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Cinc dones empoderades
i diverses de Martorell
El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, una data que en els últims anys ha pres una força especial 
al nostre país. El feminisme està a l’ordre del dia i de mica en mica ens anem desfent d’actituds masclistes 
que ara detectem i denunciem. Diem el “dia de la dona”, però de dones n’hi ha milions i molt diverses. 
Cadascuna té la seva pròpia història i les seves batalles personals, però en algun moment de la seva vida 
totes han patit les conseqüències del masclisme i el patriarcat. Cinc dones de Martorell ens expliquen les 
seves vides, que en un món igualitari i feminista haguessin sigut més justes.
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Va néixer aportant diversitat al seu municipi: l’Hadia pot 
presumir de ser la primera persona negra nascuda a 
Martorell. És catalana, però els qui no la coneixen sempre 
ho posen en dubte. A causa d’aquesta anècdota fa uns 
anys que respon que és del Senegal, el país d’origen dels 
seus pares. Reconeix que de petita sentia certa vergonya 
quan la seva família mostrava part de la seva cultura en 
públic. Sentir-se diferent era un hàndicap, però ara valora 
beure de tradicions diferents. La seva riquesa lingüística 
no acaba amb el català, el castellà, el francès o l’anglès, 
perquè també domina el wòlof i el diakhanké, dues de les 
llengües del Senegal.
Dubta de si pateix més racisme per ser dona o més 
masclisme per ser negra i acaba concloent que van 
relacionats. No suporta la hipersexualització que ha 
d’aguantar pel seu color de pell, està farta que tothom 
assumeixi que sap ballar i es queixa que li reclamin que faci 
twerk. Una de les coses que més detesta és que li diguin 
“ets molt guapa per ser negra” i recorda amb amargor quan 
a l’escola i a l’institut la insultaven dient-li “negra de merda”.
Actualment estudia Arquitectura Tècnica i Edificació a la 
UPC i assegura que tenia la percepció que la veien com 
una intrusa a la universitat. La seva història personal l’ha 
portada a implicar-se en causes socials. El feminisme l’ha 
fet entendre la necessitat de reivindicar-se com a dona i el 
moviment antiracista a estimar els seus orígens i a lluitar 
pels seus drets.
“Soc la negra del Senegal aquí i la pija europea allà”
“M’agrada escoltar històries, aprendre i saber. No vull 
viure per viure”.
“Si tots ens impliquéssim una mica més, canviaríem 
les coses. Brindo per les causes socials que ajuden 
la gent”.

Hadia  
Drame Tine, 21 anys

Inocencia  
Román Bravo, 74 anys

“Soy castellana y catalana” assegura sense complexos. 
L’Ino, així li diuen aquells que la coneixen, va viure la 
seva infància i adolescència a Andavías, un poble de la 
província de Zamora. És la petita de 5 germanes, totes 
elles van emigrar per buscar un futur millor, repartides 
entre Catalunya, Alemanya i Astúries. Recorda una infància 
preciosa a Andavías, jugava al riu i compartia classe amb 84 
nenes d’edats diferents. Amb 19 anys va arribar a Vilanova 
i la Geltrú per treballar en un hotel durant la temporada 
d’estiu. Tres anys més tard es va instal·lar definitivament 
a Catalunya, amb una feina de treballadora de la llar a 
Igualada. Es va casar a Masquefa i al cap d’onze mesos 
va tenir la seva primera filla. Mai es va plantejar no ser mare.

Ha treballat de cambrera, de cuinera, de xurrera, d’interna 
i ha aixecat un bar a mitges amb el seu marit. A més a 
més, portava el pes de la casa mentre exercia de mare 
de dos fills. No parla el català, però l’entén. Mai es perd el 
telenotícies del migdia a TV3 i canvia de canal segons l’hora 
per informar-se també a TVE i Antena 3. Diu que no parla el 
català perquè sempre ha estat envoltada de migrants de la 
resta de l’Estat. Els seus fills van créixer al barri del Palau a 
Sant Andreu de la Barca, però ja fa més de trenta anys que 
l’Ino i el Paco, el seu marit, viuen a Martorell.

Creu que ha patit més discriminació per ser pobra que per 
ser dona i evoca quan a Andavías havia sentit a dir d’ella: 
“La hija del Susila (motiu del seu pare) es muy maja, pero no 
tiene tierras donde coger”. Creu que el moviment feminista 
ha crescut perquè les dones s’han tret la bena dels ulls. 
S’indigna moltíssim quan parla de violències masclistes i 
sosté que les dones valen tant com els homes. 
“Soy feliz por la familia que he formado. Brindo por 
mis hijos y mis nietos”
“Vine porque aquí había porvenir y trabajo. Mi 
segunda tierra es Catalunya”



Decideix presentar-se al reportatge amb el seu 
nom artístic: Mucha Miriam. Fa menys de 5 mesos 
va estrenar la seva primera cançó: “Indomable”. 
Després va anar sumant altres composicions al seu 
repertori i, al febrer, va publicar el videoclip de “Mi 
barrio”. En aquest tema reivindica el caràcter de 
comunitat del Torrent de Llops, ella creu que “darrere 
de totes aquelles portes hi ha històries diferents, amb 
necessitats diverses”. La denominació de Mucha 
Miriam és molt encertada, tota ella desprèn força, 
vitalitat i empoderament. S’enorgulleix dels seus 
pares, molt treballadors, així com del seu origen humil 
i obrer. No és casualitat que Mucha Miriam estudiï 
Educació i Treball Social: “El missatge que transmeto 
a la meva música és el mateix que a la feina”. A més 
a més, aspira a trencar els esquemes socials i la 
normativitat.
Ha sabut canalitzar el seu caràcter rebel cap al rap i 
el punk, de fet escriu poesia des de ben petita. Ser 
extravertida i sociable li suposava una dificultat a 
l’hora d’expressar la seva tristesa i la poesia ocupava 
aquest lloc. Reclama la importància d’estimar-se, 
d’enamorar-se d’una mateixa, de reconstruir-se, 
d’alliberar-se i de saber dir que no. Des de petita l’han 
educada com una dona forta, lliure i independent, un 
missatge que ha calat en ella profundament. 
Aprofita per recordar que el feminisme és una lluita 
constant i que el 8 de març no és cap festa, sinó una 
reivindicació. Recorda que totes les dones senten 
opressió i precisament agraeix a totes aquelles que 
han aportat el seu granet de sorra perquè el món 

