L’AGENDA
Perquè no volem que et perdis cap moment

Octubre 2018 · Núm. 09

DE MARTORELL

10/18
OCTUBRE
Portada. Arriba una tardor
carregada de la millor cultura.
Entrevista a Vicenç Mateo,
president de l’Associació per a la
Salut Mental del Baix Llobregat
Nord.

L’actualitat de Martorell,
al nou canal de notícies
noticies.martorell.cat/

L’Agenda. Crèdits:

Edita: Ajuntament de Martorell
Redacció: Regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació
Correcció lingüística: Servei Local de Català
Dipòsit legal: B 29290-2017
Disseny i maquetació: Laura Soriano · www.lsoriano.es
Impressió: Novoprint
Tiratge: 2.500 exemplars

Núm. 9

L’Agenda

Sumari

10/18

L’Agenda. La revista que recull totes
les activitats del nostre poble.

01

02 03 04

Pàg. 4

Pàg. 8

L’Entrevista

Vicenç Mateo: “Una
de cada 4 persones
tindrà problemes de
salut mental en algun
moment de la seva
vida”.

Pàg. 18

Activitats

Cursos, tallers i
altres activitats

L’inici de nous cicles
de cinema i una àmplia
proposta teatral
marquen la cartellera
d’aquesta tardor.

El curs arrenca amb una
gran oferta de cursos i
tallers que van des de la
informàtica fins al ball
de bastons.

Pàg. 16

Activitats
destacades a la
biblioteca

Pàg. 20

Exposicions
L’hiperrealisme de la
reconeguda pintora
Chris Aerfeldt aterra
al Muxart i comparteix
cartell amb les mostres
de pintura amb vi
de Marta Arañó i de
fotografia de l’ONG
Mans Mercedàries.

Entrevistem a
Vicenç Mateo,
president de
l’Associació
per a la
Salut Mental
del Baix
Llobregat
Nord

4

L’Agenda

Octubre 2018

01. L’Entrevista
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

De 45 anys i tècnic
administratiu, Vicenç
Mateo Mercadé va entrar
a l’entitat acompanyant
un germà gran que
pateix problemes de
salut mental des de
fa anys. Implicat en el
voluntariat i els treballs
socials, ha col·laborat
amb associacions
com Persovuses i ha
estat voluntari a la
presó Brians 2. Des del
febrer, és el president
de l’Associació per a la
Salut Mental del Baix
Llobregat Nord, amb seu
a Martorell.

Com es va crear i com
ha evolucionat aquesta
associació?
A la comarca del Baix Llobregat
no hi havia serveis per a les
persones amb problemes de
salut mental, més enllà del
Sagrat Cor. Per això, un grup
de familiars va crear un grup
d’ajuda mútua. El 2003, van
incorporar el club social Punt de
Trobada. L’associació ha anat
creixent i som a les instal·lacions
de la parròquia de Santa Maria
des de fa 4 anys. Ja hem
superat les 80 persones, n’hi ha
que són socis i d’altres, usuaris
dels serveis que oferim.
Quins serveix oferiu?
Tenim el club social Punt de
Trobada, on desenvolupem
activitats com grups d’ajuda
mútua, tallers (com alimentar-se,
com abordar depressions, salut
sexual i activitats lúdiques).
L’associació treballa el vessant
humà de la persona, no només
la resolució del problema de
salut mental. Tambe disposem
d’un habitatge per donar suport
a les persones que tenen
aquesta necessitat. Un altre
vessant molt important és el
dedicat als familiars. Oferim
servei d’informació i acollida,
suport psicològic, grups
familiars i grups terapèutics.
Una part molt important és la

sensibilització de la població
en general. Fem xerrades a
les escoles amb persones que
han tingut problemes de salut
mental perquè els estudiants
entenguin què és, per intentar
evitar l’assetjament. També
organitzem xerrades amb
professionals que potser han de
tractar persones amb problemes
de salut mental. Unes de les
últimes han estat als Mossos
d’Esquadra de Martorell i a la
Policia Local d’Olesa.
El vostre àmbit és el Baix
Llobregat Nord. A quines
poblacions ateneu?
A Martorell tenim la seu central
i disposem de despatx en dos
municipis més, a Olesa de
Montserrat i a Sant Andreu de
la Barca, on vam signar l’acord
amb l’ajuntament abans de
l’estiu. El despatx es posarà en
marxa abans de final d’any.

