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Festes d’estiu

Després de l’última edició de la Guia On anem en digital, hem apostat per tornar a la publicació tradicional en paper, clar, acom-
panyada per la digital. Sobre tot en aquests temps de virtualitat, de xarxes, de dits cansats d’escriure a la pantalla del mòbil.

En temps de “nova normalitat”, “nova realitat”, “desconfinament” o “desescalada”, quan les fases semblen ser història antiga 
(o no tant) tornem a editar en paper, com fèiem abans d’aquest terrible trimestre.

Al mes de juliol normalment es celebren les festes majors de Monistrol, Sant Esteve Sesrovires i Esparreguera, i al passat mes 
de juny, Olesa, Castellví i Abrera van tenir les seves. Però aquestes festes majors han volgut mantenir l’esperit, encara que 
en la pràctica son diferents. Algunes activitats presencials, però la majoria estan preparades per a ser seguides per canals de 
Youtube o Instagram. D’aquesta manera, perden el sentit més tradicional de la festa? O son festes d’igual manera, però el que 
canvia és la manera de celebrar-les i de viure-les? Ens haurem d’acostumar a aquest tipus de celebracions i de reunions o farem 
tot el possible per fer-les com abans? Noves preguntes en temps inusuals i incerts... De fet, segur que entre tots i totes, ens en 
sortirem, no ens queda més que replantejar-se el futur sense oblidar-nos dels últims cent dies.

Només dir-vos, estimats lectors i lectores, que l’agenda d’activitats de molts dels nou pobles que cobrim, encara no estan con-
firmades pels ajuntaments, les biblioteques i altres entitats i institucions que organitzen esdeveniments per aquests dies. Per 
això, hi trobareu només les activitats confirmades.

Bon estiu, bona salut i bona lectura d’aquesta edició!

NdelaR: La informació canvia dia a dia, s’actualitzen dades, es modifiquen situacions i se reprogramen activitats. Per tot això, us 
comuniquem que la data de tancament d’aquesta edició va ser el passat dilluns 29 de juny. Els propers esdeveniments s’aniran 
publicant a les nostres xarxes socials d’Instagram, Twitter i Facebook (#guiaonanem).

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.

Farmàcies de guàrdia nocturna - de 22 a 9 h - JULIOL 2020

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
1

VENDRANES
2

BERENGUER
3

LEY
4

ST. BERNAT
5

ABELEIRA

6
BARGALLÓ

7
VENDRANES

8
BERENGUER

9
LEY

10
ST. BERNAT

11
ABELEIRA

12
CASAL

13
VENDRANES

14
BERENGUER

15
LEY

16
ST. BERNAT

17
ABELEIRA

18
CASAL

19
BARGALLÓ

20
BERENGUER

21
LEY

22
ST. BERNAT

23
ABELEIRA

24
CASAL

25
BARGALLÓ

26
VENDRANES

27
LEY

28
ST. BERNAT

29
ABELEIRA

30
CASAL

31
LEY

OLESA DE MONTSERRAT
ABELEIRA 
Colon, 91 T. 93 778 21 19
ALAVEDRA 
Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ 
Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER 
Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY 
Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
SANT BERNAT 
Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES 
Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
1

PARERA
2

MASSANEDA
3

DE DIOS
4

DOMINGO
5

DOMINGO

6
ROVIRA

7
PARERA

8
MASSANEDA

9
DE DIOS

10
DOMINGO

11
ROVIRA

12
ROVIRA

13
PARERA

14
MASSANEDA

15
DE DIOS

16
DOMINGO

17
ROVIRA

18
PARERA

19
PARERA

20
HERNANDEZ

21
HERNANDEZ

22
HERNANDEZ

23
HERNANDEZ

24
HERNANDEZ

25
HERNANDEZ

26
HERNANDEZ

27
MIRALLES VILA

28
MIRALLES VILA

29
MIRALLES VILA

30
MIRALLES VILA

31
MIRALLES VILA

MARTORELL
CURTO 
Sant Esteve Sesrovires, 6  T. 937 752 313 
DE DIOS 
Carrer Comerç, 5 T. 937 753 229 
DOMINGO 
Dr. Lluís Gayà, 11-13 T. 935 175 248 
HERNÁNDEZ 
Lluís Requesens, 4 T. 937 765 173 
LAIA ROVIRA 
Av. de Pau Claris, 3 T. 937 750 289 
MASSANEDA 
Pl. Mestre Vicenç Rodríguez, 1 T. 937 741 954 
MIRALLES CISQUER 
Pl. Frederic Duran, 3 T. 937 742 646 
MIRALLES VIA 
Avda. Germans Martí, 25 T. 937 765 225 
PARERA 
Pl. de la Vila, 11 T. 937 751 897 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
1

GUARC
2

PLA
3

COSTA
4

CAMPABADAL
5

TAULÉ

6
ESCARRER

7
GILABERT

8
FLORENSA

9
GUARC

10
PLA

11
COSTA

12
TAULÉ

13
ESCARRER

14
CAMPABADAL

15
GILABERT

16
FLORENSA

17
GUARC

18
PLA

19
COSTA

20
CAMPABADAL

21
ESCARRER

22
PLA

23
GILABERT

24
FLORENSA

25
GUARC

26
TAULÉ

27
COSTA

28
CAMPABADAL

29
ESCARRER

30
GUARC

31
GILABERT

ESPARREGUERA
GILABERT
Plaça Sant Magí, 14. T. 93 777 1435
COSTA
Barcelona, 65. T. 93 770 8472
ESCARRER
Av. Francesc Macià, 25. T. 93 770 8552
FLORENSA
Gran, 33. T. 93 777 1189
LÓPEZ YBARRA (GUARC)
Plaça de l’Ajuntament, 14. T. 93 777 4505
CAMPABADAL
Camí Ral, 12. T. 93 777 2236
TAULÉ 
Prínceps d’Espanya, 70. T. 93 777 4054
PLA I GRANÉS
Barcelona, 32. T. 93 770 9996
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Esparreguera
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

FESTA MAJOR 
ESPARREGUERA 2020
Del 4 al 13 de juliol
Aquest any, a causa de la crisi sanitària, 
tindrem una Festa Major diferent on es 
garantiran totes les mesures de seguretat 
sanitària. Hi haurà activitats que es podran 
seguir en streaming, a través del canal de 
Youtube de l’Ajuntament i xarxes socials 
de les entitats; activitats descentralitzades 
a tots els barris per a evitar aglomeracions 
de gent, i activitats en espais tancats amb 
aforament limitat. 

Durant les cercaviles no es permetran aglo-
meracions i no estarà permès el seguiment 
de la rua. Pel bé de tots, des de l’Ajunta-
ment demanem que en totes les activitats 
hi hagi una actitud responsable. 

Les activitats que no aclareixen el lloc de 
realització es podran seguir pels canals 
de les diferents xarxes socials, com el de 
Youtube de l’Ajuntament (www.youtube.
com/esparreguera) o el web festamajor.
esparreguera.cat

De l’1 al 31 de juliol
6È SOPAR SOLIDARI 2020
Organització: Entitats del Consell de Coo-
peració

Aquest any, a causa de la pandèmia i de 
la crisi econòmica, l’organització canvia, 
excepcionalment, el format de l’esdeveni-
ment. Mantenint l’esperit del Sopar, s’ha 
decidit que siguin els restaurants els que 
serveixin un menú amb el tiquet de l’àpat 
solidari, de manera que s’eviti un sopar 
multitudinari i s’ajudi un dels sectors perju-
dicats, el de la restauració.