Mucha Miriam,
24 anys

vagi millor. El 6 de març a les 20 h, Mucha Miriam 
presentarà el seu projecte musical en concert a l’Espai 
Jove .Nord. Més informació a la pàg. 8 de L’Agenda.
“El 8 de març no és un dia, són 365. En la 
lluita feminista hi cabem totes”
“Expresso tot allò que molta gent no diu 
perquè no pot. Vull ser el crit dels silenciats”

És nascuda a Saragossa, però al cap d’un mes ja 
vivia a Catalunya. Recorda com el català i el castellà 
sempre han estat presents a la seva vida, encara 
que amb la família sempre ha parlat l’espanyol. 
Comenta que amb poc és feliç, però això no 
l’eximeix d’afirmar que ser adolescent a Martorell 
era ben difícil perquè “no hi havia res a fer”. És la 
mitjana entre dos germans i malgrat ser l’única noia 
assegura haver rebut una educació molt igualitària. 
El seu pare s’ha format més enllà de l’ensenyament 
obligatori, llegeix moltíssim i creu important instruir-
se. Tenir-lo com a referent va servir a la Patricia per 
decidir anar a la universitat, una època que defineix 
com “la millor de la meva vida”. 
Va estudiar Veterinària, vocació que exerceix 
des de fa més de 20 anys a la Clínica Capdevila. 
Recorda com als primers temps de veterinària 
molts clients es referien a ella com “la nena”. Als 
seus companys, de la mateixa edat i formació, els 
deien “doctors”, tot i que tampoc ho eren. Sosté 
que ara això no li passa. Per una banda perquè la 

Patricia  
Lázaro Enseñat, 
47 anys
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Teresa Bastardas 
Montserrat, 52 anys

veuen com una dona adulta, però també perquè ha 
hagut de demostrar que és tan bona veterinària com 
els seus col·legues. Adora la seva feina i se li nota per 
com en parla. No sembla que li suposi cap sacrifici 
allargar voluntàriament les hores a la consulta, encara 
que això signifiqui passar menys temps a casa amb 
els seus fills.
Creu que “gràcies al moviment feminista tenim el 
que tenim i tindrem el que tindrem. És essencial per 
arribar a la igualtat”. Estima els seus fills amb bogeria 
i lamenta no tenir millor conciliació. Sap que sense 
l’ajuda dels seus pares la criança dels seus fills hagués 
sigut molt més difícil. “A vegades sents que no arribes 
a tot, però és important no sentir-se jutjada”. 
“Ha d’haver-hi gent que porti els moviments 
socials a l’extrem perquè després sempre ens 
quedem al mig”
“Soc en essència feliç. Soc optimista i empàtica. 
He aconseguit el que he volgut”

Filla del Pou del Merli i treballadora des de petita. 
Va ajudar al negoci familiar durant la seva infància 
i adolescència i va estudiar el batxillerat de nit per 
poder combinar estudis i feina. Amb 18 anys es 
va independitzar i va començar la llicenciatura de 
Biologia, però la va haver de deixar a mitges per 
motius econòmics. Va decidir optar per una plaça 
de Policia Local a Martorell i, un cop obtinguda, va 
haver d’escoltar comentaris de tota mena que li 
recriminaven ocupar un lloc de feina que creien que 

aprofitaria millor un home. Va fer-se policia perquè 
anhelava una feina a l’aire lliure, però va passar 
molts anys dedicant-se a funcions administratives. 
Recorda que quan un superior la va començar a 
tenir en compte va poder realitzar les tasques de 
policia al carrer. 
Durant els primers anys no era conscient que el fet 
que es dediqués a tasques administratives era una 
discriminació per ser dona, pensava que es tractava 
d’una lluita personal que no estava relacionada amb 
el masclisme. No sentir-se realitzada i valorada la va 
portar plantejar-se deixar el cos de la Policia Local 
en algunes ocasions. Afirma de manera contundent 
que mai ha tingut problemes de discriminació 
durant un servei: “S’ha normalitzat la presència de 
dones al cos, qui no ho accepta ho tolera”.
Fa pocs anys va patir un càncer de mama amb 
mastectomia radical i va perdre força al braç i al 
pectoral. En aquesta situació, el seu cap li va oferir 
un càrrec organitzatiu amb responsabilitats i ara 
per ara és la coordinadora de mobilitat segura i 
de l’agenda de relacions amb la comunitat. Creu 
fermament que s’ha d’afavorir l’entrada de dones 
a la Policia Local: “És imprescindible la nostra 
presència. A la societat hi ha diversitat i al cos 
també la hi hem de tenir”.
“Els canvis socials m’han fet ser insistent i 
lluitadora”
“Cal deixar-se estar de rols masculins i 
femenins. Necessito una societat igualitària”
“Les dones hem de ser més vàlides perquè 
ens considerin vàlides”.

Textos i fotos: 
Mar Sifre Rigol 
@marsigol



Dia Internacional de la Dona

Activitats

Activitats
Activitats per commemorar el Dia de la Dona i treballar per la igualtat

Del 2 al 8/03
DONES D’HELI

Comparteix en els globus 
instal·lats a l’Espai Jove què 
vol dir per a tu SER DONA.

