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Dissabte 6
ACTIVITAT FAMILIAR “A LA VORERA 
DELS NÚVOLS”, AMB LA COMPANYIA 
PATAWA

Per a nadons de 0 a 3 anys

Hora: 11 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Ajuntament

Dijous 11
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I 
LA NENA EN LA CIÈNCIA

Publicació de la Guia de recursos i 
recomanacions per la promoció de la 
igualtat d’oportunitats de les dones en 
els estudis i professions STEAM.

Hora: 12 hores
Organització: Regidoria d’Igualtat, 
Feminismes I LGTBIQ+

Dimecres 17
CLUB DE LECTURA VIRTUAL: “LA PELL 
DE LA REVOLTA”
Hora: 18 hores
Lloc: plataforma Zoom
Organització: Biblioteca

Dijous 18
CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG 

(cal inscripció prèvia)

Hora: de 10 a 14 hores i de 16 a 20 
hores
Lloc: Casa de Cultura 
Organització: Banc de Sang i Teixits i 
Ajuntament

CULTURA 
EMPRENEDORA
Enguany, per tercer any, Abrera parti-
cipa en el projecte ‘Cultura emprene-
dora a l’escola’ (CuEmE), que té com 
objectiu treballar l’autonomia, la inicia-
tiva personal i l’emprenedoria a 5è de 
primària. El passat dijous 28 de gener 
una representació dels “equips direc-
tius” de les quatre cooperatives que 
estan en marxa, han visitat l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajun-
tament d’Abrera i han sol·licitat el NIF 
de la seva empresa.

CURSOS ONLINE  
PER AL JOVENT
Des del Casal de Joves 
continua l’oferta de ta-
llers i cursos que aquest 
2021 es continuarà ofe-
rint de forma online a causa de les 
mesures de prevenció i contenció de 
la Covid-19. El passat divendres 29 de 
gener, s’ha iniciat el període d’inscrip-
cions als nous tallers i cursos.

- Hip Hop del Casal de Joves: s’ha 
traslladat a l’Hotel d’Entitats.

- Manga i Còmic: aquest curs s’ofe-
reix tots els dimarts de 18 a 20 hores.

- Art 3D: s’oferirà tots els divendres 
de 18 a 20 hores

- Taller Dj:  quan la situació sanitària 

ho permeti es realitzarà de forma 
presencial. 

Per altra banda, des del Punt d’Infor-
mació Juvenil (PIJ) també s’ofereix 
el servei d’assessorament (estudis, 
ocupació, treball, sexualitat...) als i 
les joves amb cita prèvia en una nova 
ubicació temporal, a l’Ajuntament Vell 
(c/Major, 3). Si vols estar al dia de les 
novetats del Servei de Joventut, seguiu 
l’Instagram: @casaldejovesabrera

CONCURS
Després de molt deliberar, l’escola 
Francesc Platón i Sartí ja té el cartell 
guanyador del concurs que tenia com 
a finalitat donar visibilitat al centre. 
L’Amanda Silva Sánchez (6èC) ha es-
tat la guanyadora, enhorabona!
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CUBELLS
Els dies amb episodis de ventades i/o 
els cops de vent poden moure el teu 
cubell del servei “Porta a porta” un 
cop ha estat buidat. Per evitar que el 
perdis o l’intercanviïs sense adonar-te, 
des de l’Ajuntament t’ofereixen alguns 
consells així com bones pràctiques en 
la gestió del servei. Pots identificar els 
teus cubells marcant la teva adreça a 
la tapa i, si vols, per assegurar-lo, el 
pots penjar d’un ganxo a la paret. Evita 
lligar-lo, ja que dificulta la feina a les 
persones que han de fer la recollida.

Si trobes un cubell sense marcar, el 
pots portar a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana per la seva identificació, ja que 
poden contactar amb el Porta a porta, 
comprovar de qui és i retornar-lo a la 
persona propietària.

Si, després d’una nit de ventada, no 
trobes a la porta de casa el teu cubell, 
abans de sol·licitar un de nou et pro-
posem que el cerquis als voltants de 
casa teva; potser està molt a prop o un 
veí l’ha intercanviat. Finalment, des de 
l’Ajuntament recorden que, per a la 
recollida PaP, has de dipositar els resi-
dus al cubell estandarditzat i correspo-
nent a cada fracció.

NOU CONSULTORI
El nou consultori de Collbató, ubicat 
a les Antigues Escoles (Passeig de la 
Fumada, 8) va obrir les seves portes 
el passat 1 de febrer, tal com ha con-
firmat a l’Ajuntament el Departament 
de Salut. L’equipament, gestionat per 
l’Institut Català de la Salut, oferirà una 
millor atenció a la ciutadania del muni-
cipi, ja que comptarà amb dos profes-
sionals més i horari ampliat.

El centre oferirà serveis de medicina, 
infermeria i pediatria i sumarà dos pro-
fessionals més a la plantilla habitual, 
en les especialitats de medicina de 
família i infermeria, per la qual cosa 
ampliarà l’horari d’assistència.

El consultori disposa de 283,42 metres 
quadrats, repartits en quatre consul-
tes, una recepció, dues sales d’espera, 
una àrea de professionals i un magat-
zem clínic. L’adequació de les instal·la-
cions ha estat a càrrec de l’Ajuntament 
de Collbató, que cedeix l’equipament, 
i amb el suport de la Diputació de Bar-

celona. El Servei Català de la Salut ha 
proporcionat tots els materials i equips 
sanitaris necessaris.

L’horari d’atenció de medicina de fa-
mília i infermeria és de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 hores, i de dimarts a 
divendres, de 15 a 19 hores. L’aten-
ció de pediatria és dilluns, dimecres, 
dijous i divendres, de 9 a 13 hores. 
Fora de l’horari del centre, l’atenció es 
dóna al Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) de Sant Andreu de la 
Barca i els caps de setmana al Punt 
d’Atenció Continuada (PAC) d’Espa-
rreguera.

Pots contactar mitjançant diversos ca-
nals per accedir a l’atenció sanitària:

- Trucar al Servei de programació de 
visites de l’ICS: 933 268 901

- Enviar un missatge al web de pro-
gramació de visites: gencat.cat

- Trucar al telèfon del centre: 93 777 
0759, en l’horari que aquest ro-
mangui obert.

La Meva Salut (LMS), a internet, tam-
bé és una eina molt útil que permet fer 
gestions evitant desplaçaments, ja que 
pots realitzar una eConsulta amb el 
professional sanitari de referència. El 
portal de LMS permet descarregar el 
Pla de medicació (recepta), accedir a 
resultats de proves, gestionar l’agenda 
de visites, etc. Si encara no disposes 
de l’accés, el pots sol·licitar en el cen-
tre o per internet a https://lamevasalut.
gencat.cat/registra-t
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CARNAVAL
Enguany el Carnestoltes es farà de ma-
nera virtual i es podrà concursar del 12 
al 14 de febrer. Com ho podràs fer? Has 
de penjar una fotografia (preferentment 
com a post que com a story) de la dis-
fressa a Instagram etiquetant el perfil @
infocastellvi o bé enviar-la a comunica-
cio@castellviderosanes.cat.

