Un any més a començaments d’octubre celebrem una
de les festes més nostrades, el Roser, que aquest maleït virus no ens va deixar gaudir l’any anterior. L’evolució de l’epidèmia i l’avanç en la vacunació fan que
anem recuperant progressivament els espais culturals
i socials que donen vida al nostre poble de manera
segura i amb prudència.
La cultura del vi i la gastronomia tornen, doncs, a ser
protagonistes al nostre poble amb la Festa del Roser,
que celebrem novament de l’1 al 10 d’octubre de 2021,
amb propostes molt diverses programades amb totes
les mesures de seguretat i prevenció perquè tothom
hi participi de manera responsable.
A Martorell donem la benvinguda a la tardor celebrant
el nostre passat vitivinícola, rememorant els orígens
del nostre poble amb una diversa programació d’activitats. La gastronomia i el vi, com cada any, seran els
protagonistes d’una festa que té com a eix central el
10è Vimart, la Fira de Vins i Caves de Martorell.
La tradicional festa del most comptarà enguany amb
la presència de Carme Ruscadella, cuinera i divulgadora gastronòmica, que farà el pregó abans de la tradicional trepitjada de raïm a la plaça de la Vila.

Com sempre, hi haurà activitats per a tots els gustos
i edats: des de mostra de productes del nostre comerç local, racons del Vimart, cinema, tallers, visites
teatralitzades als museus de Martorell i exhibicions de
cultura popular, fins a propostes de moda, solidaritat
i música per a tots els gustos.
Les associacions i entitats martorellenques tenen una
gran importància en el nostre poble i, com cada any,
volem reconèixer aquesta contribució al desenvolupament social, cultural i esportiu del municipi. El suport
del teixit associatiu i la vostra participació, la de tots
els veïns i veïnes de Martorell, fan que aquestes festes
siguin tot un èxit.
Us convido a gaudir amb alegria i amb molta precaució i actitud responsable d’aquestes tan esperades
festes del Roser.
Bona Festa del Roser!
Xavier Fonollosa i Comas
Alcalde de Martorell
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SaLutació de l’alcalde

Tota la informació

cultural i de festes de Martorell
al teu abast

Descarrega’t
l’app

Per assistir als actes de la Festa del Roser és imprescindible la reserva de localitats. Aquesta petició es podrà fer a través del portal
entrades.martorell.cat o a les oficines del PMSAPM.
Si finalment no fareu ús de la vostra reserva gratuïta, us preguem que ho comuniqueu al correu cultura@martorell.cat per tal de poder
alliberar la localitat i que una altra persona la pugui utilitzar.
Per tal de garantir la màxima assistència possible en els actes de major aforament, es cobraran 3 € per entrada, que seran retornats
posteriorment a les persones que assisteixin a l’esdeveniment mitjançant el mateix sistema de pagament emprat en la compra.
Totes les activitats d’aquest programa s’adaptaran en funció de la situació sanitària i de les normatives vigents en cada moment.
Venda d’entrades a
entrades.martorell.cat

@fesmartorell

divendres

1

octubre
18.00 h

COMMEMORACIÓ
DE L’1 D’OCTUBRE,
DIA INTERNACIONAL
DE LA GENT GRAN

19.00 h

VI DE LLETRES
PUJOLSIÀ
Torre de les Hores
(c. del Mur, 63)

Una vetllada màgica on la
Clara Antúnez, sommelier,
i en Josep Pedrals, escriptor
i poeta, es fonen entre vins i versos
Preu: 10€.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat
Org: Fundació Francesc Pujols

22.30 h

SMEGMA

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

Banda d’adolescents de cançons pròpies
i versions, principalment de Punk Rock
dels 60, 70 i 80.
Preu: 3 €. Aquest import serà retornat a les
persones que assisteixin a l’acte.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
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Plaça de les Cultures

El grup de ball en línia de la gent gran
i majors de 55 commemora el Dia
Internacional de la Gent gran amb una
exhibició de ball en línia, activitat que al
llarg de l’any practiquen en els Esplais de
la Gent Gran de Buenos Aires i La Vila.

dissabte

2

octubre
De 10.00 a 13.30 h

ENTRENAMENT OBERT
DE DEFENSA PERSONAL
Instalacions Esportives Municipals
(Av. dels Germans Martí, 16)

