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ALFRED MAURI: “EL CONEIXEMENT 
HISTÒRIC PREN SENTIT QUAN 
L’APLIQUEM AL PRESENT”
Alfred Mauri i Martí (Santa Coloma de Gramenet, 1955). Arqueòleg i doctor en Història per 
la Universitat de Barcelona. És el vicepresident del Centre d’Estudis Martorellencs, entitat 
que, des de 1972, vetlla per la investigació i difusió del patrimoni històric, cultural i natural 
de Martorell. Com cada estiu, forma part de l’equip de treball que excava Santa Margarida, 
jaciment al qual, enguany, s’uneix per primera vegada Sant Genís de Rocafort. 
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Com cada estiu, esteu 
excavant el jaciment de 
Santa Margarida. Quina és 
la importància d’aquestes 
restes arqueològiques?

Santa Margarida és un 
jaciment amb una evolució 
i unes característiques 
que el fan triplement 
interessant. Per una banda 
l’antiguitat de les restes, 
corresponents en les seves 
fases inicials a un període del 
qual es compta amb pocs 
jaciments; en segon lloc per 
la llarga seqüència històrica 
contínua que s’hi troba 
representada i, finalment, 
per la possibilitat d’excavació 
sense interferències pel fet 
que és situat en un indret 
sobre el qual no s’ha edificat, 
llevat de la zona afectada per 
l’autopista AP-7.

Santa Margarida té el seu 
origen en una església 
d’època paleocristiana, 
edificada segurament al 
segle V al peu de l’antiga 
Via Augusta, que des del 
pont del Diable es dirigia 
cap a Tarragona. A l’entorn 
de l’església, que presenta 
diverses transformacions i 
construccions annexes, es 
forma una primera necròpolis 
que tindrà continuïtat durant 
l’època medieval i moderna.

A la segona meitat del 
segle XI, tot mantenint-se 
en peu l’església antiga, 
es forma al seu entorn 
un nucli de poblament 
amb diverses cases i amb 
nombroses sitges en les 
quals s’emmagatzemava el 
gra de les collites. També 
localitzem indicis d’activitats 
que semblen relacionades 
amb la metal·lúrgia. Bona 
part d’aquestes edificacions 
desapareixeran amb les 
transformacions que 
s’esdevenen cap a finals 
del segle XII, quan l’antiga 
església és substituïda per 
una d’estil romànic, que 
correspon a la que veiem 
actualment. 

Cada any s’hi fan noves 
troballes?

L’extensió cronològica i 
la complexitat de la seva 
evolució el fan un jaciment 
especialment ric. Òbviament 
no pel valor material de les 
troballes, sinó per la riquesa 
informativa que proporciona 
l’excavació quant al 
coneixement de l’evolució 
de la població, a través 
dels estudis antropològics 
per a un període de més 
de 1.500 anys. També 
per l’evolució dels propis 

edificis religiosos, els espais 
d’hàbitat i la transformació 
del paisatge. La possibilitat 
d’analitzar els materials 
recuperats, especialment 
ceràmica, que pot ser 
analitzada i identificar-ne 
procedència, usos i tècniques 
de fabricació. Cada un dels 
elements que constitueixen 
el jaciment esdevenen font 
d’informació que ens permet 
reconstruir la història del 
lloc en concret i posar-la 
en relació amb el context 
històric general.

“SANT GENÍS 
OFEREIX LA 

POSSIBILITAT 
D’ESTUDIAR 

UN MONESTIR 
FUNDAT AL 

SEGLE XI I QUE 
PRÀCTICAMENT 

FINALITZA LA 
SEVA VIDA ACTIVA 

AL SEGLE XV”

De l’1/07/2018 al 31/08/2018



Però no hem de pensar 
que això sigui resultat de 
l’atzar, com a vegades 
ens poden fer pensar els 
tòpics cinematogràfics. 
L’excavació a Santa 
Margarida es desenvolupa 
a partir d’un pla de 
recerca que incorpora 
tècniques avançades de 
prospecció (en aquest cas 
geotècniques i georadar) 
que ens permeten disposar 
d’informació prèvia sobre 
l’estructura del subsol. 
Aquest pla també inclou 
la realització de les anàlisis 
i estudis de laboratori i 
els treballs de restauració 
que caldrà fer amb els 
elements recuperats: 
ceràmica, vidre, metall, 
restes antropològiques, 
fauna, llavors, etc. També 
estudis de laboratori que 
ens permeten determinar-
ne la cronologia.

