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Just quan es compleixen 80 anys dels bombardejos que va patir Martorell 
durant la Guerra Civil –concretament el 23 de gener de 1939) Ariel Germán, 
historiador, músic i docent argentí, ha presentat la seva novel·la Vermell. 
La sangre de la vida. L’autor és net d’un martorellenc exiliat a l’Argentina 
i en l’obra narra la història de l’avenç de la guerra a la nostra població a 
través de diversos personatges de ficció i les seves vivències. 

Vermell és la història de dolor i impunitat d’una família anarquista i 
de tantes altres víctimes de la Guerra Civil. És la memòria biogràfica 
transgeneracional d’un grup de persones que van travessar l’Atlàntic per 
escapar de l’horror i deixar-lo enrere. Secrets guardats durant generacions 
són desvetllats per un descendent argentí d’aquells exiliats. L’obra es va 
presentar el passat 22 de gener a la Biblioteca de Martorell.

ARIEL GERMÁN VILA, AUTOR DE LA 
NOVEL·LA VERMELL.  
LA SANGRE DE LA VIDA, SOBRE LA 
GUERRA CIVIL A MARTORELL 

Arxiu d’imatges dels Museus · Museu Municipal Vicenç Ros - Fons Jaume Amat
Fotografies de Jaume Amat
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 01. L’Entrevista

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

L’Agenda     Febrer 2019

ARIEL, ETS ARGENTÍ, 
PERÒ ENTENS 
PERFECTAMENT EL CATALÀ.

Sí. El meu avi i les meves arrels 
són de Martorell. Des de molt 
petit he escoltat el català i 
tot el que té a veure amb la 
cultura i la identitat catalana. 
A l’Argentina hi ha molts casals 
catalans, creats per emigrants, 
on en l’època de la dictadura es 
feien Jocs Florals, es formaven 
esbarts dansaires i se sostenia, 
des de l’exili, tot el foc de 
la identitat catalana. Ho he 
mamat des de petit.

COM T’HAS CAPBUSSAT EN 
LA HISTÒRIA PER ESCRIURE 
VERMELL. LA SANGRE DE 
LA VIDA?

A través de vestigis, fotos i rastres 
que els meus avantpassats van 
deixar en aquest lloc tan llunyà 
i apartat de Catalunya, he 
pogut reconstruir una història 
traumàtica que té a veure amb 
la Guerra Civil, la dictadura i, 
finalment, l’exili. És un dels seus 
descendents qui il·lumina la 
història dels seus protagonistes.

 01. L’Entrevista

PERÒ EL LLIBRE TÉ AL 
DARRERA UN TREBALL 
D’INVESTIGACIÓ MOLT 
IMPORTANT. QUANT DE 
TEMPS T’HI HAS DEDICAT?

Vaig estar vivint aquí ara fa 
13 anys i vaig poder accedir a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
També vaig investigar als 
arxius d’altres països per poder 
reconstruir la història, primer 
documentalment i després 
escrivint-la. Tot aquest procés 
m’ha portat molts anys.

ELS PERSONATGES DE LA 
TEVA NOVEL·LA TENEN 
ENTITAT PRÒPIA. SÓN 
REALS, PERÒ ELS NOMS SÓN 
DE FICCIÓ.

La novel·la està basada en 
testimonis i fets reals, tot i que 
les identitats i els noms són 
ficticis. No només em baso en la 
història d’aquest grup familiar 
d’anarquistes de la zona, sinó 
també en altres testimonis 
i víctimes del franquisme a 
Catalunya. L’escenari principal 
del llibre és Martorell, tot i 
que també parlo de l’exili a 
França, la irrupció de la Segona 



Guerra Mundial, l’entrada dels 
nazis, els treballs forçats, els 
maquis i, finalment, la retirada 
a l’Argentina.

HAS VINGUT EXPRESSAMENT 
DES DE  L’ARGENTINA PER 
PRESENTAR LA NOVEL·LA.

