


Va néixer al Barri Rosanes l’any 1940.  El seu 
pare, en Salvador Porta i Bosch va obrir  el seu 
estudi i botiga de fotografia el 1941 al carrer 
Francesc Santacana, 11, però ja es dedicava a 
la fotografía des de l’any 1934, i a més durant 
els anys també ha recopilat algunes fotos molt 
més antigues, endinsant-nos en el segle XIX.

En Ferran Porta compta amb un arxiu fotogràfic, 
ordenat cronològicament, on hi podem trovar 
esdeveniments de tota mena de 2.100.000 
fotos, de les quals 400.000 ja están digitalitza-
des, on ràpidament podem esbrinar la realitat 
social de Martorell, així com la transformació 
que ha sofert la nostra Vila al llarg de gairebé els 
últims 100 anys.

El Pregoner de la Festa

El nostre Pregoner d’enguany està casat amb 
l’Elena, que va néixer al nostre barri i té dos fills i 
una filla, es va jubilar als 75 anys, ha format part 
de l’Associació de Botiguers de la Vila, de l’AMPA 
de l’antic col.legi Santo Tomàs d’Aquino i des de 
molt jove fins a l’actualitat  està lligat al sardanis-
me local, aquí cal esmentar que va fundar la Colla 
Sardanista Martorell el mes de Setembre de 1955 
participant com a Colla  en la inauguració del Nou 
Camp l’any 1957 i des de la seva creació ha 
format part de la Secció Sardanista de Martorell i 
continua ballant sardanes.

És un martorellenc de socarrel que coneix molt bé 
el nostre barri i de segur que ens agradarà molt 
escoltar-lo ...

Ferran Porta



A les 22:00 a la Capella de Sant Joan Baptista, PREGÓ 
INAUGURAL DE LA FESTA a càrrec d’en Ferran Porta.

Tot seguit presentació de la restauració de les rajoles 
d’antics mosaics de la Capella, conservats per la 
família Colell-Astúrias.

A continuació, concert de corda a càrrec d'Eugeni 
Muriel i Aida Ortiz. En acabar, a la plaça de la Creu hi 
haurà coca de vidre i moscatell per cortesia de la 
Familia Colell-Astúrias.

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça de la Creu, Audició de 
Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat de Manresa, amb 
la col·laboració de la Secció Sardanista de Martorell. 
Durant l’audició, arribada de la Flama del Canigó, lectu-
ra del Manifest i ofrena de la Flama a les autoritats de 
l’Ajuntament de Martorell.

A 3/4 de 9 del vespre, Trobada i sortida a sopar als 
voltants de la Font de la Truita (Cal portar-se el sopar). 

A 1/4 d’11 del vespre, tornada amb les Atxes de vent 
enceses per la Flama del Canigó i encesa del Foc de 
Sant Joan, al terraplè de darrera la llar d’infants.  A conti-
nuació al passeig del Quarter, Repartiment de Coca de 
Sant Joan i cava, amenitzat amb musica ambiental.

22
Juny

Divendres

FESTES DE SANT JOAN 
AL BARRI DEL PONT DEL DABLE

23
Juny

Dissabte

24
Juny

Diumenge A 1/4 d’una del matí, a la Capella de Sant Joan, Missa 
solemne en honor al nostre patró.  A continuació, a 
la plaça de la Creu, Vermut per la Gent Gran del 
nostre barri, patrocinat per Hotel Manel i 
Cropepa’s. Durant el vermut, es farà la entrega de 
premis del XXV Concurs de Pintura Ràpida, organit-
zat pels Amics de l’Art de Martorell.

A les 6 de la tarda, al passeig del Quarter, Trencada 
d’Olles, xocolatada i divesrsió a càrrec d’en Pipo, 
per als mes menuts. A les 7 de la tarda, a la plaça de 
la Creu, Concert de Gospel, a càrrec del grup 
Donant la Nota. 



