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01. L’Entrevista

Setembre 2019

De l’1/09/2019 al 30/09/2019

Entrevistem l’Associació
de Veïns Font de la Mina
La Font de la Mina celebra el 6, 7 i 8 de setembre una de les últimes festes de barri de Martorell.
Des d’abril de 2018, una nova junta lidera l’Associació de Veïns, que enguany celebrarà la 40a
edició de les seves festes amb activitats per a totes les edats. Ens reben al Memorial Vicenç
Ros en nom de tota l’entitat Montserrat Font, presidenta de la Junta, i Maria Fusalba, vocal.

Quin és el balanç que fan del
primer any al capdavant de
l’Associació de Veïns?
Fem un balanç molt positiu
del nostre primer any. En som
membres des de la primavera de
2018 i tots som gent nova excepte
una persona que hi és des dels
inicis a la junta, des que es va
constituir l’Associació de Veïns fa
40 anys amb motiu de la primera
festa de barri.

En quina situació es troba
actualment el barri?
El nostre barri, com la majoria
de martorellencs saben, és un
barri molt petit constituït per
tres o quatre carrers en els
quals viuen molts veïns de tota
la vida o els fills d’aquests veïns
que ens hem quedat a viure
aquí. Després hi ha un parell
o tres de blocs d’edificis nous
de gent que ha vingut nova al
barri, que a poc a poc, intentem
que s’hi integrin. Així, com que
de necessitats molt acusades
no en tenim, intentem viure en
veïnatge, ja que el barri és petit
i tenim la sort de conèixer-nos
tots i resoldre tots els possibles
conflictes parlant.
En quines activitats s’implica
l’Associació de Veïns?
L’activitat
principal
de
l’Associació de Veïns és
organitzar la festa del barri.
Tot i això, l’any passat ens vam
adonar que la font que dona
nom al barri, situada a la plaça
Font de la Mina, celebrava
el 200 aniversari des de la
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seva construcció i per això a
l’octubre de l’any passat vam
fer una festa per commemorar
l’aniversari. Actualment estem
immersos en la preparació de
la festa de barri, i a més a més,
hem organitzat activitats per a la
canalla aquest mes de juliol.

“Intentem
viure en
veïnatge
ja que el
barri és
petit i tenim
la sort de
conèixernos tots i
resoldre
tots els
possibles
conflictes
parlant”
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De l’1/09/2019 al 30/09/2019
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Com s’organitza
l’Associació i de quina
manera hi participen els
socis?

econòmiques que permeten
comprar la panera que amb la
venda de butlletes ens ajuda a
subvencionar la festa.

L’Associació de Veïns està
constituïda d’una banda per
la junta i de l’altra pels socis.
La junta és el que hem explicat
fins ara i els socis són tots els
veïns que hi volen col·laborar
i ajudar-nos, sobretot en
l’organització de la festa
del barri. Un cop l’any fem
una assemblea oberta a tots
els socis on presentem els
comptes anuals i la junta es
reuneix periòdicament des
de l’abril, més freqüentment
quan s’apropa la festa. El
funcionament de la junta és
assembleari, entre tots ho
decidim tot. En aquestes juntes
també pot venir qualsevol
veí per manifestar les seves
inquietuds.
Els socis s’impliquen abans
i al llarg de la celebració de
la festa perquè pugui tirar
endavant. Fan donacions

L’Ajuntament va renovar el
Memorial Vicenç Ros i ara
podeu aprofitar l’espai.
Tenir local propi era una de
les demandes de la junta des
de fa molt temps i finalment
l’any passat ho vam poder
aconseguir. És un local que
compartim amb dues entitats
més, Gegants i Capgrossos,
però tenir un local a la nostra
disposició ens permet fer les
reunions d’una manera més
còmoda i al barri, que és on
toca.
Com valoreu aquest fet?
El valorem molt positivament.
El fet de tenir el local ha
permès que aquest juliol ens
engresquéssim a fer activitats
per a la canalla els dilluns i els
dimecres a la tarda, que han
sigut jocs de taula els dilluns
i jocs d’aigua els dimecres.
Segurament durant l’hivern de

