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Salut!

Ja teníem ganes de saludar-vos un altre cop, estimats lectors. Tot i que encara no podem sortir -com ho venim fent 
fa cinc anys- amb una edició impresa i amb la publicació de totes les activitats culturals i d’oci de la comarca, hem 
modificat el suport i el contingut, però no l’essència de aquesta Redacció.

Les actuals circumstàncies de restriccions i confinament, tot i la desescalada, ens han servit per reprendre el noble 
ofici d’informar a partir d’aquesta eina periodística que és la Guia On anem. És clar, en format digital. En lloc de 
fullejar el diari, es podran fer clics per passar les pàgines; en lloc de marcar amb un boli alguna cosa del nostre 
interès, el apuntarem a part, li farem una captura de pantalla o li farem una foto; i en lloc de retallar una informació 
i enganxar-la a la porta de la nevera, farem un recordatori a l’agenda del mòbil.

Signes dels nous temps i senyals dels nous escenaris que s’imposen per aquests dies. A partir d’ara, comerços que 
tornen a obrir, empreses que reprenen l’activitat, entitats que tornen a planificar, mentre els ajuntaments es rein-
venten constantment per estar a l’alçada de les necessitats de la població.

Davant de tota aquesta situació, hem apostat per donar suport al comerç de proximitat i intentar enfortir el teixit 
de botigues i empreses de cada poble, oferint-los un espai gratuït de publicitat a tots aquells que ho hagin valorat 
positivament. Aquesta és la nostra proposta i ens sentim orgullosos de poder aportar el nostre petit gra de sorra en 
aquests moments tan inusuals i incerts.

Bona lectura d’aquesta edició... Força i salut!

NdelaR: La informació canvia dia a dia, s’actualitzen dades, es modifiquen situacions, comencen iniciatives i algu-
nes semblen antigues... Per tot això, us comuniquem que la data de tancament d’aquesta edició va ser el dimecres 
13 de maig al matí.

Editorial

C U L T U R A ,  O C I  I  T U R I S M E

•	 Queda	terminantment	prohibida	la	
reproducció total o parcial dels continguts 
d’aquesta publicació amb fins comercials o 
publicitaris, sense prèvia autorització.

•	 Els	productes	i	serveis	anunciats	són	auto-
ritzats per les mateixes empreses i botigues 
anunciants.

•	 L’equip	de	redacció	no	es	fa	responsable	de	
les opinions i els articles signats publicats 
en aquest mitjà.

•	 Fonts	d’informació:	webs	municipals	dels	
ajuntaments corresponents i redacció On 
anem.

•	 Tancament	de	recepció	d’anuncis	i	informa-
ció: el dia 22 de cada mes.

•	 Totes	les	activitats	proposades	en	aquesta	
secció són enviades per les entitats i asso-
ciacions organitzadores. La redacció del On 
Anem no es fa responsable d’alteracions 
dels programes o de canvis d’última hora.

34 INTERÉS 
GENERAL
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Entrevista
El passat 10 de maig, Ràdio Abrera ha en-
trevistat a l’alcalde Jesús Naharro, qui ha 
fet un repàs de les dades d’afectació de la 
malaltia al municipi, de les mesures que 
s’estan adoptant des de l’Ajuntament des 
de les diferents àrees, les fases del des-
confinament i les diferents iniciatives que 
s’estan duent a terme al municipi.

Respecte a les dades d’afectació de la Co-
vid-19 al municipi, Naharro ha detallat que 
en aquests moments hi ha comptabilitzats 
a Abrera un total de “91 casos positius con-
firmats, 10 d’ells es troben hospitalitzats, i 
14 víctimes mortals, i s’està a l’espera de 
rebre, per part de la Conselleria de Salut de 
la Generalitat, les dades de persones que 
han superat la malaltia”. Del total de casos 
positius, 31 estan registrats a la Residència 
Canigó, juntament amb 10 de les 14 vícti-
mes mortals.

L’alcalde abrerenc també ha parlat de la 
fase 0 de la desescalada en la que Abrera 
continuarà almenys una setmana, i el que 
això comporta de cara a la ciutadania i el 
comerç: “es mantenen les franges horàries 
per edats per sortir a passejar i fer esport, 
l’obertura del petit comerç amb cita prèvia i 
atenció individualitzada, comerços de men-

ys de 400 m2 i quant a la restauració es po-
drà anar a l’establiment a recollir el que prè-
viament hem encarregat. Hem de reforçar 
el nostre teixit comercial i anar trucant-los 
perquè molts tenen la possibilitat de fer en-
trega al domicili. Continuarem treballant per 
tal de poder passar a la fase 1 i atendre a 
les mesures que ens indiquin”.

Seguidament Naharro ha fet una valora-
ció molt positiva de la sortida al carrer en 
franges horàries determinades per part de 
totes les veïnes i veïns d’Abrera i ha afirmat 
que “en general la recepció ha estat positi-
va. S’ha detectat a certes hores amb més 
assistència i d’afluència de la ciutadania al 
carrer, unes hores punta, en les quals s’ha 
donat més massificació i ha costat més im-
plantar aquestes distàncies de seguretat. A 
certs lloc d’Abrera s’ha reforçat la vigilància 
policial i de Protecció Civil per informar més 
i millor a la ciutadania de les mesures que 
s’han de prendre. A mesura que ha avançat 
la setmana la gent s’havia adaptat millor i 
amb més consciència a aquesta nova fase”.

D’altra banda, des de l’Ajuntament ja estem 
treballant en les mesures que caldrà aplicar 
quan s’entri a la fase 1 de la desescalada. 
Naharro ha explicat que “sempre plani-
fiquem amb anterioritat les mesures que 
s’han d’adoptar perquè algunes d’aquestes 

mesures comporten un marcatge a la via 
pública, una actuació d’informació, una en-
trevista amb els propietaris dels comerços 
per explicar com s’han de tractar aquestes 
noves fases i resoldre els seus dubtes. En 

aquest sentit l’Ajuntament ja està treballant 
amb el comerç local, amb les terrasses dels 
nostres bars, per tal d’implementar les me-
sures que les autoritats sanitàries ens indi-
quen respecte l’ocupació que tenen. Estu-

 info@academiagaudi.com
Informa't sense compromís
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diem aquesta terrassa que tenen designada 
actualment i la seva ocupació i intentem 
augmentar aquesta terrassa per tal de que 
es puguin instal·lar el màxim de taules pos-
sibles, volem establir la normalitat l’abans 
possible i el personal tècnic s’està posant 
en contacte i treballant amb marcatge so-
bre el terreny del que s’ha d’utilitzar i com 
s’ha d’emprar. Com a mesura econòmica 
d’impuls l’Ajuntament no cobrarà la taxa 
d’ocupació de la via pública als comerços 
per tal d’ajudar i impulsar a un sector tan 
malmès per aquesta crisi sanitària”.

Naharro també ha destacat la posada en 
funcionament, a partir del passat 12 de 
maig, del mercat setmanal només amb les 
parades d’alimentació, amb limitació d’afo-
rament i mesures de seguretat: “tornarem a 
tenir el nostre mercat setmanal dels dimarts 
amb una forma més restringida, amb més 
seguretat sanitària i amb un compliment de 
requisits per tal de fer prevaldre la nostra 
salut. Entre parada i parada tindrem una 
distància de seguretat molt gran i les perso-
nes que seran ateses pels comerciants i hi 
hauran unes cues que designin l’ordre, en 
l’espai que tenim habitualment al passeig 
de l’Església i un tram de Josep Tarradelles. 
L’àmbit del mercat estarà regulat en tot mo-
ment per controlar l’aforament i així garantir 
les mesures normatives i de seguretat que 

ens venen marcades per les autoritats sa-
nitàries”.

Finalment, l’alcalde abrerenc ha enviat un 
missatge d’agraïment a tots els i les profes-
sionals de tots els sectors, incloent el per-
sonal de l’Ajuntament, que està treballant 
per pal·liar els efectes de la pandèmia del 
coronavirus “com és el personal sanita-
ri, del CAP i les seves professionals, de la 
nostra residència, voluntaris i voluntàries de 
Protecció Civil i de l’Abrera Solidària, a la 
nostra Policia Local, a tots els nostres trans-
portistes, als comerços que estan oberts, 
els que han d’obrir i volen obrir; a tots els 
departaments del nostre Ajuntament: ser-
veis socials, OAC, el departament de Co-
municació i Ràdio Abrera, a Esports, Escola 
de Música, Biblioteca, Medi Ambient, Sa-
nitat, Urbanisme,... tothom està fent una 
tasca molt gran i vull reconèixer-se-la, tot el 
personal que està donant un servei des de 
casa seva, sense mirar l’horari per tal de fer 
la seva tasca i aportar el seu granet de sorra 
a aquesta normalitat”.

I també ha llançat un missatge a totes les 
veïnes i veïns d’Abrera perquè “s’estan 
adaptant d’una forma increïble a aquests 
horaris, a unes normatives i pendents de la 
informació que ens arriba en massa i que 
s’ha de pair, els recomano que s’adrecin 

als nostres canals de comunicació com és 
Ràdio	Abrera,	la	nostra	web	i	les	xarxes	so-
cials, per tal de poder informar-se de forma 
correcta, concisa i precisa per tal de con-
tinuar avançant cap a aquesta normalitat, 
mica en mica, però amb determinació i 
moltíssima força. Vull agrair l’esforç de tota 
la ciutadania i de l’Ajuntament per restablir 
la normalitat total”.

Podeu escoltar l’entrevista, Ràdio Abrera 
(107.9 FM i radioabrera.cat). Aplicacions 
gratuïtes “Connecta’t a Abrera” i “Ràdio 
Abrera”, disponibles als sistemes Android 
i IOS.

Torna el mercat setmanal!
El passat dimarts 12 va reobrir el mercat 
setmanal d’Abrera amb parades d’alimen-
tació, aforament limitat, mesures de segu-
retat i garanties sanitàries. L’horari va ser de 
8 a 14 hores i amb un dispositiu de segu-
retat format per la Policia Local, voluntaris 
i voluntàries de Protecció Civil i les agents 
cíviques de l’Ajuntament, que controlaran 
els punts d’accés del mercat. També es va 
instal·lar una carpa amb un punt informatiu 
del Servei de Comerç per aclarir qualsevol 
dubte.

Millores
Entre el 8 i el 9 de maig passats, s’han fet 
les obres de reparació de l’asfalt a la roton-
da de l’avinguda de Ca n’Amat, confluència 
amb el carrer Hostal del Pi, i els vials de sor-
tida i entrada a l’autovia A-2, una de les vies 
amb més trànsit del municipi. Amb aquesta 
actuació, s’intenta millorar la seguretat dels 
vehicles que circulen per aquestes vies.

Font: web municipal  
(ajuntamentabrera.cat)

#jocomproaAbrera
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MALLA RÀPID S.L.
Camí Sacrament, 2-4 nau 6 Polígon Industrial Sant Ermengol 
08630 Abrera
Tel/Fax 931 176 566
www.mallarapid.com
info@mallarapid.com

VOLS GAUDIR DEL TEU JARDí, PISCINA, TERRASSA AMB SEGURETAT, PRIVADESA o ESTIL?
DISPOSEM DE TOT TIPUS DE TANCAMENTS METÀL·LICS.
VENEM A PARTICULARS I EMPRESES.

PRIMAVERA - ESTIU 2020!!!

ON-ANEM??

Abrera
MAIG 2020
GUIAONANEM.CAT

#comerçLocal
#comerçSostenible

#comerçdeConfiança

#jocomproaAbrera
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Mascaretes
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes lliu-
rarà a finals d’aquesta setmana una mas-
careta higiènica de roba a cadascun dels 
veïns i veïnes empadronats/ades al muni-
cipi per tal que les puguin fer servir quan 
hagin de sortir de casa. Aquesta mascareta 
higiènica és complementària a les mesures 
de distanciament respecte d’altres perso-
nes i al rentat periòdic de mans amb solu-
cions hidroalcohòliques o aigua i sabó, que 
són elements imprescindible de protecció.

Aquesta iniciativa de l’Ajuntament castellvi-
nenc ha estat possible gràcies a la col·la-
boració de voluntariat. Per una banda, el 
consistori ha comprat la tela i les gomes 
per confeccionar mascaretes per als veïns 
i veïnes que consten al padró municipal 
(aproximadament 1.900 persones). De l’al-
tra, el treball de confecció de mascaretes 
ha estat a càrrec de voluntàries locals que 
tenen coneixements de costura. A totes 
elles, l’Ajuntament vol agrair-los l’esforç i 
les hores de feina dedicades a confeccionar 
les mascaretes, tant per a persones adultes 
com de mida infantil, que es repartiran en-
tre el veïnat.

Les unitats confeccionades de mascare-
tes higièniques de roba (una mica més de 

2.000) són prou per abastar tota la població 
que està empadronada a Castellví de Rosa-
nes. Si alguna família està confinada al mu-
nicipi però no consta al padró municipal, 
pot adreçar-se a l’Ajuntament per telèfon 
(93 775 1942) o correu electrònic (info@
castellviderosanes.cat) per indicar en quin 
domicili està i quantes persones hi ha, per 
tal que se’ls pugui fer arribar mascaretes 
higièniques. En aquest cas de persones no 
empadronades, el lliurament serà obert fins 
a exhaurir les existències totals de masca-
retes de roba.