Per participar al concurs via post/story a 
Instagram cal tenir un perfil públic que 
permeti compartir les imatges i no pot 
ser un perfil anònim. Les imatges que es 
rebin per correu o bé s’etiquetin amb el 
perfil @infocastellvi es compartiran a tra-
vés d’Instagram stories de l’Ajuntament 
a partir del 15 de febrer.

Cada imatge que es comparteixi tindrà 
un caixetí per votar amb una puntuació 
del 0 al 10. Se sumaran els vots rebuts 
per cadascuna de les disfresses. En cas 
d’empat en alguna categoria, es faria una 
nova ronda de votació entre les imatges 
empatades. En el moment del vot, es di-
vidiran també les imatges per categories 
amb una etiqueta.

Les categories seran: Millor disfressa 
infantil; Millor disfressa jove; Millor dis-
fressa individual (persones adultes/gent 
gran) i Millor disfressa familiar.

L’etiquetatge d’una de les fotos per par-
ticipar al concurs o bé l’enviament d’una 
imatge al correu comunicacio@castellvi-
derosanes.cat suposarà l’acceptació per 
part de la persona participant de la difu-
sió pública de la seva imatge a través del 
perfil d’Instagram @infocastellvi i de les 
condicions d’ús de l’esmentada xarxa. 
Les disfresses guanyadores en cada ca-
tegoria es donaran a conèixer al compte 
d’Instagram com a canal principal.

LA PRIMERA
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes té 
per costum fer una recepció al primer 
nadó de cada any i a la seva família per 
felicitar-los i lliurar-los un petit obsequi 

de part del municipi. El passat divendres 
29 de gener ha estat el torn de la prime-
ra veïna nascuda a Castellví del 2021, la 
petita Mia Matheu Haro.

La veïna més jove de Castellví -nada a 
mitjan del passat mes de gener-, la seva 
mare i el seu pare han estat rebuts per 
l’alcalde, Adrià Camino Fideu, que els ha 
felicitat pel recent naixement i els ha lliu-
rat, en nom de l’Ajuntament, una cistella 
de productes per a la cura del nadó i un 
diploma que acredita la Mia com el pri-
mer infant nascut a Castellví de Rosanes 
l’any 2021.

PROTOCOL
La violència masclista és una crua rea-
litat que pot colpejar inesperadament 
qualsevol llar. Per estar preparat per 
afrontar un eventual cas de feminicidi, 
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes 
es dotarà d’un protocol de dol per guiar 
l’actuació municipal en cas que fos ne-
cessari. L’objectiu d’aquesta eina és tenir 
tots els recursos a punt per donar una 
resposta àgil de suport a la família de la 
víctima i a la comunitat des de diferents 
vessants i, alhora, expressar el rebuig 
ferm d’aquest tipus de violència.

Al passat mes de gener es va fer la pri-
mera reunió de treball per a l’elaboració 
del protocol amb participació de respon-
sables polítics i tècnics de l’Ajuntament 
de Castellví, el SIAD Baix Llobregat, re-
ferents de zona en matèria d’atenció psi-
cosocial i Mossos d’Esquadra. En la ses-
sió es va analitzar el primer esborrany de 
protocol i es van fer diferents aportacions 
per incorporar-les al document. Com a 
base de treball per al protocol municipal 
es va utilitzar el protocol marc del Conse-
ll Comarcal del Baix Llobregat.

El protocol inclou des de les accions que 
l’Ajuntament, com a institució, hauria 
d’emprendre per manifestar el rebuig al 
feminicidi com tot el desplegament d’ei-
nes de suport psicosocial a la família i 
entorn proper de la víctima i a testimonis 

dels fets. També es fa especial atenció 
als i les menors que puguin patir la pèr-
dua de la mare i s’inclouen consells per 
a l’àmbit dels centres educatius.

PILONES
L’Ajuntament ha instal·lat tres pilones re-
tràctils a l’alçada de la plaça del Roure, 
just a l’inici del tram que porta a l’accés 
al bosc. L’actuació, que dona resposta a 
diferents peticions veïnals, té per objec-
tiu fer més segura la zona de jocs infanti-
ls adjacent, permetent que nens i nenes 
puguin ocupar aquest espai sense perill 
que hi entri un vehicle.

Les tres pilones són just passada l’àrea 
de contenidors i es podran retirar sem-
pre que calgui accedir al bosc per fer-hi 
treballs, per exemple. En cas contrari, 
romandran alçades per impedir la circu-
lació i aparcament de vehicles.

ARRANJAMENT
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes va 
iniciar al passat mes de gener les obres 
d’arranjament al camí de Ca n’Abat en 
un tram de 500 metres que comença 
passada la casa de Ca n’Abat i acaba 
a prop de la depuradora. Els treballs 
comportaran el tancament de trams del 
camí. Les obres abastaran una longitud 
de 533 metres de llargada i 3,5 metres 
d’amplada en tot el tram; els treballs es 
preveu que durin tres setmanes. Atès 
que hi ha diferents finques agrícoles que 
tenen l’accés per la zona on s’actuarà, 
l’Ajuntament s’ha posat prèviament en 
contacte amb l’associació APECRO de 
propietaris agrícoles i forestals per avisar 
de l’obra i de les afectacions previstes als 
pagesos de la zona.

L’actuació que ara engega l’Ajuntament 
té un cost de gairebé 40.000 euros més 
IVA, i per finançar-la es compta amb una 
subvenció de la Diputació de Barcelona 
per a la millora de camins al municipi. 
L’empresa adjudicatària dels treballs és 
Obres i Serveis Roig.

EL PRIMER DEL 2020
El petit Aran González Martín va ser el 
primer nadó de Castellví del 2020 i ha 
estat rebut a l’Ajuntament, per l’alcalde, 
Adrià Camino qui ha traslladat a la famí-
lia l’enhorabona pel naixement i els ha 
lliurat un obsequi. L’Aran va arribar en 
ple confinament domiciliari i en aquell 
moment no va ser possible fer la rebu-
da. Però el passat 25 de gener, el petit 
Aran, acompanyat de la seva família, ha 
visitat l’Ajuntament i ha rebut una cistella 
de productes per a la cura del nadó i un 
diploma que l’acredita com el primer in-
fant nascut a Castellví de Rosanes l’any 
2020.

OBRES
L’escola vella de Castellví de Rosanes 
està immersa en una nova fase de les 
obres que han de permetre convertir 
l’espai, en un futur proper, en un centre 
social amb piscina. Si ara fa uns mesos 
es va fer una actuació inicial per millorar 
els banys i eliminar filtracions d’aigua, 
ara s’ha començat una nova tanda de 
treballs que afecten, sobretot, la coberta 
de l’edifici principal.

Posteriorment, i en la que serà la fase de 
més envergadura dels treballs, es proce-
dirà a la construcció de les piscines on 
ara hi ha el pati i al gruix de la interven-
ció a l’interior de l’edifici. L’Ajuntament 
està actualment fent els tràmits necessa-
ris per poder fer realitat aquesta segona 
fase, que serà molt més costosa. S’esti-
ma que la inversió rondarà els 600.000 
euros, i es compta amb una subvenció 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya (PUOSC) de 180.000 euros per 
cobrir part de la despesa.

