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De l’1/10/2019 al 31/10/2019

L’Agenda     Octubre 2019

ENTREVISTEM 
JOAN PRAT, 
FUNDADOR  
D’OCULARIS,  
I LAIA PRAT,  
RESPONSABLE A 
MARTORELL DE 
L’ONG
Sota el lema “la formació és la clau per 
al desenvolupament d’un país”, Ocularis 
centra la seva activitat en la formació 
oftalmològica a Moçambic i el Senegal, amb 
l’objectiu de garantir l’accés a la salut visual 
i millorar la qualitat de vida. Amb delegació 
a Martorell, formen part de la Taula de 
Cooperació juntament amb l’Ajuntament i 
quatre entitats més. 

COM ES CREA OCULARIS?
Joan: Ocularis es funda el 2009, però és al 2010 quan 
comencem a fer coses. Jo ja treballava a una altra ONG 
a Moçambic però s’anaven a retirar del projecte en el 
qual estava i vaig preferir fundar Ocularis per continuar 
el projecte. Era un tema de formació d’entrenament 
quirúrgic de parpelles, de llagrimals, de tumors. Vam 
començar a Moçambic, que és on fem més coses, ja 
que és un país que mèdicament està molt endarrerit, tot 
i que també hi som presents al Senegal. Escollim països 
que tinguin un nivell més aviat baix per actuar, encara 
que sigui més difícil.

EL 90% DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS OCULARS 
CURABLES ES TROBEN A PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT. 
QUÈ COMPORTA SER CEC O PATIR ALGUNA MALALTIA OCULAR EN 
AQUESTS PAÏSOS?
Joan: Tenir una deficiència visual important eleva la 
mortalitat. L’esperança de vida a l’Àfrica és entorn 
dels 50-55 anys i en el moment en què una persona és 
cega aquesta esperança es pot reduir a la meitat. Ells 
no tenen la manera de protegir aquestes persones, no 
tenen una societat protectora.
Laia: Per altra banda, el dia a dia en aquests països no 
està facilitat per a gent amb ceguera. Hi ha tendència 
a discriminar a la població vulnerable. Quan aquestes 
persones es queden soles el marge per fer vida 
autònoma disminueix i, conseqüentment, agreuja la 
pobresa perquè possiblement no els hi ofereixin mai 
l’oportunitat de valdre’s per sí mateixos. 

COM ÉS L’ACCÉS A L’OFTALMOLOGIA PER LA GENT DE MOÇAMBIC O 
EL SENEGAL?
Joan: En el cas de Moçambic, quan nosaltres hi vam 
arribar al 2010, hi havia 8 oftalmòlegs per a una població 
de 23 milions d’habitants. Actualment hem aconseguit 
duplicar-los, però en un país de més de 20 milions 

 01. L’Entrevista
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 01. L’Entrevista

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

 01. L’EntrevistaL’Agenda     Octubre 2019

de persones, són menys d’un 
oftalmòleg per cada milió. A 
Moçambic en concret, al ser 
un antic país del bloc soviètic, 
tenen sanitat pública. En 
canvi al Senegal sí que és de 
pagament, però amb un preu 
baix. El problema que tenen 
és d’accessibilitat, perquè si 
hi ha pocs especialistes i t’has 
de desplaçar fins allà, sent els 
desplaçaments un dels grans 
problemes d’Àfrica, hi ha molt 
risc d’arribar tard.

QUIN ÉS EL MÈTODE QUE UTILITZEU 
PER FORMAR ELS PROFESSIONALS?  
Joan: Nosaltres fem una activitat 
merament formativa en la qual 
el sistema més important és 
el d’entrenament quirúrgic, 
assessorem com s’han de fer les 
revisions infantils, i fem formació 
teòrica i pràctica. A més, 
impartim diplomes universitaris 
d’oftalmologia pediàtrica al 
Senegal i un altre d’optometria 
que fem en una ciutat del nord 
de Moçambic.

