a vegades ens 
limita, però hi fem informàtica, 
musicoteràpia, ioga, puntes de 
coixí i un cicle de conferències 
per treballar la memòria que 
es diu “Activa la ment”. Des de 
l’any passat, a més, fem una 
petita festa per cloure l’any. 
Enguany farem un musical a El 
Progrés el 16 de novembre, com 
a celebració de la Castanyada, 
en què participaran gairebé 40 
persones entre actors i personal 
tècnic. L’espectacle consistirà 
en 14-16 peces musicals que 
encantaran a tothom. Ho vam 
fer a El Foment, però hem hagut 
de canviar de local perquè no hi 
havia prou capacitat. 

MW: Fem activitats de txikung, 
tenim ioga, cursos i tallers que 
ens proporciona l’ajuntament, a 
vegades conferències, informàtica 
i a més hi ha espais on la gent 
pot jugar a la petanca, al dòmino 
i una sala on a vegades les 
senyores juguen al bingo. Des de 
fa unes setmanes es fa també un 
taller de teatre. 

També feu la festa dels 84 
anys, oi?

VP: Sí, és un acte d’homenatge 
als socis dels esplais que fan 
84 anys. Aquesta activitat està 
encabida en la Setmana de la 
Gent Gran, que celebrem la 
primera setmana de juny. A més, 
ara som més gent perquè des de 
l’any passat l’esplai de Buenos 
Aires també s’ha afegit a la festa, 
així que ho celebrem plegats a El 
Progrés. 

Quin paper juguen els avis a la 
societat?

VP: No em vaig vincular a l’esplai 
fins que em vaig jubilar. Ara 
m’adono que la gent col·labora 
molt bé i és molt educada. Veus 
gent amb cadires de rodes i 
bastons, però que venen a les 
activitats i tenen ganes de fer 
coses. Els avis tenen una funció 
molt important: molts dels socis 
de l’esplai cuiden dels nets i, a 
més, són capaços d’organitzar 
una xarxa d’activitats i tenen 
molta capacitat col·laborar. Tenim 
la sort de que l’Ajuntament ens 
està ajudant molt, a més de La 
Caixa i Inovyn. És molt important 
que ens puguin ajudar, perquè és 
molt car mantenir un local.
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MW: Són importants. Cada vegada 
ve més gent i cada vegada és més 
jove. Abans eren de 70 en amunt 
i avui ja tenim moltes persones de 
60. Els avis no només fan una gran 
funció, sinó que també són una 
font per a les noves generacions. 
Sovint venen nois dels instituts i els 
expliquen les seves vivències. Això 
fa que moltes històries puguin seguir 
en el temps i vincula joves i grans. 

Martorell és un poble molt 
entregat amb la gent gran. Com 
és viure-hi?

VP: Tots dos esplais tenen la 
parada de la guagua davant. Això 
és molt important perquè permet 
l’accessibilitat. Martorell està molt 
ben adaptat i ben adequat. Tenim 
locals antics, però amb ascensors 
i molt bones condicions. A més el 
poble té espais per passejar, per 
caminar, amb bancs i flors. 

MW: Fa 15 anys que visc a Martorell 
i és un poble que ha canviat 
moltíssim. Ara hi ha rampes, moltes 
places i espais verds. A més, s’hi fan 
una pila d’activitats. És un municipi 
molt ben equipat i pràctic per a la 
gent gran! 
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Activitats
De l’1/06/2018 al 30/06/2018

Activitats

Activitats destacades

La Setmana de la Gent Gran i les votacions dels Pressupostos Participatius son les principals 
activitats del mes de juny. 

02/06  I           Dissabte

18.30 h

ESPECTACLE SOLIDARI ILUSIONES SOLIDARIAS, amb 
Daniel Collado

Lloc: Auditori Joan Cererols

L’Associació Educativa Cultural La Trampolina presenta 
l’espectacle Ilusiones solidarias del mag Daniel Collado. Una 
funció benèfica dintre de la campanya “Sueña”, que lluita 
contra el càncer infantil. 

Preu entrades:
Anticipada: 8 € Cafeteria 
Coco,  La Xixonenca, Fleca de 
Castellví de Rosanes i al web 
www.entradium.com

Taquilla: 10 €
Org.: AEC La trampolina

18.30 h
CINECLUB
LLUC SKY WALKER, de 
Jaume Fargas

Projecció de la pel·lícula 
sortida del Taller de cinema 
de la Regidoria de Joventut, 
que celebra 10 anys.

