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El 10 de desembre de 1998, fa ara 20 anys, naixia l’ONG Mans Mercedàries 
a l’escola La Mercè de Martorell, després de l’experiència viscuda per uns 
professors martorellencs en una missió mercedària a l’aldea de N’Kondedzi 
(Moçambic). Els objectius de l’entitat són prendre consciència de les 
mancances que hi ha al món, transmetre la importància de la solidaritat 
i recaptar fons i endegar projectes de les Mercedàries Missioneres de 
Barcelona a les seves missions d’Àfrica, Amèrica i Àsia. Parlem amb Ton 
Toset, president, i Montse Tomàs, secretària, al capdavant de l’ONG des dels 
seus inicis.

entrevistem a  
ton toset i montse torras, 
president i secretaria  
de l'ong  
mans mercedaries
 “Quan gestiones una associació com la nostra, te n’adones que hi ha 
molta més gent altruista i generosa de la que creus que pot haver-hi en 
un primer moment”.
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 01. L’EntrevistaL’Agenda     Desembre 2018

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

 01. L’Entrevista

Com va néixer Mans Mercedàries?
— Montse: Des que era petita, venien a l’escola missioneres 
que ens explicaven allò que es feia a l’Àfrica. Hi vam voler 
col·laborar i vam demanar d’anar a les missions. Sempre 
ens deien que no, que només hi anaven els religiosos. Però, 
per la nostra insistència, la mare general, que coordina 
totes les missions, ens va permetre anar a N’Kondedzi, 
a Moçambic, una aldea que havia creat la Maria Felisa, 
una religiosa mercedària, i que acollia 300 persones amb 
lepra. L’experiència ens va canviar la vida. Vam veure que 
no teníem dret a queixar-nos, que tenim el dret moral 
d’ajudar.

— Ton: Vam anar-hi quatre persones. L’Ajuntament de 
Martorell ens va ajudar, ha estat amb nosaltres des del 
principi. L’experiència va anar molt bé i vam ser conscients 
que no podia ser una flor d’estiu, que havíem de continuar 
ajudant. Per això, ens vam fixar un objectiu que poguessin 
assumir amb els nostres mitjans, i ens vam cenyir a ajudar 
en els projectes de les Mercedàries Missioneres.

¿Quines activitats dueu a terme per ajudar?
— Montse: : Cada any fem un munt d’activitats: concerts 
solidaris, activitats... Tenim socis i ajuntaments com 
Martorell, Sant Feliu i Abrera col·laboren amb nosaltres. 
També tenim padrins, que cada mes aporten diners per 
a les necessitats bàsiques dels nens. Amb les nostres 
accions i els projectes que es duen a terme demostrem, 
que a l’Àfrica, si ajudes, funciona. Cada any organitzem 
camps de treball, que duren un mes, de principis de 
juliol a principis d’agost. Preparem una memòria de cada 
projecte, una presentació i un vídeo, i fem una sessió al 
Centre Cultural perquè tot Martorell pugui conèixer què 
hem fet. A més, a l’Escola La Mercè ho veu tothom, des 
de P3 a Batxillerat. Entre les accions que fem per recaptar 
fons, una de les que més m’agrada és el teatre musical 
realitzat pels nens. Veus com assagen i s’esforcen per 
crear un espectacle de nivell.

— Ton: Fem unes 50 presentacions a l’any per mostrar 
què fem i per promocionar missatges solidaris entre la 
gent.
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Aquest any, quin és el projecte 
que feu?
— Montse: Tot aquest any el 
projecte és a Angola. Es van 
començar les tasques de la 
construcció del Centre Irmâ 
Palacios, a Luanda. La major 
part del temps, els voluntaris 
van estar a Malanje, on van 
pintar i decorar diferents 
espais de l’orfenat Kudielela i 
a l’escola de la missió. També 
es van fer activitats lúdiques 
i educatives amb els nens i 
joves de l’orfenat Kudielela.

Col·laborar per dur a terme 
aquestes iniciatives ha de ser 
molt engrescador, però també 
demanda un gran esforç.