A Olesa ja fa quatre anys que
treballem i ha estat tot un èxit.
L’educadora atén les persones
i està en contacte amb els
professionals que tenen relació
amb la nostra gent. Potenciem
grups terapèutics, xerrades,
presentacions, treballem amb
biblioteques municipals. En els
municipis on no tenim despatx,
fem activitats, coordinantnos amb l’ajuntament, ONG o
biblioteques.
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“Hem de fer
la societat
inclusiva per a
les persones
amb problemes
de salut mental”
Les persones amb problemes
de salut mental semblen els
grans oblidats de la societat.
Es calcula que 1 de cada 4
persones tindrà problemes
de salut mental en algun
moment de la seva vida. Quan
hi ha una família estructurada
i la persona compta amb
una estabilitat econòmica,
abordar el problema té unes
característiques determinades.
Amb problemes econòmics és
molt més difícil incidir-hi, ja que
aquests problemes alenteixen
la seva cura. Hem de tenir en
compte que aquestes persones
han d’afrontar els estigmes i
prejudicis que socialment s’han
associat amb els problemes
de salut mental. Per exemple,
una persona que ha tingut un
episodi puntual i que ja l’ha
6

superat té complicadíssim
inserir-se en el món laboral. Una
persona que té un cert grau de
discapacitat, si és físic, podrà
sortir-se’n, però, si és mental, li
serà molt més difícil.
S’ha de fer una tasca de
comunicació per superar
aquests prejudicis.
Sí. S’ha de fer des de la
responsabilitat i fer arribar la
realitat d’aquestes persones,
sense estigmes ni prejudicis,
per transmetre-la a la població
en general. Una de les
columnes vertebradores per
aconseguir-ho és escoltar,
poder parlar amb la persona,
sense que la jutgis, sense
prejudicis. Hem d’evitar que
aquesta persona s’aïlli. I és
molt important el vocabulari, les
expressions que fem servir. No
és el mateix dir que una persona
ha estat en el psiquiàtric que
a l’hospital. No transmet el
mateix dir que una persona és
malalta mental a comentar que
la persona té un diagnòstic de
salut mental. Hem de lluitar per
no estigmatitzar-los. Hem de fer
la societat inclusiva per a les
persones amb problemes de
salut mental.
Un dels àmbits d’inclusió
que treballeu és l’esport.

Fem els tornejos de salut
mental. Aquest any ha estat la

VIII edició i hi hem comptat amb
16 equips. Vull destacar que
els equips no són únicament
d’altres ONG de salut mental;
hem tingut clubs de futbol,
gent dels barris. Aquesta és
la veritable inclusió. En aquest
sentit, col·laboràvem amb el
club Sala 5 Martorell. Després
de 8 anys, estàvem madurs i
hem fet un nou salt. Ara tenim
un equip més del club. Quan es
reuneixen, el nostre també està
convocat.
Per aquesta estigmatització
que comentaves, ¿és difícil
que les persones que
ho necessitin vinguin a
l’associació?
Totes les persones necessitem
un procés per fer-ho. Tant és si
és la persona o és el familiar.
Arribarà un moment que tens
la necessitat, per molt que
et donin la informació. Per
arribar al procés d’acceptació
es passen unes fases. La
primera és la desorientació.
La següent fase és treballar
terapèuticament, i aquí vindrem
nosaltres: treballem el pla humà,
que moltes vegades no es fa.
Ens hem adonat que, en trobar
altres persones amb situacions
semblants, que poden
transmetre la seva experiència,
que t’escolten, t’accepten, és
quan comença la recuperació.
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01. L’Entrevista
De l’1/10/2018 al 31/10/2018
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Activitats
Activitats destacades

Activitats
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

Amb la temporada de tardor el millor cinema i el teatre professional recuperen el protagonisme
de la vida cultural de Martorell.

DE L’1 AL 4

02/10

D’OCTUBRE

11.00 h

DIA INTERNACIONAL
DE LA GENT GRAN
Al voltant del Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra
l’1 d’octubre, la Regidoria de Gent Gran i Salut ha organitzat
diverses activitats, entre les quals hi ha les primeres reunions de
les taules comunitàries de zona que s’han creat dins del projecte
Bon Veïnatge. Aquest projecte és una iniciativa que té com a
objectiu crear una xarxa de col·laboració amb entitats i comerços
per tal de detectar situacions de vulnerabilitat entre la gent gran.