Laia: De fet aquest últim és 
un nou projecte que comença 
aquest any. Des de finals de 2013 
vam començar amb el diploma 
d’oftalmologia pediàtrica al 
Senegal, que és un diploma 
de referència perquè a l’Àfrica 
francòfona és l’únic que hi ha. 
Ara a finals d’octubre posarem 
en marxa una cosa semblant, 
però d’optometria pediàtrica, 
al nord de Moçambic, amb la 
idea que sigui de referència, 
perquè pel que coneixem no hi 
ha cap diploma d’aquest tipus 
tampoc al sud d’Àfrica. Aquests 
diplomes són importants perquè 
formem futurs professors que 
impartiran aquests cursos.
Joan: Intentem que aprenguin a 
treballar en el seu entorn, ja que 
tenen una formació, tecnologia i 
recursos inferiors. De vegades 
ens trobem que anem a l’hospital 
més important del país i no tenen 
col·liri per hidratar les pupil·les. 
El més fàcil seria que vinguessin 
aquí, però la medicina, les eines 

i els recursos d’aquí no són els 
mateixos d’allà.

HEU PENSAT A ANAR A ALTRES 
TERRITORIS D’ÀFRICA?
Joan: A Mali volen que hi anem. 
Ells tenen una bona estructura 
i podem donar resposta a allò 
que sol·liciten, ja que és el país 
de l’oest d’Àfrica que té el centre 
d’oftalmologia més gran. Així que 
és possible que fem alguna cosa 
més endavant. Ens van sol·licitar 
al Camerun, però no era realista, 
i també a Ghana. 
Laia: Ghana és l’exemple del 
difícil que resulta a vegades 
encetar un projecte. Hauríem 
d’haver començat fa un any i 
mig, però tot és molt complicat. 
La comunicació amb ells a tanta 
distància és difícil ja que allà 
continuen amb el seu dia a dia 
i els seus propis problemes, i 
no sempre donen prioritat al 
que nosaltres bonament podem 
oferir. Des de fora pot sorprendre, 
s’acostuma a pensar que el món 

de la cooperació internacional 
és més aviat fàcil i que t’esperen 
en “candeletes”, però no sempre 
és així.

ÉS DIFÍCIL TREBALLAR EN AQUESTS 
PAÏSOS?
Joan: Nosaltres no ho tenim fàcil, 
perquè el tipus de producte que 
tenim ha de passar pels governs. 
Si es fa una col·laboració amb 
una escola pots anar-hi i no cal 
autorització. Però quan un actua 
a nivell mèdic, es triga mesos, i de 
vegades anys, per desbloquejar 
un projecte. Necessites els 
governs locals perquè t’autoritzin 
per a projectes que a ells els 
interessen. El tema no és buscar 
on treballar, sinó que et sol·licitin 
el teu producte. Hem de tenir en 
compte que arribem on arribem, 
tenim unes limitacions pel tipus 
de producte i el tipus de país on 
has d’actuar.

QUINES ACCIONS DUEU A TERME AL 
LLARG DE L’ANY A MARTORELL I A LA 
RESTA DE CATALUNYA?
Laia: Accions formatives no en 
fem però sí que tenim alguns 
projectes destinats a població 
refugiada, realitzem assistència 
visual de forma puntual a 
refugiats que estan a Catalunya. 

“EL DIA A DIA EN AQUESTS PAÏSOS NO ESTÀ FACILITAT 
PER A GENT AMB CEGUERA. HI HA TENDÈNCIA A 
DISCRIMINAR A LA POBLACIÓ VULNERABLE”

“INTENTEM QUE  
APRENGUIN A 

TREBALLAR EN EL SEU 
ENTORN, JA QUE  

TENEN UNA FORMACIÓ, 
TECNOLOGIA I 

RECURSOS INFERIORS”

L’objectiu de l’ONG és formar, 
tot i que quan es requereix i 
trobem adequat, també fem 
assistència tant aquí com en 
algunes escoles del Senegal o 
Moçambic.
Aprofitant que és el Dia Mundial 
de la Salut Visual, el dia 10 
d’octubre començarem una 
exposició itinerant per mostrar 
el que fem. Començarà a 
Terrassa, a la Facultat d’Òptica 
i Optometria de la UPC. La idea 
és exposar-la a Martorell en un 
futur.

