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Montserrat Campmany:
“La gent de Martorell és molt solidària”
Montserrat Campmany (Martorell, 1934) és la presidenta de l’Associació Catalunya Contra el Càncer de
Martorell. Ha dedicat seixanta-cinc anys de la seva vida a ser esteticista i en porta quaranta de presidenta
de l’entitat. El càncer li ha arribat en dues ocasions. Avui viu completament recuperada amb un somriure a
la boca i preparant amb il·lusió la nova edició del sopar benèfic anual, que serà el 22 de setembre.

Al febrer farà 40 anys que
presideixes l’Associació Catalunya
Contra el Càncer de Martorell, com
ha estat l’experiència?
Molt positiva! He tingut la sort de
comptar sempre amb el suport
d’una junta fantàstica. L’actual la
forma un equip de dones joves,
actives i amb ganes. Fan molt bona
feina. En tots aquests anys hem
fet teràpies per deixar de fumar,
ofert serveis psicològics i també
de logopèdia, un munt de coses.
Martorell ens ha ajudat molt i
sempre hem recaptat quantitats
importants: la gent d’aquí és
molt solidària. Des de particulars
fins a comerciants o escoles, els
martorellencs s’han entregat des
del primer dia a la lluita contra el
càncer.
Ha evolucionat molt la cura de la
malaltia en aquest temps?
Jo he passat dos càncers i hi ha
hagut molts avanços, tot i que
cada cop veiem més casos. No sé
si és perquè la gent ho diu més o
perquè ha augmentat el número
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L’Agenda

Setembre 2018

01. L’Entrevista
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

de malalts. Sobretot es veuen
molts casos de nens petits.

“Cada vegada
es veuen més
casos de càncer
infantil”

Fa molts anys que organitzeu
el sopar benèfic. Què té aquest
esdeveniment que és sempre
un èxit?
Quan vaig entrar a la junta vam
començar fent passis de moda
infantils i juvenils durant dos
anys i llavors ja vam començar
amb els sopars. Jo soc una
mica pesada i truco a tothom
i de tant insistir la gent acaba
venint (riu). Al sopar hi fem un
sorteig i durant l’any vaig pels
supermercats i per les botigues
perquè donin alguna cosa. La
gent es pot inscriure fins el dia
d’abans trucant al 937750389.
Quins reptes té l’entitat?
Recollir diners per ajudar als
malalts. Si una persona ens ve i
ens diu que va a la farmàcia i que
un medicament és molt car i no
el pot pagar, truco a la central
de l’entitat a Barcelona perquè
puguin fer la gestió i pagar-li
una part. Ara la federació està
instal·lant centres d’informació i
a Martorell s’obrirà aviat, encara
no sabem quan. En aquests
centres les persones podran
informar-se i a rebre ajuda, des
de cadires de rodes a perruques.
A més del sopar quines altres
activitats feu?

A més, al llarg dels anys hem fet
diverses donacions a l’Hospital
de Martorell. L’any 1990 vam
donar el primer mamògraf que
hi va haver, que encara funciona,
hem aportat una nevera per a
medicaments, un ordinador i,
en els darrers anys, hem donat
diverses
cadires
especials
per als pacients que reben
quimioteràpia.
Quin creus que és el futur de la
malaltia?
Ningú ho sap. Soc amiga de
l’investigador Manel Esteller i
d’alguns metges de l’Hospital
Clínic, com els doctors Albert
Biete i Pere Gascón. Ells, que són
els especialistes, no saben massa
bé quin és l’origen de la malaltia.
Si es tracta de la contaminació,
el menjar o si és una cosa que
surt perquè si.
Qui vulgui ajudar-vos què ha de
fer?
Ara mateix necessitem voluntaris
per a l’Hospital de Martorell per
als malalts de càncer que, per
exemple, no tenen familiars
aquí i necessiten algú que els
acompanyi. També el dia que
fem la recapta necessitem gent.
Una forma molt bona d’ajudar és
també venint al sopar o donarnos un cop de mà quan fem
activitats.