l’any vinent aprofitarem el local
per fer alguna activitat el cap de
setmana. El local ens funciona
molt bé, tot i que hi ha coses,
com l’acústica, que s’han de
solucionar perquè el museu no
estava preparat per a aquest
tipus d’activitats i ressona molt.
Ja n’hem informat l’Ajuntament
i hi estem treballant.
Com serà la festa del barri
que se celebrarà en els
propers dies? Heu programat
alguna novetat?
La festa serà com la de l’any
passat, però introduint-hi alguna novetat. L’any passat ja
vam recuperar coses que antigament havien funcionat, com
el partit de futbol amb equips
constituïts per pares, mares
i nens. Aquest any l’obra de
teatre anirà a càrrec de la companyia de teatre de l’associació de salut mental del Punt de
Trobada, que faran l’obra La
Bogeria de Shakespeare, que
ja van fer a El Foment i els va
funcionar molt bé. El dissabte

al matí de l’any passat no teníem cap activitat programada
i aquest any hem decidit fer
una gimcana que pretén descobrir secrets del barri, orientada a les famílies i a la canalla.
L’última novetat és que durant
el concert vermut oferirem també activitats per als més petits,
com jocs de fusta gegants, així
mentre els adults es poden
entretenir amb el concert vermut els més petits, dinamitzats
per membres de la junta, estaran jugant a aquest joc. A part
d’aquestes novetats, també
farem les activitats tradicionals
de la festa, com la xocolatada,
la representació d’un mag, el
bingo, la nit de ball amb DJ
Basku, la trobada de col·leccionistes de taps corona de
cava, el concert vermut i el dinar de germanor.
Quina és la vostra relació amb
l’Ajuntament de Martorell i
amb el Centre de Serveis a
les Entitats?
L’Ajuntament de Martorell ens
dona una subvenció perquè

puguem celebrar la festa del
barri i commemoracions com el
200 aniversari de la construcció de la font de la Mina. Les
altres necessitats o demandes
les canalitzem bàsicament a
través d’El Círcol, Centre de
Serveis a les Entitats.

“Tenir el local
ha permès
que aquest
juliol ens
engresquéssim
a fer activitats
per a la canalla”

A la imatge apareixen la presidenta de la Junta, Montserrat Font, i els vocals Joan
Salvador, Jordi Martrat, Maria Fusalba, Montserrat Tristany i Sole Guevara. La resta
de la Junta la conformen Glòria Falguera, secretària; Juanjo Poó, tresorer, i els vocals Jesús Lana, Anna Fusalba, Marta Saus i Montserrat Gibert.
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02. Activitats
De l’1/09/2019 al 30/09/2019

FESTES DE BARRI DE FONT DE LA MINA

Activitats

07/09

De l’1/09/2019 al 30/09/2019

Setembre ofereix un munt d’activitats, començant per les festes de barri de Rosanes i de Font de la Mina.
També podràs gaudir de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que inclou el 27è Ral·li de Motos
Clàssiques i Antigues.

11.00 h
GIMCANA. CONEIXEM EL BARRI I ELS
VEÏNS

portar roba de bany, xancletes i ulleres
de piscina.

FESTES DE BARRI DE FONT DE LA MINA

18.00 h

Lloc: Plaça de la Font de la Mina

XOCOLATADA AMB MELINDROS

Org.: Associació de Veïns Font de la Mina de Martorell

Al llarg de tota la festa hi haurà una petita exposició fotogràfica en commemoració dels 40 anys
de la Festa del Barri (1979-2019).

TAST DE VINS. VINS DE FESTA, amb
l’enòleg Xavi Zamarra
Lloc: Museu Vicenç Ros

23.30 h
BALL, amb DJ BASKU

8/09

I

Diumenge

10.00 h
TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA

13.00 h
JOCS GEGANTS DE CARRER I TRADICIONAL CONCERT
VERMUT, amb el grup NINA CINTAS

15.00 h
DINAR DE GERMANOR

Preu: inscripció 12€. Aforament limitat.

