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Si vols que les activitats i actes que
organitza la teva entitat o associació es
publiquin a la pròxima edició, envia’ns
la informació a:
redaccio@guiaonanem.cat o
comunica’t als telèfons 635 810 173
/ 626 684 065.
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Notícies
Excursions
Aquest mes d’octubre l’Ajuntament
d’El Bruc proposa un cicle d’excursions per l’entorn del Bruc. Aquestes
sortides seran conduïdes per un guia
de muntanya coneixedor del territori
i a més cadascuna d’elles tindrà una
temàtica determinada.
El passat diumenge 4 es va portar a
terme “Els fonaments del paisatge
Montserratí” i les properes seran:
- Dissabte 17 d’octubre: “Un salt
de 400 milions d’anys” (El Bruc de

Dimecres 7

Dissabte 17

Formació: “El mercat de treball
a l’Anoia”

Excursió amb guia per descobrir
l’entorn del Bruc:

Píndola formativa de 1.5 hores. Formació coordinada des del Projecte Nexes,
subvencionada per Diputació de Barcelona i cofinançada pel Consell Comarcal
de l’Anoia.

“Un salt de 400 milions d’anys” (El
Bruc de baix - Serra de Ca l’Ignasi Xalet de la Cova - Torrent de Cal Mata
- Cova d’en Ponç - Can Ribera - Camí
Vell del Bruc a Can Ribera - El Bruc de
baix). Amb inscripció prèvia.

Hora: 10 hores
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament.

Dimecres 14
Podologia
Pels socis del Casal de la gent gran de
Bruc Residencial.
Hora: 18 hores

baix - Serra de Ca l’Ignasi - Xalet de
la Cova - Torrent de Cal Mata - Cova
d’en Ponç - Can Ribera - Camí Vell
del Bruc a Can Ribera - El Bruc de
baix)
- Dissabte 7 de novembre: “El trumfo del Mariscal Suchet” (El Bruc
- Can Jorba - Camí dels Francesos - Coll de l’Ajaguda - Torrent de
Migdia - Font de la Cajoleta - Coll
de Mosset - Camí de la Palomera Can Ferrers - El Bruc)
- Dissabte 12 de desembre: “Montserrat íntim i personal” (El Bruc - La
Vinya Nova - l’Artiga Baixa - l’Artiga
Alta - Coll dels Pollegons - Camí del
Pont - La Vinya Nova - El Bruc).

Diumenge 25
Intercanvi de plaques de cava
Hora: de 9 a 13 hores
Lloc: Can Casas

Divendres 30

Dissabte 31

Aniversari dels socis del
Casal de la gent gran de Bruc
Residencial

Celebració de la castanyada
Per la gent gran del Casal de Bruc
Residencial.
Hora: 18 hores

Hora: 18 hores
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Dimecres 7

Divendres 9

Dimarts 13

Xerrada i visita al temple
de Sant Pere

Conte nadons: Històries
menudes

A càrrec de Maria Soler Sala, professora d’Història i ex-alcaldessa d’Abrera.
Dins del marc de les Jornades Europees
de Patrimoni, organitzades per l’Ajuntament.
Hora: 17.30 hores
Lloc: Plaça de Sant Pere (davant la
façana de l’església).

Contes en família per a la petita infància. El bosc: olors, animalets, fades i
follets. A càrrec de: Laura Santiago.
Activitat per a nens i nenes de 1 a 3
anys. Dues sessions.
Hora: 17.15, 18.15 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 10

Club de lectura d’adults:
“Los Pazos de Ulloa”, de Emilia Pardo
Bazán. Moderadora: Silvia Llorente.
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Visita al jaciment de les
trinxeres de la Guerra Civil
Espanyola d’Abrera
A càrrec de l’arqueòleg Òscar Augé.
L’acte comptarà amb la participació del
grup DidPatri de recreació històrica,
vinculat a la Universitat de Barcelona
(UB), que ajudarà als assistents a capbussar-se d’una manera ben atractiva a
la història que va succeir en aquest lloc
ara fa 81 anys, el 25 de gener de 1939.
Dins del marc de les Jornades Europees
de Patrimoni, organitzades per l’Ajuntament.
Hora: 10 hores
Lloc: Bosc de Sant Miquel, accés pel camí
forestal.

Taller psicoeducatiu: aprendre a
gestionar emocions difícils.

Club de lectura d’adults:
“El crit”, de Blanca Busquets, a càrrec
de l’autora.
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 8
iblioLab:

taller “Frida Khalo”, icona mundial i referent de l’art i la pintura mexicana. Es
treballarà de forma transversal, en un
taller artístic on la tolerància, la igualtat
i la diversitat es donen la mà amb l’art,
la màgia i la imaginació. A càrrec de:
Sandra Uve.
Hora: 17.15 hores
Lloc: Biblioteca
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Un taller a on aprendrem que són les
emocions, les seves funcions i com es
manifesten, reconèixer i acceptar-les.
Iniciació al mindfulness. A càrrec de
Maite Deamo, psicòloga coach en
col·laboració amb l’Associació per la
Salut Mental del Baix Llobregat Nord.
Activitat per a adults.
Hora: 10 hores
Lloc: blioteca

Diumenge 11
TEATRE: “La poció màgica de la
Blancaneus”
Amb la companyia Capgiralla. Al pati
de l’escola Ernest Lluch, a les 12 hores.
Inscripció prèvia a abrera.cat
Conferència sobre la historia i configuració del carrer Major d’Abrera, a càrrec
del doctor Miquel Vives Tort (UB) i la
col·laboració de l’arquitecte municipal,
Antoni Muñoz. Dins del marc de les
Jornades Europees de Patrimoni, organitzades per l’Ajuntament.
Hora: 11 hores
Lloc: Hotel d’Entitats

Dissabte 17
Taller psicoeducatiu: aprendre a
gestionar emocions difícils.
A càrrec de Maite Deamo, psicòloga.
Activitat per a adults.
Hora: 10 hores
Lloc: Biblioteca

Dimarts 27
Taller formatiu “Fiscalitat per a
associacions”
Amb la plataforma virtual TEAM. Formació virtual.
Hora: 19 hores
Organització: Ajuntament

Dijous 29
Taller formatiu “Fiscalitat per a
associacions”
Amb la plataforma virtual TEAM. Formació virtual.
Hora: 19 hores
Organització: Ajuntament.

Abrera
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Notícies
Llibres subvencionats
L’Ajuntament subvenciona els llibres de text/material autoeditat,
l’ordinador/tauleta digital i els continguts educatius digitals. L’ajut
s’adreça a tot l’alumnat empadronat a Abrera i matriculat en centres educatius públics o concertats
en qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t
d’ESO. La subvenció per als llibres
de text i el material autoeditat és del
50% del cost.
A més, en el marc de l’aposta dels
centres educatius per a l’ús de les
tecnologies a l’aula, l’Ajuntament
també concedeix un ajut econòmic de 75 € per a l’adquisició de
l’ordinador o la tauleta digital per
als alumnes d’ESO, així com una
subvenció del 50% del cost dels
continguts educatius digitals. Igualment, per a l’alumnat matriculat en
escoles d’educació especial, l’ajut
és del 50% del cost del material
didàctic.
La data límit de presentació de les
sol·licituds és el divendres 30 d’octubre.