Sí. Estic de vacances i he vingut 
especialment per presentar 
aquest llibre. És un homenatge 
a Martorell i a la seva gent, 
perquè recull l’esperit d’aquest 
poble i rescata successos d’un 
passat recent que, a vegades, no 
tenim presents. L’he presentat a 
la Biblioteca de Martorell just 

un dia abans que es compleixin 
80 anys del bombardeig a 
Martorell, on van morir una 
vintena de persones. ELS BOMBARDEJOS 

I LA CAIGUDA DE 
MARTORELL ARA FA 
80 ANYS
A finals de desembre de 1938 
les tropes franquistes havien 
trencat el front del riu Segre, 
dins el que anomenaven 
“La campaña de Cataluña”. 
Ja s’ensumava que el final 
de la guerra era a prop i les 
poblacions catalanes anaven 
caient a mans dels nacionals 
molt ràpidament. 

+Apunt històric

L’ESCENARI 
PRINCIPAL 
DEL LLIBRE ÉS 
MARTORELL, TOT I 
QUE TAMBÉ PARLO DE 
L’EXILI A FRANÇA, 
L’ENTRADA DELS 
NAZIS, ELS TREBALLS 
FORÇATS O  ELS 
MAQUIS 
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 01. L’EntrevistaL’Agenda     Febrer 2019

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

 01. L’Entrevista

Les tropes franquistes es dirigien 
cap a Barcelona i el 18 de gener 
del 1939, l’exèrcit republicà va 
decidir volar alguns ponts del 
riu Llobregat amb la intenció 
d’impedir o, si més no, retardar, 
el pas de l’enemic. A Martorell 
també estaven decidits a 
prendre aquesta mesura 
dràstica i per aquelles dates van 
començar a col·locar càrregues 
explosives als sis ponts de la vila 
preparant-se per a la arribada 
de les tropes dels nacionals. A 
primera hora del matí del 23 
de gener van fer esclatar els 

explosius del pont del Carrilet 
i del MZA (Madrid-Zaragoza-
Alicante).

Però l’atac va arribar per aire 
i va agafar desprevinguda 
la població. El  23 de gener 
de 1939 Martorell va ser 
bombardejat dues vegades per 
l’aviació alemanya: la primera, 
a les 9 del matí i, la segona, a 
quarts de tres de la tarda. Una 
esquadrilla de quatre avions 
Heinkel 111 de la Legion Condor 
van deixar anar les bombes 
sobre els carrers del Mur, de 
Sant Antoni i de Sant Francesc. 

Hi van morir 15 persones i molts 
veïns van quedar ferits. Després 
del primer atac, molt veïns van 
fugir cap al camp i la muntanya 
per tal de refugiar-se.  

Unes hores més tard, a quatres 
de tres de la tarda, dos avions 
Junkers 87 (Stuka) també 
alemanys, van atacar de nou 
Martorell, a la zona del pont 
d’Anoia i als horts a la vora del 
riu. 

A la tarda d’aquell mateix dia el 
gruix de les tropes republicanes 
van decidir abandonar el poble 
i van prendre posicions per a 
defensar Martorell des de la 
riba esquerra del riu Llobregat, 
mentre que alguns soldats es 
van quedar fins al vespre traient 
runa de la zona bombardejada. 

La nit del 23 al 24 de gener, 
davant la imminència de 
l’ocupació franquista, els 
republicans es van decidir a 
volar el pont de ferro de la 
carretera de Terrassa i el Pont 
del Diable per dificultar l’avenç 
de les tropes franquistes. Però a 
mitja tarda del dia 24 les tropes 
republicanes van ser vençudes 
a la Torre del Telègraf i l’exèrcit 
franquista va ocupar Martorell.