2018

2018

30
Juny

Dissabte A les 21:00, Concurs d’All i Oli al passeig del quarter. 
A continuació, Sopar de Germanor al mateix Passeig 
(Cal portar-se el sopar). Durant el cap de setmana 
anterior, trobareu la taula al davant de la Capella per 
apuntar-vos al sopar al carrer i al concurs d’all i oli. 
Després del sopar, tots a ballar amb la música de “El 
Pere”. Durant la nit es cremarà la Traca final de festa.

01
Juliol

Diumenge A 2/4 de 9 del matí, sortida des del pàrking del vapor 
per a les 9 iniciar del XXXV Concurs Infantil de 
Pesca, organitzat per la Societat de Pescadors 
Esportius de Martorell, a la zona del Cairat del Riu 
Llobregat. Inscripcions a la mateixa Societat Esportiva 
de Pescadors.

A les 13:00, entrega de Premis del XXXV Concurs 
Infantil de Pesca. 

La Comissió de les festes es reserva 
la potestat de canviar o modificar 
horaris i /o activitats.

Notes: SEGURETAT:
La nit de la revetlla, per garantir la 
seguretat dels assistents, estarà 
prohibit llençar petards en tot el 
Passeig del Quarter.

ATXES DE VENT: 
Els menors de 16 anys, hauran 
d’anar acompanyats d’un adult 
responsable per poder portar Atxa.

RIFA DEL BE:
Durant el dia de Sant Joan es 
durà a terme la inscripció. El 
sorteig es farà el mateix dia de 
Sant Joan abans d’acabar la 
festa. Els beneficis aniran en 
favor de la Capella.



Concert de Sant Joan, Donant la Nota

Donant la Nota inicia el seu recorregut com a 
taller de gospel a l’Escola Municipal de Música de 
Gelida, per la seva actual directora fa dos anys. 
És al 2016 quan s’estableix com a entitat pròpia i 
adopta el seu actual nom.
Donant la Nota actualment és una formació estable 
composada per 29 veus, la majoria femenines, 
oberta a nous cantaires.

El seu repertori es centra bàsicament en música 
de gospel contemporani d’autors com Kirk 
Franklin, Israel Houghton o Kurt Carr. Però també 
fan adaptacions per a coral de temes de pop 
actual de grups i cantants com One Republic, 
Adele,... i versions tan emblemàtiques com 
Asimbonanga dedicada a Nelson Mandela.
Una música que de ben segur no us deixarà 
indiferents.

Brighter Day - Kirk Franklin 6:50 BANDA
I smile - Kirk Franklin 5:00 BANDA
Hlonofatsa - Henri William Otsomotsi 3.00 BANDA
In the Sanctuary - Kurt Carr 3.50 BANDA
He reigns - Kirk Franklin 5:00 (Anna Colom) BANDA
Rolling in the deep - Adele 5:00 BANDA
Wanna be happy - Kirk Franklin 4.32 BANDA
Lord, you're good -  Israel Houghton 4.45 BANDA
Asimbonanga / Biko - Traditional 3.50 PIANO + PERCUSSIÓ
Better is one day - Trey MacLaughlin 3:00 PIANO
Every praise - Hezekiah Walker 4.30 (Silvia) BANDA
I still haven’t found what I’m looking for (Lucre i Laia) U2 3.30 BANDA
Rius del Mon (Many Rivers to Cross) - Jimmy Cliff 4.00 (Carme, Laia, Carme Ll, Marta) 

Repertori

Banda
I will bless the lord - Josette Marchak 4.00 BANDA
Let me wait for you - Bazil Meade 4.00 BANDA
Speak to me - David Daniel 5.00 BANDA
Joy - Kirk Franklin 4.00 SOLISTA MASCULÍ I FEMENÍ BANDA
Giants - Donald Lawrence 5.00 SOLISTA BANDA
Come Holy Spirit - Norman Dade&Bobby Lewis  2.27 SOLISTA PERCUSSIÓ

Direcció: Desirée Povedano