Ajut
Amb la finalitat d’ajudar les famílies,
l’Ajuntament ofereix ajuts econòmics
a l’escolaritat, menjador i acollida per
a infants de l’Escola Bressol Municipal. La finalitat d’aquests ajuts és la
de contribuir a l’accés a l’escola bressol municipal sota el principi d’igualtat d’oportunitats.
Les famílies dels infants matriculats
al centre el curs 2019-2020 que vulguin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i la resta de documentació com a
termini màxim el proper divendres 9
d’octubre.

Bus urbà, més a prop
A partir d’aquest mes d’octubre, el
bus urbà arribarà a tots els barris del
municipi, segons ha confirmat l’Ajuntament.
El nou servei comptarà amb el desdoblament de la ruta, connectant el
nucli urbà del nostre municipi amb
els barris de Sant Miquel, Can Villalba, Les Carpes i Ca n’Amat.
I, com a novetat destacada, el nou
bus urbà oferirà un servei sota demanda, que les veïnes i veïns d’Abrera podrem sol·licitar a través de la

nova APP TAD CAT o fent una trucada telefònica al telèfon 900 69 65
66. Aquestes millores se sumen a la
integració al Sistema Tarifari Integrat
des de l’1 de gener passat.

AbreraActiva
El passat 28 de setembre l’Ajuntament ha posat en marxa l’Oficina de Reactivació Socioeconòmica
“AbreraActiva” en la qual ofereixen
atenció centralitzada a les persones, autònoms i petites empreses
afectades per les conseqüències de
l’emergència sanitària provocada per
la Covid-19. La nova oficina està ubicada a l’avinguda Lluís Companys, 8
baixos, de dilluns a divendres de 9 a
14 hores i els dimarts, de 16:30 a 19
hores. Els telèfon són: 93 770 0325 i
673 015 099, e-mail: abreraactiva@
abrera.cat

Cursos d’Excel
El Departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament organitza per aquest mes d’octubre i
pel proper mes de novembre dos
cursos d’Excel. El primer està dirigit
a persones apuntades al Servei Local d’Ocupació que busquen feina,

mentre que el segon, que s’impartirà al novembre, és una formació
dirigida a tots aquells comerços i
establiments d’Abrera que vulguin
millorar la seva productivitat i eficiència a través de l’aprofundiment
en aquest programa informàtic.
El curs d’octubre començarà el proper dimecres 14 i seguirà els dies
16, 19, 21, 23, 26 i 28 d’aquest
mes, en l’horari de 15:30 a 18:30
hores.
El curs d’Excel per comerços s’impartirà telemàticament i començarà
el dilluns 9 de novembre i els dies
11, 13, 16, 18 i 20, en l’horari de
14:30 a 16:30 hores.
Per a més informació podeu
adreçar-vos al Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
a la primera planta del Mercat Municipal (Rambla del Torrentet, 16),
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimecres també de 16.30 a 19
hores. També podeu trucar al telèfon 93 770 0102 o enviar un correu
electrònic a promocioeconomica@
abrera.cat
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Notícies
Beques esportives
L’Ajuntament ha publicat les bases
de les beques Esportbató, per col·laborar amb que cap convilatà es quedi sense poder accedir a la pràctica
esportiva per manca de recursos
econòmics. L’Ajuntament hi destina
un total de 6.000 euros i la Diputació
de Barcelona, 2.000 euros més. Es
poden presentar les sol·licituds fins
al 7 d’octubre, tant a l’OAC com per
via electrònica.

Transport
Ja està publicada la convocatòria de
les beques de transport jove, amb
uns imports d’un màxim de 150 euros per a ajudar a pagar el transport
dels joves estudiants d’entre 16 i 25
anys que s’han de desplaçar fora de
Collbató, segons ha confirmat l’Ajuntament, que destina un total de
3.000 euros per a aquesta actuació.
Les sol·licituds es poden presentar
fins al 7 d’octubre, tant a l’OAC com
per via electrònica.

Divendres 9
Espectacle infantil “Contes
amagats”

Concert de tribut a Guns N’Roses
Amb cançons de l’etapa daurada del
grup, de 1987 a 1993. A càrrec de
músics locals.
Hora: 22 hores
Lloc: Casinet

Amb Marcel Gros, premi FETEN 2019 a
la millor interpretació. És imprescindible
descarregar l’entrada anticipada a Vivetix.com o recollir-la al Casal de Cultura.

Diumenge 11

Hora: 18 hores
Lloc: Casinet

Teatre: “Mort a les cunetes”

Inauguració de l’exposició
fotogràfica “Collbató, festa i
tradició”
A càrrec de l’Associació Fotogràfica
Objectivament, que recull diferents manifestacions del cicle festiu tradicional a
Collbató.
Hora: 19.30 hores

L’afusellament de vuit republicans,
civils, que van ser trets la nit del 9 de
febrer de 1939 de la presó de Manresa
i la fuga d’un novè pres. Aquesta obra
ha rebut el premi al millor espectacle i
al millor actor a la 24a Mostra de Teatre
BCN 2019.
Hora: 19 hores
Lloc: Casinet

Dimecres 28
Presentació de “Guillem”
Amb Núria Cadenes. Trobada amb l’escriptora i presentació de l’obra.
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 30
Castanyada 2020: espectacle
infantil.
Entrades anticipades al Casal de Cultura a partir del 20 d’octubre.
Hora: 18 hores
Lloc: Casinet

Dissabte 31

Dissabte 10

Dimarts 20

Visita guiada a Collbató
Medieval i Molí d’oli

Visita guiada als jaciments
prehistòrics de la Cova Gran i la
Cova Freda

Club dels primers lectors

Per descobrir l’entorn històric del municipi.Activitat gratuïta, cal inscripció a:
turisme@collbato.cat

Amb els arqueòlegs Artur Cebrià, Juan
Ignacio Morales i Xavier Oms. Cal indicar que l’accés a les coves té dificultats
i s’ha de portar calçat adequat.
Hora: 11 hores
Lloc: Àrea d’Esplai La Salut

Per a nens i nenes de primer de
primària.
Hora: 17.30 hores
Lloc: Biblioteca

Hora: 10.30 hores
Lloc: Plaça de l’Era

Dimecres 21
Taller “Caixes Niu”
Activitat on els participants col·laboren
en la construcció de caixes niu i en
l’ajut als ocells i a la natura.
Hora: 17.30 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 22
Club dels petits lectors, activitat d’aproximació a la lectura adreçada
a alumnes de P4 i P5. A les 17 hores, a
la Biblioteca.