Lloc: Espai Jove .Nord

03/03  I   Dimarts  
De 17.30 a 20.30 h

TALLER DE PANCARTES I 
MOCADORS FEMINISTES

Prepara’t per la mani del 8M 
creant les teves pancartes 
o mocadors i dissenyant les 
teves consignes. 

Lloc: Espai Jove .Nord

19.00 h
CENT DONES PIONERES, amb 
Antoni Gelonch, escriptor.

Presentació del llibre que recull 
les biografies de 100 dones 
catalanes, pioneres en algun 
àmbit i que ens mostren com 
decisions individuals poden 
canviar la història col·lectiva. 
Presenta l’autor: Macarena Israel.

Lloc: Biblioteca

06/03  I   Divendres

18.00 h
MUCHA MÍRIAM, INDOMABLES

La cantant de rap Mucha 
Miriam presenta el seu single 
“Indomables” a l’escenari de 
l’Espai Jove.Nord. 

Lloc: Espai Jove .Nord

7/03 i 14/03  I   Dissabte 

D’ 11.00 a 13.30 h
MARTORELL, FEMENÍ PLURAL, a 
càrrec de Gemma Jiménez

Itinerari per la Vila per 
reivindicar el llegat d’aquelles 
dones que han contribuït a 
teixir la història de Martorell.

Activitat gratuïta. 
Imprescindible reserva prèvia 
al 93 774 22 23 o a museus@
martorell.cat

Lloc: Barri de la Vila (punt de 
trobada a la plaça del Portal 
d’Anoia)

7/03    I   Dissabte 

18.00 h
PROJECCIÓ ESPECIAL PEL DIA 
DE LA DONA: 2a MOSTRA DE 
CURTMETRATGES DIRIGITS PER 
DONES

Una mostra diversa i heterogè-
nia, on no hi ha només curtme-
tratges sobre gènere, perquè 
s’intenta exhibir la creació feme-
nina en el seu pur gest, pel seu 
valor cinematogràfic i no per la 
seva temàtica.

Lloc: Casa Cultura de la Vila 
Org.: Cine del Diable en col·labo-
ració amb el Col·lectiu Feminista

8/03     I   Diumenge

11.00 h 
DONES BALLANT LA CULTURA  

Amb activitats familiars, com 
ara taller de pintar mocadors i 
samarretes liles (les samarretes 
les heu de portar de casa), un 
mural col·laboratiu o l’estrena 
d’un nou ball de bastons amb 
la peça “Les criades”, del grup 
Roba Estesa.
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Activitats Exposicions

Lloc: Plaça de la Vila 
Org.: Org.: bastoners de 
Martorell, amb la col·laboració 
de les colles de Geganters i de 
Capgrossos de Martorell, Creu 
Roja Joventut i altres entitats 
locals.

12.00 h
LECTURA DEL MANIFEST 
INSTITUCIONAL DEL DIA DE LA 
DONA

ESPECTACLE FAMILIAR 
CONTES DE BONA NIT PER 
A NENES REBELS, amb Xavi 
Demelo i Marcelo Arnal

Sessió de contes basada en el 
llibre del mateix títol i en el qual 
es narren les vides de dones 
extraordinàries.

Org.: Ajuntament de Martorell

De 17.30 a 19.30 h
CINEFÒRUM FEMINISTA

Tarda de cine i crispetes. 
Projecció d’una pel·lícula 
relacionada amb el gènere 
i les lluites i reivindicacions 
feministes. 

Lloc: Espai Jove .Nord

10/03  I   Dimarts 
18.00 h

TERTÚLIA-CAFÈ DONEM-NOS 
VEU.

Dones de Martorell ens 
explicaran la seva experiència. 

Vine i comparteix també les 
teves vivències. Donem-nos 
veu en la lluita per la igualtat.

Lloc: El Círcol

Exposicions

Del 2 al 8/03

Referents
Segur que existeix, o fins i tot has 
conegut al llarg de la teva vida, 
alguna dona que ha marcat el teu 
camí. Comparteix amb nosaltres 
qui és el teu referent femení i 
aporta a l’exposició lliurement 
allò que vulguis compartir de 
la teva gran dona. Ja sigui una 
fotografia, una notícia, una frase, 
una cançó, un objecte,... Consulta 
com pots realitzar la teva 
aportació de manera presencial a 
l’Espai Jove .Nord!

Lloc: Espai Jove .Nord (vestíbul 
del Centre Cultural)

Del 4 al 22/03

23 dones celebren el
seu cos

De Glòria Cruz

Una vintena de dones, amb edats i 
situacions personals diferents, ce-
lebren el seu cos a través d’aques-
tes fotografies de la martorellenca 
Glòria Cruz. El nu femení vist des 
d’un punt de vista femení, tot més 
a prop de la poesia que de  
l’erotisme.

Inauguració: Dijous 4 de març 
a les 19 h
Horaris: Dijous i divendres de 18 a 
20 h i dissabtes i diumenges de 12 
a 14 h.
Lloc: Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Històric “La Caserna” 
(pg. del Quarter, 9) 



Exposicions

Paraula de dona
De Moli Molina, Jun Hi, Eva Fernández, Mary Gumà, Laia Sisteró i 
Míriam Garcia.
Fins al 8 de març.

Una oportunitat per reflexionar sobre la dona d’avui, particularment, en el 
món de les arts. Artistes de l’entorn d’Olesa i totes aquelles que s’afegiran 
a aquesta condició. Podem trobar diferents àmbits com la pintura, l’escul-
tura, la ceràmica, les instal·lacions, la literatura...

Més informació a 93 774 22 23 o a museus@martorell.cat
Horaris: Dijous i divendres de 17 h a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius 
de 10.30 a 14 h
Lloc: MUXART. Espai d’Art i Creació Contemporanis (pl. de les Hores, s/n)

Activitats relacionades amb l’exposició Paraula de dona

• Taller familiar “Redibuixant les heroïnes del futur”, a càrrec de 
Clara-Tanit Arqué.