Cal comprar els tiquets de 18€ que es po-
dran bescanviar, al llarg del mes de juliol, 
per menús de 13€ en qualsevol establi-
ment participant. Els 5€ restants del tiquet 
aniran íntegrament a la bossa solidària 
d’enguany: Omplimlapica i Càritas. La 
venda de tiquets serà a la botiga Imagine 
(Plaça de l’Ajuntament, 6) i a la paradeta 
de la Plaça de la Pagesia, del 25 juny al 9 
juliol, amb els següents horaris: dijous de 

10 a 13 hores, divendres de 18 a 21 hores 
i dissabtes de 10 a 13 hores.

Establiments adherits: 7 Culleres, Delicio-
sus, El Raconet Ibèric, Gust de Gla, Cal 
Duran, Mamy’s food, El Campanar, Flor de 
Sal, Les Alzines, La Volta, Cal Sant, Com a 
casa, El Charro i El Tapeo.

Del 4 al 18 de juliol
GIMCANA: “PASSEGEM LA FESTA”
Lloc: Carrers de la vila
Organització: Ajuntament i La Fede
Us proposem un joc de pistes pensat per a 
totes les edats. Una ruta per diferents llocs 
de la vila com si d’una cursa d’orientació 
es tractés. En els diferents punts trobareu 
pistes i les coordenades que us portaran 
a descobrir els setze amagatalls. A cada 
punt hi trobareu una placa amb informa-
ció cultural i anècdotes de les diferents 
entitats de la Fede amb un codi. Si recolliu 
un total d’11 codis diferents podreu obtenir 
un obsequi. 

Del 6 al 13 de juliol
FEM PINYA AL CASTELL!
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Feu-vos una fotografia fent pinya amb els 
Castellers d’Esparreguera i etiqueteu-la a 
@collabordeus

ESQUITXOS CASTELLERS
Lloc: Botigues de la vila
Fragments de la història dels Castellers 
d’Esparreguera visibles a diferents indrets 
de la vila que els va veure néixer. 

QUÈ HA PASSAT AQUÍ?
Lloc: Plaça de l’Ajuntament, plaça de 
Santa Eulàlia, plaça de la Pagesia, plaça 
del Centre, escola Mare de Déu de la 
Muntanya, institut El Cairat, Centre Dual, 
Cal Teodoro, Antic Escorxador i ermita de 
Santa Maria del Puig. 

Ruta	QR	per	la	vila	per	a	descobrir	els	llocs	
més emblemàtics de la història cultural 
dels Castellers d’Esparreguera.

Organització: Ajuntament i Castellers 
d’Esparreguera

Del 9 al 12 de juliol
CONCURS D’APARADORS, BALCONS I 
FAÇANES

Organització: La Fede

CONCURS DE VERSOTS DE LA FESTA 
MAJOR

Organització: Gitanes Montserratines

Del 9 al 13 de juliol
LA FINESTRA DE LA FESTA MAJOR

Exposició dels diferents elements de cul-
tura popular i tradicional de la Festa Major 
d’Esparreguera. A l’Ajuntament i a les gale-
ries. Organització: Ajuntament i La Fede.

Del 10 al 13 de juliol
“A LA RECERCA DELS ESPÀRRECS”

Quin	desastre,	algú	s’ha	endut	els	es-
pàrrecs de l’escut del poble. Ens heu 
d’ajudar! Seguiu les pistes que els testimo-
nis han deixat escampades pel poble i des-
cobriu qui els ha robat. Des de les 10 a les 
18:30 hores. Organització: Esplai La lluna. 
Trobareu més informació a l’Instagram de 
l’Esplai La Lluna @esplailallunaesp

CERCAGALLINES CONFINAT

Estigueu atents aquests dies als vostres 
balcons, ja que les gallines són animals 
imprevisibles i no sabem on es poden 
amagar. Us demanem que així que n’iden-
tifiqueu la situació ho comuniqueu a l’au-
toritat pertinent. Organització: Ajuntament i 
Colla de Diables d’Esparreguera.

Dilluns 6
L’HORA DEL CONTE: “ELS JOCS 
OLÍMPICS”

Amb Mon Mas. 
Hora: 18 hores
Organització: Biblioteca.

Dimarts 7

CLASSE OBERTA DE HIP HOP 
Hora: 11 hores
Organització: Ajuntament i Escola de dan-
sa Dance Machine.

TALLER DE CUINA
Fem sushi amb la companyia Petit Com-
plet. Taller per adults.
Hora: 18 hores
Organització: Biblioteca.

CONTE PER ADULTS: “LA FLOR QUE 
PALPITA”
Amb Yoshi Hioki. 
Hora: 19 hores
Organització: Biblioteca

Dimecres 8
CLASSE OBERTA DE ZUMBA
Hora: 11 hores
Organització: Ajuntament i Zumbarama’s.
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Dimecres 8
TALLER DE CREACIÓ PER A INFANTS 

A partir de 4 anys: “Imant de nevera”, amb 
la companyia Petit Complet.
Hora: 18 hores
Organització: Biblioteca i L’Ateneu

ELS DIRECTES DEL CECBLL: “EL 
PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL DE 
LA COLÒNIA SEDÓ. ENTREVISTES AMB 
L’EDUARD RIVAS”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Colònia Sedó
Organització: Ajuntament, CECBLL i l’As-
sociació per a la defensa del Patrimoni de 
la Colònia Sedó i el seu entorn.
Es podrà seguir pels canals d’Instagram de 
l’Ajuntament i del CECBLL.

CINEMA A LA FRESCA: 
“MEGALODÓN” 
Hora: a les 22 i a les 24 hores
Lloc: Plaça del Centre 
Organització: Ajuntament. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat a 150 
persones assegudes amb la distància de 
seguretat corresponent. L’entrada es farà 
per la plaça del Pitango i la sortida pel 
carrer de l’Hospital. Es podran aconseguir 
entrades dobles realitzant compres a les 
botigues d’Esparreguera Comerç.

Dijous 9
CLASSE OBERTA DE HIP HOP FAMILY

Per a totes les edats. 
Hora: 11 hores
Organització: Ajuntament i La Rock Dance 
Center.

TALLER DE CUINA 

Per a nens i nenes a partir de 7 anys: 
“Fem sushi dolç”, amb la companyia Petit 
Complet. 
Hora: 18 hores
Organització: Biblioteca i l’Ateneu

ACTE D’HOMENATGE A LES VÍCTIMES 
DE LA PANDÈMIA DE LA CÒVID-19 
Hora: 19 hores
Lloc: Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Ajuntament

REPICADA DE CAMPANES
Hora: 19:30 hores
Lloc: Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Amics del Campanar d’Espa-
rreguera

CINEMA A LA FRESCA: “YESTERDAY”
Hora: a les 22 i a les 24 hores
Lloc: Plaça del Centre 
Organització: Ajuntament 
Entrada gratuïta.Aforament limitat a 150 
persones assegudes amb la distància de 
seguretat corresponent. L’entrada es farà 
per la plaça del Pitango i la sortida pel 
carrer de l’Hospital. Es podran aconseguir 
entrades dobles realitzant compres a les 
botigues d’Esparreguera Comerç.

Divendres 10
CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR 

Amb Sona Samba Es. 
Hora: 19 hores
Lloc: carrers dels barris del Castell i Centre 
Vila (sud)
Organització: Ajuntament i Associació 
d’Artistes de Carrer d’Esparreguera

CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR 

Amb Batuco. 
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barris de Can Vinyals i 
Colònia Sedó
Organització: Ajuntament i Associació 
Juvenil Batuco

PREGÓ DE FESTA MAJOR 

Amb la Sofía Bengoetxea, Ballada dels 
Gegants d’Esparreguera i Concert de la 
Banda de Música d’Esparreguera.
Hora: 19:30 hores
Lloc: teatre La Passió

Organització: Ajuntament, Geganters 
d’Esparreguera i Banda de Música d’Espa-
rreguera. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat a 199 
persones assegudes amb la distància de 
seguretat corresponent. Reserves al What-
sApp 667 933 795.