Dissabte 17
Visita guiada a Collbató
Medieval i Molí d’oli
Per descobrir l’entorn històric del municipi. Activitat gratuïta, cal inscripció a:
turisme@collbato.cat
Hora: 10.30 hores
Lloc: Plaça de l’Era

Dissabte 24
Visita guiada a Collbató
Medieval i Molí d’oli
Per descobrir l’entorn històric del municipi. Activitat gratuïta, cal inscripció a:
turisme@collbato.cat
Hora: 10.30 hores
Lloc: Plaça de l’Era

Dimarts 27
Escolta-contes infantil
Introducció al món dels contes pels
més menuts de casa.
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca
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PD: Les activitats organitzades per
l’Ajuntament per les Jornades Europees
de Patrimoni, entre el 9 i l’11 d’octubre,
comptaran amb un format adaptat per
ser segures davant la Còvid-19. Per
assistir a les activitats és imprescindible descarregar l’entrada anticipada
a Vivetix.com o recollir-la al Casal de
Cultura (de dilluns a divendres, de 10 a
14 hores i de 16 a 20.30 hores. L’aforament és limitat i no es permetrà l’accés
a l’activitat si no es té entrada, segons la
normativa sanitària de prevenció de la
Còvid-19.

Sant Esteve Sesrovires
OCTUBRE 2020
GUIAONANEM.CAT

Notícies

i calcula que amb el premi les existències s’esgotaran aviat.
A més del guardó al seu cava, Ca n’Estella també ha estat premiat amb un or
i un bronze, respectivament, pels vins
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2017 i
Gran Clot dels Oms Merlot 2015.

Suport al comerç local
Es busquen...
L’Ajuntament va obrir el procés de
selecció per cobrir dos llocs d’informadors/es juvenils per a la Sala Jove,
a través d’un nou pla d’ocupació. Els
candidats han de tenir entre 18 i 29
anys, estar a l’atur i inscrits a l’Oficina
de Treball del SOC. El període de presentació de sol·licituds finalitza el proper dissabte 10 d’octubre.
S’ofereix contracte laboral a temps parcial, d’obra i servei, amb una durada de
7 mesos i 26 dies. Entre les principals
funcions a realitzar es troben la d’informar, orientar i assessorar al jovent, la
gestió de les xarxes socials de la Sala
Jove, i la dinamització d’aquest espai i
del Punt d’informació i Dinamització a
l’institut Montserrat Colomer.

El passat 1 d’agost, la regidoria de Comerç va posar en marxa la campanya
“El comerç de Sant Esteve t’aporta valor” que té com a objectiu incentivar el
consum en el comerç local, botigues i
serveis, mitjançant un sistema de cupons descompte que van dels 10 als
30€. La iniciativa té una durada inicial
de 5 mesos i els primers cupons es
van començar a bescanviar des del
passat 1 de setembre.
El funcionament de la campanya és mitjançant cupons descompte en productes i serveis que s’obtenen per acumulació de compres, d’acord a uns trams.
Es poden acumular tiquets de compra
per valor de 100€, 200€ i 300€, que es
podran bescanviar al SIAC de l’Ajuntament, a partir de l’1 de setembre, per
cupons descompte per valor de 10€,
20€ i 30€, respectivament. El comprador/a podrà gastar-los, en un termini
de 30 dies des de la data d’emissió,
en qualsevol establiment comercial del
municipi. L’Ajuntament abonarà als comerços l’import del cupons descompte
que es bescanviïn a cada establiment.

ma Cobo, president del club i exportar
del primer equip de l’entitat.

Dos metges
El passat dilluns 28 de setembre s’han
incorporat al CAP del municipi dos metges de medicina general que prestaran
atenció en l’horari de matí del centre.
Aquest era el compromís del Departament de Salut en resposta a les reiterades reclamacions de l’Ajuntament
per recuperar el servei mèdic. S’està
a l’espera de la restitució del servei de
pediatria, petició que des del CatSalut
s’està estudiant. Des de fa mesos les
famílies sesrovirenques han de desplaçar-se fins a Masquefa per rebre
atenció mèdica per als seus fills/es.
Els dos facultatius de medicina general
atenen des d’avui les urgències i consultes seguint el protocol derivat de la
pandèmia, sol·licitant cita prèvia per
telèfon al 93 771 3443.

El jurat ha reconegut amb el gran premi del festival la commovedora cinta
de Susan Béjar en la qual dos mons
distants conflueixen en la quotidianitat
d’un viatge amb metro. La darrera obra
de Béjar està interpretada per Eduardo
Rejón, Ana Villa. La cinta, de 13 minuts, se sitúa en el metro en un història
que convida l’espectador a la reflexió
sobre l’exclusió social.

Premiada!

Biblioteca

Susan Béjar Castells ha estat la gran
triomfadora de la gala dels premis del
XXI Festival curtmetratges de Torrelavega. La directora sesrovirenca s’ha
endut els dos principals guardons, Millor Curtmetratge per seva darrera obra
“Distancias”, premi que li obre el camí

cap als Goya, i el de Millor Direcció. El
certamen de la ciutat càntabra és un
dels més reconeguts del país.

Des de fa mesos, la biblioteca Joan
Pomar i Solà està tancada per obres
d’ampliació i està programant activitats per finals d’any, que segons ens ha
confirmat la seva directora, Júlia López
Ruiz, és quan esperen que torni a obrir
les seves portes.

Cava premiat!
El Decanter World Wine Awards és el
concurs més gran del món del sector
vitivinícola, on els millors reben la medalla d’or i entre aquestes medalles,
s’atorga la categoria “Platinum” als millors del millors. El celler Ca n’ Estella
acaba de rebre el “Platinum” pel cava
Rabetllat i Vidal Gran Reserva 2015.
El celler de Sant Esteve Sesrovires té
una llarga llista de premis, però aquest
és el guardó més important que ha rebut en els darrers 10 anys. En Decanter es presenten 16.500 referències de
vins de 57 països del món. El seu jurat
està format per 116 experts entre els
quals hi ha 37 masters of wine i 9 master sommeliers. Enguany, l’únic cava
que ha obtingut la categoria “Platinum”
és el Gran Reserva de Ca n’Estella.
El Gran Reserva 2015 de Ca n’Estella és un cava de bombolla molt fina
i perfectament integrada en el vi. De
sabor suau i amb un especial color
daurat proporcionat per la combinació
dels raïms Chardonnay (75%), Xarel·lo
(15%) i Macabeo (15%) que es conreen a les seves vinyes.
Actualment, a Ca n’Estella només li
queden 1.000 ampolles d’aquest cava

A Primera
El Futbol Sala Sant Esteve va formar la
temporada un equip sènior femení. Les
jugadores van quedar segones en la 2a
Divisió Catalana i ara, per aquest motiu, enguany pugen a Primera. Després
de quedar paralitzada la competició al
març per l’estat d’alarma, la Federació
Catalana ha decidit que aquesta temporada pujarien de categoria els dos
primers equips de cada competició.
Precisament el Sant Esteve, tot i ser un
equip nou, ocupava la segona plaça de
la taula quan la lliga es va interrompre.
El sènior femení és un equip format per
jugadores de Sant Esteve i de poblacions com Olesa de Montserrat, Esparreguera i Piera. Algunes d’elles són jugadores amb experiència i que havien
jugat en primera catalana, la categoria a
la que ara ha pujat l’equip sesrovirenc.
La formació està forma per les jugadores Claudia Reche, Laura Bustamante,
Gisela Garcia, Clara Garcia, Ariadna
Farrerons, Maria Tarragó, Clàudia Piñero i Anna Carrion.  L’entrenador és Che7
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Notícies

Dimecres 7

Dijous 15

Club de lectura infantil
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 8
Club de lectura adolescents
Hora: 16.30 hores
Lloc: Biblioteca

Beques
El proper diumenge 11 d’octubre es lliuraran les beques Lola Lizaran en un acte al
Patronat Parroquial, a les 19 hores. Aquestes beques, en les especialitats de teatre,
música i dansa, tenen la finalitat d’oferir suport econòmic i d’acompanyament per estimular i promoure la creació artística. Els 10 joves beneficiaris de les beques del curs
2020-2021, son: Àlex Guzman (guitarra), Soren Alcaraz (bateria), Paula Garcia (cant),
Gerard Moliner (trombó), Nina Moliner (flauta travessera), Anna Segura (piano), Marc
Carcasona (teatre) i Bernat Martínez i Nàia Cascales (dansa).

