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Abrera
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 16
CLUB DE LECTURA INFANTIL 
VIRTUAL
Hora: 18 hores
Lloc: plataforma Jitsi

Diumenge 18
TEATRE EN FAMÍLIA “UN MÓN (I 
UN MUNT!) DE DRACS”, AMB LA 
COMPANYIA TANAKA TEATRE
Hora: 12 hores
Lloc: Sala Municipal

Dilluns 19
TALLER DE MONTSERRAT AMB ELS 5 
SENTITS
Hora: 17:30 hores
Lloc: Casa de Cultura

Dijous 22
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL 
PINZELL DE LES ÀNIMES CALLADES” 
DE JOSÉ LUIS GARCIA HERRERA
Hora: 19 hores
Lloc: Casa de Cultura

Divendres 23
CONTA CONTES “SANT JORDI 
CANTAT”, AMB LA COMPANYIA “LA 
MALETA DE LILI”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Casa de Cultura

PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
D’UNA RETOSCÒPIA DE LA 
LLEGENDA DE SANT JORDI. 
Treballs dels participants del taller de 
Manga i Còmic del Servei de Juventut

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

PRESENTACIÓ DEL CÒMIC DE 
MEMÒRIA ORAL “QUAN ÉREM 
PETITS”, AMB ELS AUTORS ROGER 
ROCA I CRISTINA BUENO

ENTREGA DEL PREMI DE RELATS 
FEMINISTES “ÀMFORA”

ENTREGA DEL LOT DEL SORTEIG 
DELS PRÉSTECS DE LA BIBLIOTECA

PRESENTACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA 2021 DEL 
CONCURS DE RELATS “IMAGINA 
ABRERA”

ACTUACIÓ MUSICAL I LITERÀRIA 
DEL GRUP LOCAL VERSIKÀLIA

ACTUACIÓ MUSICAL DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA D’ABRERA
Hora: 19 hores
Lloc: Sala Municipal

Dissabte 24
SANT JORDI A RÀDIO ABRERA
L’endemà del Dia de Sant Jordi, 
l’emissora municipal Ràdio Abrera 
oferirà el programa especial “Reviu 
la Diada de Sant Jordi 2021 a Ràdio 
Abrera” a les 12.04 hores (107.9 de 
la FM i a radioabrera.cat)

CONCURS
L’Associació d’Empresaris i Comerciants 
Abrera Comerç, amb la col·laboració del 
Mercat Municipal d’Abrera i el Montserrat 
Centre Abrera, amb el suport de la Regi-
doria de Comerç de l’Ajuntament, orga-
nitza el concurs “Comparteix el teu desig 
de Sant Jordi”, que premiarà el punt de 
llibre amb la frase més original i imagina-
tiva amb un lot de productes cedits pels 
comerços abrerencs.

Poden participar en el concurs totes 
aquelles persones que facin una compra 
en algun dels establiments comercials 
adherits a l’organització del certamen. 
Per participar-hi s’ha d’acabar la frase del 
punt del llibre que es facilitarà al comerç, 
i l’autor o autora haurà d’anotar al mateix 
punt de llibre un pseudònim i un telèfon 
de contacte. Només s’admetrà una par-
ticipació per compra i el termini de pre-
sentació de punts de llibre finalitzarà el 
dissabte 17 d’abril.

Tots els punts de llibres participants s’ex-
posaran al Mercat Municipal d’Abrera del 
dilluns 19 al divendres 23 d’abril. I el ju-
rat, proposat per l’organització, decidirà 
quins són els punts de llibre guanyadors. 

