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L’Entrevista

Blai López: “La dansa
t’ensenya molt a estimar
la gent amb qui estàs
treballant, a transmetre
l’afecte i a expressar els
teus sentiments”.
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Activitats

Cursos, tallers i
altres activitats

El mes de novembre
arrenca amb el
moviment del Fem
Dansa deixant per deixar
pas a la música, el teatre,
el cinema i l’Art.

Si no vas ser a temps
d’apuntar-te als tallers
de cinema i monitor
de lleure, aprofita,
perquè s’han ampliat els
terminis d’inscripció.

Pàg. 15

Activitats
destacades a la
biblioteca

Pàg. 20

Exposicions
Passeja’t pel Martorell
de l’època de Joan
Cererols amb l’exposició
que ha creat el Centre
d’Estudis Martorellencs
per commemorar el
400 aniversari del
naixement del músic.

ENTREVISTEM A
BLAI LÓPEZ
Ballarí de dansa contemporània

Nascut al Bruc fa 15 anys,
viu des de fa 6 anys a Martorell,
on la seva família té arrels.
Estudia 3r al Conservatori
Professional de Dansa de
Barcelona, de l’Institut de
Teatre, en l’especialitat de dansa
contemporània. Ha actuat
a totes les edicions del Fem
Dansa de Martorell. Per a l’edició
2018 prepara una peça sobre el
temps.
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01. L’Entrevista
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

COM VA COMENÇAR LA TEVA PASSIÓ
PER LA DANSA?
Quan tenia uns 5 o 6 anys.
Sempre m’apuntava als balls
de final de curs. Com que
m’agradava tant ballar, els
meus pares em van inscriure
a una acadèmia d’Igualada
i, després, a l’acadèmia 113
Dansa, que actualment
és Move On, d’Olesa de
Montserrat. Aquí vaig trobar
que la dansa contemporània
és l’estil que més m’agrada.
Actualment estic cursant 3r
de dansa contemporània al
Conservatori Professional
de Dansa de Barcelona, de
l’Institut del Teatre. En total
són 6 anys de carrera i són
estudis integrats. Al matí,
de 9 a 13.30 hores, estudio
l’ESO i, a la tarda, de 15 a 20
hores, faig classes de clàssic
i de contemporani –que és
la meva especialitat– entre
altres estudis relacionats
amb la dansa.

SÓN MOLTES HORES. COM HO
PORTES?
Sí, és un gran esforç, cansa
molt, però també noto que

estic evolucionant. Faig
moltes classes, amb molts
professors i estudiant
molts temes, com, per
exemple, maquillatge per a
espectacles, però així amplio
la meva formació. A més,
per si no en tenia prou, els
dissabtes al matí faig dues
hores de danses urbanes,
que també m’agraden molt.

I QUAN ACABIS ELS ESTUDIS, QUÈ?
Vull formar part d’una
companyia, si pot ser a
Alemanya, que n’hi ha
moltes. No em puc quedar
aquí perquè, de cultura
pel que fa a la dansa, aquí
gairebé no en tenim. A
l’Institut t’ajuden per entrar a
treballar en una companyia.
A banda que els professors
et faciliten informació per
contactar-hi, també s’hi
fan audicions. Potser ets
a classe i hi trobes dues
persones, que són directors
d’una companyia que
busquen nous ballarins. I
l’Institut també té la seva
pròpia companyia, l’IT Dansa,
que és una gran oportunitat,
perquè als 18 anys et
permet estar dins d’una

companyia que fa gires i
que pot constar ja en el teu
currículum.

