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L’Agenda. La revista que recull totes les activitats del 
nostre poble.
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Pàg. 4
L’Entrevista

Entrevista a Josep 
Maria Fabró, president 
de l’Associació Social i 
Cristiana de Voluntaris.

Pàg. 8
Activitats

Àmplia oferta d’activitats 
culturals i d’oci a 
Martorell! Destaquem la 
cantada de Caramelles, 
la Setmana del Refugi 
Antiaeri i la Fira del Llibre 
de Sant Jordi.

Pàg. 15
Activitats destacades a 
la biblioteca

Pàg. 18
Cursos, tallers, 
concursos i altres 
activitats

Participa en els 
diferents cursos i 
tallers dirigits a tots 
els públics. Aprèn i 
diverteix-te a la vegada!

Pàg. 21
Exposicions

El 27 d’abril visita 
l’exposició comentada 
“MUXART. Color 
i composició” en 
homenatge al pintor 
martorellenc.



ENTREVISTEM 
A JOSEP MARIA 
FABRÓ,
PRESIDENT DE 
L’ASSOCIACIÓ 
SOCIAL I 
CRISTIANA DE 
VOLUNTARIS 
DE PRESONS
Veí de Santa Maria de 
Vilalba, el mossèn 
Josep Maria Fabró 
és el president de 
l’Associació Social i 
Cristiana de Voluntaris 
de Presons, que 
compta amb una casa a 
Martorell per acollir 
persones que han sortit 
de la presó i atén 
altres persones amb un 
menjador social. 
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 01. L’Entrevista

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

 01. L’Entrevista

“EL QUE 
FEM ÉS UN 
CATAPLASMA. 
ÉS TAPONAR 
UNA FERIDA 
PER EVITAR 
QUE VAGI A 
MÉS, PERÒ 
NO ÉS LA 
SOLUCIÓ”

L’Agenda     Abril 2019

Com va néixer 
l’associació?
Quan es va obrir la presó de 
Can Brians, jo era rector als 
Hostalets de Pierola. Van 
demanar un capellà per cobrir 
la plaça i el bisbat va fer el 
nomenament. Mai m’ho hauria 
imaginat, però així vaig entrar 
en contacte amb els presos. A 
Can Brians hi vaig cada dia al de 
matí i, la tarda, si convé, també. 
El primer projecte d’associació 
és de fa uns 20 anys. La va crear 
un matrimoni que volia comprar 
un poble abandonat per acollir-
hi les persones que sortien de 
la presó. Jo vaig ser el secretari 
o vocal, ara no n’estic segur. 
Aquesta primera associació no 
va tirar endavant perquè era 
molt ambiciosa i no vam tenir 
prou diners per fer-la realitat. 
Fa uns 10 anys la vam reiniciar 
amb una casa que vam llogar 
a Martorell i per on han passat 
una setantena de persones. 
Com és el 
funcionament 
d’aquesta casa?
Fa 27 anys que estic ficat en el 
món de la presó, col·laborant 
a Can Brians. A través dels 
treballadors socials de Can 
Brians ens arriben les peticions 
per acollir persones que en 
surten. La casa té 6 llits. En 
principi, agafaven gent amb 

llibertat definitiva, però, a 
conseqüència de la crisi, 
Justícia va deixar de sostenir 
cases per les persones amb 
permisos penitenciaris. 
Dediquem, doncs, d’un a 
dos llits per a persones amb 
permisos. Una de les persones 
que hi viu és un home 76 anys, 
que és el responsable de la casa 
i es cuida que els residents ho 
tinguin tot net. Les persones 
hi estan uns 6 o 8 mesos, per 
donar-los temps d’intentar 
refer la seva vida. Al mateix lloc, 
també tenim un petit menjador 
social. Un supermercat ens 
dona, tres cops a la setmana, 
el menjar que podem oferir. El 
menjador funciona cada dia 
feiner. Hi venen una dotzena de 
persones. 
Feu acompanyament a 
les persones que hi 
viuen?
Sopem un cop a la setmana 
amb ells. Llavors ens 
poden explicar les seves 
preocupacions, i intentem 
ajudar-los. Normalment és 
gent que no té família o que se 
n’ha allunyat. Els que estem a 
l’associació estem pendents 
d’ells. Seria ideal tenir un 
educador o un psicòleg a prop 
nostre, però no tenim diners per 
pagar-ho. Tota una colla de gent 
anem a sopar amb la gent que 
hi hagi. Enraonem de les coses. 