I

Divendres

19.00 h
TORNEIG DE FUTBOL LA MINA CHAMPIONS LEAGUE
Lloc: Pista dels Convents
Preu: Inscripció 5€ (inclou samarreta commemorativa i entrepà

per sopar després del torneig)
Inscripcions limitades als veïns i familiars. La data límit d’inscripció

és el 31 de juliol i cal inscriure-s’hi a través del correu electrònic
barrifontdelamina@gmail.com

22.00 h
OBRA DE TEATRE LA BOGERIA DE SHAKESPEARE, a càrrec de la
companyia de teatre CLUB SOCIAL PUNT DE TROBADA

8

Dissabte

Inscripció i sortida des de la plaça Font
de la Mina. Els participants han de

FESTES DE BARRI 2019

06/09

I

Les inscripcions es faran al Celler d’en
Xavi

18.30 h
ESPECTACLE DEL MAG FÈLIX BRUNET

20.00 h
BINGO TRADICIONAL

22.00 h
SOPAR, CARN A LA BRASA I PASTÍS DE
CELEBRACIÓ DEL 40è ANIVERSARI
Preu: 14€ adults i 7€ nens. Per

reservar cal contactar amb en Joan
Salvador
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02. Activitats
De l’1/09/2019 al 30/09/2019

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

FESTES DE BARRI DE ROSANES
Lloc: Plaça 25 de Setembre i Carrer Unió

10/09

Org.: Associació de Veïns del barri Rosanes

14/09

Setembre 2019

I

Dissabte

18.00 h
ACTIVITATS INFANTILS, amb inflables i jocs
tradicionals

19.00 h
GELATADA POPULAR

20.30 h
TRACA D’INICI DE FESTES I PREGÓ

21.00 h
SOPAR DE GERMANOR

A les 23.00h hi haurà ball i rom cremat.

15/09

I

Diumenge

10.30 h
XOCOLATADA

11.00 h
TRADICIONAL FESTA DE L’ESCUMA

12.30 h
ACTUACIÓ DE LA CORAL DEL BARRI ROSANES I
VERMUT POPULAR

I

Dimarts

21.00 h

11/09

I

Dimecres

08.00 h

OFRENA FLORAL, SALVES I CANTS D’HONOR,
amb la participació de la Coral Ars Nova

27a SORTIDA DE MOTOS CLÀSSIQUES I
ANTIGUES

Lloc: Fossar de Sant Bartomeu (Pont del Diable)

A les 13.00 h passejada pels carrers de la Vila
fins al Parc d’Europa i tornada a L’Enrajolada.

Org.: Ajuntament de Martorell

Lloc: Concentració a la plaça de l’Església

22.00 h
CORREFOC INFANTIL

Org.: Associació de Motos Clàssiques i Antigues
de Martorell (AMCAM)

Lloc: Passeig del Quarter. Recorregut: pg. del

Quarter, c. de Pere Puig, c. d’Anselm Clavé i pl.
de la Vila
Org.: Colla de Diables i Drac de Martorell

20.30 h
BOTIFARRADA

21.00 h
CINEMA A LA FRESCA AMB CRISPETES
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11/09

I

Dimecres

08.00 h
42è ENLAIRAMENT DE LA
SENYERA A LA MUNTANYA
DE LES TORRETES
Acompanyats pels Gegants i
els Capgrossos de Martorell.
Lloc: Plaça de la Vila
Org.: Secció Sardanista de

Martorell

10.00 h
ESMORZAR POPULAR
Venda de tiquets a Merceria
Elisa, Cal Xic i Llibreria Miró.
Lloc: Plaça de la Vila
Org.: Secció Sardanista de
Martorell

11.00 h

Setembre 2019

02. Activitats
De l’1/09/2019 al 30/09/2019

14/09

I

Dissabte

De 9.30 a 19.30 h
10è TORNEIG DE FUTBOL SALA
VILA DE MARTORELL

L’esdeveniment vol promoure
la plena inclusió de persones
amb algun problema de salut
mental.
Lloc: Pavelló Esportiu de

Can Cases
Org.: Club Social Punt de

Trobada i Club Sala 5 Martorell

14/09

I

Dissabte

TARDA DE CINEMA. IN SEARCH
OF MY WOMANHOOD

18.30 h
In search of my womanhood
és un viatge emocional a cavall
entre Alemanya i Kenya, en què
Beryl Magoko -directora del
documental- comparteix les
seves sensacions més íntimes,
profundes i silenciades amb
altres dones víctimes de la
mutilació genital femenina i,
per primera vegada, també
ho fa amb la seva mare. És
possible que en aquest procés
catàrtic se solidaritzin les unes
amb les altres?