— Montse: Sí, és dur i 
esgotador, la major part del 
temps lliure el dediquem a 
l’ONG, però l’experiència és 
tan fantàstica que compensa. 
Ens omple molt.
— Ton: És un esforç continuat. 
La junta està formada per 
12 persones, que ens reunim 
cada mes. L’any vinent anirem 
10 persones a Moçambic; 5 
joves, i 5 persones grans, 4 
d’elles de la junta i 1 padrina i 
sòcia de l’entitat. Tenim més 
de 260 col·laboradors entre 
padrins i socis. Els ajuntaments 
del voltant ens ajuden, i 
també empreses, amb les 
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 01. L’EntrevistaL’Agenda     Desembre 2018

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

 01. L’Entrevista

'

quals hem d’anar muntant 
els projectes, adequant-los 
a la seva normativa perquè 
puguin aprovar l’ajut. I després, 
justificar totes les despeses. 
Seguim creant noves propostes. 
Per exemple, aquest any hem 
començat un programa de 
beques universitàries, perquè 
els estudiants puguin acabar 
les seves carreres. Cada 
sol·licitant té com a referent 
una monja mercedària que fa 
el seguiment in situ. Un dels 
nois, l’Adriano, ha finalitzat la 
carrera de Medicina. Ara tenim 
dos nois d’Haití que estudien 
Enginyeria Informàtica, una 
noia estudiant Medicina i una 
altra, estudiant Infermeria.

Heu aconseguit una base 
important de persones que hi 
col·laboren.

— Montse: Des de fa anys, som 
associació d’utilitat pública. 
D’aquesta manera, els socis i 
padrins poden desgravar més, 
perquè és com si fóssim una 
fundació. Però això suposa 
molta més feina per nosaltres, 
perquè ens obliga a presentar 
molta més documentació. 
De tota manera, val la pena 
assumir tota aquesta feina. Han 
col·laborat desinteressadament 
amb nosaltres artistes tan 
reconeguts com Andrea Motis 
i Joan Chamorro, Anna Roig 

et l’Ombre de Ton Chien, i Pep 
Bou.

Durant tots aquests anys, 
veiem que la situació millora 
allà on col·laborem. Gent que 
només ens coneix per l’ONG 
ens ho diu. Tenim socis que 
porten amb nosaltres tots 
aquests anys. A Martorell, molts 
botiguers són solidaris amb 
nosaltres, ens aporten material 
i tenen a les seves botigues les 
guardioles per recaptar ajuts.

— Ton: Hi ha molta gent que té 
moltes ganes d’ajudar. Tot i la 
crisi que hem patit, hi ha molt 
pocs socis que s’hagin donat 
de baixa. Ens hem trobat casos 
tan forts com el d’una padrina 
a qui havien desnonat i que 
seguia col·laborant amb l’ONG. 
Li vaig dir que no hi havia de 
col·laborar i em va respondre 
que sí, que ho volia seguir fent. 
Per sort, ara les coses li van 
molt millor. Quan gestiones 
una associació com la nostra, 
t’adones que hi ha molta més 
gent altruista i generosa de 
la que creus que pot haver-hi 
en un primer moment. I això 
passa a totes les capes socials. 
Tenim gent amb un estatus 
social més humil que són socis 
nostres i altres amb molt poder 
econòmic que també han 
respost a la nostra trucada.

Podeu consultar les activitats 
que fa Mans Mercedàries al seu 
web http://mansmercedaries.
org i podeu contactar-
los via facebook (https://
www.facebook.com/ong.
mansmercedaries) i instagram 
(https://www.instagram.com/
mans_mercedaries/)

''l'experiencia 
d'anar a 
mocambic ens va 
canviar la vida. 
vam veure que 
no teniem dret a 
queixar-nos, que 
tenim el dret 
moral d'ajudar.''

'

'

'
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Activitats
De l’1/12/2018 al 31/12/2018

Activitats

Activitats destacades

Amb el desembre arriba el Nadal a Martorell i L’Agenda s’ompla de concerts, tions, fires, actes solidaris, 
patges, reis, pessebres i pastorets. Però les tradicions comparteixen protagonisme amb l’avantguarda de la 
Fura dels Baus o d’espectacles com Dékoncert.

Del 05/12 al 7/01    

18.00 h
PISTES DE GEL A MARTORELL

Pista de gel natural al Pavelló Esportiu Municipal.
Pista gel sintètic a la plaça de l’Església. 

Per a més informació visiteu el web  
www.martorell.cat 
Org.: Ajuntament de Martorell 

12/12    I       Dimecres  

18.00 h
EL CAFÉ D’EL CÍRCOL. ELS PASTORETS A 
MARTORELL, amb Ferran Balanza

Lloc: El Círcol
Preu: Entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell 

13/12     I       Dijous

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL. TITELLES. EL REGAL, de 
la Cia Pengim Penjam

Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell 

14/12   I      Divendres  

19.00 h 
CONCERT DE NADAL, del Cor Inovyn  

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural 
Concert de cant coral d’homenatge a Gloria 
Fuertes

Org.: Cor Inovyn
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 02. Activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

L’Agenda     Desembre 2018

15/12    I         Dissabte    

De 10.00 a 14.00 h
II MERCAT DE LA JOGUINA DE SEGONA MÀ

Lloc: Patí de l’Institut Joan Oró
Org.: AMPA de l’Institut Joan Oró de Martorell

19.30 h
EL DÉKONCERT, UN CONCERT DE CIRC, de la 
Companyia Solfacirc

Lloc: El Foment 

És per tots sabut que la música i el circ són una 
parella d’aquelles tan compenetrades que mentre 
parlen, l’una acaba les frases de l’altra.
Aquest espectacle va guanyar el Gran Premi BBVA 
Zirkòlika de Circ de Catalunya.