Enguany la gran novetat 
és que s’inicien campanyes 
d’excavació a Sant Genís 
de Rocafort. Què hi 
espereu trobar?

A partir d’aquest any 
les excavacions a Santa 
Margarida s’integren en 
el projecte de recerca 
arqueològica integral 
al Priorat de Rocafort: 

jaciments de Sant Genís i 
Santa Margarida (Martorell), 
que es desenvoluparà entre 
2018 i 2021.

Això no havia estat possible 
fins ara per l’estat en el qual 
es trobava Santa Genís, però 
els treballs de consolidació 
i les primeres prospeccions 
realitzades el 2014 permeten 
ara afrontar un pla de recerca 
més ambiciós, que es fa 
extensiu a tot el territori de 
l’antic Priorat de Sant Genís de 
Rocafort. 

Un pla que contempla 
l’excavació en aquests 
dos jaciments, però que 
també integra les dades 

que proporcionen les fonts 
documentals. Aquest territori 
presenta unes característiques 
molt adequades  per 
desenvolupar estudis 
d’aquestes característiques 
que posin en relació els 
jaciments arqueològics amb 
l’evolució i transformació del 
territori que els envolta.

Per altra banda, a més 
del l’interès que ja hem 
assenyalat en relació a Santa 
Margarida, Sant Genís ofereix 
la possibilitat d’estudiar un 
monestir fundat al segle XI i 
que pràcticament finalitza la 
seva vida activa al segle XV. 

Moltes vegades la recerca s’ha 
centrat en els grans monestirs, 
que han tingut continuïtat 
al llarg dels segles. A Sant 
Genís tenim l’oportunitat 
de l’estudi d’uns d’aquests 
monestirs menors, ara per ara 
poc coneguts més enllà de la 
informació que proporcionen 
les fonts documentals..

Martorell és ric 
arqueològicament parlant?

Des del punt de vista de 
l’arqueologia, Martorell 
compta amb dos elements 
molt destacables, com són 
el pont del Diable i Santa 
Margarida, prou singulars, 
ja que per si sols són fonts 

“MARTORELL 
COMPTA AMB DOS 
ELEMENTS MOLT 

DESTACABLES COM 
SÓN EL PONT DEL 

DIABLE I SANTA 
MARGARIDA”
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bàsiques per a la història del 
país. 

Comptem amb altres 
jaciments com la vil·la 
romana de Martorell-Enllaç, 
les fortificacions de la serra 
de les Torretes, el castell de 
Rosanes, les capelles de Sant 
Joan i de Sant Bartomeu... 
Però més enllà d’això 
hem de tenir present que 
l’arqueologia avui no limita la 
seva activitat ni a elements 
singulars ni a períodes per 
als quals no hi ha fonts 
documentals. La metodologia 
arqueològica s’ocupa tant 
d’un jaciment i de la seva 
excavació, com de l’evolució 
d’un territori i del paisatge, 
per posar un exemple. Així, el 
propi nucli urbà de Martorell, 
conjunts com la colònia de 
Can Bros o la Torre de Santa 
Llúcia, poden i han de ser 
estudiats i documentats amb 
metodologia arqueològica, 
des d’un enfocament d’estudi 
integral del patrimoni.

Des del CEM promoveu 
diverses iniciatives per 
fomentar i promoure el 
patrimoni de Martorell. 
Quines són les activitats que 
feu des de l’entitat?

Més enllà de la recerca 
arqueològica, la nostra entitat 
fa extensiu el seu interès al 

conjunt del patrimoni cultural, 
sempre segons els possibilitats 
i el perfil dels col·laboradors 
amb els quals comptem, ja que 
la nostra és una entitat que 
es basa en el treball voluntari. 
D’acord amb aquestes 
possibilitats, treballem en la 
recerca i la difusió. 

La pàgina web del CEM 
(http://cemartorellencs.
com/) és el portal a través 
del qual presentem les 
diverses iniciatives: activitats 
de recuperació i difusió a 
l’antiga Farmàcia Bujons, 
jornades de portes obertes a 
les excavacions, publicacions, 
exposicions, visites 
comentades, tallers, etc.

També en relació a la recerca 
arqueològica cal assenyalar 
l’aportació del CEM pel 

que fa a pràctiques i 
formació dels estudiants 
d’arqueologia en 
col·laboració amb 
diverses universitats i la 
participació en projectes 
d’innovació tecnològica i 
metodològica aplicades 
a la recerca.