18/09

I

Dimecres

18.00 h
EL CAFÈ DEL CÍRCOL. TEMPS
DE VEREMA, a càrrec de
FERRAN BALANZA
Lloc: El Círcol
Preu: Gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell

20.00 h
CICLE GAUDI. ELS DIES QUE
VINDRAN, del director Carlos
Marqués Marcet
Lloc: Casa de Cultura de la Vila
Preu: 4,5 € a taquilla. Socis de

Cinema del Diable o Carnet
Jove, 3 €. Si ets del Club La
Vanguardia, 2x1.

Org.: Secció Sardanista de

Martorell

19.00 h
HAVANERES I ROM CREMAT,
amb el grup ROQUES BLAVES
Lloc: Plaça de la Vila
Org.: Secció Sardanista de

Martorell
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I

Dimarts

17.30 h
XERRADA SOBRE LA
MALALTIA PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÒNICA
(MPOC)
Lloc: Aula de l’Ambulatori de

Més informació a http://

Salut de Buenos Aires

academiadelcinema.cat/ca/
cicle-gaudi-ca

Org.: Grup Som Farmàcia

28/09

I

Dissabte

17.00 h
CONCERT SOLIDARI DE LA
FUNDACIÓ TUTELAR SOM
CAPAÇOS

Lloc: Casa de Cultura de la Vila
Preu: Gratuït
Org.: Associació Cinema del

Lloc: Jardins de L’Enrajolada
Org.: Fundació Tutelar Som

Capaços

Diable

BALLADA DE SARDANES,
amb la cobla Vila d’Olesa
Lloc: Plaça de la Vila

24/09

21.00 h

20/09

I

Divendres

17.30 h
XERRADA SOBRE
L’ALZHEIMER
Lloc: Aula de l’ambulatori de

Salut de Buenos Aires
Org.: Associació Malalts

d’Alzheimer (AMA)

SOPAR BENÈFIC PER A LA
LLUITA CONTRA EL CÀNCER

20.00 h
XERRADA 25è CAMP DE
TREBALL DE L’ONG MANS
MERCEDÀRIES A MOÇAMBIC
‘19
Lloc: Auditori del Centre

Cultural
Org.: ONG Mans Mercedàries

L’Associació Contra el Càncer
de Martorell organitza
anualment un sopar per a
recollir fons per a la lluita
contra aquesta malaltia.
Lloc: El Progrés
Org.: Associació Contra El

Càncer
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02. Activitats destacades a la bilbioteca
De l’1/09/2019 al 30/09/2019

Activitats destacades
a la Biblioteca

Fins al 15 de setembre

26/09

CONCURS DE SUPERLECTORS
Concurs de lectura, destinat a nois i noies entre 5 i 14
anys. L’objectiu és llegir com més llibres millor, fins a
arribar a un total de 20.

De l’1/09/2019 al 30/09/2019

S’apropa la Festa del Roser i la vinya serà una temàtica molt present a la Biblioteca.
Coneix el procés del vi a la tertúlia cafè “Les quatre estacions... a la vinya” i la taula
rodona “De la D.O. de Martorell a la D.O. del Penedès”.

El dia 27 de setembre a les 18.00 h es celebrarà la
Festa dels Superlectors, amb lliurament de premis i la
col·laboració del pallasso Ton Muntané.

18/09

I

Dimecres

11.00 h

14/09

I

Dissabte

17.30 h
HORARI D’ESTIU DE LA BIBLIOTECA
MARTORELL
Fins al dia 15 de setembre
•

De dilluns a divendres de 16.00 a 20.30 h i
dimarts i dijous de 10.00 a 14.00 h. Dissabte
tancat.

A partir de el 15 de setembre
•

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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LA SETMANA DEL LLIBRE
EN CATALÀ. VISITA I
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
EPIDERMIS, de Jacint Soler,
guanyador del Premi Vila de
Martorell 2018.
Després del llibre de
poesia ‘Marató’, el poeta
martorellenc ens presenta
un nou llibre que transmet
experiències de vida al
voltant de la realitat social, la
malaltia, la mort, el paisatge,
la fàbrica i el pas del temps.
Inscripció prèvia a la
Biblioteca
Lloc: Plaça de la Catedral de

Barcelona

PETITES HISTÒRIES DE LA LITERATURA. TERTÚLIA
CAFÈ. LES QUATRES ESTACIONS... A LA VINYA, amb
Rosa Vendrell
Volem conèixer el procés de la vinya i el vi sense
tecnicismes. La ruta que farem posteriorment ens ajudarà
a entendre els colors, les olors i la floració de la vinya.
Sortida al Penedès el dia 25 de setembre a les 10.00 h. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.

