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Salutació de l’alcalde
A Martorell encarem el mes d’agost amb la mirada posada en la Festa Major, la 
cita més important del nostre calendari de festes a l’estiu i enguany molt espe-
rada per tots.

La Festa Major ha arribat i volem que tothom la pugui gaudir.

Hem recuperat la normalitat després de dos anys patint restriccions, i ara toca 
viure amb intensitat la programació que enguany hem preparat per a la nostra 
Festa Major, i que vol reflectir la intensa vida social i cultural de Martorell.

La Festa Major és un dels moments més especials de l’any, en el qual Martorell es 
vesteix de gala per acollir la gran tradició festiva, cultural i comercial del nostre po-
ble. Els martorellencs i martorellenques sortim als carrers i places per compartir 
amb la família i els amics aquestes festes plenes d’alegria, música i color. 

Aquest 2022, del divendres 12 al dimarts 16 d’agost, gaudirem d’un programa 
d’activitats pensat per arribar a tots els públics i a tots els gustos, i que comptarà 
amb propostes que van des de la cultura popular fins a la música més actual, 
passant per propostes d’esport, cinema, art, comerç o gastronomia, entre mol-
tes altres.  

Totes les activitats les trobareu en aquest programa de mà que també podeu 
consultar a www.martorell.cat/festamajor.

El nostre poble s’omplirà d’un gran ambient festiu amb les diferents festes temàti-
ques que hem preparat enguany: la Festa Jove, la Festa Tradició, la Festa Petarda, 
la Festa del Color, la Festa Grossa, la Festa Vermut, la Festa Fresca, la Festa Fotre, 
la Festa Familiar i la Festa Final.

Les colles de cultura popular encetaran les festes al barri de la Vila i donaran pas al 
tradicional pregó a càrrec d’Agnès Busquets, actriu del programa de TV3 Polònia.

Un dels punts centrals de la Festa Major de Martorell serà l’escenari del carrer Jo-
sep Vilar, que farà vibrar els assistents amb les actuacions d’artistes tan coneguts 
com Fangoria, Las Nancys Rubias, Mojinos Escozíos i Edu Esteve d’Eufòria.

Som-hi, doncs! Us animo a tots a retrobar-nos i passar-ho bé! Però sobretot fem-
ho amb prudència, respecte i amb tolerància. Vull donar també les gràcies a totes 
les persones i entitats que feu possible aquestes festes per tal que els martore-
llencs i martorellenques ens sentim orgullosos del nostre poble.

Entre tots fem gran la Festa Major de Martorell.
Bona Festa i bon estiu!

Xavier Fonollosa i Comas
Alcalde de Martorell
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Divendres 12
d’agost
FESTA JOVE
00.00 h ! Aparcament sota el pont d’Anoia
Vine a passar una bona estona a la fresca amb la millor 
música dels nostres DJ.
Servei de bar

Tota la informació actualitzada
 de la Festa Major de Martorell

Manteniu-vos informats a través del web
martorell.cat/festamajor

Descarregueu-vos l’app Venda i reserva d’entrades a
entrades.martorell.cat

PROGRAMA FESTA MAJOR 2022
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Dissabte 13 d’agost 
De 18.00 a 19.30 h ! Espai Jove .Nord (pl. de les Cultures, s/n)
SCAPE ROOM: 
AVENTURA ESPACIAL A CONTRARELLOTGE 
Seràs capaç de complir amb èxit la teva missió? Vine a gaudir 
d’aquest joc d’escapada i aconsegueix l’antídot per salvar el món!
›Inscripcions al web espaijove.patronatmartorell.cat fins al 10 d’agost. 
Activitat exclusiva per a joves

FESTA 
TRADICIÓ
17.30 h ! Pg. del Quarter
PLANTADA DEL SEGUICI FESTIU

18.00 h ! Pg. del Quarter
CERCAVILA DEL SEGUICI FESTIU
Recorregut: pg. del Quarter, c. de Pere Puig, c. d’Anselm Clavé i pl. de 
la Vila

19.00 h ! Plaça de la Vila
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Pregó a càrrec d’Agnès Busquets, actriu del programa Polònia de TV

19.15 h ! Plaça de la Vila
BALLS DEL SEGUICI FESTIU

20.15 h ! Plaça de la Vila
CONTINUACIÓ DE LA CERCAVILA 
DEL SEGUICI FESTIU
Recorregut: pl. de la Vila, c. de Francesc Santacana i pl. de l’Església

Amb la participació de Colla de Geganters de Martorell, Colla de 
Capgrossos de Martorell, Bastoners de Martorell, Colla de Diables i 
Drac de Martorell i Martukada

MARTORELL
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Dissabte 13 d’agost 

FESTA PETARDA 
23.00 h 
CERCANIT 
El Diable, la Velleta i els Capgrossos faran esclatar la Festa Major al ritme de 

les ZeBRASS MARXING BAND pels carrers de la Vila.