Transport urbà
L’Ajuntament i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) van
acordar l’estratègia per desbloquejar les mancances històriques en matèria de mobilitat
que pateix el municipi, sobretot en el referent al corredor Igualada-Barcelona i al transport urbà. Fruit de la reunió que van mantenir al consistori es va acordar elevar la petició d’un bus llançadora Esparreguera-Martorell a Ferrocarrils de la Generalitat i iniciar
les accions per la posada en marxa d’un sistema de transport urbà sota demanda com
alternativa a línia de transport regular dins del terme municipal, que actualment opera
Monbus. La demanda del bus llançadora ha estat reivindicada de manera recurrent en
els últims anys a Esparreguera, la darrera vegada el passat mes de juliol, quan el Ple
Municipal va aprovar per unanimitat una moció sol·licitant aquest enllaç amb Martorell.

Club de cinema infantil
Hora: 17.30 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 9
Festival Lola: “Cinema, dones i
retrats!”
Hora: 21 hores
Lloc: Patronat Parroquial
Organització: Tramateatre.

Club del còmic
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 10
Visita al Museu de la Colònia
Sedó
Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Taller d’animació digital
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Taller creatiu “Preparem una
obra de teatre de Rodari”
Hora: 17.30 hores
Lloc: Biblioteca

Club de lectura de teatre
“Especial Festival Lola”
Hora: 18.30 hores
Lloc: Biblioteca

Cicle Gaudí: “¿Puedes oírme?”
Hora: 20.30 hores
Lloc: Patronat Parroquial
Organització: Ajuntament, Acadèmia del
Cinema Català i Patronat Parroquial.

Divendres 16
Club de lectura feminista
Hora: 18.30 hores
Lloc: Biblioteca

Presentació del llibre “Ramon
Torruella Satorra, poeta de la
Passió d’Esparreguera”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

Diumenge 11
Visita al Museu de la Colònia Sedó
Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya.

Lliurament de les beques “Lola
Lizaran”
Hora: 19 hores
Lloc: Patronat Parroquial

Dilluns 12
Visita al Museu de la Colònia Sedó.
Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya.

Festival Lola: “Dia D”
Hora: 10 hores
Organització: Tramateatre

Visita al Museu de la Colònia
Sedó
Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Dimecres 14

Taller d’animació digital i
Laboratori creatiu “Mirant el
cel”

Taller Youtubers amb 4fantic
BCN.

Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca.
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Diumenge 18

a la gestió d’expedients i necessitats
generades per la pandèmia de la Covid-19. Els perfils que és previst contractar amb aquesta borsa són: un
educador social, un treballador social,
un tècnic d’inserció laboral, un tècnic
en salut pública, dos tècnics auxiliars
en informàtica i un auxiliar de gestió.
Les sol·licituds s’han de presentar a
l’OAC fins el 8 d’octubre.

Festival Lola: “Vaig venir aquí
per estar boig”
Hora: 19 hores
Lloc: Patronat Parroquial
Organització: Tramateatre.

Visita al Museu de la Colònia
Sedó
Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Dilluns 19
Taller per adults: “Treu profit al
teu Whatsapp”

Diumenge 25

Hora: 15.15 hores
Lloc: Biblioteca

Visita al Museu de la Colònia
Sedó
Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Dimecres 28
Curs “Xarxes socials per a
adults”
Hora: 15.15 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 29
Hora del conte “Històries
principesques”

Dijous 22
Taller “Els secrets de la
comunicació”
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Hora: 17.30 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 30
Festival Lola: “Persèfone”
Hora: 21 hores
Lloc: Teatret
Organització: Tramateatre.

Projecció del documental
“Encara hi ha algú al bosc”
Amb la presència dels directors
d’aquesta obra, Erol Ileri Llordella i Teresa Turiera-Puigbó
Lloc: Can Pasqual
Organització: Fòrum 21 d’Esparreguera

Piscina
Les instal·lacions de la piscina municipal coberta de Can Pasqual reobriran al mes de novembre, després de
la finalització de les obres d’instal·lació de la nova deshumectadora i un
cop entri en vigor el nou contracte de
monitoratge i socorrisme vinculat a
l’equipament. Per a garantir el control
de l’aforament, les persones usuàries
hi hauran d’accedir amb cita prèvia,
reservant a través d’una aplicació mòbil l’espai i la franja horària desitjada, i
també es reprendran totes les activitats
dirigides i els cursets de natació, però
amb ràtios reduïdes i les mesures de
seguretat i higiene pertinents. L’equipament va tancar les portes el passat
mes de març a causa de la declaració
de l’Estat d’Alarma per la pandèmia
del coronavirus i, aprofitant aquesta
situació, al mes de maig es van iniciar
els treballs d’instal·lació de la nova
deshumectadora, que van finalitzar a
finals de setembre.

Ocupació
L’Ajuntament ha obert una borsa de
treball de diferents especialitats a
través Plans Locals d’Ocupació, amb
l’objectiu de dotar de personal l’Oficina
d’Atenció Transversal (UAT) i reforçar
alguns serveis municipals per fer front

Llambordes
Esparreguera celebrarà el proper dijous
8 d’octubre l’acte d’homenatge als set
esparreguerins assassinats o supervivents dels camps d’extermini nazis
amb la col·locació de les llambordes
Stolpersteine. Aquest reconeixement
havia de tenir lloc el 8 d’abril, però es
va suspendre com a conseqüència de
la pandèmia i, finalment, es farà però
sense la presència però de l’artista
alemany impulsor del projecte Gunter
Demnig, que no podrà viatjar a causa
de la seva avança edat i per les mesures de prevenció sanitàries. L’acte tindrà lloc a la Plaça de Santa Eulàlia, a
les 18 hores, amb control d’aforament
i comptarà amb la presència dels familiars de les víctimes i una actuació
musical a càrrec de l’Escola Municipal
de Música i Dansa d’Esparreguera.

Cicle Gaudí: “El meu germà
persegueix dinosaures”
Hora: 20:30 hores
Lloc: Patronat Parroquial
Organització: Ajuntament, Acadèmia del
Cinema Català i Patronat Parroquial.