19/09

I

Dijous

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE L’ÚLTIM ESMOLET, d’Aniol
Florensa
Florensa és un jove guionista de RAC105 i, després de
‘Kentucky’ ens sorprèn amb una segona novel·la en què
el protagonista, l’Esmolet, es converteix en un caçador
de criatures fantàstiques catalanes. Combinant elements
que van des de Tolkien fins a King, passant per Dahl, ens
presenta una novel·la plena de misteri, d’acció i d’amor.
Presenta l’autora: Montse Artiaga

I

Dijous

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
CARVALHO: PROBLEMAS DE
IDENTIDAD, de Carlos Zanón
Carvalho dubta entre viure a
Barcelona o Madrid. A Barcelona li
queda la tribu i el despatx on treballa.
A Madrid hi ha una dona casada
amb un home de la política nacional,
i aquesta dona el té desestabilitzat
més del que es pensa. L’assalten
problemes d’identitat a tots els nivells.
Presenta l’autora: Rosa López

30/09

I

Dilluns

19.00 h
TAULA RODONA. DE LA D.O.
DE MARTORELL A LA D.O. DEL
PENEDÈS
Amb motiu de la Festa del Roser
volem parlar de les denominacions
d’origen amb persones vinculades al
món del vi.

CLUBS DE LECTURA DE LA
BIBLIOTECA
S’obren les inscripcions al
club de lectura a partir del 16
de setembre a la Biblioteca
de Martorell
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03. Cursos, tallers, concursos i 01.
altres
activitats
02.
L’Entrevista
Activitats
De l’1/09/2019 al 30/09/2019

Cursos, tallers,
concursos i altres activitats
Participa en els diferents cursos dels esplais de la Gent Gran i de l’Espai Jove, aquest últim els ofereix tots
de manera gratuïta durant aquest mes. Si tens un gran talent creatiu, ja pots presentar-te al concurs de
cartells del Nadalem i del Carnaval i ser un dels protagonistes d’aquestes grans festes de Martorell!

Cursos Espai Jove
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
Lloc: Espai Jove del Centre Cultural
Org.: Espai Jove Punt Nord

Aquest setembre totes les activitats són gratuïtes.
Comença la rutina cosint l’estoig que
t’acompanyarà durant tot el curs!

Porta la tela que més t’agradi o tria entre les que
tenim a l’Espai Jove
Dies i horari: 3 i 5 de setembre a partir de les

18.30 h
Taula rodona: Herbes Remeieres

Estàs cansada de no saber com treure’t el maleït
constipat? Vine i t’expliquem remeis naturals que
t’ajudaran a combatre’l.
Dia i horari: 9 de setembre a les 19.30 h
Seriefòrum de Plats Bruts

Recordem aquesta antiga sèrie que tants riures
ens va donar, parlem sobre com han canviat

Cursos Espai Jove
Karaoke!

Tornem amb una de les activitats que més us
agraden! Pots venir a cantar un solo, en duet
o en grup! Ens ho passarem d’allò més bé!
Dia i horari: 27 de setembre a les 19.30 h

Cursos per a Gent Gran Activa
els estereotips i passem una bona estona totes
juntes!
Dia i horari: 13 de setembre a les 20.00 h
Taller d’exercici físic!

Cuidar el nostre cos és fonamental per a la
salut... i si estàs farta del running o del gimnàs,
aprofita l’espai de workout i posa’t en forma en
companyia!
Dia i horari: 17 de setembre a les 18.30 h
Torneig de jocs de taula!

Demostra les teves habilitats en el torneig de
jocs de taula del .Nord! Ets el més ràpid al Jungle
speed? Qui sap jugar millor a l’UNO? Ets una
màquina endevinant al Time’s up? Volem veure-ho!
Dia i horari: 20 de setembre a les 19.00 h
Fem un graffitie!

Taller de Ioga
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires i 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: Dilluns de 16.00 a 17.00 h a Esplai

Buenos Aires, Divendres de 16.00 a 17.00 h Esplai
La Vila
Preu: 5.70€

Taller d’Art, Dibuix i Pintura
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 17.00 a 18.30 h
Preu: 5.70€
Org.: Associacions dels esplais de la Gent
Gran i Ajuntament de Martorell
Taller de lectoescriptura

Espai on es practica la lectura i l’escriptura
a nivell bàsic i senzill, així com l’àrea
matemàtica.
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires
Per a més informació i inscripcions us podeu

adreçar a l’Esplai de la Gent Gran de Buenos
Aires.