Org.: Cinema del Diable i 
Ajuntament de Martorell

23.30 h
MÚSICA A L’ATENEU

Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: entrada gratuïta
Org,: Ajuntament de 
Martorell 

DE L'1 AL 8 DE JUNY
30a SETMANA PER A L’ENVELLIMENT ACTIU I LA GENT GRAN
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01/06  I       Divendres

17.30 h
EXPOSICIÓ DEL GRUP DE 
DIBUIX I PINTURA GENT 
GRAN

Lloc: El Círcol

04/06  I            Dilluns

15.00 h
VISITA DE LA RESIDÈNCIA 
ANOIA A L’ESCOLA 
VICENTE ALEIXANDRE 

Cloenda del projecte “Una 
carta, un amiga i un amic”

Lloc: Escola Vicente 
Aleixandre

18.00 h
TALLER D’ABRAÇADES 

Cloenda del projecte “Una 
carta, un amiga i un amic”

Lloc: Vestíbul de l’Ajuntament 

05/06  I          Dimarts

9.30 h
XERRADA. GESTIÓ 
D’EMOCIONS
Lloc: Esplai de Buenos Aires

15.00 h
INICI DEL TALLER 
“ENTRENA” PER A GENT 
GRAN

Lloc: Residència Sant Joan de 
Déu de MartorellDis
17.00 h
EXPOSICIÓ DE 
MANUALITATS

Lloc: Esplai Buenos Aires

17.30 h
JORNADA VOLUNTARIAT I 
GENT GRAN
Lloc: Esplai Buenos Aires

06/06  I        Dimecres

10.00 h
VISITA DE L’ESCOLA 
LOLA ANGLADA A LA 
RESIDÈNCIA SANT JOAN DE 
DÉU 
Cloenda del projecte “Una 
carta, una amiga i un amic”
Lloc: Residència Sant Joan 
de Déu de Martorell

16.30 h
TALLER. DONES GRANS, 
DONES SANES, DONES 
SÀVIES

Lloc: Esplai La Vila

17.00 h
TERÀPIA AMB GOSSOS A 
CÀRREC DE L’ASSOCIACIÓ 
DISCAN

Lloc: Residència Anoia

18.00 h
Trobada dels grups de ball i 
gent gran

Lloc: El Progrés



1110

Activitats

Activitats destacades

DE L'1 AL 8 DE JUNY
30A SETMANA PER A L’ENVELLIMENT ACTIU I LA GENT GRAN

07/06  I   Dijous

9.30 h
XERRADA
GESTIÓ D’EMOCIONS
Lloc: Esplai La Vila

11.00 h
EDAT D’OR: EL NOSTRE DIA 
A DIA
Lloc: Farmàcia Miralles  
(Pl. del Vi – Punt de Bon 
Veïnatge gent gran)

17.00 h
CINEMA
VUELTA A CASA DE MI 
MADRE, d’Eric Lavaine
Lloc: Auditori Centre Cultural

Inscripció prèvia en Esplais de 
la gent gran de Buenos Aires 
i la Vila

08/06  I   Divendres

17.00 h
CLOENDA
Lloc: El Progrés

Presentació a càrrec del 
grup de teatre gent gran. 

Reconeixement als socis dels Esplais de Gent Gran que fan 
84 anys. Berenar i espectacle amb l’orquestra Castell Band

Necessari recollir tiquet en els esplais de la gent gran de 
Buenos Aires i La Vila.

06/06  I       Dimecres

18.30 h

DOCUMENTAL I COL·LOQUI 
VEUS CONTRA L’ESTIGMA

Lloc: Biblioteca Martorell

El documental Veus contra 
l’estigma, que es va emetre 
al programa Sense Ficció de 

TV3, serà el punt de partida 
d’un col·loqui en el qual hi 
intervindrà Cristina Martí, la 
Princesa Inca. 

El documental explica la 
història d’un grup cada dia 
més nombrós de persones 
diagnosticades amb algun 
trastorn mental que surt 
de l'armari i revoluciona les 
estructures sanitàries i les 

associacions de pacients i 
familiars. Seguint l'estela del 
que ja va començar fa més 
d'una dècada en altres països 
europeus, es fan visibles amb 
anuncis al metro, cursos a 
professionals o xerrades als 
periodistes dels mitjans. 