Divendres 23

Dissabte 31

Festival Lola: “Poder voler
sortir”

Visita al Museu de la Colònia
Sedó

Hora: 21 hores
Lloc: Teatre de La Passió
Organització: Tramateatre.

Dissabte 24
Visita al Museu de la Colònia
Sedó

Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Taller d’animació digital
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Hora: 10 hores
Organització: Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Taller d’animació digital i Taller
creatiu “Imagina’t un silenci”
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
9
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Notícies
Escoles
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa,
acompanyat de la regidora d’Ensenyament i Salut, Soledad Rosende, va començar el passat dilluns 5 d’octubre una
ronda de visites a les escoles per comprovar de primera mà com s’organitzen
mestres i famílies en aquest curs atípic, i
col·laborar en qualsevol eventualitat que
pugui sorgir.
Fonollosa ha anunciat que “tots els contactes dels positius que s’han detectat a
les escoles de Martorell han donat negatiu” i ha insistit que “l’escola no és un
lloc on hi hagi contagi, senzillament hi
ha nens que poden venir contagiats de
fora. Una de les pors a l’inici del curs
escolar era que l’escola fos un focus de
reproducció de l’epidèmia, però amb les
dades que tenim s’està veient que no és
així”.
El balanç de les tres primeres setmanes,
ha asseverat el batlle, “no és dolent, tenint en compte el context, però això no
vol dir que no puguin aparèixer més casos positius a les escoles. N’apareixeran
i, amb la mateixa responsabilitat i compromís per part de tothom, els anirem
superant, com ha passat amb els primers grups, del Juan Ramón i del Mercè

Rodoreda, que ja han tornat a les classes
presencials”.
Hi ha 11 grups escolars afectats: un grup
a l’Institut Pompeu Fabra, tres grups a
l’Institut Joan Oró, dos a l’Escola Mercè
Rodoreda, tres a l’Escola Lola Anglada i
dos a l’Escola Els Convents. Aquests són
els grups confirmats i informats de manera oficial pel Departament d’Educació
de la Generalitat.

Fins el 31 d’octubre

Visita al Teatre Nacional
de Catalunya per a veure
“Decameró”
Deu monòlegs i deu actuacions d’aproximadament deu minuts cadascú.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Hora: 20 hores

Dissabte 24

Projecte Rius
L’associació Hàbitats ha celebrat el passat dissabte 3 d’octubre una jornada de
descoberta del riu Anoia de la mà del
Projecte Rius, amb l’objectiu de copsar
quin és l’estat ecològic del riu, inspeccionar un parell de trams al seu pas per
Martorell i començar en la formació de
voluntaris que se’n facin càrrec de la
seva cura.
Els participants han quedat dividits en
dos grups, amb la guia de la tècnica de
projectes de l’associació, Marina Codina,
i dos educadors que han donat suport a
les tasques que s’han dut a terme durant
tot el matí. La jornada d’avui es completarà amb la que tindrà lloc a la primavera, i les dades que es recopilin serviran
per avaluar el riu i aportar aquesta informació a la base de dades general.
Font: Ajuntament Martorell

Dijous 22

4a Fira de Bruixes
Exposició de dibuixos: “Les
mirades” de Carme Puy
Fins al 31 d’octubre, a la Biblioteca.

Fins l’1 de novembre
Exposició: “De Paris a Nova
York. Gravats de la col·lecció
Gelonch Viladegut”
Amb una selecció de gravats d’importants artistes de mitjans del segle XIX
fins a finals de segle XX com Rodin,
Renoir, Ramon Casas, Picasso i Warhol,
entre d’altres.
Lloc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis

Dimarts 13

Amb parades esotèriques, tarot, vidència, tallers i espectacles (a confirmar).
Entrada per la Plaça de l’Església, pàrquing gratuït. Es controlarà aforament.
Hora: de 10 a 22 hores
Lloc: carrer Francesc Santacana i a la
Plaça de la Vila (nucli històric)
Organització: Fem Vila Martorell

Diumenge 25
4a Fira de Bruixes
Amb parades esotèriques, tarot, vidència, tallers i espectacles (a confirmar).
Entrada per la Plaça de l’Església, pàrquing gratuït. Es controlarà aforament.
Hora: de 10 a 22 hores
Lloc: carrer Francesc Santacana i a la
Plaça de la Vila (nucli històric)
Organització: Fem Vila Martorell

Dilluns 26
Reunió del Club de lectura
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.

Dimarts 27
Taula rodona: “I a casa què?”
Lactància en primera persona
Organització: Ajuntament i Fundació
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
Hora: 17.30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 14
Cicle petites històries de la
literatura: “El teatre és la vida”
Sobre Àngel Guimerà, amb Alba Bohigas.
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 15
Reunió del Club de lectura.
Organització: Patronat Municipal de
Serveis d’Atenció a les Persones.

Acte virtual en directe per a la canalla
a partir de 8 anys des d’Instagram Live
de @bibmartorell. Un viatge màgic
pel món de l’òpera de la mà de Maria
José Anglès, a propòsit de l’espectacle
“Allegro Vivace” que el dia 31 d’octubre
es representarà al Gran teatre del Liceu.
Activitat a càrrec del grup Musicològics.

Hora: 21 hores  Lloc: Biblioteca

Hora: 17.30 hores
Organització: Ajuntament i Generalitat

Dimarts 20

Dimecres 28

Presentació del llibre: “Tota una
vida per recordar”

Sortida a visitar la Casa Museu
d’Àngel Guimerà

De Núria Pradas, Premi Ramon Llull
2020.

Acte presencial amb aforament limitat i
amb les mesures sanitàries vigents. Cal
inscripció prèvia a la Biblioteca.

Hora: 18.30 hores  Lloc: Biblioteca
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Fins al dijous 8

Dijous 15

Exposició “El mosquit tigre, un
veí molest”

Curs: “Kit bàsic de comunicació
per donar a conèixer el teu
negoci”

A la Casa de Cultura, de 9 a 14 i de 16
a 19 hores. Organització: Ajuntament.
Amb el suport de la Diputació.

Hora: de 9.30 a 14 hores

Dijous 8

En cas de no poder-se fer presencial (a
l’Ajuntament), es faria online a través de
la plataforma Zoom.

Trobada literària amb Ramon
Solsona

Dimecres 21

Dins del mar de les activitats del Club
de lectura. Es comentaran els llibres:
“Allò que va passar a Cardós” i “Disset
pianos”.
Organització: Bibliobús La Mola

Curs: “Vull vendre per Internet,
per on començo?”
Hora: de 9.30 a 13.30 hores
Organització: Ajuntament

Dijous 22

Dimecres 28

Mostra d’entitats

Curs: “Vull vendre per Internet,
per on començo?”