De vegades hi ha discussions 
enceses o moments molt 
planers i molt macos. Enraones, 
escoltes, és el millor que pots 
fer. 



Quina valoració feu 
de la tasca que 
desenvolupeu?
El que fem és un cataplasma. 
És taponar una ferida per evitar 
que vagi a més, però no és 
la solució. És molt difícil que 
aquesta gent aconsegueixi un 
treball, una vida estable. Moltes 
vegades ens hem plantejat si 
allò que fem serveix de debò. 
Deixem la pregunta a l’aire, 
durant uns dies, i seguim 
treballant. Dels que hi han 
viscut, hi ha un grapat que no 
saps què ha passat amb ells. 
De tant en tant se salva algú. 
Alguns sí que han aconseguit 
canviar de vida. 
Sabem de persones que estan 
treballant. Un ha trobat casa i té 
un treball fix. Sé d’un altre que 
és grandet, de 55 anys, que ha 
fet de conserge, treballant i de 
tant en tant truca per explicar-
nos que està satisfet, que està 
content. Vam tenir-ne un altre 
que havia atracat cinemes. S’ha 
situat i treballa. Un home que 
va estar amb nosaltres es va 
col·locar en un pis a Vilafranca 
i de Vilafranca va passar a 
Gelida. Era un bon cuiner i s’ha 
obert camí a la vida. 
La immensa majoria s’ha perdut 
pel món, però aquests que 
aconsegueixen refer la seva 

“EL PRIMER QUE 
FEM ÉS DONAR-
LOS LA CLAU DE 
LA CASA. HAN 
D’ORIENTAR 
LA SEVA VIDA 
I SER-NE 
RESPONSABLES”

vida ens responen a la pregunta 
i ens donen forces per continuar. 
Què valoren les 
persones que estan 
acollides a la casa?
Quan obtenen la llibertat, venir 
a parar a la casa és un moment 
de relaxació a la seva vida. No 
estan sotmesos a un reglament. 
El primer que fem és donar-los 
la clau. D’aquesta persona se 
sent relaxada, no té la pressa 
de dir m’he d’espavilar. En 
tenir sostre i menjar, va tirant. 
Ell ha d’orientar la seva vida, 
l’ha d’afrontar i se n’ha de fer 
responsable.
Hi ha hagut algun 
problema amb els veïns?

No hi ha hagut queixes, perquè 
no han donat motiu de queixes. 
Al davant tenim un bar i, al 
costat, un bar musical. Ara 
estem amb el projecte de llogar 
el bar musical, que està al 
costat de la casa, fet que ens 
permetrà créixer, passar de 
6 a 10 llits. Ara per ara és un 
desig, però hi ha una fundació 
de Vilanova que potser ens pot 
ajudar amb el lloguer.
Porta des del principi 
amb l’associació. Ha 
pensat de deixar-ho?

Tinc 73 anys. Potser és 
convenient que es posi al 

capdavant una altra persona. 
Potser hi ha coses que 
s’han de revisar. Sí que 
m’estic pensant que un altre 
assumeixi la presidència des 
de fa un temps. 

Si estàs interessat a posar-te 
en contacte amb l’Associació 
per col·laborar-hi, pots 
escriure directament a Josep 
Maria Fabró al seu correu 
electrònic  
paupastor.j@gmail.com.
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 01. L’Entrevista

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

 01. L’EntrevistaL’Agenda     Abril 2019



Activitats
De l’1/04/2019 al 30/04/2019

Abril és un dels mesos amb un major nombre d’actes literaris, com la celebració de la Gala del 44è Premi 
Vila i la Fira del Llibre de Sant Jordi. També podràs fer altres activitats culturals i d’oci com endinsar-te en 
el Refugi Antiaeri de la plaça de la Vila i divertir-te amb la cantada de Caramelles.