COM ES POT COL·LABORAR AMB 
OCULARIS?
Laia: Per col·laborar amb 
nosaltres ho poden fer a través 
de donacions o col·laborant 
amb l’organització des d’aquí, 
actualment busquem a gent de 
l’àmbit del màrqueting i de la 
comunicació. I com és evident, 
òptics i oftalmòleg que vulguin 
comprometre’s també hi poden 
col·laborar directament. 

Podeu contactar amb 
Ocularis a través de: 

Correu electrònic: 
hola@ocularis.ong 
Facebook:  
@ONG.OCULARIS
Instagram:  
@ocularis_ong
Twitter:  
@ONGOCULARIS 6
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Activitats
De l’1/10/2019 al 31/10/2019

A més de les activitats de la Festa del Roser, trobaràs una àmplia oferta d’activitats culturals i d’oci. 
Destaquem les diferents projeccions que es faran a l’Associació Cinema del Diable i les activitats infantils 
que organitza La Xarxa, com l’espectacle musical de Dàmaris Gelabert, qui farà gaudir als més petits!

 02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

L’Agenda     Octubre 2019

FESTA DEL ROSER

Fins al 06/10
Dins d’aquesta festa, es celebra el ViMart, la Fira de Vins i Caves de Martorell, que arriba a la seva novena 
edició i tindrà lloc dissabte 5 d’octubre a la Vila. La mostra ha anat “envellint” fins a mostrar el seu caràcter 
intens, complex i elegant que marida a la perfecció amb una Festa del Roser que vol rememorar el passat 
vinícola de Martorell.

El conegut cuiner i presentador dels programes Cuines i Joc de Cartes de TV3, Marc Ribas, serà el 
pregoner de la Festa del Most d’aquest any, acte carregat de símbols de la cultura popular que rememora 
el passat lligat al vi, quan prop del 40% de la superfície de Martorell era coberta de vinya. 
Per a més informació, vegeu el programa.

01/10   I     Dimarts 
17.30 h

CINEFÒRUM. LAS CHICAS DEL CALENDARIO 

La Chris i l’Annie són dues amigues molt unides tot i les seves diferències 
de caràcter. Viuen en un petit poble, però la tranquil·litat de les seves vides 
acaba quan el marit de l’Annie mor de leucèmia. És en aquest moment quan 
la Chris comença un projecte conjuntament amb les seves companyes per 
recaptar fons per a l’hospital del poble. Decideixen publicar un calendari 
on apareixen fotos d’elles mateixes posant fent tasques domèstiques, on 
finalment s’atreveixen a sortir despullades davant les càmeres i el calendari 
donarà la volta a tot el país.

Lloc: Casa de Cultura de La Vila 
Preu: Gratuït
Org.: Cinema del Diable

02/10  I     Dimecres 
18.00 h

EL CAFÈ DEL CÍRCOL. LA FESTA 
DEL ROSER, a càrrec de FERRAN 
BALANZA

Lloc: El Círcol 
Preu: Gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell 

04/10   I     Divendres

20.00 h
XXIV TROBADA D’ENTITATS DE 
MARTORELL

Durant la nit de la Trobada d’Entitats 
de Martorell es reconeix la tasca de les 
més de 200 entitats locals. L’acte és 
presentat per la periodista Assumpta 
Mera i amenitzat pel grup musical 
Drop Collective i el quartet format 
per Eloi Pérez (bateria), Eloi Escuder 
(teclat), Isidre Palmada (trombó) i 
Pere Miró (saxo).

Lloc: Sala Teatre i Pista Jardí d’El 
Progrés
Org.: Ajuntament de Martorell

05/10  I      Dissabte

23.00 h
MTV FEST: GRAN INAUGURACIÓ
Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: Gratuït
Org.: Ateneu de Martorell

Activitats
Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 
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 02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

L’Agenda     Octubre 2019

06/10   I     Diumenge

11.00 h
PORTES OBERTES DELS AMICS DEL FERROCARRIL

L’horari serà de 11.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00 h
Lloc: Plaça de Maria Canela 
Org.: Amics del Ferrocarril