Org.: Associació per la Salut 
Mental del Baix Llobregat 
Nord

06/06 
Dimecres

Documental i Col·loqui 

Veus Contra L’estigma

 01. L’Entrevista 03. Activitats

De l’1/06/2018 al 30/06/2018

L’Agenda     Juny 2018



1312

Activitats

Activitats destacades

07/06  I             Dijous

18.00 h
HORA DEL CONTE

Lloc: Biblioteca Martorell
Org.: Ajuntament de 
Martorell i Aula de Teatrel      

18.00 h

ESPECTACLE INFANTIL
MR. PARFUM, de Festuc 
Teatre
Lloc: plaça de la Vila (davant 
d’El Círcol)
Pietro Pampolino,  
Mr. Parfum, és un personatge 
extravagant que viatja amb 

el seu vehicle, una espècie 
de bicicleta que transporta 
un “artilugi- acoplat”:

Amb l’ajuda dels seus 
materials essencials, 
manipularà i desafiarà la 
química per tal de dur 
a terme el seu objectiu, 
fabricar un perfum 
personalitzat per a cada 
ciutat, el perfum ideal.
Un espectacle a peu de 
carrer, itinerant i/o estàtic, 
on la interacció amb el 
públic i l’humor són trets 
fonamentals de l’acció.

Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell

Amb una carrera de primer nivell vinculada a la English 
Chamber Orchestra i a l’OBC, el músic anglès oferirà un 
recital amb peces de Telemann i obres que li han dedicat 
compositors com Leonardo Balada i Anton García Abril. A 
més, farà l’estrena mundial d’Invenció núm. 1, de Francisco 
Fleta Polo. El concert s’esponjarà amb poesies de Lluís 
Santacana i Faralt i una copa de cava per a tots els 
assistents. 
Preu:
Entrada anticipada 8 € (venda d’entrades a la Llibreria Miró)

Entrada taquilla 10 €
Socis de Joventuts Musicals 
de Martorell, 4 €
Org.: Joventuts Musicals de 
Martorell

23.30 h
JAM DE SWING

Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell

 01. L’Entrevista 03. Activitats

De l’1/06/2018 al 30/06/2018

L’Agenda     Juny 2018

08/06  I       Divendres

22.30 h
MONOLOADDICTES, amb 
Víctor Parrado

Lloc: Auditori Joan Cererols
Preu: 12 € entrada anticipada 
i 15 € entrada taquilla
Org.: Ajuntament de 
Martorell

09/06  I          Dissabte

17.00 h
EXHIBICIÓ DE PUNTES DE 
COIXÍ
Lloc: plaça de les Puntaires
Org.: Associació de Puntaires i 
Ajuntament de Martorel

19.00 h
ART PARTY 2018

Lloc: Ca l’Oller
Org.: Associació d’Artistes 
Plàstics de Martorell

19.00 h

CONCERT M’CLÀSSICS
ASHAN PILLAI, VIOLA
Lloc: L’Enrajolada, Casa 
Museu Santacana
Ashan Pillai és un dels 
solistes de viola més 
coneguts del món. 
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Activitats

Activitats destacades

10/06  I       Diumenge

17.30 h
MUSICAL TUTTI FRUTTI

Lloc: Esplai d’Avis Buenos 
Aires
Jubilats i pensionistes del 
Centre Dual d’Esparraguera
Org.: Ajuntament de 
Martorell

16/06  I         Dissabte

18.30 h

DOCUMENTAL DEL MES
PETITET, DE CARLES BOSCH

Lloc: Casa de Cultura de La Vila

Joan Ximénez Valentí, 
Petitet, un corpulent gitano 
del barri del Raval de 
Barcelona, havia acompanyat 
–tocant els bongos– molts 
dels grans músics de la 
rumba. El seu pare va ser 
palmero del famós ídol de 
la rumba catalana Peret, 
ja mort com tots els grans 
noms de la seva generació 
que van popularitzar i 
internacionalitzar la rumba 
catalana.

Abans de morir la seva mare, en Petitet li va prometre que 
algun dia retornaria la rumba catalana a dalt de tot, a un dels 
escenaris més importants: al Gran Teatre del Liceu. És fill 
únic i pateix miastènia greu, una malaltia de les anomenades 
rares que només es diagnostica a una de cada 50.000 
persones a tot el món i encara no té curació.

Ara, per poder complir la seva promesa, haurà de reunir una 
vintena de músics gitanos –genials, però indisciplinats– i 
aconseguir el miracle que suposa posar-se d’acord amb una 
orquestra simfònica. 

Els assaigs certament són un caos: els seus gitanos no han 
llegit mai una partitura. 

Tot i les dificultats, en Petitet 
aprofita tant els dies bons 
com els dolents, disposat a 
complir la promesa que va 
fer a la seva mare.

Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de 
Martorell amb col·laboració 
de Cinema del Diable

19.00 h
CEREROLS 400
SERGIO MONSALVE, 
CONTRATENOR
Lloc: Escola Municipal de 
Música
Una de les novetats del 2n 
Concurs de Cant Josep 
Palet ha estat la creació del 
Premi Joan Cererols al Millor 
Intèrpret de Música Antiga. 
El guanyador d’aquest premi 
ha estat el contratenor 
colombià Sergio Monsalve, 
a qui sentirem amb música 
de Vivaldi, Händel i Porpora 
acompanyat al piano 
d’Alessio Coppola.