Arxiu d’imatges dels Museus · 
Museu Municipal Vicenç Ros - 
Fons Jaume Amat. Fotografies 

de Jaume Amat



Activitats
De l’1/02/2019 al 28/02/2019

Activitats

Activitats destacades

Nombroses representacions d’arts escèniques ocupen L’Agenda d’aquest mes. Podràs gaudir de la 
comèdia amb els monòlegs de Javi Sancho a Manoloaddictes i amb l’obra teatral There was a fiesta! At 
Carnegie Hall.

01/02   I         Divendres       

22.30 h 
MONOLOADDICTES, amb Javi Sancho 

Lloc: Auditori Centre Cultural 
Preu: 12 € anticipada ( Llibreria Miró, Cafeteria 
Coco Martorell i en línia a  
www.compratickets.com)
Org.: Ajuntament de Martorell 

03/02  I        Diumenge

12.00 h
PRESENTACIÓ DEL BUTLLETÍ APUNTS I VISITA 
COMENTADA A L’EXPOSICIÓ SEGLE XVII. 
MARTORELL EN TEMPS DE JOAN CEREROLS, a 
càrrec del Centre d’Estudis Martorellencs 

Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni 
Històric La Caserna
Inclourà una visita virtual amb ulleres 3D a la 
reconstrucció de l’antiga església parroquial. 
Org.: Centre d’Estudis Martorellencs

12.00 h
TEATRE EN FAMÍLIA. ADÉU PETER PAN, de la 
companyia Festuc Teatre 

Lloc: El Foment
Preu: Abonats 3 € adults i infants. Entrada 
general 6 € infants i 6,50 € adults.
Org.: La Xarxa 
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 02. Activitats

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

L’Agenda     Febrer 2019

06/02  I         Dimecres

17.30 h
EDUQUEM EN FAMÍLIA. REPRESENTACIÓ 
TEATRAL SOBRE LA RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Teatre del Buit farà una representació teatral 
que escenifica diferents interaccions de la 
relació família-escola.
Places limitades. Cal reservar a l’Oficina 
d’Atenció del Complex Educatiu presencialment 
o al telèfon 93 775 25 38

Preu: Entrada gratuïta
Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural
Org.: Ajuntament de Martorell 

08/02  I      Divendres 

18.00 h
TROBADA D’OIENTS DE RÀDIO MARTORELL

Lloc: El Progrés

Org.: Ràdio Martorell

09/02  I         Dissabte 

11.30 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL CAMINO DE LA 
VIDA. Dia Mundial de la Síndrome d’Asperger.

Amb motiu de la commemoració del Dia 
Mundial de la Síndrome d’Asperger, Assotea fa 
la presentació del llibre El camino de la vida, 
amb el seu autor, Miquel Segalés, que donarà 
una optimista visió de vida des de la seva 
perspectiva com a persona diagnosticada amb 
aquesta síndrome.

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: ASSOTEA. Associació de Famílies amb 
Autisme



Activitats

Activitats destacades

13/02   I        Dimecres

17.30 h
EDUQUEM EN FAMÍLIA. REPRESENTACIÓ 
TEATRAL SOBRE LA RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Teatre del Buit farà una representació teatral 
que escenifica diferents interaccions de la 
relació família-escola.
Places limitades. Cal reservar a l’Oficina 
d’Atenció del Complex Educatiu presencialment 
o al telèfon 93 775 25 38

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural
Preu: Entrada Gratuïta 
Org.: Ajuntament de Martorell 

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL. EL CARNAVAL 
MARTORELLENC I LA QUADRILLA INFANTIL, a 
càrrec de Ferran Balanza

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

14/02  I           Dijous

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL. LA CAIXA DE CONTES, 
de la companyia La Cremallera Teatre

Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell 

17/02   I        Diumenge

12.00 h
JUGA EN FAMÍLIA, JUGA A LES PLACES.  
EL VENEDOR DE CONTES, de la companyia Jordi 
Tonietti

Lloc: Parc d’Europa
Preu: Gratuït
Org.: La Xarxa 
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 02. Activitats