Org.: Foment Viu
Preu: 6 €. Venda d’entrades anticipades: 
divendres, 14 de desembre, de 18 a 21 h a les 
taquilles del teatre El Foment; i una hora abans de 
l’espectable. 

15 i 16/12 I       Dissabte i Diumenge

Dissabte 15/12 de 18.00 a 20.00 h

Diumenge 16/12 de 08:30 a 12.00 h
47è CONCURS-EXPOSICIÓ ORNITOLÒGICA DE 
MARTORELL

Lloc: Sala Exposicions Ca n’Oliveres
Org.: Societat Ornitològica de Martorell 

16/12         I               Diumenge 

De 8.30 a 14.00 h
TORNEIG D’ESCACS

Lloc: Casa Cultura de la Vila
Org.: Club Escacs Martorell 

17/12         I               Dilluns 

19.00 h
CONCERT DE COMBOS, de l’Escola Municipal de 
Música de Martorell

Lloc: Ateneu de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell 

18/12         I               Dimarts

18.00 h
CONCERT DE NADAL, de l’Escola Municipal de 
Música de Martorell

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Concert de conjunts instrumentals i corals de 
l’EM de Música

Org.: Ajuntament de Martorell 
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Activitats

Activitats destacades

19/12     I      Dimecres

17.00 h
CONCERT DE NADAL, del Cor Inovyn

Concert de cant coral d’homenatge a Gloria 
Fuertes
Lloc: Residència d’Avis de Martorell
Org.: Cor Inovyn 

De 17 a 19.30 h
LA LUDOTECA DE NADAL. LA MINYONA DE 
L’ENRAJOLADA ENS EXPLICA UN CONTE DE 
NADAL

Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 
Nens i nenes, viatjarem en el temps de la mà de 
l’Antònia, la minyona de L’Enrajolada. I veurem 
com era el Nadal al segle XIX.

Org.: Ajuntament de Martorell

18.00 h
CONCERT DE NADAL, de l’Escola Municipal de 
Música de Martorell

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural
Concert de conjunts instrumentals i corals de 
l’EM de Música

Org.: Ajuntament de Martorell 

20/12      I      Dijous

21.00 h
FURA DELS BAUS. ESTRENA C.A.T.H.A.M.O.S. 

Lloc: Nau 1 de Ca n’Oliveres

La companyia ha escollit Martorell per 
reinterpretar Mozart amb un workshow dirigit 
per Carlus Padrissa. L’òpera, ha de servir per 
forjar l’espectacle T.H.A.M.O.S., que s’entrenarà 
al gener del 2019 en el marc de la Mozart Week 
de Salzburg (Àustria).

Preu: Taquilla Inversa
Org.: Ajuntament de Martorell
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 02. Activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

L’Agenda     Desembre 2018

21/12     I      Divendres 

17.00 h
PATGE DE NADAL I TIÓ

Lloc: Plaça Pere Teixiné

Recollida de cartes per part 
del patge, fer cagar el tió i 
xocolata amb melindros per a 
tothom.

Org.: Associació de Veïns de 
Torrent i Rodalies 

19.00 h
CONCERT SOLIDARI DE 
NADALES, a càrrec d’Eugeni 
Muriel & Friends
Lloc: Auditori Joan Cererols 
del Centre Cultural
Preu: 5 €
Org.: Fundació Tutelar Som 
Capaços

19.30 h
JAM-SESSION de l’Escola 
Municipal de Música de Martorell

Lloc: Ateneu de Martorell
Música en viu i improvisacions
Org.: Ajuntament de Martorell 

22/12    I       Dissabte

20.00 h
LLIURAMENT DE PREMIS 
CARTELLS DE NADAL I 
CARNESTOLTES 2019

Lloc: Vestíbul del Centre 
Cultural

Lliurament dels premis als 
guanyadors del concurs 
de cartells i inauguració de 
l’exposició