TENS MOLT CLAR EL TEU FUTUR.
La meva idea és acabar
els estudis, però mai saps
què pots trobar pel camí.
Ara estic en el període més
conflictiu, als 15 anys. A 3r
i 4t han augmentat molt
les hores i l’esforç que hi
has de dedicar. He conegut
companys que ho han deixat
perquè han descobert que
no els agrada tant la dansa
per fer un esforç tan fort. En
el futur, em veig ballant als
escenaris. A una companyia
tens el coreògraf, que
crea els espectacles, i els
ballarins, que executen
la seva creació. Em vull
dedicar a ensenyar i a fer
les coreografies d’una
companyia. Però també vull
seguir ballant. M’encanta
estar sobre un escenari.
Les coreografies són molt
íntimes, perquè sempre hi
ha un tema, un fil conductor.
Vull compatibilitzar alhora
aquests dos papers, de
coreògraf i de ballarí.
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“LA DANSA T’ENSENYA
DISCIPLINA, ESFORÇ,
AUTOSUPERACIÓ I
HUMILITAT”
6

COM ÉS LA RELACIÓ AMB ELS TEUS
COMPANYS DE CLASSE?

COM VEUS EL PAPER DE LA DANSA
EN LA CULTURA ACTUAL?

Som una família. A l’ESO et
posen nota i cada semestre
hi ha examen de clàssic i
de contemporani. En les
companyies de dansa hi
ha el primer ballarí i el cos
de dansa, i sempre vols ser
el primer ballarí. La dansa
implica competitivitat, però
sempre amb amistat, perquè
allò que has d’aconseguir és
superar-te a tu mateix.

En general, les arts estan
molt poc vistes i molt poc
reconegudes. La dansa
no té la importància que
crec que hauria de tenir. La
directora de la meva antiga
escola deia que la dansa
era la germana pobre de les
arts escèniques. Però penso
que, a poc a poc, estem
millorant, tenim un espai de
supervivència més gran.

QUÈ T’HA ENSENYAT LA DANSA?

I A MARTORELL?

Un espectacle, una
companyia, sempre és un
treball conjunt, que implica
moltes persones. La dansa
t’ensenya molt a estimar
la gent amb qui estàs
treballant, a transmetre
l’afecte i a expressar els
teus sentiments. Ballo per
transmetre sentiments
mitjançant el moviment.
La dansa també t’ensenya
disciplina, esforç,
autosuperació i humilitat,
perquè sense humilitat és
molt difícil arribar enlloc.

Martorell està fent una cosa
molt important i és que la
cultura està cobrant més
importància. Anteriorment,
les arts estaven molt poc
valorades, la dansa no
tenia gens de visibilitat.
Fa uns tres anys que
participo al Fem Dansa, un
esdeveniment de dansa a
diferents punts de Martorell.
I veig amb molta satisfacció
que està registrant un gran
augment de públic. A més,
també s’hi fan activitats de
dansa durant tot l’any.

L’Agenda

Novembre 2018

01. L’Entrevista
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

HAS PARTICIPAT EN TOTES LES
EDICIONS DEL FEM DANSA. QUÈ HI
TENS PREVIST PER A AQUEST ANY?
La peça que estic preparant
va sobre el temps a les
nostres vides. Despertem,
anem a treballar, dinem,
sopem, dormim. La gran
majoria de la nostra vida és
una repetició. Això és el que
voldré transmetre en una
peça que preveig que tindrà
una durada d’uns 4 minuts.
M’estimo més fer una peça
breu, intensa, que deixi al
públic amb ganes de més.

EL PERILL MÉS GRAN PER A LA
CARRERA DE BALLARÍ SÓN LES
LESIONS. COM HO PORTES?
He tingut les típiques
sobrecàrregues i
contractures. De lesions
fortes no n’he tingut. Una
professora em diu que, si es
treballa bé, no has de tenir
lesions. Tots els humans som
diferents, tenim diferents
estructures corporals, amb
punts forts i dèbils. La dansa
és una feina de conèixer
el teu cos. Si saps com es

comporten les teves cames,
saps com has de fer una
rotació per no fer-te mal.