06/10  I      Diumenge

18.00 h
LA XARXA. TEATRE FAMILIAR: DÀMARIS GELABERT 
presenta NATURALMENT

Una proposta variada que va des de la música mediterrània 
fins al country passant pel rock, la rumba i la bossa nova. 
Cançons per gaudir de bona música en família que ajuden 
a transmetre i a reafirmar valors com la importància 
d’escoltar la gent gran, de menjar saludablement, de 
respectar i estimar els animals, de llegir, de l’amistat, de 
l’ecologia, etc.
Lloc: Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Entrada a taquilla: 4 €. Entrada anticipada: 3 €, 
general i 2,5 €, públic jove de fins a 25 anys o més gran 
de 65 anys o pensionista. Venda d’entrades anticipades 
fins al 4 d’octubre als punts d’informació del Patronat i 
entrapolis.com. Venda d’entrades a taquilla des d’una 
hora abans de l’espectacle. Gratuït per als abonats de La 
Xarxa.

19.00 h
MONOLOADDICTES. FAEMINO Y CANSADO
Situacions improbables, jocs de paraules surrealistes i 
divagacions plenes de trobades en l’última gira d’aquest 
duet còmic.
Lloc: Sala Teatre d’El Progrés (c, del Mur, 64)
Preu: 20 € entrada anticipada (Llibreria Miró i en línia a 
www.ticketea.com). 24 € entrada a taquilla.
Org.: Ajuntament de Martorell

10/10   I     Dijous

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL. QUEVIURES, 
de la companyia DE PARRANDA   
Espectacle que recupera l’encant de 
les botigues de tota la vida i fomenta 
els bons hàbits alimentaris. Ajudarem 
a recuperar la passió pels berenars de 
sempre: galetes i xocolata amb una 
dansa de parelles.

Lloc: El Círcol
Preu: Gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell 

12/10   I     Dissabte

22.30 h
CONCERTS DE MOVIE BAND, 
KREMATS I KREMATS DJ
Lloc: Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Entrada a taquilla: 4 €. Entrada 
anticipada: 3 € general i 2,5 € públic 
jove de fins a 25 anys o més gran de 
65 o pensionista. Venda d’entrades 
anticipades fins al dia abans als punts 
d’informació del Patronat i  
entrapolis.com. 

Org.: Ajuntament de Martorell 

23.00 h
MTV FEST: 80s & 90s

Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: Gratuït
Org.: Ateneu de Martorell

Activitats
Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 
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 02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

 02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

L’Agenda     Octubre 2019

13/10  I     Diumenge

12.00 h
LA XARXA. TEATRE FAMILIAR: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE, de 
la CIA L’ESTAQUIROT

La Rita és una nena que tot i 
tenir moltes joguines, sempre 
s’avorreix i no sap jugar sola. 
Però un dia a casa de l’àvia, 
amb un simple aneguet de 
goma comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb 
la imaginació al món dels 
colors, descobrint personatges 
sorprenents... Aquest espectacle 
pretén motivar la creativitat 
dels nens i les nenes així com 
reflexionar sobre la gestió del 
temps i la quantitat de joguines i 
regals que tenen a casa.

Lloc: El Foment
Preu: Per accedir-hi cal tenir 
abonament, que permet veure 
7 espectacles –un cada mes– a 
un preu de 18 euros per persona. 
Per aconseguir l’abonament, 
cal posar-se en contacte amb 
La Xarxa al seu bloc i facilitar el 
vostre correu electrònic, o bé 
adquirir-lo una estona abans de 
l’inici de l’espectacle.
Org.: La Xarxa

18.30
CINECLUB. M, EL VAMPIRO DE 
DÜSSELDORF

Un misteriós assassí de nenes 
té atemorit tot Düsseldorf 
(Alemanya). La policia el busca 
i deté a qualsevol mínimament 
sospitós, fet que alerta a les 
bandes criminals de la zona, 
que s’uneixen per trobar a 
l’homicida.

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

16/10    I      Dimecres

18.00 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL: 
MARTORELL, PARADA I FONDA. 
HOSTALS I VIATGERS, a càrrec 
de FERRAN BALANZA

Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell

18/10    I          Divendres

20.00 h
CICLE GAUDÍ. LA VIDA SENSE LA 
SARA AMAT

La Sara Amat tenia tretze anys 
quan una nit d’estiu, jugant a 
amagar amb la colla, desapareix 
sense deixar cap rastre. El Pep, 
qui està completament enamorat 
d’ella, se la troba amagada a la seva 
habitació. La noia ha fugit de casa i li 
demana de quedar-se amb ell.  

