
 DEL 23 D'ABRIL
AL 2 DE MAIG 

— DE 2021 —

M A R T O R E L L



La Primavera sempre torna 

Després d’un any difícil d’epidèmia, la primavera s’obre pas i creixen 
els brots d’esperança i d’il·lusió. Recordeu que per molt dur que sigui 
l’hivern, la primavera sempre torna. I la primavera és sinònim de Fira 
i d’alegria. Celebrem l’arribada del bon temps i ho farem recuperant 
progressivament aquells actes que hem hagut d’ajornar per protegir la 
salut de tothom. 

Tots tenim moltes ganes de retrobar-nos i de recuperar el pols 
social, associatiu i cultural del nostre poble. El recuperem amb seny 
i amb prudència, adaptant-nos a la situació d’epidèmia, fent actes 
presencials segurs per a tothom i, quan no es pugui, retransmetent-los 
per Internet a través de MartorellDigital.cat perquè no us perdeu res. 

Enguany, la Fira arrencarà per Sant Jordi i s’allargarà fins al 2 de maig. 
La cultura tindrà un paper rellevant començant per la celebració del 
Dia del Llibre i de la Rosa. Necessitem riure i bon humor i per això el 
pregó el farà l’actor Boris Ruiz i hem programat espectacles teatrals 
com els del Quim Masferrer i el Mag Lari, que de ben segur ens 
arrencaran molts somriures i ens il·lusionaran. 

També necessitem deixar-nos endur per les emocions de la música 
amb el piano i la simpatia del Manu Guix, l’alegria de Buhos i el 
contrapunt clàssic de la soprano Laura Cruz. Els elements de cultura 
popular del nostre poble tornaran a brillar amb una mostra de balls 
a la pista-Jardí d’El Progrés i el concert de la Cobla Maricel i Andreu 
Miret. 

I posarem punt i final, després del complet programa que teniu a les 
mans, amb un piromusical que omplirà el cel de Martorell de llum, 
color i interpretacions en directe en homenatge al tenor martorellenc 
Josep Palet, en el 75è aniversari de la seva mort. 

Tot és primavera a Martorell i l’hem de celebrar tant com puguem, 
seguint els protocols previstos per evitar contagis del virus. Hem de 
fer-ho sense por, però amb tota la prudència que requereix el moment 
actual. Estic convençut que la primavera serà un impuls per a tots i 
ens ajudarà a recuperar l’estat d’ànim per superar aquesta epidèmia. 
Amb aquest esperit positiu, junts ens en sortirem.

Bona Fira a tothom!Totes les activitats d’aquest programa s’adaptaran en 
funció de la situació sanitària i de les normatives vigents 
en cada moment.

Manteniu-vos informats a través del web martorell.cat

XAVIER FONOLLOSA I COMAS
Alcalde de Martorell

Tota la informació cultural i de festes
de Martorell al teu abast.

Descarrega’tl’app

entrades.martorell.cat
Totes les reserves i venda d’entrades 
en un sol clic!



ACTES 
PREVIS
22 D’ABRIL

17.30 h 
Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis (pl. de les Hores, s/n)

CREART: TALLER 
D’AQUAREL.LA
Taller a càrrec de l’artista Carmen 
Bueno, inspirat en la sèrie 
“Papallones” de Jaume Muxart.

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

Taula d’escriptors locals a les llibreries 
Alfambra, Miró, Alfil-Be i New Còsmic. 

Amb la presència de Marta Álvarez, 
Joaquima Nolla, Ana Masago, Eugeni Muriel, 
Josep Maria Calaf, Míriam Rodríguez, Rafi 
Bueno, Sara Garcia, Juan Luís Torrero, Rosa 
Grau, Robert Garcia, Ruy d’Aleixo i Oriol 
Alonso.

Per a més informació consulteu el 
programa de Sant Jordi.

Il·l
us

tr
ac

ió
 d

e 
Cl

ar
a-

Ta
ni

t A
rq

ué

FESTA DEL LLIBRE I 
DE LA ROSA
Aquest Sant Jordi les llibreries i floristeries 
de Martorell també sortiran al carrer.

19.00 h 
Sala Teatre d’El Progrés (c. del Mur, 64)

LABORATORI 
MUSICAL AMB 
MANU GUIX
L’artista explicarà el procés creatiu 
per commemorar el Dia Mundial de 
la Creativitat i la Innovació. Amb la 
participació de l’Orquestra de Cordes, 
el Combo de Veus i la Banda de Vent 
de l’Escola Municipal de Música.

