
PER ARRIBAR A MARTORELL 
 
No sabem si tots els camins porten a Roma, però sí que porten a Martorell. Us 
expliquem, doncs, les opcions que teniu, tant de transport públic com privat. 
 
A més, podeu informar-vos al web de l’Ajuntament de Martorell: 
http://www.ajmartorell.org/cat/municipi/transports.html. 
 
 
L’Enrajolada i la Casa de Cultura de Martorell (seus de les activitats de la 
Trobada) estan situades al nucli antic de la ciutat, conegut com la Vila. 
 
 
PER CARRETERA 
 
En tots els casos us aconsellem que hi accediu a per la sortida 588 de 
l’autovia gratuïta A2 (indicada com a TERRASSA-OLESA DE M.). Segons 
d’on vingueu donareu una mica de volta per fer la circumval·lació de Martorell, 
però evitareu el trànsit i les complicacions de l’interior del nucli urbà. 
 
Per arribar a la sortida 588 (Terrassa-Olesa de Montserrat) de l’autovia A-2 
 
*Des de Barcelona 
1- Sortiu per la Diagonal, passat Sant Joan Despí, a la sortida de l’autovia A2 
(Martorell-Lleida). 
2- Continueu per l’A2 fins que, passat Castellbisbal i el túnel del Telègraf, 
trobareu la sortida 588 (Terrassa-Olesa de M.). Incoporeu-vos-hi. 
 
*Des de Girona/Costa Brava/el Vallès 
1- Preneu l’autopista AP7 direcció Tarragona/Lleida fins que arribeu a la 
sortida Martorell/Manresa/Montserrat/Capellades. Agafeu-la i travesseu el 
peatge. 
2- Passat el peatge, NO entreu en cap dels dos accessos que us indiquen 
“Martorell” i seguiu en direcció Igualada/Lleida (com si sortíssiu de la ciutat) 
fins que, passat un polígon on veureu la central d’Electrodomèstics Miró, a mà 
dreta trobareu l’indicador de l’autovia A2 “Barcelona-Terrassa”. Agafeu-lo. 
3- Entreu a l’autovia A2. No us mogueu del carril on quedeu situats (el de la 
dreta) i, sense desviar-vos, us incorporareu directament a la sortida 588. 
 
*Des de Tortosa/Tarragona/el Vendrell/Vilafranca del Penedès 
1- Preneu l’autopista AP7 direcció Barcelona/Girona fins que arribeu a la 
sortida Martorell/Manresa/Montserrat/Capellades. Agafeu-la i travesseu el 
peatge. 
2- Passat el peatge, NO entreu en cap dels dos accessos que us indiquen 
“Martorell” i seguiu en direcció Igualada/Lleida (com si sortíssiu de la ciutat) 
fins que, passat un polígon on veureu la central d’Electrodomèstics Miró, a mà 
dreta trobareu l’indicador de l’autovia A2 “Barcelona-Terrassa”. Agafeu-lo. 
3- Entreu a l’autovia A2. No us mogueu del carril on quedeu situats (el de la 
dreta) i, sense desviar-vos, us incorporareu directament a la sortida 588. 
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*Des de Lleida/Mollerussa/Tàrrega/Cervera/Igualada 
Preneu l’autovia A2 en direcció Barcelona fins que trobeu la sortida 588 
indicada com a “Terrassa-Olesa de Montserrat-Martorell”. 
 
*Des de Puigcerdà/Berga/Manresa 
Baixeu per l’eix del Llobregat (C-16 fins a Manresa, C-55 des de Manresa). A 
Abrera us incorporareu a l’A2 en sentit Barcelona. Deixeu enrere la primera 
sortida que trobareu. La següent és la 588 (“Terrassa-Olesa de Montserrat-
Martorell”). Preneu-la. 
 
*Des de Terrassa 
Agafeu la carretera C-243C (Terrassa-Martorell) i no la deixeu fins al final. 
Aquesta carretera acaba just a l’accés al nucli antic de Martorell que ens 
interessa. 
 
 
 
A dins de Martorell 
 
1— Un cop heu abandonat l’A2, seguiu les indicacions que us porten a 
Martorell.  
 
2— Travessareu un pont sobre el Llobregat (a mà esquerra del qual veureu el 
famós pont del Diable). Just quan l’heu acabat de passar, a mà dreta, darrere 
d’una senyal enorme de prohibició d’aparcament per a camions, trobareu 
l’indicador de “Centre urbà”. Preneu-lo. Abans afluixeu la marxa perquè el 
revolt és una mica pronunciat. 
 
3— Aneu seguint les indicacions de direcció obligatòria i les que indiquen 
“Pàrquing” i “Piscina municipal” .  
 
4— Seguireu el carrer de la façana fluvial del riu Anoia (carrer del Revall) 
durant un bon tros fins que al final trobareu un pàrquing immens (pàrquing del 
Vapor) on podreu deixar el cotxe.  
 
5— Davant del pàrquing veureu l’església i, a l’altra banda del carrer, una paret 
de color salmó amb un portal: és l’Enrajolada. 
 