04/04  I         Dijous        

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL. LA 
RATETA QUE ESCOMBRAVA 
L’ESCALETA, de la companyia 
Festuc Teatre 
Lloc:  El Círcol
Preu: Gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell 

Activitats

Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 

DEL 05 AL 14/04

SETMANA DEL REFUGI ANTIAERI
El refugi antiaeri de la plaça de la Vila obre un any més per 
recordar la història d’un dels principals testimonis de la Guerra 
Civil espanyola a Martorell. L’any 1938 una mina d’aigua es va 
habilitar com a refugi antiaeri, i moltes famílies s’hi van refugiar 
fugint dels bombardejos. 

Del refugi antiaeri es conserven actualment uns 35 metres 
de llargada. Fa 1,20 metres d’amplada i entre 1,80 i 2 metres 
d’alçada per la part central, es troba a una profunditat màxima 
d’uns 8 metres i s’hi accedeix per 27 graons. Està excavat a 
l’argila, les seves parets es troben recobertes de maons relligats 
amb petites quantitats de ciment, la coberta és de volta de canó 
i el sòl de terra endurida.
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 02. Activitats

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

L’Agenda     Abril 2019

05 i 12/04   I         Divendres

PORTES OBERTES AL REFUGI 

ANTIAERI
Lloc:  Plaça de la Vila
Preu: Gratuït

Dies i Horaris: divendres 5 i 12 d’abril de 17.00 a 
20.00 h. Visita comentada a les 18.00 h (prèvia 
reserva)
Dissabtes 6 i 13 d’abril de 11.00 a 14.00 h i de 
17.00 a 20.00 h. Visita comentada a les 11.00 h i 
a les 12.30 h (prèvia reserva) 
Diumenges 7 i 14 d’abril de 11.00 a 14.00 h. Visita 
comentada a les 11.00 h i a les 12.30 h (prèvia 
reserva)
Més informació i concertació de visites guiades al 
93 774 22 23 o a museus@martorell.cat
Org.: Ajuntament de Martorell   

05/04   I         Divendres 
20.00 h

NIT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT

Obertura de portes a partir de les 19.30 h i 
pica-pica per a tots els assistents.

Lloc:  Pavelló Esportiu de Can Cases
Preu: Gratuït. Invitacions disponibles al Patronat
Org.: Ajuntament de Martorell

06/04  I         Dissabte

De 09.00 a 17.00 h
JORNADA D’ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL A 
SANTA MARGARIDA

Aquesta activitat consisteix en la reproducció 
d’un procés de cocció experimental de 
ceràmica. La pràctica forma part de l’assignatura 
Metodologia arqueològica III, de segon curs del 
Grau d’Arqueologia i estarà dirigida pels doctors 
Xavier López Cachero i Verònica Martínez 
Ferreras. 

A les 11.30 h, xerrada a càrrec del Sr. Joan Vicens 
Tarré, director del Museu de la Terrissa de Quart, 
sobre la tasca que desenvolupa el museu com 
a eina formativa i de difusió per al coneixement 
de la terrissa popular en tant que recurs 
etnoarqueològic.
Lloc:  Jaciment Arqueològic de Santa Margarida. 
Camí de Santa Margarida, s/n (al costat del 
Cementiri Municipal) 
Preu: Activitat gratuïta

Més informació a 93 774 22 23 o a  
museus@martorell.cat
Org.: Centre d’Estudis Martorellencs i Universitat 
de Barcelona, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Martorell.

 DEL 05 AL 14/04

 SETMANA DEL REFUGI ANTIAERI



Activitats

Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 

06/04  I         Dissabte

18.00 h
PARTY DISCO -18, amb DJ JONATHAN i DJ 
ANGEL

Entrada exclusiva per a majors de 14 anys i 
menors de 18 anys.
Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: 4 €

22.00 h
CONCERT, a càrrec de BOUZOKI DANCE BETA i 
BARATOS
Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Gratuït. 
Cal recollir invitació a les oficines del Patronat.