Si mirem al passat 
podem aprendre coses 
del futur?

Indiscutiblement. El 
coneixement històric 
pren tot el seu sentit 
quan som capaços 
d’aplicar-lo a la 
comprensió del nostre 
present, a les nostres 
decisions i actuacions 
i a la valoració del seu 
impacte futur.

 01. L’Entrevista 01. L’EntrevistaL’Agenda     Juliol/Agost 2018

De l’1/07/2018 al 31/08/2018
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Activitats
De l’1/07/2018 al 31/07/2018

Activitats

Activitats destacades

01/07 I      Diumenge

10.00 h
I CAMPANYA D’EXCAVACIONS 
AL MONESTIR DE SANT GENÍS 
DE ROCAFORT

Lloc: sortida de la plaça del 
Portal d’Anoia

Visita comentada a càrrec 
d’Alfred Mauri, del Centre 
d’Estudis Martorellencs. El 
grup sortirà a les 10.00 h. 

Més informació a 93 774 22 23 
o a museus@martorell.cat

Preu: activitat gratuïta 

Org.: Centre d’Estudis 
Martorellencs amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Martorell 

04/07  I       Dimecres  

18.30 h
ESTIU A EL CÍRCOL  
ESPECTACLE INFANTIL  
BUGUI-BUGUI,  
de Festuc Teatre

Lloc: plaça de la Vila, davant 
d’El Círcol

Us presentem el nostre 
Bugui-Bugui, el vehicle més 
espatarrant que hagis vist mai, 
que amb els seus dos intrèpids 
tripulants, us faran gaudir d’un 
espectacle únic.

Una cercavila que combina 
festa, música, jocs i diversió. 
Després de complir la seva 
missió APOLO 19, s’ha reinserit 
als nostres carrers per tal 
que tothom pugui gaudir 
arreu del súper bòlid lunar i 
alhora aprofitar-nos dels seus 
artefactes inesperats.

Un espectacle itinerant, 
interactiu i participatiu 
constantment amb el públic, 

El PAS i les festes dels barris, protagonitzen el mes de Juliol. L’Estiu a El Círcol torna amb tres 
espectacles infantils gratuïts i s’inicien les campanyes d’excavacions de Sant Genís i Santa 
Margarida. A més, avancem detalls de la festa major. 

amb un context còmic i molt 
visual.

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell
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05/07  I              Dijous 

18.00 h
HORA DEL CONTE PER A NENS 
DE 4 A 6 ANYS, a càrrec de 
l’Aula de Teatre

Lloc: Sala polivalent de la 
Biblioteca

Org.: Ajuntament de Martorell i 
Aula de Teatre de Martorell

6, 7 i 8 / 07       

FESTES DE BARRI: 
TORRENT I RODALIES

La plaça de Pere Teixiné és 
l’epicentre d’activitat de les 
festes del barri del Torrent i 
rodalies.

Lloc: plaça de Pere Teixiné 

06/07  I       Divendres 

18.00 h
SERVEI DE BAR I PLANXA I 
EXHIBICIONS ESPORTIVES

20.00 h
LA SALSERA

Exhibicions i tallers de salsa 
per a totes les edats

22.00 h
ACTUACIÓ DJ

07/07  I          Dissabte

9.00 h
SERVEI DE BAR I PLANXA I 
TORNEIG DE FUTBOL INFANTIL 

Inscripcions a l’associació

10.30 h
EXHIBICIÓ DE JUDO

12.30 h
FESTA DE L’ESCUMA

18.00 h
TORNEIG DELS VETERANS DEL 
FUTBOL SALA

21.30 h
SOPAR POPULAR

Els assistents han de reservar 
taula a l’associació i portar 
el seu sopar. Es realitzarà un 
sorteig de regals donats pels 
comerciants del barri.

23.00 h
ACTUACIÓ MUSICAL. DJ BALA 
I DJ ISI

08/07  I       Diumenge

10.00 h
6A CURSA INFANTIL

Festa de l’aigua amb inflables 
aquàtics, jocs i molt més.

19.30 h
ESPECTACLE DE PALLASSOS 
AMB BITXI CLOWN

Sorteig dels lots donats pels 
comerciants. 