“ENTREVISTA DE CARME PARRAS A 
L’ALCALDE ALBERT”

La Carme aborda els temes quotidians de 
la vila d’Esparreguera en una entrevista 
punyent i compromesa al nostre alcalde 
Albert, la vida del qual ha estat marcada 
per l’afer de les gallines d’en Llagasta. A 
càrrec de l’El galliner produccions.
Hora: 22 hores
Organització: Ajuntament i Colla de Dia-
bles d’Esparreguera

MONÒLEG DE FESTA MAJOR

Amb Elias Torres.
Hora: 22.30 hores
Lloc: Plaça Antoni Nin i Escudé
Organització: L’Ateneu

VÍDEO MAPPING MUSICAL FESTA 
MAJOR
Hora: de 22.30 a 2 hores
Lloc: Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Ajuntament
Durada de 15 minuts i passis cada 30 
minuts; últim passi a l’1:30.

Dissabte 11

TOC DE MATINADES
Hores: 8 hores
Lloc: inici al Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Castellers d’Esparreguera i 
Amics del Campanar d’Esparreguera.

MUSICAMÓN AMB LA XINA: SESSIÓ 
DE TAITXÍ 
Hora: 10 hores
Lloc: Plaça del Centre
Organització: Ajuntament.

MUSICAMÓN AMB LA XINA: SESSIÓ 
DE CAL·LIGRAFIA XINESA 
Hora: 11 hores
Organització: Ajuntament
Cercavila de Festa Major, amb la compan-
yia Robert Gobern
Hora: 11 hores
Lloc: carrers del barri de Can Rial
Organització: Ajuntament

CERCAVILA DE FESTA MAJOR, AMB LA 
COMPANYIA ROBERT GOBERN
Hora: 12 hores
Lloc: carrers del barri del Mas d’en Gall
Organització: Ajuntament.

VERMUT MUSICAL

Amb Ferran Palau, Jordi Matas i Paula 
García.
Hora: 13 hores
Lloc: Patronat Parroquial
Organització: Ajuntament

PACK BARRAKA TAKE AWAY
Hora: a partir de les 12 hores
Lloc: Plaça de la Constitució
Organització: Barraka alternativa i Casal 
Popular Les Canyes
Dinar popular d’autogestió per emportar. 
Reserves al telèfon: 669 361 621.

PHOTOCALL AMB ELS GEGANTS 
D’ESPARREGUERA, EL GUILLEM I 
L’EMMA
Hora: 18 hores
Lloc: Plaça del Centre
Organització: Ajuntament i Geganters 
d’Esparreguera

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

Amb la companyia Robert Gobern
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri de La Plana
Organització: Ajuntament
Cercavila musical de Festa Major amb 
Sona Samba Es
Hora: 19 hores
Lloc: carrers dels barris de Can Comelles, 
les Tres Caravel·les i Centre Vila (nord). 
Organització: Ajuntament i Associació 
d’Artistes de Carrer d’Esparreguera.

Esparreguera
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

MALLA RÀPID S.L.
Camí Sacrament, 2-4, nau 6 Polígon Industrial Sant Ermengol - 08630 Abrera - Tel/FAx 931 176 566 - ww.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?
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Av. Francesc Macià 10 A - Olesa de Montserrat 
 93 119 88 74 . 661 114 791 - www.laclauserveisimmobiliaris.com 
 Nº AICAT: 7678 .  Nº Perit:1964
Informeu-vos a www.laclauserveisimmobiliaris.com
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Dissabte 11
CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR AMB BATUCO
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri Font i de la Font del 
Vidal
Organització: Ajuntament i Associació 
Juvenil Batuco

CERCAVILA DE FESTA MAJOR, AMB LA 
COMPANYIA ROBERT GOBERN
Hora: 20 hores
Lloc: carrers del barri de Can Vinyals
Organització: Ajuntament.
Concert dels coros rocieros Santa Eulàlia i 
Nuevos comienzos d’Esparreguera
Hora: 20 hores
Lloc: Patronat Parroquial
Organització: Ajuntament

“ELS SECRETS DEL TXUMERRI”

A la falda de la muntanya de Montserrat, 
en un entorn que uneix paisatge, cultura 
i una profunda tradició espiritual, s’hi 
guarda un gran secret. Gràcies al treball 
artesanal i l’esforç d’una congregació de 
monjos devots del seu gran patró, podem 
gaudir de la beguda més característica 
d’Esparreguera, el Txumerri. A càrrec de 
l’El galliner produccions.
Hora: 22 hores
Organització: Ajuntament i Colla de Dia-
bles d’Esparreguera.

Diumenge 12
Cercavila de Festa Major, amb la compan-
yia Robert Gobern.
Hora: 11 hores
Lloc: carrers del barri de la Font del Vidal.
Organització: Ajuntament.

CONCERT DE LA MISSA CATALANA 
DEL MESTRE JOSEP BORRÀS
Hora: 11 hores
Lloc: Església de Santa Eulàlia
Organització: Ajuntament, Cantaires d’Es-
parreguera i Col·lectiu Parròquia de Santa 
Eulàlia

REPICADA DE CAMPANES DE FESTA 
MAJOR
Hora: 11:30 hores
Lloc: Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Amics del Campanar d’Espa-
rreguera

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Hora: 12 hores
Lloc: Església de Santa Eulàlia
Organització: Parròquia de Santa Eulàlia

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

Amb la companyia Robert Gobern
Hora: 12 hores
Lloc: carrers del centre de la vila
Organització: Ajuntament

“LA RAMONA, EL TRÀILER”

La nova pel·lícula recrea la vida de La 
Ramona, una rabassaire que posseeix un 
misteriós talent i està destinada a conver-
tir-se en la pastora del ramat. A càrrec de 
l’El galliner produccions.
Hora: 12 hores
Organització: Ajuntament i Colla de Dia-
bles d’Esparreguera

CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR AMB SONA SAMBA ES
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri Can Rial
Organització: Ajuntament i Associació 
d’Artistes de Carrer d’Esparreguera

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

Amb la companyia Robert Gobern
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri Font
Organització: Ajuntament

CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR AMB BATUCO
Hora: 19 hores
Lloc: carrers dels barris de la Zona Es-
portiva, el Camp dels Canonges i l’Illa de 
vianants
Organització: Ajuntament i Associació 
Juvenil Batuco

CERCAVILA DE FESTA MAJOR, AMB LA 
COMPANYIA ROBERT GOBERN
Hora: 20 hores
Lloc: carrers del barri del Castell
Organització: Ajuntament

“ENSIERRU” CONFINAT

En Llagasta ha enviat els seus deixebles 
per tota la vila, ja en té prou! Sortiu al balcó 
o al vostre carrer, vestits d’”ensierru” a 
cantar l’himne que podreu escoltar en di-
recte per Ràdio Esparreguera 89.4 i sentiu 
els trons que faran tornar les gallines al 
seu corral.
Hora: 20:30 hores
Organització: Ajuntament i Colla de Dia-
bles d’Esparreguera.

TEATRE DE FESTA MAJOR AMB 
“TEATRE DE CÀMERA”
Hora: a les 22.30 i a les 23.30 hores
Lloc: pati de Can Pasqual
Organització: Ajuntament i Tramateatre. 
Reserves al WhatsApp 667 933 795.

CONCERT AMB ELS THE PAPA’S & THE 
POPOS. 
Hora: 23 hores
Lloc: teatre La Passió
Organització: Ajuntament
Reserves al WhatsApp 667 933 795. Tam-
bé es podrà seguir a través de la pantalla 
que hi haurà a la plaça d’Antoni Nin i 
Escudé, organitzat per L’Ateneu. 