Org.: Ajuntament de Martorell

20.15 h
CONCERT DE NADAL de la 
Banda Simfònica de Martorell

Lloc: Auditori Joan Cererols 
del Centre Cultural

Preu: 4 €. Entrada anticipada  

3 € general i 2,5 € públic jove 
de fins a 25 anys, més grans 
de 65 anys o pensionistes.  
Fins a 12 anys, gratuït.  
Venda d’entrades anticipades 
fins a un dia abans de 
l’espectacle als punts 
d’informació del Patronat i a 
www.tictactiquet.com

Org.: Ajuntament de Martorell 

23/12     I      Diumenge

De 13.15 a 14.00 h
EL PATGE VIU-VIU

Lloc: Rambla de les Bòbiles

Recollida de les cartes dels 
infants per part de l’enviat de 
Ses Majestats els Reis d’Orient

Org.: Patronat de la Cavalcada 
de Reis

24/12    I      Dilluns

23.30 h
UNA FESTA PER A LA NIT DE 
NADAL a l’Ateneu

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

Activitats destacades

26/12    I      Dimecres

18.00 h
CONCERT I BALL DE NADAL A EL PROGRÉS, amb l’Orquestra 
Internacional Maravella

Lloc: Sala Teatre d’El Progrés

Per a més informació: Tel. 93 775 25 86

Org.: El Progrés

21.00 h
CONCERT DE SANT ESTEVE. VILLANCETS I MISSA DE CEREROLS. 
A càrrec de la Coral Ars Nova, Coral A Tempo i Caravaggia, sota la 
direcció de Xavier Pagès

Lloc: Església de Santa Maria de Martorell

El villancet és una peça religiosa de caràcter popular i en 
llengua romanç que va tenir una gran acceptació a la península 
Ibèrica durant el renaixement i, principalment, el barroc. Del 
músic martorellenc Joan Cererols se’n conserven una trentena, 
tots ells en castellà. Aquest programa explora alguns dels 
villancets més emblemàtics del compositor i els vincula amb 
l’esplendor de la seva Missa de Batalla.

Preu: 10 €. Venda d’entrades anticipades fins a un dia abans de 
l’espectacle a la Llibreria Miró i a ticketea.com. I des d’una hora 
abans del concert a taquilla.

Org.: Coral Ars Nova

27 /12    I      Dijous  

18.30 h
LA MÀGIA DEL NADAL. EL 
DOMADOR DE PUCES, de la 
companyia Felix Brunet

Lloc: Auditori Joan Cererols del 
Centre Cultural

Preu: 4 €. Entrada anticipada 3 
€ general i 2,5 € públic jove de 
fins a 25 anys, més grans de 65 
anys o pensionistes. Fins a 12 
anys, gratuït. Venda d’entrades 
anticipades fins a un dia abans 
de l’espectacle als punts 
d’informació del Patronat i a 
www.tictactiquet.com. 

Org.: Ajuntament de Martorell

28/12    I      Divendres 

18.30 h
LA MÀGIA DEL NADAL. 
FASCINATIO, de la companyia 
Grup Charly Trama

Lloc: Auditori Joan Cererols del 
Centre Cultural

Preu: 4 €. Entrada anticipada  
3 € general i 2,5 € públic jove 
de fins a 25 anys, més grans 
de 65 anys o pensionistes. 
Fins a 12 anys, gratuït. Venda 
d’entrades anticipades fins a 
un dia abans de l’espectacle als 
punts d’informació del Patronat 
i a www.tictactiquet.com

Org.: Ajuntament de Martorell
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L’Agenda     Desembre 2018  02. Activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

29/12     I      Dissabte

D’ 11.00 a 13.00 h
L’HOME DE LES ORELLES al Mercat de les Bòbiles

Lloc: Mercat Municipal de les Bòbiles
Org.: Associació de Comerciants del Mercat 
Municipal de les Bòbiles

17.00 h
EL QUINTO DE NADAL 

Lloc: Casa de Cultura de la Vila

El quinto és una activitat similar al bingo, però 
amb certes diferències a l’hora de cantar els 
números. Podeu guanyar bons premis i, si no teniu 
sort, segur que passeu una molt bona estona.

Org.: El Bloc, Col·lectiu Jove de Martorell

17.30 h
IV CONCERT DE NADAL, amb Leipzig Ensemble

Lloc: Església de Crist Salvador

Repertori d’àries barroques d’oratori de 
compositors com Monteverdi, Händel; Bach i 
Cererols

Org.: Parròquies de Martorell

18.30 h
LA MÀGIA DEL NADAL. EMBROSSA’T, de la 
companyia Addaura Teatre Visual 

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Preu: 4 €. Entrada anticipada 3 € general i 2,5 
€ públic jove de fins a 25 anys, més grans de 
65 anys o pensionistes. Fins a 12 anys, gratuït. 
Venda d’entrades anticipades fins a un dia 
abans de l’espectacle als punts d’informació 
del Patronat i a www.tictactiquet.com

Org.: Ajuntament de Martorell

30/12     I     Diumenge

11.00 h
MOSTRA DE BALLS DE CAPORALS DE BOLÍVIA

Lloc: Amfiteatre del passeig de Catalunya

Hi haurà xocolata i empanades saltenyes.