De l’1/07/2018 al 31/08/2018
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Activitats

Activitats destacades

06/07  I       Divendres 

22.30 h 
PAS 

PAULA VALLS

Lloc: Pont del Diable

Amb només 19 anys, Paula 
Valls presenta  
I am, el seu segon treball, 
en el qual s’atreveix a parlar 
d’experiències pròpies i 
vivències recents, de sentir-
se perduda i no trobar-se, de 
moments difícils i de canvis, i 
d’haver de prendre decisions 
importants. Un reflex de la 
seva accelerada evolució 
personal, en un to molts 
cops trist, ple de comiats, 
però sempre, encara que 
sigui només una mica, amb 
esperança. 

Preu: entrada gratuïta

07/07  I        Dissabte

22.30 h
PAS 
HESHIMA & THE SOUL 
BROTHERS

Lloc: Pont del Diable

Arribats directament de 
Londres, són una proposta 
extravagant i terriblement 
atractiva que ofereix als 
seus concerts els èxits més 
grans del gènere, des del 
funk, passant pel soul o el so 
Motown, fins al pop, R&B o 
fins i tot hip-hop. Sens dubte, 
faran saltar guspires entre 
els assistents. L’emoció i 
l’espectacle estan assegurats.

Preu: entrada gratuïta

10/07  I           Dimarts

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
MARE DE LLET I MEL a càrrec 
de Najat El Hachmi, autora de la 
novel·la

Lloc: Biblioteca Martorell

Org.: Ajuntament de Martorell

11/07  I       Dimecres

18.30 h
ESTIU A EL CÍRCOL
ESPECTACLE INFANTIL
PASSA VOLANT...RECICLANT!

Lloc: plaça de la Vila, davant 
d’El Círcol

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell
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13/07  I       Divendres

22.30 h
PAS
DOM LA NENA

Lloc: Pont del Diable

Dominique Pinto va néixer a 
Brasil, es va criar a l’Argentina 
i viu a França, cosa que l’ha 
influït fortament en la seva 
faceta musical.

Artista madura i autosuficient, 
moderna i clàssica; amb un 
estil fresc, quasi naïf, al qual 
incorpora algunes aromes del 
passat capaces de transportar 
l’espectador a una altra època. 
Crea una escena intimista, on 
les cordes del seu violoncel ho 
envaeixen tot. I a tots.

Preu: entrada gratuïta

14/07  I        Dissabte

FESTES DE BARRI: 
CAN CASES

Totes les activitats es duran 
a terme a la plaça de Santa 
Maria del barri de Can Cases.

Lloc: barri de Can Cases

13.00 h
CONCURS DE TRUITES

17:30 h
ACTIVITATS INFANTILS

21.30 h
SOPAR I BALL

Del 14 al 22/07 
FESTES DE BARRI:  
CAN CARRERAS

Lloc: barri de Can Carreras

14/07  I        Dissabte

MATINADA
XIX PUJADA A PEU A 
MONTSERRAT

17/07  I        Dimarts

21.30 h 
BALLADA DE SARDANES

21/07  I        Dissabte

10.00 h
XOCOLATADA INFANTIL
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS I 
ACTIVITATS

Amb la col·laboració de 
l’Associació de Fibromiàlgia i 
Fatiga Crònica

11.30 h
FESTA DE L’ESCUMA

21.00 h
PREGÓ LES FESTES

21.30 h 
CONCURS DE POSTRES

21.45 h
SOPAR POPULAR

23.00 h
MÚSICA A CÀRREC D’UN DJ

De l’1/07/2018 al 31/08/2018

(Continua a la pàgina següent)
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Activitats

Activitats destacades

22/07  I       Diumenge

9.00 h 
BOTIFARRADA

Preu: 4 euros

10.00 h
10A TROBADA DE 
COL·LECCIONISTES DE XAPES 
DE CAVA

11.00 h
ACTIVITAT INFANTIL

19.30 h
HAVANERES I FINAL DE FESTA

14/07  I       Dissabte

20.00 h
PETIT PAS
NATXO TARRÉS & THE 
WIRELESS

Lloc: Pont del Diable

Preu: entrada gratuïta

23.30 h
PAS
FREEDONIA

Lloc: Pont del Diable
Una banda de referència en 
l’escena espanyola de música 
soul i funk formada per una 
veu incendiària i vuit músics 
que regalimen creativitat, 
i ofereixen un directe 
demolidor.