En total s’escolliran 3 guanyadors que 
rebran un lot de productes donats per 
l’Associació d’Empresaris i Comerciants 
Abrera Comerç i un lot de llibres cedit per 
l’Ajuntament d’Abrera. Els premis es lliu-
raran el divendres 23 d’abril.
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Collbató
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 16

TEATRE “ELS DARRERS DIES DE LA 
CATALUNYA REPUBLICANA”
Lloc: Casinet

Divendres 23

REPARTIMENT DE ROSES (A 
DOMICILI) A LES VEÏNES MAJORS DE 
80 ANYS

FIRA DEL LLIBRE I LA ROSA, AMB 
LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS I 
COMERÇOS LOCALS
Hora: 17 hores

ESPECTACLE INFANTIL 
“SOMIACAIXES”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Casal de Cultura

CONVERSA WORKSHOP, AMB LA 
IL·LUSTRADORA MARIA HERREROS
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura

Dissabte 24

ESPECTACLE FAMILIAR “LUDUS”

Dimecres 28

TALLER MONTSERRAT AMB ELS 5 
SENTITS
Lloc: Biblioteca

Divendres 30

CLUB DE LECTURA “TARDOR”, AMB 
ALI SMITH
Lloc: Biblioteca

El Bruc
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT

Fins el divendres 23 d’abril

EXPOSICIÓ SOBRE EL FILÒSOF 
PANIKKAR
Lloc: Biblioteca

Dijous 15
MONTSERRAT AMB CINC SENTITS. 
Treballarem el sentit de la vista amb 
la maqueta de la serralada feta per 
Miquel Solé. Activitat per a nens i 
nenes de 10 a 12 anys.

Lloc: Biblioteca
Organització: Diputació

Divendres 23
EL MATÍ DELS MÉS MENUTS. EL MEU 
PRIMER LLIBRE DE SANT JORDI
Hora: 9:30 hores
Lloc: Biblioteca

“AQUEST SANT JORDI LA LLEGENDA 
LA FARÀS TU”. 
Aquest any tots som escriptors. Vine a 
la biblioteca i escriu un trosset de relat. 
Entre tots redactarem una història 
diferent.

Hora: de 15 a 20 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 24
XERRADA “RESIDU 0”. HIGIENE 
PERSONAL, NETEJA DE LA LLAR I 
COSMÈTICA
Hora: 18 hores
Lloc: Sala de plens de Can Casas
Organització: Roca Verda
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Esparreguera
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 16

CLUB DE LECTURA FEMINISTA 
“SÓC FEMINISTA I NO HO SABIA” 
D’ARIADNA OLTRA
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL 
BALNEARI”, AMB ELS AUTORS MANEL 
RUIZ I LLUÏSA SALLENT
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 17

HORA DEL CONTE DE 0 A 3 ANYS “LES 
FORMIGUES TAMBÉ BALLEN” AMB 
ADA CUSIDÓ
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

LABORATORI CREATIU DE 5 
A 10 ANYS “MUNTANYES DE 
MONTSERRAT” AMB CARLA 
CANONGIA
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Dilluns 19

PETIT CLUB DE LECTURA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimarts 20

CONCURS LLETRA A LLETRA, PER A 
JOVES DE 1R, 2N, 3R I 4T D’ESO
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 22

VIQUIMARATÓ PER A JOVES I 
ADULTS
Hora: 16 hores
Lloc: Biblioteca

TAULA RODONA AMB AUTORS I 
AUTORES LOCALS (G. BIDEGAIN, J. 
CIFUENTES, J. GOBERN, J. GRAU, L. 
GUEVARA, J. LLORDELLA, LYONA, I. 
MESTRE, I. MONÉS I L. QUEVEDO). 
MODERACIÓ: CARME PARRAS.
Hora: 20:30 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 23

CÒCTELS SENSE ALCOHOL, AMB 
PETIT XEF
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

TALLER DE RECICLATGE DE SANT 
JORDI
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

HORA DEL CONTE DE 4 A 10 ANYS 
“CONTES QUE FAN PLORAR DE 
RIURE” AMB SANDRA ROSSI
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

