CARTA DE SERVEIS
CULTURA
Presentació
El Departament de Cultura té com a principal objectiu organitzar, gestionar i promoure les activitats d’àmbit
cultural que es realitzen al municipi. També dóna suport a les entitats culturals locals, fomentant les seves
iniciatives i activitats.

Què fem ?
Organitzem i programem les activitats municipals relacionades amb la cultura i gestionem el material,
recursos i els equipaments per garantir que la ciutadania pugui accedir al món cultural i les entitats
d’aquest àmbit puguin realitzar les seves activitats de manera òptima

Què oferim ?
A. Foment de les festes populars: Coordinem la programació d’activitats i l’edició del programa dels nuclis
festius de Martorell: Fira de Primavera, Festa Major, Onze de Setembre i Festa del Roser.
D’altra banda, es dóna suport a les entitats culturals per a la realització d’activitats i, si s’escau, en
programa directament d’altres, de caràcter eventual, per tal que l’oferta cultural festiva arribi a tots els
públics.
_Cavalcada de Reis. Els Reis de l’Orient arriben a Martorell a través del Pont del Diable.
_Sant Antoni Abat. Festa que omple els carrers de cavalls i carruatges amb els Tres Tombs.
_Carnaval. El dissabte de Carnaval la Rua conduïda pel Rei carnestoltes envaeix els carrers de
Martorell amb més d’un miler de disfresses ja siguin individuals o col·lectives.
_Les Caramelles. Diumenge i dilluns de Pasqua les caramelles surten a cantar pels carrers de Martorell.
_Fira de Primavera. L’últim diumenge d’abril se celebra la Fira, amb un marcat caràcter de tradició i
comerç.
_Festa Major. El 15 d’agost. És una festa en honor a la patrona de Martorell, Santa Maria de
l’Assumpta, titular de la parròquia.
_Diada Nacional de Catalunya. L’11 de setembre destaquen l’ofrena floral i l’enlairament d’una senyera
gegant a la muntanya de Les Torretes.
_Festa del Roser. Festes de rememora el passat vitivinícola del nostre municipi amb el punt culminat del
Vimart, la fira de vins i caves a Martorell.
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B. Festivals:
_PAS (pont a les Arts Sonores): Davant la demanda creixent d’una programació d’activitats culturals per
als caps de setmana d’estiu, es va endegar el projecte PAS (Pont a les Arts Sonores).
És en el Pont del Diable, l’espai més emblemàtic de Martorell, on durant tres caps de setmana del mes de
juliol donem un PAS endavant en la difusió de la cultura. El nostre estimat Pont és el marc on
desenvolupem una programació cultural dinàmica, espontània, festiva, alegre i estiuenca, on la gent de
Martorell i comarca pot gaudir d’una oferta variada i enriquidora amb el so com a nexe comú.
PAS va néixer amb la voluntat de vincular-se a la vida del barri, als costums i al patrimoni de Martorell i
esdevenir un PAS en ferm en l’aposta del municipi per potenciar la seva imatge com a ciutat compromesa
amb la seva història i la seva cultura, que fomenta la cohesió social i el desenvolupament cultural.
Per a més informació podeu consultar el web del festival pas.martorell.cat
_Fem dansa: Festival de dansa creat conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per tal de donar
nous espais a aquesta disciplina artística i acostar-hi nous públics, tot programant espectacles en espais
insòlits.
_Nadalem: Programa unificat de totes les activitats que es realitzen al voltant de les festes de Nadal i
Reis. S’hi inclou La Màgia del Nadal, un cicle d’espectacles de màgia per a petits i grans.
L’objectiu és oferir una gran diversitat de propostes: la màgia, la música, el teatre, la participació, l’esport,
els tallers, el comerç, els reis, la creació..., totes elles amb un denominador comú; transmetre el sentit i la
il·lusió pel Nadal i fer-ho treballant conjuntament amb les entitats locals.