Missatge de l’alcalde
El passat divendres 8 de maig, l’alcalde 
Adrià Camino Fideu ha enviat un missatge 
als convilatans sobre l’estat de situació a la 
setmana passada.

“La situació a Castellví de Rosanes es man-
té	 estable;	 segons	 l’Agència	 de	 Qualitat	 i	
Avaluació	Sanitàries	de	Catalunya	(AQuAS),	
en els últims quinze dies hi ha hagut dos 
casos més de COVID-19 que se sumen als 
set casos confirmats les primeres setmanes 
de l’emergència sanitària. Tot i això, som 
el poble amb menys casos de COVID-19 i 
un dels que té la taxa més baixa del Baix 
Llobregat. Aquesta realitat és deguda a la 
idiosincràsia del nostre municipi i a l’esforç 
que tots i totes hem fet complint un confi-
nament estricte i per això teniu el meu més 
sincer agraïment.

Aquesta setmana ha començat el període 
de desconfinament progressiu, encara que 
en la nostra regió sanitària es prorroga la 
fase 0 una setmana més. Fa sis setmanes 
que estem confinats, arriba el bon temps i 
tenim l’esperança que es comença a nor-
malitzar la situació. Tots tenim moltes ganes 
de sortir al carrer, fer esport a l’aire lliure 
i veure els nostres familiars i amics. Tot i 
això, no ens podem confiar i no hem d’obli-

dar que la lluita contra l’epidèmia encara 
segueix. El personal sanitari continua a pri-
mera línia i la millor manera d’agrair el seu 
esforç incommensurable és ser prudents 
i responsables. Hem fet un bon confina-
ment, ara toca fer un bon desconfinament.

La setmana vinent començarem la distribu-
ció de mascaretes de cotó a tota la població. 
Aquesta iniciativa municipal només ha estat 
possible gràcies, un cop més, a un grup de 
voluntariat que ha cosit més de 2.000 mas-
caretes en un temps rècord. Vull transme-
tre el meu agraïment i el de l’Ajuntament a 
totes i cadascuna de les persones que han 
participat en aquesta iniciativa.

L’Ajuntament de 
Castellví de Rosanes, al teu costat

Amb els nens i nenes
Repartiment de 200 mones de 

Pasqua als nens i nenes per fer-los 
més amables les setmanes de 

confinament

Amb les famílies
Més recursos per ajudar qui no pot 
accedir a aliments i serveis bàsics, 

tant econòmics com logístics
Urgències 24h Guàrdia Municipal

Amb els estudis
Detecció i suport d’alumnat sense 
recursos per connectar-se amb el 

professorat i poder seguir les 
classes des de casa

Amb la salut pública
Desinfecció periòdica d’illes de 
contenidors i espais transitats

Manteniment del 100% del servei 
de recollida d’escombraries

Amb el teixit econòmic
Escolta activa de l’impacte de la 

COVID-19 en autònoms/es i 
empreses per dissenyar ajudes 

adaptades a la realitat local

Mitigació dels efectes 
de la COVID-19 a 

Castellví de Rosanes

Amb la gent gran
Seguiment telefònic de les 

gairebé 300 persones de més de 
65 anys de Castellví des de l’inici 

de la pandèmia

€
Amb l’economia domèstica

Pròrrogues i canvis de terminis 
en els tributs municipals per 

alleugerir la càrrega de les llars 
els mesos de major incidència de 
les mesures que afecten el treball

Amb la comunitat
Recull d’activitats en línia per fer 

a casa (esport, cultura, lleure)
Creació d’una xarxa local de

voluntariat amb Creu Roja BLN
Difusió d’iniciatives culturals 
ciutadanes i d’entitats locals

#jocomproaCastellvídeRosanes
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Ens trobem en uns moments excepcionals 
i ens hem d’adaptar a aquesta nova nor-
malitat. Aquesta emergència sanitària i les 
seves conseqüències socioeconòmiques 
estan comportant un canvi de paradigma i 
s’ha posat de manifest la necessitat de can-
viar les nostres prioritats; per avançar ens 
hem d’adaptar a la nova situació.

Des de l’àmbit municipal estem treballant 
en el reordenament del nostre pressupost 
municipal per poder fer front a aquesta cri-
si econòmica. L’adaptació als nous temps 
comporta prendre decisions importants i 
refer les nostres prioritats. Com molts ja sa-
beu, hem hagut d’ajornar la Festa Major de 
Sant Isidre a finals de setembre, fusionant-la 
amb la Festa de Sant Miquel. També hem 
decidit destinar 10.000 €, que inicialment 
estaven previstos per la Festa Major, a crear 
noves línies d’ajuts. Això comportarà tenir 
una Festa Major més austera, però tenim la 
ferma convicció que s’ha de prioritzar la si-
tuació socioeconòmica del nostre municipi 
i ajudar a la nostra ciutadania en tot el que 
puguem. En aquest sentit, la nostra voluntat 
és la de reforçar la partida pressupostària 
del reglament de prestacions econòmiques 
de caràcter social amb els diners que facin 
falta per cobrir les necessitats dels nostres 
veïns i veïnes.

És responsabilitat de l’Ajuntament donar 
suport a la ciutadania en els moments di-
fícils, però s’ha de ser molt curós amb els 
diners públics. És per aquest motiu que 
mantenim una escolta activa amb les em-
preses del polígon i amb els autònoms/es 
i comerços del nostre municipi. Aquesta 
setmana	 hem	 activat	 a	 la	 pàgina	 web	 de	
l’Ajuntament un formulari per poder re-
collir dades que ens ajudaran a conèixer 
la realitat socioeconòmica del nostre teixit 
productiu. D’altra banda, des de Serveis So-
cials s’estan canalitzant totes les demandes 
d’ajudes a les famílies del municipi que ho 
necessiten. Aquesta informació ens perme-
trà poder definir quin és el problema i po-
drem donar una resposta precisa, eficient i 
efectiva a les necessitats reals dels nostres 
ciutadans i ciutadanes.

En un altre nivell, i amb voluntat de coordi-
nació i cooperació, estem treballant estreta-
ment amb organismes supramunicipals per 
posar en marxa plans de desenvolupament 
econòmic territorials per pal·liar les con-
seqüències socioeconòmiques de l’emer-
gència sanitària.

Finalment, vull agrair-vos a tots i totes una 
vegada més l’esforç i la comprensió que 
heu tingut aquestes darreres setmanes. 
Aquestes situacions complexes ens aju-
den a créixer personalment, ho hem pogut 
comprovar amb totes les iniciatives veïnals 
de voluntariat que han anat sorgint; també 
estem més units/des i connectats/ades que 
mai. Aquesta situació que hem patit ens ha 
enfortit personalment i ha enfortit les nos-
tres relacions d’amistat, familiars i venials. 
Ha estat molt difícil, però a poc a poc ens 
en sortirem”.

Comerços
L’Ajuntament es prepara per poder donar 
resposta a l’impacte econòmic de la CO-
VID-19 al municipi, i per fer-ho ha iniciat 
una primera fase de detecció de necessi-
tats per ajustar les futures línies d’ajuts a 
la realitat del teixit econòmic local. Un dels 
col·lectius dels quals es vol recollir infor-
mació és el de treballadors/ores autònoms, 
comerç i establiments, i per aquest motiu 
s’ha dissenyat un qüestionari online especí-
fic per a aquests grups que es podrà omplir 

des d’avui i fins al pròxims 15 de maig. En 
paral·lel, l’Ajuntament també treballa en la 
detecció de necessitats en l’àmbit indus-
trial.

La voluntat de consistori és poder reco-
llir el màxim d’informació possible abans 
de dissenyar i implementar ajudes, per tal 
que aquestes puguin respondre, dins dels 
recursos de què disposa l’Ajuntament, a 
les preocupacions i realitat de l’economia 
local. En aquest sentit, l’alcalde, Adrià Ca-
mino, explica que “és responsabilitat de 
l’Ajuntament donar suport a la ciutadania 
en els moments difícils, però s’ha de ser 
molt curós amb els diners públics. Aquesta 
informació ens permetrà poder definir quin 
és el problema i quines són les seves con-
seqüències. Des d’aquesta perspectiva, po-
drem donar una resposta precisa, eficient i 
efectiva a les necessitats dels nostres ciuta-
dans i ciutadanes”.

El qüestionari que ara es posa en marxa vol 
ser una eina per recollir dades sobre aspec-
tes com la davallada d’ingressos que hi hagi 
pogut haver, l’impacte en el treball (ERTO o 
acomiadaments), les càrregues de despesa 
fixa que han de suportar autònoms i comerç 
o el nivell d’endeutament, entre d’altres.

L’enquesta,	 accessible	 des	 del	web	muni-
cipal, s’està distribuint digitalment entre la 
població per diferents canals per arribar al 
màxim de gent possible, un fet especial-
ment important per detectar les necessitats 
dels treballadors i treballadores autònoms 
amb domicili fiscal a Castellví de Rosanes, 
que són el col·lectiu de què es disposa 
menys informació.

Les dades recollides serviran per obtenir 
una radiografia de l’àmbit d’autònoms, co-
merç i establiments, i per aquest motiu es 
demana la màxima col·laboració. Com més 
dades s’aportin, més fiable serà el resultat 
i més es podran ajustar les mesures a la 
realitat.

Suport
D’altra banda, i pel que fa a l’impacte del 
coronavirus en l’economia domèstica, du-
rant el darrer mes i mig l’Ajuntament de 
Castellví de Rosanes ja ha establert pròrro-
gues en els terminis de pagament dels 
impostos que afecten la majoria de veïns i 
veïnes, com són l’IBI urbà i la taxa d’escom-
braries domiciliats i l’impost de vehicles.

Alhora, la partida de l’àrea de Serveis So-
cials, pel que fa al reglament de prestacions 
econòmiques de caràcter social, es re-
forçarà per donar resposta a les necessitats 
dels veïns i veïnes de Castellví de Rosanes 
que passin o es puguin trobar els pròxims 
mesos en dificultats per causa de la crisi de 
la COVID-19.

Font: web municipal  
(castellviderosanes.cat)
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Videoreunió
A finals del passat mes d’abril, els muni-
cipis del Bruc, Collbató i Piera van dur a 
terme una reunió per al tancament de la 
primera fase del projecte d’oleoturisme que 
estan realitzant. En aquesta trobada es va 
parlar dels elements clau de competitivitat 
de les destinacions.

En aquesta primera fase del projecte s’han 
identificat els diferents actors: productors, 
restaurants, i patrimoni oleoturístic dels tres 
municipis per ajudar a identificar els princi-
pals reptes de la destinació i el plantejament 
de solucions estratègiques i operatives.

Per part de Collbató va participar en la 
reunió la regidora de Comerç, Promoció 
Econòmica i Turisme, Lourdes Vilalta.

Mercat
El proper diumenge 17 de maig, de 9 a 14 
hores, obre de nou el mercat de Collbató, 
només amb parades de vegetals (fruita i 
verdura) i en un recinte tancat al Passeig 
Mansuet, amb control d’aforament. Només 
es podrà accedir amb mascareta i guants. 
#Collbató

Pla de xoc
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de 
l’Ajuntament de Collbató estan preparant 
un seguit de mesures, coordinades per la 
regidora Lourdes Vilalta i dirigides al sec-
tor econòmic del municipi, amb l’objectiu 
de copsar primer, per així després poder 
acompanyar i ajudar en la recuperació i po-
sada en marxa de l’activitat econòmica, una 
vegada s’hagi superada la crisi sanitària per 
la Covid-19.

La primera fase tindrà com a objectiu prin-
cipal escoltar i entendre quina és la situació 
actual de tots els sectors econòmics i, alho-
ra, que aquests puguin transmetre les difi-
cultats amb què es troben per tal de poder 
pal·liar els possibles efectes de la Covid-19 
en la recuperació econòmica. En aquest 
sentit, des del Consistori animen a totes les 
empreses, comerços i persones treballado-
res autònomes del municipi que ens feu 
arribar quines son les vostres dificultats, per 
tal de poder tenir un bon punt de partida.

Per tal de poder acotar el temps d’execu-
ció, es tindran en compte per a l’estudi de 
necessitats totes aquelles que arribin fins al 
divendres 15 de maig. 

Podeu enviar la vostra informació al co-

rreu electrònic blascooe@collbato.cat, o bé 
trucant al telèfon de l’Ajuntament (93 777 
0100 i marcant l’opció “Promoció Econò-
mica”).

 

Negatius!
El Departament de Salut de la Generali-
tat ha realitzat, durant la última setmana 
d’abril, testos PCR a tota la gent gran de les 
dues residències d’avis de Collbató i tots els 
resultats han estat negatius.

Es pot afirmar que, ara per ara, aquesta 
malaltia no ha tingut cap incidència entre 
les persones que hi viuen a les dues resi-
dències de persones de la tercera edat de 
Collbató, 26 persones a la residència Santa 
Rita i 22 a La Muntanya. També s’estan fi-
nalitzant els testos als treballadors i col·la-
boradors de les residències, que, per ara, 
també han donat negatiu en Coronavirus.