LLIURAMENT DELS PREMIS DELS XXIII 
JOCS FLORALS D’ESPARREGUERA
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

TALLER CREATIU DE 4 A 12 ANYS, AMB 
ACTIVIJOC
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

VIII CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE. 
ENTREGA DE PREMIS
Hora: 18:45 hores
Lloc: Biblioteca

ESPECTACLE DE RELAT ERÒTIC 
“LAS TRAVESURAS DE EROS” AMB 
SANDRA ROSSI
Hora: 19:30 hores
Lloc: Biblioteca
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Esparreguera
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT

Dissabte 24
TALLER DE SUBJECTA LLIBRES DE 
CERÀMICA, AMB NICOLE MOREL
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

ESPECTACLE FAMILIAR “TEATRE 
ARROSSEGAT DE CATALUNYA”, AMB 
LA COMPANYIA TEATRE NU
Hora: 11 i 12:30 hores
Lloc: Plaça del Centre
Organització: Ajuntament

ESPECTACLE MÚSICO-POÈTIC 
“AMICS”, AMB DAFNIS BALDUZ I 
CARLA BARROSO
Hora: 18 hores
Lloc: pati de Can Pasqual
Organització: Ajuntament

Diumenge 25
ESPECTACLE MÚSICO-POÈTIC 
“AMICS”, AMB DAFNIS BALDUZ I 
CARLA BARROSO
Hora: 18 hores
Lloc: pati de Can Pasqual
Organització: Ajuntament

Dilluns 26
CLUB PRIMERES LECTURES
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimarts 27
CONTE PER A ADULTS “DIA DE 
MONTSERRAT” AMB ADA CUSIDÓ
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

TALLER CREATIU DE 7 A 12 ANYS 
“MONTSERRAT AMB ELS CINC 
SENTITS”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 28
MINICLUB DE LECTURA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 29
CLUB DE LECTURA D’ADULTS “CANTO 
JO I LA MUNTANYA BALLA”, D’IRENE 
SOLÀ
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

CLUB DE LECTURA ADOLESCENTS
Hora: 16:30 hores
Lloc: Biblioteca

HORA DEL CONTE DE 4 A 10 ANYS 
“MONTSERRAT ENCANTAT” AMB 
MIQUI
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca 

Divendres 30

20È ANIVERSARI DE FÒRUM 21. 
Lectura del poema de Lluís Mallart 
“Àfrica, entre la memòria i l’oblit”.
Hora: 20 hores
Lloc: Can Pasqual

TRES FUNCIONS
Per tal d’adaptar-se a la nova situació, des 
de La Passió han adoptat totalment l’espec-
tacle amb les noves normatives que tenim 
actualment. En tot moment es complirà 
amb el protocol COVID19 creant entrades i 
sortides i ventilació segons marqui el proto-
col. El personal tant de sala com d’escenari 
vetllarà pel compliment al 100% i aplicarà 
la normativa dictada per les autoritats.

La tecnologia enguany guanya protagonis-
me a les representacions de La Passió, dos 
nous projectors i la incorporació de focus 
LED permeten els efectes audiovisuals a 
l’espectacle. El ciclorama del teatre esdevé 
pantalla creant així profunditat a l’escena i 
complementant les escenografies.

L’espectacle dura 1 hora i 45 minuts i 
les properes funcions seran: dissabte 17 
d’abril a les 19 hores, diumenge 25 d’abril 
i dissabte 1 de maig, a les 11 hores. Per a 
més informació: lapassio.net

CADIRA JOËLETTE
Esparreguera ja disposa de la cadira Joële-
tte per fer sortides inclusives a la natura. 
Aquesta adquisició és el resultat de la pro-
posta presentada per l’Associació Petjades 
de Colors al procés de pressupostos partici-
patius. La cadira, que ha tingut un cost de 
3.875 euros, permet que qualsevol persona 

amb mobilitat reduïda pugui practicar sen-
derisme amb l’ajuda d’almenys dos pilots.