Hora: de 17 a 20 hores.
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Ajuntament

Notícies

Hora: de 9.30 a 13.30 hores
Organització: Ajuntament

Dissabte 31
Castanyada
Amb activitats infantils i familiars.
Més informació a: www.castellviderosanes.
cat

Obres als polígons
El ple de l’Ajuntament va aprovar de forma definitiva el projecte d’arranjament
dels polígons industrials Rosanes i Ca n’Abat, i també ha donat el vistiplau a
l’inici del procediment de contractació de les obres vinculades, pressupostades en 848.568,05 euros, IVA inclòs. El gruix de la inversió d’aquest projecte
d’arranjament anirà a la renovació de la xarxa d’aigua de la part superior del
polígon Rosanes i a la xarxa d’hidrants de tot aquest polígon. A Ca n’Abat, la
principal millora vindrà de la mà de la instal·lació d’enllumenat públic a l’accés,
que actualment no en disposa, seguint un model marcat per l’eficiència energètica i l’increment de seguretat.

Consultori
El passat dimecres 30 de setembre i tal com estava previst, va reobrir el consultori de Castellví, que prestarà serveis d’infermeria i analítiques. L’horari d’obertura serà els dimecres de 8 a 14 hores i caldrà contactar prèviament amb el
centre, per mantenir la seguretat de tothom.
La reobertura arriba després de mesos de reivindicacions per part de l’Ajuntament i del veïnat de Castellví. El mes de març, el consultori s’havia tancat per
la reorganització dels efectius sanitaris per atendre l’emergència generada per
la COVID-19.

19.500...
...euros del pressupost son els que destina l’Ajuntament per diferents línies
d’ajuda. Les famílies de Castellví de Rosanes tenen temps per presentar les
sol·licituds fins al 31 d’octubre, per optar a les ajudes per a llibres de text i abonaments de piscina d’estiu, les subvencions per a famílies monoparentals per
a determinades despeses de l’habitatge i les beques d’estudis no obligatoris.
La partida més important, de 10.000 euros, és la d’ajudes d’estudis no obligatoris. La segona en volum és la de llibres de text, dotada de 5.500 euros i la
tercera, la de subvencions de famílies monoparentals, que ascendeix a un total
de 3.500 euros. La resta d’import, fins arribar als 19.500 euros, corresponent
a les ajudes per a l’adquisició d’abonaments de piscina d’estiu.
Els canals de tramitació son: presencial (a l’OAC i al Centre Cívic de Can Sunyer) o telemàticament (www.castellviderosanes.cat).
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Dissabte 17

Notícies

Teatre: “El crèdit” (comèdia)
Hora: 22 hores Lloc: Teatre La Passió
Entrades a la secretaria de La Passió.

Taller d’aquarel·la “Salvem els
oceans”
A càrrec de Sandra Uve, amb observació de plàstics a través d’un microscopi
+1000. Per a nens i nenes a partir de 6 anys.
Hora: 11 hores Lloc: Biblioteca

Inauguració de l’exposició
“Descobrint Olesa”
Basada en el darrer llibre d’Edicions Paper d’Estrassa. Fins al 15 de novembre,
a la Casa de Cultura.

Dimecres 7
Club de lectura infantil:
“Menjallibres”.
Hora: 17.30 hores Lloc: Biblioteca

Dissabte 10
Club de lectura: “Llegim el
teatre”

Descobrint Olesa
El pati de la Casa de Cultura d’Olesa acollirà el proper dissabte 17 d’octubre a
les 18 hores, l’acte d’inauguració de l’exposició “Descobrint Olesa”, una mostra organitzada per l’Ajuntament d’Olesa i Edicions Paper d’Estrassa basada
en la darrera novetat publicada per aquesta editorial, el llibre il·lustrat “Descobrint Olesa”. L’acte d’obertura serà alhora l’acte de presentació del llibre, que
tot i haver sortit a la venda durant el mes d’abril, no es va poder presentar en
públic arran de les mesures de prevenció de la Còvid-19. La mostra es podrà
veure fins el 15 de novembre a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.
Concretament, l’acte d’inauguració de l’exposició comptarà amb la presència dels vuit il·lustradors del llibre –Rubén del Rincón, Ricardo Peregrina,
Montse Cascante, Biel Moreno, Martí Alcon, Joan Cascante,Maria Grimau i
Núria Fandos-; de l’autor dels textos, Marc Amat; i l’ideòleg i editor d’Edicions
Paper d’Estrassa, Quim Moreno. Alhora,també hi assistiran en representació
de l’Ajuntament d’Olesa, l’alcalde Miquel Riera i el regidor de Cultura, Xavier
Rota.
L’acte estarà conduït pel periodista Albert Galceran. Com a mesurade prevenció per a la covid-19, per poder assistir a l’acte d’inauguració cal formalitzar
inscripció prèvia i gratuïta al següent enllaç: https://vivetix.com/entradas-inauguracio-exposiciodescobrint-olesa
A través de les il·lustracions i els textos que apareixen al llibre “Descobrint
Olesa”, els visitants de l’exposició podran conèixer, apropar-se i reviure les
principals festivitats i tradicions del municipi: la Festa Major; Santa Oliva; els
Miquelets; La Passió d’Olesa; el Carnestoltes; Sant Jordi; Nadal i Els Misteris.
La mostra, pensada per un públic familiar, convidarà també els visitants a descobrir els personatges infiltrats que s’amaguen en cada il·lustració i els reptarà a respondre correctament preguntes sobre cadascuna de les festivitats.
Tot, en una exposició que pretén esdevenir un homenatge al teixit associatiu
i cultural del municipi, així com un reconeixementa totes les persones que
any rere any s’impliquen en l’organització de les festivitats i tradicions més
memorables d’Olesa.
El llibre Descobrint Olesa, que ja ha venut més de mig miler d’exemplars
només a Olesa, es pot seguir adquirint en tres punts de venda del municipi:
a la Llibreria Papereria Núria; a la Llibreria Literator i al Quiosc de la plaça de
Catalunya. Alhora, a la LlibreriaPapereria Núria també es poden adquirir les
làmines d’edició limitada signades i numerades (de 30 x 40 cm) de les vuit
il·lustracions incloses al llibre.

A càrrec d’Espe Piñero
Hora: 11 hores Lloc: Biblioteca

Sardanes per escoltar
Amb la cobla Vila d’Olesa
Hora: 18.30 hores Lloc: Plaça Nova
Organització: ACF Olesa Sardanista

Diumenge 11
Concurs de teatre amateur Vila
d’Olesa: “Escac i mat”
A càrrec del grup Qollunaka, de Terrassa
Hora: 18 hores Lloc: l’UEC
Organització: UEC Olesa

Dilluns 12
Batalla de porters i circuit de
prebenjamins
Jornada lúdica dedicada als porters i als
més petits.
Hora: de 9 a 13 hores
Lloc: Camp Municipal de Les Planes
Organització: Club Esportiu de Futbol Olesa 87

Dijous 15
X Jornades Memòria i Justícia
Acte institucional en record del 80è aniversari de l’afusellament del President
Lluís Companys. Tot seguit, conferència
“Lluís Companys o la complexitat de la
modernitat”, a càrrec de l’historiador
Arnau Gonzàlez i Vilalta.
Hora: 19 hores Lloc: l’Escorxador
Organització: Ajuntament

Divendres 16
Teatre: “El crèdit” (comèdia)

Missa dels Misteris
Homenatge a tot els olesans i olesanes
que han patit la Còvid-19. Estrena de 3
poemes dels misteris musicats.
Hora: 19 hores Lloc: Parròquia
Organització: Associació Col·lectiu Misteris
i Parròquia.