Preu: 2 €
Org.: Associació Intercultural Revelación 
Karumanta

12.00 h
ELS PASTUFETS

Lloc: El Foment

En Lluquet i en Rovelló són dos rabadans que 
volen llogar-se de pastors. Pel camí es troben 
diversos entrebancs que sabran esquivar amb 
èxit.

Preu: 6 €. Venda d’entrades anticipades: 
divendres, 28 de desembre, de 18  a 21 h a les 
taquilles del teatre El Foment; i una hora abans 
de l’espectable.

Org.: El Foment
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01/01       I     Dimarts

00.30 h
GRAN REVETLLA DE CAP D’ANY A L’ATENEU

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

1.00 h
FESTA DE CAP D’ANY

Lloc: Nau 2 de Ca n’Oliveres

Amb la música més actual i els èxits de 
sempre. Amb l’actuació dels Led Brothers.

Entrada per a majors de 16 anys.

Preu: 15 €, a taquilla 12 €. l’entrada anticipada 
que podeu comprar fins un dia abans a la 
Llibreria Miró, WePlay i a ticketea.com
Org.: Ajuntament de Martorell

18.30 h
ELS PASTUFETS

Lloc: El Foment

Preu: 6 €. Venda d’entrades anticipades: 
divendres, 28 de desembre, de 18  a 21 h a les 
taquilles del teatre El Foment; i una hora abans 
de l’espectable.
Org.: El Foment

2019
LES ACTIVITATS 
QUE NO ET 
POTS PERDRE

Activitats

Activitats destacades

30/12     I     Diumenge

19.00 h
MARIA RIBERA GIBAL interpreta EMILI PUJOL

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Maria es va formar en un entorn guitarrístic on 
coincidí amb deixebles de Pujol, com el mestre 
italià Armando Marrosu. El més significatiu 
d’aquell ambient d’aprenentatge era l’admiració 
que es respirava vers la figura del mestre; això 
despertà en ella un especial interès cap a l’obra 
de Pujol. La jove guitarrista presenta un intens 
currículum, en el qual acumula premis, beques, 
i actuacions en festivals d’Europa, Xina, Japó i 
Mongòlia. 

Org.: Ajuntament de Martorell 

31/12     I      Dilluns

21.00 h
CAP D’ANY A EL PROGRÉS, amb l’Orquestra Blue 
Magnòlia

Lloc: Sala Teatre d’El Progrés

Sopar, ball i cotilló de Cap d’Any.

Per a més informació: Tel. 93 775 25 86
Org.: El Progrés

23.30 h
CAMPANADES I BENVINGUDA AL 2019

Lloc: Plaça de les Hores

Rebuda del nou any amb l’animació de Led 
Brothers.

Org.: Ajuntament de Martorell

+
Perquè no volem que 
et perdis cap moment, 
t’avancem algunes de les 
activitats del 2019 a les 
quals no pots faltar!
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L’Agenda     Desembre 2018  02. Activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

02, 03, i 04/01      I     Dimecres, Dijous i Divendres

18.30 h

LA MÀGIA DEL NADAL. FORMIDABLE, amb Charlie Mag

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Preu: 4 €. Entrada anticipada 3 € general i 2,5 € públic jove de 
fins a 25 anys, més grans de 65 anys o pensionistes. Fins a 12 
anys, gratuït. Venda d’entrades anticipades fins un dia abans 
de l’espectacle als punts d’informació del Patronat i a www.
tictactiquet.com
Org.: Ajuntament de Martorell

18.30 h

LA MÀGIA DEL NADAL. LA MÀGIA DE JOANA ANDREU, amb Joana 
Andreu

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural
Preu: 4 €. Entrada anticipada 3 € general i 2,5 € públic jove de 
fins a 25 anys, més grans de 65 anys o pensionistes. Fins a 12 
anys, gratuït. Venda d’entrades anticipades fins un dia abans 
de l’espectacle als punts d’informació del Patronat i a www.
tictactiquet.com
Org.: Ajuntament de Martorell

18.30h

LA MÀGIA DEL NADAL. MAG EN CONSERVA, amb Isaac Jurado

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural

Preu: 4 €. Entrada anticipada 3 € general i 2,5 € públic jove de 
fins a 25 anys, més grans de 65 anys o pensionistes. Fins a 12 
anys, gratuït. Venda d’entrades anticipades fins un dia abans de 
l’espectacle als punts d’informació del Patronat i a  
www.tictactiquet.com
Org.: Ajuntament de Martorell

05/01     I      Dissabte

17.30 h
CAVALCADA DE REIS

Lloc: vegeu el recorregut al 
programa del Nadalem

Arribada de Ses Majestat 
els Reis d’Orient al pont del 
Diable i cavalcada pels carrers 
de Martorell.