01/10

I

Dilluns

11.00 h
PRIMERA TROBADA DE LA TAULA COMUNITÀRIA DE LA ZONA I
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE BON VEÏNATGE
Lloc: Mercat Municipal de les Bòbiles

I

Dimarts

PRIMERA TROBADA DE LA
TAULA COMUNITÀRIA DE LA
ZONA, PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE BON VEÏNATGE I
ACTIVITAT AMB LLANES
Lloc: La MerceVila

17.00 h
XERRADA: “DONES GRANS,
DONES SANES, DONES SÀVIES”
a càrrec de Servei Informació i
Atenció a la Dona
Lloc: Esplai de Gent Gran de
La Vila

04/10

I

Dijous

17.30 h
TROBADA DEL GRUP DE BALL I
GENT GRAN
Lloc: Plaça de les Cultures
(davant del Centre Cultural)

Hi haurà pa amb vi i sucre
i altres alternatives sense
alcohol.
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02. Activitats
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

04/10

I

Dijous

18.30 h

07/10

I

Diumenge

18.00 h

CONFERÈNCIA: “POMPEU FABRA. EL
MIRACLE DE LA CE TRENCADA”. A càrrec
de Genís Sinca.

TEATRE EN FAMÍLIA. A L’AVENTURA de la companyia
el Pot Petit en concert

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “POMPEU
FABRA. UNA LLENGUA COMPLETA”

Preu: Abonats 3 € adults i nens. Entrada general 6 €
nens i 6,50 € adults

Lloc: El Progrés

Org.: La Xarxa

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org:. Servei Local de Català

19.00 h
MONOLOADDICTES. Enrique San Francisco

19.30 h
XERRADA: “JOVES: ACTORS O VÍCTIMES
DE LA VIOLÈNCIA”

La violència avui té molts rostres,
formes d’expressió, impulsors que
la utilitzen i destinataris. Resulta
preocupant perquè representa una
agressió greu a la convivència. Com
desactivar aquesta relació si existeix? A
càrrec de Josep Maria Fabró.

Lloc: El Progrés
Preu: 15 € anticipada, 18 € a taquilla
Org.: Ajuntament de Martorell

Lloc: El Foment de Cultura de Martorell
Org.: Associació Social Cristiana de

Voluntaris de Presons

05/10 		

I

Divendres

20.00 h
XXIII TROBADA D’ENTITATS DE
MARTORELL
Lloc: Sala Teatre i Pista Jardí d’El
Progrés
Org.: Ajuntament de Martorell
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Activitats
Activitats destacades

13/10

I

21.30 h
FOMENT TEATRE PROFESSIONAL. THERE WAS A FIESTA!
AT CARNEGIE HALL
Lloc: El Foment
Org.: Ajuntament de Martorell i El Foment

23.55 h
CONCERT AMB THE XARROTS
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell
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Dissabte

17/10

I

Dimecres

19.00 h
XERRADA “JOAN CEREROLS:
UNA APROXIMACIÓ A LA
FIGURA I OBRA DEL MÚSIC
MARTORELLENC”. A càrrec de
la musicòloga Aura Porta
Lloc: Torres de les Hores
Org.: Fundació Francesc Pujols

i Ajuntament de Martorell
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02. Activitats
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

18/10

I

Dijous

ESPECTACLE INFÀNTIL TRÒPIC, de Teia Moner. Un espectacle
tropical de màgia i titelles
Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell

22.30 h

I

Diumenge

12.00 h

18.00 h

20/10

21/10

TEATRE EN FAMÍLIA. LA
NENA DELS PARDALS, de la
companyia Teatre al detall
Lloc: El Foment

I

Dissabte

Preu: Abonats: 3 € adults i

nens. Entrada general: 6 €
nens i 6,50 € adults
Org.: La Xarxa

MONOLOADDICTES CAFÈ amb Edu Mutante
Lloc: Ateneu de Martorell
Org: Ajuntament de Martorell i Ateneu de Martorell
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Activitats
Activitats destacades

23/10

I

Dimarts

19.00 h

Lloc: Biblioteca
Org.: Fundació Hospital Sant Joan de Déu i Ajuntament de

Martorell
I

Dimecres

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DELS 50 ANYS DE L’IES POMPEU
FABRA DE MARTORELL
Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: IES Pompeu Fabra i Ajuntament de Martorell
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I