El test PCR, que és el que s’està fent, neces-
sita personal qualificat per extreure mostres 
del nas o faringe de la persona i detecta si 
hi ha ARN del virus a la mostra biològica. 
Aquest tipus de test ofereix una alta eficàcia 
a l’hora de detectar la presència de virus en 
les persones.

Mascaretes
El passat 30 d’abril, l’empresa SEAT va re-
collir les 1.200 mascaretes que les cosido-
res voluntàries de Collbató han realitzat a 
partir del material homologat que l’empre-
sa automobilística va donar. L’empresa les 
lliurarà a la Generalitat de Catalunya per a 
la seva distribució als centres on siguin ne-
cessàries.

Aquesta segona remesa de material se 
suma a la primera distribució de 848 mas-
caretes que es va lliurar a l’Hospital de 
Martorell i que es va confeccionar amb la 
participació de l’empresa de tèxtil quirúrgic 
Robin Hat. Arran d’aquesta iniciativa, les 
persones cosidores voluntàries de Collbató 
ja han confeccionat més de 2.000 masca-
retes.

Font: web municipal  
(collbato.cat)
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Prohibició
Fins al 14 de juny estarà vigent el període 
de prohibició per activitats amb risc d’in-
cendis forestals. L’autorització col·lectiva 
per a cremes de brancatge i restes vegetals 
procedents de treballs agrícoles no és vàlida 
per a la crema de marges, canyars, rases, 
restes de jardineria, calçotades i crema de 
residus. Tampoc és vàlida per l’eliminació 
e restes procedents d’arrencades agrícoles 
(vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per a les 
restes de rompudes forestals. En aquests 
casos caldrà tramitar una autorització indi-
vidual a les oficines del DARP.

Taxes municipals
L’Ajuntament ha recordat l’ajornament i am-
pliació de terminis de les taxes municipals.

•	 Impost	de	vehicles	de	tracció	mecànica	
(IVTM): ampliació del termini de paga-
ment de rebuts no domiciliats fins el 2 
de juny; ajornats els rebuts domiciliats 
pel banc fins el 1 de juny.

•	 Taxa	de	subministrament	de	l’aigua	(4t	
trimestre): ampliació del termini de pa-
gament de rebuts no domiciliats fins el 
2 de juny; ajornats els rebuts domici-
liats pel banc fins el dia 1 de juny.

La cadireta
La llar d’infants municipal de gestió directa 
“La cadireta del Bruc” no va poder realitzar 
les habituals portes obertes, degut a la crisi 
sanitària. I per tal de presentar als nous pa-
res i mares la filosofia, pedagogia i instal·la-
cions amb les que es troba, s’ha presentat 
un document audiovisual on es resumeix 
els principals caràcters a transmetre, que 
es	pot	veure	al	web	municipal.

Des de l’entitat han facilitat un document de 
preinscripció no oficial a l’Ensenyament de 

Primer Cicle d’Educació Infantil per al curs 
2020-2021. El document es pot descarre-
gar i el podeu fer arribar a l’escola bressol 
per correu electrònic (a8063230@xtec.cat), 
o a través d’un tràmit genèric telemàtic a 
l’Ajuntament del Bruc.

Whatsapp
L’Ajuntament ofereix un nou canal de co-
municació a través de WhatsApp davant la 
situació provocada pel CÒVID-19. A través 
d’aquest mitjà es compartiran continguts 
sobre l’actualitat de les mesures aplicades, 
consells i informació dels canals oficials, 
alertes i avisos d’última hora. També s’en-
viarà informació sobre els establiments i 
serveis del Bruc. La comunicació és uni-
direccional i, per tant, no es generen con-
verses. Els missatges en cap cas s’han de 
contestar, ja que només s’ofereix un servei 
d’informació. Aquests missatges s’enviaran 
mitjançant la funcionalitat de les llistes de 
difusió de l’aplicació. 

Si vols rebre aquesta informació al mòbil, 
només cal que introdueixis el teu nom, cog-
noms i número de telèfon mòbil al formulari 
que	hi	trobaràs	al	web	municipal	i	que	afe-
geixis el número de l’Ajuntament (656 94 
45 78) al llistat de contactes del teu dispo-
sitiu.

Font: web municipal  
(bruc.cat)

#tractePersonalitzat

#jocomproaElBruc

#comerçdeProximitat
#comerçSostenible
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“Esparreguera 
Desapareguda”
Aquest és el títol del llibre que ja es troba a 
totes les llibreries del municipi. L’obra forma 
part de la col·lecció “Catalunya Desapare-
guda”, de l’editorial Efadós, i recull prop 
de 200 imatges antigues d’alta qualitat que 
permeten rememorar com era Esparregue-
ra i el seu entorn natural entre finals del 
segle XIX i els anys 60. Un recorregut pel 
passat de la vila amb textos de la historiado-
ra Joana Llordella i la periodista Laura Gue-
vara que mostra les transformacions que 
han sofert places i carrers, però que també 
recull tradicions, establiments i indrets avui 
inexistents.

Un llibre que més que llegir, ens deixa 
passejar a través de les seves pàgines pels 
carrers encara sense asfaltar del nucli his-
tòric, la carretera i els barris pràcticament 
sense edificar, els entorns plens de vinyes 
i oliveres, el riu, l’antiga Colònia Sedó o el 
balneari de La Puda. “Esparreguera Desa-
pareguda” ens permet aturar el temps per 
recordar, o descobrir, allò que un dia vam 
ser i, alhora, somniar allò que volem esde-
venir en el futur.

Material per als 
comerços
L’Ajuntament lliurarà paquets de material 
sanitari als establiments comercials. El Con-
sistori realitzarà aquesta compra, valorada 
en 30.000 euros, a través d’una modificació 
de crèdit més àmplia per no agreujar la si-
tuació econòmica dels establiments davant 
de la inversió que es veuen obligats a fer 
per complir la normativa d’obertura.

El repartiment d’aquest material (gel hidro-
alcohòlic, desinfectants, guants i mascare-
tes) als establiments comercials era una de 
les demandes que havia fet arribar Esparre-
guera Comerç a l’Ajuntament, en el marc 

de les trobades telemàtiques que s’estan 
produint aquests dies per analitzar les me-
sures per minimitzar l’impacte econòmic 
negatiu que està produint la crisi del Co-
vid-19 en el teixit comercial. Actualment 

s’estan acabant les bases que establiran 
els criteris de distribució del material entre 
empreses i comerços en funció de la seva 
tipologia, extensió, personal que hi treballa i 
nivell d’interacció amb el públic.

#jocomproaEsparreguera

    


CALÇATS LLONGUERAS 
  

 Desde calçats Llongueras volem enviar molta 
força i ànims a tothom, entre tots ens en sortirem.  
      Degut a les mesures d´estat d´alarma per 
Covid19, oferim cites prèvies a les botigues fins 
que no passem a la fase 1.  
  Tant a la botiga d´Olesa de Montserrat 
(937781994-692027947), com a la d´Esparreguera 
(937795842-615426584), estarem encantats i 
preparats sanitariament per oferir-vos els nostres 
productes.  
  Volem recalcar que continuem amb el servei d
´entregues a domicili, per tots aquells pares /
clients que no puguin sortir o així ho prefereixin, 
contacta amb nosaltres i t´enviem fotos dels 
articles disponibles i te´ls portem a casa. Estem 
per ajudar-nos.  
                              Molta Salut. Calçats Llongueras 
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L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, 
ha explicat en declaracions a Ràdio Espa-
rreguera que “aquests 30.000 euros que 
es destinaran material sanitari per als co-
merços s’emmarca dintre de la modificació 
de crèdit de 100.000 euros que s’està pre-
parant per pal·liar els efectes negatius de la 
crisi sanitària que estem vivint “. 

Per establir els criteris amb què es lliuraran 
aquests, l’Ajuntament ha demanat al sector 
quines són les seves necessitats, que ani-
ran en funció del nombre de treballadors, 
la superfície del local i el tipus d’activitat. 
Actualment, s’està fent el tràmit, que ja està 
avançat, però després caldrà fer la compra 
i, a data d’avui, es desconeix quan podria 
començar el repartiment del material.

A més a més, l’Ajuntament també donarà 
suport en matèria de comunicació al co-
merç, per reforçar la imatge de proximitat 
i de producte de qualitat de les botigues 
locals, ara que se sap que els centres co-
mercials no podran obrir fins a fases més 
avançades de la desescalada. L’alcalde 
d’Esparreguera també ha afegit que s’es-
tà treballant per donar suport a la compra 
online en aquests establiments, estudiant 
la possibilitat de creació d’una plataforma 
local a l’estil d’Amazon.

Des d’Esparreguera Comerç han afirmat 
que la incertesa i el poc marge de temps 
amb què s’han fet públiques les mesures 
de protecció han portat a molts comerços a 
endarrerir la seva obertura, per tal de pre-
parar-se en condicions. Cal tenir en compte 
que hi ha dificultats per obtenir determinats 
materials, com ara les mampares, ja que 
es tracta d’un sector amb pocs proveïdors, 
que estan desbordats, i sense criteris clars 
en quant a tipus, dimensions i gruixos. Els 
dubtes són més grans entre les empreses 
dedicades a la venda tèxtil.

Teatre
Segons ha confirmat el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat, l’Ajuntament oferirà 
el curs vinent un cicle formatiu de grau 
superior de Tècniques d’actuació teatral. 
Aquest serà el primer cicle formatiu que 
s’ofereix al municipi, que assoleix així una 
reivindicació històrica del consistori i la ciu-
tadania. Els estudis artístics estaran ads-
crits a l’institut El Castell amb una oferta 
inicial de 30 places  i seran l’única oferta 
pública d’aquesta formació a la província 
de Barcelona i la segona a tot Catalunya, 
ja que només s’imparteixen a la província 

de Lleida.Per a accedir-hi caldrà tenir el tí-
tol de batxillerat o un d’equivalent, o haver 
superat la prova d’accés als cicles formatius 
de grau superior d’arts plàstiques i disseny. 
Les classes s’impartiran a l’edifici de l’Es-

cola Municipal de Música i Dansa d’Espa-
rreguera en aules que seran compartides 
també amb les classes de batxillerat artístic. 
Aquests estudis de grau superior capaciten 
a l’alumnat per aplicar les tècniques d’inter-

#jocomproaEsparreguera
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pretació, de moviment i vocals per actuar 
en viu o en mitjans audiovisuals, per fer tas-
ques de dinamització basades en l’actuació 
i per preparar en tècniques d’expressió i co-
municació, amb criteris artístics, de qualitat 
i de seguretat.

 

Ferran Puig
La tercera fase de les obres del carrer de 
Ferran Puig es van reprendre el passat di-
lluns 11 de maig. Els treballs van quedar 
aturats com a conseqüència de la declara-
ció de l’Estat d’Alarma perquè l’amplada del 
vial no permetia garantir les condicions de 
seguretat i protecció adequades.  Les obres 
tindran una durada prevista de 4 setmanes 
i seran executades amb totes les mesures 
de protecció i seguretat necessàries.

Aquesta serà la darrera fase de l’arranja-
ment d’aquest carrer, que es convertirà així 
en un vial de plataforma única amb prioritat 
per als vianants.

Mentre duri l’arranjament, el carrer con-
tinuarà tallat a la circulació de vehicles i, 
per tal de facilitar la mobilitat de la zona, 
es mantindrà invertit el sentit de circulació 
del carrer de Taquígraf Garriga per donar 

sortida al trànsit de vehicles del carrer dels 
Arbres cap a l’avinguda Francesc Macià. 
Un cop finalitzat aquesta darrera fase, tot 
el carrer de Ferran Puig serà en un vial de 
plataforma única amb prioritat pels vianants 
- tal com es va fer al carrer de Sant Miquel-, 
que mantindrà un carril de circulació cen-
tral asfaltat i zones d’estacionament habili-
tades al costat parell. Les obres també han 
comportat la renovació del clavegueram, les 
conduccions d’aigua potable i gas i el sote-
rrament dels creuaments de la xarxa aèria 
d’electricitat i telefonia.

Quatre eixos
L’Ajuntament està treballant en la definició 
d’un pla integral per concretar les accions 
que s’emprendran a nivell local per pal·liar 
els efectes de la crisi econòmica i social 
provocada pel coronavirus. Aquest pla de-
finirà recursos i eines adreçats a la ciutada-
nia, empreses i tercer sector per ajudar-los 
en la recuperació i anar un pas més enllà 
de l’atenció de xoc que s’ha desplegat en 
els primers moments de la pandèmia. El pla 
planteja quatre eixos: reforçar l’estructura 
de l’Ajuntament a nivell de personal i aca-
bar d’implementar el teletreball; ampliar els 
serveis de l’Àrea de les Persones, especial-
ment Serveis Socials, Promoció Econòmica 
i Comerç; implementar polítiques actives 
en matèria econòmica i fiscal; i prioritzar 
inversions de millora dels equipaments mu-
nicipals per garantir el compliment de les 
mesures de seguretat.

