salutació
Enguany viurem unes festes de
Nadal diferents. Però les hem
de viure i celebrar més que mai
perquè han de ser el punt final
d’un any per oblidar i l’inici
d’un any, el 2021, que ens ha de
portar el millor regal que tots i
totes podem desitjar ara mateix:
acabar amb aquesta maleïda
epidèmia.
Un regal que, després
de molt d’esforç
col·lectiu i patiment,
estic convençut que es farà
realitat, si seguim fent les coses
amb prudència i sentit comú, i
la recerca en les vacunes contra
la Covid-19 arriba a bon port al
més aviat possible.
Aquestes festes les celebrarem
en família, amb les mesures
sanitàries i de prevenció que
pertoquin, però sobretot, amb
l’esperança i l’alegria que sempre
caracteritzen aquesta època
de l’any. Els nens i nenes han
de poder viure la il·lusió dels
carrers del seu poble engalanats
i de la màgia de les activitats
nadalenques. I tota la família
hem d’ajudar a fer que brillin els
ulls dels infants i, de retruc, que
brillin els nostres, rememorant
tots junts els millors moments

que hem viscut al llarg de la
nostra vida. S’ho mereixen els
infants i ens ho mereixem tots.
En aquest programa que teniu
a les mans podeu consultar les
activitats de Nadal que hem
preparat perquè celebreu
aquestes festes
amb propostes
culturals i la
tradició de sempre.
Ho hem fet amb tota
la il·lusió del món,
però conscients que
la situació sanitària
per l’epidèmia serà
determinant i els actes poden
veure alterats el seu format
segons les mesures sanitàries en
vigor en cada moment.
Algunes activitats les podrem
fer de manera presencial,
amb reserva prèvia i mesures
preventives d’higiene i
distància, i d’altres les haurem
de fer de manera telemàtica a
través del canal de Youtube de
l’Ajuntament. Per fer les reserves
hem habilitat la web
entrades.martorell.cat, on podreu
consultar també en tot moment
el format en el qual es fa cada
acte i si hi ha qualsevol canvi
d’última hora.

És un Nadal especial i també hem
de pensar en el comerç del nostre
poble. A Martorell hi ha de tot.
Comprant els vostres regals a
Martorell, tots hi guanyem. Hi
guanyem perquè amb l’ajut dels
comerciants del poble, segur
que l’encertem amb el regal. I hi
guanyem també perquè enfortim
l’activitat econòmica al nostre
poble, donant suport al nostre
teixit comercial en el moment
que més ho necessita.
Us animo a disfrutar del Nadal a
Martorell amb les persones que
us estimeu i us desitjo molta salut
i felicitat.
Bon Nadal i bon any 2021!

Xavier Fonollosa i Comas
Alcalde de Martorell
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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.
A l’entrada de tots els espais hi haurà
dispensadors de gel hidroalcohòlic.
1,5m

1,5m

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

Mesures individuals
1,5m

Recorda que a tots el espais cal
mantenir 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
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.

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.