Dilluns 13

EXT.GAZE (INSTAL·LACIÓ ESCÈNICA)
Hora: a les 9.30 i a les 20.30 hores
Lloc: Plaça de Santa Eulàlia
Organització: Ajuntament i LALTRE col·lec-
tiu
Es proposa qüestionar el rol controlador 
exercit des dels balcons durant els darrers 
mesos mitjançant una intervenció física 
en l’espai públic que combina diversos 
llenguatges contemporanis. Es pot seguir a 
través de l’Instagram (@laltrecol.lectiu).

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

Amb la companyia Robert Gobern. 
Hora: 11 hores
Lloc: carrers de Can Sedó
Organització: Ajuntament

CERCAVILA DE FESTA MAJOR, AMB LA 
COMPANYIA ROBERT GOBERN.
Hora: 12 hores
Lloc: carrers del barri de la Zona Esportiva 
i el Camp dels Canonges
Organització: Ajuntament

PROGRAMA ESPECIAL DE FESTA 
MAJOR
Amb programació especial de la Festa 
Major i de la commemoració dels 40 anys 
de l’emissora
Hora: de 12 a 14 hores
Ràdio Esparreguera (89.4 FM)
Organització: Ràdio Esparreguera.

LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
CONCURS D’APARADORS, BALCONS 
I FAÇANES I DELS VERSOTS DE FESTA 
MAJOR
Hora: 12 hores
Ràdio Esparreguera
Organització: La Fede i Gitanes Montse-
rratines

CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR AMB SONA SAMBA ES
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri del Mas d’en Gall 
Organització: Ajuntament i Associació 
d’Artistes de Carrer d’Esparreguera

CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Amb la companyia Robert Gobern.
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri de Can Comelles
Organització: Ajuntament.

CERCAVILA MUSICAL DE FESTA 
MAJOR AMB BATUCO
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri de La Plana
Organització: Ajuntament i Associació 
Juvenil Batuco.

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

Amb la companyia Robert Gobern. 
Hora: 19 hores
Lloc: carrers del barri de les Tres Cara-
vel·les
Organització: Ajuntament

CASTELL DE FOCS DE CLOENDA DE LA 
FESTA MAJOR
Hora: 22:30 hores
Lloc: Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Ajuntament

TEATRE DE FESTA MAJOR AMB 
“TEATRE DE CÀMERA”
Hora: a les 23 i a les 24 hores
Lloc: pati de Can Pasqual
Organització: Ajuntament i Tramateatre 
Reserves al WhatsApp 667 933 795

Totes les activitats proposades en aques-
ta secció són enviades per les entitats i 
associacions organitzadores. La redacció 
de la Guia On anem no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis 
d’última hora.

Esparreguera
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Olesa de Montserrat
JULIOL 2020
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Divendres 3
NITS A LA FONT

“Nit d’humor”, amb la Crazy i la Marta 
Burling. 
Hora: 22 hores
Lloc: Font del Roure
Organització: Ajuntament

Dissabte 4
CINQUENA EDICIÓ DE  
MÚSICA ALS PATIS

Música de cambra “Una nit de clàssics”, 
amb Esther Buendía (violí), Ester Amoròs 
(violoncel) i Eulàlia Rossell (flauta traves-
sera). 
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AAVV Casc Antic

L’HORA DEL PATI

“En patufet” amb la companyia La petita 
Brownie. 
Hora: 19:30 hores
Lloc: Pati de l’escola Montserrat
Organització: Ajuntament

Divendres 24
NITS A LA FONT

Duo de guitarres, amb Pere Alcon i Jordi 
Farrés.
Hora: 22 hores
Lloc: Font del Roure
Organització: Ajuntament

Dissabte 11
CINQUENA EDICIÓ DE MÚSICA ALS 
PATIS

La constant i la variable. Música nòmada. 
Sons mediterranis, amb Guillem Roma 
(guitarra i veus) i Marta Roma (violoncel i 
veus).
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AAVV Casc Antic

L’HORA DEL PATI

“El ReBOOOMbori amb contes”, amb 
Roger Canals.
Hora: 19:30 hores
Lloc: Pati de l’escola Montserrat
Organització: Ajuntament

Diumenge 12
SARDANES A LA FRESCA
Concert de sardanes, amb la Cobla Princi-
pal de Llobregat. 
Hora: A les 20 hores
Lloc: Plaça Nova
Organització: ACF Olesa Sardanista

Divendres 17
NITS A LA FONT
Concert amb Harper’s Killers 
Hora: 22 hores
Lloc: Font del Roure
Organització: Ajuntament

Dissabte 18
CINQUENA EDICIÓ DE  
MÚSICA ALS PATIS
Arrigo Tomassi trio, amb Arrigo Tomassi 
(acordió), Néstor Munt (trompeta) i Esteve 
Colomés (contrabaix). 
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AAVV Casc Antic

L’HORA DEL PATI

L’hora del pati: “Collin contes”, de Fem 
Teatre.
Hora: 19:30 hores
Lloc: Pati de l’escola Montserrat
Organització: Ajuntament

Diumenge 19
SARDANES A LA FRESCA

Concert de sardanes, amb la Cobla Princi-
pal de la Bisbal. 
Hora: A les 20 hores
Lloc: Plaça Nova
Organització: ACF Olesa Sardanista

Divendres 24
NITS A LA FONT

A confirmar. 
Hora: 22 hores
Lloc: Font del Roure
Organització: Ajuntament

Dissabte 25
CINQUENA EDICIÓ DE  
MÚSICA ALS PATIS
Poesia i música. Ramblejant pels sentits, 
amb Dolors Martínez (veu) i Àngel Martí-
nez (música).
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AAVV Casc Antic

L’HORA DEL PATI
“Soliloqui”, de la companyia Katraska. 
Hora: 19:30 hores
Lloc: Pati de l’escola Montserrat
Organització: Ajuntament

Diumenge 26
SARDANES A LA FRESCA
Concert de sardanes, amb la Cobla Sant 
Jordi Ciutat de Barcelona. 
Hora: A les 20 hores
Lloc: Plaça Nova
Organització: ACF Olesa Sardanista

Totes les activitats proposades en aques-
ta secció són enviades per les entitats i 
associacions organitzadores. La redacció 
de la Guia On anem no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis 
d’última hora.
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Martorell
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Del 6 de juliol fins al 13 de setembre

LLEGIR TÉ PREMI. 

Aquest any es pot fer el concurs dels 
Superlectors de la Biblioteca, però des de 
la Biblioteca proposen aquest concurs de 
lectura, en què es farà el seguiment del 
participant que tria la lectura entre més de 
600 propostes en català, castellà i anglès. 
Alguns dels títols seleccionats es troben a 
la mateixa plataforma o a l’EBiblioCat. El 
participant respon una sèrie de preguntes 
sobre el que han llegit. Amb els encerts, 
aconsegueix punts que li permet pujar 
de nivell, desbloquejar peces de l’avatar, 
guanyar medalles digitals i pujar en els 
rànquings per optar a més premis. Per a 
canalla de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys 
Organització: Servei de Biblioteques Públi-
ques i Legiland. Col·laboració: Biblioteca.

Dimarts 7
#UNESTIUDESBORDANT 

Joan Perucho (Barcelona, 1920-2003) 
és un dels escriptors més destacats de 
la literatura catalana del segle XX. Amb 
motiu dels 100 anys del seu naixement, la 
Biblioteca us convida a llegir els llibres que 
allí disposen. Per què? Perquè va formar 

part del jurat del Premi Vila de Martorell, 
i perquè la seva literatura ens aporta una 
imaginació desbordant (vampirs, plantes 
màgiques, aigües encantades, mons-
tres…) i un esperit curiós per tot allò que 
el rodejava (gastronomía, erotisme, art…). 
Hora: 11 hores
Lloc: xarxes de l’Ajuntament i la Biblioteca.