00.30 h
DISCO, amb DJ RULU

Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: 6 €. Inclou consumició

07/04   I         Diumenge

12.00 h
TEATRE EN FAMÍLIA. PER TERRA DE DRACS, de 
Pep López 
Lloc:  El Foment
Preu: Abonats 3 €. Entrada general 6 € infants i 
6,50 € adults
Org.: La Xarxa 

10/04  I         Dimecres 

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL. ORQUESTRES I CONJUNTS 
MUSICALS MARTORELLENCS, a càrrec de Ferran 
Balanza
Preu: Gratuït
Lloc:  El Círcol 
Org.: Ajuntament de Martorell 

10/04  I         Dimecres 

17.30 h
CELEBRA LA PASQUA A LA LUDOTECA DELS 
MUSEUS 

Podràs fer i decorar divertides caixes per portar 
el teu ou de pasqua.

Adreçat a famílies amb infants a  partir de 3 
anys. 

Lloc:  L’Enrajolada, Casa Museu Santacana

Preu: Activitat gratuïta amb aforament limitat

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

Org.: Ajuntament de Martorell 

10



11

 02. Activitats

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

L’Agenda     Abril 2019

Del 12 al 23/04
41a FIRA DEL LLIBRE DE SANT JORDI

Fira al carrer amb la participació de les 
entitats i escoles de Martorell. Divendres 12 a 
les 18.30 h, serà la inauguració de la Fira amb 
la presència de Xavier Fonollosa, alcalde de 
Martorell i de Rafel Nadal, escriptor. Durant la 
diada de Sant Jordi s’hi realitzaran diferents 
activitats i tallers, on podràs comprar llibres 
amb descompte i rebràs l’obsequi d’una rosa. 

Lloc:  Plaça de les Cultures
Horaris: Del 12 al 20 d’abril, de 9.30 a 14.00 h i 
de 16.30 a 21.00 h. Els dies 21, 22 i 23 d’abril, la 
Fira estarà oberta tot el dia.
Per a més informació vegeu el programa de Sant 
Jordi

Org.: Ajuntament de Martorell.

12/04  I       Divendres

22.30 h
MANOLOADDICTES. WOOOOMAN

Lloc:  Auditori del Centre Cultural
Preu: 12 € entrada anticipada (Llibreria Miró 
Martorell, Cafeteria Coco i en línia a www.
ticketea.com). 15 € entrada a taquilla.
Org.: Ajuntament de Martorell 

13/04  I        Dissabte

23.00 h
CONCERT, a càrrec de SUU

Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Taquilla: Entrada a taquilla: 4 €. Entrada 
anticipada: 3 € (2,50 € reduïda)

00.30 h
DISCO, amb DJ JAUME TORRAS

Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: 6 €. Inclou consumició

21 i 22/04  I     Diumenge i dilluns

09.30 h
CANTADA DE CARAMELLES

És una de les tradicions més arrelades del 
nostre poble. Com cada any, els més petits 
recorreran els carrers de Martorell cantant.

Lloc:  Carrers de Martorell
Org.: Caramelles de Martorell



Activitats

Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 

24/04   I         Dimecres

17.30 h
LA LUDOTECA DELS MUSEUS AMB LA DIADA DE 
SANT JORDI

Vine a realitzar el teu punt de llibre dels 
personatges més coneguts de Martorell: el 
Diable, la Velleta i el Gat.

Adreçat a famílies amb infants a partir de 3 
anys. 

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

Preu: Activitat gratuïta amb aforament limitat

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

Org.: Ajuntament de Martorell 

18.00 h
REDESCOBRINT PUJOLS: LES NOVEL·LES DE 
FRANCESC PUJOLS

Descoberta del Pujols escriptor, a càrrec 
d’Alexandra Massoni

Lloc:  El Círcol

Org.: Fundació Francesc Pujols i Ajuntament de 
Martorell

19.00 h
LABORATORI MUSICAL, amb Joan Colomo

Aforament limitat. Imprescindible reserva prèvia al 
93 774 22 00 o a cultura@martorell.cat

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

26/04  I        Divendres

INICI DE LA FIRA DE 

PRIMAVERA
Per a més informació vegeu el programa de la 
Fira de Primavera

19.30 h
JAM DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Lloc:  Espai Jove
Org.: Escola Municipal de Música de Martorell i 
Ajuntament de Martorell 
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 02. Activitats

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

 02. Activitats

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

L’Agenda     Abril 2019

21.00 h
GALA DEL 44è PREMI VILA DE MARTORELL

La gala del Premi Vila és la gran festa literària 
de Martorell. Enguany el certamen fa 44 anys i 
repartirà prop de 12.000 euros en metàl·lic en 11 
categories: 4 d’àmbit nacional per a adults i 7 a 
nivell local, per a grans i petits.