L’equip de govern va presentar el passat 
29 d’abril les línies generals d’aquest pla 
als grups de l’oposició durant la Comissió 
Informativa de Presidència, on va explicar 
que l’Ajuntament té actualment 1,8 milions 
de superàvit, tot i que segons el Reial De-
cret-Llei 11/2020 de 31 de març només es 
pot dedicar un 20% d’aquest a mesures 

de caràcter social. D’aquest percentatge el 
consistori ja n’ha gastat el 50% en la com-
pra de material sanitari i l’ampliació de ser-
veis socials i ara en resten uns 150.000 eu-
ros que podrien invertir-se en aquest àmbit, 
i es compta amb 1’3 milions d’euros que es 
podrien destinar a inversió sostenible.

Pressupostos 
participatius
Les propostes ciutadanes presentades a 
la segona edició dels pressupostos partici-

#jocomproaEsparreguera
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patius de l’Ajuntament d’Esparreguera es 
podran votar entre el 22 de maig i el 7 de 
juny. Amb aquest nou calendari treballa la 
comissió tècnica que ha d’avaluar l’adequa-
ció de les 103 propostes d’inversió presen-
tades als criteris establerts en les bases del 
procés. 

El període d’esmena serà de 15 dies i el 21 
de maig es publicaran totes les propostes 
que passen a la fase de votació. Les vota-
cions es podran fer, com tot el procés, a 
través	de	el	web	decideix.esparreguera.cat.	
Entre les iniciatives presentades, que tenen 
un pressupost màxim de 100.000 euros, 
n’hi ha d’associacions de veïns, AMPAs, 
entitats esportives i també moltes de par-
ticulars.

Negatius!
El Departament de Salut de la Generalitat 
ha fet proves PCR de la Covid-19 als 89 avis 
i àvies que actualment viuen a la residèn-
cia municipal de Can Comelles i tots els re-
sultats han donat negatiu. Així es confirma 
que no hi ha cap cas de coronavirus entre 
els residents d’aquest equipament muni-
cipal. La residència, que va ser el primer 
equipament municipal on es van començar 

a aplicar mesures preventives per evitar la 
propagació del coronavirus, manté les limi-
tacions aplicades a principis de març i rea-
litza desinfeccions setmanals als diferents 
espais de l’equipament per garantir la se-
guretat de persones usuàries i treballado-
res. A més, es realitzen controls estrictes a 
aquelles persones que presentin patologies 
respiratòries o símptomes febrils o gripals i 
diàriament s’envia un informe de l’estat dels 
residents al Departament d’Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat que porta un con-
trol de tots els centres del país a través de 
la inspecció de serveis socials per intervenir 
en els casos de risc. D’altra banda, en re-
ferència a l’atenció a les famílies dels resi-
dents, s’ha incrementat la comunicació per 
mitjans telemàtics, especialment a través 
de	les	videoconferències	i	els	whatsapp	set-
manals per a conèixer l’estat de salut dels 
àvies i àvies i la situació del dia a dia de la 
residència.

Segons les dades de la Generalitat, Esparre-
guera té a data d’avui 83 casos positius per 
Covid-19 i una taxa estandarditzada de po-
sitius per 10.000 habitant de 39,31, la taxa 
més baixa del Baix Llobregat Nord i una de 
les més baixes de la comarca.

Activitats
A la Biblioteca, encara que des de casa, 
podràs participar de les activitats virtuals 
(programades fins al juliol) i també de les 
iniciatives de Festa Major. L’enllaç és: bi-
bliotecaesparreguera.cat/agenda

Pressupost 2019
L’Ajuntament ha tancat el pressupost de 
2019 amb 1’88 milions d’euros de superà-
vit, endeutament zero i 15’81 milions de 
saldo positiu al romanent de tresoreria. Les 
dades les ha facilitat la regidoria de Serveis 
Econòmics, que va fer la liquidació econò-
mica del passat exercici a començament 
del passat mes d’abril, de forma anticipada 
a les dates habituals per poder atendre les 
necessitats derivades de la crisi sanitària 
del coronavirus.

El pressupost municipal de 2019 ha tancat 
amb un 74,52% d’execució pel que fa a les 
despeses i gairebé un 103% d’execució pel 
que fa als ingressos (107% en la recaptació 
d’impostos i gairebé un 99% en el cobra-
ment de taxes), el que ha generat un su-
peràvit de 1’88 milions d’euros. 

Colònia Sedó
Al ple municipal del mes d’abril es va 
aprovar amb un vot molt majoritari, l’inici 
del procediment per a la declaració de Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL) per a la pro-
tecció dels béns patrimonials de la Colònia 
Sedó. La declaració és un primer pas per a 
garantir la protecció de les diferents àrees 
arquitectòniques i paisatgístiques que con-
formen aquest conjunt patrimonial de cab-
dal importància per a Esparreguera: la zona 
industrial, la residencial, els canals hidràu-
lics, i una darrera formada pels altres ele-
ments lligats a Can Sedó. La declaració de 
BCIL permetrà també poder accedir a sub-
vencions i altres recursos d’administracions 
supramunicipals per a preservar i difondre 
el patrimoni industrial, social i cultura de 
l’antiga colònia tèxtil esparreguerina.

Font: web municipal  
(esparreguera.cat)

#jocomproaEsparreguera
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Grup Petronieves segueix les recomanacions sanitàries aplicant un règim de teletreball en la 
seva plantilla d'oficina 

 
El grup energètic posa a la disposició dels particulars i professionals del transport els serveis de les seves 

estacions, per a facilitar la seva labor durant la crisi sanitària 
 

El Grup va activar el protocol des que va començar l'estat d'alarma en totes les seves estacions de servei, amb el 

lema “Cuidem la teva salut en les nostres estacions de servei”, aplicant mesures de seguretat i salut a tots els seus 

treballadors i clients. A través d'una neteja diària i intensiva de targeters, terminals desatesos, datàfon, etc. amb la 

venda de carburant i productes de botiga per finestreta les 24 hores, amb la distància de seguretat mínima 

establerta i amb materials de protecció per a tots els seus empleats durant tota la jornada. Així mateix, ha dut a 

terme la desinfecció tant de les estacions com de la seva flota de camions per al transport de combustible, per tal 

que els seus transportistes puguin continuar operant en les millors condicions possibles. 

 

A més, mantenen els seus serveis a la disposició dels seus clients. Totes les estacions de servei de la xarxa continuen 

amb atenció personal i servei desatès i, oferint el servei de menjar per emportar per finestreta, complint amb la 

normativa i protocols de seguretat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRONIEVES, S.L. 
         Pol. Ind. Magarola Sud C/ Tres Rieres, 3 nave 9 

         08292 ESPARREGUERA (Barcelona) 
         Telf.: 900 500 111 / 93 770 94 41 Fax: 93 770 94 73 

         info@petronieves.com 
               petronieves.com 
 

Facebook: www.facebook.com/petronieves 

Instagram: www.instagram.com/petronieves 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/petronieves-s-l- 

 

TU SATISFACCIÓN, NUESTRO MAYOR ÉXITO

NUESTROS CLIENTES 
SON LA RAZÓN DE SER

WWW.FINQUESELPOBLE.COM

FINQUES EL POBLE
DESDE 2002 TE AYUDAMOS A ENCONTRAR  TU HOGAR A 
TRAVÉS DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ASESORAMIENTO 
SEA CUAL SEA TU SITUACIÓN. 
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Campanya
L’Assemblea Nacional Catalana ha enge-
gat la campanya “#1MiliódeMascaretes”. 
L’entitat vol fer arribar mascaretes d’ús no 
sanitari a la ciutadania ja que cada vegada 
són més difícils de trobar. Per aquest mo-
tiu, l’ANC s’ha encarregat de trobar el teixit 
adequat (gruix 220 grams i cotó 100%), de 
fer-ne un tractament hidròfug per augmen-
tar-ne la seguretat, i de tallar-lo en una em-
presa tèxtil; i ha distribuït aquest material 
entre les assemblees territorials -com ara la 
de Martorell i Castellví de Rosanes.

Amb l’ajuda del voluntariat, l’ANC de Mar-
torell i Castellví ja ha donat les primeres 
200 mascaretes a l’Ajuntament perquè les 
distribueixi als comerços que ho necessitin 

i han demanat material per cosir-ne 200 
més.

Per col·laborar, l’ANC també us proposa 
que compreu el lot per elaborar dues mas-
caretes als supermercats Bonpreu Esclat, al 
preu d’1€; els ingressos d’aquesta iniciativa 
aniran íntegrament destinats als hospitals 
catalans per a la recerca i el tractament de 
la Covid-19.

I si voleu donar un cop de mà cosint mas-
caretes, només cal que ens ho feu saber 
a través del correu electrònic: mon_valls@
hotmail.com

Solidaritat
L’Associació veïnal de Torrent i Rodalies ha 
fet una donació solidària de 500 euros al 
Banc d’Aliments per ajudar les persones en 
situacions més vulnerables a fer front a la 
crisi econòmica i social generada pel coro-
navirus. 

L’entitat ha volgut, amb aquesta donació, 
donar un cop de mà a moltes persones que 
necessiten ajuda d’alimentació en aquests 
moments. Les entitats socials alarmen que 
la demanda de suport ha augmentat fins a 
tres vegades arran del confinament.

Impressores 3D
El Centre de Promoció Econòmica Molí Em-
presa està coordinant un grup de voluntaris 
de Martorell que imprimeixen en 3D viseres 
protectores facials per al personal sanitari. 
El grup inclou empreses, autònoms i parti-
culars formats en aquest àmbit.

Des de Molí Empresa es fa una crida a qui 
disposi d’impressores 3D i que es vulgui 
sumar a la iniciativa i també a empreses 
o particulars que vulguin aportar material 
per fabricar les viseres, com ara filament de 
PLA de diàmetre 1.75mm preferiblement, 

#jocomproaMartorell
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REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

MARC OBIOLS

+34 652 162 418
info@obisualmedia.com

08760 Martorell (Barcelona)

www.obisualmedia.com www.obisualmedia.com

CREATIVITAT PASSIÓ PROXIMITAT CONSTÀNCIA

Arribem on ningú arriba, veiem el que ningú veu.

A L A  P i c o l o g í a  s o m o s  u n  c e n t r o
d e  p s i c o l o g í a  q u e  a t i e n d e  a

n i ñ o s ,  a d o l e s c e n t e s  y  a d u l t o s .
N u e s t r o  e q u i p o  p r o f e s i o n a l  e s t á

f o r m a d o  p o r  t r e s  P s i c ó l o g a s
G e n e r a l e s  S a n i t a r i a s ,  c o n

d i f e r e n t e s  e s p e c i a l i z a c i o n e s .  
 

O f r e c e m o s  u n a  a t e n c i ó n
i n d i v i d u a l  y  p e r s o n a l i z a d a  a
c a d a  p a c i e n t e  c o n  e l  f i n  d e

g a r a n t i z a r  l a s  a y u d a s  y
h e r r a m i e n t a s  q u e  n e c e s i t e n  d e
l a  m a n e r a  m á s  e f i c a z  p o s i b l e .

ALA
Psicologia

 

info@alapsicologia.com
935 187 871 
687 292 303

@ala.psicologia

ALA Psicologia

...

AG. SEG. FRANCESCA Y VILLANO, S.L. 
“ Contigo al  n del mundo, porque nos preocupamos 

por ti y tu futuro”

telf.: 93 774 24 77
info@copiesmartorell.com www.copiesmartorell.com

Belles arts
Blocs de dibuix, pinzells,
aquarel·les, acrílics, etc. 

Material escolar 
i d’oficina

Papereria online
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cinta elàstica o làmines de plàstic A4, entre 
d’altres.

Per col·laborar, cal posar-se en contacte 
amb el Molí Empresa a través de la Raquel 
Moya (moya@martorell.cat, tel: 630 884 
528).

Xarxa
L’Ajuntament està coordinant una xarxa de 
voluntariat per fabricar mascaretes i bates 
d’un sol ús, davant la necessitat de material 
sanitari d’un sol ús als centres hospitalaris 
i residències.

La xarxa s’ha pogut posar en marxa a partir 
de material facilitat per empreses com ara 
la companyia automobilística SEAT, que 
ha donat material per elaborar mascaretes 
homologades pel Ministerio de Sanidad i 
subministrar a l’Ajuntament els kits per a 
la seva producció final a través de la xarxa 
de voluntaris. La xarxa també elabora bates 
d’un sol ús per al personal sanitari i de les 
residències.

Des de Martorell s’ha habilitat l’Escola de 
Municipal de Costura de Ca l’Oller, on hi ha 
una quinzena de màquines de cosir, i al-

tres persones treballen des de casa amb les 
seves màquines particulars. Actualment, la 
xarxa ja la integren més de 200 persones.

Les persones interessades en col·laborar 
amb la iniciativa poden comunicar-se per 
mail (sap@martorell.cat) o per telèfon al 93 
774 0069.

#Correfoconfinat
Trobes a faltar l’olor de pólvora? Tens ganes 
de ballar sota les espurnes dels diables? 
La Colla de Diables i Drac et proposen que 
facis el teu #CorrefoConfinat. Penja’l a les 
xarxes i etiqueta els Diables de Martorell o 

envia’l a la seva adreça de correu electrò-
nic diablesidracs.martorell@gmail.com i ho 
publicaran ells!!! #Diables #Correfoc #Foc 
#Cultura #CulturaPopular #Martorell

#jocomproaMartorell

#comerçLocal
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Teatre a casa
Ja que no poden programar espectacles 
de teatre familiar, l’Associació Xarxa de 
Martorell	 ha	 obert	 un	 apartat	 al	 seu	 web	
on van publicant un recull de continguts 
digitals	amb	l’etiqueta	#JoEmQuedoACasa.	
L’adreça	és:	www.laxarxamartorell.cat	 i	po-
deu trobar contes per veure i escoltar, tea-
tre familiar, circ, tradicions i musicals, entre 
d’altres opcions.