Recorregut: pl. de l’Església, c. de Francesc Santacana, pl. de la Vila, pl. 
de les Hores, c. de Lloselles i pl. de l’Església

Venda de consumicions de la Cercanit a la pl. de l’Església a partir de les 18.00 h: 5 ! 
(4 tiquets). Org: Gegants de Martorell. Col: Capgrossos de Martorell i La Xixonenca.

01.00 h 

MUERTA SÁNCHEZ & ARI KORRALES 
Una pista de discoteca plena d’humor i festa amb el xou de la Qüeen 
Mercè & Amanda Lamarcos i les sessions de Muerta Sánchez & Ari 
Korrales, repassant més de 4 dècades de música: electrohits, indie, 
dance, disco... Un clàssic petardeo!
Us convidem a venir amb perruques, brilli-brilli, lluentons,... Tot s’hi val!

Servei de bar a càrrec dels Gegants i els Capgrossos de Martorell. 

! Punt Lila.

21.00 h ! Plaça de l’Església
INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ 
DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA 

21.15 h ! Plaça de l’Església
CINEMA A LA FRESCA Canta 2 
En Buster i els seus amics han de convèncer l’estrella del rock, Clay 
Calloway, perquè formi part d’un nou espectacle! Ho aconseguiran?

PROGRAMA FESTA MAJOR 2022
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Diumenge 14 d’agost 
12.00 h ! CIPH La Caserna (pg. del Quarter, 9)
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ 
“CEM 50/40 ARQUEOLOGIA.”
A càrrec d’Alfred Mauri, arqueòleg, historiador i vicepresident del 
Centre d’Estudis Martorellencs.

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

12.00 h ! Jardins de l’Enrajolada
VERMUT JOVE 
Ambient agradable i festiu en aquest vermut per a joves en un espai 
històric del municipi.

Org: El Bloc de Martorell

17.30 h !Jardins d’Apel"les Mestres
GIMCANA ESBOJARRADA 

Inscripcions al web espaijove.patronatmartorell.cat fins al 10 d’agost. Activitat 
exclusiva per a joves

FESTA DEL COLOR 
Pl. de les Cultures

18.30 h HOLI FESTIVAL 
Festa hindú amb música i pólvores de colors. Amb DJ Pablo Picón

Pista Jardí d’El Progrés (c. del Mur, 64)
SOPAR, CONCERT I BALL DE FESTA MAJOR 
Amb ORQUESTRA INTERNACIONAL 
MARAVELLA, una de les més internacionals del nostre país
21.30 h ! SOPAR
23.30 h ! CONCERT i BALL
Més informació i reserves: 93 775 25 86 i a la secretaria de l’entitat (c. del Mur, 64) de 
17 a 20 h. Org: Centre Cultural i Recreatiu El Progrés

PROGRAMA FESTA MAJOR 2022
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22.00 h ! Skate Plaça
CORREFOC 
Els diables ompliran la nit de foc i llum al so la Martukada.

Recorregut: c. de Joan Cererols, c. del Mestre Lluís Millet, c. de 
Francesc Pujols, plaça 11 de Setembre, c. de Francesc Pujols, c. del 
Mestre Lluís Millet, c. de Joan Cererols i pl. de Frederic Duran.

Org: Colla de Diables i Drac de Martorell

MARTORELL
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Diumenge 14 d’agost 
FESTA GROSSA
c. de Josep Vilar

23.00  h 

FANGORIA Edificaciones paganas 
Història viva del pop espanyol. Aquest duo ha sostingut una carrera 
tan constant com fiable, amb un repertori infal"lible, insígnia del 
millor pop electrònic.

00.30 h  

DI!VERSIONES
Projecte divertit i esbojarrat, que persegueix només un objectiu: 
passar-ho bé i fer-ho passar bé. Di-Versiones s’ha consolidat com 
un dels grups estrella del gènere i allà on va ho peta.