Per a majors de 14 anys
Inscripció prèvia imprescindible
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Org: Nihon Tai-Jitsu

11.00, 12.00 i 13.00 h

VISITES
TEATRALITZADES
Museu Municipal Vicenç Ros
(Av. de Vicenç Ros, s/n)

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

De 16.30 a 21.30 h

MERCAT SOLIDARI
DE ROBA I JOGUINES
Av. del Camí Fondo, 18

Org: Fundació Tutelar Som Capaços

19.00 h

PAKI PAYÁ.
Shake, shake, shake
Camp de les Carolines
(c. del Revall, s/n)

Un espectacle burlesc de quadre aeri
i màstil xinès. Humor, complicitat, risc i
emoció en una proposta sorprenent a ritme
de música Disco.
Preu: 3 €. Aquest import serà retornat a les persones
que assisteixin a l’acte.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

#BIGFRIDAYX GAME SHOW
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Tarda amb la millor música, diversió i jocs per poder gaudir
per a adolescents.
Preu: 3 €. Aquest import serà retornat a les persones que assisteixin a l’acte.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

21.30 h

VERSOTS I CREMADA
ESTÀTICA
Camp de les Carolines
(c. del Revall, s/n)

La Colla de Diables i Dracs de Martorell ens presenten els
habituals Versots i acte de la Velleta de l’Any. Enguany
degut a les restriccions, no es realitzarà correfoc i el
format serà estàtic; una cremada diabòlica de foc i color.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
Org: Colla de Diables i Drac de Martorell

22.30 h

TREMENDU SHOW
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Un espectacle inspirat en el programes de TV dels anys 90
i els 00, on el públic jove és el veritable protagonista.
Preu: 3 €. Aquest import serà retornat a les persones que assisteixin a l’acte.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
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19.30 h

diumenge

3

octubre
De 10.00 a 14.00 h

MERCAT SOLIDARI
DE ROBA I JOGUINES
Av. del Camí Fondo, 18

Org: Fundació Tutelar Som Capaços

FESTA DEL roSER 2021 • mARTORELL • 8

11.00, 12.00 i 13.00 h

VISITES
TEATRALITZADES
L’Enrajolada.
Casa Museu Santacana
(c. de l’Aigua, 1)

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

12.00 h

LA XARXA:
ENGRUNA TEATRE
Sopa de Pedres
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

L’Alma, una nena que ha de fugir del seu
país, arriba a un indret desconegut on
aparentment tothom té de tot però no
volen compartir res amb ella. Amb enginy
i intel·ligència fa una sopa de pedres que
transforma l’individualisme de tot un poble
en una feina en equip i dona una lliçó de
vida a tots aquells que inicialment li havien
tancat la porta.
Preu: 6 €.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat
Org: La Xarxa

18.00 h

CONCERT DE
L’APLEC DEL ROSER
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Concert de sardanes i música per a
cobla a càrrec de les cobles Marinada i
Mediterrània.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
Org: Secció Sardanista de Martorell

19.00 h

M’CLÀSSICS:
ELISE EFREMOV
Auditori Joan Cererols
(pl. de les Cultures, s/n)

La soprano guanyadora del segon premi
i del premi Joan Cererols del Concurs de
Cant Josep Palet 2019 oferirà un concert
d’àries d’òpera i cançó francesa.
Preu: 3 €, anticipada generaal; 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
Col: Joventuts Musicals de Martorell

dilluns

dimarts

octubre

octubre

17.30 h

10.00 h

JOAN TRIADÚ. UN
REFERENT CÍVIC I ÈTIC
Auditori Joan Cererols
(pl. de les Cultures, s/n)

Xerrada a càrrec de Carme Alcoberro.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
Col: Omnium Cultural

5

EXERCICIS D’ATENCIÓ I
RELAXACIÓ MITJANÇANT
PRÀCTICA DE MEDITACIÓ
Esplai per a la Gent Gran
Buenos Aires
(av. de Fèlix Duran i Canyameres, 5)

Dirigit a adults que pateixen preocupacions,
estrès i angoixes així com problemes de
concentració que desitgin practicar
un estat de calma i capacitació mental.
18.00 h

20.00 h

TAST: ELS
NEGRES DE LA
DO PENEDÈS
Cafè d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Descoberta dels vins negres
que s’elaboren a la DO Penedès.
Reserva de localitats
a entrades.martorell.cat
Col: DO Penedès