Lloc:  El Progrés
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

23.00 h
ELS CATARRES

Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Gratuït. Cal recollir invitació a les oficines 
del Patronat.

00.30 h
DISCO, amb DJ LIKE i DJ DANIZEROZERO

Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Gratuït. Cal recollir invitació a les oficines 
del Patronat.

27/04 I          Dissabte

23.30 h
NIT DE TRIBUTS: ROCK & RIOS, PLAY THE GAME 
i FITO & FITIPALDIS

Lloc:  Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Gratuït. Cal recollir invitació a les oficines 
del Patronat.

29/04 I         Dilluns

12.00 h
KUMULUNIMBU, a càrrec de companyia Ortiga

Una història d’amistat entre una nena i un núvol, 
que parla sobre la valentia, la injustícia, les 
migracions i la permanent esperança dels seus 
protagonistes, on es combinen els titelles i el 
clown, ple de detalls, humor, crítica i sorpreses.

Lloc:  El Progrés
Org.: La Xarxa. Col·labora l’Ajuntament de 
Martorell



Activitats

Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 

CICLES DE L’ASSOCIACIÓ 

CINEMA DEL DIABLE 
L’Associació Cinema del Diable continua els 
seus cicles de cinema amb noves projeccions 
aquest mes d’abril.

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

DOC DEL MES   

06/04 I         Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES. NAMRUD (TROUBLEMAKER)

Jowan Safadi és un famós i controvertit músic 
palestinoisraelià. Les seves lletres i cançons 
són plenes de denúncia sobre la situació al 
territori. Investigat per “incitació al terrorisme” i 
arrestat en alguna ocasió, s’haurà de fer càrrec 
del seu fill adolescent i això l’obligarà a afrontar 
responsabilitats paternals mentre continua 
lluitant pels seus ideals.

Amb la seva banda Fish Samak, crea cançons 
que parlen de política i societat, i s’han 
guanyat una gran comunitat de fans al món 
àrab. La història d’un esperit lliure que es 
troba enmig d’un conflicte polític mentre ha 
d’afrontar els reptes que comporta la seva 
nova paternitat en solitari. Decidit, no deixarà 
de lluitar (a través del seu art) per un lloc on 
viure en pau, on ell, el seu fill i la seva gent, 
puguin sentir-se segurs i amb possibilitats de 
prosperar.

Preu: Gratuït

13/04  I         Dissabte

18.30 h
CINECLUB. DOCUMENTALS INDEPENDENTS B

En el marc de l’obertura del refugi s’oferirà un 
cineclub amb moderador amb la projecció de 
“Documentals independents B”. La productora 
Laya Films va dedicar-se, bàsicament al 
reportatge de la guerra, tant en el front com 
en la reraguarda, i ho va fer intentant que el 
conflicte es conegués a tot arreu. 

Org.: Museus de Martorell amb la col·laboració de 
Cinema del Diable

Preu: Gratuït

30/04  I        Divendres

20.00 h
CICLE GAUDÍ: VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

Més informació a 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.
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De l’1/04/2019 al 30/04/2019

Un gran ventall de presentacions de llibres al llarg de tot el mes per commemorar la 
diada de Sant Jordi. Destaquem la presentació de les novel·les El fill de l’italià, de Rafel 
Nadal, i Entre el cel i la terra, de Gerard Quintana.

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/)

L’Agenda     Abril 2019

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

 02. Activitats destacades a la bilbioteca



03/04  I   Dimecres

De 19.00 a 20.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE CON ALMA DE GATA , 
de Núria Navarro

És un llibre de relat curt.

Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 

04/04  I        Dijous

18:00 h
SORTIDA AL LICEU. LA GIOCONDA

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

08/04 I      Dilluns

De 19.00 a 20.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MANUAL 
D’AUTOAJUDA PER A CATALANOPARLANTS, a 
càrrec d’Andreu González

Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 

09/04  I    Dimarts

18.00 h
HORA DEL CONTE, HISTÒRIES PRINCIPESQUES, 
amb Sandra Rossi
Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 

10/04  I   Dimecres

D’ 11.00 a 12.30 h
PETITES HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA, TERTÚLIA-
CAFÉ. Els secrets de Santa Maria del Mar, amb 
David Revelles

Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 

Sortida a Barcelona el dia 24 d’abril a les 11.00 h

11/04  I       Dijous

De 18.00 a 19.00 h

5è DICTAT CATALÀ

Dictat adreçat a adults. 20 premis: una tauleta 
tàctil, DIEC, subscripcions anuals a revistes de 
l’APPEC, lots de llibres i entrades a concerts de 
la Nau #2 de Ca n’Oliveres.

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

12/04  I   Divendres

19.00 h
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA EL FILL DE 
L’ITALIÀ, de Rafel Nadal. Presenta l’autor Toni Real

Premi Ramon Llull 2019, un viatge a la recerca 
de la pròpia identitat i la història extraordinària 
d’un amor prohibit en plena postguerra

Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 
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 02. Activitats destacades a la bilbioteca

13/04  I   Dissabte

12.00 h
PRESENTACIÓ DELA NOVEL·LA ENTRE EL CEL I 
LA TERRA, de Gerard Quintana

Una història d’amor, commovedora i colpidora, 
que retrata aspectes essencials –socials i 
politics- de la Catalunya de la segona meitat 
del segle XX.
Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 

15/04  I      Dilluns

17.30 h
CONTE FAMILIAR EL POBLE VERTICAL, de 
Nayat Kaid i Carla Gallén. Presenta l’autora Lola 
Escamilla

Amb els acors Francesc Casanovas i Agnés 
Busquets, amb taller de papiroflèxia i cançons 
Lloc:  Biblioteca de Martorell 
Org.: Ajuntament de Martorell 

16/04   I    Dimarts

17.30 h
HISTÒRIES EN MOVIMENT

A partir de 4 anys. Amb motiu de la 
intel·ligència lingüística, us presentem una 
instal·lació d’àlbum il·lustrat i joc. 

Lloc:  Biblioteca de Martorell . Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca
Org.: Ajuntament de Martorell 

17/04  I   Dimecres

17.30 h
FUTUR OH!
Un concert on escoltareu històries de Sant 
Jordi embolcallades de música amb lletres que 
toquen vivències i valors compartits per pares i 
fills, a càrrec de Lali Begood

Lloc:  Biblioteca de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell

21/04  I   Diumenge

De 10.00 a 13.30 h
BIBLIOTREN, a càrrec dels Amics del Ferrocarril 
de Martorell

Lloc: Fira del Llibre de Sant Jordi
Org.: Ajuntament de Martorell 

Del 8 d’abril al 6 de maig
EXPOSICIÓ EL MÓN AMB ULLS D’INFANT

L’exposició és un homenatge a la trajectòria 
de 15 anys del Premi Pilarín Bayés. On els 
infants, a través dels seus contes, són cronistes 
de la societat actual sobre la qual proposen 
solucions per al futur.

Lloc: Biblioteca de Martorell
Org.: Ajuntament de Martorell 



Cursos, tallers,  
concursos i altres activitats
Si vols aprendre i passar-t’ho bé alhora, l’Espai Jove Punt Nord és el teu lloc. Hi podràs gaudir d’un taller per 
aprendre a fer malabars i equilibris o passar una bona estona cantant en el karaoke.

 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 del 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 

*

 Taller d’Escultura
En Paco us ensenyarà mitjançant 
diferents materials a crear volums, ja 
sigui amb fang, cartó pedra, poliestirè o 
paper maixé.

Lloc:  Ca l’Oller
Per a més informació  
pacoarasa@hotmail.com
Dies i horaris: A partir del 7 de març, 
dimarts i dijous alterns en sessions de 3 
hores (confirmar horari)
Preu: Consultar
Org.: Associació d’Artistes Plàstics de 
Martorell

 Taller d’Arteràpia
La Pili us ajudarà a controlar i entendre 
les emocions de la mà de la pintura, no 
caldran coneixements previs per poder 
treure’n partit!