Tot l’estiu
#GUANYEM UN ESTIU LECTOR

Des de la Biblioteca, “us proposem un 
projecte que pretén potenciar l’hàbit lector 
dels infants a través de la família.  La 
vostra implicació és essencial perquè els 
vostres fills i filles visquin la lectura com 
una experiència divertida i engrescado-
ra. Malgrat això, sabem que potenciar i 
treballar el gust lector des de casa no és 
una tasca fàcil! Per això us volem donar 
eines i recursos per aconseguir aquest 
repte d’una manera més tranquil·la i fàcil 
a través del kit que us facilitarem des de 
la Biblioteca”. Per a la canalla de 4t, 5è i 
6è de primària. Inscripcions a la Biblioteca 
(bmartorell@diba.cat o al telèfon 93 775 
6060). Organització: Fundació Jaume 
Bofill. Col·laboració: Biblioteca.

Dijous 9

“EXCURSIONS AMB NENS DES D’UNA 
ÀREA DE PÍCNIC”

De Barbara Vastenavond i Rafael Servent. 

Els autors han editat una col·lecció de 
guies que recullen itineraris per fer a 
peu i en BTT, assequibles per a totes les 
condicions físiques i edats, especialment 
indicades per a fer en família. En troba-
reu pel Camp de Tarragona, les Terres de 
l’Ebre, la Catalunya Central, l’Alt Ter, l’Alt 
Pirineu i Aran i també per l’Alt Penedès i 
l’Anoia. Adreçat a les famílies. 
Hora: 18 hores
Lloc: xarxes de l’Ajuntament i la Biblioteca 

Dimecres 15
ELS AUTORS LOCALS RECOMANEN: 
“BIB&AUTORSLOCALS” 

L’estiu és un bon moment per descobrir 
els autors locals que tenim a Martorell que 
escriuen en diverses disciplines: assaig, 
contes, poesia, novel·la o microrelats. Des 
de la Biblioteca us proposen que els llegiu 
i també els hi feu els vostres comentaris. 
Els llibres, els podreu demanar en préstec 
a la Biblioteca. 
Hora: 11 hores
Lloc: xarxes de l’Ajuntament i la Biblioteca

Dijous 23
FESTA LITERÀRIA

Amb motiu de la pandèmia, la festa 
literària i de les roses de Sant Jordi s’ha 
traslladat del 23 d’abril al 23 de juliol, 
durant tot el dia. Podeu anar a les llibreries 
de Martorell i que us deixeu seduir pels 
llibres que més us agradin: Alfambra: c/Dr. 
Lluís Gaya, 4, tel: 93 776 9145; Alfil.be: c/
Josep Pla, 16, tel: 93 776 6369; Bernadàs: 
Av. Germans Martí, 11, tel: 93 775 1591, i 
Miró: c/Santacana, 12, tel: 93 774 2191.

Totes les activitats proposades en aques-
ta secció són enviades per les entitats i 
associacions organitzadores. La redacció 
de la Guia On anem no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis 
d’última hora.
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Gent del Montserratí

Júlia  
Vergara-Alert,  
veterinària i investigadora

Júlia Vergara-Alert és investigadora prin-
cipal del Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (CReSa) de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentària, que depèn 
de la Generalitat. Tot i que li agrada molt 
viatjar, el seu únic destí aquests últims 
mesos va ser el campus de Bellaterra on 
passa pràcticament tot el dia treballant 
en una solució en forma de tractament 
i vacunal pel coronavirus SARS-CoV-2. 
Casada, amb dos fills petits i a punt de 
fer 36 anys, en aquesta entrevista explica 
com es treballa des de la seva primera 
línia per fer front a aquest virus.

“Jo parlaria de  
‹nova realitat›, perquè, 

què és normal?”
P: Com hi arribes a treballar amb el coro-
navirus 2019?

R: Fa anys que la comunitat científica 
(epidemiòlegs, informàtics, investigadors) 
anem dient que aproximadament cada 
deu anys sorgirà un nou coronavirus (CoV) 
i, de fet, el coronavirus amb el que treba-
llàvem abans que aquest, el MERS-CoV, va 
sorgir al 2012. Mira on estem ara...

P: I per què no es parlava tant d’aquell 
coronavirus?

R: Perquè no interessa la ciència fins que 
passa alguna cosa així. De coronavirus fa 
dècades que en coneixem. De fet, hi ha 
coronavirus  que poden causar un refre-
dat comú i pot ser que els haguem passat, 
però això no es diagnostica, passes la grip 
(un altre tipus de virus), o el refredat, el 
que sigui i ja està. El que passa és que 
el primer coronavirus greu, patogènic, que 
afecta als humans va sorgir al 2002/2003: 

el SARS-CoV, l’original. La letalitat d’aquest 
va ser d’un 10% i es va resoldre molt ràpid, 
en qüestió d’un any més o menys. Va cau-
sar uns 10.000 casos, unes 800 morts i 
va estar localitzat principalment a la Xina 
amb algun cas exportat de viatgers, però 
va estar molt controlat. Deu anys després 
sorgeix el MERS-CoV, que segueix actiu 
però molt localitzat a Aràbia Saudí i que 
fins a dia d’avui ha causat uns 2600 ca-
sos. El que passa és que la letalitat és molt 
alta, d’un 35%. I aquest és el que estàvem 
estudiant nosaltres.

P: De quina manera es vincula amb el 
centre on tu treballes?

R: El CReSa és un centre de recerca en 
sanitat animal, soc veterinària i em centro 
en les malalties que transmeten els ani-
mals a les persones. I el que fem amb el 
MERS-CoV és treballar en la vacuna pels 
animals que transmeten el virus a les per-
sones, que es com es manté actiu. També 
està molt localitzat perquè es una malaltia 
que afecta a nivell pulmonar, causa pneu-
mònia, però la transmissió, sobre tot si ho 
comparem amb aquest coronavirus, és 
molt baixa.

“El nostre treball,  
com el dels sanitaris,  
no està ben pagat en  

aquest país”
P: Quants equips com el teu estan treba-
llant a Catalunya?

R: De la manera que treballem nosaltres, 
som els únics. Nosaltres tenim un labora-
tori de biocontenció, de nivell de seguretat 
3, que permet treballar amb el virus viu 
i en animals. Ara, que estiguin treballant 
amb el coronavirus hi ha molts equips que 
ho estan fent, tot i que pot ser abans no hi 
estaven treballant. Per exemple, els nos-
tres col·laboradors de l’InstiCaixa que bà-
sicament estaven treballant amb la SIDA i 
ara dediquen part de la seva investigació 
al SARS-CoV-2. El que passa és que ells 
tenen moltes plataformes vacunals i trac-
taments que funcionaven amb la SIDA i 
que es poden reformular o provar si fun-
cionen amb el coronavirus. També estan 
els equips de les Universitats de Barcelo-
na, de l’Autònoma, de la Pompeu Fabra...

P: Et sents a prop de dissenyar la fórmula 
de la vacuna?

R: Depèn del que considerem com “a 
prop”. Normalment una vacuna triga en 
sortir entre cinc i deu anys des de que es 
dissenya fins a que es comercialitza. La 
més ràpida que ha sortit va trigar 4 anys, 
i ara s’està parlant que en un any o any i 
mig podríem tenir aquesta.

“Soc veterinària, però 
aquestes setmanes he 

tingut més pacients ‹hu-
mans› que animals”

P: Alguns diuen que cap a la tardor ja 
estaria a punt...