4 de març a les 17.30 h

Taller i contacontes sobre estereotips de gènere on veurem tres 
protagonistes que ens faran reflexionar sobre quina heroïna 
volem trobar als contes del futur. Adreçat a famílies amb nens i 
nenes de totes les edats.

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

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

• Àgora Creació i dona
6 de març a les 19.30 h

Col·loqui sobre la creació femenina entre les artistes 
protagonistes de l’exposició “Paraula de dona” i diferents artistes 
martorellenques i/o vinculades al nostre municipi.

Més informació a 93 774 22 23 o a museus@martorell.cat
Lloc: MUXART. Espai d’Art i Creació Contemporanis (pl.  de les 
Hores, s/n)

Activitats Esportives 

Activitats obertes a les dones. Cal 
inscriure’s prèviament en qualsevol 
de les Oficines d’Atenció a l’Usuari 
del Patronat Municipal de Serveis 
d’Atenció a les Persones de Mar-
torell. 
Més informació al tel. 93 774 26 26.

6/03    I  Divendres 

Lloc:  CIES (Centre Integral 
d’Esports i Salut)
• Dance Remember,  

10.15 o 20 h

• GAC exprés, 11.15 h

• Ciclisme d’interior,  
13.15, 18 o 19 h

• Cros CIES, 14.15 h

• Circuit d’entrenament,  
16.30 h

• Abdominals i estiraments, 
17.15 h

7/03   I  Dissabte 

Lloc:  CIES (Centre Integral 
d’Esports i Salut)
• Ciclisme d’interior, 10.15 h

• Body power, 11.15 h

11/03   I  Dimecres 

Lloc:  Pavelló Municipal 

• Gimnàstica per a la 
longevitat, 1a sessió a les 
10 h i 2a sessió a les 11 h

Dia Internacional de la Dona
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De l’1/03/2020 al 31/03/2020

L’Agenda     Març 2020

Activitats
De l’1/03/2020 al 31/03/2020

“El taller d’Hort ecològic” és una de les propostes innovadores d’aquest mes de març. El mateix cap de setmana 
també se celebra la 28a Edició de la Marxa de la Primavera. Per altra banda, les Joventuts Musicals de Martorell 
organitzen el Concurs Palet 2020. 

Activitats
Activitats destacades

01/03    I    Diumenge

12.00 h
TEATRE FAMILIAR. DRAPS, de la Guilla Teatre.

Lloc: Auditori del Centre Cultural

Preu: Entrada General 6 € infants i 6,50 € 
adults. Abonats 3 € adults i infants.
Org.: La Xarxa

18.00 h
BALL DE MANTONS, amb el Músic Enric

Lloc: Sala Teatre El Progrés
Org.: El Progrés

7/03   I    Dissabte

18.00 h
ESCAPE ROOM DE CARAMELLES. FESTA DE 
BENVINGUDA

Lloc: Centre Cultural
Org.: Caramelles de Martorell

19.00 h
CONCERT INAUGURAL DEL CONCURS PALET 
2020

Lloc: Escola de Música
Org.: Joventuts Musicals de Martorell i 
Ajuntament de Martorell

Concurs de Cant
Josep PaletIV

Inscripcions: www.joventutsmusicals.cat/martorell

Martorell 
13-15 març 

 2020



Activitats
Activitats destacades
Activitats de la Nau 2 

8/03   I    Diumenge

18.00 h
BALL DE LA QUADRILLA

Lloc: Sala Teatre el Progrés
Org.: El Progrés

Del 13 al 15/03  
De divendres a diumenge

CONCURS PALET 2020

Lloc: Auditori Joan Cererols del Centre Cultural
Org.: Joventuts Musicals de Martorell i 
Ajuntament de Martorell

15/03   I    Diumenge

De 10 a 14 h
5è MERCABROS. MERCAT DE 2a MÀ, ARTESANIA 
I COL·LECCIONISME

Inscripcions al tel 675 28 21 16. Servei de bar i 
pàrquing.

Lloc: Barri de Can Bros

Org: Assoc. de Veïns Can Bros

18/03    I    Dimecres

17.30 h
EL CAFÈ D’EL CÍRCOL. EL TEATRE AFECCIONAT 
MARTORELLENC (SEGLE XIX-XX), amb Ferran 
Balanza

Lloc: El Círcol
Org.: Ajuntament de Martorell

21/03    I    Dissabte

De 10.00 a 13.00 h
VOLS FER EL TEU HORT? TALLER D’HORT 
ECOLÒGIC

Preu: 15 €. Inscripció prèvia.  
mariluz@tarpunacoop.org

Lloc: A determinar segons l’aforament

Org.: Ajuntament de Martorell

22/03  I    Diumenge

18.30 h
XXXV MUSICORAL 2020

Actuació de La Coral Schola Gregoriana de 
Catalunya de Sant Just Desvern, Coral Margalló 
de Castelldefels, Coral La Perdiu del Papiol i 
l’Orfeó Enric Morera de Sant Just Desvern.

Lloc: Auditori Joan Cererols de el Centre 
Cultural

Org.: Cor Inovyn i Ajuntament de Martorell

12
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20.00 h
CICLE GAUDÍ. LA INNOCÈNCIA, de Lucía Alemany

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

La Lis és una adolescent que somia conver-
tir-se en artista de circ i escapar del seu poble, 
malgrat que sap que, per aconseguir-ho, haurà 
d’enfrontar-se als seus pares. És estiu i la Lis es 
passa el dia jugant al carrer i flirtejant amb el 
seu xicot, uns anys més gran que ella. La xafar-
deria dels veïns i la manca d’intimitat obliguen 
la Lis a portar aquesta relació en secret per tal 
que els seus pares no se n’assabentin.