02.30 h

DJ QUIM MARTÍNEZ
Música actual i èxits de sempre. Però sobretot, molta festa.

 Servei de bar a càrrec dels Club Bàsquet La Mercè i Club Rugby de Martorell

! Punt Lila.
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Dilluns 15 d’agost 
FESTA VERMUT
11.00, 12.00 i 13.00 h ! L’Enrajolada. Casa Museu Santacana

 VISITA TEATRALITZADA 
De la mà d’algun dels seus antics habitants.
Reserva de localitats a entrades.martorell.cat.

12.00 h ! Església de Santa Maria

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Celebració de l’Eucaristia en honor de Santa Maria, Patrona de Martorell, 
presidida per Mn. Francesc Tirado, rector de les parròquies de Martorell. 
Predicarà, Mn. Manel Roig, ex-rector de la parròquia de Santa Maria. 
Ofrena a càrrec del Motor Club Micorella i la participació dels Gegants i 
els Capgrossos de Martorell
Org: Parròquia de Santa Maria de Martorell

13.30 h ! Plaça de l’Església

CONCERT VERMUT: 
YOLANDA SIKARA Plomes i cuplets 
Homenatge a Núria Feliu, la dama de la cançó i el jazz en català, que 
repassarà la seva amplia trajectòria musical.

PROGRAMA FESTA MAJOR 2022
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FESTA FRESCA
Pl. de les Cultures

17.30 h
PARC D’AIGUA 
Parc d’inflables refrescants i canó d’escuma
Per a les activitat amb aigua, vegeu l’apartat Recomanacions de la Festa.

19.30 h
GELATADA POPULAR 

19.30 h
BALLADA DE SARDANES 
Amb la COBLA MARICEL
Org: Secció Sardanista de Martorell

21.30 h ! Pista Jardí d’El Progrés
MONOLOADDICTES: 
EDU MUTANTE ¿Lo importante es meterla?
Un paral"lelisme del futbol amb la vida, l’amor, l’actualitat, els 
amics, la sogra... Un monòleg carregat d’imitacions amb la 
participació de JRX, un pianista amb cara de narcotraficant que 
acompanyarà les cançons a l’escenari.

Preu: 12 ! anticipada / 15 ! a taquilla.
Venda d’entrades a entrades.martorell.cat

MARTORELL
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Dilluns 15 d’agost 
FESTA FOTRE
c. de Josep Vilar
23.00 h 

NANCYS RUBIAS Grandes éxitos
Electrònica, pop, dance i glam es combinen de manera explosiva en aquest 
grup difícil de classificar que només respon a les seves lleis. Una banda que 
juga amb les referències d’un món paral"lel on regnen el trash, la sèrie B, les 
vedets, el glam, l’electro, l’Espanya profunda i també la superficial, la Movida, 
... Allò excels però també el que és meravellosament cutre.

00.30 h 

MOJINOS ESCOZÍOS Los más grandes
Grup de rock espanyol que destaca pels seus directes i sobretot per 
les lletres de les seves cançons, que poden considerar-se irreverents, 
humorístiques i, fins i tot, escatològiques.

02.00 h

DJ MENEO
Per què deixar de ballar els hits del passat aquí? Rigo Pex ens porta 
una nova manera de gaudir dels clàssics del pop: més tropical i més 
electrònics que mai... perquè la globalització no ens podrà fer oblidar les 
cançons de sempre!

Servei de bar a càrrec dels Club Bàsquet La Mercè i Club Rugby de Martorell

! Punt Lila.
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Dimarts 16 d’agost 
11.00, 12.00 i 13.00 h ! Museu Municipal Vicenç Ros
VISITA TEATRALITZADA 
De la mà d’algun dels personatges que han format part de la seva història.

Reserva de localitats a entrades.martorell.cat

FESTA FAMILIAR
19.30 h ! c. de Josep Vilar

REGGAE PER XICS Quadern de Bitàcola 
Una nova aventura que farà navegar petits i grans per un mar de ritmes 
i emocions, amb cançons pròpies i també clàssics del repertori de 
tradició oral. Un viatge a bord del Calypso, en record de l’oceanògraf 
Jacques Cousteau, en què ens convidaran a viure grans gestes, per 
descobrir la fauna i flora, sense oblidar un toc d’atenció a l’emergència 
climàtica del planeta.

21.30 h ! Pàrquing del pg. de la Creu Roja

COL"LECTIU TQM VoloV 
Un viatge de circ i música. Un espectacle amè, d’alt nivell tècnic i artístic, 
per a tots els públics.