Divendres

19.30 h

SETMANA DE LA LACTÀNCIA. “SOMOS LA LECHE: DUDAS,
CONSEJOS Y FALSOS MITOS SOBRE LA LACTANCIA (EMBARAZO,
BEBÉ Y NIÑO)” d’Alba Padró

24/10

26/10

JAM DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell

L’Agenda
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02. Activitats
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

26-28/10

I de Divendres a Diumenge

23.30 h
JAM DE SALSA. NIT DE SALSA I RITMES LLATINS

FIRA DE BRUIXES

Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell i Ateneu de

Lloc: Pl. de La Vila

Martorell

Espectacle de foc, astrologia, casa del terror,
esoterisme, vidència, tarot, rituals, màgia i
moltes altres activitats.

28/10

Per a més informació consulteu les xarxes
socials de Fem Vila
facebook https://www.facebook.com/
FemVilaMartorell/
Org.: Fem Vila i Ajuntament de Martorell

I

Diumenge

19.00 h
TALLERS GRATUÏTS I SESSIÓ DE SALSA DE
RITMES LLATINS
Lloc: Ateneu de Martorell

twitter @VilaFem

27/10

I

Org.: Ajuntament de Martorell i Ateneu de

Martorell

Dissabte

9.30 h
CONFERÈNCIA ORNITOLÒGICA
a càrrec d’un jutge del Col·legi Oficial de Jutges
d’Espanya
Lloc: Auditori Centre Cultural
Org.: Associació Ornitològica de Martorell
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Activitats
Activitats destacades

CICLES DE L’ASSOCIACIÓ CINEMA DEL DIABLE
CINEMA DEL DIABLE AMPLIA CICLES PER APROPAR EL CINEMA A TOTHOM
L’Associació Cinema del Diable va engegar, l’any 2017, el Cineclub del Diable, amb la intenció de
recuperar el cinema a Martorell i oferir varietat de gèneres perquè tothom s’hi trobi representat.
Així, ofereix una àmplia oferta cinematogràfica que inclou diversos cicles. Totes les projeccions es
faran a la Casa de Cultura de La Vila.

DOC DEL MES

20/10

I

Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES
EUGENIO, DE JORDI ROVIRA I Xavier Baig

Un retrat de l’Eugenio més desconegut.
L’humorista omplia els escenaris amb la seva
presència i el seu particular sentit de l’humor.
Personatge polifacètic, Eugenio també va ser
joier, cantant, músic, empresari, pintor, actor i
fins i tot aficionat a l’esoterisme. La seva vida va
estar marcada per un gran amor –la seva primera
esposa, Conchita Alcaide– que el va convertir
en artista. La mort prematura de la Conchita va
ser el punt d’inflexió que marcaria la seva vida.
Per una part, va coincidir amb l’inici de l’èxit. Per
l’altra, es va apoderar d’ell una tristesa infinita que
el portaria a un pou de foscor.
Preu: gratuït
Org.: Cinema del Diable i Ajuntament de Martorell

17/11

I

Dissabte

18.30 h

14

15/12

I

Dissabte

18.30 h

DOC DEL MES
OF FATHERS AND SONS

DOC DEL MES
LAST DAYS IN SHIBATI

Preu: gratuït
Org.: Cinema del Diable i Ajuntament de Martorell

Preu: gratuït
Org.: Cinema del Diable i Ajuntament de Martorell
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02. Activitats
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

NOU

NOU

CICLE GAUDÍ

CICLE 12 HORES DE TERROR

Cicle Gaudí, una nova incorporació en l’oferta del
cineclub. Un cop al mes projectaran una pel·lícula
catalana de gran recorregut i recent estrena.
Les properes pel·lícules del Cicle Gaudí a

El cineclub recupera aquesta iniciativa amb una
marató de pel·lícules de gènere, activitats al carrer
com un taller de maquillatge de terror i moltes
altres sorpreses.

Martorell són:

19/10

I

Divendres

27/10

I

Dissabte

18.00 h

20.00 h
CICLE GAUDÍ. FORMENTERA LADY

MARATÓ 12 HORES DE TERROR
Preu: consultar

30/11

+ INFO: A les xares del cineclub a partir de l’11

I

Divendres

d’octubre.
Venda d’entrades anticipades i a taquilla.

20.00 h

Org.: Cinema del Diable, Ajuntament de Martorell.