La fase 1 d’obres a l’escola vella ha com-
portat el desmuntatge dels elements de 
l’skate parc que hi havia al pati per raons 
de seguretat i necessitats dels treballs. 
Des de l’equip de govern s’estudiarà un 
emplaçament alternatiu d’aquesta ins-
tal·lació esportiva que permeti garan-
tir-ne la seva continuïtat en el futur.



7



8

Esparreguera
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Divendres 5
TEATRE: “ADVERTÈNCIA PER A 
EMBARCACIONS PETITES” (DE 
TENNESSEE WILLIAMS, DIRIGIDA PER 
JOAN CASTELLS)
Hora: 20 hores
Lloc: Patronat parroquial
Organització: Associació Beques Lola 
Lizaran

Dissabte 6
TEATRE: “ADVERTÈNCIA PER A 
EMBARCACIONS PETITES” (DE 
TENNESSEE WILLIAMS, DIRIGIDA PER 
JOAN CASTELLS)
Hora: 20 hores
Lloc: Patronat parroquial
Organització: Associació Beques Lola 
Lizaran

Diumenge 7
TEATRE: “ADVERTÈNCIA PER A 
EMBARCACIONS PETITES” (DE 
TENNESSEE WILLIAMS, DIRIGIDA PER 
JOAN CASTELLS)
Hora: 18 hores
Lloc: Patronat parroquial
Organització: Associació Beques Lola 
Lizaran

Dijous 18
TALLER CREATIU DE MOLINETS DE 
VENT
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca

Dijous 25
HORA DEL CONTE: “LA CARPA DELS 
CONTES”, AMB LA COMPANYIA 
PATAWA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca

Dissabte 27
LABORATORI CREATIU “MIRANT LA 
TERRA”
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca

FESTA MAJOR D’HIVERN 
SANTA EULÀLIA

Divendres 12
REPICADA DE CAMPANES
Hora: 11:30 hores
Lloc: Campanar de Santa Eulàlia
Organització: Amics del Campanar 
d’Esparreguera

OFICI SOLEMNE DE SANTA EULÀLIA
Hora: 12 hores
Lloc: Església de Santa Eulàlia
Organització: Parròquia de Santa Eulàlia

CONCERT DE SARDANES AMB LA 
COBLA CIUTAT DE CORNELLA
Hora: 18 hores
Lloc: Església de Santa Eulàlia
Organització: Ajuntament (cal reserva 
prèvia)

Dissabte 13
JORNADA DE PORTES OBERTES A 
CERÀMIQUES SEDÓ
Hora: de 10 a 14 i de 17 a 19 hores
Lloc: c/Barcelona, 60
Organització: Ceràmiques Sedó (cal 
reserva prèvia)

VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA 
COLÒNIA SEDÓ
Hora: a les 10 i a les 12 hores

Organització: Associació per a la 
Defensa del Patrimoni de la Colònia 
Sedó i el seu entorn, Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i Museu 
de la Colònia Sedó (cal reserva prèvia)

TEATRE DE FESTA MAJOR: “ELS 
BRUGAROL”
Hora: 19 hores
Lloc: Teatre La Passió
Organització: Ajuntament

Diumenge 14
JORNADA DE PORTES OBERTES A 
CERÀMIQUES SEDÓ
Hora: de 10 a 14 hores
Lloc: c/Barcelona, 60
Organització: Ceràmiques Sedó (cal 
reserva prèvia)

VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA 
COLÒNIA SEDÓ
Hora: a les 10 i a les 12 hores
Organització: Associació per a la 
Defensa del Patrimoni de la Colònia 
Sedó i el seu entorn, Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat i Museu 
de la Colònia Sedó (cal reserva prèvia)

TEATRE FAMILIAR: “EL LLOP 
FEROTGE”, AMB LA COMPANYIA DEL 
PRÍNCEP TOTILAU
Hora: a les 12 i a les 17:30 hores
Lloc: Patronat parroquial
Organització: Ajuntament
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RESIDUS
La ciutadania d’Esparreguera es va 
pronunciar sobre la gestió de residus 
municipal, a través d’una enquesta 
digital, impulsada per les regidories 
d’Espai Natural i de Bon Govern, que 
ha comptat amb 105 respostes ciuta-
danes. Les conclusions permetran fer 
esmenes en el plec del nou contracte 
de gestió de residus que està redac-
tant l’Ajuntament i fer campanyes 
d’informació específiques per a donar 
a conèixer serveis municipals o can-
viar alguns hàbits.

Els resultats del qüestionari indiquen 
que el 95% de les persones enquesta-
des separen els residus a casa i que la 
principal dificultat que tenen a l’hora 
de separar bé és la manca d’espai a 
l’habitatge. Una part important de la 
ciutadania, un 47%, destaca que cal 
incrementar la freqüència de recollida 
per a millorar el model de gestió de 
residus i un 51% no estaria disposa-
da a pagar una mica més de la taxa 
d’escombraries per a millorar el servei. 
Les conclusions de l’enquesta perme-
tran incorporar algunes millores al nou 
model de gestió de residus que actual-
ment està treballant el consistori, que 
aposta per l’eliminació del sistema 
actual de contenidors soterrats, l’esta-
bliment de la recollida Porta a Porta a 
Can Rial, Mas d’en Gall, La Plana i el 
nucli antic i disposar de contenidors 
en superfície a la resta de barris.

AJUDES APROVADES
L’Ajuntament destinarà 150.000 euros 
a subvencions per al manteniment i 
represa de les activitats comercials i 
econòmiques del municipi com a con-
seqüència de la situació generada per 
la Covid-19. Aquests ajuts, que es van 
aprovar al ple del mes de gener, estan 
destinats a aquelles empreses, sigui 

quina sigui la seva forma jurídica, i de 
qualsevol sector empresarial, que han 
hagut de tancar l’establiment o reduir 
la seva activitat com a conseqüència 
de les mesures establertes en el marc 
de l’Estat d’Alarma i volen contribuir a 
sufragar les despeses produïdes per al 
manteniment o l’adequació de l’activi-
tat a les condicions sanitàries deriva-
des de la pandèmia. El topall màxim 
de les subvencions serà de 800 euros 
per a empreses de 10 a 50 treballa-
dors, 600 euros de 2 a 9 treballadors 
i 400 euros en el cas d’un sol treba-
llador. La convocatòria és previst que 
s’obri al mes de març, després que les 
bases passin el tràmit d’exposició pú-
blica i se’n faci la convocatòria formal.

PRESSUPOST 2021
El pressupost de l’Ajuntament per al 
2021 ja ha entrat en vigor. Els comp-
tes municipals es van aprovar amb 
els vots favorables dels dos socis de 
govern, PSC i Esparreguera en Comú, 
i Junts per Esparreguera, que van re-
validar l’acord signat el 2019. El pacte 
els emplaça a continuar treballant en 
tres meses de treball per tractar sobre 
la residència municipal de Can Come-
lles, actuacions a la via pública i equi-
paments i inversions amb romanents.

El pressupost municipal per aquest 
any és de 23.230.823 euros, només 
un 0,71% més que el del 2020, i està 
marcat per la davallada en la previsió 
d’ingressos, ja que preveu una cai-
guda de la recaptació a través d’im-
postos directes de 220.000 euros i de 
65.000 euros en els impostos indirec-
tes. En referència a les taxes, s’espera 
un descens de 328.540 euros degut 
a la davallada de la demanda a dife-
rents serveis municipals com l’Escola 
Municipal de Música i Dansa, l’Escola 
d’Arts Plàstiques, la piscina i el gimnàs 
de Can Pasqual o les Escoles Bressol. 