Comerços adherits
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Administració de Loteria 3, Akiara, Aqqua
Restaurant, Ardeco’s, Arkeus, Auto Can Carreras
(Citroën), Auto Reparació Penalva, Autoescola
Santicars, Base: Sayas Sports, BCN Games, Ca
l’Adell, Calçats Blanco, Calçats Munné, Carnisseria
Xarcuteria Morral, Century 21 SG, Cinco, Clínica
dental Les Bòbiles, Corseteria Araceli, Coses i Més
Coses, Dulce Emy, El Cafè de la Plaça, El Petit de
la Vila, El Porve, El Racó de la Toñi, Estanc de la
Vila, F. Vidal, SA, Ferreteria Bacarisas, Fornell
Consultors, SLP, Fotoprix Martorell, G&M Òptics,
Hennes, Herbes i pedres Casa Maria, Hermes Calçats,
Joieria Àngels, Joieria Murià Joiers, Joma, Kids&Us
Martorell, Kimochi, La Boutique del Mòbil Vodafone,
La Mandarina, La Taperia, Lampisteria i electricitat
Morales 1924, Llibreria Miró, Mahi HerbodietèticaTeràpies Naturals, Masip naturalness, Més K Flors,
MIM-CHIP, Mobles El Pla, Mobles El Pla Juvenil,
Moda Home Garcia, Moment Gestalt, Ninets,
Novedades el Globo, Novetats Sònia, Octogon Sport
Center, Ome Espais, Onas, Òptica Plans, Peix i Marisc
Anna, Perfumeria La Vila, Perruqueria Andrea,
Perruqueria Moliner, Perruqueria Rosa Junyent,
Restaurant Les Vinyes, Rínxols d’Or, Rosanes 1989,
Serra Xarcuters, Sibaix Group, Somia Viatges, Studio
central on/off, Sweet Baby, Teixocolata, Teressa
Talles-Grans, Teteria botiga japonesa Mura, Ungles i
Estètica, Unidad Only Love, Visto y me visto, Xaloc,
martorell,
Xixonenca.
el meu nadal
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desembre

11

divendres

11.00 h

19.00 h

Sessió divulgativa virtual
sobre La Marató

Cinema musical:
Els paraigües de Cherburg

Retransmissió en directe a

martorelldigital.cat.

Professionals de la salut faran una sessió
divulgativa per acostar-nos la realitat mèdica i
humana de la Covid-19 i despertar el seu esperit
solidari envers les persones afectades i les seves
famílies.

Auditori Joan Cererols
Pl. de les Cultures, s/n

Un romanç musical sobre una jove treballadora
que es preocupa quan el seu promès marxa a fer el
servei militar.
Reserva de localitats

entrades.martorell.cat
Org: Cinema del Diable
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12

dissabte

20.00 h
Monoloaddictes:
Txabi Franquesa. Escocía
Nau #2 de Ca n’Oliveres
C. de Juan de la Cierva, 2

L’espectacle més madur de l’actor i humorista,
indicat tant per a nostàlgics com per a joves
futuristes, relata la lluita d’un home ja als 40 que es
troba entre la joventut i la vellesa.
Anticipada: 15 €

Taquilla: 20 €

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat

18.00 h
Escenari secret

Proposta sorpresa adreçada als joves que ofereix
un viatge per diferents etapes de la vida, des de
la concepció fins a la vida adulta, passant per la
infància i l’adolescència.
Inscripcions a
https://forms.gle/iG9gVaJfSNy1ED2bA
Col: Diputació de Barcelona
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13

diumenge

12.00 h

18.30 h

Cia. El príncep Totilau.
El llop ferotge

Concert de Nadal de
sardanes

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

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

El llop ferotge ha estat
caçat. Després d’haver-se
menjat la caputxeta, l’àvia,
sis cabretes i gairebé tres
porquets, ha d’enfrontarse a un judici popular, en el
qual declararan les mares
d’aquests personatges.
Quin serà el veredicte? És
realment culpable, o potser
senzillament tenia molta
gana?
Preu: 6 €.

A càrrec de la Cobla Mediterrània.
Reserva de localitats

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
Org: La Xarxa

8
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entrades.martorell.cat
Org: Secció Sardanista de Martorell

15

dimarts

17.30 h

17

Bibliolab virtual:
la vareta de Harry Potter

dijous

Retransmissió en directe a

martorelldigital.cat

Taller de fabricació de varetes amb
un LED, una pila, un interruptor i un
circuit de connexió que s’integraran
de forma invisible i màgica en una
branqueta recollida en el bosc de
Hogwarts.

17.30 h
Creart:
decoració de marcs
nadalencs
Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis
(pl. de les Hores, s/n)
Reserva de localitats

entrades.martorell.cat

@espaijove.nord
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18

divendres

18.30 h

19.00 h

Presentació del llibre:
Un bon cel.