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

19.30 h 
Auditori Joan Cererols (pl. de les Cultures, s/n)

SHADO EL MAG. 
SUBLIMINAL
El públic és partícip de l’espectacle, 
demostrant com som controlats per la 
societat en què vivim i com es pot entrar a 
la nostra ment a través de la suggestió.

 Preu: 3 €, anticipada general; 2,50 €, 
anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o 
pensionista); 4 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

20.00 h 
Sala Teatre d’El Progrés (c. del Mur, 64)

46è PREMI VILA DE 
MARTORELL 
Gala del Premi Vila de Martorell
Lliurament dels premis als guanyadors 
d’aquest any a càrrec d’Àngels Bassas, actriu 
i escriptora. Ha treballat en sèries de televi-
sió, com ‘Les de l’hoquei’, ‘Temps de silenci’, ‘El 
cor de la ciutat’, ‘Cuéntame’ o ‘El internado’. 
L’acte comptarà amb l’acompanyament del 
grup Henka, amb Eugeni Muriel, guitarra; 
Carlos Copado, veu, i Sandra Morera, veu.

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

23 DIVENDRES
ABRIL

ELS LLIBRES, 
UNA FORÇA DIFERENT

19.00 h 
Pista-jardí d’El Progrés (c. del Mur, 64)

PREGÓ DE LA FIRA 
DE PRIMAVERA
A càrrec de Boris Ruiz, actor de llarga 
trajectòria i reconegut prestigi, que ha 
participat a La Vampira de Barcelona, 
pel·lícula gravada a Martorell i 
guanyadora de 5 premis Gaudí.

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat



24

De 10.00 a 20.00 h 
Rambla de les Bòbiles

MERCAT 
D’ARTESANIA I 
PRODUCTES DE 
PROXIMITAT

11.00, 12.00 i 13.00 h 
L’Enrajolada. Casa-Museu Santacana (c. de 
l’Aigua, 1)

CIA. MICROTROUPE. 
EL PONT DEL DIABLE
Un espectacle de teatre de titelles per 
a tots els públics, una adaptació de la 
Llegenda del pont del Diable que expliquen 
a molts indrets del nostre país: Martorell, 
Sarroca de Bellera, Tarragona o Ceret.

 Preu: 3 €, anticipada general; 2,50 €, 
anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o 
pensionista); 4 €, taquilla. Gratuït per als 
menors de 12 anys.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00 h
Museu Municipal Vicenç Ros (av. de Vicenç 
Ros, s/n)

VISITA 
TEATRALITZADA

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

18.00 h 
Sala Teatre d’El Progrés (c. del Mur, 64)

COBLA MARICEL 
I ANDREU MIRET. 
CATALUNYA, TERRA 
DE CANTS
Un viatge sonor que dibuixa la petja 
musical d’un país acompanyat del timbre 
més característic i únic de la nostra terra, 
la cobla, al costat d’una de les veus líriques 
amb més projecció de Catalunya.

Org: Secció Sardanista de Martorell

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

DISSABTE
ABRIL

20.30 h 
Sala Teatre El Progrés (c. del Mur, 64)

MANU GUIX.  
UNA NIT AMB MANU GUIX

L’artista, amb el seu piano de cua i cantant totes les harmonies vocals, 
presenta una proposta íntima i plena de sensibilitat. 

 Reserva de localitats a entrades.martorell.cat



De 10.00 a 20.00 h 
Pl. de l’Església, c. de Francesc Santacana, 
pl. de la Vila i pl. de les Hores

MERCAT 
D’ARTESANIA I 
PRODUCTES DE 
PROXIMITAT

De 10.00 a 13.30 h 
Pàrquing del Vapor

TRENET A LA FIRA 
PRIMAVERA
Org: Associació Amics del Ferrocarril de 
Martorell

De 10.00 a 14.00 h 
Plaça Maria Canela  

ACTIVITATS DE 
L’ASSOCIACIÓ AMICS 
DE SANT ANTONI 
ABAT
Org: Amics de Sant Antoni Abat

12.00 h 
Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis (pl. de les Hores, s/n)

JOC DE PARAULES. 
VISITA FAMILIAR
Visita familiar dinamitzada i taller 
experimental a l’entorn de l’exposició 
“L’Elogi del malentès”.