CICLE GAUDÍ. TIERRA FIRME

NOU

CICLE CINEMES D’ÀSIA

28/12

I

Divendres

20.00 h
CICLE GAUDÍ. LES DISTÀNCIES

+ INFO: http://academiadelcinema.cat/ca/cicle-

gaudi-ca
Venda d’entrades a taquilla a preu general de
4,5 €. Amb Carnet Jove, Majors de 65 anys i
discapacitats, el preu és reduït a 3 €. Si són del
Club La Vanguardia, hi ha un 2x1.
Org.: Cinema del Diable, amb la col·laboració
del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Martorell.

En col·laboració amb Casa Àsia, coincidint amb
l’Asian Film Festival Barcelona. A Martorell, el 23
de novembre es projectaran:

23/11

I

Divendres

18.30 h
CICLE CINEMES D’ÀSIA
FREE AND EASY i RAILWAY CHILDREN.
Preu: gratuït

+ INFO: Cinema del Diable.
facebook.com/cinemadiable
Twitter i instagram: @cinemadeldiable
www.cinemadeldiable.com
contacto@cinemadeldiable.com
Casa de Cultura La Vila · c/ Francesc Santacana, 13
Org.: Cinema del Diable, Ajuntament de
Martorell i Casa Àsia.

15

Activitats destacades
a la biblioteca
De l’1/10/2018 al 31/10/2018
Des de teatre a tallers d’Apps, creació de llibre de vacances i d’escriptura de guions cinematogràfics.
Un gran ventall d’activitats culturals, a la Biblioteca!

HORARI DE LA BIBLIOTECA
DE MARTORELL

•
•

16

De dilluns a divendres
de 16.00 a 20.30 h i de
dimarts a dissabte de
10.00 a 14.00 h
Per a qualsevol consulta:
Tel. 93 775 60 60,
b.martorell@diba.cat.

> Per consultar tota la
programació de la Biblioteca
Martorell i possibles canvis
en la programació de darrera
hora, podeu adreçar-vos al
seu lloc web
https://bibliotecavirtual.diba.
cat/martorell-biblioteca
o bé a la seva pàgina
de Facebook (https://
www.facebook.com/
BibliotecadeMartorell/)
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02. Activitats destacades01.
a la
bilbioteca
L’Entrevista
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

18/10

I

Dijous

18.00 h

15 i 22/10

I

Dilluns

de 18.00 a 20.00 h

ANEM AL TEATRE A VEURE ELS
JOCS FLORALS DE CANPROSA

ESCRIVIM UNA PEL·LÍCULA, TALLER DE GUIÓ CINEMATOGRÀFIC

Lloc: Teatre Nacional de
Catalunya

Taller pensat per fer participar en el procés de creació i disseny de
possibles pel·lícules, basades en les històries que suggereixen els
participants. A partir de 13 anys.
Informació i inscripcions a la Biblioteca Tel. 93 775 60 60,
b.martorell@diba.cat.

Sortida de la Plaça de
les Cultures. Informació i
inscripcions: tel. 93 775 60 60 o
b.martorell@diba.cat.
Places limitades.Hi haurà servei
d’autocar. Tenen preferència els
membres dels clubs de lectura.
Org.: Biblioteca i Ajuntament de
Martorell

16 i 23/10

I

Dimarts

de 18.00 a 20.00 h
TALLER MOVIMENT MAKER:
Creació d’una apli amb App
inventor
Lloc: Biblioteca de Martorell
En aquest taller aprens a fer
programes i aplicacions amb
App Inventor, que funciona amb
dispositius Android. A més,
utilitzes diverses prestacions de
la plataforma.
A partir de 13 anys.
Org.: Biblioteca i Ajuntament de
Martorell

Lloc: Biblioteca de Martorell

Org.: Ajuntament de Martorell amb el suport de la Diputació de
Barcelona

10, 17, 24 i 31/10

I

Dimecres

de 16.00 a 18.00 h
FES EL LLIBRE DE LES VACANCES (ÀLBUM) AMB
SCRAPPBOOKING
Lloc: Biblioteca de Martorell
Inici: dimecres 10 d’octubre
Vine a reviure les vacances fent un original i personalitzat àlbum amb
la tècnica de l’scrappbooking. Hi podràs posar fotografies, vivències,
anècdotes, records del viatge...
Informació i inscripcions a la Biblioteca, tel. 93 775 60 60,
b.martorell@diba.cat. A partir de 18 anys.
Professora: Juanita Ponce
Org.: Ajuntament de Martorell amb el suport de la Diputació de
Barcelona

25/10

I

Dijous

19.00 h
EL CAVALLER FLOÏD, de Genís Sinca i Laura Cendrós
Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: Òmnium Cultural
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Cursos, tallers i altres
activitats
Comença un curs ple de propostes per formar-se. Des de tallers d’informàtica fins a balls de
bastons.