Fem concerts benèfics, recapta
de diners i ara volem fer una
cursa al mes d’octubre.
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Activitats
Activitats destacades

Activitats
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

L’estiu acaba amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i de les festes de barri de
la Mina i Rosanes. Al setembre, a més, se celebra el festival de poesia DiVers i comencen les
activitats de la gran festa de la tardor: la Festa del Roser.

FESTA DEL BARRI
FONT DE LA MINA
El barri de la Font de la Mina
enceta al setembre la recta
final de les festes de barri de
Martorell. Un cap de setmana
on el barri oferirà diverses
activitats per a totes les
edats a tothom que s’apropi
a la plaça Font de la Mina,
epicentre de tots els actes
d’aquestes festivitats.
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07/09

I

Divendres

19.00 h
TORNEIG DE FUTBOL “LA
MINA CHAMPIONS LEAGUE”.
Lloc: pista dels Convents

21.30 h
EXPOSICIÓ 75è ANIVERSARI
ESCOLA ELS CONVENTS.
Lloc: plaça Font de la Mina
Organitza: AMPA Els Convents

22.00 h
TEATRE
IMPRONÒMADES, AMB LA
COMPANYIA NÒMADES,
TEATRE CRÍTIC DE GRÀCIA
(Abans hi haurà espectacle-ball
preparat per les nenes del barri)
Lloc: plaça Font de la Mina

En acabar, s’oferirà coca i cava
als assistents.

L’Agenda
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02. Activitats
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

08/09
18.00 h
XOCOLATA AMB MELINDROS
PER A TOTHOM
Lloc: plaça Font de la Mina
TALLER DE TORN a càrrec de la
ceramista Rebeca Puértolas
Lloc: plaça Font de la Mina
TAST DE VINS
BUSCANT ELS ORÍGENS,
a càrrec de l’enòleg Xavi
Zamarra
Lloc: Museu Vicenç Ros
Preu inscripció: 12 euros.
Aforament limitat. Les
inscripcions es faran al Celler
d’en Xavi.

I

Dissabte

18.30 h
ESPECTACLE DEL MAG ARNAU
Lloc: plaça Font de la Mina

20.00 h
BINGO
Lloc: plaça Font de la Mina

22.00 h
SOPAR
Lloc: plaça Font de la Mina
Preu:
Adults: 14 euros· Nens: 7 euros

23.30 h
BALL AMB DJ BASKU
Lloc: plaça Font de la Mina

09/09

I

Diumenge

10.00 h
TROBADA DE
COL·LECCIONISTES DE
PLAQUES DE CAVA
Lloc: plaça Font de la Mina

d’ 11.00 a 13.00 h
JOCS DE TAULA A CÀRREC DEL
CLUB AMATENT
Lloc: plaça Font de la Mina

13.00 h
TRADICIONAL CONCERT
VERMUT AMB EL GRUP
AQSTICA
Lloc: plaça Font de la Mina

15.00 h
DINAR DE GERMANOR
Lloc: plaça Font de la Mina
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Activitats
Activitats destacades

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
MARTORELL 2018

Martorell celebra la Diada amb
quatre dies plens d’activitat

08/09

I

Dissabte

20.00 h
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA “MARTORELL
SOBRE RODES”
Lloc: Sala d’Exposicions de

L’Enrajolada. Casa Museu
Santacana
Org: AMCAM

22.30 h
BALL AMB JORDI ANGLADA
Lloc: Pista Jardí d’El Progrés
Org: Centre Cultural i

Recreatiu El Progrés

09/09

I

Diumenge

19.00 h
CEREROLS 400
VÍCTOR JIMÉNEZ,
CONTRATENOR
ENSEMBLE RIGAUDON
Lloc: Museu Municipal Vicenç

Ros
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És un dels contratenors del
moment. El mataroní Víctor
Jiménez Díaz treu per primera
vegada a la llum música
de compositors espanyols
contemporanis de Joan
Cererols. Obres d’autors com
José Marín i Cristóbal Galán
sonaran després de quatrecents anys de silenci en
l’espectacular marc del Museu
Vicenç Ros de Martorell.
Preu:
Entrada a taquilla: 6 euros.
Entrada anticipada: 5 euros,

general i 4 euros, públic jove
fins a 25 anys o més gran de
65 anys o pensionista.
Venda d’entrades a les Oficines
d’Atenció al Ciutadà del
PMSAPM.