R: Bàsicament, la diferència entre aques-
ta vacuna i altres, és la injecció de diners 
que s’ha fet, i això a nivell mundial. Hi ha 
molts passos que no es poden escurçar. 
Primer, el disseny de la vacuna, després 
cal provar que funciona a nivell cel·lular (in 
vitro). Seguidament, es passa a la fase ex-
perimental en animals, i si la vacuna és se-
gura i eficaç es passa a les fases clíniques 
en humans. Les fases més llargues i que 
no es poden escurçar o que no s’haurien 
d’escurçar tant, son les fases clíniques, tot 
i que aquí l’Agencia Europea del Medica-
ment i també a nivell mundial, està sent 
“més permissiva”. Repeteixo: les fases 
més llargues son les clíniques, humanes; 
primer es troba la seguretat en un grup 
reduït de persones, quan ja es comprova 
que aquesta és segura, es segueix provant 
en un grup més ampli i quan la seguretat 
de la vacuna està provada, es mira l’eficà-
cia contra el virus.

P: Entenc que formes part d’un equip in-
terdisciplinari...

R: Fa temps que es parla d’un concepte 
que és el “One Health” (Una Salut) que 
vol dir que la part de medicina humana, la 
de medicina veterinària, l’ecologia i l’estudi 
del medi ambient, han de treballar conjun-
tament. Aquesta forma de treball s’intenta, 
però com que el dia a dia et menja una 
miqueta, al final cadascú treballa més in-
dependentment. Però aquest virus ens ha 

posat una mica a lloc a tots i, almenys per 
la meva experiència professional, metges, 
biòlegs, veterinaris i la gent que es dedica 
a l’estudi del medi ambient i ecologia es-
tem treballant conjunta i ràpidament. I és 
evident, tot i que la transmissió és entre 
persones, que l’origen d’aquest coronavi-
rus és un altre coronavirus del ratpenat, 
per això és important que hi hagi experts 
en animals.

P: El ratpenat com a culpable de casi tot...

Estem demonitzant molt als ratpenats, que 
per altra banda son molt importants a ni-
vell ecològic, son controladors de plagues 
i d’insectes, per exemple. De fet quan et 
parlava d”Una salut” és molt important te-
nir en compte que des de la part ambien-
tal o ecològica s’explica molt com nosaltres 
som realment, i que som els que estem 
provocant tot això, ja sigui amb els movi-
ments, amb les concentracions de gent, 
d’animals, amb les nostres pràctiques.

Soc científica i tenim evidències que el 
virus prové d’un ratpenat, perquè hi ha 
virus de ratpenats molt semblants, de fet 
el MERS-CoV  té un origen similar. Alguns 
virus sí que poden transmetre de manera 
directe de ratpenats a persones, però nor-
malment salten a una altra espècie animal i 
després passa a persones. Aquest virus va 
mutant i potser que faci mesos que estava 
“intentant” saltar del ratpenat a persones 
o a una altra espècie. A vegades aquests 
canvis no tenen èxit i el virus pot acabar 
desapareixent i a vegades no, potser que 
s’adapti a una espècie nova. 

“Nosaltres som real-
ment els que estem pro-

vocant tot això”

JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT
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P: Hi ha gent que no comparteix la idea 
de vacunar-se... 

R: Hem d’esperar que surti la vacuna. A 
vegades hi ha vacunes que van dirigides 
a un públic específic poblacional, perquè 
el sistema immunitari és diferent i potser 
funcionarà millor en la gent gran; o com 
la grip, que es recomana la vacuna per a 
la població de risc com a gent gran, em-
barassades, etcètera. Però en un “món 
ideal”, amb una vacuna molt eficaç, amb 
una llarga durada i que funcionaria en 
tots els grups poblacionals, ja no serviria 
només per protegir-te a tu, sinó també per 
a impedir propagar el virus.

P: Com funciona la vacuna?

R: Per exemple, en el cas de la SIDA, a la 
plataforma vacunal, és a dir a la base de 
la vacuna li han aplicat una proteïna de la 
SIDA	que	 funciona	contra	 la	SIDA.	Quan	
ens vacunem d’alguna manera estem en-
ganyant al cos, li estem dient com que té 
una infecció, però realment no hi ha infec-
ció perquè no està el virus, és una part del 
virus o el virus mort. El cos no ho sap i lla-
vors produeix anticossos específics per a 
fer front a aquest patogen. D’aquesta ma-
nera si alguna vegada ve el virus de veritat 
i t’infectes, el cos ja té aquests anticossos 
fets que el que fan es bloquejar el virus.

Amb el coronavirus podem fer servir 
aquesta plataforma vacunal de la SIDA o 
de la hepatitis per exemple, i en comptes 
de posar la proteïna del virus de la hepati-
tis, apliquem la del coronavirus.

P: Passes moltes hores per dia amb el 
coronavirus al cap?

R: La jornada laboral normalment son 7 
hores i mitja, però som científics, la nostra 
feina és vocacional i també ens sentim una 
mica amb el deure perquè ja treballàvem 
amb coronavirus des de fa molts anys. El 
que passa és que aquest nou coronavirus 
m’està fent treballar entre 12 i 14 hores 
per dia. I a part d’això, passo algunes ho-
res més connectada amb el tema.

La majoria de les hores de feina són de 
laboratori, d’estar treballant amb el virus, 
antivirals, amb les cèl·lules... Però cada 
cop que sortia del laboratori tenia cente-
nars de correus de gent que vol treballar 
amb nosaltres, de mitjans de comunica-
ció, d’informes que s’han de fer i sobre tot, 
de seguir informant-me i d’investigar molt.

En les últimes setmanes hem pogut am-
pliar l’equip i ha canviat una mica el dia 
a dia, però no és tan fàcil. Tres mesos en-
rere, només estàvem al laboratori el meu 
estudiant de Doctorat i jo. Com estem tre-
ballant amb aquest tipus de virus, ja no 
és només saber de virologia, sinó també 
de bioseguretat, hem d’entrenar a la gent 
a treballar no només amb les mascaretes 
FPP3, sinó amb vestits especials i respi-
radors. 

P: Vas a contrarellotge aquests dies?

R: Si, però jo no ho visc com una compe-
tència a veure qui és el primer en acon-
seguir la vacuna. De fet, participem en 
grups internacionals de treball coordinats 
per l’OMS, on cada setmana ens posem 
al dia de les novetats i moltes vegades ex-
pliquem coses que hem descobert casi el 
mateix dia de la reunió, mai m’havia pas-
sat una cosa així. Normalment, fas les te-
ves investigacions, les treballes, analitzes, 
ho publiques i fins que no surt publicat i la 
comunitat científica ho veu, poden passar 
mesos. Ara, no, tot és més ràpid, i ho com-
partim entre tots els que estem implicats.

“Bàsicament, la 
diferència entre aquesta 

vacuna i altres, és la 
injecció de diners que 

s’ha fet” 
P: Com t’imagines el dia després de la 
pandèmia?

R: Crec que haurem guanyat algunes co-
ses. Potser que de cara a la tardor podríem 
tenir un rebrot però crec que estarem una 
mica més preparats, amb mesures d’higie-
ne tan bàsiques com rentar-se les mans. 
És molt important: hem après una cosa tan 
senzilla com rentar-nos les mans com s’ha 
de fer.

I per altra banda, crec que durant aquests 
dies de confinament hem potenciat valors 
com el comerç local, de proximitat, els 
conceptes de solidaritat i de col·laboració 
amb el veïns o amb desconeguts vulnera-
bles. M’ha sorprès la capacitat inventiva 
de la gent, amb els reptes, campanyes, co-
ses que han sortit, gent que ha fet música 
per animar a malalts o a sanitaris. Espero 
que tinguem memòria del que hem viscut 
aquests tres mesos.