Preu: entrada gratuïta
Org.: Joventuts Musicals de 

Martorell i Ajuntament de 

Martorell

18/06  I             Dilluns

DURANT TOT EL DIA
DARRER DIA DE VOTACIÓ 
DELS PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

El dilluns 18 de juny s’acaba 
el termini per votar les 
propostes dels Pressupostos 
Participatius 2018. Votar 
és ben fàcil: pots fer-ho al 
web decideix.martorell.cat o 
presencialment a l’Oficina de 
Pressupostos Participatius 

(El Círcol, plaça de la Vila, 19).
Digue-hi la teva! Vota les 
idees que vols que es facin 
realitat a Martorell. 

Org.: Ajuntament de Martorell

19.00 h
CONCERT DE COMBOS DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA

Lloc: plaça de la Vila
Els conjunts de l’Escola de 
Música surten al carrer per 
apropar la música a tota la 
ciutadania.
Org.: Ajuntament de Martorell
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Activitats

Activitats destacades

19/06  I           Dimarts

17.30 i 18.15 h
CANTATA REBEL·LIÓ A LA 
CUINA
Lloc: Auditori Joan Cererols
Amb els nens de 
Sensibilització de l’Escola 
Municipal de Música

Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de 
Martorell

20/06  I        Dimecres

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

Martorell té una extensa 
tradició festiva. Fins no fa 
gaires anys cada carrer del 
poble tenia les seves pròpies 
festes. Les recordem amb 
l’historiador Ferran Balanza i 
berenant plegats.

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de 
Martorell  

 01. L’Entrevista 03. Activitats

De l’1/06/2018 al 30/06/2018

L’Agenda     Juny 2018

19.00 h
CONCERT CORAL 
I CONJUNTS 
INSTRUMENTALS
Per part dels alumnes de 
l’Escola de Música de Martorell

Lloc: Auditori Joan Cererols
Org.: Ajuntament de Martorell

21/06  I             Dijous

19.00 h
CONCERT DE COMBOS I 
JAM-SESSION
Lloc: plaça de la Vila

En motiu del Dia 
Internacional de la Música, 
la Jam-Session de l’Escola 
de Música es trasllada de 
l’Ateneu a la plaça de la Vila. 

Org.: Ajuntament de Martorell

22/06  I       Divendres

VISITA A LA LLOTJA I 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
DE BARCELONA
Amb el periodista David 
Revelles. Places limitades. 
Inscripció a la Biblioteca  
(93 775 60 60).

Org.: Ajuntament de Martorell

27/06  I      Dimecres

19.00 h
RECITAL DE GUITARRA
“LA GUITARRA A 
CATALUNYA”, a càrrec de 
Maria Ribera i Jordi Sàbat

Lloc: Torre de les Hores
Preu: entrada gratuïta
Org.: Fundació Francesc 
Pujols

29/06  I     Divendres

20.00 h
SHOPPING NIGHT

Lloc: El Progrés
Org.: El Progrés



1918

 “Joan Claret. 10 figures” 
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis

Dies i horaris: fins l’1 de juliol de 2018. 
Dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h. 
Dissabtes i diumenges de 10.30 a 14 h.

Preu: gratuït

Aquest projecte parteix de l'exposició i 
llibre número 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. En els anys successius 
la seva obra es va internacionalitzar 

Cada mes Martorell s’omple d’exposicions en els seus diversos espais. 
Us en donem a conèixer tota la programació. 

Exposicions

gràcies a una sèrie d'exposicions a 
Tòquio, Bonn, São Paulo 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

 01. L’Entrevista 04. Exposicions

De l’1/06/2018 al 30/06/2018

L’Agenda     Juny 2018
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 01. L’Entrevista 04. Exposicions

De l’1/06/2018 al 31/06/2018

L’Agenda     Maig 2018

 “Inspiració Montserrat”
Lloc: Museu Municipal Vicenç Ros

Dies i horaris: fins al 16 de novembre. 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



La trobaràs als comerços de Martorell

L’AGENDA
PERQUÈ NO VOLEM QUE ET PERDIS 
CAP MOMENT



Vota a: 

decideix.martorell.cat o a l'Oficina de 
Pressupostos Participatius  
(El Círcol. Pl. de la Vila, 18)

DIGUE-HI LA TEVA! FINS AL 18 DE JUNY, 
VOTA LES IDEES QUE VOLS QUE ES 
FACIN REALITAT A MARTORELL. 