28/03   I    Dissabte

18.00 h
MONÒLEGS, LECTURES DRAMATITZADES I 
FRAGMENTS CURTS D’OBRES DE TEATRE

Lloc: Auditori Joan Cererols de El Centre 
Cultural

Org.: Tim Teatre

22/03   I    Diumenge

A partir de les 10.00 h
28a EDICIÓ MARXA DE LA PRIMAVERA

Lloc: Sortida des de el Pavelló Esportiu 
Municipal

Org.: Ajuntament de Martorell

Més informació a les oficines de el patronat 
d’Atenció al Públic

24/03    I    Dimarts

19.00 h
TERTÚLIA. FRANCESC PUJOLS I EUGENI D’ORS: 
PARAL·LELS QUE S’ENTRECREUEN, a càrrec 
d’Andreu Navarra i Joan Cuscó

Lloc: Torre de les Hores

Org.: Fundació Francesc Pujols

26/03   I    Dijous

18.30 h
CONFERÈNCIA. SAVIESA PER ESTAR SANS. PER 
QUÈ EMMALALTIM?, a càrrec Aleix Pàmies

Lloc: El Círcol

Org.: Associació Fem Vila

19.30 h
JAM DE L’ESCOLA DE MÚSICA

Lloc: Espai Jove

Org.: Escola Municipal de Música de Martorell i 
Ajuntament

 02. Activitats

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

L’Agenda     Març 2020



28/03   I    Dissabte

18.30 h
CINECLUB. LETTERS TO PAUL 
MORRISSEY, de Armand Rovira 
(cinefòrum amb la presència del 
director)

Lloc: Casa Cultura de la Vila

Org.: Cinema del Diable

Drogues, vampirisme, crisis 
existencials i melodies d’;un 
altre temps marquen les vides 
de diversos personatges: un 
sex symbol del cinema under-
ground, dos amants maleïts, 
un home buscant la seva 
salvació, una actriu sense èxit 
i una japonesa amb una mis-
teriosa malaltia. Cinc històries, 
aparentment independents, 

que guarden entre si una 
curiosa relació: Paul Morrissey, 
col·laborador de la Factory 
d’Andy Warhol. Filmada en 16 
mm i guanyadora del premi a 
millor pel·lícula al (Festival de 
Cinema d’Autor de Barcelona).

29/03   I    Diumenge

12.00 h
TEATRE FAMILIAR. SAFRÀ I 
SERAFÍ, de la companyia Txo 
Titelles

Lloc: Auditori Joan Cererols 
del Centre Cultural

Preu: Entrada General 6 
€ infants i 6,50 € adults. 
Abonats 3 € adults i infants.

Org.: La Xarxa

PROPERAMENT,
A L’AGENDA
D’ABRIL...

Caramelles de Martorell 
celebra el seu 90è 
aniversari i el 50è de les 
Trobades de Caramelles 
del Baix Llobregat. Per 
aquest motiu, els municipis 
de Martorell, Viladecavalls 
i Hostalets de Pierola 
faran una excursió a 
Montserrat en autocar el 
proper 19 d’abril. Durant 
la visita es farà la lectura 
d’un manifest, una ofrena 
a la Mare de Déu de 
Montserrat i una cantada 
de Caramelles.

L’excursió està oberta al 
públic. 

Per a més informació 
contacteu amb 
l’entitat mitjançant 
caramellesdemartorell@
gmail.com o amb qualsevol 
membre de Caramelles de 
Martorell. 

Activitats
Activitats destacades
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L’Agenda     Març 2020

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

 02. Activitats destacades a la bilbioteca

06/03     I   Divendres 

18.00 h  
TALLER. LECTURES POSTALS
Atès que l’any 2019 s’han celebrat els 150 anys de la targeta postal, 
enguany es proposa als infants i joves participar d’un intercanvi postal 
amb d’altres nens i nenes de l’Estat espanyol.

Inscripcions a la biblioteca (no hi haurà places limitades però sí que 
voldrem saber quanta gent vindrà per preparar el taller)

Per a nens  de 3 a 14 anys 

11/03    I   Dimecres

11.00 h
TERTÚLIA-CAFÉ. “CASA DE LA CONVALESCÈNCIA I LA 
CAPELLA DE SANT LLÀTZER”, amb David Revelles, periodista
Avui parlem de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, una de les 
construccions barroques més importants de Barcelona, que forma part 
de la història mèdica de la ciutat.

Dia  18 de març a les 11.00 h.  Ruta  Cal fer la inscripció prèvia a la 
Biblioteca

Els 150 anys de la tarjeta postal són l’excusa perfecte pel taller on infants i joves partici-
paran en intercanvi postal amb d’altres nens i nenes de l’Estat espanyol. A més a més, 
Marta Pascal visita la Biblioteca de Martorell per presentar el seu llibre “Perdre la por”.

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

Activitats destacades 
a la Biblioteca

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/).



13/03    I   Divendres

19.00 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. PERDRE 
LA POR, de Marta Pascal
L’autora ens presenta un assaig madur 
que reflexiona sobre els grans problemes 
del present —a escala nacional i 
europea— i que elabora una proposta 
valenta però inclusiva per resoldre l’actual 
conflicte territorial. 

17/03    I   Dimarts

18.00 h
HORA DEL CONTE. “LES 
DISFRESSES ENCONTADES”, amb 
Sandra Rossi, narradora
A la protagonista d’aquest conte li agrada 
molt disfressar-se, però a vegades per fer 
les seves disfresses agafa coses que els 
seus pares no volen que faci servir...