PROGRAMA FESTA MAJOR 2022
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Dimarts 16 d’agost 
FESTA FINAL
c. de Josep Vilar

22 .30  h 

EDU ESTEVE
Després del seu pas per Eufòria, l’artista badaloní ens porta un 
espectacle ple d’energia, amb una posada en escena que no deixa 
indiferent i amb estils diversos que passen pel pop, el rock i el funk, l’Edu 
Esteve és la combinació perfecta entre força i espectacle.

00.00 h

LES MONTSES Enlaire
Banda de folk amb tocs potents de rock que presenta un disc que parla 
sobre el camí que porta cap a la pau interior.

02.00 h

DJ GUILLE PLASENCIA
Sessió amb una gran varietat del millor Tech House i Tecno del moment.

Servei de bar a càrrec dels Club Bàsquet La Mercè i Club Rugby de Martorell.
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Dia a dia
Divendres 12 d’agost
00.00 h !  Aparcament sota el pont d’Anoia 
FESTA JOVE

Dissabte 13 d’agost
17.30 h !  Pg. del Quarter 
PLANTADA DEL SEGUICI FESTIU

De 18.00 a 19.30 h !  Espai Jove Nord 
SCAPE ROOM:  AVENTURA ESPACIAL A 
CONTRARELLOTGE

18.00 h !  Del pg. del Quarter a la pl. de la Vila 
CERCAVILA DEL SEGUICI FESTIU

19.00 h !  Plaça de la Vila 
PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de 
d’Agnès Busquets

19.15 h !  Plaça de la Vila 
BALLS DEL SEGUICI FESTIU

20.15 h !  De la pl. de la Vila a la pl. de l’Església 
CONTINUACIÓ DE LA CERCAVILA
DEL SEGUICI FESTIU

21.15 h !  Plaça de l’Església 
CINEMA A LA FRESCA

23.00 h ! Inici: plaça de l’Església 
CERCANIT

01.00 h !  Plaça de l’Església 
MUERTA SÁNCHEZ & ARI KORRALES

Diumenge 14 d’agost
12.00 h !  CIPH La Caserna 
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “CEM 
50/40 ARQUEOLOGIA.” 

12.00 h !  Jardins de l’Enrajolada 
VERMUT JOVE 

17.30 h !  Jardins d’Apel"les Mestre 
GIMCANA ESBOJARRADA

18.30 h !  Pl. de les Cultures 
HOLI FESTIVAL 

21.00 h !  Pista Jardí d’El Progrés 
BALL DE GALA!SOPAR

22.00 h !  Skate Plaça
CORREFOC

23.00 h !  Carrer de Josep Vilar
FANGORIA

23.30 h !  Pista Jardí d’El Progrés 
BALL DE GALA#CONCERT I BALL

00.30 h !  Carrer de Josep Vilar 
DI!VERSIONES

02.30 h —  Carrer de Josep Vilar 
DJ QUIM MARTÍNEZ

Dilluns 15 d’agost
11.00 h !   Casa Museu Santacana 
VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada 

12.00 h !   Església de Santa Maria 
OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR

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

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

13.30 h !   Plaça de l’Església 
CONCERT VERMUT: YOLANDA SIKARA 

17.30 h !   Plaça de les Cultures 
PARC D’AIGUA

 19.30 h !  Plaça de les Cultures 
GELATADA POPULAR 

19.30 h ! Plaça de les Cultures 
BALLADA DE SARDANES

21.30 h ! Pista Jardí d’El Progrés 
MONOLOADDICTES: EDU MUTANTE

23.00 h !Carrer de Josep Vilar
NANCYS RUBIAS

00.30 h !   Carrer de Josep Vilar 
MOJINOS ESCOZÍOS

02.00 h !  Carrer de Josep Vilar
DJ MENEO

Dimarts 16 d’agost
11.00 h !   Museu Municipal Vicenç Ros 
VISITA TEATRALITZADA

12.00 h !Museu Municipal Vicenç Ros
VISITA TEATRALITZADA 

13.00 h !  Museu Municipal Vicenç Ros
 VISITA TEATRALITZADA

19.30 h ! Carrer de Josep Vilar
REGGAE PER XICS

21.30 h !   Passeig de la Creu Roja 
COL"LECTIU TQM VoloV. 