Cicle Gaudí: Las niñas

El zelador d’Olot i la banalitat de la mort

Toni Soler fa una reconstrucció
dels fets i un acurat retrat
de l’assassí, conegut com el
Zelador d’Olot, per fer una
aproximació a la seva
pròpia visió de la vellesa,
del concepte de vida
digna i de la trista
banalitat que sovint
acompanya els crims
més abjectes. A través
del xat del canal es podrà
interactuar amb l’autor.

Auditori Joan Cererols
(pl. de les Cultures, s/n)
La Cèlia, una nena
d’onze anys que viu
amb la seva mare a
Saragossa, ha crescut
sense qüestionar mai
res d’allò que l’envolta.
L’arribada de la Brisa a
l’escola de monges on
estudia i la seva nova
amistat amb un grup de
noies més grans que
ella, l’empeny cap a una
nova etapa de la seva
vida: l’adolescència.
General: 4,5 €
Socis Cinema del Diable i Carnet jove: 3 €
Socis Club La Vanguardia: 2x1
Venda d’entrades a

Retransmissió en
directe a

martorelldigital.cat
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entrades.martorell.cat
Org: Cinema del Diable

19

dissabte

18.00 h

19.00 h

Concert de Nadal

La vampira de Barcelona

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

Concert de cant coral a càrrec del Cor Inovyn.
Reserva de localitats

entrades.martorell.cat
Org: Cor Inovyn

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

Projecció de la pel·lícula rodada a Martorell amb la
presència de Lluís Danés, director i d’un dels seus
protagonistes.
Reserva de localitats

entrades.martorell.cat
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2020-2021

11

20

diumenge

10.30 h

13.15 h

Patge Viu-Viu
Pista-Jardí
d’El Progrés
C. del Mur, 64

Marató de contes
Espai Jove .Nord
Pl. de les
Cultures, s/n

Martorell rep l’enviat de ses majestats
els Reis d’Orient.

Reserva de localitats

12.00 h

Retransmissió en directe a

martorelldigital.cat

Contes tradicionals i d’avui explicats per
diferents narradors de forma dinàmica i
divertida, amb l’animació de la Companyia
Sgratta.

entrades.martorell.cat
Org: Patronat Cavalcada de Reis

Fila 0 a favor de La Marató de TV3 a

entrades.martorell.cat
Org: La Xarxa Martorell i Òmnium Cultural.
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23

dimecres

18.30 h

18.00 h

Pere Miró & Marc Ferrer trio.
Insistim!

L’Enrajolada es vesteix
de Nadal

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

Reinterpretació de petites joies que grans músics
van escriure i enregistrar per protestar davant de
situacions injustes del seu moment, combinades
amb música original de la formació. A favor de La
Marató de TV3.

Anticipada: 3 €		
Taquilla: 4 €		

Retransmissió en directe a

martorelldigital.cat

Viatge en el temps per a tota la família de la mà de
l’Antònia, la minyona de L’Enrajolada, per descobrir
com era el Nadal fa més de 100 anys.

Reduïda*: 2,50 €
Menors 12 anys: Gratuït

*menors de 25 anys, majors de 65 anys i pensionistes

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
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27

diumenge

13.00 h

18.30 h

VI concert de Nadal amb els
clàssics. Leipzig Ensemble

Monoloaddictes:
Hotel Cochambre - ExCupidos

Església de Santa Maria
(pl. de l’Església, s/n)

Nau #2 de Ca n’Oliveres
(c. de Juan de la Cierva, 2)
El Beni i el Diego es
proposen invocar a través
d’un teclat a Cupido, oblidat
per culpa de les xarxes
social, perquè treballi. Una
obra amb el segell d’aquests
dos components d’Hotel
Cochambre on els riures i les
cançons s’uneixen en un xou
improvisat i hilarant.

Preu: Taquilla inversa

Anticipada: 11 €

Taquilla: 15 €

Org: Parròquies de Martorell

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
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28

29

dilluns

dimarts

18.30 h

18.30 h

Jordi Quimera.
Màgic Hall

Charlei Mag.
Chapeau!