P: Com has compaginat la feina amb la 
vida personal?

R: Al principi, ha estat molt dur, perquè 
eren 12, 14 hores, de 7 del matí a 9 del 
vespre, amb molta pressió. Tinc sort de 
que el meu marit és mestre (a l’escola 
Daina-Isard) i ha pogut compaginar el seu 
teletreball amb els nostres fills. Tot i que no 
ha estat fàcil per ell, els que heu fet teletre-
ball compaginant la vida familiar segur que 
ho enteneu. És curiós el que passa amb 
els nens, perquè d’estar cada dia amb el 
típic “al final em gastaran el nom” a que 
s’acostumin a que no estigui a casa... és 
“durillo” i això ho estic intentant canviar 
una mica ara, que l’equip de treball ha 
anat creixent.

De fet, del canvi de fases m’he assabentat 
més per la gent que em diu “estem a fase 
2 o 3” que pels mitjans de comunicació, 
perquè no he tingut temps ni de mirar notí-
cies. Crec que a més de la pandèmia, hem 
viscut una “infodèmia” brutal, massa in-
formació, no tota contrastada; sobre tot al 
principi, els mitjans, que molts funcionen 
a base de quantitat de “clicks”, necessita-
ven posar capçaleres amb les que no està-
vem del tot d’acord.

En col·laboració amb els investigadors Enric 
Vidal i Xavier Abad, la Júlia ha publicat el 
conte il·lustrat “Mussol i el coronavirus”, una 
manera senzilla i amb rigor científic de donar 
respostes a moltes preguntes relacionades 
amb el coronavirus 2019.

 

Redacció: Guia On anem 
Fotografies: Tomás Muñoz
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Abrera
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

Fins a l’11 de juliol
MOSTRA D’ENTITATS. 

Es pot visitar a la Casa de Cultura (c/Fede-
rico García Lorca, 17), de 17 a 20 hores. 
Organització: Ajuntament.

Totes les activitats proposades en aques-
ta secció són enviades per les entitats i 
associacions organitzadores. La redacció 
de la Guia On anem no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis 
d’última hora.

Castellví de Rosanes
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

Diumenge 12
“PÍNDOLES” TEATRE BREU EN ESPAI 
VIUS. 

Hora: 19 hores

Aforament limitat. Entrades anticipades 
a la venda a l’Ajuntament els dies abans. 
Organització: Ajuntament. Per a més infor-
mació, consulteu: www.castellviderosanes.
cat

Totes les activitats proposades en aques-
ta secció són enviades per les entitats i 
associacions organitzadores. La redacció 
de la Guia On anem no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis 
d’última hora.

Sant Esteve Sesrovires
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

Diumenge 26
Presentació de l’última novel·la de l’autora local Núria Pradas, Premi Ramón Llull, “Tota 
una vida per recordar”. Hora i lloc, a confirmar. Organització: Biblioteca.

Dimecres 29
“Experimenta la pintura amb vi, tast de vi, cava i aperitiu”. A l’estudi d’art de l’artista 
Marta Arañó “Tinta i Vi” amb vins i caves del Penedès, visitarem l’estudi amb una copa 
de benvinguda i realitzarem una introducció a la pintura amb vi. Practicarem aquesta 
tècnica tant innovadora (no cal saber dibuixar) endinsant-nos en les vinyes i paisatges de 

la comarca del Penedès mitjançant projeccions de la zona. Una activitat plena d’expe-
riències!

És una activitat per a tota la família i per a grups reduïts. El vi utilitzat per pintar els nens, 
no conté alcohol. Els adults podran fer a la vegada el tast del vi amb què estaran pintant, 
gaudiran de Veure i Beure el vi de la nostra Terra i els infants podran fer tast de most, 
acompanyat d’un petit aperitiu de proximitat .

A les 18:30 hores, al carrer Roser, 7. Per a reserves i consultes, comunicar-se al telèfon: 
687 828 778 o per mail a: info@tintaivi.com

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associa-
cions organitzadores. La redacció de la Guia On anem no es fa responsable d’alteracions 
dels programes o de canvis d’última hora.

Cartell de Festa Major

La Festa Major 2020 de Castellví de Rosanes, que 
enguany se celebrarà excepcionalment el mes de 
setembre fusionada amb la de Sant Miquel, ja té 
cartell. L’obra de la jove Avril Becerra Olmo va ser 
la premiada com a guanyadora del concurs de 
cartells per a infants i jovent que anualment orga-
nitza la regidoria de Cultura per escollir la imatge 
principal de la festa grossa de Castellví.

El Concurs de cartells de la Festa Major 2020 ha 
estat diferent del d’anys anteriors per les cir-
cumstàncies viscudes arran de la pandèmia de 
coronavirus. 

Juntament amb el premi a l’obra guanyadora, 
es van lliurar també premis a les dues obres 
finalistes,	creació	de	Laia	Robert	Quintela,	per	
una banda, i d’Alba i Óscar Paneque Perdigón, de 
l’altra. Els guardons van consistir en lots de llibres 
i llaminadures per a guanyadora i finalistes.
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Amb la campanya turística “Som el teu estiu”, el Baix Llobregat ofereix 
més de 100 propostes per atraure turistes.

El sector turístic torna a engegar al Baix Llobregat i des del Consorci de 
Turisme volen acompanyar el gran esforç que estan fent les empreses 
mitjançant una campanya de promoció turística de gran impacte per a 
reactivar l’activitat turística.

El Baix Llobregat ha treballat per ser una de les principals destinacions 
catalanes en atraure turistes i visitants a la comarca i el web somel-
teuestiu.cat proposa més de 100 activitats per gaudir de l’estiu al Baix 
Llobregat.

Busques una oferta de cap de setmana especial a prop de Barcelona? 
Somies un estiu ple d’aventures? Una ruta de muntanya o una visita 
cultural que tota la família recordi? Desitges gaudir d’una experiència 
gastronòmica única o t’imagines un dia inoblidable a la vora del mar i 
una posta de sol amb ambient chillout en els xiringuitos del Baix Llo-
bregat? 

Totes aquestes propostes les trobaràs al web somelteuestiu.cat que for-
ma part de la nova campanya de promoció del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat.

Reserva i compra les teves experiències a través del web, on trobaràs 
més de 100 propostes per gaudir d’un estiu especial al Baix Llobre-
gat. Vies ferrades a la muntanya de Montserrat, excursions a la natura, 
explorar coves, visitar el delta del Llobregat, Catalunya en Miniatura, 
descobrir la cripta Gaudí de la Colònia Güell, plans de platja com prac-
ticar el kayac, paddle surf o windsurf, viatjar en autocaravana, o un tast 
entre vinyes, a més de la millor proposta gastronòmica de la comarca i 
escapades úniques per passar unes nits d’estiu inoblidables.

En el web s’ha posat especial atenció en explicar i recomanar totes 
les mesures de seguretat i de sanitat d’utilitat pels nostres visitants. I 
cadascuna de les empreses turístiques expliquen les mesures que han 
aplicat i com s’han preparat per acollir-vos amb garanties.

D’altra banda i amb l’objectiu de donar idees i engrescar a tothom a 
visitar els atractius de la nostra comarca, quatre vídeos en portada mos-
tren plans i experiències de natura, gastronomia, platja i cultura, per 
gaudir amb parella, amics i en família del Baix Llobregat.

A més, durant tot l’estiu es sortejaran dues escapades amb allotjament, 
dinar, sopar i activitats per a dues persones al Baix Llobregat. Només 
cal entrar al web i participar en el sorteig.