Lloc: Casa Cultura de la Vila
Preu: A taquilla 4,5 €. Socis de 
Cinema del Diable o Carnet Jove, 3 
€. Si sou del Club La Vanguardia, 2x1.
Org.: Cinema del Diable

19/10    I       Dissabte

18.30 h
DOC DEL MES. PUSH

Push és el nou documental 
de Fredrik Gertten, que 
investiga perquè ja no podem 
permetre’ns el luxe de viure a 
les nostres pròpies ciutats. En 
aquest, es revelaran els secrets 
més obscurs de l’especulació 
immobiliària i mostrarà com 
cada cop són més inaccessibles 
les ciutats per viure-hi. 

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

22.30 h
CONCERTS DE FOC, BUHOS i 
FOC DJ

Lloc: Nau 2 de Ca n’Oliveres
Preu: Entrada a taquilla: 12 €. 
Entrada anticipada: 10 € general 
i 8,5 € públic jove de fins a 
25 anys o més gran de 65 o 
pensionista. Venda d’entrades 
anticipades fins al dia abans als 
punts d’informació del Patronat i 
entrapolis.com. 
Org.: Ajuntament de Martorell 

23.00 h
MTV FEST: MERCHANDISING

Bossa MTV als 100 primers
Lloc: Ateneu de Martorell
Preu: Gratuït
Org.: Ateneu de Martorell

25/10   I    Divendres

19.30 h
JAM DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Lloc: Espai Jove 

Org.: Escola Municipal de Música 

de Martorell i Ajuntament

26/10   I    Dissabte

23.00 h
MTV FEST: HALLOWEEN

Lloc: Ateneu de Martorell

Preu: Gratuït

Org.: Ateneu de Martorell 

MARTHORROR

Org.: Cinema del Diable

25/10    I Divendres

20.00 h
PROJECCIÓ DE 3 
PEL·LÍCULES DE TERROR
Lloc: Casa de Cultura de la Vila

26/10    I Dissabte

20.00 h
MAQUILLATGE ZOMBIE 
I PROJECCIÓ DE 2 
PEL·LÍCULES DE TERROR
Lloc: Casa de Cultura de la Vila

00.00 h
TÚNEL DEL TERROR, DJ 
SKARP I ZOMBIE BAND
Lloc: Casa de Cultura de la 
Vila

Preu: Entrada a taquilla: 4 €. 
Entrada anticipada: 3 €, 
general i 2,5 €, públic jove de 
fins a 25 anys o més gran de 
65 anys o pensionista.
Venda d’entrades anticipades 
fins al dia abans als punts 
d’informació del Patronat i 
entrapolis.com.

Activitats
Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 
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La Biblioteca ofereix novetats aquest mes per als més joves. Participa a l’scape room 
de Tirant lo Blanc, t’hi divertiràs! Tampoc et pots perdre les presentacions dels llibres 
del periodista Xavier Bosch i d’autors guanyadors del Premi Vila de Martorell de l’any 
2018 i 2019.  

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

Activitats destacades 
a la Biblioteca

L’Agenda     Octubre 2019

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

 02. Activitats destacades a la bilbioteca

04/10  I      Divendres

18.00 h 

TALLER DE PINTURA AMB VI,  
amb Marta Arañó 

Descobrirem en el vi una 
forma d’expressió diferent, la 
pintura, a través de la qual ens 
endinsa en el coneixement 
d’un producte molt present 
i important de Catalunya. Hi 
poden participar totes les 
persones que ho desitgin, 
encara que no tinguin 
coneixements de dibuix.

Per a adults. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca.

10/10  I           Dijous 

De 17.30 a 19.30 h
TALLER FEM EL NOSTRE 
FOTOLLIBRE, amb Eugènia 
Ortiz

Crearem la nostra pròpia 
narració amb imatges. Durem 
5 objectes que fotografiarem 
seguint una història que 
prèviament haurem pensat 
entre tots. Per acabar 
confeccionat un fotollibre 
fantàstic!