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

L’Agenda     Febrer 2019

21/02   I        Dijous

19.30 h
SUPEREM EL BULLYING. CINEFÒRUM EDUCATIU 
SOBRE LA PEL·LÍCULA BRUNA

Cinefòrum Educatiu on es projectarà Bruna, 
un curtmetratge creat per i per a joves amb el 
propòsit de prevenir situacions d’assetjament 
escolar. Després de la projecció s’obrirà un 
espai dinamitzat per professionals experts en la 
temàtica per compartir i reflexionar sobre com 
superar el bullying. També comptarem amb la 
presència de l’equip creatiu del curtmetratge i 
d’actors i actrius perquè ens expliquin com ha 
estat l’experiència.

Lloc: El Foment
Org.: Associació ASCVP i Associació 
Persovuses

23/02   I    Dissabte

De 15.30 a 20.30 h
CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG. La teva sang, 
són els nostres colors

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports de Martorell
Org.: Club Sala 5 Martorell i Banc de Sang i 
Teixits 

21.30 h
FOMENT TEATRE PROFESSIONAL.THERE WAS A 
FIESTA! AT CARNEGIE HALL

Lloc: El Foment
Preu: per a més informació adreceu-vos a  
El Foment
Org.: Ajuntament de Martorell 

28/02 I     Dijous

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. ELS LÍMITS DEL QUIM 
PORTA, de Josep Pedrals

Des de la Fundació Francesc Pujols us 
convidem a assistir a la presentació del llibre 
Els límits del Quim Porta de Josep Pedrals, 
poeta i recitador. Aquest treball és un assaig 
novel·lat sobre qüestions de poètica i vida. 
Un devessall de paraules on els protagonistes 
viuen tota mena d’aventures a la recerca de 
l’ànima volàtil de Quim Porta. A més, és el 
darrer volum de la trilogia Els diaris de Bolló; 
formada per El furgatori, que es va convertir 
en obra de teatre, i El romanço d’Anna Tirant, 
guanyador del Lletra d’Or.

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



Activitats

Activitats destacades

Activitats

Activitats destacades

10/02   I         Diumenge

17.30 h
L’ENCÍS DEL CINEMA. ZÉRO DE CONDUITE

Preu: Gratuït

Després de la tornada de vacances, res ha canviat per als nostres petits protagonistes. En la seva 
vida dins d’un internat no hi ha lloc per a bromes ni per a jocs i és en aquest ambient on quatre 
joves es rebel·len contra els seus estrictes professors que abusen de la seva autoritat de forma 
cruel i arbitrària. 

Zéro de conduite és una pel·lícula francesa de l’any 1933 basada en l’experiència del propi autor, 
Jean Vigo, que critica al sistema educatiu basat en el càstig i la disciplina rígida.

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

L’ENCÍS DEL CINEMA
NOU
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 02. Activitats

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

 02. Activitats

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

L’Agenda     Febrer 2019

16/02   I         Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES. OUAGA GIRLS

Preu: Gratuït

Un grup de joves de Burkina Faso, estudien 
en una escola de noies per convertir-se en 
mecànics de cotxes. Entre martells i claus 
angleses, comparteixen riures, germanor i 
amistat. Els seus somnis i desitjos es barregen 
amb els valors d’un país i les expectatives de 
la societat que les envolta sobre què ha de ser 
una dona. 

Una alegre història universal sobre les eleccions 
de vida i l’esforç que suposa trobar el teu propi 
camí entre opinions, pors i les expectatives dels 
altres. Les vides d’aquestes noies en el moment 
crucial en què acaben els estudis, ens acosten 
a l’inevitable i difícil transició universal de 
l’adolescència a la vida adulta.

22/02  I        Divendres

20.00 h
CICLE GAUDÍ. PETRA 

+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.