HAS TINGUT PROBLEMES PEL FET DE
VOLER DEDICAR-TE A BALLAR?
La gran majoria de nois que
ballem hem passat per això,
a causa dels estereotips
creats. És molt trist i molt
lleig, però penso que estem
millorant. Dels 12 als 13
anys vaig patir assetjament,
amb comentaris i, fins i
tot, missatges i trucades
al mòbil. No ho explicava
gaire als meus amics. A
més, veia que ells tenien
por d’ajudar-me, per si els
estigmatitzaven. Ho vaig
explicar als pares i, per sort,
els professors van aturar
bastant les coses. Tot això
m’ha fet més fort. Estic
on vull i m’agrada el que
faig. Potser qui es dedica a
assetjar és perquè no és feliç
amb la vida que té.
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Activitats
Activitats destacades

Activitats
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

Aquest novembre arriba ballant al ritme del Fem Dansa i marxarà intARTvingut. Dansa per a tothom,
intervencions artístiques per diferents racons, teatre per a totes les edats, cinema per als més exigents i
música per a tots els gustos... no es pot demanar més.

DEL 7 AL 11. FEM DANSA
El Fem Dansa torna a Martorell per promoure aquesta disciplina artística, buscant escenaris inesperats i la
implicació d’entitats i ballarins locals.
La iniciativa està impulsada per la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i
l’Ajuntament de Martorell s’hi ha adherit per tercer any consecutiu programant tot un seguit d’activitats.
Els actes estan organitzats per l’Ajuntament amb la col·laboració de les escoles i entitats de dansa de Martorell,
l’Esplai Buenos Aires i l’associació Cinema del Diable. Per a més informació, consulteu el programa editat a part.

07/11

I

Dimecres

De 17.00 a 18.00 h
i de 18.00 a 19.00 h
FEM DANSA: MOVIMENT I JOC
EN FAMÍLIA.
Lloc: Interior de l’Enrajolada

Un espai on poder interactuar
de forma lliure, on els
protagonistes són el cos,
l’espai i el moviment.
Inscripcions: tel. 93 774 22 23

o bé a museus@martorell.cat.
Adreçat a famílies amb infants
d’1 a 3 anys. Places limitades.

08/11

I

Dijous

18.00 h
FESTA DE LA CREATIVITAT
Lloc: Biblioteca

8

Sinergia entre ball, manualitats
i videojocs per treballar la
psicomotricitat, la concentració
i la coordinació en família.
Inscripcions: tel. 93 775 60 60 o
bé a biblioteca@martorell.cat

19.00 h
FEM DANSA: CREACIÓ DEL
MOVIMENT SOBRE TERRA I LA
DANSA VERTICAL, amb la Cia.
Fura del Baus.
Lloc: Nau 1 de Ca n’Oliveras

El moviment i la interpretació
es transfereixen del terra a
l’espai vertical, a càrrec de
Gaby Barberio (coreògrafa)
i amb la col·laboració dels
intèrprets Carolina Stefano,
Isis Jacobsen, Pere Vilaplana,
Hernán Ragusa, Guillem Burnat
i Javier García Cosin.
Inscripcions: tel. 93 774 22 00

o bé a cultura@martorell.cat. A
partir de 13 anys. Places limitades.
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02. Activitats
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

09/11

		

I

Divendres

17.00 h
BALLA, BALLA amb la gent gran de Martorell
Lloc: Plaça de les Cultures

19.00 h
TALLER INICIACIÓ A LES DANSES URBANES, de
la Cia. Iron Skulls
Lloc: Teatre El Progrés

Posa ritme al teu cos. Aprèn les bases del hiphop, breaking, popping i investiga sobre un món
infinit de possibilitats.
Inscripcions: tel. 93 774 22 00 o bé a cultura@
martorell.cat. A partir de 13 anys. Places
limitades.

21.00 h
SINESTÈSIA, de la Cia. Iron Skulls
Lloc: Teatre El Progrés

Iron Skulls Co es defineix per entrecreuar
disciplines del moviment com les arts marcials,
la dansa contemporània i les danses urbanes
amb la producció musical, el disseny gràfic i la
moda.
Inscripcions: Tel. 93 774 22 00 o bé
cultura@martorell.cat

23.00 h
FESTA DEL SWING, vine a ballar amb la Moreneta
Swing
Lloc: Ateneu de Martorell

Trobada de ball on pots explorar la dinàmica del
swing contemporani, que ens porta pels estils
de ball més populars (xarleston, collegiate shag,
balboa i lindy-hop).