En referència a les despeses, la parti-
da amb un increment més notable és 
la que té a veure amb el contracte de 
recollida d’escombraries, que passa 
a ser d’1.740.000 euros pel canvi del 
model de gestió. En el capítol de des-
peses corrents, es preveu un lleuger 
increment en el pressupost de Serveis 
Socials, que passen dels 508.158 eu-
ros als 514.310 euros. Els comptes 
venen marcats, a més, per les inver-
sions amb càrrec als romanents, tant 
les que es van acordar al novembre 
per valor de 7 milions d’euros com les 
que es preveu aprovar a la primavera.

CONSELL D’INFANTS
El proper 16 de febrer es constituirà el 
Consell d’Infants d’Esparreguera per 
al curs 2020-2021. Les escoles del 
municipi ja han celebrat les eleccions 
per a escollir els nens i nenes que 
representaran les classes de 5è i 6è 
de primària de cada centre en aquest 
òrgan de participació municipal que 
permet donar veu als infants perquè 
s’involucrin activament en la millora 
d’Esparreguera. El proper dimarts 9 
de febrer es farà una sessió de prepa-
ració, que comptarà amb l’assistència 
dels representants i les representants 
de primària i els tècnics dinamitza-
dors, que donaran a conèixer als in-
fants el funcionament de les trobades. 
Com a mesura de seguretat per a 
evitar els contagis de Covid-19, totes 
les trobades es faran de manera te-
lemàtica. El dia de la constitució del 
Consell d’Infants es donarà a conèixer 
als consellers i conselleres l’encàrrec 
o temàtica que hauran de treballar du-
rant aquest any.

ADHESIÓ
L’Ajuntament s’ha adherit al Pla per la 
diversitat sexual i de gènere del Baix 
Llobregat 2020- 2024. Es tracta d’un 

pla impulsat pel Consell Comarcal que 
ha comptat amb la participació de 
tots els ajuntaments de la comarca i 
que contempla un conjunt integrat 
i sistemàtic de polítiques públiques i 
mesures per possibilitar la promoció 
de la igualtat i la no discriminació de 
les persones LGTBI. El pla s’estructu-
ra al voltant de 7 línies estratègiques: 
l’impuls de les polítiques de diversitat 
sexual i de gènere; l’acció contra la 
LGTBIfòbia i la violència cap a les per-
sones LGTBI; la coeducació i la trans-
missió de valors igualitaris; la visibilitat 
de la diversitat sexual i de gènere al 
Baix Llobregat; la promoció dels drets 
laborals de les persones LGTBI; la sa-
lut i els drets sexuals i reproductius; i 
accions a nivell cultural, de mitjans de 
comunicació i en el món de l’esport.

POLICIA LOCAL
L’Ajuntament d’Esparreguera va acor-
dar l’acomiadament de l’agent 057 
de la Policia Local per haver comès 2 
faltes molt greus l’estiu passat, quan 
es van difondre imatges seves fent un 
ús indegut de l’arma i diferents vídeos 
a les xarxes socials mentre estava de 
servei. L’acord per a la separació del 
servei de l’agent es va prendre al Ple 
amb la unanimitat dels 21 regidors i 
regidores del consistori.

La instrucció d’aquest cas també ha 
comportat una sanció per l’agent 037 
de la Policia Local d’Esparreguera, 
que es va resoldre via decret d’alcal-
dia i que li imposa una suspensió de 4 
anys i 7 mesos de les seves funcions 
per una falta molt greu i 3 faltes greus. 
A l’agent 053, a qui es va obrir expe-
dient per estar present mentre s’enre-
gistrava un dels vídeos difosos, no se li 
ha imposat cap sanció per manca de 
proves inculpatòries.

Esparreguera
FEBRER 2021
GUIAONANEM.CAT



11

Martorell
FEBRER 2021
GUIAONANEM.CAT

Fins al diumenge 28 de febrer

EXPOSICIÓ “L’APARADOR DE LES 
MERAVELLES”. 

Imagineu-vos que us trobeu al davant 
de la biblioteca més gran del món. 
Imagineu-vos que, just al costat de la 
porta d’entrada, hi ha un vidre enorme 
rere el qual sempre s’hi mosta una tria 
del bo i millor del que us espera a dins.

Organització: Biblioteca

Fins al diumenge 7 de març

EXPOSICIÓ “MUXART EN RESERVA”
Hora: dijous i divendres de 17 a 20 
hores
Lloc: Muxart (Plaça de les Hores, s/n).
Organització: Muxart

Diumenge 7
TEATRE FAMILIAR, TITELLES: 
“GÚLLIVER AL PAÍS DE LIL·LIPUT”

Amb el Centre de Titelles de Lleida

Hora: 12 hores
Lloc: #Nau 2 de Ca n’Oliveres
Organització: La Xarxa Martorell

Divendres 12
CINECLUB: “NOMÉS EL CEL HO SAP”
Hora: 19 hores
Lloc: Auditori Joan Cererols
Organització: Biblioteca

Dijous 18
PRESENTACIÓ VIRTUAL DEL LLIBRE 
“COCINA COMIDA REAL”

De Carlos Ríos, amb el xef David 
Guibert

Hora: 18:30 hores
Lloc: martorelldigital.cat
Organització: Biblioteca

Divendres 19
HORA DEL CONTE: “PUM! CONTES 
D’UNA BRUIXA LLAMINERA”

Amb Sherezade Bardají

Hora: 17:30 hores
Lloc: martorelldigital.cat
Organització: Biblioteca

CINECLUB: “LETTERS TO PAUL 
MORRISEY”. 

Cinefòrum amb la presència del direc-
tor

Hora: 18 hores
Lloc: Auditori Joan Cererols
Organització: Biblioteca

Dijous 25
PRESENTACIÓ VIRTUAL DE LA 
NOVEL·LA “TÀNDEM” 

De Maria Barbal, Premi Josep Pla 
2021

Hora: 18:30 hores
Lloc: martorelldigital.cat
Organització: Biblioteca

Divendres 26
CICLE GAUDÍ: “LA BODA DE ROSA”
Hora: 19 hores
Lloc: Auditori Joan Cererols
Organització: Biblioteca

Diumenge 28
MONOLOADDICTES: “LA VIDA ES 
ROCANROL”

Amb El Sevilla

Hora: 18:30 hores
Lloc: #Nau 2 de Ca n’Oliveres
Organització: Ajuntament

PREMI VILA DE 
MARTORELL
Ja està oberta la convocatòria del Pre-
mi Vila de Martorell 2021 en les disci-
plines de poesia en català i castellà; 
traducció de clàssics ‘Memorial Mont-
serrat Ros’;  microrelat i la categoria 
dels Premis locals amb poesia, prosa 
i conte.

Totes les obres que es van presentar 
en l’edició anterior del 45è Premi Vila 
de Martorell 2020 estan guardades i 
poden optar al premi d’aquesta edició. 
Per a una bona gestió informàtica, cal 
notificar-ho per correu a premivila-
martorell@martorell.cat i entrar-la a la 
web del certamen.