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’1/02/2019 al 28/02/2019

La Biblioteca ofereix aquest mes de febrer diverses presentacions de llibres com la  de 
Vinòmics,  obra del martorellenc Oriol Malet que comptarà amb la presència d’Empar 
Moliner. Recordeu que la Biblioteca seguirà oferint l’aula d’estudis i permetrà donar 
servei més hores als estudiants en època d’exàmens fins al 8 de febrer!

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

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 destacades a la bilbioteca

AULA D’ESTUDIS 

Fins al 8 de febrer
La Biblioteca obre 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

Destaquem*
8/02   I        Divendres

19.15 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE VINÒMICS, d’Oriol Malet. Conversa 
entre Oriol Malet i Empar Moliner 

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

12/02  I        Dimarts

18.00 h
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: 
TALLER DE DANSA COGNITIVA 
EN FAMÍLIA, amb Núria Serra, 
ballarina i coreògrafa

A partir de 3 anys amb la 
família.

Lloc: Biblioteca de Martorell
Informació i inscripcions a la 
Biblioteca. tel. 93 775 60 60, 
b.martorell@diba.cat
Org.: Ajuntament de Martorell 

15/02 I    Divendres

18.00 h
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

A partir de 7 anys amb la 
família
Lloc: Sala Polivalent de la 
Biblioteca
Org.: Ajuntament de Martorell

*



18/02  I        Dilluns

De 18.00 a 20.00 h
LABORATORI DE LECTURA DE L’OLÍVIA 

Per a nens de 4 a 9 anys
Heu fet mai de dissenyadors de moda? Un dels 
personatges més famosos dels darrers temps 
reclama la nostra creativitat. Ho tenim tot a 
punt: la cinta mètrica, les tisores i una gran 
quantitat de dissenys i vestits inspiradors. Us 
atreviu a vestir l’Olívia? Durant 90 minuts pares 
i fills descobriran moltes coses sobre aquest 
personatge i l’ajudaran a preparar-se per poder 
assistir a molts actes diferents.

Lloc: Biblioteca de Martorell
Informació i inscripcions a la Biblioteca.  
tel. 93 775 60 60, b.martorell@diba.cat
Org.: Ajuntament de Martorell 

19 i 26/02 I         Dimarts

10.00 h
TALLER DE WHATSAPP I ALTRES DISPOSITIUS AL 
TEU MÒBIL
Per a més grans de 55 anys
En aquest taller s’aprendrà a revisar la 
configuració del compte de Google i l’accés 
a Internet. També s’aprendrà  a descarregar 
i instal·lar aplicacions com per exemple 
WhatsApp, apps accessibles, Google Maps, 
correu o transports, entre d’altres.

Lloc: Biblioteca de Martorell
Informació i inscripcions a la Biblioteca:  
tel. 93 775 60 60, b.martorell@diba.cat
Org.: Fundació Pere Tarrés, Fundació Vodafone 
i Diputació de Barcelona i Ajuntament de 
Martorell. 

20/02  I        Dimecres 

11.00 h
PETITES HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA. TERTÚLIA-
CAFÈ. Hotels Històrics de Barcelona  

Hi ha moltes maneres d’apropar-se a la 
història de la ciutat, però cap de tan singular i 
sorprenent com fer-ho a través dels seus hotels 
cèlebres. Carregats d’anècdotes, curiositats 
i secrets, els hotels són memòria viva de les 
ciutats, ja que ens parlen moltes vegades 
d’episodis carregats d’emoció i importància del 
seu passat.
Lloc: Biblioteca de Martorell
Ruta: dimecres 27 de gener a les 11.00 h, a 
Barcelona
Org.: Ajuntament de Martorell 
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 02. Activitats destacades a la bilbiotecaL’Agenda     Febrer 2019

21/02  I            Dijous 

18.00 h
HORA DEL CONTE. L’elefant, la Catalina i l’Ós, 
amb Sandra Rossi 
A partir de 3 anys

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell 

27/02  I     Dimecres

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PENTIMENTO, del 
periodista martorellenc Antoni Real. Presenta 
l’autor Carme Perella

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell 

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 públics 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
Al febrer podreu escollir entre un gran ventall de cursos i tallers que ofereix l’Espai Jove Punt Nord, que es 
sumen als ja habituals que realitzen els diferents esplais de la Gent Gran de Martorell. També podreu participar 
amb els més petits del Taller de Música per a Nadons, a càrrec de la cantant Anna Roig.