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

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

Espectacle amb les millors il·lusions, el mentalisme
més impressionant, una posada en escena de
primera i un humor per desllorigar-se de riure.

La màgia, les emocions i la il·lusió s’uneixen per despertar els sentiments i no deixar indiferent a qui decideix entrar al teatre dels somnis, al teatre de la màgia.

Anticipada: 3 €		
Taquilla: 4 €		

Anticipada: 3 €		
Taquilla: 4 €		

Reduïda*: 2,50 €
Menors 12 anys: Gratuït

*menors de 25 anys, majors de 65 anys i pensionistes

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat

Reduïda*: 2,50 €
Menors 12 anys: Gratuït

*menors de 25 anys, majors de 65 anys i pensionistes

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
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15

30
18.30 h

dimecres

Karlus Soler.
El gran Thurston
Nau #2 de Ca n’Oliveres
(c. de Juan de la Cierva, 2)
Espectacle de màgia teatralitzada, visual i
creativa per a tots els públics.

Anticipada: 3 €
Reduïda*: 2,50 €
Taquilla: 4 €
Menors 12 anys: Gratuït
*menors de 25 anys, majors de 65 anys i pensionistes

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
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gener

2

dissabte

18.30 h
Toni Cors.
Sense límits

18.30 h
Xavier Pagès. Vuit cançons
i un bagul de records

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

El Premi Nacional de Màgia presenta un espectacle
de màgia divertit, dinàmic, sorprenent i molt visual
amb una bona dosi d’humor.
Anticipada: 3 €		
Taquilla: 4 €		

3

diumenge

Reduïda*: 2,50 €
Menors 12 anys: Gratuït

*menors de 25 anys, majors de 65 anys i pensionistes

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

Atmosfera i acords precisos per desgranar els nous
temes del cantautor, juntament amb els temes que
han marcat la seva carrera musical.

Reserva de localitats a

entrades.martorell.cat

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
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4

5

dilluns

dimarts

18.30 h

18.00 h

Mortelo i Manzani.
Absurditties

Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient a Martorell

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

Retransmissió en directe a

martorelldigital.cat

Dos pallassos excèntrics arriben carregats d’un
munt d’objectes i d’instruments que els porten a
situacions d’allò més absurdes.
Anticipada: 3 €		
Taquilla: 4 €		

Reduïda*: 2,50 €
Menors 12 anys: Gratuït

*menors de 25 anys, majors de 65 anys i pensionistes

Venda d’entrades a

entrades.martorell.cat
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Més informació de l’acte a martorell.cat
Org: Patronat Cavalcada de Reis
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martorell,
el meu nadal

exposicions
Muxart. Color i composició.
Exposició permanent
Muxart. Espai d’Art i Creació Contemporanis
Pl. de les Hores, s/n

Horari de visites:
dijous i divendres, de 17 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius, de 10.30 a 14.00 h
(Tancat: 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener)

En català,
jugues?
Biblioteca de Martorell
Av. de les Mancomunitats Comarcals, 13

Horari de visites:
Fins al 31 de desembre,
en l’horari de la Biblioteca.

Figures Festives de Martorell
Informació:

tel. 93 774 22 23
museus@martorell.cat

Biblioteca de Martorell
Av. de les Mancomunitats Comarcals, 13
Del 22 de desembre al
5 de gener, en l’horari
de la Biblioteca.

Entrada lliure a
totes les exposicions
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dia a dia
desembre 2020

11 divendres

19 dissabte

28 dilluns

11.00 h SESSIÓ DIVULGATIVA VIRTUAL
SOBRE LA MARATÓ
martorelldigital.cat

18.00 h CONCERT DE NADAL
Auditori Joan Cererols

18.30 h JORDI QUIMERA. Màgic Hall
Nau #2 de Ca n’Oliveres

19.00 h CINEMA MUSICAL:
ELS PARAIGÜES DE CHERBURG
Auditori Joan Cererols
20.00 h MONOLOADDICTES:
TXABI FRANQUESA
Nau #2 de Ca n’Oliveres