Per participar-hi cal entrar a la web 
premivila.martorell.cat en la disciplina 
desitjada i entrar les dades personals, 
amb la creació en format PDF, d’acord 
amb les indicacions de les bases regu-
ladores del premi. El termini d’admis-
sió de les obres és el proper divendres 
19 de febrer. Com a novetat, enguany, 
hi ha l’apartat de premis infantils i 
juvenils dins els Premis locals amb 
premi al millor conte i el millor poema 
per als alumnes del cicle superior de 
primària i també per alumnes entre 12 
i 18 anys.

FORMACIÓ 
OCUPACIONAL
El passat divendres 29 de gener, a les 
instal·lacions del Centre de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament, s’ha 
fet la primera sessió informativa de la 
nova convocatòria Formació d’Oferta 
adreçades prioritàriament a treballa-
dors desocupats (FOAP) per a l’any 
2020-21 amb el Certificat de Profes-
sionalitat “Confecció i publicació de 
pàgines web”. El curs consta de 600 
hores totals i tindrà lloc de l’1 de març 

i al 30 d’octubre, de dilluns a diven-
dres, de 15:30 a 20 hores, en la mo-
dalitat d’aula virtual.

VEHICLES HISTÒRICS
Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC) ha adjudicat les obres 
de construcció d’una nau a l’entorn 
de l’estació de Martorell Central per a 
conservar i exposar una part del patri-
moni històric de la companyia. Amb el 
nom de “L’espai de la via mètrica”, en 
aquesta nau s’exposaran alguns dels 
vehicles històrics de la línia Llobre-
gat-Anoia, més d’una vintena de pe-
ces preservades per Ferrocarrils que 
inclou locomotores, cotxes i vagons.

L’edifici es construirà a l’espai on esta-
ven els antics tallers de locomotores, 
al costat de la platja de vies i de l’apar-
cament de l’estació. Amb una super-
fície de 2.200 m2, la nau tindrà 106 
m de llargada, 21 m d’ample i 8,65 m 
d’alçada, i tindrà capacitat per alber-
gar, en el seu interior, tres vies de 105 
m de longitud. Sobre aquestes vies se 
situaran els diferents vehicles ferrovia-
ris catalogats com a patrimoni històric.

ELS MÉS PRESTATS DEL 
2020
“Loba Negra”, del periodista i escrip-
tor Juan Gómez-Jurado, ha estat la no-
vel·la més sol·licitada com a préstec a 
la Biblioteca Martorell durant el 2020. 
Darrere d’aquesta novel·la negra s’ha 
situat “L’aroma del temps”, de Núria 
Pradas, i “La cara norte del corazón”, 
de Dolores Redondo. Pel que fa a la 
novel·la juvenil, la més sol·licitada ha 
estat “No em ratllis”, de Flàvia Com-
pany, seguida d’”Un fill” (Alejandro 
Palomas) i “La hija de la noche”, de 
Laura Gallego.

Font: Ajuntament Martorell
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Olesa de Montserrat
FEBRER 2021
GUIAONANEM.CAT

Fins al diumenge 21 de febrer

EXPOSICIÓ “MAUTHAUSEN: 
L’UNIVERS DE L’HORROR”
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Ajuntament

Fins al diumenge 14 de març

EXPOSICIÓ: “VELLS OFICIS, EINES I 
FEINES DEL CAMP I DEL MÓN RURAL”
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Associació Tonis Olesa

Diumenge 7
SARDANES AMB LA COBLA 
JOVENÍVOLA DE SABADELL
Hora: 18 hores
Lloc: UEC Olesa
Organització: ACF Olesa Sardanista

Dilluns 15
HORA DEL CONTE PER A PETITS 
LECTORS, AMB LA SANDRA ROSSI
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca (inscripcions 
a Vivetix)

Divendres 19
HORA DEL CONTE, AMB LA SANDRA 
ROSSI
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca (inscripcions 
a Vivetix)

Dissabte 20
CICLE IN-OLESA: “CRIS JUANICO”. 

Projecte de cultura en Xarxa Barna-
sants (cançó d’autor)

Hora: 19 hores
Lloc: Escorxador
Organització: Ajuntament

Divendres 26
CLUB DE LECTURA GENERAL: 
“SI AQUEST CARRER FOS MEU”, 
D’STEFANIE KREMSER
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca

Diumenge 28
SARDANES AMB LA COBLA VILA 
D’OLESA
Hora: 18 hores
Lloc: UEC Olesa
Organització: ACF Olesa Sardanista

PLE OLESÀ
El Ple del mes de gener ha aprovat 
una modificació de la taxa per l’ocu-
pació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires que comporta la sus-
pensió temporal de la taxa fins al mes 
de juny. Amb aquesta acció, i d’altres 
que es volen impulsar, l’Ajuntament 
pretén donar suport al sector de la 
restauració, un dels que més està pa-
tint l’impacte de les restriccions impo-
sades durant les diferents onades de 
la pandèmia per la covid-19. Va ser 
aquest un dels punts destacats de 
l’ordre del dia del Ple, durant el qual 
també es van aprovar definitivament 
dues ordenances municipals: la de 
control, protecció i tinença d’animals; 
i la de vianants i vehicles. Altres temes 
tractats i aprovats van ser l’aprovació 
de les addendes de pròrroga dels con-
venis que fan possible l’existència de 
l’Oficina Local d’Habitatge; la modifi-
cació del contracte de gestió del servei 
de recollida de residus i neteja viària; i 
la verificació del text refós de la modi-
ficació del Pla Parcial de Cal Candi. En 
el Ple també es va donar coneixement 
de la renúncia al càrrec del regidor de 
la CUP, Marc Guevara.

El Ple municipal va aprovar definitiva-
ment la modificació de l’Ordenança 
municipal de circulació de vianants i 
vehicles, que desplega les competèn-
cies que l’Ajuntament té atribuïdes en 
matèria de trànsit, circulació i estacio-
nament de vehicles, i seguretat viària. 
Quant a la regulació dels vehicles de 
mobilitat personal (VMP), s’estableix 
que no poden circular per les voreres 
o espais de vianants i l’obligatorietat 
de dur casc, llum i elements reflec-
tants. A més, s’estableix que el límit 
de velocitat per a totes els vehicles 
dins el nucli urbà serà de 30 km/h, i 
no de 50 km/h com era fins ara, per 
bé que ja hi havia diferents zones del 
municipi amb límit de 30. Als carrers 
de plataforma única la velocitat màxi-
ma és de 20 km/h i de 10 km/h a l’illa 
de vianants del nucli antic.

