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Entrevistem a 
Josep Vilella, 
tresorer dels Amics de 

SANT 
ANTONI 
    ABAT

Amb antecessors traginers, Josep Vilella es va 
retrobar amb el seu passat quan va venir a viure 
a Martorell i, fa 22 anys, va coincidir amb un 
conegut de la infantesa que conduïa un carro. 
Així va entrar en contacte amb l’Associació 
Amics de Sant Antoni Abat, que reviu el passat 
traginer de Martorell i organitza Els Tres Tombs. 
Des de fa més de 10 anys n’és el tresorer.
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 01. L’Entrevista

De l’1/01/2019 al 31/01/2019

L’Agenda     Gener 2019

Martorell té una llarga tradició de traginers i de celebració 
dels Tres Tombs.
Està documentat que el 1647 ja se celebrava una festa 
per protegir els animals. Aquesta celebració es va anar 
consolidant i, tot i que l’Associació ja funcionava de manera 
informal des de feia molts anys, va ser a principis dels anys 
80 del segle passat quan va prendre forma, amb estatuts 
i reglaments, com va passar amb gran part d’associacions 
de Catalunya, que es van regular aleshores. 
Quina és la situació actual dels Amics de Sant Antoni?
Hem crescut en material i també com a associació, i 
realitzem activitats interessants. Des que disposem del 
local actual, hem aconseguit més estabilitat i hem fet 
canvis en algunes de les activitats. Per exemple, l’esmorzar 
traginer es feia sempre al Pont del Diable, i ara el fem 
davant del local. Tenim uns 270 socis, en fem 3 o 4 de 
nous cada any, però també es produeixen baixes perquè 
tenim socis grans. Disposem de més de 35 carros, alguns 
de centenaris, i una col•lecció de guarniments que sorprèn 
les persones que els veuen.
Ara esteu ja concentrats en la preparació dels Tres Tombs, 
la gran celebració de l’any.
Sí. És un cap de setmana molt intens. Els actes comencen 
l’11 de gener, a la nit, amb l’assemblea de socis. Allà 
decidim quines accions farem, com la restauració de carros 
o les activitats en què participarem. També es fa el sorteig 
de llotges, per al concert-vermut del diumenge, i tanquem 
la nit amb el ressopó. 
Dissabte al matí el local és obert, preparem els carros i 
els guarniments i fem la venda de les taules. A la tarda, 
realitzem el canvi de banderes, amb els representants de 
l’any passat. Fem una marxa de torxes fins a l’Ajuntament 
i allà es fa el pregó i es lliura coca i moscatell als assistents. 
Cada any tenim un capità de bandera, un abanderat 
i dos cordonistes. Intentem que siguin representants 
d’associacions de Martorell, d’aquesta manera aconseguim 
que hi hagi una major integració amb nosaltres, és una 
manera de fer poble. 
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Finalment, el diumenge 
comencem ben d’hora a 
preparar l’esmorzar traginer, 
amb botifarra i cansalada de 
Martorell, i pa artesà. Traiem 
fora tots els carros, posem 
en marxa les barbacoes i 
comencem a servir esmorzars 
a partir de les 8 del matí. És 
un gran èxit, s’hi apleguen més 
de 700 persones. A les 11 el 
finalitzem i, a dos quarts de 
12, comencem els Tres Tombs. 
Aquest any, per primer cop, 
comptarem amb la unitat de 
memòria històrica dels Mossos 
d’Esquadra, que desfilarà amb 
nosaltres. 
Un cop acabat els Tres Tombs, 
a les 14 hores fem el concert-
vermut a El Progrés. Finalment, 
a les 17 hores, té lloc el ball 
de gala, amb els abanderats. 
L’estructura de la festa és molt 
tradicional, però és perquè 
volem reviure i conservar una 
tradició. Som un museu que 
surt al carrer un cop a l’any i 
desfila. 
També participeu en els Tres 
Tombs d’altres poblacions
Sí. Estem presents a 
moltes altres poblacions, 
com Barcelona, Igualada, 
Esparreguera, Terrassa, Sant 
Vicenç de Castellet, Sant Joan 
de Vilatorrada... Segur que 
me’n deixo alguna. A Olesa de 

Montserrat, fa dos anys que van 
tornar a celebrar els Tres Tombs 
i vam ajudar a engegar-ho. Ara 
els fan a un gran nivell.
Però a Martorell feu més 
activitats, a banda dels Tres 
Tombs.