C. Programacions estables: Donem suport per a la realització de programacions culturals adreçades a
públics diversos ja sigui de manera directa o en cooperació amb altres entitats del municipi.
_Teatre professional: Conjuntament amb El Foment es programen diversos espectacles professionals al
llarg de l’any.
_Teatre familiar: Conjuntament amb La Xarxa es programen espectacles familiars de manera mensual
_Monoloaddictes: Programació bimensual de monòlegs amb artistes de reconegut prestigi.
_Documental del mes: Projecció mensual d’un documental de Docs Barcelona conjuntament amb el
Cinema del Diable.
_M’Clàssics: Conjuntament amb Joventuts Musicals de Martorell es programa un temporada de música
clàssica
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D. Suport a la creació: Una de les nostres prioritats és el foment de la creació i la participació en l’àmbit de
la cultura. Per això, organitzem diversos certàmens i concursos

_Concurs de cartells: Es convoca per tal d’escollir el cartell anunciador del Nadalem i el Carnaval.
_Concurs de cant Josep Palet: Concurs per a joves intèrprets de cant líric, que porta el nom del
prestigiós tenor martorellenc Josep Palet.
_Concurs de DJ; Es premia la millor sessió en directe de qualsevol estil
_Martorock: Mostra concurs de grups musicals locals.

E. Equipaments:
_Centre Cultural: Disposa de l’Auditori Joan Cererol, amb capacitat per a 288 persones i equipat amb un
piano de cua i equip de so i llums, i diverses sales polivalents.
Pl. de les Cultures, s/ n
Tel. 93 774 22 00
Fax 93 774 27 14
Correu electrònic: cultura@martorell.cat

_ Casa de Cultura La Vila: Disposa d’una sala d’actes per a 100 persones que s’ha equipat especialment per a
projeccions de cinema.
C. de Francesc Santacana, 13. Correu electrònic: cultura@martorell.cat
_Teatre El Progrés: Disposa d’una Sala Teatre per a 1.000 persones amb un gran escenari, una pista d’estiu amb
jardí.
C. del Mur, 64. Correu electrònic: cultura@martorell.cat
_Ateneu: Disposa d’una sala d’actes amb graderia retràctil amb capacitat per a 144 persones i equipada amb
equip de so i projecció.
C. d’en Gomis, 10. Correu electrònic: cultura@martorell.cat
_Ca n’Oliveres- Nau 2: Nau diàfana amb capacitat per a 1.700 persones sense equipament específic.
C. de Juan de la Cierva, 2. Correu electrònic: cultura@martorell.cat
F. Fes-t’ho a Martorell: Disposem d’un servei de difusió cultural anomenat Fes-t’ho a Martorell, on es publiquen totes
les activitats tan del propi departament com de les entitats culturals locals.
_ APP: Aplicació per a dispositius mòbils amb l’agenda cultural i de festes del municipi
_ Comerços: S’han instal·lat expositors amb informació cultural actualitzada en més d’un centenar de comerços
del municipi.
_ Xarxes socials: Sota el nom @festhomartorell es disposa d’un perfil específic del departament a Facebook,
Twitter i Instagram.
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G. Suport a les entitats culturals: Cada any es concedeixen subvencions per a que les entitats realitzin els seus
projectes

H. Assessorament i gestió de l’activitat cultural: Ajudem a idear, gestionar o produir activitats i projectes
cultuals d’interès municipal

A qui ens adrecem ?
En adrecem a la ciutadania en general, com també a associacions, grups i entitats culturals.

El nostre compromís






Esdevenir un interlocutor dels agents culturals locals.
Potenciar l’equilibri i la qualitat de les activitats culturals
Crear nous públics dins el món cultural.
Potenciar la creació cultural local.
Crear consciència de poble a través de la cultura.

Contacte
Centre Cultural:
Pl. de les Cultures, s/n
Horari d’hivern: de dilluns a dijous de 09:00 a 14:00h i de 17:00 a 19:00h divendres de 09:00 a 14:00h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h
Al telèfon: 93.774.22.00 i al Fax 93.774.27.14
Per correu electrònic a: cultura@martorell.cat

Compliment dels compromisos
A través de l’elaboració anual de la memòria del departament de Cultura, fent un seguiment especial del
nombre de públic, qualitat i satisfacció de cadascuna de les propostes realitzades.

Ajudeu-nos a millorar
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Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que ens feu
arribar totes les queixes, dubtes i suggeriments a cultura@martorell.cat