TALLER D’ELABORACIÓ
DE SABÓ DE VI
Biblioteca Martorell
(av. Mancomunitats Comarcals, 13)

A partir de vi de garnatxa, l’oli d’oliva i les
mantegues cadascú farà el seu sabó orgànic.
Parlarem dels beneficis que els polifenols del vi
exerceixen a la nostra pell i de la part saludable
del vi, com ara la vinoteràpia, i també de les
propietats saludables dels materials utilitzats.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

20.00 h

ÖLIVIA MUSYK
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Piano, violi i veu, un homenatge
a la senzillesa, un recorregut
de la vida a la mort amb
la vinya com a fil conductor.
Reserva de localitats
a entrades.martorell.cat
Col: DO Penedès
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4

dimecres

6

octubre
17.30 h

CANVIEM I
ADAPTEM-NOS PER
PREVENIR ACCIDENTS
FESTA DEL roSER 2021 • mARTORELL • 10

Esplai per a la Gent Gran La Vila
(c. del Mur, 2)

L’Equip d’Atenció Primària de Martorell
desenvolupa aquest Taller amb recomanacions
pràctiques per prevenir ensurts a casa.
18.30 h

PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE:
L’ALÈ DE DIONÍS
Torre de les Hores
(c. del Mur, 63)

A càrrec de Joan Cuscó, autor.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
Org: Fundació Francesc Pujols

20.00 h

VINS DE LA
MEMÒRIA
Cafè d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Una tria del projecte Vins de la Memòria,
amb el qual el prestigiós sommelier
Xavi Nolla ha creat vins singularíssims
que recorren la trajectòria vital del seu avi,
estroncada per la Guerra Civil i que passa
per zones vinícoles com la Terra Alta, la
Conca de Barberà o la Catalunya Nord.
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

7

octubre

17.30 h

CREART

Taller de disseny i pintura
acrílica sobre tela d’una etiqueta
de vi a càrrec de l’artista local
Carmen Bueno.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

21.00 h

ESPAI BOMBOLLES
I MARIDATGES
INSOSPITATS
Piscina d’Estiu
(c. de Gelida, s/n)

Degustació d’escumosos
de Raventós i Blanc
(La importància del terrer, la Conca
del Riu Anoia) maridats amb platets
gastronòmics de Restaurant Les
Vinyes, Aqqua Restaurant i
Pastisseria Artigues.
Amb l’actuació del cantautor
Lucas Masciano.
Preu: 20 €.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat
Col: Naturaa
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Jardins de
l’Enrajolada.
Casa Museu Santacana
(c. de l’Aigua, 1)

divendres

8

octubre
19.00 h

INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ “CREA
ZONA OBERTA”
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Muxart.
Espai d’art i creació contemporanis
(pl. de les hores, s/n)

20.00 h

XXV TROBADA
D’ENTITATS
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Reconeixement de l’Ajuntament de
Martorell a les entitats que contribueixen
al desenvolupament social, cultural,
esportiu, etc. del municipi.
Acte adreçat a les entitats de Martorell.

20.00 h

TAST:
LA FRUITA
DEL VI

Cafè d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Descoberta de vins que mantenen el
vigor de la fruita feta most, a vegades
més frescos, a vegades més madurs.
Descobrirem varitetats de raïm que ens
remeten a d’altres fruites i que donen per
resultat el que els sommeliers en diuen vins
fruitats.
Ens acompanyarà al tast Joan Lluís
Gómez, professor de sommelieria,
responsable de la secció Taula de tast,
de la revista Cuina i exsommelier del
restaurant Sant Pau, de Carme Ruscalleda.
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

22.30 h

BETH. Origen

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

Melodies purament pop, que t’atrapen
des del primer moment... ja sigui perquè
estan cantades amb delicadesa i alhora
contundència o perquè recorden les arrels
i influències dels artistes.

Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

22.30 h

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

El brilli-brilli de les Qüins amb la música
electrohits, indi, Dance, disco de DJ
Pàmpool i Muerta Sánchez.
Preu: 3 €. Aquest import serà retornat a les persones
que assisteixin a l’acte
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
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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.

dissabte

9

octubre

MOSTRA
DEL COMERÇ
DE LA VILA

Els comerciants de La Vila exposaran
els seus productes al c. de Santacana
i a la pl. de la Vila durant l’horari
comercial.
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Org: Assoc. Comerciants Fem Vila

11.00, 12.00 i 13.00 h

VISITA
TEATRALITZADA
L’Enrajolada.
Casa Museu Santacana
(c. de l’Aigua, 1)

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

12.00 h

TROLLS 2:
GIRA MUNDIAL
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

En una aventura que els portarà més
enllà de tot el que havien conegut,
Poppy i Branch descobreixen que la
seva tribu de Trolls és només una de les
sis que existeixen, que la resta estan
repartides en sis regnes i consagrades
a sis tipus diferents de música: funk,
country, tecno, clàssica, pop i rock.
Prepara’t, perquè els Trolls estan a
punt d’expandir els seus horitzons
musicals a un nivell de decibels que mai
abans no havies imaginat.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
Col: Cinema del Diable

10è VIMART
22.00 h

VIMART.
10a Fira de Vins i
Caves de Martorell

AGUSTÍ
BURRIEL SINGS
FRANK SINATRA

Vine a tastar, degustar, conèixer i
brindar amb gust de Baix Llobregat
Nord. Excepcionalment, la Fira canvia
d’emplaçament per poder garantir les
mesures sanitàries.

Cançons que romanen en
la memòria de tothom,
reinterpretades per aquest
quintet de músics de gran
prestigi que han decidit
plasmar sobre l’escenari la seva
admiració pel gran cantant
desaparegut.

Pàrquing del Vapor

Aforament limitat. Ús obligatori de la mascareta
en els desplaçaments i consum exclusivament en
els espais habilitats.
Col: Fundació Arc de Sant Martí

Pàrquing del Vapor
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De 18.00 a 00.00 h

FESTA
DEL MOST
18.00 h

RECOLLIDA DE RAÏM
Plaça del Vi

A càrrec de Xavier Fonollosa i Comas,
alcalde de Martorell.

FESTA DEL roSER 2021 • mARTORELL • 16

19.00 h

PREGÓ:
AROMES DEL VI
Plaça de la Vila

A càrrec de Carme Ruscalleda,
cuinera i divulgadora gastronòmica.
19.15 h

BALLADA
I TREPITJADA
DE RAÏM
Plaça de la Vila

Ballada de les colles locals de Cultura
Popular i trepitjada de raïm.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat
Col: Amics de Sant Antoni Abat, Banda Simfònica,
Bastoners de Martorell, Capgrossos de Martorell i
Gegants de Martorell.

20.00 h

BOIRA

Plaça de l’Església

Ritmes populars i tradicionals amb
boleros, valsets i havaneres
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

21.00 h

9è VI, MODA
I ESTILISME

Preu: 10 € amb tast / 3 € sense tast.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

22.30 h

LA SELVA BAND
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Grup de versions amb els millors èxits
del moment i els hits més clàssics.
Preu: 3 €. Aquest import serà retornat a les
persones que assisteixin a l’acte.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

FESTA DEL roSER 2021 • mARTORELL • 17

Jardins de l’Església

Desfilada de moda acompanyada
d’un tast de diferents vins a càrrec
de Beauty Center Sonia Pinedo i
Esteve Esteve (Restaurant Ca l’Esteve).

diumenge

10

octubre

MOSTRA DEL
COMERÇ DE LA VILA

Els comerciants de La Vila exposaran els
seus productes al c. de Santacana i a la
pl. de la Vila durant l’horari comercial.
Org: Assoc. Comerciants Fem Vila
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De 9.30 a 12.30 h

XIV CROS ESCOLAR
FESTA DEL ROSER

Complex Esportiu Torrent de Llops
(c. de Josep Vilar, s/n)

Conjunt de curses camp a través sobre
distàncies adaptades a les diferents edats
escolars. Cursa Open per atletes federats i
Cursa Social per majors de 16 anys.
Inscripcions a martorellatletic.cat.
Org: Martorell Atlètic Club

De 10.00 a 15.00 h

VILA’M A VEURE
Pati de Ca l’Oller

Exposició de fotografies fetes amb càmeres
casolanes a partir de llaunes de refresc.
Taller de construcció de càmeres amb
materials reciclats.
Org: Assoc. Artistes Plàstics de Martorell