INICIACIÓ A LA
INFORMÀTICA

COMUNICA’T PER LA
XARXA

Lloc: Esplai de Gent Gran

Lloc: Esplai de Gent Gran

Lloc: Complex Educatiu
Torrent de Llops

Buenos Aires
El curs s’iniciarà l’1 d’octubre i
finalitzarà el 24 de novembre.
Per a més informació i
inscripcions us heu d’adreçar
a l’Esplai de Gent Gran Buenos
Aires.
Data i hora: Dilluns i dimecres
de 10.00 a 12.00 h.

Buenos Aires
El curs s’iniciarà el 2 d’octubre
i finalitzarà el 13 de novembre.
Per a més informació i
inscripcions us heu d’adreçar a
l’Esplai de Gent Gran La Vila.

Per a més informació i
inscripcions us podeu adreçar
al Departament de Joventut
de l’Ajuntament de Martorell al
Centre Cultural.

Data i hora: Dimarts i dijous de

16.30 a 18.30 h.

al 28 de febrer de 2019, els
dijous de 18.30 a 20.30 h.

Preu: gratuït

Preu: gratuït

Preu: 60 €

Org.: Ajuntament de Martorell,

Org.: Ajuntament de Martorell,

Obra Social La Caixa i
associacions dels esplais de
Gent Gran de Martorell.

Org.: Ajuntament de Martorell

Obra Social La Caixa i
associacions dels esplais de
Gent Gran de Martorell.
CORAL HARMONIA

TALLER DE TEATRE PER A
LA GENT GRAN
Lloc: Esplai de Gent Gran La

Lloc: Esplai de Gent Gran
Buenos Aires

Vila

Per a més informació i
inscripcions us podeu adreçar
a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà del Patronat.

Per a més informació i
inscripcions us podeu adreçar
a les Oficines d’Atenció al
Ciutadà del Patronat.

Data i hora: Dijous de 16.00 a
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TALLER DE CINEMA

Data i hora: Divendres de 10.00

Dates i hores: del 18 d’octubre

VINE A BALLAR BASTONS
I PASSA-THO GENIAL FENT
NOUS AMICS
Lloc: Centre Cultural

Per més informació:
bastonersdemartorell
@gmail.com
Dates i hores: De setembre

a juny, divendres de 17.00 a
18.00 h Infants, i de 20.30 a
21.30 h (joves i adults).

18.00 h

a 12.00 h.

Preu: Gratuït

Preu: 5,70 €

Preu: 5,70 €

Org.: Bastoners de Martorell

Org.: Ajuntament de Martorell

Org.: Ajuntament de Martorell

L’Agenda

Octubre 2018

03. Cursos, tallers i 01.
altres
02.
L’Entrevista
Activitats
activitats
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

+
ALTRES ACTIVITATS

CURS DE MONITORS
D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
INFANTIL I JUVENIL (Majors de
18 anys)
Lloc: Divendres, al Complex

Educatiu Torrent de Llops.
Dissabtes, al Centre Cultural.
Per a més informació i
inscripcions us podeu adreçar
al Departament de Joventut
de l’Ajuntament de Martorell al
Centre Cultural.
Dates i hores: del 5 d’octubre

al 26 de gener 2019, els
divendres de 17.00 a 21.00 h. i
dissabtes de 9.30 a 13.30 h.
Preu: 220 €
Org.: Educa i Ajuntament de

Martorell

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

BALL A EL PROGRÉS
Lloc: Teatre d’El Progrés

Ball cada cap de setmana del
mes d’octubre. Els dissabtes
el ball és a les 22.30 h i els
diumenges a les 18.00 h. Per
a més informació us podeu
adreçar a El Progrés, al carrer
del Mur, 64, tel. 93 775 25 86
Org.: El Progrés
L’OLAMBRETA. LA
LUDOTECA DELS MUSEUS.