Concert amb Jan Serra i
Brighton 64

Hora: 22.30 hores Lloc: l’Escorxador
Entrades a Vivetix, aforament limitat.
Organització: Ajuntament.

Diumenge 18
Teatre: “El crèdit” (comèdia)

Hora: 22 hores Lloc: teatre La Passió
Entrades a la secretaria de La Passió.

Cursa BTT “La Portals”
La Portals passa per Olesa, per la llera
del riu Llobregat (Les Illes) a on hi haurà
l’últim avituallament de la prova
Hora: de 9 a 13.30 hores
Organització: La Portals i Unió Ciclista
Olesana

Dia Internacional del Càncer de
mama.
Lectura del manifest.
Hora: 12 hores Lloc: Plaça Catalunya
Organització: Associació Ariadna

Teatre: “Hamelí”
Amb la companyia Xip Xap.
Hora: 17.30 hores Lloc: Casal
Organització: Xarxa Olesa.

Concurs de teatre amateur Vila
d’Olesa: “Les arrels”
A càrrec del Grup de Teatre d’Amics de
les Arts, de Terrassa
Hora: 18 hores Lloc: l’UEC
Organització: UEC Olesa

Dilluns 19
Hora del conte per a nadons
Amb Santi Rovira. Dins la Setmana de
la Lactància Materna

Hora: 22 hores Lloc: teatre La Passió
Entrades a la secretaria de La Passió.

Hora: 18 hores Lloc: Biblioteca
Organització: Ajuntament

Conferència: “Alfons Sala i
Argemí: reflexions biogràfiques
i anàlisi contextual”

Dimecres 21

A càrrec de l’historiador Josep Puy.

Club de lectura infantil:
“Menjallibres”

Hora: 19 hores Lloc: Casa de Cultura
Organització: OlesaAteneu
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Organització: Ajuntament i Edicions Paper
d’Estrassa.

Hora: 17.30 hores Lloc: Biblioteca
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Dijous 22
“Violències digitals”
Hora: 19 hores
A través de la plataforma en línia BigBlueButton
Organització: SIAD La Teixidora

Divendres 23
Hora del conte
Amb Sherezade Bardají. Per a nens i
nenes a partir de 4 anys
Hora: 18 hores Lloc: Biblioteca

Club de lectura
Conduït per Maria Montoriol
Hora: 18.30 hores Lloc: Biblioteca

X Jornades Memòria i Justícia
“Els darrers dies de la Catalunya
republicana”. Amb la companyia Terra
Teatre. Música en directe.
Hora: 19.30 hores Organització: Ajuntament

Dissabte 24
Acte acadèmic Presentació de la
base de dades dels deportats del
Baix Llobregat
A continuació, concert “Les cançons
de la Teresa Rebull”, a càrrec de Marta
Rius i Guillem Ballaz.
Hora: 17.30 hores Lloc: l’Escorxador
Organització: Ajuntament, Amical de
Mauthausen, Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat i Xarxa de Memòria del
Baix Llobregat.

Diumenge 25
Concurs de teatre amateur Vila
d’Olesa: “La guerra de Troia no
es farà”
A càrrec del grup Quatre per quatre, de
Granollers
Hora: 18 hores Lloc: l’UEC
Organització: UEC Olesa

Cinema: “Dios mío, pero qué te
hemos hecho... Ahora”
Hora: 18 hores Lloc: Casal d’Olesa
Organització: Casal d’Olesa

Taller de lectura de documents antics.
Hora: 16 hores
Lloc: Casa de Cultura. Places limitades.
Organització: Arxiu Històric Municipal

Dissabte 31

Cinema de terror: “It 2”

Castanyada

Escacs per a nens i nenes
A partir de 6 anys

Hora: 22 hores Lloc: Casal d’Olesa
Organització: El Casal d’Olesa

Nit de taverna, amb Pony Pisador

Hora: 11 hores Lloc: Biblioteca
Organització: Club d’Escacs Olesa

Hora: 23 hores
Lloc: l’Escorxador
Organització: Ajuntament

Moviment veïnal
El passat dijous 24 de setembre les
portes de l’Ajuntament palpaven dues
realitats: des de dins, el ple municipal
de setembre (sense públic); des de
fora, casi un centenar de persones del
Moviment Veïnal (format per un gran
nombre d’entitats i associacions socials
i culturals), amb les seves propostes
sobre Cal Candi. Lectura de manifestos, alternatives i recollida i lliurament
de casi 600 signatures per l’aturada
provisional del projecte urbanístic...
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Notícies
Bibli@ccés
Des del passat dimecres 30 de setembre s’ha reprès la tasca al Biblio@ccés.
Degut a la situació de la Còvid-19, s’han prés totes les mesures de seguretat
recomanables. Per poder fer ús de l’espai tots els usuaris hauran de seguir les
següents normes: cita prèvia, presa de temperatura, desinfecció de mans, mascaretes, mantenir la distància de seguretat i no es podrà fer ús del W.C. (només
en cas d’urgència).
Tots els menors el primer dia que vinguin al Biblio@ccés hauran de venir acompanyats del pare/mare o tutor legal per tal de signar la declaració de responsabilitat. Telèfon de contacte per demanar reserva, només a través de whatsapp: 638
850 197.

Esports
A partir d’aquest mes d’octubre comencen les classes en diferents disciplines
esportives.
- Fitness (dilluns i dimecres, de 20 a 21 hores, a l’Espai Joan Carles Amat).
- Karate (dos dies a la setmana –tres hores-). Per a més informació, els telèfons
de contacte son: 622 523 484 / 646 545 721.
- Ballet, encara per definir horaris, dies i lloc.
- Futbol sala: Iniciació i Prebenjamí (a partir de 5 anys): dilluns i dimecres de
17:30 a 18:30 hores; Benjamí (3r i 4t): dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 hores,
i Aleví (5è i 6è): dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30 hores. Preinscripcions a
l’Oficina de Turisme.
- Steps / tonificació: dijous de 19:00 a 20:30 hores.
- Aeròbic: dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30 hores.

de la Mentirosa, Passeig de la Canaleta, carrer de Sant Joan...) impossibiliten la
creació d’un circuit de circulació segur, que eviti aglomeracions de públic i que
garanteixi la distància de seguretat entre parades, així com l’aplicació d’altres
mesures de prevenció sanitària entre els paradistes i els visitants.
L’Ajuntament confia a poder celebrar una nova edició normalitzada de la Fira de
la Coca i el Mató el cap de setmana del 30 i 31 d’octubre del proper any 2021,
per tal de tornar a donar visibilitat als comerços i entitats de la vila i oportunitat
de negoci a paradistes i artesans de la comarca i la província, ja que aquest esdeveniment anual suposa una gran dinamització de l’economia i del turisme de
la vila i la comarca.