Per a nens de 5 a 11 anys. Cal 
inscripció prèvia a la Biblioteca.

15/10 I            Dimarts 

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE PARAULES QUE TU 
ENTENDRÀS, de Xavier Bosch

És un retrat esmolat de la 
convivència. Una novel·la que 
explora les relacions de parella, 
els secrets de cadascú i l’ús 
que fem de la veritat. Amb 
una combinació de tendresa 
i ironia, de nostàlgia i recerca 
constant de la bellesa, els 
personatges es mouen pels 
replecs de l’ànima, disposats a 
emocionar-nos.

16/10  I            Dimecres

11.00 h
PETITES HISTÒRIES DE LA 
LITERATURA. TERTÚLIA 
CAFÈ. JACINT VERDAGUER: 
LA MIRADA DEL POETA, amb 
Alba Bohigas

Verdaguer és l’escriptor català 
més important i representatiu 
del segle XIX, per aquesta raó li 
dedicarem la sortida.

Sortida a Folgueroles el dia 23 
d’octubre a les 10.00 h. 

Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca.

17/10  I           Dijous

18.00 h
SCAPE ROOM: TIRANT LO 
BLANC

I si estiguéssim en l’any 1490 i 
l’enemic t’hagués fet presoner 
al seu castell? I si l’única forma 
de fugir del teu captiveri fos 
resolent enigmes relacionats 
amb Tirant lo Blanc? I si 
acabessis de saber que només 
et queden 90 minuts abans que 
et vinguin a buscar per penjar-
te a la forca?! 

Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca.

18/10 I            Divendres

18.00 h
STORYTIME. THE WORLD’S 
WORST WITCH, amb Kids&Us

La Lily està aprenent a ser una 
bruixa com la seva mare, però 
no se’n surt gaire bé. No sap fer 
encanteris ni preparar pocions, 
i vola molt malament amb 
l’escombra. Com s’ho farà la Lily 
per convertir-se en una bona 
bruixa?

HORARI DE LA BIBLIOTECA 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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Cursos, tallers,  
concursos i altres activitats
Surts de l’institut o de la universitat i no saps què fer? Participa en les activitats que programa l’Espai Jove, 
lloc de trobada del jovent de Martorell! També recomanem els cursos i tallers que ofereixen els esplais de 
la gent gran, ideals per al teu entreteniment.  

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 

  Karaoke en Català
Ets fan del Sol? Aquesta és la teva! Vine a cantar 
amb nosaltres Oques Grasses, Roba Estesa, 
Doctor Prats, Auxili, Atupa, els Pets o Sopa de 
Cabra.... Demana la música que vulguis!

Dia i horari: 11 d’octubre a les 20.00 h 

  Do It Yourself
Et ve de gust crear mobles amb palets? Tens 
idees però no saps com  dur-les a terme? 
T’imagines construir una zona chill out? Vine i li 
donarem forma a les teves idees!

Dia i horari: 17 d’octubre de 18.30 a 20.00 h

 Vols fer un voluntariat?
Vine i coneix algunes propostes de voluntariat 
per fer a Martorell.

Dia i horari: 21 d’octubre a les 18.00 h

 Engeguem fogons per la castanyada
Taller de cuina amb els ingredients més 
tradicionals d’aquesta celebració. Aprendrem a 
fer alguns plats amb moniatos com a ingredient 
principal.

L’Agenda     Octubre 2019  02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

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

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

Cursos Espai Jove

Cursos Per a Gent Gran Activa 

Dia i horari: 31 d’octubre de 18.30 a 19.30 h

Preu: 2 €. Inscripcions a l’Espai Jove Punt Nord. 

22/10  I           Dimarts

18.00 h
HORA DEL CONTE. AVIS I NÉTS, amb Núria Martínez

Històries que uneixen els petits i els més grans de les 
famílies. Contes protagonitzats per avis i néts, que ens 
recorden que aquest vincle és un dels més meravellosos que 
hi ha.