10/11

I

Dissabte

12.00 h
BALLA DANSA, amb Espai Dansa i l’Esplai Buenos
Aires
Lloc: Rambla de les Bòbiles

Actuació de diferents coreografies de les
escoles i entitats de dansa de Martorell.
TOT SEGUIT, SINESTÈSIA DE CARRER,
de la Cia. Iron Skulls

Espectacle de Dansa Experimental de carrer.
BUCLE. Coreografia de dansa contemporània

de Blai López Sánchez

Vivim immersos en un bucle, la relació entre
el temps i la nostra vida es converteix sovint
en un captiveri en el qual vivim immersos i no
plantegem canviar-ho.

17.30 h
BALLA DANSA, amb l’Asociación Intercultural
Karumanta, Baila Descalza, Dansa El Progrés i
New Dance.
Lloc: Rambla de les Bòbiles

Actuació de diferents coreografies de les
escoles i entitats de dansa de Martorell.

20.00 h
FEM DANSA: PEL·LÍCULA BILLY ELIOT
Lloc: Casa de la Cultura de la Vila

11/11 			

I

Diumenge

19.00 h
FEM DANSA: REVISITING BOWIE
Lloc: Auditori del Centre Cultural

9
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05/11

I		

Dilluns

17.00 h
CINE FÒRUM. PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA
CAROL
Lloc: Centre Cultural

Després de la projecció hi haurà un espai per
parlar i reflexionar sobre els prejudicis socials,
la construcció de la nostra identitat, els rols
de gènere i el paper de la dona en la societat
actual.
Org.: Pandora, Col·lectiu El Bloc Jove
Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Martorell

Del 9 a l’11/11

I

Dissabte

23.55 h
CONCERT THE PAPA’S & THE POPO’S

Els hits del rock, del punk i de l’ska de tots els
temps. un tribut al directe, a la música de ball i
a la bona festa.
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell i Ateneu de

Martorell

11/11 			

I

Diumenge

12.00 h
TEATRE EN FAMÍLIA. BLINK FLASH DUNCAN, de
la companyia Blink Flash

MASTERCLASS DE XAVIER SABATA
DE MONTEVERDI A GLUCK

Lloc: El Foment
Preu: Abonats 3 € adults i nens. Entrada

Lloc: Escola Municipal de Música de Martorell

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

Inscripcions: martorell@joventutsmusicals.cat.

Places limitades.
Org.: Joventuts Musicals de Martorell i

Ajuntament de Martorell
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02. Activitats
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

12/11

I

Dilluns

17.00 h

15/11

I

Dijous

18.00 h

TALLER VOLS APODERAR LA
TEVA IDENTITAT DE GÈNERE
I/O SEXUAL?

ESPECTACLE INFÀNTIL. MÀGIA
DE SALÓ EN PETIT FORMAT,
d’Albert Llorens

Lloc: Centre Cultural

Lloc: EL Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell

Per a dones de qualsevol
edat amb ganes de conèixer,
aprendre i apoderar-se.

21.00 h
RECITAL: SERAFIN, QUE CON
DULCE ARMONIA. Amb Carme
Miró, soprano, i Jordi Gironès,
tiorba i guitarra barroca
Lloc: Museu Municipal

Vicenç Ros

Inscripcions: adreceu-vos a
pandora@pandorapsicologia.
com o bé al tel. 93 129 19 34.
Places limitades.
Preu: gratuït
Org.: Pandora, Col·lectiu el Bloc

jove, Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i
Ajuntament Martorell

13/11

I

Dimarts

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL. PARLEM
DE JOAN CEREROLS, amb
Ferran Balanza
Preu: Entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell

16/11

I

Divendres

09.30 h
VIII CELEBRACIÓ DEL
CONGRÉS JOAN CEREROLS:
NOVES PERSPECTIVES
Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell

18.00 h
ESPECTACLE FILA 14, de l’Esplai
La Vila
Lloc: Sala El Progrés
Org.: Ajuntament de Martorell i

Esplai de Gent Gran La Vila

La música de Joan Cererols
és el fi l conductor d’un
recorregut per la música
europea del segle XVI. Un
recital on la intimitat de la
veu i la tiorba descobriran
autors com Francesco
Cavalli, Giovanni Guirolamo
Kapsberger i Claudio
Monteverdi.
Preu: Gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell
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17/11

I

Dissabte

16.00 h

18/11

I

Diumenge

12.00 h

GALA BENÈFICA EN SUPORT
DE L’AFANOC

1818-2018: DOS-CENTS ANYS DE
LA FONT DE LA MINA.

Lloc: Auditori Centre Cultural
Org.: AEC La Trampolina

Lloc: Plaça de la Font de la Mina

22.30h
MONOLOADDICTES, amb Raúl
Alcaraz
Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: 15 € anticipada, 18 € a

taquilla
Org.: Ateneu de Martorell i
Ajuntament de Martorell

Parlament a càrrec d’en Ramon
Benavente, veí del barri i bon
coneixedor de la història de
Martorell i del barri de la Font de
la Mina en particular.
Descobriment d’una placa
commemorativa.
Exposició fotogràfica amb
fotos històriques de la font.
Concert-vermut amb la
participació del duet Laura
Miquel i Eugeni Muriel.
Org.: Associació de Veïns Font
de la Mina

Del 19 al 23/11
intARTvenció 2018
Lloc: diversos equipaments i
façanes de Martorell

Per tercer any consecutiu,
Martorell organitza una
setmana dedicada a l’art
urbà. Diferents equipaments i
façanes de la població seran
intervingudes per artistes de
renom internacional, amb la
col·laboració de les entitats
locals Amics de l’Art i Artistes
Plàstics.
Org.: Ajuntament de Martorell
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21/11

I

Dimecres

17.00 h
IntARTKIds 2018: EL PATI DE
COLORS. Grafit per a infants de
6 a 14 anys
Lloc: L’Enrajolada, Casa Museu
Santacana.

El jardí de l’Enrajolada ha
quedat ple de plàstics negres...
Vine a posar-hi colors pintant
amb esprais.
Cal portar roba que es pugui
embrutar, tot i que facilitarem
bosses de plàstic, guants i
màscares per protegir-se.
Inscripcions: tel. 93 774 22 23

o bé a museus@martorell.cat
Preu: Activitat gratuïta amb
aforament limitat
Org.: Els Amics de l’Art de
Martorell
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24/11 					

I

Dissabte

21.30 h
PLANETA IMPRO, de la Companyia Improshow
Lloc: El Foment

Un espectacle on el públic posa a prova la capacitat
d’improvisació dels actors, fent que cada representació sigui
única. 16 anys en cartellera avalen aquest esbojarrat espectacle.
Preu: Entre 8 i 6 € l’entrada anticipada; i entre 8 i 10 € una
hora abans de l’espectacle. Hi ha descomptes per als socis
dels Amics d’El Foment i de qualsevol entitat del poble (cal
acreditar-ho).
Org.: El Foment i Ajuntament de Martorell

23.30 h
JAM DE SALSA. NIT DE SALSA I RITMES LLATINS
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell i Ateneu de Martorell

25/11 					

I

Diumenge

12.00 h
JUGA EN FAMÍLIA. PETIT MARREMANGO, de la companyia Pep
Callau
Lloc: Plaça de l’11 de Setembre
Preu: Gratuït
Org.: La Xarxa

30/11

					