Donació
L’arquitecte martorellenc Óscar Osuna, que 
resideix a Shanghai (Xina) des de fa prop 
de nou anys, donarà a l’Ajuntament de Mar-
torell 10.000 mascaretes quirúrgiques per 
lluitar contra la propagació de la COVID-19 i 
frenar els contagis. 

Osuna està vivint el confinament i l’aturada 
de l’activitat per partida doble. D’una ban-
da, a Shanghai, on hi viu i on ha estat par-
tícip de la primera gran expansió del coro-
navirus. De l’altra, a Catalunya, on hi estan 
els seus familiars i està veient reproduïdes 
les mesures que ja viure el país asiàtic a 
principis d’any. El martorellenc admet que 
a Shanghai no han patit la pandèmia de la 

mateixa manera que altres ciutats xineses.
Els tràmits per fer-les arribar van començar 
al Consulat General d’Espanya a Shanghai i 
van seguir a través del Ministeri de Coopera-
ció de l’Estat espanyol. Ara, ja són camí de 
Martorell on l’Ajuntament gestionarà la seva 
distribució allà on siguin més necessàries.

Renovat!
El primer equip del Sala5 Martorell tornarà 
a comptar amb Víctor González com a en-
trenador la propera temporada. La plantilla 

vermella ha aconseguit la cinquena plaça, 
a un punt dels quatre primers equips, els 
que lluitarien per l’ascens a Segona Divisió, 
en el curs en què ha tornat a la categoria de 
bronze del futbol sala estatal.

González complirà quatre anys al capda-
vant del conjunt martorellenc  i ha admès 
que el Sala5 ha estat sempre la seva pri-
mera opció per seguir com entrenador. El 
tècnic vermell creu que la plantilla ha sabut 
adaptar-se a les dificultats en forma de le-
sió, i no amaga la seva ambició de cara a la 
propera campanya. La planificació del nou 
curs ha començat a mostrar els primers fi-

txatges de la plantilla de González. Arribats 
des del FS Pallejà aterraran Ramón Sán-
chez, Josep Coca i Joan Rusines, que re-
forçaran la línia més ofensiva de l’equip. A 
banda, el club ha confirmat les renovacions 
de Malick i Sergio Arriero.

Mapa
Els restaurants, bars i establiments co-
mercials de Martorell comencen a aixecar 
la persiana durant aquestes fases de des-
confinament per donar vida al nostre po-

#jocomproaMartorell

Ens podeu trobar a: 
C. Rambla de les Bòbiles, 3, local U3 – 08760 Martorell – T. 93 160 00 10 
martorell@gctplus.com 


PROXIMITAT + COMUNICACIÓ + EXCEL·LENT 
SELECCIÓ 


Ets empresa?   


Necessites personal per a donar suport a les línies 

de producció?


Contacta amb nosaltres!


T’ajudarem a trobar els millors perfils!
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ENVIA’NS UN MAIL O UN WHATSAPP PER A QUALSEVOL 
CONSULTA O FES UNA RESERVA I PASSA-LA A BUSCAR QUAN 
OBRIM. TAMBÉ POTS FER SERVIR LA NOSTRA PAGINA WEB!!! 
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ble i oferir els millors productes i serveis. 
L’Ajuntament, a través de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Comerç, ha elaborat 
un mapa virtual amb la restauració i el petit 
comerç que es troba obert durant el confi-
nament al municipi, amb tota la informació 
actualitzada de cadascun d’ells.

Amb aquesta iniciativa, es vol informar de 
manera àgil al veïnat d’on es pot abastir i, 
alhora, contribuir a reforçar la visibilitat dels 
establiments que segueixen obrint cada dia 
per garantir l’aprovisionament i el servei a la 
ciutadania, tot i les dificultats.

En aquest mapa virtual ‘Restauració i Co-
merç de Martorell COVID-19’ es pot con-
sultar informació actualitzada dels diferents 
restaurants, bars i establiments comercials 
de Martorell que queden més a prop de 
casa i tota la seva informació d’interès.

Els establiments apareixen geolocalitzats en 
el mapa perquè sigui més fàcil ubicar-los 
i fer la recerca per barris. També presenta 
un directori general on els establiments es 
poden filtrar i seleccionar per activitat. Cada 
comerç o servei compta amb una fitxa on 
apareix la seva adreça, horaris especials i 
telèfon, a més d’informació pràctica: repar-
timent a domicili, recollides programades, 

comandes online, per telèfon o WhatsApp, 
o si només atenen amb cita prèvia.

Sense festes
La present crisi sanitària del coronavirus i 
la incertesa de com evolucionarà el des-
confinament en els propers tres mesos han 
portat a quatre associacions de veïns de 
Martorell a confirmar que suspenen les res-
pectives festes de barri. Per ordre cronolò-
gic de celebració, es tracta de Buenos Ai-
res, Can Bros, Can Cases i Torrent de Llops 
i Rodalies. Pont del Diable i Can Carreres 
encara no han pres una decisió en ferm.

De les vuit festes de barri que cada any se 
celebren a Martorell de juny a setembre, 
Buenos Aires és la més matinera -6 i 7 de 
juny- i aplega centenars de persones al so-
par de germanor del dissabte a la nit i a la 
sardinada de diumenge al matí.

Can Bros fa coincidir les festes amb el pa-
tró de la seva església, Sant Joan. Les havia 
programat els dies 20, 21, 23 i 24, però “la 
comissió de la Festa Major del barri, veient 
aquesta situació tan incerta de no saber 
ben bé què passarà al juny, ha decidit sus-
pendre-la”, comenta el president de l’Asso-

ciació de Veïns, el Joan Rodríguez. Recorda 
que “esperem celebrar-la l’any vinent amb 
més ganes que mai, senyal que la situació 
haurà millorat”. Tot i ser el barri menys po-
blat de Martorell, amb menys d’una tren-
tena de residents, Can Bros aplega cada 
any molts visitants a la cita. L’any passat, 
en la 25a edició, van organitzar sopar de 
germanor, paella, sardinada, una revetlla, 
concerts -havaneres, sardanes i dues nits 
de discjòqueis-, vermut, exposicions i cam-
pionat de futbolí, entre d’altres.

També s’anul·la la festa a Can Cases del pri-
mer cap de setmana de juliol, cita que so-
bretot aplega molts veïns del barri al voltant 
de la sardinada a la plaça de Santa Maria.

Per la seva part, Torrent de Llops i rodalies 
ho tenia tot previst per als dies 10, 11 i 12 
de juliol, però degut “a les circumstàncies 
actuals i la incertesa del moment, la jun-
ta ha decidit suspendre les festes. Són un 
espai de convivència, reunió i participació i 
ara per ara les autoritats sanitàries ho prohi-
beixen”, destaca la secretària de l’associa-
ció, Marisol Solís. .

La resta de festes de barri programades 
dins dels propers tres mesos tenen molt po-
ques possibilitats de tirar endavant, tot i que 
les respectives juntes veïnals no han confir-

mat oficialment que les anul·len. Al Pont del 
Diable, tot apunta a que se suspendran els 
actes, previstos pel 19, 20, 23 i 24 de juny, 
tot i que encara no s’ha pres una decisió 
oficial. La situació és similar a Can Carreres 
amb les festes de Sant Jaume, al voltant del 
25 de juliol.

Les dues últimes festes del calendari tin-
dran més marge per decidir. Les de La Mina 
tenen lloc el primer cap de setmana de se-
tembre, i les de Rosanes, del 25 al 27 del 
mateix mes.

Font: web municipal  
(martorell.cat)

#jocomproaMartorell

Perfecciona els teus textos

i creix a escala internacional.

www.textuallytranslations.com

LA COMUNICACIÓ HO ÉS TOT.
Posa les teves paraules en bones mans. Serveis a mida pel teu negoci:

TRADUCCIÓ CORRECCIÓ REVISIÓ

ARA,
CUIDAR LA IMATGE DE LA TEVA MARCA 
ÉS MÉS IMPORTANT QUE MAI.

Benvinguts a la nostra agència de desenvolupament i disseny de pàgines web i aplicacions de
gestió o app mòbil a mida. Som innovadors en el sector de les noves tecnologies, estem

especialitzats en el disseny de pàgines web modernes, màrqueting digital, desenvolupament
d'aplicacions web de gestió personalitzades, app mòbil i molt més.

 
El nostre equip destaca per la seva professionalitat, tracte personal amb el client, alta qualitat en

el servei i unes ganes immenses de començar nous projectes.

Ja siguis una pime, autònom, una gran companyia o un blogger, la
nostra empresa dóna a conèixer el teu negoci a escala mundial amb
els nostres llocs web i posicionament en cercadors. El nostre equip
es compromet a oferir-te el millor servei, el més aviat possible i al
millor preu.

Comencem a treballar junts. Nosaltres
et farem créixer a internet.

Contacte:

Desenvolupem aplicacions i

PÀGINES WEB

Desenvolupament MarketingDisseny web
Desenvolupem la teva aplicació web a mida
per gestionar el teu negoci, ERP o una app

mòbil. Qualsevol projecte és possible.

Oferim qualsevol servei de màrqueting
digital per garantir un major abast de

vendes i objectius per a la teva empresa.
Xarxes socials i Ads.

Pàgines web, botigues online atractives i
autogestionables a mida. Disseny de

pàgines web corporatives, blog i landing
pages de màxima qualitat.

Camí del riu s/n, 08760 Martorell, Barcelona
info@vayabits.com | +34 629 01 88 21
www.vayabits.com ET FEM CRÉIXER

MÉS QUE UN CELLER | Celler-vermuteria

vins i vermuts a granel
alimentació, begudes i licors
vins i caves
cerveses artesanes
productes ecològics i de proximitat
cafès i infusions per emportar
i més...

C/ Puig del Ravell, 31
cellermartorell@gmail.com
931373292 | 679316355 Dilluns – divendres 9.00 – 14.00  |  17.00 – 21.00
Facebook: /cellermartorell Dissabte 9.00 – 14.00  |  18.00 – 21.00
@cellermartorell Diumenge 9.00 – 14.00
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#comerçSostenible
#comerçdeConfiança
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Tel: 936 25 86 35  

Plaça de la Vila 31 
Martorell 

 

#tractePersonalitzat
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ANYS

perquè junts ens en sortirem

als nostres anunciants,
lectors,

subscriptors
i punts de venda

i confiem que continueu estant al nostre costat

gràcies

Compra

SOM 

imprescindibles ARA 

més que mai AJUDA’NS 

i llegeix 

Premsa Comarcal
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Deixalleries
Des del passat dilluns 11 de maig, la xarxa 
de deixalleries fixes i mòbils del Consorci es 
reobrirà per a l’ús també de particulars (els 
darrers dies s’havia destinat exclusivament 
a activitats econòmiques) amb els horaris 
normals. Es demana als usuaris que res-
pectin les mesures de seguretat, que evitin 
col·lapsar les deixalleries els primers dies 
d’obertura i que s’informin del funciona-
ment de recollida de voluminosos als seus 
municipis.

A l’entrada de cada deixalleria fixa, els usua-
ris trobaran un cartell amb indicacions de 
seguretat, com l’ús de guants i mascaretes, 
el respecte de les distàncies de seguretat i 
l’aforament màxim de persones que permet 
cada deixalleria. A les deixalleries mòbils 
també es prendran mesures per minimitzar 
el contacte directe entre els professionals i 
els usuaris. Les deixalleries funcionaran en 
els seus horaris normals i també es repren-
dran serveis que havien estat aturats com 
la venda de compost, el segellat de bonifi-
cacions i el programa de reutilització social.

Sense Festa Major
Per precaució, l’Ajuntament ha decidit 
suspendre la Festa Major que estava pro-
gramada del 22 al 26 de juliol. En un co-
municat, les regidories de Festes i Cultura 
han expressat que, “seguim apostant per 
la cultura i les festes, és per aquest motiu 
que durant el tercer trimestre de l’any, quan 
s’esperen condicions més òptimes, amplia-
rem el programa cultural i festiu per tal de 
donar suport a aquest sector. Desitgem que 
tothom pugui entendre aquesta decisió”.

Escombraries
Com a conseqüència de la pròrroga de 
l’estat d’alarma, s’amplia novament el ter-
mini per a la presentació de la sol·licitud 
d’exempció d’escombraries fins al proper 
dissabte 30 de maig.

Escola bressol
Davant la situació extraordinària provocada 
per la Covid-19, la presentació de la sol·lici-
tud de preinscripció a l’escola bressol mu-
nicipal El cuc verd, per al curs 2020-2021, 
es farà de manera telemàtica fins al 22 
de maig, i per mitjà del portal e-TRAM de 
l’Ajuntament.