23/10  I           Dimecres

18.00 h
SETMANA DE LA LACTÀNCIA. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
QUÈ FAN LES TETES QUAN DORMEN?, d’Elisa Capellades

El moment del deslletament (nocturn, diürn o total) d’un 
infant sol ser un moment delicat tant per a la mare com 
per a l’infant. I si aquest infant ja té certa consciència del 
que està passant (aproximadament a partir de l’any) pot 
ser un moment difícil. Aquest conte pretén ser un recurs 
didàctic però alhora dolç i divertit per tal d’ajudar les mares 
a explicar aquest procés als infants.

25/10  I           Divendres

19.00 h
PRESENTACIÓ DELS LLIBRES DEL PREMI VILA DE 
MARTORELL

Volem compartir les obres guanyadores “Diari de laboratori”, 
d’Òscar Palazón, obra guanyadora de la categoria de poesia 
oberta en català (2019) d’aquest any; “Ganarse la vida”, 
d’Amparo López, guanyadora del la categoria de poesia 
oberta en castellà (2018), i “Epidermis”, de Jacint Soler, 
guanyador dels premis locals (2018).

28/10 I            Dilluns

18.00 h
NADONS A LA BIBLIOTECA.  
MÀ I MANETES, amb Sandra 
Rossi, narradora

Us explicarem una història que 
acaronarà els nadons i les seves 
famílies. Estem convençuts que 
amb aquesta història alimentarem 
els somnis de petits i grans des de 
la Biblioteca.

Per a nadons fins a 2 anys. Cal 
inscripció prèvia a la Biblioteca.

31/10  I           Dijous

18.00 h
TALLERS D’ESCRIPTURA. 
ESCRIURE FICCIÓ: TÈCNIQUES 
NARRATIVES PER A LA CREACIÓ 
D’HISTÒRIES, amb Carles Adamuz

Taller on aprendrem a generar 
textos literaris més competents 
i atractius que transmetin idees 
concretes i aplicarem tècniques i 
recursos narratius que en millorin 
l’eficàcia. I ho farem amb una 
mirada que combinarà el contingut 
teòric i l’aplicabilitat pràctica.  

  Cinefòrum La Vila. Dia Internacional de la 
Gent Gran 
Lloc: Auditori Casa de Cultura de La Vila 

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar 
a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del Patronat.

Data i hora: 1 d’octubre a les 17.00 h
Preu: Gratuït
Org.: Ajuntament de Martorell i Unitat per a la 
Gent Gran Activa 

 Grup Motor de Formació Permanent per a la 
Gent Gran a Martorell 
Presentació amb Francesc Mauri, meteoròleg, 
periodista i comunicador i Muntsa Lamúa, 
presidenta de l’Agrupació d’Aules de Formació 
permanent a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

Lloc: Biblioteca de Martorell 

Per a més informació i inscripcions us podeu adreçar 
a les Oficines d’Atenció al Ciutadà del Patronat.

Data i hora: 16 d’octubre a les 18.00 h
Preu: Gratuït. Imprescindible inscripció 
Org.: Ajuntament de Martorell i Gent Gran
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L’Agenda     Octubre 2019  02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

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

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

 Iniciació a la informàtica
Lloc: Esplai de Gent Gran La 
Vila i Esplai 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 16.30 a 18.30 a Esplai Gent 
Gran La Vila i dimarts i dijous 
de 10.30 a 12.30 h a Esplai Gent 
Gran Buenos Aires

Preu: Gratuït. 

Org.: Ajuntament de Martorell i 
Obra Social La Caixa 

 Alimenta el teu benestar
Lloc: Esplai 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: dimecres de 16.00 
a 19.00 h

Preu: Gratuït. 

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

 Menys dolor, més vida
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: dimecres de 17.45 a 
19.45 h

Preu: Gratuït. 

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

 Fes els teus tràmits per 
Internet
Lloc: Esplai de Gent Gran La 
Vila i Esplai 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: dilluns i dimecres 
de 16.30 a 18.30 h a Esplai Gent 
Gran Buenos Aires i dilluns i 
dimecres de 16.30 a 18.30 h a 
Esplai Gent Gran La Vila

Preu: Gratuït. 