Org.: Patronat de la Cavalcada 
de Reis de Martorell

06/01      I     Diumenge

13.00 h
IV CONCERT DE NADAL, amb 
Leipzig Ensemble

Repertori d’àries barroques 
d’oratori de compositors com 
Monteverdi, Händel; Bach i 
Cererols

Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquies de Martorell
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15/12      I     Dissabte    

10.30 h     
ACTIVITATS MARATÓ
III CAMINADA SOLIDÀRIA I 
SOSTENIBLE PER LA MARATÓ 
DE TV3 

Lloc: C/Josep Tarradelles

La Caminada és de des l’escola 
c/Josep Tarradellas, 36 fins 
al Parc de Can Cases (2n 
aparcament). Es tracta d’una 
passejada on intentem implicar 
el màxim de famílies possible 
i aquest any també hi volem 
incloure la cultura popular del 
nostre poble per una causa 
solidària.
Per participar-hi només cal fer 
un donatiu per a la Marató i 
recollir un dorsal la setmana del 
10 al 14 de desembre a l’Escola 
Lola Anglada, de 9 a 14 i de 15 a 
16.30 h o bé el mateix dia de la 
Caminada, el 15 de desembre, a 
partir de les 9.30 h. En el mateix 
moment que es faci el donatiu 
econòmic es farà la inscripció 
a la Caminada i l’entrega del 
dorsal.
El full d’inscripció a la 
Caminada el podeu passar 
a recollir per l’escola 
o descarregar al web 

https://agora.xtec.cat/
esclolaangladamartorell.

El dia de la Caminada caldrà 
portar un mocador de color 
per a l’acte final al parc de 
Can Cases. Els donatius aniran 
destinats íntegrament a la 
Marató de TV3.

Org.: Escola Lola Anglada 

16/12       I    Diumenge   

De 8.00 a 15.00 h
FESTA DE SANTA LLÚCIA

Lloc: Plaça 25 de Setembre
Org.: Associació Veïns Barri 
Rosanes de Martorell

De 9.00 a 15.00 h
MERCAT I DINAR SOLIDARIS  

Lloc: Plaça de les Hores
Org.: Associació de Veïns Pont 
del Diable

11.00 h
LA MARATÓ TV3 DE 
L’ESPECTACLE

Lloc: Auditori Joan Cererols 
del Centre Cultural

Teatre, dansa, música, màgia i 
sorpreses amb la participació 
de diferents entitats locals

Org.: Aula de Teatre 

17/12       I    Dilluns

18.00 h
PESSEBRE VIVENT DEL 
COL·LEGI LA MERCÈ  

Lloc: Pista i Jardins d’El 
Progrés

Org.: Col·legi La Mercè

ACTES SOLIDARIS -Actes en benefici de la Marató de TV3-

Activitats

Activitats destacades

ELS DESTACATS DE DESEMBRE
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16/12        I     Diumenge

De 10.00 a 20.00 h
VIII FIRA DE NADAL NOU 
MARTORELL

Amb parades i activitats a la 
rambla de les Bòbiles.
A les 12.00 h hi haurà un TIÓ 
GEGANT
Lloc: Rambla de les Bòbiles
Org.: Nou Martorell

L’Agenda     Desembre 2018  02. Activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

ELS DESTACATS DE DESEMBRE

FIRES DE NADAL CICLES DE L’ASSOCIACIÓ

CINEMA DEL DIABLE
23/12       I    Diumenge

De 10.00 a 20.00 h
FIRA DE NADAL A LA VILA
Amb parades de productes 
nadalencs

A les 12.00 h hi haurà un TIÓ 
GEGANT a la plaça de la Vila
Lloc: Plaça de la Vila, plaça de 
l’Església, carrer de Francesc 
Santacana i carrer de l’Aigua.
Org.: Fem Vila i Ajuntament de 
Martorell

De 10.30 a 12 h 
EL PATGE VIU-VIU

La Fira de Nadal a la Vila 
rebrà la visita l’enviat de Ses 
Majestats els Reis d’Orient, que 
recollirà les cartes dels infants. 