Per a infants a partir de 6 anys.

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

12.00 h 
Pista-Jardí d’El Progrés (c. del Mur, 64)

MOSTRA DE BALLS 
DE CULTURA 
POPULAR  
DE MARTORELL
Amb la participació del Gegants de 
Martorell, els Cagrossos de Martorell, la 
Colla de Diables i Drac de Martorell i els 
Bastoners de Martorell i la Martukada.

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

25 DIUMENGE
ABRIL

16.30 i 19.00 h 
Sala Teatre d’El Progrés (c. del Mur, 64)

MONOLOADDICTES: QUIM MASFERRER.  
BONA GENT
Ha arribat l’hora de fer un homenatge al públic en un espectacle únic i 
impossible de repetir perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o 
millor dit: molts protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta experiència.

 Preu: 20 €, anticipada; 25 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat
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12.00 i 13.15 h 
Nau#2 de Ca n’Oliveres (c. de Juan de la 
Cierva, 2)

CIA. PONTEN-PIE. 
LOO
Peça de gran potència visual, i minimalista, 
on la plasticitat evoca imatges inèdites del 
desert i la seva formació.

Col: La Xarxa

 Preu: 3 €, anticipada general; 2,50 €, 
anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o 
pensionista); 4 €, taquilla. Gratuït per als 
menors de 12 anys.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

19.00 h 
Sala Teatre d’El Progrés  
(c. del Mur, 64)

M’CLÀSSICS:  
LAURA CRUZ
La guanyadora del Concurs de Cant Josep 
Palet 2019 oferirà un recital on s’estrenarà 
una obra inèdita sobre un poema de 
Francesc Pujols, musicat per Raquel 
Garcia Tomas.

Col: Joventuts Musicals de Martorell

 Preu: 3 €, anticipada general; 2,50 €, 
anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o 
pensionista); 4 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

17.30 h
Terrassa de la Biblioteca (av. de les 
Mancomunitats Comercals, 13)

HORA DEL CONTE: 
FÈLIX BRUNET. 
POLSIM DE MÀGIA 
PER L’ABRIL
Una mica de màgia per descobrir que els 
llibres i la lectura ens porten a universos 
fantàstics i màgics.

20.00 h 
Auditori Joan Cererols (pl. de les Cultures, s/n)

DIARIO DE UN LOCO
Aksenti Iwanowich Popristshin —un 
funcionari desgraciat en el seu treball i 
enamorat sense remei de Sofia, la filla 
del director— s’endinsa visiblement en 
la bogeria que li arregla tots els seus 
problemes, on ell pot parlar la llengua  
dels gossos, pot pretendre la filla del 
director i, inclús, és el nou rei d’Espanya: 
Fernando VIII!

 Preu: 3 €, anticipada general; 2,50 €, 
anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o 
pensionista); 4 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

DIJOUS
ABRIL

DILLUNS
ABRIL



9.00 h 
Pistes del CP Martorell (darrere estació 
FGC Martorell Central)

39è TORNEIG DE 
FIRA
Modalitat de dupletes muntades, 
sistema de joc de melé setmanal, amb 
internacional a les finals.

Org: Club Petanca Martorell

 Preu: 6 € per jugador.

19.00 h 
Sala Teatre El Progrés (c. del Mur, 64)

BUHOS. TERÀPIA 
COLECTIVA
Primer espectacle per a teatres de Buhos 
que es reinventa i presenta una obra 
musical inèdita que convida a un procés 
de treball interior i d’evolució personal. Un 
mètode curatiu de l’ànima a través de la 
sàtira, la reflexió, la crítica sense embuts i, 
sobretot, l’humor.

Un espectacle catàrtic sota la direcció, el 
mestratge i el savoir-faire únics d’Albert Pla.