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

 Aromateràpia i teràpies 
naturals
Lloc: Esplai 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 10 d’octubre 
a les 17.30 h

Preu: Gratuït. 

Org.: Ajuntament de Martorell i 
Grup Som Farmàcia 

 Viure en positiu. Segona 
part del taller “Viure com jo 
vull”
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: tots els dimarts 
de l’1 d’octubre fins el 17 de 
desembre de 18.00 a 18.30 h 

Preu: Gratuït. 

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

 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 

Data i hora: Dijous de 10.00 a 
12.00 h

Preu: Gratuït

Org.: Associacions dels esplais 
de la Gent Gran i 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: Esplai Municipal 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 

 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 10.10 
a 12.10  h

Preu: 5,70 € 

Org.: Ajuntament de 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

Preu: 5,70 € 

Org.: Ajuntament de Martorell

Cursos Per a Gent Gran Activa 

Destaquem 
l’activitat que es 
farà a la Biblioteca 
el 16 d’octubre a 
les 18.00 hores, 
amb la presència 
de Francesc Mauri, 
meteoròleg de TV3.

ALTRES ACTIVITATS 

 Ball a El Progrés
Lloc: El Progrés

Dates i hora: Ball cada cap de 
setmana del mes d’octubre. 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

 Tafanegem el vi. La 
Ludoteca dels Museus.
Lloc: Jardins de L’Enrajolada, 
Casa Museu Santacana

Tot jugant, i a través dels 
sentits, aprendrem a distingir 
aromes de productes 
naturals i a reconèixer les 
diferents sensacions tàctils 
que percebem de la llengua. 
Degustarem diferents tipus de 
most ecològic. 

Activitat per a infants de 7 a 12 
anys.

Dia i horari: 2 d’octubre a partir 
de les 17.30 h

Preu: Entrada gratuïta 

Org.: Ajuntament de 
Martorell en col·laboració 
amb VINSEUM-Museu de les 
Cultures del Vi de Vilafranca

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

+

+

Cursos Per a Gent Gran Activa 
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Exposicions
 Exposició.

“Xaus, censura del desig”

L’Agenda     Octubre 2019  02. Activitats

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

 01. L’Entrevista 04. Exposicions

De l’1/10/2019 al 31/10/2019

 01. L’Entrevista 04. Exposicions

Lloc: Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis

Dies i horari: : Fins al 10 de novembre, dijous 
i divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 a 14.00 h

Preu: Entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

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.

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.

 Exposició “Ossos.
Un viatge a l’època 
medieval de la mà de 
l’antropologia física” 
Lloc: CIPH “La Caserna”. 

Dies i horari: Fins 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

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 

03/10  Dijous

19.00 h 
Visita comentada a l’exposició, a càrrec del 
propi artista Pep Anton Xaus

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.

“Què ens expliquen els ossos? Què 
ens expliquen els cementiris de 
Martorell?” 
Xerrada en el marc de les Jornades Europees de 
Patrimoni, a càrrec de M. Eulàlia Subirà (UAB) i 
Alfred Mauri (CEM).

Lloc: CIPH “La Caserna”.  

Dia i horari: Diumenge 13 d’octubre a les 12.00 h. 

Preu: Entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

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

La Ludoteca dels Museus
Activitat familiar de Tots Sants al voltant de 
l’exposició “Ossos. Un viatge a l’època medieval 
de la mà de l’antropologia física”.

Lloc: CIPH “La Caserna”.  

Dia i horari: 30 d’octubre a partir de les 17.30 h

Preu: Entrada gratuïta 

Org.: Ajuntament de Martorell. 

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

+

+

+
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 Exposició Fotogràfica. 
“25è Camp de Treball 
ONG Mans Mercedàries-
Moçambic ’19”
Lloc: Sala Polivalent El Círcol 

Dies i Horari: del 16 d’octubre a el 4 de novembre 
de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h i de 
dilluns a dijous de 17.00 a 19.30 h

Org.: ONG Mans Mercedàries

Més Informació a  
mansmercedaries@amartorell.com

 “MUXART. Color i 
Composició” 
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. 

Preu:  Entrada gratuïta
Org.: Ajuntament de Martorell 

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

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.

22