Lloc: Plaça de la Vila
Org.: Patronat de la Cavalcada 
de Reis de Martorell 

d’ 11.00 a 14.00 h
CORRAL NADALENC i TIÒ 

Lloc: Jardins de L’Enrajolada 
Org.: Ajuntament de Martorell 

12.00 h
CANTATA ELS PASTORETS
Lloc: Casa de Cultura de la Vila
Org.: Cor Infantil Ars Nova

L’Associació Cinema del Diable 
continua els seus cicles de 
cinema amb noves projeccions 
aquest mes de desembre 

Totes les projeccions es faran 
a la Casa de Cultura de La 
Vila.

15/12       I     Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES. LAST DAYS IN 
SHIBATI
Preu: Gratuït

23/12        I    Diumenge 

17.30 h 
CINECLUB. MALSON ABANS DE 
NADAL
Preu: Gratuït

28/12        I    Divendres

20.00 h
CICLE GAUDÍ. LES DISTÀNCIES
Venda d’entrades: a taquilla a 
preu general de 4,5 €. Socis 
de Cinema del Diable o Carnet 
Jove, 3 €. Si sou del Club La 
Vanguardia: 2x1.
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De l’1/12/2018 al 31/12/2018

La Biblioteca acull aquest mes la 6a Marató de Contes per transmetre  els millors 
valors als infants a través dels contes tradicionals i populars. Sense deixar de banda els 
tallers, les exposicions i les presentacions de llibres. I recordeu que del 27 de desembre 
al 4 de gener, la Biblioteca canvia d’horaris amb motiu del Nadal.

Activitats destacades 
a la biblioteca

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

El divendres dia 7 de desembre la biblioteca 
estarà tancada.

HORARI DE NADAL: Del 27 de desembre 
fins al 4 de gener: la Biblioteca només 
obrirà a la tarda, de 16.00 a 20.30 h
Els dies 22, 24, 29 i 31 de desembre i 5 de 
gener la biblioteca estarà tancada.

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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L’Agenda     Desembre 2018

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

 02. Activitats destacades a la bilbioteca

03 i 05/12 I    Dill i Dim           

de 18.00 a 20:00 h
TALLER. MOVIMENT MAKER: 
Improvisacions mòbils 

Lloc: Biblioteca de Martorell 

Amb creadors 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.

A partir de 8 anys

Informació i inscripcions a la 
Biblioteca: 

tel. 93 775 60 60  
b.martorell@diba.cat

Org.: Biblioteca, Ajuntament 
de Martorell i Diputació de 
Barcelona 

10 i 12/12 I    Dill i Dim           

de 17.00 a 20.00 h
TALLER. Fem un Curtmetratge

Lloc: Biblioteca de Martorell

Curs dissenyat per a 
persones que no tenen 
coneixement previ de tècnica 

cinematogràfica o en tenen 
en un grau molt elemental 
i volen accedir a aquest 
coneixement per expressar-
se a través del cinema. 
L’objectiu és familiaritzar 
els participants amb les 
beceroles cinematogràfiques 
des del guió fins l’edició de les 
imatges rodades.

Per a joves i adults a partir de 
14 anys

Informació i inscripcions a la 
Biblioteca. Tel. 93 775 60 60 , 
b.martorell@diba.cat

Org.: Biblioteca i Ajuntament de 
Martorell

11/12 I     Dimecres                      

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
DE POEMES ERMITA, De Jordi 
Llavina 

L’obra de Llavina ha rebut el 
premi Lletra d’Or 2018. Es tracta 
d’un poema narratiu en què 
l’escriptor explica una pujada a 
peu a l’ermita de Sant Pere del 
Puig, a la Selva del Camp, que li 
serveix per activar els records i 
reflexionar sobre la vida.

Presenta l’autor Ricard Garcia.

Lloc: Biblioteca de Martorell

Org.: Biblioteca i Ajuntament de 
Martorell 

22/12 I     Dissabte                      

17.30 h
6A MARATÓ DE CONTES, amb la 
companyia Sgratta

En aquesta edició volem treballar 
els contes tradicionals i populars 
que fomenten la imaginació dels 
infants, els mostren sentiments 
i els transmeten pautes de 
conducta. Aquests contes ajuden 
a distingir els personatges bons 
dels dolents. 

Per a nens de 3 a 6 anys

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: La Xarxa i Òmnium 
Cultural amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Martorell

Fins al 10/12

EXPOSICIÓ RETRAT DE 
PARAULA, DE CARLES 
RODRÍGUEZ MARÍN

L’autor de l’exposició pretén 
plasmar, mitjançant la tècnica del 
retrat fotogràfic, un sol moment 
del pensament de cada escriptor.