(Per accedir a la Casa de Cultura heu d’acabar de pujar —a peu!— el carrer de 
l’Aigua que dóna accés a l’Enrajolada i girar a mà esquerra: és la primera porta 
que trobareu, l’edifici fa cantonada). 
 
 
 
 
 
 



EN TREN 
 
RENFE 
 
És l’opció de transport públic més pràctica (els dissabtes, entre Barcelona i 
Martorell circulen tres trens cada hora). A més, a l’estació de Barcelona-Sants 
enllacen totes les línies de rodalies, és a dir, que venint del Maresme, 
d’Osona/Vallès o del Garraf a Sants sempre podreu fer transbord a la línia C4 
que va a Martorell (via 1). 
 
1— Arribats a l’estació de Renfe-Martorell, sortiu per la porta principal i 
agafeu el carrer que us queda a mà esquerra (carrer de Sant Lluís) fins al 
final.  
2— Allà gireu altre cop a mà esquerra (carrer Gomis) i baixeu pocs metres fins 
al final del carrer.  
3— Al capdavall trobareu alguns plàtans plantats a la riba de l’Anoia. D’aquí 
surt un caminet de terra que porta a una palanca de fusta que us servirà per 
travessar el riu (ja la veureu).  
4—Travesseu la palanca i camineu alguns metres per un camí de terra entre 
horts. De seguida arribeu a un pàrquing molt gran (pàrquing del Vapor). A 
l’altra banda del pàrquing trobareu l’Enrajolada (una paret de color salmó amb 
un portal al mig). 
 
(Aquest trajecte dura uns 5 minuts) 
 
Línia C4 
—Des de Terrassa/Sabadell/Barcelona/L’Hospitalet/Molins de Rei (en sentit 
Vilafranca/Sant Vicenç de Calders). 
—Des de Sant Vicenç de Calders/Vilafranca del Penedès (en sentit 
Martorell/Barcelona). 
 
Línia C7 
—Des de Cerdanyola del Vallès/Sant Cugat/Rubí (en sentit Martorell). 
 
Informeu-vos dels horaris de Renfe al 902 24 02 02 o a  
http://www.renfe.es/cercanias/barcelona/index_horarios.html. 
 
 
 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT (FGC) 
 
Us deixaran a l’estació de Martorell-Enllaç. Entre aquesta estació i 
l’Enrajolada/Casa de Cultura el trajecte dura uns 15 minuts a peu. 
Si ho preferiu, d’aquesta estació també surt un servei de busos urbans que us acostaran 
al nucli antic (la Vila). 
 
1— Sortiu de l’estació per l’avinguda de Montserrat (la que queda a la part 
del darrere, fixeu-vos en els indicadors). Es tracta que aneu baixant l’avinguda 
de Montserrat sense desviar-vos. Veureu que s’hi estan fent obres importants 
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(pas de l’AVE, doble via de FGC...), motiu pel qual a vegades està una mica 
empantanegada. 
 
2— Aquestes mateixes obres us faran pujar per un vial que acaba en una 
rotonda provisional. Veureu que passeu pel costat de les obres d’una estació 
nova i de l’estació actual de la Renfe. Vosaltres seguiu endavant en la mateixa 
direcció, veureu que entreu en un carrer de cases una mica antigues (que 
continua sent l’av. de Montserrat). 
 
3— Al cap d’uns metres dins d’aquest carrer, gireu a mà esquerra pel carrer 
Gomis. Baixeu-lo fins al final de tot. 
 
4— Al capdavall trobareu alguns plàtans plantats a la riba de l’Anoia. D’aquí 
surt un caminet de terra que porta a una palanca de fusta que us servirà per 
travessar el riu (ja la veureu).  
 
5— Travesseu la palanca i camineu alguns metres per un camí de terra entre 
horts. De seguida arribeu a un pàrquing molt gran (pàrquing del Vapor). A 
l’altra banda del pàrquing trobareu l’Enrajolada (una paret de color salmó amb 
un portal al mig). 
 
*Des de Barcelona 
Línia R5/Línia R6 
Parades a Barcelona-Pl. Espanya, Ildefons Cerdà, l’Hospitalet, Sant Boi de Ll., 
Sant Andreu de la Barca. 
Línia S4/Línia S8 
Paren a totes les estacions. 
 
*Des de Manresa 
Línia R5 (direcció Barcelona) 
 
*Des d’Igualada 
Línia R6 (direcció Barcelona) 
 
Informeu-vos dels horaris al 93 205 15 15 o a www.fgc.net. 
 
 
 
EN BUS 
 
Les companyies de bus que passen per Martorell disposen de parades 
cèntriques. Informeu-vos-en posant-vos-hi en contacte: 
 
*Des de Barcelona i pobles del Baix Llobregat: 
Soler i Sauret: 93 632 51 33. 
http://www.solerisauret.com/interterm5.htm 
 
*Des de Barcelona i Igualada (i pobles intermedis) 
Hispano Igualadina: 93 804 44 51. 
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L'Enrajolada Casa Museus Santacana 
Carrer de l'Aigua, 1 
08760 MARTORELL 
Tel. 93 775 07 95  
Correu electrònic: m.martorell@diba.es  
 

 
 
El punt blau indica l’ubicació de l’Enrajolada al centre històric de Martorell. 
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