De 10.00 a 13.30 h

TRENET AMICS
DEL FERROCARRIL

Pàrquing sota el Pont d’Anoia

Trenet de 5 polzades amb circulació de
dues locomotores.
Org: Amics del Ferrocarril de Martorell

De 10.30 a 13.30 h

MESTRES DE PUNTES
Plaça de la Vila

Org: Puntaires de Martorell

11.00, 12.00 i 13.00 h

VISITA TEATRALITZADA
Museu Municipal Vicenç Ros
(av. de Vicenç Ros, s/n)

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

12.00 h

EL POT PETIT AL TEATRE
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

A la Jana, a en Pau i a la Melmelada Band els encanta explorar i viure aventures. Aquestes
aventures de dins el Pot Petit les han convertit en cançons i ara les volen compartir amb
tots vosaltres. Nous personatges, vells coneguts i molta música. Un concert amb nou
músics dalt l’escenari, titelles i teatre per gaudir en família!
Preu: 6 €, anticipada general; 5 €, anticipada reduïda (públic jove de fins a 25 anys o públic més gran de 65 anys o
pensionista); 7 €, taquilla.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

18.30 h

MONOLOADDICTES.
JJ Vaquero
Sala Teatre d’El Progrés
(c. del Mur, 64)

Espectacle sense pèls a la llengua sobre la seva vida quotidiana. Des de la seva família i
amics, fins a la seva feina o el seu dia a dia. Sempre des de el seu particular punt de vista.
Preu: 15 € anticipada / 18 € a taquilla.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat
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Petita mostra de l’art de fer puntes

Dia a dia
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Divendres 1 d’octubre
18.00 h COMMEMORACIÓ
DE L’1 D’OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL
DE LA GENT GRAN
Plaça de les Cultures
RACONS DEL VIMART
19.00 h VI DE LLETRES PUJOLSIÀ
Torre de les Hores
22.30 h SMEGMA
Sala Teatre d’El Progrés
Dissabte 2 d’octubre
De 10.00 a 13.30 h ENTRENAMENT OBERT
DE DEFENSA PERSONAL
Instalacions Esportives Municipals
(Av. dels Germans Martí, )
11.00 h VISITES TEATRALITZADES
Museu Municipal Vicenç Ros
(Av. de Vicenç Ros, s/n)
12.00 h VISITES TEATRALITZADES
Museu Municipal Vicenç Ros
(Av. de Vicenç Ros, s/n)
13.00 h VISITES TEATRALITZADES
Museu Municipal Vicenç Ros
(Av. de Vicenç Ros, s/n)
De 16.30 a 21.30 h
MERCAT SOLIDARI DE ROBA I JOGUINES
Av. del Camí Fondo, 18
19.00 h PAKI PAYÁ. Shake, shake, shake
Camp de les Carolinesa
19.30 h #BIGFRIDAYX GAME SHOW
Sala Teatre d’El Progrés
21.30 h VERSOTS I CREMADA ESTÀTICA
Camp de les Carolines
22.30 h TREMENDU SHOW
Sala Teatre d’El Progrés
Diumenge 3 d’octubre
De 10.00 a 14.00 h MERCAT SOLIDARI DE
ROBA I JOGUINES
Av. del Camí Fondo, 18
11.00 h VISITES TEATRALITZADES
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana
12.00 h VISITES TEATRALITZADES
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana
12.00 h LA XARXA: ENGRUNA TEATRE
SOPA DE PEDRES
Sala Teatre d’El Progrés
13.00 h VISITES TEATRALITZADES
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana)
18.00 h CONCERT DE L’APLEC DEL ROSER
Sala Teatre d’El Progrés
19.00 h M’CLÀSSICS: ELISE EFREMOV
Auditori Joan Cererols