Dia i horari: Fins al 10 de 
desembre 

Lloc: Biblioteca de Martorell

Org.: Biblioteca i Ajuntament de 
Martorell
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Cursos, tallers i altres 
activitats
Per promoure l’envelliment actiu, els esplais de gent gran de Martorell i el Patronat ofereixen un ampli 
ventall de cursos i tallers adreçats als majors de 65 anys. I si vols dominar les noves tecnologies, no et 
perdis el taller intergeneracional de telèfons intel·ligents o el taller per aprendre a fer tràmits per Internet.

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

 Taller de teatre per a la Gent Gran
Lloc: Esplai de Gent Gran La Vila

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

 Coral Harmonia
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.

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

 Grup d’ajuda mútua d’aprenentatge de 
lecto-escriptura per a gent gran
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires
Per a més informació i inscripcions us podeu 
adreçar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del 
Patronat.
Data i hora: dijous de 10.20 a 12.00 h.
Preu: gratuït
Org.: Associació Esplai d’avis Buenos Aires i 
Ajuntament de Martorell

 Taller Activa’t. Què fer un cop jubilat?
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.
Data i hora: Dijous de 16.10 a 18.10 h
Preu: gratuït
Org.: Fundació Obra Social La Caixa, 
associacions dels esplais de gent gran de 
Martorell i Ajuntament de Martorell
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L’Agenda     Desembre 2018  02. Activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

 01. L’Entrevista 03. Cursos, tallers i altres activitats

De l’1/12/2018 al 31/12/2018

+

 Taller de dibuix i pintura
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.

Data i hora: Divendres de 17.00 a 18.30 h
Preu: 5,70 € 
Org.: Ajuntament de Martorell

 Taller Joves 2.0 i avis savis i sàvies (taller 
intergeneracional amb telèfons intel·ligents i PC)
Lloc: Esplai de Gent Gran Buenos Aires
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar als 
esplais municipal de gent gran.
Data i hora: Dimarts de 12.00 a 13.00 h
Preu: gratuït
Org.: Programa de Transició al Treball (PTT) i Ajuntament 
de Martorell

 Fer tràmits per internet
Lloc: Esplai de Gent Gran Buenos Aires
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar als 
esplais municipal de gent gran.

Data i hora: Dimarts de 10.00 a 12.00 h
Preu: gratuït
Org.: Fundació Obra Social La Caixa, associacions 
dels esplais de gent gran de Martorell 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

 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

 L’OLAMBRETA. La Ludoteca 
dels Museus 

Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu 
Santacana, c/ de l’Aigua, 1

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.

Data i hora: dimecres 5 i 12 de  17.00 
a 19.30 h.
Org.: Museus de Martorell 

ALTRES ACTIVITATS 
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Exposicions
 “20 anys de 

l’ONG Mans 
Mercedàries i 
de l’Associació 
d’Exalumnes del 
Col·legi La Mercè”
Lloc: El Círcol, Plaça de la Vila, 19

Dies i horaris: De l’1 al 10 de 
desembre, de dilluns a divendres 
de 9.00 a 15.00 i de dilluns a 
dijous de 17.00 a 19.30 h

Preu: entrada gratuïta

Org.: ONG Mans Mercedàries, 
Associació d’Exalumnes del 
Col·legi La Mercè i Ajuntament 
de Martorell 

 “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

 “MUXART. Color i 
Composició” 
Exposició permanent del pintor 
Jaume Muxart.

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

 “Segle XVII. 
Martorell en temps 
de Joan Cererols”
Lloc: CIPH La Caserna, pg. del 
Quarter, 9

Dies i horaris: fins al 9 de juny 
2019,  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

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

 Exposició del 
Vi Concurs de 
fotografia Martorell 
saludable 2018
L’objectiu del concurs és 
promoure el consum d’aliments 
saludables.

Activitats vinculades a 
l’exposició:

Divendres 14 de desembre. 

A les 17.00 h, “Menjar 
conscient”, xerrada a càrrec 
de Clara Rosell, psicòloga 
especialista en atenció plena i 
mindful Eating

A les 18.00 h, lliurament de 
premis del concurs

A les 18.30 h, inauguració de 
l’exposició

Lloc:  El Círcol. Plaça de la 
Vila, 19

Dies i horaris: Del 17 de 
desembre al 11 de gener de 
2019, dilluns a divendres de 
9.00 a 15.00 i de dilluns a 
dijous de 17.00 a 19.30 h

Preu: entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

C C



El Círcol (plaça de la Vila, 19)
Inauguració: dijous 29 de novembre a les 19.30 h

20 anys d'ong
mans mercedaries
i 20è aniversari de l’Associació d’Exalumnes del 
Col·legi  La Mercè

del 29 de novembre  
al 10 de desembre

-