12 dissabte

18.00 h ESCENARI SECRET

13 diumenge
12.00 h LA XARXA: PRÍNCEP TOTILAU
El llop ferotge
Nau #2 de Ca n’Oliveres
18.30 h CONCERT DE NADAL DE
SARDANES
Nau #2 de Ca n’Oliveres

15 dimarts

17.30 h BIBLIOLAB VIRTUAL:
LA VARETA DE HARRY POTTER
martorelldigital.cat

17 dijous

17.30 h CREART: DECORACIÓ DE MARCS
NADALENCS Muxart. Espai d’Art i
Creació Contemporanis

18 divendres

18.30 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: UN
BON CEL. EL ZELADOR D’OLOT I
LA BANALITAT DE LA MORT
martorelldigital.cat
19.00 h CICLE GAUDÍ: LAS NIÑAS
Auditori Joan Cererols

19.00 h LA VAMPIRA DE BARCELONA
Nau #2 de Ca n’Oliveres

20 diumenge

10.30 h MARTORELL REP L’ENVIAT
DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT
Pista-Jardí d’El Progrés
12.00 h MARATÓ DE CONTES
martorelldigital.cat
13.15 h MARTORELL REP L’ENVIAT
DE SES MAJESTATS ELS REIS
D’ORIENT
Espai Jove .Nord
18.30 h PERE MIRÓ & MARC FERRER
TRIO. Insistim!
Nau #2 de Ca n’Oliveres

23 dimecres

18.00 h L’ENRAJOLADA ES VESTEIX DE
NADAL
martorelldigital.cat

27 diumenge

13.00 h VI CONCERT DE NADAL
AMB ELS CLÀSSICS. LEIPZIG
ENSEMBLE
Església de Santa Maria
18.30 h MONOLOADDICTES: HOTEL
COCHAMBRE - EXCUPIDOS
Nau #2 de Ca n’Oliveres

29 dimarts

18.30 h CHARLIE MAG. Chapeau!
Nau #2 de Ca n’Oliveres

30 dimecres

18.30 h KARLUS SOLER.
El Gran Thurston
Nau #2 de Ca n’Oliveres

gener 2021

2 dissabte
18.30 h TONI CORS. Sense límits
Nau #2 de Ca n’Oliveres

3 diumenge

18.30 h XAVIER PAGÈS
Vuit cançons i un bagul de records
Nau #2 de Ca n’Oliveres

4 dilluns

18.30 h MORTELO I MANZANI.
Absurditties
Nau #2 de Ca n’Oliveres

5 dimarts
18.00 h ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT A
MARTORELL
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indicacions
El programa d’activitats de La Màgia
del Nadal és obert al públic en
general.
Les diferents entitats que
coprogramen La Màgia del Nadal
estipulen els preus de cada entrada.
Moltes de les activitats són gratuïtes.
L’aforament de cada espectacle està
limitat a la capacitat de la sala o
espai. Un cop s’hagin venut totes les
localitats disponibles, es tancarà la
taquilla de venda d’entrades.
No es permetrà l’accés als
espectacles als infants menors de 14
anys que no vagin acompanyats per
un adult que se’n faci responsable.
El cap de sala és el responsable
de controlar l’accés a l’espectacle
i de vetllar pel seu bon
desenvolupament. Us demanem que
seguiu les seves indicacions en tot
moment.
La programació pot patir alguna
modificació per causes alienes a
l’Organització.

organització
Totes les activitats d’aquest
programa estan organitzades per
el PMSAPM i per diferents entitats
associatives que reben el suport de
l’Ajuntament de Martorell.

edició i producció
Ajuntament de Martorell.
Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones.
Departament de Cultura

Imatge gràfica:
www.espaigrafic.cat
Impressió i publicitat:
Edicions Mic
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Correcció Lingüística:
Servei Local de Català

@FesMartorell

Publica les teves fotos
i comentaris amb l’etiqueta

#LaMàgiaDelNadal
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