Per a situacions excepcionals, les famílies 
que només puguin fer la presentació de la 
sol·licitud de manera presencial, podran 
fer-ho el dimecres 20 de maig amb cita 
prèvia a l’oficina de l’OAC. Per demanar 
cita prèvia, podeu trucar al 93 835 0011. 
S’assignarà una hora en concret a la per-
sona que s’hagi de desplaçar fins la OAC  
(oficina d’atenció al ciutadà) per realitzar 
la preinscripció presencial. Per accedir a 
la OAC caldrà dur mascareta i és molt re-
comanable l’ús de guants i dur un bolígraf 
propi. Recordeu que heu de portar tots els 
documents necessaris per a la inscripció 
del nen o nena.

Font: web municipal  
(http://www.monistroldemontserrat.cat)
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/ S’ha de garantir una distància mínima 
de 2 metres entre professional i client 
i d’1 metre si hi ha elements 
de protecció com mampares.

/ No poden obrir els locals 
i establiments que estiguin 
als centres comercials.

/ Els bars, les cafeteries 
i els restaurants poden realitzar serveis 
de lliurament a domicili o 
recollida per part del client 
a l’establiment. No es pot 
consumir a l’interior 
del local.

/ Els clients han de 
ser atesos de manera 
individual: un únic client  
per professional.   

/ S’ha d’establir 
un sistema de 
cita prèvia.

/ Si no es pot mantenir la 
distància interpersonal, 
com a les perruqueries o 
als serveis de fisioteràpia, és 
obligatori l’ús de mascaretes.

/ S’estableix un horari 
d’atenció preferent per 
a les persones més 
grans de 65 anys: 
de 10 a 12 hores 
i de 19 a 20 hores.

/ Els locals 
i establiments 
han de fer neteja 
i desinfecció 
2 cops al dia.

/ A les botigues de roba o 
arranjaments només pot 
entrar a l’emprovador una 
persona i s’ha de netejar 
després de cada ús. 

Recomanacions per 
a l’obertura d’establiments, 
locals i comerços 
de menys de 400 m2

/ Les persones diagnosticades o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (tos, febre, dificultat 
respiratòria) o les que convisquin amb persones diagnosticades i amb símptomes, s’han de quedar a 
casa en aïllament domiciliari.

2 m1 m

MAIG

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

La distància entre clients ha de ser de 2 metres.

10 a 12 h i
19 a 20 h

S’ha de fer comanda prèvia per telèfon 
o en línia i s’ha d’establir l’hora de recollida.

#comerçLocal
#comerçdeConfiança
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Memòria
L’Ajuntament ha posat en marxa, a través 
de l’Arxiu Històric Municipal, el projecte “La 
memòria del confinament”, una iniciativa 
per poder preservar les vivències de la po-
blació en aquest període de confinament i 

que, a través de material i testimonis de tot 
tipus, reflecteixin la manera de viure de la 
ciutadania olesana durant la crisi sanitària 
del coronavirus COVID-19.

El regidor de Cultura i Memòria Històrica, 
Xavier Rota, ha explicat que el projecte es 
va començar a treballar “de seguida que es 
va constatar que s’estaven vivint moments 
històrics”. El projecte té tres branques dife-
renciades. El primer és fer un recull de tota 
l’expressió artística i testimonial que s’ha-
gi pogut produir aquestes setmanes, com 
ara pancartes, dibuixos, creació literària, 
cançons, vídeos del veïnat, joguines o ob-
jectes autofabricats a casa.

Per recollir tot aquest testimoniatge, s’ha fet 
una crida a la població perquè la ciutada-
nia, un cop acabi el confinament, pugui fer 
arribar a l’arxiu històric aquest material per 
tal que pugui ser valorat. El material haurà 
d’evidenciar la seva relació directa amb el 
confinament de la població i, per aquest 
motiu, es demana que prèviament s’enviï 

un correu electrònic a confinament@olesa-
demontserrat.cat amb una imatge i carac-
terístiques de l’objecte o testimoni, el nom i 
cognoms de la persona autora i un telèfon 
de contacte. Un cop s’aixequin les mesu-
res de confinament, s’informarà sobre com 
recollir aquests testimonis que han de ser 
originals.

El projecte tindrà dues branques més. Per 
una banda, la regidoria ha encarregat un 
reportatge fotogràfic per poder testimoniar 
el moment: carrers i places buides, els 
aplaudiments als balcons per al personal 
sanitari i essencial, el treball que ha fet el 
voluntariat, la confecció de mascaretes... 
La tercera branca serà material audiovi-
sual amb vídeos d’entre 5 i 10 minuts amb 
testimonis de persones que han treballat a 
primera línia durant la crisi del coronavirus. 
Segons Xavier Rota, “l’objectiu és tenir el 
màxim d’informació de tot el que ha viscut 
Olesa com a poble durant aquests mesos”.

Descobrint Olesa
L’editorial olesana Edicions Paper d’Estras-
sa va presentar aquest Sant Jordi el llibre 
il·lustrat “Descobrint Olesa”, una obra que 
acosta les tradicions, les entitats i els in-
drets més emblemàtics d’Olesa de Montse-
rrat al públic familiar. Ho fa a través d’un 

#jocomproaOlesadeMontserrat



28

Olesa de Montserrat
MAIG 2020
GUIAONANEM.CAT

llibre amb vuit il·lustracions que signen els 
autors olesans Rubén del Rincón, Ricardo 
Peregrina, Montse Cascante, Biel Moreno, 
Martí Alcon, Joan Cascante, Maria Grimau 
i Núria Fandos, i que mostren amb com-
plicitat i humor les escenes més icòniques 
del calendari festiu olesà. L’ambient de la 
Festa Major, la celebració de Santa Oliva, 
l’arribada dels Miquelets a Olesa, La Pas-
sió d’Olesa aixecant el teló, la disbauxa del 
Carnestoltes, els llibres i les roses de Sant 
Jordi, la màgia del Nadal i la solemnitat 
d’Els Misteris. D’aquesta manera, i seguint 
el tarannà propi d’Edicions Paper d’Estras-
sa, l’editorial torna a convertir Olesa en l’eix 
central d’un nou llibre, al mateix temps que 
dona visibilitat a talents del municipi. 

Els textos, obra del periodista olesà Marc 
Amat, venen complementats per petites 
activitats que permeten comprovar els co-
neixements sobre Olesa i jugar amb el con-
tingut de les il·lustracions, que amaguen 
detalls i personatges curiosos. El llibre ja 
està disponible a les llibreries d’Olesa.

El projecte Descobrint Olesa es completarà 
el mes d’octubre amb una exposició a la 
Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura 
d’Olesa de Montserrat, coorganitzada amb 
l’Ajuntament d’Olesa. L’exposició inclourà 
també un cicle de tallers i activitats dinamit-

zades pels propis autors de les il·lustracions 
dirigits a les escoles. Descobrint Olesa ha 
estat possible gràcies al patrocini de l’Ajun-
tament d’Olesa de Montserrat, Transports 
Generals d’Olesa, Gabinet d’Assessors An-
toni Pérez, Dipco, Comunitat Minera Olesa-
na, Daina-Isard, el Mercat Municipal d’Ole-
sa de Montserrat, la Biblioteca Santa Oliva, 
Idea’t, Periòdic 08640 i Olesa Ràdio.

Terrasses
L’Ajuntament està treballant en la planifica-
ció de la propera obertura de terrasses de 
bars i restaurants contemplada en la fase 
1 de desconfinament plantejada pel Go-
vern central. L’Ajuntament està estudiant 
la possibilitat que bars i restaurants que ja 
tenien concedida l’ocupació de via pública 
per taules i cadires puguin ampliar l’espai 
de terrassa, amb l’objectiu que el número 
de taules s’acosti a l’habitual de cada any, 
sempre que les característiques de l’espai 
públic ho permetin.

En aquest sentit, els Serveis Tècnics mu-
nicipals ja estan estudiant cas per cas, i 
proposaran a cada establiment una re-
col·locació de les seves taules i cadires que 
permeti garantir les mesures de seguretat. 

Es comunicarà a cada establiment la solu-
ció plantejada, amb el benentès que durant 
el període actual, el marc normatiu i les 
recomanacions del departament de Salut 
predominen sobre qualsevol altra conside-
ració.

D’altra banda, i quant als establiments que 
vulguin demanar per primer cop ocupació 
de via pública amb taules i cadires, l’Ajun-
tament ho autoritzarà sempre que l’espai 
públic ho permeti. 

La tramitació de les sol·licituds es pot fer 
a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). I davant qualsevol dubte relacionat 
amb les llicències d’ocupació de la via pú-
blica amb taules i cadires heu d’escriure un 
correu a urbanisme@olesademontserrat.cat

Seguim
L’alcalde, Miquel Riera ha fet una crida a 
la ciutadania a no relaxar-se i seguir totes i 
cadascuna de les recomanacions i instruc-
cions que fan les autoritats sanitàries durant 
aquesta fase progressiva de desescalada. 
En un comunicat de la setmana passada, 
Riera ha apuntat que les dades que ens 
arriben “són positives” i que a l’hospital de 

Martorell “aquesta setmana no hi ha nous 
malalts de COVID-19 del municipi”. També 
ha remarcat que la situació de les residèn-
cies és estable i que, de fet, cal celebrar 
que “una de les notícies que arriben de la 
residència Santa Oliva és que aquesta set-
mana han rebut l’alta mèdica sis residents 
que patien la malaltia i que ja l’han supe-
rat”.

Tot i aquesta situació, Miquel Riera ha in-
sistit en la necessitat d’estar molt atents a 
l’evolució de les xifres de contagis del co-
ronavirus que arribin els propers dies per 
poder “veure l’impacte que ha tingut la sor-
tida al carrer dels infants fa dues setmanes 
i de la possibilitat de començar a fer esport i 
passejades d’adolescents i adults”. 

Per aquest motiu, l’alcalde ha demanat a 
la població “que intenti sortir a fer esport 
o passejar per diferents espais, fent servir 
totes les rutes disponibles i també sortir 
durant les hores menys massificades dins 
franja que ens pertoqui”. En la mateixa lí-
nia, ha fet una crida a “mantenir les dis-
tàncies de seguretat entre les persones i no 
ajuntar-se en grups per evitar repunts de 
contagis”.

Per altra banda, Riera ha avançat que “les 
festes de Santa Oliva i la Festa Major no 

#jocomproaOlesadeMontserrat
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es podran celebrar tal i com les coneixem, 
van quedar anul·lades en el moment que 
cal evitar les grans concentracions de per-
sones, però això no ha volgut dir en cap 
moment que renunciem a la cultura. Du-
rant aquestes setmanes hem promogut la 

cultura confinada amb programacions vir-
tuals com les d’aquests cap de setmana, i 
ara caldrà desconfinar la cultura de forma 
progressiva, adaptant els actes a les condi-
cions de salut que ordeni cada fase del pla 
de desescalada”.

Servei
L’Ajuntament ha ampliat el servei OAC 360º 
d’assistència gratuïta per ajudar la ciutada-
nia i les empreses a realitzar qualsevol dels 
tràmits que es poden fer online, a través de 
la	seu	electrònica	de	la	pàgina	web	munici-
pal. Fins ara, el servei es prestava de 9 a 15 
hores i ara s’amplia a una atenció de fins a 
12 hores, de les 8 a les 20 hores, de dilluns 
a divendres.

Davant qualsevol dubte sobre el procedi-
ment a seguir o els requisits necessaris per 
accedir als tràmits o a la Carpeta Ciutada-
na, per fer ús del servei només cal trucar al 
93 026 7225 en horari de 8 a 20 hores, de 
dilluns a divendres, o bé, enviar un correu 
electrònic a servei_suport@tictools.es.

Des del passat dilluns 11 de maig, l’OAC va 
tornar a atendre presencialment però serà 
obligatori demanar cita prèvia. Es pot de-
manar cita prèvia per internet, mitjançant el 
web	municipal	clicant	al	banner	“Cita	prè-
via OAC”, o per telèfon, trucant al 93 778 
0050.

Atenció a les dones
El Servei d’Informació i d’Atenció a les Do-
nes (SIAD) d’Olesa continua treballant des 
del primer dia que es va declarar l’estat 
d’alarma per la crisi sanitària del corona-
virus COVID-19 per atendre els casos de 
violència masclista al municipi. L’atenció es 
fa telemàticament a través del telèfon i el 
correu electrònic i s’ha mantingut el servei 
d’assessorament jurídic i de suport psicolò-
gic a les víctimes de violència masclista, in-
cloent joves i infants. 

La tècnica de Gènere, Feminismes i LGT-
BIQ+,	 Núria	 Jané,	 ha	 remarcat	 que	 “des	
del principi de l’esclat de la crisi sanitària, 
els serveis d’atenció a les dones per violèn-
cia masclista es van considerar un servei 
essencial ja que amb el confinament hi 
ha el perill que hi hagi un repunt de casos 
d’agressions i violència masclista”. Jané ha 

#jocomproaOlesadeMontserrat

Jacint Verdaguer ,13 - 08640 Olesa de Montserrat
e-mail: impremtaprat@gmail.com - www. impremtaprat.com

Tel. 93 778 15 42

catàlegs - adhesius - flyers - cartelleria - talonaris - carpetes ...
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recordat que a més del telèfon del SIAD 
d’Olesa (93 778 0050, opció 4), també es 
pot enviar un correu electrònic a cird@ole-
sademontserrat.cat i que les 24 hores du-
rant els 365 dies de l’any hi ha actiu el ser-
vei d’atenció permanent contra la violència 
masclista de la Generalitat a través del telè-
fon gratuït i confidencial 900 900 120. Se-
gons la tècnica, aquest servei telefònic s’ha 
ampliat durant l’estat d’alarma i, de fet, s’ha 
habilitat	 poder	 contactar	 per	 whatsapp	 al	
telèfon 671 778 540 o al mail 900900120@
gencat.cat.