19.00 h
BALL AMB ANDREU
Lloc: Pista Jardí d’El Progrés
Org: Centre Cultural i Recreatiu
El Progrés

10/09

I

Dilluns

21.00 h
OFRENA FLORAL, SALVES I
CANTS D’HONOR
Lloc: Fossar de Sant Bartomeu
(pont del Diable)

Amb la participació de la Coral
Ars Nova
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02. Activitats
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

11/09		

I

Dimarts

08.00 h
26a SORTIDA DE MOTOS
CLÀSSIQUES I ANTIGUES
Lloc: plaça de l’Església
Org: AMCAM
41è ENLAIRAMENT DE LA
SENYERA Plaça de la Vila

08.00 h
CONCENTRACIÓ PER PUJAR LA
SENYERA A LA MUNTANYA DE
LES TORRETES

Acompanyats pels Gegants i
els Capgrossos de Martorell

10.00 h
ESMORZAR POPULAR

19.00 h

Venda de tiquets a Merceria

HAVANERES AMB EL GRUP
REMS I ROM CREMAT

Elisa, Cal Xic i Llibreria Miró

Lloc: plaça de la Vila

11.00 h
BALLADA DE SARDANES amb
la cobla Vila d´Olesa
Org: Secció Sardanista de
Martorell

13.00 h
26a SORTIDA DE MOTOS
CLÀSSIQUES I ANTIGUES

Passejada pels carrers de la
vila des del Parc d’Europa fins
a L’Enrajolada
Org: AMCAM
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Activitats destacades

15/09

I

Dissabte

18.30 h
DOCUMENTAL DEL MES
OVER THE LIMIT, de Marta Plus
Lloc: Casa de Cultura

La Rita Mamun, amb només
20 anys, és una atleta russa
d’elit en gimnàstica rítmica que
ha arribat al moment crucial
de la seva carrera esportiva.
Aquest és el retrat d’una jove
atleta que lluita per aconseguir
el que ambiciona mentre ha
de complir les expectatives
de l’exigent sistema oficial
d’entrenament rus i deixar de
banda la vida personal.
Org.: Ajuntament de Martorell

22.30h
ATENEU MONOLOADICTES
CAFÈ
Org.: Ajuntament de Martorell

I

Diumenge

10:30 h
FESTES DEL BARRI
DE ROSANES
El barri Rosanes tanca el
circuït de festes de barri de
Martorell amb dues jornades
ben intenses en les quals
hi haurà des de cinema a la
fresca fins a activitats infantils.
Les activitats es duran a terme
a la plaça 25 de setembre.

15/09

I

Dissabte

17:30 h
ACTIVITATS INFANTILS

19:00 h
GELATADA POPULAR

20:30 h
TRACA VALENCIANA D’INICI DE
FESTES

20:45 h
PREGÓ

21:00 h
SOPAR DE GERMANOR
(cal portar-lo de casa)

23:00 h
BALL, AMENITZAT PER JAUME
JR I ROM CREMAT
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16/09

XOCOLATADA
(Hi haurà xocolata per a celíacs)

11:00 h
ACTIVITATS INFANTILS

12:30 h
ACTUACIÓ DE LA CORAL DEL
BARRI ROSANES

13:00 h
VERMUT POPULAR

19:00 h
BERENAR AMB COCA I
MISTELA

20:00 h
CINEMA A LA FRESCA (Hi haurà
crispetes i entrepans)
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02. Activitats
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

18.00 h

DEL 17 AL 23
DiVERS, FESTIVAL DE

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“APLICACIONS I XARXES
SOCIALS”, de Laura Sánchez

POESIA
Lloc: Escola de Música
Després de l’èxit de la seva
primera edició, el festival de
poesia DiVERS torna a Cal
Nicolau perquè autors locals
i forans recitin la seva obra al
públic.

Sánchez és la guanyadora
del Premi Vila de Martorell de
poesia visual.