 Preu: 12 €, anticipada general; 10 €, 
anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o 
pensionista); 13 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

01 DISSABTE
MAIG30 DIVENDRES

ABRIL

19.00 h 
Auditori Joan Cererols (pl. de les Cultures, s/n)

CICLE GAUDÍ: SENTIMENTAL
En Julio i l’Ana fa més de quinze anys que estan junts. Formen una 
parella que ja no es mira ni es toca, i que ha fet del combat diari 
l’essència de la seva relació. Aquesta nit l’Ana ha convidat a casa als 
seus veïns de dalt, en Salva i la Laura, una parella més jove que ells, 
amable i simpàtica, però els “sorolls” s’han convertit en una molèstia 
per a en Julio i l’Ana…

Org: Cinema del Diable

 Preu: 4,50 €, general; 3 €, socis Cinema del Diable i Carnet jove; 2x1, socis 
Club La Vanguardia.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat



02 DIUMENGE
MAIG

11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00 h
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana (c. de 
l’Aigua, 1)

VISITA 
TEATRALITZADA

 Reserva de localitats  
a entrades.martorell.cat

12.00 h 
Sala Teatre El Progrés (c. del Mur, 64)

MAG LARI. UNA NIT 
AMB EL MAG LARI
Un espectacle amb el Mag Lari de sempre, 
amb la sorpresa, amb l’humor de sempre i, 
sobretot, amb la il·lusió de sempre!

 Preu: 5 €, anticipada general; 4 €, anticipada 
reduïda (públic jove de fins a 25 anys o 
públic més gran de 65 anys o pensionista); 
6 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

21.30 h 
Plaça de les Cultures

EL PIROMUSICAL
Paula Sanchez Valverde (soprano), Mar Esteve 
(Mezzosoprano) i Ferran Albrich (baríton) retran homenatge 
a Josep Palet en el 75è aniversari de la seva mort en un 
espectacle on es combinen música, llum i color.

Col: Joventuts Musicals de Martorell

 Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

19.00 h 
Nau#2 de Ca n’Oliveres (c. de Juan de la Cierva, 2)

VAIG SER PRÒSPER
L’última gran obra de Shakespeare, La Tempesta, serveix com a punt de 
partida per a una exploració de la naturalesa de la senectut humana.

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i el Grup BBVA ofereixen 
aquest espectacle de l’obra finalista del Premi BBVA de Teatre 2021.

 Preu: 3 €, anticipada general; 2,50 €, anticipada reduïda (públic jove de fins a 
25 anys o públic més gran de 65 anys o pensionista); 4 €, taquilla.

 Venda d’entrades a entrades.martorell.cat



EXPOSICIONS
Muxart. Espai d’Art i  
Creació Contemporanis  
(pl. de les Hores, s/n)

Horari de visites:  
dijous i divendres, de 17.00 a 
20.00 h. Dissabtes, diumenges i 
festius, de 10.30 a 14.00 h

Lúa Coderch. The courage of shutting up. 2018. Fotografia: © Daniel Vega Borrego (cortesia de Twin Gallery)

L’alcalde republicà Josep Riera Claramunt des del balcó 
de l’antic ajuntament dirigint-se a la multitud de la plaça 
de la Vila. L’acompanyen els regidors Lluís Mestres i 
Vicenç Ros a la dreta de la bandera, i el jutge Benjamí 
Almirall, amb corbatí. 14 d’abril de 1931. Fotografia 
cedida per Josep Arús Rovira.

Farmàcia Bujons   
(pl. de la Vila, 41) Mòdul visible 
des de l’exterior

Horari de visites:  
dijous 22 i divendres 23, de 
17.00 a 20.00 h. Dissabte 24 i 
diumenge 25 , d’11.00 a 14.00 h

Biblioteca Martorell    
(av. De les Mancomunitats 
Comarcals, 13)

Horari de visites:  
Horari d’obertura de la 
Biblioteca

Cafè d’El Progrés (c. del Mur, 64)

Horari de visites:  
dijous i divendres, de 18.00 a 
20.00 h. Dissabtes, diumenges i 
festius, de 12.00 a 14.00 h  
i de 17.00 a 20.00 h

Ferreteria Bacarisas     
(c. d’Anselm Clavé, 23)

Horari de visites:  
diumenge 25 d’abril, de 10.00 
a 20.00 h

MUXART. COLOR I 
COMPOSICIÓ.  
Exposició permanent
Les obres del pintor martorellenc Jaume Muxart ens 
permeten conèixer el seu univers iconogràfic, la manera 
com treballava la composició, l’expressionisme cromàtic de 
la pinzellada, la metodologia del procés pictòric, els seus 
referents històrics i el sentit de les sèries temàtiques. Així, 
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.

ELOGI DEL MALENTÈS. 
Exposició temporal
Exposició itinerant del Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de 
Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona.