Dilluns 4 d’octubre
17.30 h JOAN TRIADÚ.
UN REFERENT CÍVIC I ÈTIC
Auditori Joan Cererols
RACONS DEL VIMART
20.00 h TAST: ELS NEGRES
DE LA DO PENEDÈS
Cafè d’El Progrés
Dimarts 5 d’octubre
10.00 h EXERCICIS D’ATENCIÓ I RELAXACIÓ
MITJANÇANT PRÀCTICA DE MEDITACIÓ
Esplai per a la Gent Gran Buenos Aires
18.00 h TALLER D’ELABORACIÓ
DE SABÓ DE VI
Biblioteca Martorell
RACONS DEL VIMART
20.00 h ÖLIVIA MUSYK
Sala Teatre d’El Progrés
Dimecres 6 d’octubre
17.30 h CANVIEM I ADAPTEM-NOS
PER PREVENIR ACCIDENTS
Esplai per a la Gent Gran La Vila
18.30 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
L’ALÈ DE DIONÍS
Torre de les Hores
RACONS DEL VIMART
20.00 h TAST: VINS DE MEMÒRIA
Cafè d’El Progrés
Dijous 7 d’octubre
RACONS DEL VIMART
17.30 h CREART
Jardins de l’Enrajolada.
Casa Museu Santacana
RACONS DEL VIMART
21.00 h ESPAI BOMBOLLES
I MARIDATGES INSOSPITATS
Piscina d’Estiu
Divendres 8 d’octubre
19.00 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“CREA ZONA OBERTA”
Muxart. Espai d’art i creació contemporanis
20.00 h XXIV TROBADA D’ENTITATS
Sala Teatre El Progrés
RACONS DEL VIMART
20.00 h TAST: LA FRUITA DEL VI
Cafè d’El Progrés
22.30 h BETH. ORIGEN
Sala Teatre El Progrés
22.30 h DANCING RAÏMS
Nau#2 de Ca n’Oliveres

Dissabte 9 d’octubre
MOSTRA DEL COMERÇ DE LA VILA
11.00 h VISITA TEATRALITZADA
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana
12.00 h VISITA TEATRALITZADA
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana
12.00 h TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Sala Teatre d’El Progrés
13.00 h VISITA TEATRALITZADA
L’Enrajolada. Casa Museu Santacana
18.00 h RECOLLIDA DE RAÏM
Plaça del Vi
De 18.00 a 00.00 h VIMART
10a Fira de Vins i Caves de Martorell
Pàrquing del Vapor
19.00 h PREGÓ: AROMES DEL VI
Pl. de la Vila
19.15 h BALLADA I
TREPITJADA DE RAÏM
Plaça de la Vila
20.00 h BOIRA
Plaça de l’Església
RACONS DEL VIMART
21.00 h 9è VI, MODA I ESTILISME
Jardins de l’Església
22.00 h AGUSTÍ BURRIEL
SINGS FRANK SINATRA
Pàrquing del Vapor
22.30 h LA SELVA BAND
Sala Teatre d’El Progrés
Diumenge 10 d’octubre
MOSTRA DEL COMERÇ DE LA VILA
De 9.30 a 12.30 h XIV CROS
ESCOLAR FESTA DEL ROSER
Complex Esportiu Torrent de Llops
De 10.00 a 15.00 h VILA’M A VEURE
Pati de Ca l’Oller
De 10.00 a 13.30 h
TRENET AMICS DEL FERROCARRIL
Pàrquing sota el Pont d’Anoia
De 10.30 a 13.30 h MESTRES DE PUNTES
Plaça de la Vila
11.00 h VISITA TEATRALITZADA
Museu Municipal Vicenç Ros
12.00 h VISITA TEATRALITZADA
Museu Municipal Vicenç Ros
12.00 h EL POT PETIT AL TEATRE
Sala Teatre d’El Progrés
13.00 h VISITA TEATRALITZADA
Museu Municipal Vicenç Ros
18.30 h MONOLOADDICTES.
JJ VAQUERO
Sala Teatre d’El Progrés

Campanya
dirigida a la
gent gran per
mantenir la
salut de la visió
Òptica i Ortopèdia Sant Jordi.
Passeig Catalunya, bloc 3, local 8 //
Pl. del Vi, porta nord, 1
Revisió de la visió, prevenció del
glaucoma i la degeneració macular
associada a l’edat. Descomptes i altres
ofertes.
BCN Òptics Martorell.
Av. Francesc Riera, 10
Revisió de la vista i la oïda gratuïta.
Descomptes de fins el 50% en lents i
muntures, totes les marques. Prevenció
del glaucoma i la DMAE, cataractes
i audició. 25% de descompte en
audiòfons.
Òptica Plans.
Francesc Santacana, 22
Revisió visual gratuïta. Descomptes del
50% en lents progressives i mono-focals
d’estoc. Segona parella gratis. Servei
de teràpia visual. Control de la pressió
ocular.
Josa Òptics. Carrer
Dr. Lluís Gaya, 28
Revisió gratuïta de la vista. Descomptes
fins al 50% en muntures. Segones ulleres
de regal, inclou progressives. Per als
petits de la casa, ulleres i vidres per 40€
i el primer any fem canvi de vidres gratis
si es trenquen o varia la graduació.
Prova de lents de contacte d’un mes i
20% descompte en audiòfons.