Org.: Ajuntament de Martorell

Amb motiu dels 120 anys del
naixement de Federico Garcia
Lorca, llegim els seus poemes
més emblemàtics, amb la
participació de rapsodes de
Martorell, acompanyats de
la música de Manuel Forniés,
guitarrista, i dirigits per Josep
Díaz.

22/09

I

Dissabte

12.00 h
DIVERS FAMILIAR:
POEMES....

UNA

DE

A càrrec de Martina Escoda,
poeta, i amb la participació
de Montserrat Franco i Clara
Esteve, martorellenques
guanyadores del Premi
Vila de Martorell. Estaran
acompanyades a la guitarra
pel músic i poeta Francesc
Bombí.

Un passeig pels llocs on va
viure el filòsof de la Torre de
les Hores amb la Fundació
Francesc Pujols. Cal inscripció
prèvia a la Biblioteca abans
del 20 de setembre.
Inscripcions a la Biblioteca

18.30 h
BRINDIS DE TRES POETES

18.30 h
MARTORELL RECITA LORCA

19.30 h

Lloc: Cal Nicolau

Ricard Garcia, Sònia Moll, i
Jordi Llavina ens conviden a
ser espectadors de la seva
auto descoberta personal.

19.30 h
1, 2, 3… POETRY SLAM

Daniel Orviz i Crisal ens
presenten, en un format àgil
i dinàmic, la poesia urbana
que camina entre la paraula i
l’escena.

VEUS POÈTIQUES JOVES: ORIOL
SAULEDA & MARIA SEVILLA

Oriol Sauleda i Maria Sevilla
ofereixen un recital d’algunes de
les estrofes dels seus poemes
com estampes i ràfegues
d’imatges.

23/09

I

Diumenge

12.00 h
RUTA LITERÀRIA DE FRANCESC
PUJOLS
Lloc: sortida des de la plaça de
l’Església
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Activitats
Activitats destacades

21/09

I

Divendres

20.00 h
XERRADA
24è CAMP DE TREBALL DE MANS MERCEDÀRIES A ANGOLA
Lloc: Auditori Joan Cererols (Centre Cultural)

L’ONG Mans Mercedàries ha tornat aquest estiu a Angola
per organitzar un camp de treball a la missió Villa Matilde de
Malanje. Sis voluntaris hi han viatjat per conèixer de primera
mà la tasca que, des de fa 25 anys, du a terme la martorellenca
Josefina Cortadella, responsable de la missió. El divendres 21 de
setembre l’ONG explicarà en què ha consistit el camp de treball
d’aquest any i comptarà amb la presència de Cortadella.
Org.: ONG Mans Mercedàries
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20.00 h
CINEMA: CICLE GAUDÍ
JEAN-FRANÇOIS I EL SENTIT DE
LA VIDA, de Sergi Portabella
Lloc: Casa de Cultura

Martorell s’afegeix per primera
vegada al Cicle Gaudí que
organitza l’Acadèmia del
Cinema Català per difondre el
cinema que es fa a casa nostra
amb aquesta pel·lícula de
Sergi Portabella.
Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell i

Acadèmia del Cinema Català
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02. Activitats
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

22/09

I

Dissabte

18.30 h

23/09

I

Diumenge

12.00 h

SOPAR BENÈFIC PER LA
LLUITA CONTRA EL CÀNCER

JUGA EN FAMÍLIA, JUGA A LES PLACES
POTA DE CABRA, Cia. de Fèlix Brunet

Lloc: El Progrés

Lloc: Plaça Pere Teixiner
La Xarxa surt d’El Foment per presentar uns espectacles
gratuïts de teatre infantil a diverses places de Martorell. La
primera cita serà el 23 de setembre amb Pota de Cabra i la Cia.
de Fèlix Brunet.

L’Associació Contra el
Càncer de Martorell
organitza anualment un
sopar per a recollir fons per
a la lluita contra aquesta
malaltia.