La mostra, comissariada per Joana Hurtado, és una invitació 
a reflexionar sobre el conflicte que destapa el malentès i 
l’oportunitat que proporciona per descobrir un punt de vista 
alternatiu a través de 18 obres de 14 artistes dones: Mar Arza, 
Cabello/Carceller, Lúa Coderch, Kajsa Dahlberg, Anna Dot, Dora 
García, Andrea Gómez, Núria Güell, Alexandra Leykauf, Mariona 
Moncunill, Mireia Sallarès, Batia Suter i Pilvi Takala.

VISCA LA REPÚBLICA!  
90 ANYS
Amb motiu del 90 aniversari de la proclamació de la II 
República, 25 museus de la Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona participen en el projecte de Memòria 
en Xarxa 2021 que permet posar en valor la importància dels 

museus com a dipositaris d’un llegat històric 
comú. Els Museus de Martorell s’han sumat a 
la iniciativa i presenten el mòdul expositiu a 
la Farmàcia Bujons LA PROCLAMACIÓ DE LA II 
REPÚBLICA A MARTORELL. ABRIL DE 1931: LA 
CRÒNICA DE JOSEP CANALS «TET» que inclou 
un resum del relat del periodista martorellenc, 
algunes fotografies i la bandera de l’Agrupació 
President Companys de Martorell - Esquerra 
Republicana, cedida per Josep Arús Rovira.

DESCOBRIM EMILI PUJOL
Maria Ribera Gibal és una experta en guitarra, no sols com 
a intèrpret sinó també com a historiadora ens presenta tots 
aquells secrets minúsculs que van formar part de la vida 
d’aquest guitarrista català internacional.

GANES DE TORNAR-VOS A 
VEURE
Exposició de figures festives de Martorell i d’arreu del país.

Org: Gegants de Martorell

EXPOSICIÓ DE VEHICLES 
ANTICS I CLÀSSICS
Org: AMCAM

Entrada lliure a totes les exposicions

Informació: tel. 93 774 22 23 o museus@martorell.cat



DIJOUS 22 D’ABRIL

 17.30 h CREART: TALLER D’AQUAREL·LA. 
Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis

 19.00 h LABORATORI MUSICAL AMB MANU 
GUIX. Sala Teatre d’El Progrés

DIVENDRES 23 D’ABRIL

 19.00 h PREGÓ DE LA FIRA DE PRIMAVERA. 
Pista-jardí d’El Progrés

 19.30 h SHADO EL MAG. Subliminal. 
Auditori Joan Cererols

 20.00 h 46è PREMI VILA DE MARTORELL. 
Sala Teatre d’El Progrés

DISSABTE 24 D’ABRIL

 De 10.00 a 20.00 h MERCAT D’ARTESANIA 
I PRODUCTES DE PROXIMITAT. Rambla de 
les Bòbiles

 11.00 h CIA. MICROTROUPE. El Pont 
del Diable. L’Enrajolada. Casa-Museu 
Santacana

 11.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu 
Municipal Vicenç Ros

 12.00 h CIA. MICROTROUPE. El Pont 
del Diable. L’Enrajolada. Casa-Museu 
Santacana

 12.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu 
Municipal Vicenç Ros

 13.00 h CIA. MICROTROUPE. El Pont 
del Diable. L’Enrajolada. Casa-Museu 
Santacana

 13.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu 
Municipal Vicenç Ros

 17.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu 
Municipal Vicenç Ros

 18.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu 
Municipal Vicenç Ros

 18.00 h COBLA MARICEL I ANDREU MIRET. 
Catalunya, Terra de cants. Sala Teatre 
d’El Progrés

 19.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu 
Municipal Vicenç Ros

 20.30 h MANU GUIX. Una nit amb Manu 
Guix. Sala Teatre El Progrés

DIUMENGE 25 D’ABRIL

 De 10.00 a 20.00 h MERCAT D’ARTESANIA 
I PRODUCTES DE PROXIMITAT. Pl. de 
l’Església, c. de Francesc Santacana,  
pl. de la Vila i pl. de les Hores

 De 10.00 a 13.30 h TRENET A LA FIRA 
PRIMAVERA. Pàrquing del Vapor

 De 10.00 a 14.00 h ACTIVITATS DE 
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE SANT ANTONI 
ABAT. Plaça Maria Canela

 12.00 h JOC DE PARAULES. VISITA 
FAMILIAR. Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis

 12.00 h MOSTRA DE BALLS DE CULTURA 
POPULAR DE MARTORELL. Pista-Jardí d’El 
Progrés