Per a nens  a partir de 3 anys

24/03   I   Dimarts

18.00 h
TALLER FAMILIAR SOBRE LA 
CONCENTRACIÓ: “COS I MENT”, 
amb Etedi
Durant la sessió hi haurà dinàmiques 
i jocs per millorar el funcionament del 
nostre cervell i conèixer tècniques per 
potenciar i activar la nostra capacitat de 
concentració.
Per a famílies amb fills de 8 a 12 anys

27/03    I   Divendres

18.00 h
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS. STORYTIME. UNDER 
THE SEA, amb Kids & Us de Martorell
Vine a viure l’aventura d’un nen que troba una moneda antiga 
procedent d’un vaixell pirata enfonsat i decideix anar a la 
recerca de la resta del tresor.
Per a nens a partir de 3 anys

31/03   I    Dimarts

19.00 h
TALLER DE MINDFULNESS. “APRENENT A VIURE AMB 
CONSCIÈNCIA PLENA”, amb Carles Ruiz
La ciència ens diu que una ment distreta és una ment infeliç. 
Avui fem una sessió pràctica per exercitar diferents tècniques 
per aconseguir una atenció conscient i millorar el nostre 
benestar. 

Cal inscripció prèvia a la Biblioteca

DIVERS, FESTIVAL DE POESIA DE MARTORELL

18/03     I   Dimecres 

17.30 h
LUDOTECA DELS MUSEUS. CUINAR AMB POESIA, amb l 
la Cia Jomeloguisjomelocom

En Moi, un reconegudíssim cuiner, arribarà amb els estris 
necessaris per preparar un bon àpat, però compte perquè no us 
cuinarà una menja exquisida, no... És especialista a cuinar poesia

Per a nens  a partir d’1 any

Lloc: L’Enrajolada. Casa Museu-Santacana
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L’Agenda     Març 2020

De l’1/03/2020 al 31/03/2020De l’1/03/2020 al 31/03/2020

20/03     I   Divendres

17.30 h
RUMBESIA, EL RECITAL DE 
POESIA PER RUMBES (EN 
COLORS), amb José Panzano i 
Jordi Esteve
Volem fusionar poesia i rumba 
amb poemes d’autors catalans, 
entre els quals cal destacar 
Joan Salvat-Papasseit, Maria 
Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol, 
Montserrat Abelló, Josep Maria 
de Segarra, Josep Carner, entre 
d’altres.  Per a tots els públics

Lloc: Plaça de la Vila

21/03     I   Dissabte

18.00 h
ESCOLTEM ELS PREMIATS
Els guanyadors del Premi Vila 
de Martorell de l’any passat, dels 
quals l’Ajuntament ha publicat la 
seva obra, llegeixen alguns dels 
seus poemes: Rosa Grau amb Del 
carrer estant, Miguel Sánchez amb 
La vida que esperábamos i Òscar 
Palazón amb Diari de laboratori. 
Música: Escola Municipal de 
Música. 

Lloc: Cal Nicolau

19.00 h
DUES DONES, DUES EDATS, 
DUES ARTISTES
Marta Pessarodona, Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes 

2019, i Àngels Gregori, poetessa, 
són dues veus unides per la virtut 
d’expressar-se i mostrar-se amb 
els mots justos. Durant l’acte 
es projectarà el documental El 
record de les absències, de Toni 
Moreno, amb l’acompanyament 
de Escola Municipal de Música.

Lloc: Cal Nicolau

21.00 h
SOPAR POÈTIC
Volem retre un homenatge a 
Josep Carner amb motiu dels 
50 anys de la seva mort amb un 
menú que inclou exquisideses 
del seu temps. Comptarem 
amb l’acompanyament de les 
‘Connexions poètiques’, de 
Lluís Fortuny,  de la Companyia 
Elèctrica Dharma, una sessió de 
música, poesia i projeccions amb 
instruments en directe.

Cal fer la inscripció prèvia a la 
Biblioteca 

Lloc: Hotel Ciutat de Martorell

22/03    I   Diumenge

12.00 h
RUTA LITERARIA DE 
FRANCESC PUJOLS PER LA 
VILA
Itinerari pel centre històric de 
Martorell amb explicacions i 
lectura de textos a càrrec de 
Francesc de Castro. Al final de la 
ruta es servirà un vermut. 

Cal fer la inscripció prèvia a la 
Biblioteca

Lloc: Plaça de l’Església

18.00h
LLEGIM CARNER
Amb motiu de la Commemoració 
dels 50 anys de la mort de Josep 
Carner alguns martorellencs faran 
la lectura dels seus poemes, amb 
la col·laboració de Montserrat 
Barlam, Montse Fusalba, Isabel 
González, Jordi Morera, Pilar 
Urballa. Direcció i selecció de 
poemes: Alba Bohigas. 

Lloc: Cal Nicolau

19.00h
BRINDIS POÈTIC, amb Xavier 
Mas i Martina Escoda
Tres poetes de generacions 
diferents ens presenten el seus 
poemes que ens parlen de les 
coses de cada dia i ens ajuden a 
viure de manera saludable. 

Lloc: Cal Nicolau

Del 2 al 31/03
EXPOSICIÓ. 25È CAMP 
DE TREBALL ONG MANS 
MERCEDÀRIES MOÇAMBIC 19,  
a la Biblioteca

 02. Activitats destacades a la bilbioteca



Cursos, tallers,  
concursos i altres activitats
L’Espai Jove acull al guionista i dramaturg EM “DaWizard” Guinart que impartirà un taller d’escriptura narrativa. 
El grup de ball amb cadira de rodes eléctrica s’estrena a l’Esplai de Gent Gran de La Vila. 

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.Nord 

 Taller d’Hamburgueses

CUINAT[’s] 2 ens ensenyaran a preparar diferents 
opcions d’hamburgueses casolanes i saludables, 
tant carnívores com veganes.

Preu: 4.5 € / persona. Inscripcions al 93 774 22 00 
o espaijove@martorell.cat

Dia i hora: 5 de març a les 18.00 h

 Matins de Rol 

Ens reunirem al voltant d’una taula i viurem una 
història on cadascú es convertirà en un dels 
personatges principals.