I

Divendres

19.30 h
JAM-SESSION DE L’ESCOLA DE MÚSICA
Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament 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 continua els seus cicles de cinema amb noves projeccions aquest mes
de novembre. Totes les projeccions es faran a la Casa de Cultura de La Vila.
NOU

CICLE CINEMES D’ÀSIA

DOC DEL MES

17/11

I

Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES. OF FATHERS AND SONS

El director de Return to Homs, torna a la seva
terra per viure dos anys amb la família d’Abu
Osama, membre d’Al-Queada a Síria. Allà serà
testimoni de com els seus fills son entrenats,
des de ben petits, per convertir-se en soldats
de la Jihad. Descobrim des de dins què significa
créixer amb un pare jihadista.
Després de guanyar el Premi del Gran Jurat
de World Cinema a Sundance, Talal Derki ens
sedueix amb una història que, a través del dia
a dia dels dos nens, ens permet comprendre la
complexitat i la tragèdia del conflicte que viu
Síria actualment.
Preu: gratuït

14

En col·laboració amb Casa Àsia, coincidint amb
l’Asian Film Festival Barcelona. A Martorell, el 24
de novembre es projectaran:

24/11

I

Dissabte

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.
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02. Activitats destacades a la bilbioteca
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

Activitats destacades
a la biblioteca
De l’1/11/2018 al 30/11/2018
La Biblioteca ens descobreix aquest mes llibres carregats d’història com El fil invisible,
de Gemma Lienas; i petites joies com Vinòmics, de l’il·lustrador martorellenc Oriol
Malet. Sense deixar de banda els tallers, els contes i les lectures compartides.
Un gran ventall d’activitats culturals, a la Biblioteca!

6 i 13/11

I

Dimarts

de 18.00 a 20.00 h
HORARI DE LA BIBLIOTECA
DE MARTORELL

•
•

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/)

TALLER. MOVIMENT MAKER:
Improvisacions mòbils
Lloc: Biblioteca de Martorell

Amb motiu del Moviment maker
fem una experimentació fílmica
amb un dispositiu Android. A
partir del visionat de fragments,
ens introduïm en alguns aspectes
bàsics de la narració audiovisual
i n’explorem les possibilitats
expressives amb un exercici
creatiu i col·laboratiu.
Informació i inscripcions a la
Biblioteca:
tel. 93 775 60 60
b.martorell@diba.cat
Org.: Biblioteca, Ajuntament
de Martorell i Diputació de
Barcelona
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07/11

I

Dimecres

18.00 h

14/11			

I

Dimecres

19.00 h

SAC DE RONDALLES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL FIL INVISIBLE, de
Gemma Lienas

Lloc: Biblioteca de Martorell

Us volem explicar contes per compartir
un espai creatiu i de diàleg a la Biblioteca.
Ens agrada que sigui una activitat de valor
intel·lectual, cognitiu i emocional. Amb els
contes, els més petits aprenen coses al
mateix temps que passen una estona divertida
i gaudeixen de mons de fantasia. Ens hi
acompanyeu?

Lloc: Biblioteca de Martorell

L’autora ens parla la seva última novel·la, que
segueix la recerca d’un misteriós secret familiar
que té els seus orígens en la Segona Guerra
Mundial. La reconstrucció del veritable paper
d’una científica del segle XX. Aquesta novel·la ha
guanyat el Premi BBVA Sant Joan.

Org.: Biblioteca i Ajuntament de Martorell

A partir de 3 anys
Org.: Biblioteca i Ajuntament de Martorell

08/11

I

Dijous

de 18.00 a 20.00 h
FESTA DE LA CREATIVITAT I LA IMAGINACIÓ

15/11

I

Dijous

de 18.30 a 20.00 h
TALLER, Efectes especials i altres enganyifes

Lloc: Biblioteca de Martorell

Lloc: Biblioteca de Martorell

Tres propostes: manualitats, ball i videojocs per
fer amb la família. Treballarem les habilitats de la
coordinació, la concentració i la psicomotricitat.