Gratuïtat
La Generalitat ha aprovat la modificació del decret que regula la concessió de
l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa per ampliar la gratuïtat de la carretera. En concret, la bonificació del 100% del cost del
peatge de la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet s’aplica durant les 24
hores de dilluns a divendres laborables des del passat 1 de setembre.
D’aquesta manera, s’amplia la bonificació existent, que s’aplicava durant les hores punta (de 7 a 10.30 hores i de 17 a 21 hores) dels dies no festius. L’objectiu
del Govern es convertir aquest tram de la C-16 en una veritable ronda de la ciutat
de Manresa, amb l’objectiu de contribuir a descongestionar la C-55.

Sense coca, sense mató
A causa de la situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària originada amb
la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), donades les restriccions
i les recomanacions que ha fet la Generalitat per evitar riscos d’expansió del
contagi i per responsabilitat de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat enfront
aquesta situació, el Consistori ha pres la decisió de no celebrar enguany la tradicional Fira de la Coca i el Mató.
En cas d’haver-se pogut celebrar, aquest esdeveniment gastronòmic hauria arribat els dies 24 i 25 d’octubre d’aquest any 2020 a la 27ª edició, però les característiques i l’estretor dels espais on tradicionalment se celebra la Fira de la Coca i el
Mató (plaça de la Font Gran, plaça del Bo-Bo, carrer de les Escoles, aparcament
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paraules creuades

sudoku

solució
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Itinerari circular...
... per la regió de les Agulles i dels
Frares Encantats, pel Coll de Port. Comencem el recorregut a l’àrea de Can
Maçana en direcció al Monestir de
Montserrat, pel GR-172, seguint les indicacions del Parc Natural.
FITXA TÈCNICA

Dificultat

Mitjana

Distància

5,7 km

Durada

2 h 15 min (aprox.)

Indret de
sortida

Can Maçana

LA RUTA
l Anem pujant per un camí ample de
pendent pronunciat a l’inici, que de
mica en mica disminuirà el seu desnivell.
l En poc temps arribarem al mirador
del Coll de Can Maçana, on hi ha instal·lat un plafó amb el perfil de la comarca del Bages, gran part de l’Anoia
i el Vallès Occidental, i els Pirineus al
fons. Uns metres més enllà trobarem
una cruïlla que ens conduirà a Sant
Pau Vell, església romànica en runes
datada de l’any 1084, a dalt del turó
encara podem observar algunes restes de l’antic castell de la Guàrdia o de
Bonifaci, documentat l’any 973.
l Retornem al camí principal i continuem en direcció a la Roca Foradada
i la Cadireta, sempre seguint les indicacions destí Monestir de Montserrat.
Arribarem a una gran esplanada, estem al Coll de Guirló. Un tros més endavant, veurem un corriol que surt a
la dreta en direcció al Refugi Vicenç
Barbé, que és per on tornarem per finalitzar el nostre recorregut. Nosaltres
seguim tot recte, creuant un pas de
fusta, que restringeix el pas de bicicletes i cavalls. Hem de recordar que
estem en territori de Reserva Natural.

transcorre entre la roca i la vegetació
amb petites clarianes que ens permeten observar el paisatge del municipi
de Marganell. Passarem per davant de
la font del Coll de Port.
l Arribem al coll, on trobem un senyal
que ens indica que estem a 975 metres d’altitud. Descendim una mica i
girem a la dreta en direcció al Refugi
Vicenç Barbé pel PR C-78. El camí és
planer i ombrívol a causa de la gran
densitat d’alzines que l’envolten. Si
parem atenció, a la dreta del camí trobarem una font a l’interior d’una petita
cova, és la font de l’Esllavissada.
l Una mica més endavant, s’obre una
clariana des d’on podem observar la
Roca Rodona, en primer terme, la Vella a la dreta, i la zona d’Ecos a l’esquerra. Arribem al pas del Príncep i
aquí agafem el corriol que marxa a la
dreta.
l Més tard ens trobarem amb un encreuament de tres camins i prendrem
el de l’esquerra, on es poden veure
clarament les agulles del Dit i del Lloro. Ara anem descendint durant una
bona estona fins a arribar al Torrent
del Lloro, on el camí es torna planer
fins a arribar a la Canal Ampla, senyalitzada amb un indicador del parc. Ens
trobem a 903 metres d’altitud. Seguim
en direcció al Refugi Vicenç Barbé.
l El refugi és una petita edificació inaugurada el gener de 1961, cedida pel
veí del Bruc, el Sr. Joan Maria Cases
de Muller. Situat a 900 metres d’altitud, té capacitat per a unes vint persones. Deixem enrere el refugi i continuem descendint pel corriol marcat
amb els colors del PR C-78 (blanc/
groc). En breu, trobarem una cruïlla a
la nostra esquerra que ens duria fins
al poble del Bruc. Nosaltres seguim
recte cap a Can Maçana pel camí de
la Portella.
l Arribem al coll de la Portella, on es

Bravo!
En Marc i la Gemma son una parella, ell de Barcelona i ella de Mataró. I han aprofitat el confinament per escapar-se els caps de setmana i ho volen compartir a la seva
pàgina web (www.escapadespercatalunya.cat).
“Fa temps que anàvem darrere de poder-la fer, però amb el ritme del nostre dia a
dia previ a la COVID era impossible. La nostra iniciativa vol ajudar el turisme de km0
en un moment com aquest. Som una parella que ens encanta viatjar i organitzar
sortides pel nostre territori. Va arribar un moment que tots els nostres amics i familiars ens preguntaven on podien anar o quines activitats úniques podien regalar”,
diu en Marc.
“Després de ser conscients que les nostres recomanacions eren valuoses, vam
decidir poder fer una petita pàgina web on compartir aquestes activitats i, sobretot,
proposar escapades preparades per fer amb els teus. D’aquesta manera, i amb un
estil amè, lleuger i alegre –el nostre segell–, proposem un racó que ens ha enamorat
i en dissenyem una escapada amb tota la informació necessària (on dormir, què
fer, on menjar…). En definitiva, propostes que hem viscut i que ens han enamorat”,
finalitza aquest aventurer. Enhorabona!
veuen imponents davant nostre la
Roca Gran de la Portella, a l’esquerra, i la Roca Petita de la Portella, a la
dreta. Baixem entre roques pel pas de
la Portella tenint cura de no relliscar,
sobretot en dies de boira o de pluja.
Un cop superat el pas, podem veure

al fons les ruïnes de l’església de Sant
Pau Vell. Anem resseguint el corriol,
que ens durà de nou al camí de l’inici
del recorregut. Finalitzarem l’excursió
a l’àrea de Can Maçana.

l Ara ja som molt a prop de la Roca Foradada, el camí ens porta just a sota
de la Cadireta. És bastant habitual
trobar escaladors que s’enfilen per
les roques, anomenades popularment
“Agulles”. Continuem pel GR-172, ara
ja més atents, perquè en breu trobarem una bifurcació, la dels Frares
Encantats, que es troba a una altitud
de 837 metres. Agafem el corriol de
la nostra dreta, que ens dirigeix cap al
Coll de Port en clara ascensió.
l Mentre ascendim, podrem gaudir de
la sobrietat del paisatge i la verticalitat de les parets de roca dels Frares
Encantats. Tot seguit, trobarem una
nova cruïlla que prendrem a l’esquerra
en direcció al Coll de Port. El sender

Font: Patronat de la Muntanya
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