Sí. L’últim diumenge d’abril, 
a la Fira de Primavera de 
Martorell, hi ha el mercat 
ramader. Nosaltres facilitem el 
lloc perquè puguin vendre els 
animals. És també una tradició 
de Martorell que, a més, ens ha 
permès de veure coses molt 
curioses, com l’exhibició d’una 
barreja de zebra i cavall, de 
color marró i amb línies negres. 
Allà també fem el concurs 
d’arrossegament, que és una 

activitat també molt tradicional, 
provinent de les terres de l’Ebre 
i del País Valencià. 
També serem a la trobada 
dels Tres Tombs de Catalunya, 
que enguany es realitza a 
Rubí, i després ens activem al 
setembre per la Festa del Roser 
que té lloc a l’octubre. Sortim 
amb cinc carros, de cava, de 
pagesos, de portadores, de vi, i 
de bóta. Anem cap a la plaça 
del Vi, simulem que es talla el 
raïm, el descarreguem, els nens 
el trepitgen, fem el brindis i el 
pregó. I, un cop finalitzada, ja 
comencem a preparar els Tres 
Tombs de l’any següent.
En algunes ocasions hi ha hagut 
crítiques dels animalistes, 
dient que, a activitats com 
les que organitzeu, hi ha 
maltractament animal.
Prenem totes les mesures 
necessàries per assegurar que 
els animals estan en bones 
condicions. Tots els animals 
que hi participen han de portar 
llicència veterinària al dia. A 
més, a la reunió de seguretat 
amb l’Ajuntament també es 
destaca que cal cuidar els 
animals amb el màxim de 
respecte. No estem fent res 
de nou, mantenim viva una 
tradició, els propietaris dels 
animals són els primers que es 
preocupen pel seu benestar. 

“Volem 
reviure i 
conservar 
una tradició. 
Som un 
museu 
que surt al 
carrer un 
cop a l’any i 
desfila”
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De l’1/01/2019 al 31/01/2019

 01. L’Entrevista

“Els reptes 
principals són 
aconseguir 
més socis i 
visualitzar 
més la nostra 
entitat i la 
feina que fem 
de cara als 
infants i al 
jovent”

A més, cal tenir en compte que, 
sense tradicions com Els Tres 
Tombs, molts d’aquests animals ni 
existirien. 
Quins són els reptes pendents de 
l’entitat?
Enguany, després de molt de 
temps, ens tocarà escollir nou 
president. Els reptes principals són 
aconseguir més socis i visualitzar 
més la nostra entitat i la feina 
que fem de cara als infants i al 
jovent. Hem de veure com, però 
activitats com passejades en carro 
ens poden fer arribar als nens i als 
joves, i, així, a les seves famílies. 
Seguirem col•laborant amb altres 
entitats de Martorell, perquè tots 
hem de fer cultura, i així, fer poble. 



Activitats
De l’1/01/2019 al 31/01/2019

Activitats

Activitats destacades

Gener s’inicia amb la Festa dels Tres Tombs que any rere any omple de color els carrers de Martorell. 
També són rellevants altres activitats culturals i d’oci com ara l’espectacle poètic i musical Camins del 
paradís i les projeccions que realitza l’Associació Cinema del Diable.

d’ 11.00 a 13.00 h
VENDA D’ENTRADES DEL CONCERT VERMUT 
Venda preferent per als socis de les entrades 
numerades per al concert vermut de diumenge 
15/01.

Lloc: Plaça Maria Canela. Local de l’entitat.

18.00 h
BALLADA DE SARDANES

Lloc: Plaça de la Vila

18.30 h
ENCESA DE LES ATXES I ARRIBADA DEL 
PREGONER
Encesa de  les atxes de vent amb el foc Sant 
Antoni i acompanyament de les senyeres 
de l’entitat fins al Portal d’Anoia per rebre el 
pregoner d’enguany. 