CATALÀ
Ja estan obertes les inscripcions per 
fer les proves i obtenir els certificats 
dels diferents nivells de Català de la 
Generalitat de Catalunya de la convo-
catòria de 2021 (https://gen.cat/2M-
cavCG). La prova escrita serà única 

per a tothom al maig i juny:

- Certificat de nivell bàsic (A2): 12 de 
juny

- Certificat de nivell elemental (B1): 
19 de juny

- Certificat de nivell intermedi (B2): 
15 de maig

- Certificat de nivell de suficiència 
(C1): 5 de juny

- Certificat de nivell superior (C2): 8 
de maig

Termini d’inscripció fins el 17 de fe-
brer! Consulta tota la info sobre a qui 
s’adreça, normativa, documentació i 
inscripcions a: http://gen.cat/certifi-
catsdecatala

HOMENATGE
El passat 27 de gener, Olesa va com-
memorar el Dia Internacional en 
memòria de les víctimes de l’Holo-
caust amb un acte institucional molt 
emotiu i restringit, a la plaça Félix Fi-
gueras i Aragay on es va reconèixer els 
16 veïns d’Olesa que van patir l’horror 
dels camps de concentració nazis. Els 

setze olesans que van patir l’horror 
nazi als camps de concentració són: 
Josep Bartolomé Gajón, Salvador Bar-
tolomé Gajón, Miquel Boada Navarro, 
Eduard Boada Oliver, Joan Cerdà Pa-
raire, Ramon Cerdà Paraire, Joan Durà 
Sarri, Miquel Grau Mateu, Francesc 
Llongueras Marcet, Jaume Maña Argi-
laga, José Marcos Martínez, Francesc 
Margalef Treig, Manel Martín Alquezar, 
Josep Piñol Mayor, Josep Valledeperas 
Macià i Eugeni Vidal Forcada.

PISTES DE BARRI
L’Ajuntament posa a disposició de les 
entitats esportives del municipi l’ús de 
les pistes de barri. Aquestes instal·la-
cions s’adrecen a entitats autoritzades 
i equips i esportistes federats que les 
podran fer servir seguint la normativa i 
en una horari determinat. La normati-
va actual no permet que equipaments 
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a l’aire lliure sense supervisió puguin 
ser utilitzats, per la qual cosa no poden 
estar oberts a la ciutadania en general.

NOVA COMISSARIA
La Policia Local de l’Ajuntament d’Ole-
sa ja està operativa a la nova caserna 
del cos ubicada al carrer d’Amadeu 
Paltor, 28, al barri dels Closos, al cos-
tat de la Llar d’infants municipal Tai-
tom. Després de treballar durant uns 
dies en fer totes les tasques de tras-
llat, i amb la dificultat de ser un ser-
vei essencial que no pot deixar d’estar 
operatiu en cap moment, finalment la 
Policia Local ja es troba instal·lada a 
les noves dependències. Per tant, a 

partir d’ara, la ciutadania que necessiti 
acudir per algun motiu al cos policial, 
caldrà que s’adreci a la nova caserna. 
La resta de vies de contacte de la Poli-
cia es mantenen de la mateixa mane-
ra: a través del telèfon 93 778 3131 o 
el correu electrònic: policia@olesade-
montserrat.cat
La nova comissaria és un edifici que 
té uns 600 metres quadrats i compta 
amb una àrea d’atenció al públic, ofici-
na de denúncies, sala d’espera i ofici-
na polivalent; una àrea d’accés restrin-
git, amb diferents despatxos; una àrea 
privada amb els vestidors, sala de reu-
nions, menjador i zona d’armers, una 
àrea de detenció i custòdia i espai pro-
pi d’aparcament. El regidor de Segu-
retat Ciutadana de l’Ajuntament, Jordi 
Martínez, s’ha mostrat satisfet per po-
der en marxa el nou equipament que 
permetrà que el cos policial no perdi 
centralitat i que guanyi en velocitat de 
resposta davant qualsevol emergència.
La inversió en l’edifici ha superat els 
950.000 euros i es destaca la gran efi-
ciència energètica i la sostenibilitat en 
la seva construcció. La nova caserna 
consumeix un 57% menys que qual-
sevol altre edifici, gràcies, en bona part 
a l’aïllament tèrmic. Altres elements 
que li confereixen una alta qualificació 
energètica és el sistema de recupera-
ció d’aigua de pluja per a reutilitzar-la 
en els sanitaris; l’ús de tecnologia LED 
i un sistema per evitar malgastar llum i 
calefacció. La comissaria de la Policia 
Local ha obtingut la certificació LEED, 
que assegura un elevat estàndard de 
qualitat i òptim rendiment energètic. 

Pel que fa al futur de les que fins ara 
havien estat les dependències de la 
Policia Local al carrer Anselm Clavé, 
l’Equip de Govern ha previst ende-
rrocar aquest edifici i, de fet, així ja 
ha previst una partida econòmica de 
80.000 euros al pressupost de 2021.

PARC RURAL
El Parc Rural del Montserrat, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat ha impulsat unes ses-
sions de creativitat dirigida a la innova-
ció per a productors locals. La primera 
de les reunions va ser en clau de sen-
sibilització i introductòria, mentre que 
aquest dimecres, a les 17.00 h, tindrà 
lloc una segona sessió per treballar el 
procés creatiu a través d’un full de ruta 
per abordar les idees generades.

L’objectiu d’aquesta proposta és el 
de posar a disposició d’aquest tipus 
d’empreses, de manera aplicada i 
pràctica, els coneixements científics i 
l’experiència de què disposa l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA) en l’ús de metodologies 
de creativitat com a eina bàsica en el 
procés d’innovació. Els formadors de 
l’IRTA són els encarregats de dinamit-
zar les sessions.

SANCIONS
Des de l’esclat de la pandèmia del 
coronavirus, el passat mes de març, 
cada vegada que les autoritats sani-
tàries decreten mesures restrictives 
per intentar contenir els contagis, la 
Policia Local vetlla pel compliment de 
les restriccions estructurant i organit-
zant controls de seguiment, que es 
coordinen conjuntament amb el cos 

dels Mossos d’Esquadra. Aquestes ac-
cions han suposat, des de l’inici de la 
pandèmia, la interposició de mig mi-
ler de multes per incompliments de la 
normativa per part de la ciutadania.

El responsable de la Policia Local 
d’Olesa, Isaac Aymerich, ha detallat 
que els darrers mesos de 2020 es 
van interposar bona part d’aquest mig 
miler de sancions, concretament 200 
multes entre els mesos d’octubre i 
desembre. Les sancions més habituals 
són per no portar la mascareta (40%), 
el consum d’alcohol a la via pública o 
botellades (30%) i per incompliments 
del confinament municipal o nocturn 
(25%). També es dona la circumstàn-
cia, segons ha destacat Aymerich, que 
“hi ha un grau de reincidència impor-
tant, és a dir, persones que acumulen 
fins a set sancions en aquest darrer 
període, d’octubre a desembre”.

El cap de la Policia Local també ha re-
marcat que “tot i que 200 sancions en 
tres mesos poden resultar moltes, per 
nosaltres aquesta xifra demostra que 
la major part de la ciutadania compleix 
amb les restriccions i actua de forma 
responsable i, per aquest motiu, fem 
un balanç positiu i agraïm el compor-
tament de la població”.

Font i fotografies: Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat

Olesa de Montserrat
FEBRER 2021
GUIAONANEM.CAT
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Sant Esteve de Sesrovires
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“JA N’HI HA PROU”
Clubs i entitats esportives de Sant Esteve 
s’han adherit a la campanya “Ja n’hi ha 
prou”, una iniciativa per protestar per les 
mesures que s’han pres sobre la pan-
dèmia en l’àmbit de l’esport. Asseguren 
que aquestes decisions els estan casti-
gant amb especial duresa. Per pal·liar 
aquesta situació, l’Ajuntament ofereix als 
clubs espais alternatius a l’aire lliure, en-
tre d’altres solucions.