22.30 h ! Carrer de Josep Vilar
EDU ESTEVE 

00.00 h ! Carrer de Josep Vilar
LES MONTSES

02.00 h ! Carrer de Josep Vilar
DJ GUILLE PLASENCIA 
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Parc d’atraccions
Del 12 al 16 d’agost ! Al carrer de Josep Vilar.Horari:

Laborables i festius:
 fi del soroll a les 20.30 h i fi de l’activitat a les 23.30 h

Vigílies de festius: 
fi del soroll a les 23.00 h i fi de l’activitat a les 03.00 h

Exposicions
MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ. Exposició permanent

VINCLES. BUENO, DE CÓRDOBA, GALOFRÉ I 
MINOVES AMB MUXART. Exposició temporal

Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis 
(pl. de les Hores, s/n)
Horari de visites: del 13 al 16 d’agost de 10.30 a 14.00 h. 

“CEM 50/40 ARQUEOLOGIA. 50 Anys de la 
fundació del Centre d’Estudis Martorellencs. 
40 Anys d’excavacions programades al Priorat 
de Sant Genís de Rocafort”
CIPH La Caserna (pg. del Quarter, 9)
Horari de visites: del 13 al 16 d’agost de 12.00 a 14.00 h. 

Entrada lliure a totes les exposicions
Informació: tel. 93 774 22 23 o museus@martorell.cat

PROGRAMA FESTA MAJOR 2022
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Informació
Per a informació, consultes o suggeriments visiteu el web 
martorell.cat/festamajor, truqueu al telèfon 93 775 00 50 o 
escriviu al correu electrònic cultura@martorell.cat

La programació pot variar per causes alienes a l’organització.

Organització i edició
Ajuntament de Martorell. Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a 
les Persones de Martorell 

Cartell i disseny del programa: vanderpla
Impressió i Publicitat: Edicions MIC 
Correcció lingüística: Servei Local de Català

 @FesMartorell
#FMMartorell

www.martorell.cat

Amb el suport de:

 

Col"labora:

Parlem de la festa
Recomanacions
Per a les activitats amb aigua: cal que porteu roba i calçat adequats i 
una tovallola. 

Ràdio Martorell
Per estar al dia de la Festa Major i de les activitats que s’hi fan, 
escolteu les agendes dels programes informatius, musicals i 
culturals de Ràdio Martorell (91.2 FM).

Els espectacles gratuïts
Tots els espectacles gratuïts estan limitats a la capacitat d’aforament 
de l’espai en el qual es realitzen.

El trànsit
Durant la festa és molt important respectar les normes i els 
senyals de circulació i només fer servir el cotxe en cas que sigui 
imprescindible.

Fem la festa més sostenible
Especialment en els actes més massius, cal col"laborar amb els 
serveis de neteja. No llenceu restes de menjar ni envasos a terra; 
dipositeu-los a la paperera o al contenidor corresponent de recollida 
selectiva. Reutilitzant el GOT DE LA FESTA contribuirem a generar 
menys residus. En alguns actes s’utilitza VAIXELLA COMPOSTABLE 
per reduir l’impacte ambiental. Llenceu-la al contenidor marró de 
matèria orgànica.

Si voleu ballar amb els Diables 
Per als participants
Cal que us protegiu els ulls; que porteu roba de cotó, preferiblement 
vella, amb mànigues i pantalons llargs; que porteu un barret amb 
ales que cobreixi tot el cap, i el clatell, cobert amb un mocador de 
cotó; cal que porteu, també, calçat adequat. Protegiu-vos les orelles 
dels sorolls de les explosions pirotècniques. No demaneu aigua als 
veïns i obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat. 
Cal respectar les figures de foc, els portadors i els músics. Està 
prohibit portar productes pirotècnics particulars. Adopteu una 
actitud correcta amb els Diables i no n’obstaculitzeu el pas ni els feu 
caure. Caldrà que us assabenteu, abans de l’inici del recorregut de 
l’espectacle, dels punts d’assistència sanitària.
Per als veïns
Cal que retireu tots els vehicles dels carrers del recorregut, que 
abaixeu les portes metàl"liques o les persianes a peu pla dels edificis 
que en tinguin; que protegiu els vidres de les finestres, portes i 
aparadors amb cartrons gruixuts, i que enrotlleu tots els tendals 
exteriors dels habitatges i locals. No llanceu aigua als participants 
ni als espectadors del correfoc i retireu de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el pas dels participants.
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