 Destaquem*
Taller de Música per a 
Nadons
El taller de Música per 
Nadons és una activitat 
familiar que es fa a Cal 
Nicolau dirigida per l’Anna 
Roig. Les mares i pares 
venen amb el seu nadó i 
gaudeixen de 45 minuts de 
relació musical.  
Lloc: Cal Nicolau
Per a més informació i 
inscripcions  Us podeu 
adreçar a Escola Municipal 
de Música de Martorell, pl de 
la Vila 7, o podeu trucar al  
93 775 19 48
Data i horari:  14 sessions 
a partir de el 4 de febrer, 
dilluns i dimarts. Els dilluns, 
per a famílies amb nadons de 
menys de 18 mesos de 16.00 
a 16.45 h, i els dimarts per a 
famílies amb nadons de més 
de 18 mesos en el mateix 
horari. 

Preu: 28.69 € les 14 sessions

Org.: Ajuntament de Martorell 

 Curs de Clown
Curs intensiu de sis sessions 
d’iniciació al clown, on 
s’inclouen les tècniques 
bàsiques d’interpretació a 
partir d’exercicis grupals. 
Un espai on deixar-te anar, 
descobrir què hi ha dins teu i 
riure, riure molt en el procés 
de busca del propi  clown 
com a eina per treballar les 
emocions. Finalment hi haurà 
una petita representació final 
on es farà una mostra de la 
feina feta, el dia 26 de febrer.

Lloc: Espai Jove del Centre 
Cultural

Per a més informació i 
inscripcions: Podeu trucar al  
93 774 22 00 de 9.00 a 22.00 h 
o enviar un correu electrònic a 
espaijove@martorell.cat 

Dies i horari: 4, 11, 18 i 25 de 
febrer de 18.30 a 20.00 h

Preu: 15 € tot el curs

Org.: Espai Jove Punt Nord i 
Ajuntament de Martorell 

 Taller de Rap i Poesia. 
Més a prop del que et penses.

Quan pensem en el rap, 
pensem en poesia? A 
través d’aquest taller es 
faran diferents activitats 
relacionades amb aquesta 
temàtica per tal que vegin 
la relació que hi ha entre 
les dues disciplines. Els i les 
participants aprendran a unir 
poesia clàssica i moderna amb 
la música hip hop (rap).

Lloc: Espai Jove del Centre 
Cultural

Per a més informació i 
inscripcions:  Podeu trucar al 
93 774 22 00 de 9.00 a 22.00 h 
o enviar un correu electrònic a 
espaijove@martorell.cat 

Data i horari: 27 de febrer de 
18.30 a 20.00 h

Preu: Gratuït

Org.: Espai Jove Punt Nord i 
Ajuntament de Martorell 

* Cursos Espai Jove
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L’Agenda     Febrer 2019  02. Activitats

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

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

De l’1/02/2019 al 28/02/2019

 Curs de Fotografia amb Mòbil

Taller de perfeccionament de la fotografia amb 
el mòbil, on s’aprendran algunes tècniques i 
conceptes teòrics sobre fotografia. També es 
reflexionarà sobre la fotografia com a eina de 
transformació i generadora d’impacte, creant 
així una petita galeria de fotografies que 
s’exposaran posteriorment a l’Espai Jove.