Lloc:  Ca l’Oller
Per a més informació Pili Pico - telèfon 
647 04 48 93 
Dies i horaris: Tots els dilluns 
Org.: Associació d’Artistes Plàstics de 
Martorell

Tallers de l’Associació d’Artistes Plàstics de Martorell

Cursos Espai Jove

  Taller de Ceràmica
La Conxi ofereix un 
taller d’iniciació a la 
ceràmica amb pautes 
bàsiques i senzilles.

Lloc:  Ca l’Oller

Per a més informació 
Conxi Rubio - telèfon 
636 75 04 76 

Dies i horaris: 13 i 27 
d’abril  

Org.: Associació 
d’Artistes Plàstics de 
Martorell

Per 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

Org.: Espai Jove Punt 
Nord i Ajuntament de 
Martorell 
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Dia i horari: 25 d’abril, 
a les 18.30 h 

Preu: 3€

 Taules rodones: 
Dones llunars
Com ens afecta la 
menstruació? Parlem 
per conèixer a fons el 
nostre cos
Lloc:  Espai Jove del 
Centre Cultural
Dia i horari: 24 d’abril a 
les 18.30 h

Preu: Gratuït

 Criteris d’urgència 
a l’atenció primària 
de salut
Lloc:  Aula de 
l’ambulatori de salut 
de Buenos Aires, 9 
d’abril a les 11.00 i 
Esplai de la Gent Gran 
de la Vila, 10 d’abril a 
les 17.00 h
Per a més informació i 
inscripcions: Us podeu 
adreçar a les Oficines 
d’Atenció al Ciutadà 
del Patronat.
Preu: Gratuït
Org.: EAP Martorell 
Urbà i Unitat Gent 
Gran Activa 

L’Agenda     Abril 2019  02. Activitats

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

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

De l’1/04/2019 al 30/04/2019

 Cursos Espai Jove

Cursos Espai Jove

 Cursos per a Gent Gran Activa 

Cursos per a 
Gent Gran Activa 

  Curs de Circ
Taller on aprendrem 
a utilitzar diferents 
objectes per fer 
malabars i també a fer 
equilibris

Lloc:  Espai Jove del 
Centre Cultural

Dies i horaris: 2,4,9 i 11 
d’abril a les 19.30 h

Preu: 5€ dues sessions 
– 10€ tot el curs

 Karaoke
Lloc per passar una 
bona estona i cantar 
les nostres cançons 
preferides amb els 
amics i amigues!

Lloc:  Espai Jove del 
Centre Cultural

Dia i horari: 5 d’abril, 
de les 21.00 fins la 
1.00 h de la matinada

Preu: Gratuït

 Ensabona’t
Ens fem els nostres 
propis sabons, amb 
les aromes que ens 
agraden i essent 
respectuosos amb el 
medi ambient.

Lloc:  Espai Jove del 
Centre Cultural

 La meva salut: 
tràmits en línia.
Lloc:  Aula ambulatori 
de Buenos Aires 
Per a més informació i 
inscripcions: Us podeu 
adreçar a les Oficines 
d’Atenció al Ciutadà 
del Patronat.
Data i hora: 17 d’abril a 
les 17:30 h
Preu: Gratuït
Org.: EAP Martorell 
Urbà i Unitat Gent 
Gran Activa

 Viure com jo vull
Gestió i treball 
de les emocions i 
planificació del temps. 

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

 Imatges per 
recordar
Lloc:  Esplai de la 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: tots els 
dimarts i dijous de 
10.00 a 12.00 h, fins el 
30 de maig 

Preu: Gratuït

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



 Cursos per a Gent Gran Activa 

 Prepara la 
teva sortida o 
desplaçament

Conèixer les eines 
que tenen a la seva 
disposició per fer 
un desplaçament 
de forma autònoma, 
còmoda i segura. 