Dia i hora: Dissabtes 7 i 21 de març de 10.30 a 14 h

 De Cine i Crispetes

Les tardes de diumenge a l’Espai Jove.Nord són de 
cine! Se t’acut un pla millor que passar les tardes de 
diumenge mirant una pel·li i fent les teves pròpies 
crispetes? 8 (Pel·li relacionada amb el 8M, Dia 
Internacional de les Dones)

Dia i hora: 8, 15, 22 i 29 de març de 17.30 a 19.30 h

 Dilluns de Circ

Vine els dilluns a aprendre diferents disciplines 
de circ. Dels malabars amb tot tipus d’objectes a 
equilibris sobre objectes i persones.

Dia i hora: 9 i 30 de març de 19.00  a 20.00 h 

 Escriptura Creativa

El prestigiós guionista, dramaturg, poeta i escultor 
EM “DaWizard” Guinart proposarà als assistents 
maneres lúdiques d’aproximar-se al fet narratiu, 
jugant a crear i fer i desfer històries, situacions i 
personatges.

Dia i hora: 10 de març de 18.00 a 20.00 h

 Taller de Robòtica

Introdueix-te al mon de la programació i de la 
robòtica en aquest taller. Aprendràs les estructures 
més comunes del món de la programació i posaràs 
a prova el teu programa posant en marxa un robot!

Dia i hora: 19 de març de 18:30 a 19.30 h 
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L’Agenda     Març 2020  02. Activitats

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

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

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

 Sessió Oberta de K-POP

Atreveixes amb el K-Pop? Aprèn els passos i les 
coreografies de la música que més sona a les pistes 
de ball de Corea del Sud de la mà del grup de 
k-pop jove JOMI.

Dia i hora: 20 de març a les 19 h

 Club de lectura

Cada mes ens trobem i comentem conjuntament 
una lectura proposada en la sessió anterior. 
Estructures narratives, ideologia implícita, anàlisi 
del relat... Tot al servei dels interessos de les 
participants. Hi col·labora la Biblioteca de Martorell.

Dia i hora: 24 de març de 18 a 20 h

Cursos i activitats TIC  al Punt Òmnia
Per a més informació i inscripcions podeu trucar 
al tel. 93 775 25 38, enviar un correu electrònic a 
martorell@xarxaomnia.gencat.cat o personalment 
els dilluns de 12.30h a 13.30h i els divendres de 
18.00 a 19.00h.

Lloc: C. Josep Tarradellas, 11 (Complex Educatiu)

Cursos i activitats trimestrals ( fins el 3 d’abril)

 Tràmits on-line

Dia i hora: dilluns de 9.30 a 11h

 Ús lliure

Dia i hora: dilluns de 12.30 a 13.30h

 Cursos d’ocupabilitat SOC

 Posa’t al dia

Dia i hora: dimecres 9:30h a 11:00h

 Espai de trobada

Dia i hora: dimarts i dijous de 11:00 A 12:30h

 Descobrim les tic

Dia i hora: dilluns d’ 11:00 A 12:30h

 Píndoles

Dia i hora: els dimecres d’11:00 a 12:30h

 Activitats per a joves

Dia i hora: divendres de 16 a 18h

Cursos per a Gent Gran Activa 
Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 
93 775 32 56, 93 774 20 77 i 93 775 56 04 o enviar 
un correu electrònic a esplaisgentgran@martorell.
cat o BVgentgran@martorell.cat.

 Lectura sense edat

Les àvies i els avis que ho demanen impulsen 
l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura 1 hora a la 
setmana amb els alumnes de les escoles inscrites.

Lloc: Escoles Juan Ramón Jiménez, Els Convents, 
Mercè Rodoreda, La Mercè i Centre de Formació 
d’Adults 

Dia i hora: A convenir

Org.: Ajuntament i Gent Gran  

 Pràctica de ball en parella

Lloc: Esplai Municipal de la Gent Gran de Buenos 
Aires

Dia i hora: dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 h

Preu: gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell, Esplai de Gent Gran i 
UGGA

Cursos Espai Jove Cursos i activitats TIC al Punt Òmnia



 Prepara la teva sortida o desplaçament

Lloc: Esplai Municipal de la Gent Gran de Buenos 
Aires i La Vila

Dia i hora: dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h a 
Esplai de La Vila i dimarts i dijous de 10.10 a 12.10 h a 
Esplai de Buenos Aires. 

Preu: gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell i Fundació Obra 
Social “La Caixa” 

 Incontinència. Eines per a persones cuidadores 
i afectades

Lloc: El Círcol

Dia i hora: 17 de març a les 17.30 h

Org.: Xarxa de Bon Veïnatge  i Gent Gran 

 Aproximació a la Medicina Tradicional Xinesa   

Lloc: Herboristeria MAHI.  Francesc Santacana, 23 A. 
La Vila.

Dia i hora: Divendres, 27 de març de 2020 a les 17.30 h       

Org.: Herboristeria MAHI i Esplais Municipals de la 
Gent Gran

 En forma, exercicis d’equilibri, potència i 
musculars per millorar la nostra condició física. 
“Eurythmics”

Lloc: Esplai Municipal de la Gent Gran de Buenos 
Aires i La Vila

Dia i hora: Dilluns i dimecres de 10.10 a 11.10 h a 
Esplai de Buenos Aires i dilluns i dijous de 16.10 a 
17.10 h a Esplai de la Vila 

Preu: gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell i Fundació Obra 
Social “La Caixa” 

 Viure és descobrir-me

Des d’una perspectiva positiva s’aborda com es 
pot enfrontar la soledat i la cura d’un mateix i dels 
altres 

Lloc: Esplai Municipal de la Gent Gran de la Vila

Data i Horari:  dimarts de 18.00 a 19.30 h

Preu: gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell i Fundació Obra 
Social “La Caixa” 