Lloc: Espai Jove del Centre Cultural

Per a més informació i inscripcions: Podeu trucar 
al 93 774 22 00 de 9.00 a 22.00 h o enviar  un 
correu electrònic a espaijove@martorell.cat 

Dates i horari: 20 i 21 de febrer de 18.00 a 19.30 h

Preu: 1 sessió 3 € i 2 sessions 5 €

Org.: Espai Jove Punt Nord i Ajuntament de 
Martorell 

 Curs d’iniciació al Swing

Curs d’iniciació a l’estil propi del jazz dels anys 
20. Al final de totes les sessions podràs ballar 
les coreografies bàsiques d’aquest estil (no cal 
venir amb parella).

Lloc: Espai Jove del Centre Cultural

Per a més informació i inscripcions: Podeu trucar 
al 93 774 22 00 de 9.00 a 22.00 h o enviar  un 
correu electrònic a espaijove@martorell.cat 

Dates  i horari: 7, 14, 21 i 28 de febrer de 19.30 a 
21.00 h

Preu: Gratuït

Org.: Espai Jove Punt Nord i Ajuntament de 
Martorell 

Cursos Espai Jove Cursos per a Gent Gran Activa 

 Viure com jo vull

En les sessions del taller es treballen: les 
meves motivacions, el control de la meva 
vida, planificar i gestionar el temps, prendre 
decisions, pensar en positiu, les meves 
relacions, donar-se permís. 
Lloc: Esplai Municipal de la Gent Gran de la Vila 
Per a més informació i inscripcions: Us podeu 
adreçar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del 
Patronat.

Data i hora: Dimarts de 17.30 a 19.00 h, del 26 de 
febrer al 28 de maig

Preu: Gratuït

Org.: Associacions dels esplais de la Gent Gran, 
La Caixa i Ajuntament de Martorell 

 Lectura sense edat  

Possibilitat de compartir una hora a la setmana 
amb grups d’alumnes per motivar la lectura i 
millorar la comprensió lectora amb l’objectiu de 
trencar estereotips entre generacions.
Lloc: Escoles Juan Ramón Jiménez, Mercè 
Rodoreda i Els Convents
Per a més informació i inscripcions: Us podeu 
adreçar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del 
Patronat

Data i hora: Curs escolar en funció de les 
necessitats de l’escola

Preu: Gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell i Unitat 
per a la Gent Gran Activa i Departament 
d’Ensenyament 



 Grup d’ajuda mútua 
d’aprenentatge de lecto-
escriptura per a 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
Data i hora: Dijous de 10.30 a 
12.00 h
Preu: Gratuït
Org.: Associacions dels esplais 
de la Gent Gran i Ajuntament de 
Martorell 

 Iniciació a la Informàtica 
Lloc: Esplai de Gent Gran de 
Buenos Aires i Esplai de la Gent 
Gran de La Vila
Per a més informació i 
inscripcions: Us podeu adreçar 
a les Oficines d’Atenció al 
Ciutadà del Patronat
Data i hora: Dilluns i dimecres 
de 10.00 a 12.00 h, del 4 de 
febrer al 28 de febrer
Preu: Gratuït
Org.: Associacions dels esplais 
de la Gent Gran i Ajuntament de 
Martorell 

 Comunica’t per la Xarxa
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: Dimarts i dijous de 
10.00 a 12.00 h, del 19 de febrer 
al 28 de març

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

 Escoleta dels avis i les àvies 
Lloc: Llar d’infants Les Torretes i 
Llar d’Infants 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 la Gent Gran de Martorell i 
Ajuntament de Martorell

 Taller de teatre per a la 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: 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 
18.30  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 18.00h 
(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

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 
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.
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 

Cursos per a Gent Gran Activa Altres activitats 
+
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Exposicions

 01. L’Entrevista 04. ExposicionsL’Agenda     Febrer 2019

 “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 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

Horaris: 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 

De l’1/02/2019 al 28/02/2019



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

Dies i horaris: fins el 9 de juny de 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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