Lloc: Pont del Diable 

19.00 h
PREGÓ DE LES FESTES, a càrrec de la Colla de 
Diables i Drac de Martorell
Intercanvi de les banderes i hi haurà coca i 
moscatell per a tothom. 
Lloc: Plaça de la Vila

FESTES DE SANT ANTONI ABAT. TRES TOMBS 2019

12/01  I         Dissabte      
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 02. Activitats

De l’1/01/2019 al 31/01/2019

L’Agenda     Gener 2019

13/01  I         Diumenge 

9.00 h
ESMORZAR TRAGINER, CONCENTRACIÓ DE 
GENETS, CAVALLERIES I CARRUATGES

Lloc: Plaça Maria Canela
Preu: 3 €

10.30 h
GUARNIMENT I ENGANXADA DE CAVALLS I 
CARRUATGES
Lloc: Plaça Maria Canela

11.00 h
SORTIDA DE CARROS FINS AL PONT DEL DIABLE 
PER INICIAR LA DESFILADA ( vegeu el Tram 1 al 
plànol)
Lloc: Plaça Maria Canela

11.30 h
INICI DE LA PASSADA PELS CARRERS I PLACES 
DE MARTORELL ( vegeu el Tram 2 al plànol)
Lloc: Carrers i places de Martorell

13.30 h
BENEDICCIÓ DELS ANIMALS PEL SR. RECTOR 
I INICI DELS TRES TOMBS ( vegeu el Tram 3 al 
plànol)
Lloc: Plaça de l’Església

14.00 h
CONCERT VERMUT, amb la Internacional Cobla La 
Principal de la Bisbal

Lloc: El progrés
Preu: 7€

19.00 h 
BALL DE GALA

Lloc: El Progrés
Preu: 10€ 
Org.: Tots els actes estan organitzats per Amics 
de Sant Antoni Abat de Martorell
 



Activitats

Activitats destacades

Tram 1: 

C/ Central Elèctrica, av. Montserrat, Camí del Pontarró, c/Revall, c/ del Riu i fins al Pont del Diable

RECORREGUT DELS TRES TOMBS 2019

Inici Tram Final Tram

El recorregut dels Tres Tombs pels carrers de Martorell es divideix en els següents tres trams:
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 02. Activitats

De l’1/01/2019 al 31/01/2019

L’Agenda     Gener 2019

Tram 2: 

Passeig del Quarter, plaça de la Creu, c/Pere Puig, c/Anselm Clavé, plaça de la Vila, c/Francesc 
Santacana, Portal d’Anoia, av. Pau Claris fins a la Plaça del Ví, Rambla de les Bóbiles ( ascendent), 
c/ Jacint Verdaguer, Rambla de les Bóbiles ( descendent), av. Germans Martí, c/Sant Antoni Maria 
Claret, Plaça Rosa dels Vents, av. Félix Duran i Cañameras, av. Pau Claris

Tram 3: ( els Tres Tombs)

Av. Pau Claris, Portal d’Anoia, c/ Lloselles, pl. de les Hores, pl. de la Vila, c/ Santacana i pl. Portal 
d’Anoia 



Activitats

Activitats destacades

Activitats

Activitats destacades

09/01   I         Dimecres

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL. CARROS I CARRETERS. El 
transport de tracció animal a Martorell, a càrrec de 
Ferran Balanza

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

16/01  I         Dimecres

19.00 h
CONFERÈNCIA. EL CÉZANNE D’EUGENI D’ORS,  
a càrrec de Joan Isart, arquitecte 

Lloc: Torre de les Hores
Org.: Fundació Francesc Pujols 

17/01  I         Dijous

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL. PERE FLASH-TELESALUT, 
de la companyia Binixiflat

Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell 

20/01  I         Diumenge

12.00 h
TEATRE FAMILIAR. TUT-TURURUT LA PRINCESA, 
de la companyia La Bleda 

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural 
Preu: Entrada General 6 € infants i 6,50€ adults. 
Abonats 3 € adults i infants.
Org.: La Xarxa 

25/01  I         Divendres

19.30 h
JAM DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE MARTORELL 

Lloc: Escola de Música de Martorell 
Org.: Escola Municipal de Música de Martorell i 
Ajuntament de Martorell 