Les mesures contra la Còvid estan si-
tuant als clubs en una posició molt com-
plicada. Un dels problemes és el del 
confinament municipal que impedeix 
que esportistes que viuen altres pobla-
cions puguin venir a entrenar als clubs 
de Sant Esteve dels quals formen part. 
Aquest circumstància afecta fins i tots 
a aquells que viuen al sector d’Abrera 
de Ca n’Amat. La franja horària de ves-
pre-nit eren quan entrenaven els equips 
sèniors. Ara a causa de toc de queda han 
hagut d’avançar les sessions, que s’han 
hagut de fer més curts per poder tornar 
a casa abans de les 22 hores. També la 
limitació de grups de 6 esportistes ha 
fet que en les sessions no hi pogues-
sin estar tots els jugadors d’un mateix 
equip. No obstant això, aquest límit ha 

canviat fa només un dies i ara es perme-
ten grups de més de sis esportistes si es 
tracta d’activitats esportives federades.

Un dels problemes més greus el tenen 
aquelles entitats esportives privades que 
han d’assumir el preu de lloguer i de 
manteniment d’un local. Han augmentat 
les baixes d’alumnes i, alhora, les aju-
des econòmiques promeses no acaben 
d’arribar.

Davant aquest conjunt de problemes, les 
entitats esportives de Sant Esteve, com 
les d’altres poblacions, han fet varies 
protestes per fer sentir la seva veu, els 
dies 9 i 16 gener, davant el Pavelló Poli-
esportiu, i el 23 de gener davant l’edifici 
consistorial.

CURS
Creu Roja del Baix Llobregat organitza un 
curs d’auxiliar de logística per a dones, 
que començarà el proper  dilluns 8 de 
febrer. Es tracta d’un formació semipre-
sencial que també inclou tècniques de 
recerca de feina, carnet de manipulació 
d’aliments, carnet de carretoner, compe-
tències personals i pràctiques a empre-
ses. Les inscripcions ja estan obertes.

Les persones interessades s’han 
d’adreçar a l’Àrea de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament o bé a Creu Roja 
del Baix Llobregat Nord (tel. 678 50 13 
58; correu electrònic:  victoria.pelegrin@
creuroja.org) El curs està subvencionat 
al 100%.

BIBLIOTECA
El passat dilluns 1 de febrer van entrar 
en funcionament les instal·lacions de 
la Biblioteca Municipal Joan Pomar i 
Solà, una vegada finalitzades les obres 
d’ampliació. L’horari d’obertura al públic 
s’adapta a la situació de pandèmia i es 
concentra els dimarts al matí, de 9:30 a 
14.¡ hores, i les tardes de dilluns, dime-
cres, dijous i divendres, de 15 a 19:30 
hores.

Les persones usuàries de la bibliote-
ca podran fer ús dels serveis existents 
abans de l’ampliació: préstec i retorn de 
documents, consulta i informació biblio-
gràfica, préstec interbibliotecari, així com 
els serveis de sala d’estudi i de treball i 
d’ús dels ordinadors d’accés públic.

En el cas dels ordinadors, es disposa de 
4 ordinadors d’ús públic amb connexió 
a Internet, dos dels quals per a ser uti-
litzats en sessions de 30 minuts, i els 
dos restants per a sessions d’una hora 
amb possibilitat de reserva prèvia des de 
casa.

Entre les novetats que ofereix la bibliote-
ca als seus usuaris i usuàries destaca la 
posada en marxa d’una bústia de retorn 
de llibres que permet dipositar el llibre 
en préstec sense haver d’accedir a les 
dependències i fer-ho a qualsevol hora. 
Diputació ha habilitat un dispositiu Mo-
neder per facilitar la recàrrega de diners 
per a la impressió de documents i un 
punt de consulta de la Biblioteca Virtual 
per accedir a un ampli fons de llibres, 
audiollibres, música, pel·lícules, etc.

D’altra banda, l’equip de la Biblioteca 
ha reorganitzat tot el fons bibliogràfic, 
d’una banda, per matèries, i de l’altra, 
amb la creació de centres d’interès, que 
faciliten  la cerca al lector. S’han creat 
també racons temàtics entre els quals es 
troba la col·lecció local que aglutina to-
tes les obres escrites per autores i autors 
sesrovirencs o tenen com a eix temàtic 
Sant Esteve. Amb la reorganització del 
servei, el fons bibliogràfic que s’ha donat 
de baixa s’ha reubicat mitjançant dona-
cions a biblioteques de centres educa-
tius, a l’Espai Obert i a l’entitat Llibreria 
Solidària, entre d’altres.  

Les noves dependències disposen d’un 
lavabo adaptat i d’un espai polivalent 
que pot tenir funcionament independent 
a la resta de serveis de la biblioteca.

CARNAVAL
El carnaval 2021 s’adapta a la situació de 
la pandèmia portant la festa de la disbau-
xa a un format virtual, amb una rua i un 
concurs de bombolles carnavaleres onli-
ne. Per participar-hi, cal enviar un vídeo 

breu al whatsapp d’RTV10. Els premis 
consistiran en vals de compra a gastar 
en el comerç local, per un valor global 
de 650€, i un premi infantil amb abona-
ments per als espectacles del Bambolina.
Les bombolles carnavaleres hauran de 
ser bombolles de convivència. Tot i així, 
es pot fer ús de la imaginació tant com es 
vulgui o fer un vídeo final (no pot superar 
els 45 segons) que ajunti els de diferents 
bombolles amb la mateixa temàtica. Cal 
que el vídeo s’enregistri en horitzontal 
amb una durada màxima de 45 segons i 
que es mostri el nom de la bombolla.

Per inscriure’s al concurs, cal enviar el ví-
deo al Whatsapp d’RTV10 (607 221 210), 
indicant el nom de la bombolla carnavale-
ra i el nom i telèfon de la persona. El ter-
mini per participar és del 9 de febrer a les 
8 hores fins al 12 de febrer a les 12 hores. 
Tots els vídeos rebuts es podran veure i 
votar en el canal de Youtube de RTV10, 
els dies 13 i 14 de febrer, per escollir per 
votació popular el premi Bombolla del pú-
blic. La resta de premis els atorgarà un 
jurat.

La festa del Carnaval es tancarà amb una 
rua virtual el 17 de febrer, coincidint amb 
el Dimecres de Cendra, amb la presència 
de totes les bombolles que participin al 
concurs. La rua es podrà veure a través 
de les xarxes socials de l’Ajuntament i al 
canal Youtube de RTV10.