 - Dolor + Vida

Ofereix eines i recursos per millorar la qualitat de 
vida de la gent gran afectada pel dolor i per ajudar 
a prevenir-lo als qui no el pateixen 

Lloc: Esplai Municipal de la gent Gran de Buenos 
Aires 

Dia i hora: Dimarts de 16.30 a 17.30 h 

Preu: gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell i Fundació Obra 
Social “La Caixa” 

 Practica el karaoke al teu ritme

Lloc: Esplai Municipal de la Gent Gran de Buenos 
Aires i La Vila

Dia i hora: Hora concertada prèviament 

Preu: Gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell

 Grup vocal, taller de veu i Coral Harmonia 

Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires

Dia i hora: Dijous de 16.00 a 18.00 h

Preu: 5,70 € 

Org.: Ajuntament de Martorell

Cursos per a Gent Gran Activa
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L’Agenda     Març 2020  02. Activitats

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

 01. L’Entrevista 04. Exposicions

De l’1/03/2020 al 31/03/2020

 01. L’Entrevista

 Taller de teatre per a la gent gran

Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires 

Dia i hora: Divendres de 10.10 a 12.10 h

Preu: 5,70 € 

Org.: Ajuntament de Martorell

 Taller d’art, dibuix i pintura

Lloc: Esplai de Gent Gran de Buenos Aires. 

Dia i hora: Divendres de 17.00 a 18.30 h

Preu: 5,70 €

Org.: 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

Dia i hora: Dijous de 10.00 a 12.00 h

Preu: Gratuït

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

 Grup de ball amb cadira de rodes elèctrica

Lloc: Esplai de Gent Gran de La Vila 

Dia i hora: Dijous de 17.00 a 18.00 h

Preu: Gratuït

Org.: Ajuntament de Martorell i Xarxa Bon Veïnatge 

 Musicoteràpia

Lloc: Esplai de Gent Gran de La Vila i Esplai de Gent 
Gran de Buenos Aires

Dia i hora:  Dimarts de 16.10 a 17.10 h (la Vila), dimarts 
de 17.30 a 18.30 h (Buenos Aires) 

Preu: 5,70 €

Org.: Ajuntament de Martorell i Xarxa Bon Veïnatge 

Altres activitats 

 Ball a El Progrés

Lloc: El Progrés

Dia i hora: Ball cada cap de setmana del mes 
de març. 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

 Unitat per a la Gent Gran Activa i Bon 
Veïnatge Gent Gran

Informació i assessorament per a persones 
de totes les edats que volen desenvolupar 
voluntariat humà amb gent gran.

Per a més informació: 93 774 20 77 i 
Bvgentgran@martorell.cat 

 03. Cursos, tallers, concursos i altres activitats

Cursos per a Gent Gran Activa



  “23 Dones 
celebren el seu 
cos”. Glòria Cruz
Lloc: Centre d’Interpretació del 
Patrimoni Històric “La Caserna”

Inauguració dijous 4 de març a 
les 19.00 h

Dies i horaris: del 4 al 22 de 
març dijous i divendres de 
18.00 a 20.00 h i dissabtes i 
diumenges de 12.00 a 14.00 h

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

23 dones, amb edats i situacions 
personals diferents, celebren 
el seu cos a través d’aquestes 
fotografies de la martorellenca 
Glòria Cruz. El nu femení vist 
des d’un punt de vista femení, 
tot més a prop de la poesia que 
de l’erotisme.

 “De Paris 
a Nova York. 
Gravats de la 
Col·leció Gelonch 
Viladegut”
Lloc: Muxart. Espai d’Art i 
Creació Contemporanis

Inauguració dijous 19 de març a 
les 19.00 h

Dies i horaris: del 19 de març a 
el 21 de juny , dijous i divendres 
de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 a 
14.00h

Més informació al 93 774 22 23 
o a museus@martorell.cat
Aquesta exposició vol mostrar, 
mitjançant gravats i obra gràfica 
dels grans artistes del moment, 
l’evolució de l’art i els canvis de 
capitalitat del món i del mercat 
de l’art durant els segles XIX i XX.

 “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 
14.00 h. Tancat 1 i 6 de gener

Preu: Entrada gratuïta

Org.: Ajuntament de Martorell 

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

Exposicions
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 Obertura del 
refugi Antiaeri de 
Martorell
Lloc: Refugi antiaeri de Martorell. 
Pl. de la Vila, s/n

Dies i horaris: 

Divendres 27 de març de 17 a 20 
h. Entrada lliure amb el suport d’un 
fullet informatiu. Aquest mateix dia 
a les 18 h, visita guiada amb reserva 
prèvia.

Dissabte 28 de març d’11 a 14 h i 
de 17 a 20 h. Entrada lliure amb 
el suport d’un fullet informatiu. 
Aquest mateix dia a les 11 h i a les 
12.30 h, visita guiada amb reserva 
prèvia.

Diumenges 29  de març d’11 a 14 
h i de 17 a 20 h. Entrada lliure amb 
el suport d’un fullet informatiu. 
Aquest mateix dia a les 11 h i a les 
12.30 h, visita guiada amb reserva 
prèvia.

Més informació i concertació de 
visites guiades al 93 774 22 23 o 
a museus@martorell.cat. Activitat 
gratuïta amb aforament limitat 

El refugi antiaeri de la Pl. de la Vila 
va ser un dels construïts en el marc 
de la Guerra Civil. Fou localitzat el 
1990, a conseqüència de les obres 
de pavimentació de la plaça i donat 
el seu bon estat de conservació, 
l’ajuntament va decidir habilitar 
l’accés per a la visita. 

L’Agenda     Març 2020  02. Activitats 01. L’Entrevista 04. Exposicions 01. L’Entrevista 04. Exposicions

De l’1/03/2020 al 31/03/2020
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Sense distinció de 
raçes, edat o grup 
social

Junts per 
la igualtat

8/03
Dia Internacional

de la Dona