Si t’agrada l’art urbà aquest és el teu espai. Volem
redecorar algunes parets i confiem en gent
innovadora i creativa com tu!

Data i hora: Dijous de 10.00 a 12.00 h

Dia i horari: 26 de setembre a les 18.30 h

Org.: Associacions dels esplais de la Gent

Preu: Gratuït

Gran i Ajuntament de Martorell
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Cursos per a Gent Gran Activa

Org.: Ajuntament de Martorell
Musicoteràpia
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires i 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: Dimarts de 17.50 a 18.50 h a Esplai

Buenos Aires, Dimarts de 16.10 a 17.10 h Esplai La
Vila
Preu: 5.70€
Org.: Ajuntament de Martorell
En forma. Exercicis d’equilibri, força i potència
muscular. “Eurythmics”
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires
Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar a

l’Esplai de la Gent Gran de Buenos Aires.
Data i hora: Dilluns i dimecres de 10.10 a 11.10 h
Preu: Gratuït
Org.: Associacions dels esplais de la Gent Gran i
Ajuntament de Martorell
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L’Agenda

Setembre 2019

03. Cursos, tallers, concursos i 01.
altres
activitats
02.
L’Entrevista
Activitats
De l’1/09/2019 al 30/09/2019

1

Cursos per a Gent Gran Activa

Concurs de cartells
Nadalem i Carnaval

Taller de teatre per a la Gent Gran
Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires

adreçar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del
Patronat.

1

2

3

Data i hora: Divendres de 10.10 a 12.10 h

Condicions per a la presentació dels cartells

Nadalem: del 13 de desembre de 2019 al 6 de
gener de 2020
Carnaval: RECREA’T al Carnaval 2020 Martorell.

Preu: 5,70 €

Cartell Nadalem 2019-2020:

22 de febrer de 2020

Org.: Ajuntament de Martorell

•

Premi per al guanyador: 700 €

•

Premi per al millor finalista: 300 €

•

Premi per a l’artista local menor de 16
anys (resident a Martorell o escolaritzat a
Martorell): 60 €

Els participants han de presentar el cartell amb
un suport de cartolina de mida DIN A3 (230 X
297 mm) en cada cas (Nadalem o Carnaval).
El cartell ha de ser en sentit vertical. Al darrere
de cada cartell no s’hi ha d’escriure el nom de
l’autor. Només s’hi ha de posar la franja d’edat
en què es concursa. L’autor hi ha d’adjuntar dues
butlletes d’inscripció emplenades. La butlleta
es pot descarregar del web de l’Ajuntament
www.martorell.cat o sol·licitar-se per correu
electrònic a cultura@martorell.cat. Una còpia
és per a l’autor com a resguard i l’altra és per
al PMSAPM. Els participants poden utilitzar
qualsevol tècnica artística per fer el cartell. Es
valorarà la referència, la presència o al·legoria
d’elements en els cartells del Nadalem i el
Carnaval. Nadalem 2019-2020 i el del Carnaval
2020: Recrea’t al Carnaval 2020 Martorell.

Coral Harmonia
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 16.00 a 18.00 h

1

2

3

Preu: 5,70 €
Org.: Ajuntament de Martorell

Cartell Carnaval 2020:
+

Altres activitats
Ball a El Progrés
Lloc: El Progrés

Ball cada cap de setmana del mes de setembre.
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 (carrer del Mur, 64) tel. 93 775 25 86
Org.: El Progrés

18

Tothom qui ho desitgi, a partir de 12 anys.
Es poden presentar com a màxim dos cartells per
festa, i en cada cas ha de constar-hi:

Premis

Per a més informació i inscripcions us podeu

Qui hi pot participar?

•

Premi per al guanyador: 700 €

•

Premi per al millor finalista: 300 €

•

Premi per a l’artista local menor de 16
anys (resident a Martorell o escolaritzat a
Martorell): 60 €

L’import de tots els premis està subjecte als
impostos corresponents que estableixi la
legislació vigent.