30/01  I         Dimecres

19.30 h
ESPECTACLE POÉTIC I MUSICAL, CAMINS DEL 
PARADÍS, a càrrec de Valentí Maymó, rapsode i 
tenora, i de Jordi Lara, dramatúrgia
A Camins del paradís,  el rapsode i tenorista Valentí 
Maymó ens convida a un espectacle singular. Es 
posa a la pell del poeta Jacint Verdaguer, que 
ens parla de la seva vida i ens recita, de manera 
emocionant, alguns dels poemes del folguerolenc. 
L’espectacle comença amb l’arribada de Jacint 
Verdaguer al Paradís després de la seva mort. Allà, 
buscant la mare, que li va ensenyar les cançons de la 
infantesa, es proposa fer-se sentir amb la cançó del 
Paradís, que interpreta a la tenora. La dramatúrgia 
de Jordi Lara ens porta per aquest viatge biogràfic i 
literari de gran intensitat.

Lloc: Torre de les Hores
Org.: Fundació Francesc Pujols 

12



13

L’Agenda     Gener 2019  02. Activitats

De l’1/01/2019 al 31/01/2019
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19/01  I         Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES. SILVANA 

Preu: Gratuït 25/01 I        Divendres

20.00 h
CICLE GAUDÍ. EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN 

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

Venda d’entrades: a taquilla 4,5 €. Socis de 
Cinema del Diable o Carnet Jove, 3€. Si sou del 
Club La Vanguardia, 2x1.

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

DOC DEL MES CICLE GAUDÍ 
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. 
La propera pel·lícula del Cicle Gaudí a Martorell 
és:

NOU



De l’1/01/2019 al 31/01/2019

A partir del 7 de gener, la Biblioteca torna al seu horari habitual i ofereix una aula 
d’estudis que permetrà donar servei més hores als estudiants durant l’època 
d’exàmens. També seguirà amb la seva gran oferta cultural aquest inici de 2019.  
No et perdis les diferents presentacions de llibres, tallers i contes que s’hi realitzen!

Activitats destacades 
a la biblioteca
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 02. Activitats destacades a la bilbioteca

Del dilluns 7/01 al 8/02          

de 10.00 a 14.00 h

i de 16:00 a 23:00 h
AULA D’ESTUDIS 

A partir del dia 7 de gener i fins al 8 de febrer, 
la Biblioteca obra més hores per donar servei 
als estudiants en l’època d’exàmens i de 
lliurament de treballs acadèmics. L’horari de 
l’aula d’estudis serà els matins, de dilluns a 
dissabte, de 10.00 a 14.00 h; i les tardes, de 
dilluns a divendres, de 16.00 a 23.00 h. 

Per a estudiants.
Org.: Ajuntament de Martorell

17/01 I    Dijous

19:00 h
PRESENTACIÓ-CONCERT DEL LLIBRE L’EVANGELI 
DEL VENT, d’Agustí Bartra

En aquest llibre de poesia hi resseguim el 
periple vital d’un home angoixat pels records 
de la guerra, desconcertat per la incertesa 
del futur i encoratjat per un present trepidant 
i prometedor. A continuació, tindrà lloc un 
concert amb el cicle de cançons L’evangeli del 
vent, per a cant i piano, compost pel mestre 
Jordi Vilaprinyó a partir de poemes del llibre, 
que anirà a càrrec de la soprano Eulàlia Ara, 
acompanyada al piano pel mateix compositor.

Presenta l’autor en D. Sam Abrams, crític literari 
i curador de l’obra, i Jordi Raventós, editor 
d’Adesiara, l’editorial de Martorell.

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural 
Org.: Ajuntament de Martorell i editorial 
Adesiara 

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 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/)



22/01 I       Dimarts

19:00 h
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA SOBRE 
MARTORELL, VERMELL, LA SANGRE DE LA VILA, 
d’Ariel Vila Redondo

L’autor, net d’un martorellenc exiliat a 
l’Argentina, ens explica la història de l’esclat de 
la Guerra Civil a Martorell  amb tot un conjunt 
de personatges de ficció amb les experiències 
viscudes. Una novel·la de memòria històrica 
basada en una història familiar de casa nostra.
Presentaran l’autor l’Anna Minyarro i en Josep 
Vila.

Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca
Org.: Ajuntament de Martorell 

23/01 I     Dimecres

11:00 h
PETITES HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA. TERTÚLIA-
CAFÈ. Barcelona mèdica: vuit segles d’històries de 
cirurgians, metges i herbolaris

Una aproximació a la ciència mèdica i sanitària 
d’una ciutat sempre és un bon fil conductor per 
descobrir la seva història i la de la seva gent. Si 
aquest plantejament l’apliquem a Barcelona el 
recorregut resultant és un fascinant viatge en 
el temps ple d’anècdotes i curiositats, de noms 
cèlebres i espais on encara batega la història. 

Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca
Ruta: dijous 31 gener, a les 11 h, a Barcelona. 
Org.: Ajuntament de Martorell 

23/01 I    Dimecres

 de 18.00 a 19.30 h 

TALLER. MOVIMENT MAKER: Divertir-se amb les 
matemàtiques, a càrrec de Deepti Golani

El sistema actual de les matemàtiques 
vèdiques està basat en setze fórmules i algunes 
subfórmules. 

Els beneficis d’aquest sistema són molts, entre 
altres el increment de la creativitat, l’agilitat 
mental i la rapidesa, així com fomentar la bona 
memòria. L’objectiu final és perdre la por i 
gaudir de les matemàtiques. 

Coneixerem una manera divertida, diferent i 
ràpida de fer operacions matemàtiques amb 
càlculs mentals. 

Lloc: Sala Polivalent de la Bibliteca 

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

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

24/01 I      Dijous

18.00 h 

HORA DEL CONTE. SIVOLSPOTS, amb Núria 
Martínez
A partir de 3 anys.

Lloc:  Sala Polivalent de la Biblioteca
Org.: Ajuntament de Martorell 
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31/01 I    Dijous

17:30 h 
NADONS A LA BIBLIO. EN CUC I LA CUCA, a 
càrrec de Mon Mas 

Narració del conte del cuc que va néixer un 
bon matí de sol solet, de dins d’una poma 
vermella amb un polsim de clown i una 
cullerada sopera de teatre, per a públic més 
petit de la casa. 
Per a nens d’1 a 5 anys

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell 

31/01 I    Dijous

17.30 h 
LA BIBLIOTECA I EL TNC, SORTIDA AL TEATRE. 
AFANYS D’AMORS PERDUTS, de William 
Shakespeare, dirigida per Pere Planella

Després de llegir l’obra, la Biblioteca organitza 
una sortida per veure una de les comèdies 
més celebrades i enginyoses de Shakespeare 
sobre l’amor i la raó. L’obra ens parla del rei 
de Navarra i tres dels seus cavallers han jurat 
allunyar-se dels plaers mundans durant tres 
anys, per dedicar-se exclusivament a l’estudi. 
L’obra compta amb actors destacats com 
David Anguera, Pep Anton Muñoz, Laura Pau o 
Peter Vives.

Inscripcions a la Biblioteca. Places limitades. Hi 
haurà servei d’autocar. Tenen preferència els 
membres dels clubs de lectura.

Lloc: TNC
Org.: Ajuntament de Martorell 

Destaquem*

Fins el 14/02 I    Dijous

18.00 h 
PREMI VILA DE MARTORELL 

Ja és oberta la convocatòria de la 44a edició 
del Premi Vila de Martorell, un concurs literari 
que enguany presenta moltes novetats, ja que 
entre les 13 categories existents se’n crea una 
de nova dedicada a la poesia visual. Estrenem 
un nou guardó de microrelat en la categoria 
oberta. 

Per a tots els públic a partir de 10 anys
Termini d’admissió d’originals: 14 de febrer 
Org.: Ajuntament amb la col·laboració de la 
Institució de les Lletres Catalanes, la Xarxa 
de Biblioteques, l’Escola d’Escriptura Ateneu 
Barcelonès i l’Associació d’Escriptors en 
llengua catalana. 