Reobertes
L’Ajuntament ha reobert la deixalleria mu-
nicipal i la deixalleria mòbil. Els dos serveis 
restaran oberts en l’horari habitual, però 
funcionaran amb noves mesures de se-
guretat. Des de la Regidoria de Medi Am-
bient es recomana demanar cita prèvia a 
la deixalleria municipal, ubicada al polígon 
Can Singla, abans d’anar-hi.

Segons les mesures de seguretat establer-
tes, i en el cas de la deixalleria municipal, 
el personal atendrà la ciutadania des de la 
finestra de l’oficina, i dins el recinte només 
podrà entrar una persona usuària. El per-

sonal anirà equipat amb el corresponent 
equip de protecció individual. En el cas que 
es portin residus especials (residus electrò-
nics, piles, olis, dissolvents, fluorescents…) 
les persones usuàries els hauran de diposi-
tar en un espai habilitat especialment per a 
tal efecte, i serà el personal qui els traslladi 
posteriorment al seu contenidor. Pel que fa 
a la resta de residus habituals, podran ser 
les pròpies persones usuàries qui els dipo-
sitin al contenidor corresponent. Tots els 
espais més transitats tindran un reforç de 
neteja i desinfecció, a banda de la neteja 
habitual.

En la deixalleria mòbil, i per evitar contacte 
entre persones usuàries i personal, els resi-
dus s’hauran de dipositar en l’espai indicat 
i seran els treballadors qui els dipositin al 
seu lloc corresponent. Els horaris són: Di-
vendres: Parc de les Planes  (11 a 12:15 
hores), Els Closos-Sant Bernat (12:30 a 
13:45 hores), l’Estació (16 a 17:15 hores), 
Plaça de l’Oli (17:30 a 18:45 hores).

Dissabte: Urbanització Oasis (10 a 10:45 
hores), Urbanització Ribes Blaves (11 a 
11:45 hores) i Plaça Fèlix Figueras i Aragay 
(12 a 13:30 hores).

Més diners
El regidor de Serveis Socials i Habitatge, 
Jordi Martínez, ha explicat que durant les 
primeres setmanes de confinament “s’ha 
produït un creixement de la demanda en 
la petició d’ajuts per aliments”. Davant 
d’aquesta detecció, el Consistori ha deci-
dit incrementar el pressupost del departa-
ment en 50.000 €, dels quals, 30.000 € 
seran per suplementar la dotació dels ajuts 
a l’alimentació i 20.000 € per al pagament 
de subministraments bàsics, donat que, 
segons Martínez, “també es preveu que hi 
haurà un increment de les peticions un cop 
acabi l’estat d’alarma”. La dotació inicial 
d’ajuts socials (alimentació, subministres 
o activitats d’estius...) era inicialment de 
172.850€, i ara s’hi destinaran 222.850€.

Pel que fa a Habitatge, Jordi Martínez ha 
destacat que es destinaran 50.000€ per 
ajuts al lloguer “tot i que les competèn-
cies les té l’Estat i la Generalitat”. La parti-
da servirà per complementar els ajuts que 
destinen altres administracions als ajuts al 
lloguer. 

Font: web municipal  
(olesam.cat)
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Can Serra
Amb l’objectiu de crear estímuls positius en 
els residents de Can Serra, el centre està re-
activant la programació d’activitats i tallers 
de dinamització. Es tracta d’anar recupe-
rant certa normalitat després de l’estabilit-
zació de la situació al centre.  En els darrers 
15 dies no s’ha produït cap defunció per 
Covid-19.

Al passat dijous 7 de maig no hi havia cap 
resident amb febre, només una febrícula, 
és a dir, que presenta dècimes. Cal lamen-
tar la defunció, el passat dimarts 5, d’una 
resident ingressada al Sagrat Cor de Mar-
torell per causes alienes al coronavirus. En 
aquests moments, el nombre de personal 
de baixa és de 14.   

Amb un escenari més positiu, el centre 
està intentant reprendre activitats de tipus 
lúdic adreçades als avis i àvies amb l’ob-
jectiu de fomentar una normalitat integral 
en ells. S’estan organitzant activitats com 
bingo, ball, així com tallers multisensorials i 
lúdics. Totes les activitats es programen te-
nint en compte les necessitats emocionals i 
físiques dels resident, i seguint les mesures 
de prevenció establertes.

En aquest marc de represa de normalitat, 
des fa unes setmanes s’ha posat de nou en 
marxa el servei de perruqueria i s’ha inten-
sificat la fisioteràpia per a tots els residents 
amb la incorporació d’una segona profes-
sional.

Ajuts a entitats
La Junta de Govern Local ha aprovat el 
passat dijous 7 de maig l’atorgament de 
subvencions destinades a les associacions 
veïnals per les activitats realitzades al 2019, 
amb una dotació econòmica de 4.000 eu-
ros. Està previst que en els propers dies 
s’aprovin també les que corresponen a acti-
vitats esportives i socioculturals. En total es 
destinen 34.000€ en concepte d’aquests 
ajuts. 

La declaració de l’estat d’alarma va suposar 
la suspensió de tots els procediments admi-
nistratius, inclosa la continuïtat dels atorga-
ments de subvencions. L’Ajuntament però, 
tenint en compte l’impacte que la crisi de la 
Covid-19 està tenint en el teixit associatiu, 
ha considerat que la paralització d’aquests 
atorgaments podria agreujar les dificultats 
econòmiques que afronten. Per aquest mo-
tiu, s’ha acollit a la disposició normativa que 
permet continuar amb els procediments de 
manera excepcional. Aquesta excepcionali-
tat regula també que els tràmits només es 
faran per via telemàtica. Un cop notifica-
des, les entitats tenen un mes per presentar 
les justificacions. Aquelles que no disposin 
dels recursos necessaris per fer-ho, podran 
presentar-les en el termini que s’iniciarà 
una vegada s’hagi aixecat l’estat d’alarma.

Trobades virtuals
Com estan afrontant les entitats, col·lectius i 
clubs locals la crisi provocada pel Covid-19? 
Per conèixer quina és la seva situació i els 
reptes que tenen per davant, l’Ajuntament 
ha iniciat una tanda de trobades virtuals 
amb els diferents àmbits associatius. La pri-
mera d’elles va tenir el dimarts 5 de maig 
amb representats dels clubs esportius.

En aquesta primera trobada, en la què van 
participar l’alcalde Enric Carbonell i el re-
gidor d’Esports, Òscar Rodríguez, es van 
tractar aspectes com la situació econòmica 
i social dels diversos clubs. Es va posar de 
relleu la preocupació per la manca d’ingres-
sos dels propis clubs, així com la capacitat  
de les famílies per fer front a les quotes des-
prés de la pandèmia.

L’actual situació genera a més a més molta 
incertesa sobre en quines condicions es po-
drà desenvolupar l’activitat esportiva i quin 
serà el calendari, tant per a entrenaments 
i competicions com la possibilitat d’orga-
nitzar campus i casals d’estiu. Cada esport 
té les seves particularitats i la situació pot 
afectar de manera diferent tenint en comp-
te consideracions com el contacte físic, la 
pràctica individual o en equip, etc. 

#jocomproaSantEsteveSesrovires
 

 

AGÈNCIA DE VIATGES ONLINE 

Qué necessites? Una escapada, esquí, hotel, cases rurals, lloguer de cotxes i 
caravanes, bitllets aéris, tren, ferris, creuers, caixes de regal, viatges a mida… 

Més de 20 anys d’experiència al sector, contacta’m y t’ajudo. Atenció 
personalitzada, per whatsapp, correu electrónic, Facebook o trucada. 

SEGUEIX-ME A FACEBOOK FENT “ME GUSTA” A LA PÀGINA PARDITRAVEL 

info@parditravel.com 

602 24 42 01 

www.parditravel.com 
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Tant aquesta trobada com les que es man-
tindran amb la resta de teixit associatiu, són 
una oportunitat per a l’Ajuntament d’escol-
tar les entitats, conèixer la seva situació i 
poder treballar en mesures efectives dirigi-
des a minimitzar l’impacte provocat per la 
crisi del coronavirus.

Nou canal
El Complex Esportiu Municipal s’estrena a 
Youtube i Instagram per continuar promo-
vent l’esport i l’activitat física. A Youtube es 

penjaran vídeos de classes dirigides de di-
verses disciplines i a Instagram s’informarà 
dels horaris i d’altres activitats.

Els monitors i monitores de natació han 
publicat un vídeo destinat a tots els nens i 
nenes que aprenen natació al Complex Es-
portiu on els expliquen que els troben molt 
a faltar i on els envien un missatge d’ànim. 
Aquest vídeo forma part d’un projecte més 
ampli del Complex Esportiu per continuar 
amb les seves activitats, tot i la crisi sani-
tària provocada pel coronavirus.Al canal de 
Youtube es publicaren les classes dirigides 
que podrà seguir tothom des de casa. A 

més també s’han penjat els vídeos que prè-
viament ja s’havien pujat a la xarxa social 
Facebook sobre càrdio i fitness. I a Insta-
gram s’oferirà informació sobre els horaris 
i les sessions que s’impartiran per Internet, 
així com informació i consells sobre salut i 
educació física.

Vulnerables
Des de l’establiment de l’estat d’alarma el 
passat 14 de març s’han repartit 1.100 ra-
cions de menjar cuinat destinades a donar 
cobertura alimentària a una quinzena de 
persones, de 8 famílies en situació de vul-
nerabilitat. Els àpats provenen de la col·la-
boració de Campos Estela, empresa dedi-
cada a la restauració de menjadors escolars 
i empreses.

Quinzenalment,	un	vehicle	refrigerat	trans-
porta fins al Casal de la Gent Gran, una 
mitjana de 100 racions provinents de la 
cuina central que Campos Estela té a Rubí. 
Un cop aquí, personal de Benestar Social 
i Educació prepara lots amb dues racions 
per a cada àpat de dinar i sopar. Voluntariat 
de Protecció Civil ho reparteix als domicilis.  

Campos Estela és l’empresa que durant el 
curs presta servei al menjador de l’escola 

Vinya del Sastret i del qual prové l’excedent 
alimentari que es destina al projecte Men-
tali. A banda d’aquesta iniciativa, també 
col·labora amb menjars socials i altres pro-
jectes solidaris.

En aquests moments, la situació de vulne-
rabilitat social s’està fent palesa amb un 
increment en la demanda de serveis com 
el Mentali o el banc d’aliments. Abans de 
la crisi pel coronavirus, el Mentali donava 
cobertura alimentària a 4 famílies, una xi-
fra que s’ha duplicat a dia d’avui fins a si-
tuar-se en 8. També ha crescut la demanda 
del banc d’aliments que ha passat de les 
45 a les 63 famílies. A diferència del banc 
d’aliments, el Mentali s’adreça a persones 
que tenen dificultat per cuinar i accedir a 
menjar nutritiu.

Correus
Des del passat dilluns 11 de maig, l’oficina 
de Correus de Sant Esteve tindrà un nou 
horari. Serà de dilluns a divendres, de 8:30 
a 14:30 hores. El telèfon és el 93 771 5468.

Font: web municipal (sesrovires.cat)

#jocomproaSantEsteveSesrovires
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN
Contamos con más de 3.000 referencias para cubrir las 
necesidades  específicas de cada cliente Contacte con 

nosotros para obtener más información

www.prismasl.com

93 770 84 90

Miembro Fundador:

prismasl@prismasl.com

HIP HOP
MODERN JAZZ

BROADWAY JAZZ
BURLESQUE

URBAN REGGAETON
FIT DANCE

......

¡Anímate! Prueba 
de forma gratuita 

y encuentra tu estilo

C/ Lluís Companys, 4 - 08635 St. Esteve Sesrovires

Tip Toe Dance StudioTip Toe Dance Studio

@tiptoe.dancestudio

Tip Toe Dance Studio

¡Contáctanos!
tiptoe.dancestudio4@gmail.comtiptoe.dancestudio4@gmail.com
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Preinscripcions escolars
Fins al proper divendres 22 de maig 
es podrà fer la preinscripció escolar 
per l’educació infantil, primària i 
ESO serà. S’haurà de fer prioritària-
ment de manera telemàtica ateses 
les actuals circumstàncies extraor-
dinàries per la Covid-19, però també 
es podrà fer de forma presencial al 
centre escollit com a primera opció, 
amb cita prèvia, entre els dies 19 i 
22 de maig. 

La preinscripció per als ensenyaments 
postobligatoris serà: del 27 de maig al 
3 de juny en el cas de batxillerat; del 
2 al 8 de juny, els cicles de grau mitjà 
d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 
10 al 17 de juny, en el cas dels cicles 
de grau superior d’FP i d’arts plàsti-
ques i disseny. 