La sessió pretén esbrinar com es van fer les
primeres pel·lícules amb efectes especials.
Al final del taller, els més petits gravaran
una pel·lícula pròpia amb el guió i els
efectes especials, i es posaran a la pell dels
personatges.

Informació i inscripcions a la Biblioteca.
tel.93 775 60 60 , b.martorell@diba.cat.
A partir de 8 anys i pares
Org.: Biblioteca i Ajuntament de Martorell

Informació i inscripcions a la Biblioteca.

Tel. 93 775 60 60 , b.martorell@diba.cat.
Entre 9 i 13 anys.
Org.: Biblioteca, Ajuntament de Martorell i la

Federació Catalana de Cineclubs
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02. Activitats destacades a la bilbioteca
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

22/11

I

Dijous

19.00 h

28/11

I

Dimecres

19.00 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL MOVIMENT CORAL
DINS EL TEIXIT SOCIAL CATALÀ, de Miquel-Lluís
Muntané

DONES QUE HAN FET HISTÒRIA. Lectura de
fragments vitals de dones que van trencat motllos

Lloc: Biblioteca de Martorell

Amb motiu del Dia internacional contra la
violència de gènere, us presentem una galeria
de personatges totes elles dones que, amb
la seva vida, han estat exemples de fortalesa,
coratge i perseverança i que volem recordar i
reivindicar.

L’assaig fa un recorregut pel moviment coral
a Catalunya i les seves implicacions amb les
vicissituds polítiques i socials del país. En
aquest llibre es recullen 150 anys d’història
coral catalana en un assaig breu i pedagògic.
L’acte comptarà amb la intervenció de la Coral
Ars Nova de Martorell.
Per a adults.

Lloc: Biblioteca de Martorell

Cal inscripció prèvia si voleu fer una lectura.
Org.: Biblioteca i Ajuntament de Martorell

Org.: Ajuntament de Martorell i Coral Ars Nova

23/11

I

Divendres

19.00 h

29/11

I

Dijous

18.30 h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE VINÒMICS, d’Oriol
Malet.

XERRADA SOBRE EL CÀNCER AMB LA
FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3

Conversa entre Oriol Malet i Empar Moliner

Lloc: Biblioteca de Martorell

Lloc: Biblioteca de Martorell

Aquest any sota el lema “La investigació dona
vida” parlem sobre la malaltia del càncer que és
la primera causa de mort a Catalunya entre els
homes i, la segona, entre les dones.

El llibre és un conjunt de còmics que
s’inspiren en el món del vi. Peces curtes de
diferents gèneres narratius i estils gràfics,
amb la participació d’un dels autors del llibre,
l’il·lustrador Oriol Malet. Hi haurà degustació
de vi per gentilesa del celler Coca i Fitó. Les
etiquetes d’aquests vins, d’Oriol Malet, han
rebut el premi Vinari 2018 a la millor etiqueta.

Per a adults.
Org.: Ajuntament i Associació Espanyola contra

el Càncer

Org.: Biblioteca i Ajuntament de Martorell
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Cursos, tallers i altres
activitats
Aquest mes tens la teva darrera oportunitat de fer el taller de cinema o el curs de monitor de lleure. Si tens
més de 65 anys, pots triar entre una gran diversitat de propostes. I per als més menuts tenim la Ludoteca
dels Museus.

Taller de teatre per a la Gent Gran

Lloc: Esplai de Gent Gran Buenos Aires

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: Divendres de 10.00 a 12.00 h.
Preu: 5,70 €
Org.: Ajuntament de Martorell

Data i hora: Dijous de 16.00 a 18.00 h.
Preu: 5,70 €
Org.: Ajuntament de Martorell

Aprofita el
temps!
A Martorell,
et proposem
diverses
activitats
per mantenir
actius el teu
cos i la teva
ment.
18

Coral Harmonia

Lloc: Esplai de Gent Gran La Vila
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03. Cursos, tallers i 01.
altres
02.
L’Entrevista
Activitats
activitats
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

+
Taller de cinema

ALTRES ACTIVITATS

Lloc: Complex Educatiu Torrent de Llops

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar al
Departament de Joventut.
Dates i hores: del 8 de novembre del 2018 al març de 2019,

els dijous de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 60 €
Org.: Ajuntament de Martorell

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.