Cursos, tallers,  
concursos i altres activitats
Els diferents esplais de la gent gran de Martorell ofereixen un ventall d’activitats d’oci i de formació dirigides 
als majors de 65 anys, com un taller de teatre o un curs d’aprenentatge de lectura i escriptura. També hi ha 
altres activitats que les poden realitzar conjuntament amb els més petits, com l’Escoleta d’avis i àvies.

 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

 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

 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 10.30 a 12.00 h.
Preu: gratuït
Org.: Associació Esplai d’avis Buenos Aires i Ajuntament 
de Martorell

 Smartphones i 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.
Dates i hores: divendres 25 de gener i 1 de febrer, de 10.00 a 
12.00 h.
Preu: Gratuït
Org.: Fundació Vodafone

 Destaquem*
Escoleta dels avis i les àvies 

Lloc: Llars d’infants Les Torretes i Pont d’Estels
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a 
les Oficines d’Atenció al Ciutadà del Patronat.
Data i hora:  els dimecres de 9.30 a 11.30 h

Preu: Gratuït

Org.: Associacions dels esplais de gent gran de 
Martorell i Ajuntament de Martorell

*
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L’Agenda     Gener 2019  02. Activitats

De l’1/01/2019 al 31/01/2019

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

De l’1/01/2019 al 31/01/2019

+

 Txi-Qung

Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires
Per més informació i inscripcions us podeu adreçar a els 
esplais de Gent Gran
Data i hora: dimecres de 16.00 a 17.00 h

Preu: Gratuït
Org.: Associacions dels esplais de la Gent Gran i 
Ajuntament de Martorell 

 3r Concurs de Cant Josep Palet de Martorell
Lloc: Auditori Joan Cererols. Centre Cultural de Martorell.

Dates: 29, 30 i 31 de març
Organitza: Joventuts Musicals de Martorell i Ajuntament de 
Martorell
El Concurs de Cant Josep Palet de Martorell està obert a tots 
els cantants, independentment de la seva nacionalitat, 
entre 18 i 35 anys, ambdues edats complertes l’any 2019.

El candidat haurà d’enviar la butlleta d’inscripció en línea 
abans de la finalització del termini d’inscripció (20 de 
març), correctament emplenada i signada a la següent 
adreça de correu electrònic: martorell@joventutsmusicals.
cat. La fase preliminar es durà a terme els dies 29 i 30 de 
març i la fase final serà el dia 31 de març.

ALTRES ACTIVITATS 

 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.

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

Data i hora: els dimecres 9, 16, 23, i 
30 de 17.00 a 19.30 h
Org.: Museus de Martorell 



Exposicions

 “Exposició Col·lectiva “Individu. Del signe a l’absència”, de 
Víctor Roig, Rafa Haro, Bernat Saus, Gerard Bidegain, Marc 
Àvila, Benito Rincón i Irene Cases
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis

Inauguració: Divendres 25 de gener a les 19.30 h.

Horaris: Des del 25 de gener fins al 31 de març. Dijous i divendres de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i 
festius  de 10.30 a 14 h. 

Preu: Entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

La paraula, la memòria, el record, la desfiguració, l’ésser, la massa, l’individu, la crònica, la història, la ficció, 
el registre, l’ego o el silenci són alguns dels exemples discursius que es tracen mitjançant les veus que 
participen en aquesta mostra col·lectiva.

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

20



21

 01. L’Entrevista 04. ExposicionsL’Agenda     Octubre 2018

De l’1/10/2018 al 31/10/2018

 “20 anys de l’ONG Mans 
Mercedàries”
Lloc: Biblioteca de Martorell 

Dies i horaris: Del 10 al 28 de gener en horari de 
Biblioteca.

Preu: entrada gratuïta

Org.: ONG Mans Mercedàries, Associació i 
Ajuntament de Martorell 

Mostra que recull els 20 anys de l’ONG Mans 
Mercedàries i que posen en valor els projectes 
realitzats durant aquest període. Aquests 20 anys 
d’ONG han ajudat a tothom: als que són lluny, 
perquè han pogut millorar les seves condicions de 
vida, i als que som aquí, perquè ens ha fet créixer 
en el valor de la solidaritat.

 “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

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.



Exposicions
 “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

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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