Preu: entrada gratuïta

18/07  I       Dimecres

18.30 h
ESTIU A EL CÍRCOL. 
ESPECTACLE INFANTIL. TALLER 
DE BOMBOLLES GEGANTS

Lloc: plaça de la Vila, davant 
d’El Círcol

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell

19/07  I    Dijous

18.00 h
TALLER DE DETECTIUS D’ADN

Lloc: Biblioteca Martorell

Inscripcions a la mateixa 
biblioteca

Places limitades

Per a nens a partir de 6 a 9 
anys acompanyants d’un adult 
i a partir de 9 sols

Org.: Ajuntament de Martorell

20/07  I      Divendres

22.30 h
PAS
AURORA

Lloc: pont del Diable

Aurora reuneix un grup de 
talents sorgits de l’Escola 
Superior del Taller de Músics, 
liderats pel jove cantaor Pere 
Martínez, per emprendre 
aquesta nova aventura musical. 
Al seu primer treball homònim, 
viatgen per les cançons més 
populars del compositor 
Manuel de Falla per evolucionar 
cap a llenguatges que 
transgredeixen les sonoritats 
tradicionals i explorar la fusió 
amb altres estètiques. A més 
de l’obra del compositor 
de Cadis, Aurora també 
homenatjarà altres figures 
destacades com Lorca, Albéniz 
i Pedrell. 



13

 01. L’Entrevista 02. ActivitatsL’Agenda     Juliol/Agost 2018

La formació portarà les 
composicions a un terreny 
proper al jazz i al flamenc, 
allunyant-se del clàssic però 
conservant la identitat.

Preu: entrada gratuïta

21/07  I      Dissabte

20.00 h
PETIT PAS
CIA. ROGER CANALS

Lloc: Pont del Diable

Preu: entrada gratuïta

22.30 h
PAS
A SOUL NIGHT  
WITH ANNIE B.

Lloc: Pont del Diable

El director Bazil Meade i la 
veu solista Annette Bowen, 
del prestigiós The London 

Comunity Gospel Choir, 
s’uneixen en un nou espectacle 
amb un repertori sorprenent, 
ric i variat, que es mou entre 
coneguts temes del soul més 
autèntic, passant per temes del 
funk més clàssic i sense oblidar 
algun estàndard de gòspel.

Preu: entrada gratuïta

25/07  I      Dimecres

19.00 h
JORNADA DE PORTES OBERTES 
AL JACIMENT DE SANTA 
MARGARIDA

Lloc: Santa Margarida de 
Martorell

Xerrada a l’aire lliure: 
“Descobrint el Priorat... de Sant 
Genís de Rocafort”, a càrrec 
d’Alfred Mauri (Centre d’Estudis 
Martorellencs). 
Visita a les excavacions amb 
explicació de les novetats de la 
campanya. Possibilitat de visitar 

l’exposició monogràfica sobre 
el jaciment. En acabar s’oferirà 
un refresc als assistents. 
Hi haurà a la venda les 
publicacions del CEM.
Org.: Centre d’Estudis 
Martorellencs
Col·labora: Ajuntament de 
Martorell
Activitat gratuïta. Més 
informació a 93 774 22 23 o a 
museus@martorell.cat

14, 15, 16 i 17 d’agost

FESTA MAJOR

De l’1/07/2018 al 31/08/2018

La Festa Major de Martorell 
se celebra el 15 d’agost 
en honor a la patrona de 
Martorell, Santa Maria de 
l’Assumpta. És la festa més 
important del calendari festiu 
martorellenc i un moment on 
el carrer és l’espai de trobada 
i de festa participativa dels 
ciutadans de Martorell. Hi 
destaquen la mostra dels 
antics oficis a la Vila que 
rep el nom d’Artesanàlia, i 
que es celebra des de 2002. 
Els concerts, activitats 
infantils o la desfilada de les 
figures festives són també 
plats forts d’una tradició 
que recorda que Martorell 
té un plat típic que s’ha de 
cuinar en aquestes dates: el 
pollastre amb raïm!
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 “5 Passos”
Lloc:  Centre d’Interpretació 
del Patrimoni Històric La 
Caserna
Dies i horaris: els dies del 
festival de 20.00 a 24.00 h. 
La resta de dies estarà oberta 
els divendres de 18.00 a 20.00 
h i els dissabtes, diumenges i 
festius de 12.00 a 14.00 h.

Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell

El divendres 6 de juliol a les 
20.00 h s’inaugura l’exposició 
“5 PASSOS”, un recorregut 
fotogràfic a través de les 
millors imatges que ha deixat 
el festival martorellenc en els 
seus cinc anys de vida.