GM Òptics.
Carrer de Joan Maragall, 3
Revisió gratuïta general de la visió.
Descomptes en muntures i lents de
nova col·lecció.
Òptica 2000.
Rambla de les Bòbiles, 7
Revisió gratuïta que inclou:
optometria, graduació, visió binocular,
prova de color; mesura de la PIO.
Prevenció glaucoma, prova prevenció
DMAE i avaluació possibles opacitats
(cataractes); retinografia per
descartar patologies internes per 25€.

Exposicions
MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ
Exposició permanent
CREA ZONA OBERTA.
Exposició temporal
Muxart. Espai d’Art i
Creació Contemporanis
(pl. de les Hores, s/n)
Horari de visites:
Dijous i divendres de 17.00 h
a 20.00 h. Dissabtes i diumenges
de 10.30 a 14.00 h. Dissabte 9,
també de 17.00 a 20.00 h
A DINS DE CLASSE SÓC FELIÇ
Biblioteca Martorell
(av. de les Mancomunitats
Comarcals, 13)
30 ANYS DE PUNTAIRES
El Círcol
(pl. de la Vila, 19)
Entrada lliure a totes les exposicions
Informació: tel 93 774 22 23
o museus@martorell.cat
Comissó VIMART
La comissió tècnica assesora del Vimart
i els seus racons està formada per:
Pere Flores, Albert Diez, Xavier Zamarra,
Xavier Mas, Jordi Solé.

Parlem de
la festa
Ràdio Martorell
Per estar al dia de la Festa del Roser i de les
activitats que s’hi fan, escolteu les agendes
dels programes informatius, musicals i
culturals: Ràdio Martorell (91.2 FM).
Informació
Per a informació, consultes o suggeriments
visiteu el web www.martorell.cat, truqueu
al telèfon 93 775 00 50 o escriviu al correu
electrònic cultura@martorell.cat
Participació, organització i gestió
Totes les activitats d’aquest programa
estan organitzades pel PMSAPM de
l’Ajuntament de Martorell i reben el suport
de diferents agents i entitats associatives
del municipi.
Edició i producció
Ajuntament de Martorell. Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les Persones.
Departament de Cultura
Cartell i disseny del programa
Lluis Cintas
Impressió
Edicions Mic
Correcció Lingüística
Servei Local de Català
www.martorell.cat
			

@fesmartorell

Publica les teves fotos i comentaris
amb l’etiqueta #FestaRoser
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De l’1 al 10 d’octubre.

Protocol de prevenció de la Covid-19
A continuació es detalla el protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19
i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a
propostes escèniques a Martorell.
L’Ajuntament, seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa
vigent:
• Desinfecció diària de tots els espais.

Recorda, en
tot moment
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• 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 farà 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 disponible en línia.
• En l’espai d’exhibició s’habilitaran vies d’entrada i sortida per tal de no
produir aglomeracions de persones.

Mascareta

MESURES INDIVIDUALS
• Recorda que a tots el espais cal mantenir la distància de seguretat entre
persones.
• L’ús de la mascareta és obligatori en espais públics.
ENTRADES I DOCUMENTS

Mans netes

• Caldrà arribar als espais de representació amb prou antelació per facilitar
l’entrada esglaonada.
• Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim
el contacte amb paper.
• No està permès menjar, beure ni fumar dins dels recintes de programació.
Si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o has estat en contacte
amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat
de retrobar-nos ben aviat.

Distància social

Pressupostos
Participatius 2021

Vota les propostes que vols que
es facin realitat a Martorell!
Quan? De l’1 d’octubre a l’1 de novembre
On? Online a decideix.martorell.cat o bé
presencialment a l’Oficina de Pressupostos
Participatius (El Círcol) i als punts itinerants
de la ciutat

Pressupostos
Participatius 2021
decideix.martorell.cat