Aquest any, com a prevenció davant 
del coronavirus, es promou la preins-
cripció telemàtica, i el tràmit es podrà 
fer totalment online, a través del portal 
preinscripcio.gencat.cat. La presenta-
ció de la sol·licitud i la documentació 

en paper al centre, queda substituïda 
pel formulari telemàtic i l’enviament de 
la documentació necessària -escane-
jada o fotografiada- mitjançant un co-
rreu a la bústia electrònica oficial del 
centre demanat en primera opció. Tot 
i això, entre els dies 19 i 22 de maig 
els centres podran atendre preinscrip-
cions presencials d’aquelles famílies 
que no puguin fer el procediment de 
manera telemàtica. Per a fer-ho, caldrà 
demanar cita prèvia al centre que les 
famílies hagin escollit en primera opció 
trucant per telèfon o a través d’Inter-
net.

Els resultats de la preinscripció es po-
dran consultar per internet: els resul-
tats individuals des d’Estudiar a Cata-
lunya	i	els	llistats	al	web	del	centre.	Els	
centres generaran les llistes que s’han 
de publicar durant el procés de preins-
cripció amb les dades personals dels 
sol·licitants anonimitzades. Pel que fa 
a la formalització de la matrícula, el 
centre ha de gestionar el tràmit a tra-
vés de cites prèvies. També es podrà 
substituir la gestió presencial per a la 
confirmació de matrícula i l’enviament 

de la documentació necessària a tra-
vés d’un correu electrònic a la bústia 
del centre. Els alumnes de 2n cicle 
d’educació infantil, primària i ESO po-
dran formalitzar la matrícula del 13 al 
17 de juliol. En el cas del primer cicle 
d’educació infantil, serà entre el 17 i el 
23 de juny. Els alumnes de batxillerat 
podran fer la matrícula del 8 al 14 de 
juliol –els pendents de l’avaluació de 
setembre, del 7 al 10 de setembre-. 
Els dels cicles de grau mitjà i grau su-
perior d’FP i d’arts plàstiques i disseny, 
entre l’1 i el 7 de setembre.

Impostos
L’Organisme de Gestió Tributària ha 
emès un comunicat que informa so-
bre els documents amb el termini de 
pagament vençut.

Si es tracta d’un rebut de cobrament 
periòdic, atès que el seu termini de pa-
gament ha estat ampliat, podeu efec-
tuar el pagament amb el mateix rebut: 

· Pagament en els caixers automàtics 
habilitats a l’efecte.

· http://orgt.cat/pagartributs 

· Trucant al 932 029 802.

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés 
directe, atès que el seu termini de pa-
gament s’ha vist ampliat:  

· Document de pagament a orgt.cat/
pagartributs

· Efectuar el pagament per telèfon 
932 029 802.

Si es tracta de la notificació de la provi-
sió de constrenyiment, atès que el seu 
termini de pagament s’ha vist ampliat: 

· Document de pagament a orgt.cat/
pagartributs

· Efectuar el pagament per telèfon 
932 029 802

Turisme
El Govern activa una línia d’ajuts direc-
tes de dos milions d’euros per donar 
suport a microempreses i professio-
nals del sector turístic afectats per la 
COVID-19.Els ajuts, de 2.500 euros 
en un únic pagament a bestreta, estan 

#jocomproalmeupoble

#rogerbascones
www.gonature.es
Tel. 607 923 159

T'impulsem a l'acció...

Life & Business Coaching  ·  Programació 
Neurolingüística  ·  Intel·ligència Emocional    
Coaching  ·  Mentoring  ·  Acompanyament 

juvenil  ·  Team Building amb Teatre, 
supervivència i escalada  ·  I molt més...

Som el teu centre de 
formació i Coaching a 

Igualada. 



35

Interés general
MAIG 2020
GUIAONANEM.CAT

pensats per a empreses i professionals 
afectats per la crisi de la COVID-19 i 
que, per la seva estructura més reduï-
da i unes facturacions menors, tenen 
un accés limitat a d’altres línies d’ajuts 
existents.
Els beneficiaris podran ser establi-
ments d’allotjament, guies de turisme, 
empreses de mediació, establiments 
i activitats d’interès turístic, amb un 
màxim de cinc treballadors i fins a un 
màxim de 500.000€ de volum anual 
de facturació.
Aquest ajut és compatible amb qual-
sevol altre que pugui correspondre, a 
excepció d’aquells que derivin o tin-
guin causa en el tancament definitiu 
de l‘activitat.

Formació
Des de l’Ajuntament de Gavà propo-
sen un nou servei de formació empre-
sarial online adreçada a empreses, 
comerços, persones treballadores 
autònomes i professionals. Aquesta 
formació és gratuïta.  Aquest és el 
calendari: 

•	 Mesures	de	seguretat	en	prevenció	
de riscos laborals per Covid-19 (18 
de maig, de 16 a 18 hores).

•	 Oportunitats	en	 la	nova	normalitat.	
Guia bàsica per desenvolupar el teu 
negoci e-commerce (19 de maig, 
15:30 hores).

•	 Mesures	de	seguretat	en	prevenció	
de riscos laborals per Covid-19 (22 
de maig, d’11 a 13 hores).

Més	 informació	 i	 inscripcions	al	web:		
https://gavaimpulsa.info/formacio/for-
macio-empresarial/

Pelis
Sabies que a la comarca del Baix 
Llobregat s’hi han rodat centenars de 
pel·lícules? El Consorci de Turisme 
ha fet una selecció de pel·lícules per 
municipis, segurament moltes d’elles 
les desconeixies i d’altres et sorpren-
dran!
Castelldefels: El cuerpo, Kràmpack, 3 
bodas de más, 100 metros, Estació de 
l’oblit,	Myway,	El	viatge	de	Companys,	
El Crac (2a temporada), El asesino a 
sueldo i Las vidas de Celia.

Collbató: El reto de Eva, Cámara oscu-
ra, Kuai Can Che i Bruc.

Esplugues: Vicky, Cristina, Barcelona, 
Pistoleros de Arizona, Una pistola para 
Ringo, Le llamaban Calamidad i Cróni-
ca de un atraco.

Gavà: Los espabilados.

El Prat: Rumbos, The Gunman, 3 me-
tros sobre el cielo, Hanna (2ª tempora-
da), A la deriva, El cuerpo, Barcelona, 
nit d’hivern, Blancanieves, El crac (2ª 
temporada), El asesino a sueldo i Las 
vides de Celia.

Martorell: Salvación, El cuerpo, Tic 
tac, El coronel Macià, Barcelona nit 
d’hivern, Platillos volantes, Yo soy la 
Juani, El viatge de Companys, Nit i dia 
(2ª temporada), Jean-François i el sen-
tit de la vida i MalnaZidos.

Sant Boi:	Bienvenido	a	Farewell-Gut-
mann, ¡Soy un Pelele!, Cruzando el 
límite, Anacleto: agente secreto, Rum-
bos, Vulcània, Cançó per a tu, Los es-
pabilados, 3 metros sobre el cielo i The 
Gunman.

Sant Esteve Sesrovires: Blancanieves, 
Nit i dia (2ª temporada), Malnazidos i 
Inconscientes.

Viladecans: A	 +	 (Amas),	 Hanna	 (2ª	
temporada), The other land, El truco 
del manco, El idioma impossible, 3 bo-
das de más i Nudos.

L’enllaç és: https://turisme.elbaixllo-
bregat.cat/guia-de-loci/pelis-roda-
des-al-baix-llobregat

També consulteu al següent: bcncatfil-
mcommission.com/ca/filmography

Aquest directori dels llargmetratges, 
sèries de televisió, TV movies i mi-
nisèries rodades a Barcelona i a la 
resta de Catalunya, està en constant 
desenvolupament, ja sigui incorporant 
nova informació sobre les produccions 
més actuals o fent recerca històrica 
sobre produccions que han filmat al 
territori.

#jocomproalmeupoble

CAMPAÑA HOGAR 2020
XAVIER GARCIA  659 004 101 

  

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de todo tipo de cortinas y 
elementos de protección solar, tanto de interior como de exterior. 

En Cortisa ponemos a su disposición un equipo humano capaz de asesorarles para conseguir la 
protección térmica y lumínica deseada 

Servicios: 

 Asesoramiento técnico 
 Desarrollo de producto 
 Proyectos de interiorismo y reforma integral 
 Proyectos de domótica 
 Fabricación 
 Instalación 
 Mantenimiento y post-venta 

Para más información visite nuestra web www.cortisa.com 
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El passeig dels Degotalls discorre a tocar 
de les parets que es desplomen des dels 
plans de la Trinitat, situats 200 m per so-
bre del camí.

A sota, amb el Pirineu al fons, la plana 
bull de vitalitat. La vegetació esponerosa, 
la llum nítida de l’obaga i la impressió de 
ser a mig aire en fan un indret ideal per al 
recolliment.

LA RUTA
S’ha de seguir la carretera en direcció a 
Monistrol. Passat l’edifici del “Self service” 
hi ha un revolt pronunciat. Allà es prendrà 
el camí de l’esquerra que discorre paral·lel 
a la carretera, en direcció NO, fins a la 
raconada dels Degotalls (25 min), on cal 
girar i tornar.

El recorregut està ornamentat amb monu-
ments a artistes i majòliques evocadores 
de diverses advocacions marianes.

En l’aspecte botànic destaquen alguns 
bells exemplars d’arbres, com l’alzina 
(Quercus	ilex),	el	teix	(Taxus	baccata)	o	la	
blada (Hacer opalus).

El recorregut està ornamentat amb mo-
numents a artistes de renom i majòliques 
evocadores de diverses advocacions ma-
rianes: esteles i medallons s’han anat 
posant al llarg del recorregut en memòria 
d’alguns homes il·lustres del nostre país, 
Mn. Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Emili 
Vendrell, Pep Ventura o Pompeu Fabra.

Anirem trobant també populars i belles 
majòliques que són una bona representa-
ció de les advocacions que el poble català 
ha donat a la mare de Déu.

El camí esdevé punt de sortida cap al camí 
de Santiago des del Monestir de Montse-
rrat.

Itinerari del Camí dels Degotalls

Rutes
MARÇ 2020
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FITXA TÈCNICA 

Sortida i arribada Monestir de  
Montserrat

Distància 1,6 km

Durada 25 min

Dificultat Baixa

LA RUTA
l Ens endinsem a la muntanya pel petit 

sender que surt de la mateixa àrea de 
Coll Cabiró, just on hi ha l’indicador. 
Pujarem fins a trobar una pista més 
ampla on girarem a l’esquerra, ara en 
ascensió més lleugera en direcció al 
Monestir de Montserrat.

l En uns deu minuts arribarem al punt 
de connexió amb el GR-96/GR-5, un 
corriol que puja del poble de Monistrol 
situat a la nostra esquerra. Nosaltres 
continuem recte pel mateix camí.

l Caminarem una bona estona per un 
terreny descobert de vegetació i molt 
assolellat. Passarem per davant d’un 
hidrant habilitat per a l’extinció d’in-
cendis i seguirem recte pel camí am-
ple on veurem un cartell de prohibició 

del pas de vehicles motoritzats i una 
tanca mòbil. En aquest tram de camí 
podrem gaudir d’unes privilegiades 
vistes de la vila de Monistrol.

l Després d’un tram planer arribem a la 
cruïlla	de	la	drecera	dels	Tres	Quarts,	
marcada amb un indicador. Prenem el 
corriol de la dreta i iniciem una pujada 
pronunciada però progressiva.

l Al llarg del camí travessarem quatre 
torrenteres, la primera, la Font del 
Boix, on per un moment sembla que 
el camí es perdi, però continua a l’al-
tre costat del torrent, clarament indicat 
amb un senyal direccional. A pocs me-
tres creuarem el torrent de la Maçane-
ra, més endavant el del Soldat, i per 
últim, el torrent de l’Erola.

l El camí aquí va força planer i si mirem 
al nostre darrere veurem, al fons, el 
Monestir de Sant Benet.

l De seguida ens trobarem amb una bi-
furcació de camins, d’on prové el camí 
de les Aigües.

l Girem a la dreta afrontant el darrer 
tram de forta pujada, que ressegueix 
en molts punts la canonada d’abasta-
ment d’aigua del monestir, fins a supe-
rar el coll de les Baranes.

l Aquí el desnivell es suavitza i caminem 
per terreny planer fins a trobar la con-

nexió amb el camí de la Santa Cova.

l Prenem el camí cimentat a la dreta i 
ascendim per uns graons amples amb 
un fort pendent.

l Una mica més amunt veurem la via 
del cremallera a la nostra dreta, pas-
sarem per davant de l’estació superior 
de l’aeri i, finalment, per unes escales 
més estretes accedim a la plaça de la 
Creu del Monestir de Montserrat.

Itinerari de Monistrol a Montserrat per la  
Drecera dels Tres Quarts

FITXA TÈCNICA 

Sortida i  
arribada

Monistrol de  
Montserrat 
Àrea de Coll Cabiró

Distància 3,7 km

Durada 1 h 35 min (aprox.)

Dificultat Mitjana

Podeu descarregar-vos el track i trobar més informació sobre aquesta ruta al web del Patronat de la Muntanya de Montserrat:

http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_parc/senderisme/
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