1

El termini de presentació dels originals finalitza
el 15 d’octubre de 2019 per als dos certàmens.
Els cartells s’han de lliurar a l’Oficina d’Atenció
del Patronat (pl. de la Vila 27), de dilluns a dijous
de 9.30 a 13.00h i de 16.30 a 19.15h, divendres de
9.30 a 13.30h.
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L’Agenda

04.
Exposicions
04.
01.
02.
Exposicions
L’Entrevista
Activitats

Setembre 2019

De l’1/09/2019 al 30/09/2019

Exposicions
Exposició. “Xaus, censura del desig”
Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis
Dies i horari: Fins al 15 de setembre. Dijous i
divendres de 17.30 a 20.30 h. Dissabtes, diumenges
i festius de 10.30 a 14.00 h. Tancat diumenge 1 de
setembre.
Preu: Entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell
Més informació a 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat
L’obra de Pep Anton Xaus gira de forma recurrent,
en els últims anys, entorn del desig i l’autoretrat...
Temes arriscats, essencials.
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Formalment vol apropar-se als pintors clàssics
mediterranis en el tractament de la llum, en els
colors exhaustivament matisats i vibrants, en el
dibuix virtuós i expressiu.
Pinta des de la necessitat de trobar l’emoció d’allò
imprevist, a partir del gest expressionista i pictòric
dels colors inesperats, i construeix les imatges des
de la llum.
La seva pintura viu de l’impacte, de ser
contundent, de la “no neutralitat”, de remoure
allò que la nostra societat cada vegada més
conservadora detesta: veure’s sense maquillatge,
veure’s nua.

“Transport públic a
Martorell”. Exposició
fotogràfica de l’Associació
de Motos Clàssiques i
Antigues de Martorell.

“MUXART. Color i
Composició”

Lloc: L’Enrajolada, Casa Museu Santacana

Preu: Entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell

Inauguració, dimarts 10 de setembre a les 19.30 h
Dies i horari: del 10 al 22 de setembre, 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.: Associació de Motos Clàssiques i Antigues
de Martorell (AMCAM) i Ajuntament de Martorell
Més informació a 93 774 22 23 o a museus@
martorell.cat

Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis
Dies i horari: dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14.00 h.
Tancat diumenge 1 de setembre

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

Exposició de pintura
“Josep Saus”
Lloc: El Círcol
Dies i horari: Del 5 al 23 de setembre. Dilluns a
divendres de 09.00h a 15.00h i dilluns a dijous de
17.00h a 19.30h.
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Exposició “Ossos.
Un viatge a
l’època medieval
de la mà de
l’antropologia
física”
Lloc: CIPH “La Caserna”.
Inauguració, diumenge 15 de
setembre a les 12.00 h.
Inauguració i visita guiada a
l’exposició, a càrrec d’Elena García
Guixé, antropòloga i comissària
de l’exposició. Presentació de
l’apartat local a càrrec d’Alfred
Mauri i Isidre Ot, membres del
Centre d’Estudis Martorellencs.
Dies i horari: Del 15 de setembre al
10 de novembre, dijous i divendres
de 18.00 a 20.00 h. Dissabtes,
diumenges i festius de 12.00 a
14.00 h
Preu: Entrada gratuïta
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Org.: Ajuntament de Martorell
Més informació a 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat
L’exposició pretén descobrir el
que amaguen les restes humanes,
mitjançant l’antropologia física i
la paleopatologia. La mostra ens
apropa a les condicions de vida
de les poblacions catalanes entre
els segles VIII i XV a través de
l’estudi de les restes d’esquelets
localitzades en jaciments
arqueològics bàsicament de la
Catalunya Central.
A través dels objectes exposats
s’explica com vivien i morien
els nostres avantpassats de
l’edat mitjana i s’aprofundeix en
diferents aspectes de la seva
vida a partir de la utilització
de diverses tècniques de
l’antropologia física – la ciència
que estudia les restes òssies- i la
paleopatologia- la ciència que
estudia les malalties que van patir
persones o animals del passat.

Exposició
Fotogràfica.
“25è Camp de
Treball ONG Mans
MercedàriesMoçambic ’19”
Lloc: Vestíbul de el Centre
Cultural
Dies i horari: del 13 al 27 de
setembre, de dilluns a divendres
de 8.00 a 22.00 h i dissabte de
9.00 a 14.00 h
Org.: ONG Mans Mercedàries
Més Informació a
mansmercedaries@amartorell.
com
Més informació a 93 774 22 23 o
a museus@martorell.cat