Exposicions
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 “Yluker 0. Tere 
González, pintura. 
Conxi Rubio, 
ceràmica” 
Lloc: Muxart. Espai d’Art i 
Creació Contemporanis

Dates: del 12 de juliol al 16 de 
setembre de 2018.

Dies i horaris: dijous i divendres 
de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes 
i diumenges de 10.30 a 14 h. 
Tancat del 17 al 31 d’agost.

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

Yluker 0 és la musa d’aquesta 
exposició. Inspirada en la 
seva essència transcendent 
característica, el desconegut 
col·lectiu artístic actua tímid i 
passiu, caminant ocult i paral·lel 
als nostres dies, apropant-
nos la seva obra i deixant-nos 
entreveure l’ànima d’una altra 
dimensió.

Inauguració: dijous 12 de juliol a 
les 20.00 h

De l’1/07/2018 al 31/08/2018
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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

De l’1/07/2018 al 31/08/2018



  “MUXART. 
Color i 
Composició” 
Lloc: Muxart. Espai d’Art i 
Creació Contemporanis

Dies i horaris: dijous i divendres 
de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 a 14 
h. Tancat del 17 al 31 d’agost.

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell

Exposició permanent del 
pintor Jaume Muxart. Les 
obres del pintor martorellenc 
ens permeten conèixer el seu 
univers iconogràfic, la manera 
com treballa la composició, 
l’expressionisme cromàtic de 
la pinzellada, la metodologia 
del procés pictòric, els seus 
referents històrics i el sentit 
de les sèries temàtiques. Així, 
l’exposició esdevé una nova 
presentació de la pintura de 
Muxart i al mateix temps un 
particular itinerari per l’estètica 
i els procediments de la pintura 
contemporània.

Més informació a 93 774 22 23 o 
a museus@martorell.cat



19

 “La Caserna de la Festa. Exposició permanent de 
cultura popular martorellenca” 
Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric La Caserna 

Dies i horaris: del 6 de juliol al 16 d’agost de 2018. Horaris dies actuacions PAS: 6, 7, 13, 14, 20 i 21 de juliol, 
de 20.00 a 24.00 h. 

Horaris altres dies: divendres de 18.00 a 20.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00 h.

Preu: entrada gratuïta

Més informació a 93 774 22 23 o a museus@martorell.cat

Org.: Ajuntament de Martorell
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De l’1/07/2018 al 31/08/2018



Concurs de cartells Nadalem i Carnaval

Concursos

Cartell Nadalem:

• Premi per al guanyador: 700 €

• Premi per al millor finalista: 300 € 

• Premi per a l’artista local menor de 16 
anys (resident a Martorell o escolaritzat a 
Martorell): 60 €

Cartell Carnaval:

• Premi per al guanyador: 700 €

• Premi per al millor finalista: 300 €

• Premi per a l’artista local menor de 16 
anys (resident a Martorell o escolaritzat a 
Martorell): 60 €

L’import de tots els premis està subjecte als impostos corresponents que estableixi la legislació 
vigent.

PREMIS 

Qui hi pot participar? 

Tothom que ho desitgi, a partir de 12 anys. 

Condicions per a la presentació dels cartells

Es poden presentar com a màxim dos cartells per festa, i en cada cas ha de constar-hi:

 Nadalem: del 13 de desembre de 2018 al 5 de gener de 2019 

 Carnaval 2019: Fes-t’ho al Carnaval - Martorell 2 de març de 2019

1 2 3 1 2 3
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Els participants han de presentar el cartell amb un suport de cartolina de mida DIN A3 (420 x 
297 mm) en cada cas (Nadalem o Carnaval). El cartell ha de ser en sentit vertical. Al darrere de 
cada cartell no s’hi ha d’escriure el nom de l’autor. Només s’hi ha de posar la franja d’edat en què 
es concursa. L’autor hi ha d’adjuntar dues butlletes d’inscripció emplenades. La butlleta es pot 
descarregar del web de l’Ajuntament www.martorell.cat o pot sol·licitar-se per correu electrònic 
a cultura@martorell.cat. Una còpia és per a l’autor com a resguard i l’altra és per al PMSAPM. Els 
participants poden utilitzar qualsevol tècnica artística per fer el cartell. 

Cartells guanyadors Carnaval y nadalem 2018

De l’1/07/2018 al 31/08/2018

1 1



L’actualitat de Martorell,
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