Aquesta campanya turística que promociona tots els atractius del Baix 
Llobregat oberts aquest estiu, té l’objectiu d’incrementar la notorietat i 
posicionament de la nostra comarca, atraure i augmentar el nombre de 
visitants i turistes, i reactivar aquesta important activitat econòmica del 
Baix Llobregat.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha estat treballant per a reac-
tivar l’activitat turística i ser una de les primeres destinacions catalanes 
en atraure turistes i visitants a la comarca. Des del Consorci de Turisme 
son conscients que d’aquesta situació excepcional, sortiran noves ten-
dències d’estil de vida i de consum, enfocades al turisme de proximitat, 
sostenible i responsable. Un turisme que valora la gastronomia basada 
en productes km0, la natura, la cultura i el patrimoni, tot un perfil de 
qualitat pel qual el Baix Llobregat es converteix en una de les principals 
destinacions de Barcelona.

La campanya d’estiu es posa en marxa des del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Agència 
Catalana de Turisme.

Més de 100 propostes per gaudir de l’estiu



14

Segueix el camí de les batalles contra 
l’invasor francès que van tenir lloc al 
Bruc el 6 i el 14 de juny de l’any 1808, 
unes batalles molt significatives dins el 
període conegut com la guerra del francès 
enfront els exèrcits de Napoleó.

LA RUTA
l L’inici del recorregut és a la plaça que 

hi ha davant de l’edifici de Can Casas 
(patrimoni històric i artístic local), on 
es troba l’actual ajuntament del Bruc.

l Iniciem la marxa en direcció nord, per 
la BV-1104 o antiga N-II, en lleuger 
ascens cap al monument del Timba-
ler; l’estàtua data de 1960 i és obra de 
l’escultor Frederic Marès.

l Deixant l’escultura a la nostra esque-
rra, continuarem en direcció al Bruc 
de Dalt, per una pista asfaltada amb 
rengleres de plataners en ambdues 
voreres. Arribarem al nucli urbà i ens 
hi endinsarem pel carrer de la dreta, i 
just al final, a la vorera dreta, trobarem 
una font on podrem proveir-nos d’ai-
gua.

l Arribarem a una placeta on comença 
una pista de terra amb un rètol del 
Parc Natural que impedeix la circula-
ció de vehicles de motor i des d’aquest 
punt anirem seguint la pista i les indi-
cacions del camí de les Batalles.

l Comencem a veure, ja de més a prop, 
la perfilada zona d’Agulles de la serra-
lada montserratina.

l Passem per davant d’un parell de ca-
ses i arribem a un petit pont que ens 
serveix per salvar el Torrent de l’Illa tot 
fent un revolt bastant pronunciat a la 
dreta.

l Arribem a una cruïlla que ens marxa 
de la pista principal cap a l’esquerra, 
la seguim en direcció a Can Maçana 
pel camí de les Batalles (indicadors).

l És un camí ascendent que circula en-
tre el Torrent de l’Illa a la nostra esque-
rra i el Torrent de la Diablera a la dreta, 
per fer cap a una cruïlla de quatre ca-
mins en forma de forquilla. Seguirem 
recte les indicacions dels senyals cap 
a Can Maçana.

l El filat que trobareu a ambdues ban-
des del camí correspon a la Iniciativa 
Guardabosc, engegada el 2009; més 
endavant trobareu plafons explicatius 
del projecte.

l En els espais més oberts podem gau-
dir del paisatge de la zona dels Pallers, 
a la dreta, i un xic més amunt, de la 
regió d’Agulles.

l Deixem a la nostra dreta unes arnes 
d’una explotació apícola i, després 
d’un pronunciat però curt pendent, 
arribem a una nova cruïlla. Seguirem 
a l’esquerra i passarem pel costat dels 
dipòsits de recollida d’aigües pluvials.

l Trobarem encara algun indicador més 
del camí de les Batalles i passarem per 
sota de les ruïnes de Sant Pau Vell.

l Unes petites baixades i pujades amb 
ziga-zagues ens acabaran de dur, 
sempre seguint els senyals del camí 
de les Batalles, a l’àrea de Can Maça-
na, destí final del nostre recorregut, a 
una alçada de 715 m.

Camí de les Batalles

Rutes
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

FITXA TÈCNICA 

Dificultat Baixa

Distància 4,6 km

Durada 1 h 30 min

Indret de sortida Ajuntament del 
Bruc

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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Rutes
JULIOL 2020
GUIAONANEM.CAT

Recorregut breu i poc accidentat que ens 
transportarà a la història del Romànic Ca-
talà.

LA RUTA
l L’itinerari és força planer i curt, ideal 

per passejar per la història del romànic 
català immers en un esplèndid paisat-
ge, admirar-ne l’encís i submergir-se 
plenament amb la imatge permanent 
del massís de Montserrat al fons.

l Sortim de la Fassina, un mas molt an-
tic. Al pas del torrent trobem una font 
d’aigua, caminem un tram pel lateral 
del la carretera que duu a Sant Cristò-
fol i agafem el camí a mà dreta direc-
ció a l’Ermita de Sant Jaume.

l Seguirem el camí que és un sender 
de gran recorregut (GR) marcat amb 
dues franges, una blanca i una ver-
mella. De seguida trobarem un pou 
d’aigua i uns metres més endavant 
trobarem un trencall a l’esquerra que 
ens portarà fins a l’Ermita romànica de 
Sant Jaume del segle Xll, que podrem 
observar externament.

l Retornant al camí i uns metres més 
endavant deixarem a mà esquerra 
dues cases i creuarem el torrent. Més 
endavant trobem un petit dipòsit i re-
muntem el camí. Veurem tot seguit 
extensos camps de cereals amb l’es-
carpat massís de Montserrat de fons, 
passarem pel costat d’una caseta de 
pedra i seguirem el sender marcat uns 
300 metres fins el trencall de l’Ermita 
de Sant Cristòfol.

l Tornem a buscar el camí que havíem 
deixat reprenent el camí principal, se-
guint però, les indicacions direccionals 
cap a l’Ermita de Sant Esteve de Mar-
ganell. Resseguirem el camí un tram 
fins a trobar la pròxima cruïlla senya-
litzada i girar cap a l’esquerra, deixant 
enrere el GR-4.

l A mig camí trobarem el torrent i la 
Font del Carner, on ens podem aturar 
a beure una mica d’aigua, i uns me-
tres més amunt sortirem en una pista 
ampla on girarem a la dreta de baixa-
da. Aviat veurem l’Ermita romànica de 
Sant Esteve al fons, a mà esquerra; se-
guint les indicacions hi arribarem en 5 
min.

l Val la pena parar-se una estona a 
l’Àrea de l’Hort del Rector i contemplar 
la bellesa de l’ermita i l’entorn. Baixa-
rem el camí asfaltat del Casot i quan 
arribem a la carretera girarem a la dre-
ta i retornarem a la Fassina, el nostre 
punt d’origen.

Nota: L’ermita de Sant Jaume, del segle 
XII, ja apareix citada l’any 1104, en un do-
cument en què els propietaris la donen al 
Monestir de Santa Cecília de Montserrat. 
Està força ben conservada tant interna-
ment com externament.

L’ermita de Sant Esteve de Marganell és un 
clar exponent de l’art romànic rural. La pri-
mitiva construcció és del segle XIII, d’una 
sola nau, on destaca un absis semicircular, 
llis i sense cap finestra. Tenia altar major, 
capelles laterals i un petit cor.

Sant Cristòfol és una ermita del segle XI, 
la part frontal fou allargada durant el se-
gle XVII. Cada diumenge s’hi fan misses i 
es pot contemplar la bona conservació de 
l’interior.

Itinerari de les Ermites Romàniques
FITXA TÈCNICA 

Dificultat Baixa

Distància 5,5 km

Durada 1 h 5 min

Indret de sortida Marganell

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/