COLÒNIES DE GATS
A finals de la passada setmana, operaris 
de la brigada municipal van instal·lar els 
senyals que identifiquen quatre colònies 
controlades de gats i que es troben al 
parc de La Coma, al carrer Bruc de Ca 
n’Amat, a l’exterior de Can Serra i a Vin-
ya La Passada. La senyalització indica 
que resta prohibit maltractar i/o abando-
nar animals i donar-los menjar a la via 
pública. L’alimentació està restringida 
al voluntariat autoritzat. L’incompliment 
d’aquestes mesures comporta sanció. 
Les persones que tinguin interès en 
ser voluntari/ària autoritzat/ada poden 
adreçar-se a l’Àrea de Salut Pública de 
l’Ajuntament, per telèfon al 93 771 3017 
o enviant un correu a ses.salut@sesro-
vires.cat.  
En els espais habilitats, Animales Libres i 
Salvajes va ubicar contenidors en desús, 
cedits per l’Ajuntament, reconvertint-los 
en espais d’aixopluc per als gats. En el 
seguiment de l’activitat en les colònies, 
l’entitat aplica el programa CER (captu-
ra, esterilització i retorn del gat en una 
colònia), tal i com s’estableix en l’acord 
signat amb l’Ajuntament el passat 16 
d’octubre.
La regidoria de Salut Pública i l’entitat 
treballen conjuntament per gestionar 
la presència de gats en espais urbans, 
garantint tant el control i cura dels ani-
mals com les condicions de salubri-
tat de l’entorn i la convivència veïnal. 
L’actual situació de pandèmia ha re-
percutit en la implementació de noves 
actuacions, però no ha vist alterada la 
gestió diària de les colònies.
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El punt d’inici de la ruta és a la Plaça de 
la Font Gran de Monistrol de Montserrat. 
Pugem pel carrer de la Font fins a la ca-
rretera de Montserrat, la travessem i pre-
nem un camí ample en pujada direcció al 
Monestir de Montserrat. El camí puja en-
tre marges de pedres grosses. Arribant a 
una petita carena deixem una casa a l’es-
querra, pugem tot fent unes ziga-zagues i 
seguint les marques del GR fins a arribar 
a la pista del camí de les Aigües, on un 
indicador ens marca la direcció que hem 
de seguir cap al monestir de Montserrat.

Quan arribem a dalt la carena ens trobarem 
amb l’indicador del Camí dels Tres Quarts - 
Monestir de Montserrat (corriol que puja a 

la dreta) i del Camí de les Aigües - Monestir 
de Montserrat (camí ample que va recte). 
Seguim recte pel camí principal. Arribem 
al pla de Sant Bernat, on hi ha una senyera 
i un petit oratori dedicat a Sant Bernat de 
Menton. Podrem gaudir d’unes agradables 
vistes de la vall del Llobregat amb els cims 
de la muntanya de Montserrat a sobre nos-
tre. Continuem pista enllà cap al sud. Cal 
estar molt atents per no deixar enrere un 
corriol que se’ns unirà per l’esquerra, que 
és el que haurem d’entomar com a camí 
de baixada en direcció l’ Aeri - Colònia Go-
mis. Aquest corriol presenta una major di-
ficultat que la resta de l’itinerari, ja que es 
tracta d’un tram de fort pendent i de mal 
caminar per la presència de roques.

Aquest corriol va a parar a la carretera 
C-55, la travessem i girem a la dreta, se-
guint un corriol adaptat per evitar trepitjar 
l’asfalt. Quan trobem el pont de l’estació de 
l’ Aeri girem a l’esquerra i seguim recte fins 
l’aparcament.

Un cop arribem, cal resseguir la barana es-
querra fins a donar arran de la paret amb 
un camí que baixa al riu. Seguint les in-

dicacions del Parc Natural descendim per 
un corriol estret amb un cert pendent fins a 
una pista ampla, on girarem a la dreta i ani-
rem seguint el camí paral·lel al riu Llobre-
gat en direcció al nucli urbà de Monistrol. 
Arribem de seguida a la font de l’Esquerrà, 
on podem aturar-nos un moment a beure 
aigua i, tot seguit, continuem pel camí uns 
vint minuts més fins a trobar les primeres 
cases del nucli urbà. Cal estar atents a les 
indicacions que ens guiaran a una rampa 
que ens permetrà accedir al nucli urbà i 
enfilar cap a la plaça dels Països Catalans.

Un cop a dalt de la plaça girem a l’esque-
rra i seguim pel carrer Pla fins a arribar al 
Pont Gòtic. Travessem pel pont i creuem la 
carretera per un pas subterrani. Allà pre-
nem a l’esquerra el carrer del Pont, que 
puja fins a la plaça del Bó-Bó. Des d’aquí, 
agafem el carrer de Sant Joan fins al final, 
on tombarem a la dreta per agafar el carrer 
de Sant Pere. El seguim a l’esquerra i sor-
tim de nou a la Plaça de la Font Gran.

Itinerari de la Font Gran a la Font de l’Esquerrà

Rutes
FEBRER 2021
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Font Patronat de la Muntanya

ESPARREGUERA
• Se vende huerto de 2000 m2 en el 

término municipal de Esparreguera, 
pasado el puente de Olesa, dispone 
de camino particular de acceso di-
recto en coche a la finca, con tres 
barracas, agua de riego, árboles 
frutales. Finca rústica con escritu-
ra.  Precio a convenir. Interesados 
llamar al tel: 667 537 050.

MARTORELL
• Particular alquila o vende local co-

mercial en la mejor zona de Martorell, 
apto para cualquier negocio, zona de 
mucho paso, agua y luz al día, salida 
de humos en el patio posterior, sue-
lo de parquet, puertas automáticas, 
paredes recién pintadas, almacén y 
aseo. Superficie: 70 metros cuadra-
dos más el patio. Trato directo con el 
particular. Precio: 500 euros al mes. 
Tel: 629 386 117. 

OLESA
• Técnica en Educació Infantil s’ofereix 

per fer de cangur de nens i nenes i 
per fer classes de repàs d’infantil i 
primària. Tel: 646 282 556.

• Busco una persona o un grup de per-
sones que estiguin interessades en 
portar un hort al poble (amb aigua). 

Interessat, trucar al tel: 627 956 668.

• Compro o alquilo huerto, terreno, vin-
ya con agua y caseta en la zona de 
Olesa. Tel: 606 164 839 (Enrique).

• Se alquila plaza de parking en calle 
Jaume de Viver con Barcelona, al 
costado de la gasolinera. Puerta au-
tomàtica, precio: 45 euros al mes. 
Tel: 617 303 042.

• Auxiliar de enfermería y socio-sanita-
ria, con titulación oficial y experien-
cia, se ofrece para cuidar persones 
mayores y con discapacidad. Tel: 695 
792 754.

• Parcela en venta: 312 metros cuadra-
dos, en calle vecinal, completamente 
cerrada y con vistas a Montserrat, al 
carrer Pallars Jussà, 20. Escriturada 
y con tasas al corriente. Tel: 666 792 
981 i 667 470 460.

• Mujer de 43 años con título oficial de 
monitor de lleure infantil y juvenil, me 
ofrezco para cuidar niños de cual-
quier edad. Preferiblemente en Olesa 
o cercanías. Tel: 677 395 574 (dis-
pongo de vehículo).

Per la publicació d’anuncis classificats, 
contactar amb la Redacció de la Guia 
On Anem: redaccio@guiaonanem.cat, 
tel: 635 810 173.

FITXA TÈCNICA 

Sortida Monistrol de 
Montserrat

Distància 7,6 km

Durada 2 hores

Dificultat mitjana
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Guaita!
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Un lector ens va fer arribar aquestes 
fotos amb el següent text: “Si el tedi us 
aclapara, i és lògic que ho faci perquè 
la nostra societat ens ha inoculat el ma-
nament que ens diu que no és conve-
nient avorrir-nos, sempre podeu sortir 
a fer un tomb pel terme a localitzar i 
comptabilitzar aquelles vinyes que ens 
circumden i empren els somiers com 
a tanques o delirants paraments cons-
tructius.”
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