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.
Lloc: L’Enrajolada. Casa

Museu Santacana, c/ de
l’Aigua, 1
Data i hora: Tots els dimecres
en període escolar de 17.00 a
19.30 h.
Org.: Museus de Martorell

JORNADES EUROPEES DEL
PATRIMONI. Refotografiem
Martorell.

El Centre d’Estudis
Martorellencs convoca la
segona edició d’aquesta
activitat fotogràfica per a
la descoberta de Martorell
i la seva història a partir de
nou imatges antigues de
diversos indrets del municipi.
Per a participar-hi, un cop
tingueu clar a quin element
o indret correspon la imatge,
cal fer una fotografia del
mateix element o indret avui,
procurant aconseguir un
enquadrament el més similar
al de la fotografia original.
Les bases, amb totes les
indicacions per participar en
l’activitat, estaran disponibles
al web del CEM
(www.infocem.net) a partir
del dia 5 d’octubre. També
les podreu recollir a l’antiga
Farmàcia Bujons durant les
Festes del Roser.
Data: El període de

participació serà entre els dies
11 i 24 d’octubre. El lliurament
de premis es farà el 27
d’octubre, a les 19 h, a l’antiga
Farmàcia Bujons (Plaça de la
Vila, 41, baixos).
Org.: El Centre d’Estudis

Martorellencs
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Exposicions
“Mitologia clàssica i vinya. Per tinta i vi, Marta Arañó”
Lloc: L’Enrajolada, Casa Museu Santacana.
Dies i horaris: Del 30 de setembre al 28 d’octubre de 2018. Dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00 h.
Preu: entrada gratuïta

C

C

Org.: Ajuntament de Martorell

Activitats vinculades a
l’exposició:
Dimecres 3 d’octubre
a partir de les 17.30 h a
L’Enrajolada, Casa Museu
Santacana. Taller infantil
de pintura amb vi (sense
alcohol). A càrrec de
Tinta i vi, Marta Arañó.
Activitat gratuïta amb
aforament limitat.
Diumenge 28 d’octubre a
les 12.00 h a L’Enrajolada,
Casa Museu Santacana.
Taller de pintura amb vi i
tast per a adults. A càrrec
de Tinta i vi, Marta Arañó.
Activitat gratuïta amb
aforament limitat.
Per a les activitats és
imprescindible reserva
prèvia al 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat

L’Agenda

Octubre 2018

04.
01. Exposicions
L’Entrevista
De l’1/10/2018 al 31/10/2018

“The heroine’s journey”
de Chris Aerfeldt
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis
Inauguració: dijous 4 d’octubre a les 20.00 h.
Dies i horaris: Dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes i
diumenges de 10.30 a 14.00 h.
Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell
Chris Aerfeldt, pintora australiana nascuda a Adelaida. Va començar
a exposar tant individualment com col·lectivament a partir dels anys
90 i, actualment, és una de les creadores més reconegudes, dins i
fora del seu país.

“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.
Preu: entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell
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Lloc: El Círcol
Dies i horaris: Del 7 al 29 d’octubre. De dilluns a divendres de 9.00 a
15.00 h i de dilluns a dijous de 17.00 a 19.30 h.
Preu: entrada gratuïta
Org.: ONG Mans Mercedàries, Mercedàries Missioneres de Barcelona i
Ajuntament de Martorell

L’exposició “Angola 2018” és
una mostra fotogràfica del treball
que els voluntaris de l’ONG Mans
Mercedàries han fet durant el
seu camp de treball a la Missió
de les Mercedàries Missioneres a
Malanje, Angola. Aquesta mostra
es complementa amb l’exposició
“Kudielela, una esperança que
ja es compleix”, produïda per
la Regidoria de Comunicació,
Cooperació i Participació, i en
la qual es pot conèixer amb
més detall la Missió que les
Mercedàries Missioneres tenen
al barri de Villa Matilde i que
està dirigida per la mercedària
martorellenca Josefina
Cortadella.

C

C

“Kudielela, una esperança que
ja es compleix” i “Angola 2018”, de
l’ONG Mans Mercedàries

Activitats vinculades a
l’exposició:
Diumenge 7 d’octubre de
10.00 a 14.00 h a El Círcol
s’obrirà la mostra amb la
presència de la mercedària
missionera Josefina
Cortadella i hi haurà una
parada solidària de l’ONG
Mans Mercedàries.