Org.: La Xarxa i Ajuntament de Martorell

Org.: Associació Contra El

Càncer
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Activitats
Activitats destacades

FESTA DEL ROSER
Com cada any, a finals de
setembre comença la Festa
del Roser, que s’allarga fins
el primer cap de setmana
d’octubre. Una ocasió
excepcional per conèixer
de primera mà diferents
productors de vi i recuperar
l’antiga tradició vitivinícola de
Martorell.
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28/09

I

Divendres

17.00 h
CINEMA
EL VERANO DE SUS VIDAS, de
Rob Reiner
Lloc: Casa de la Cultura
Org.: Ajuntament de Martorell

19.30 h
TAST FUNDACIÓ PUJOLS
Lloc: Torre de les Hores
Org.: Fundació Pujols

20.00 h
TEATRE
EL NOM, de Tim Teatre
Lloc: Centre Cultural
Org.: Tim Tetre

L’Agenda
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02. Activitats
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

29/09

I

Dissabte

12.00 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

18.00 h

“TINTA I VI”, de Marta Arañó

Lloc: Molí Fariner

Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu
Santacana

Org.: Ajuntament de Martorell

Org.: Ajuntament de Martorell

VIMART ELECTRÒNIC

19.00 h

18.30 h
CINECLUB
ENTRE COPAS, d’Alexander
Payne
Lloc: Casa de Cultura
Org.: Ajuntament de Martorell

20.00 h
VIMART PREMIUM
Lloc: plaça de l’Església
Org.: Ajuntament de Martorell

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

30/09

I

Diumenge

9.00 h

M’CLÀSSICS
PAULA SÁNCHEZ
soprano

VALVERDE,

Lloc: Escola de Música

La guanyadora el Concurs de
Cant Josep Palet de Martorell,
la soprano Paula SánchezValverde, inaugura la tercera
temporada M’Clàssics amb un
recital a l’Escola Municipal de
Música. Entre les obres que
interpretarà hi ha l’estrena
mundial de La font, cançó
escrita pel compositor Joan
Magrané amb textos de
Francesc Pujols, encàrrec
realitzat per la Fundació
Francesc Pujols amb la
col·laboració del Concurs
Palet.
Preu: 5 euros, taquilla. 4 euros,

VEREMA I ESMORZAR A LA
VINYA

anticipada (venda d’entrades a
la Llibreria Miró)

Lloc: Vinya de Xavi Mas

Org.: Joventuts Musicals de

Org.: Ajuntament de Martorell

Martorell i Ajuntament de
Martorell
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Exposicions
“24è camp de treball angola”
Lloc: vestíbul del Centre Cultural
Dies i horaris: del 15 al 24 de setembre. De dilluns a divendres de

8.00 a 22.00 h i dissabte de 9.00 a 14.00 h
Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell i Mans Mercedàries

El 24è Camp de Treball de l’ONG Mans Mercedàries s’ha desenvolupat a Malanje (Angola). Allà,
la missionera martorellenca Josefina Cortadella dirigeix la missió Villa Matilde des de fa 25 anys.
La mostra recull les imatges del camp de treball i la tasca desenvolupada pels 6 voluntaris que
enguany han viatjat al país africà.

L’Agenda

Setembre 2018

03.
01. Exposicions
L’Entrevista
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

Dies i horaris: del 7 al 23 de setembre de 2018.

“25 anys de la
restauració de la Façana
del Roser i la Construcció
del Campanar”

Dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h; dissabtes,
diumenges i festius de 12.00 a 14.00 h

Lloc: Església de Santa Maria de Martorell

Preu: entrada gratuïta

Dies i horaris: Consultar a la parròquia de Santa

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

Org.: parròquia de Santa Maria de Martorell

“60 anys de publicitat de
Bultaco”
Lloc: L’Enrajolada, Casa Museu Santacana

Maria de Martorell, telf. 93 775 00 89.

Org.: AMCAM i Ajuntament de Martorell
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“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
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03.
01. Exposicions
L’Entrevista
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

“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: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell
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.
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Concursos
Concurs de cartells Nadalem i Carnaval
PREMIS
1

2

1

3

2

3

Cartell Nadalem:

Cartell Carnaval:

•

Premi per al guanyador: 700 €

•

Premi per al guanyador: 700 €

•

Premi per al millor finalista: 300 €

•

Premi per al millor finalista: 300 €

•

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

•

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.

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
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L’Agenda

Setembre 2018

01.
04.L’Entrevista
Concursos
De l’1/09/2018 al 30/09/2018

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

1

1
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