Lloc:  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 16.30 a 
18.30 h, fins el 5 de 
maig. 
Preu: Gratuït

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

 Lectura sense edat  
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 

 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: dilluns i 
dimecres de 9.30 a 
11.30 h

Altres activitats 
+

 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 

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

 Ball a El Progrés

Lloc: Teatre d’El 
Progrés
Ball cada cap de 
setmana del mes de 
d’abril. 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.  
Aforament limitat.
Més informació a  
93 774 22 23 o a 
museus@martorell.cat
Data i hora: els 
dimecres, 3, 10, 17 i 24 
d’abril de 17.00 a 19.30h
Org.: Museus de 
Martorell

Altres Activitats
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Exposicions

 01. L’Entrevista 04. Exposicions

 “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. 
Tancat del 18 al 21 
d’abril.

Dissabte 27 d’abril 
a les 18.30 h 
visita comentada 
a l’exposició en 
homenatge a Jaume 
Muxart. A càrrec de 
la comissària de la 
mostra, Pilar Bonet.  

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 de 2019. 
Dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 12.00 a 
14.00 h.

Diumenge 7 d’abril a les 12.00 h, visita 
comentada a l’exposició. El primer 
diumenge de cada mes, fins el mes de 
maig, podeu seguir una visita comentada 
a aquesta exposició, que inclou a més 
una visita virtual, amb ulleres 3D, a 
la reconstrucció de l’antiga església 
parroquial. Una experiència amb la que 
descobrireu el Martorell de fa 400 anys 
i el patrimoni que conservava l’església 
de Santa Maria fins a la seva destrucció 
el 1936

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

 “Creativitat 
terapèutica. 
Matilda Vidal i 
Vandelló. Com 
l’art floreix de 
l’adversitat”
Lloc: Sala d’exposicions de 
L’Enrajolada (c/ de L’Aigua, 1)

Dies i horaris: fins al 7 d’abril. 
Dijous i divendres de 18.00 a 
20.00 h. Dissabtes, diumenges 
i festius de 12.00 a 14.00 h

Preu: Activitat gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

Exposició de pintures en 
memòria del seu fill Joan 
Jornet i Vidal. Els beneficis 
aniran destinats a la lluita 
contra el càncer. 

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

+

+



+

 “Martorell en 
positiu. Exposició 
fotogràfica 
d’Antoni 
Capellades”
Lloc: Sala d’exposicions de 
L’Enrajolada ( c/ de L’Aigua, 1)

Inauguració: Dissabte 27 d’abril 
a les 13.00 h

Dies i horaris: del 27 d’abril fins 
al 26 de maig. Dijous i divendres 
de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 12.00 a 
14.00 h

Preu: Activitat gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

Selecció d’imatges captades per 
Antoni Capellades, de diferents 
indrets de Martorell, a través de 
la seva visió particular.

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

 “Joan Brossa: 
Escolteu aquest 
silenci”  

Lloc: Muxart. Espai d’Art i 
Creació Contemporanis. Pl de 
les Hores, s/n. 08760 Martorell

Inauguració: Divendres 26 
d’abril a les 19.00 h

Dies i horaris: del 26 d’abril fins 
al 30 de juny.  Dijous i divendres 
de 17.00  a 20.00 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30  a 
14.00 h

Diumenge 28 d’abril a les 12h 
Taller familiar sobre poesia 
visual  (nens/es a partir de 
6 anys, preferiblement) a 
l’entorn de l’exposició “Joan 
Brossa: Escolteu aquest silenci”. 
Activitat gratuïta amb aforament 
limitat. Imprescindible reserva 
prèvia al 93 774 22 23 o a 
museus@martorell.cat

“Joan Brossa: Escolteu aquest 
silenci” mostra l’obra polièdrica 
de Joan Brossa partint de 
tres eixos: el compromís, la 
transformació i la mirada 
reflexiva. L’exposició ens permet 
escoltar les paraules callades 
del poeta, veure el poder de 
trasbalsar consciències de la 
seva obra plàstica i copsar 
la teatralitat latent de totes 
les seves propostes. Ens 
descobreix tots els aspectes 

de la personalitat creativa de 
Brossa, amb la intenció que 
l’espectador entengui que «No 
hi pot haver cultura sense afany 
de transformació, llibertat de 
creació i possibilitat de noves 
recerques», com digué el poeta.

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

Preu: Activitat gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell

Autor: Santiago Farré
“Joan Brossa a la Rabassada. 
Anys 50”
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