Ball a El Progrés
Lloc: Teatre d’El Progrés

Ball cada cap de setmana del mes
de novembre. 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

Dates i hores: del 9 de novembre de 2018 al 26 de gener

de 2019.
Els divendres de 17.00 a 21.00 h i els dissabtes de 9.30 a
13.30 h.
Preu: 220 €
Org.: Educa i Ajuntament de Martorell
Grup d’ajuda mútua d’aprenentatge de lectoescriptura per a gent gran
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires
Data i hora: dijous 15 de novembre a les 10.30 h.
Preu: Gratuït

Org.: Associació Esplai d’avis Buenos Aires i Ajuntament

de Martorell

Vine a ballar bastons i passa-t’ho genial fent nous
amics
Lloc: Centre Cultural
Per a 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).

Preu: Gratuït
Org.: Bastoners de Martorell

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
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Exposicions
“Segle XVII. Martorell en temps de Joan Cererols”
Lloc: CIPH La Caserna, pg. del Quarter, 9
Inauguració: diumenge 18 de novembre a les 12.00 h
Dies i horaris: dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 14.00 h.
Preu: entrada gratuïta
Org.: Centre d’Estudis Martorellencs (CEM), amb el suport de l’Ajuntament de Martorell

Una aproximació al Martorell
del segle XVII a través d’un
recorregut expositiu dividit
en tres blocs: la gent, el lloc i
els fets, que es complementa
amb una cronologia general
de la història del moment. Una
exposició que ens descobreix
el Martorell on va néixer el
compositor Joan Cererols. Qui
eren els habitants de Martorell
al segle XVII? Quants eren? D’on
venien? Com naixien, vivien i
morien? Com s’organitzaven?
Com van afectar-los els
esdeveniments del segle? Quins
es van fer sentir a Martorell?
Com i amb quins recursos els
afrontaven? Com era Martorell?
Com es transformava el
poble?...
Més informació a 93 774 22 23
o a museus@martorell.cat
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04.
01. Exposicions
L’Entrevista
De l’1/11/2018 al 30/11/2018

“The Heroine’s journey”
de Chris Aerfeldt
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis
Dies i horaris: fins el 16 de desembre. Dijous i divendres de 17.00 a
20.00 h. Dissabtes, diumenges i festius 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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“Cicatrices de un corsé”,
de Pili Pico
(Mandarines Atelier)
Lloc: El Círcol. Plaça de la Vila, 19
Dies i horaris: del 8 al 25 de novembre. De dilluns
a divendres de 9.00 a 15.00 i de 17.00 a 19.30 h, i
dissabtes i diumenges de 12.00 a 14.00 h.

“Som Convents”,
exposició fotogràfica amb
motiu dels 75 anys de
l’escola
Lloc: El Círcol. Plaça de la Vila, 19

Preu: entrada gratuïta

Dies i horaris: del 2 al 30 de novembre de dilluns
a divendres de 9.00 a 15.00 h i de 17.00 a 19.30 h, i
dissabtes i diumenges de 12.00 a 14.00 h.

Org.: Ajuntament de Martorell

Preu: entrada gratuïta

L’artista Pili Pico tracta el tema de l’opressió a la
dona a través de la roba. Una visió en relació als
cànons de bellesa i la seva variació al llarg dels
anys, la qual es veurà reflectida en unes nines de
drap.

Org.: AMPA Els Convents

Per a més informació: tel. 93 774 22 23 o
museus@martorell.cat

La mostra és un recull d’instants i vivències
dels 75 anys d’història d’aquest emblemàtic
centre educatiu. Un collage fotogràfic fet amb
la participació d’alumnes i mestres de diferents
èpoques de l’escola.