 16.30 h MONOLOADDICTES: QUIM 
MASFERRER. Bona Gent. Sala Teatre d’El 
Progrés

 19.00 h MONOLOADDICTES: QUIM 
MASFERRER. Bona Gent. Sala Teatre d’El 
Progrés

DILLUNS 26 D’ABRIL
 12.00 h CIA. PONTEN-PIE. Loo. Nau#2 de 
Ca n’Oliveres

 13.15 h CIA. PONTEN-PIE. Loo. Nau#2 de 
Ca n’Oliveres

 19.00 h M’CLÀSSICS: LAURA CRUZ. Sala 
Teatre d’El Progrés

DIJOUS 29 D’ABRIL

 17.30 h HORA DEL CONTE: FÈLIX BRUNET. 
Polsim de màgia per l’abril. Terrassa de 
la Biblioteca

 20.00 h DIARIO DE UN LOCO. Auditori Joan 
Cererols

DIVENDRES 30 D’ABRIL

 19.00 h CICLE GAUDÍ: SENTIMENTAL. 
Auditori Joan Cererols

DISSABTE 1 DE MAIG
 9.00 h 39è TORNEIG DE FIRA. Pistes del 
CP Martorell

 19.00 h BUHOS. Teràpia col·lectiva. Sala 
Teatre El Progrés

DIUMENGE 2 DE MAIG
 11.00 13.00 h VISITA TEATRALITZADA. 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 12.00 h MAG LARI. Una nit amb el Mag 
Lari. Sala Teatre El Progrés

 12.00 h VISITA TEATRALITZADA. 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 13.00 h VISITA TEATRALITZADA. 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 17.00 h VISITA TEATRALITZADA. 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 18.00 h VISITA TEATRALITZADA. 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 19.00 h VISITA TEATRALITZADA. 
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 19.00 h VAIG SER PRÒSPER. Nau#2 de Ca 
n’Oliveres

 21.30 h EL PIROMUSICAL. Plaça de les 
Cultures

L’Ajuntament seguirà els següents pro-
tocols, sempre d’acord amb la normativa 
vigent:

• Desinfecció diària de tots els espais.

• A l’entrada de tots els espais hi haurà 
dispensadors de gel hidroalcohòlic.

• L’aforament i la disposició del seients 
compliran les distàncies de seguretat 
requerides.

• L’accés i el desallotjament dels espais 
es faran de manera esglaonada i sota 
control del personal d’acomodació per 
garantir la distància de seguretat.

• Als espais no es facilitarà cap full de 
mà ni programa de l’acte en paper. La 
informació estarà únicament disponi-
ble en línia.

• En l’espai d’exhibició s’habilitaran vies 
accés i sortida per tal de no produir 
aglomeracions de persones.

MESURES INDIVIDUALS:

• Recorda que a tots el espais cal man-
tenir una distància de seguretat entre 
persones d’1.5 metres.

• L’ús de la mascareta és obligatori.

ENTRADES I DOCUMENTS: 

• Caldrà arribar als espais de represen-
tació amb prou antelació per facilitar 
l’entrada esglaonada. 

• Et recomanem portar l’entrada des-
carregada al mòbil per evitar al màxim 
el contacte amb paper.

Si penses que pots tenir símptomes de la 
Covid-19 o has estat en contacte amb algú 
diagnosticat del virus, queda’t a casa. Se-
gur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos 
ben aviat.

Els espectacles gratuïts
Tots els espectacles gratuïts que es 
fan en espais interiors estan limitats a 
l’aforament del local.

Informació
Ajuntament de Martorell. Patronat Mu-
nicipal de Serveis d’Atenció a les Perso-
nes de Martorell. 

www.martorell.cat 
Per a consultes i suggeriments: 

cultura@martorell.cat / 93 775 00 50

Agraïments
A Protecció Civil, als Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya i a totes les entitats 
de Martorell que han col·laborat desinte-
ressadament en aquest programa d’ac-
tes de la Fira de Primavera de 2021.

Organització:
Totes les activitats d’aquest programa 
estan organitzades per diferents àrees 
del PMSAPM i per diferents entitats as-
sociatives que reben el suport de l’Ajun-
tament de Martorell. 

DIA A DIA

PARLEM DE  
LA FESTA

COVID-19 PROTOCOL DE 
PREVENCIÓ 

A continuació es detalla el protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la Co-
vid-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assis-
teixin a propostes escèniques a Martorell. 
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