Les sortides inclusives a la natura amb la 
cadira Joëlette va ser un dels set projectes 
més votats de la darrera edició dels pres-
supostos participatius, juntament amb les 
propostes Esparreguera florida; Xarxa de 
camins saludables entre nucli urbà, Can 
Rial i Mas d’en Gall; Promocionem la cul-
tura d’Esparreguera; la insonorització del 
gimnàs de l’Escola Mare de Déu de la Mun-
tanya; l’arranjament de les Pistes de Mas 
d’en Gall; i la Xarxa de camins saludables.

55
L’Ajuntament incorpora 55 perfils professio-
nals a través dels Plans Locals d’Ocupació. 
Es tracta de personal d’oficis, netejadors 
d’edificis, operaris de neteja viària i de jardi-
neria, administratius, conserges, arquitec-

tes tècnics, auxiliars de monitor del TOCC i 
tècnics d’inserció laboral. A aquestes con-
tractacions el consistori hi destina una par-
tida de 972.938 euros que es finança amb 
càrrec al romanent de tresoreria.

PRÀCTIQUES
Cinc alumnes del Programa de Formació 
i Inserció (PFI) Muntatge i manteniment 
d’equips informàtics de l’INS El Cairat estan 
fent pràctiques en diferents departaments 
de l’Ajuntament d’Esparreguera, concreta-
ment als serveis de Treball i formació, Con-
sum, Planificació, Esports i Educació. Es 
tracta de pràctiques formatives no laborals 
que es realitzen mitjançant un conveni de 
col·laboració entre el centre educatiu i el 
consistori i que formen part de la formació 
professional d’aquest ensenyaments. Cons-
ten d’un total de 180 hores i permeten als 
alumnes conèixer el món laboral i comple-
tar la seva formació professional i són una 
primera experiència per a conèixer i apro-
par-se al món laboral. Els cinc alumnes 
que han estat assignats a l’Ajuntament van 
iniciar les pràctiques el passat 22 de març i 
les realitzaran fins al 18 de juny.

PAM
L’Ajuntament d’Esparreguera ha executat el 
28,5% del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2020-2023, un instrument de transparèn-

cia que defineix la planificació del mandat 
i permet a la ciutadania fer el seguiment 
de l’acompliment dels objectius fixats per 
l’equip de govern. El PAM, que es va pre-
sentar públicament el setembre passat, és 
un document que recull 107 actuacions i 
inversions que es desenvoluparan durant 
el mandat per assolir 22 objectius especí-
fics. D’aquestes accions, 46 corresponen a 
l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania, 41 a 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i 20 a l’Àrea 
de Presidència i Bon Govern. Atenent al 
seu estat actual, hi ha 18 actuacions fina-
litzades, 31 en curs i 58 de planificades. 
Segons el darrer informe de seguiment del 
PAM, elaborat per la regidoria de Bon Go-
vern a finals de març, l’índex d’execució és 
un 5,6% inferior al que estava previst per 
aquestes dates.
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LA DE L’

T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
jardiartolesa@gmail.com

Més de 50 anys al servei  
de la construcció 
T. 93 778 12 91 - 93 778 08 66 
suconspa3@suconspa.cat

Un restaurant amb ànima i actitud.

Passatge Font Can Solé, 6
08640 Olesa de Montserrat
T. 93 410 84 71

Llar

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45 
romaquiroma@gmail.com

TERÀPIES NATURALS

• Esmorzars de forquilla 
• Menjar per a endur 
• Servei a Domicili

A la carta

Alfons Sala, 9 - 08640 Olesa de Montserrat 
Tel. 628 443 635 - sarasilva111@hotmail.es

Tel: 938 31 49 58

Lluís Puigjaner 43
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 637 24 42 78

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es93 778 56 84

Cuida't

OLESA
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Martorell
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT

Dijous 8
EXPOSICIÓ: “DESCOBRIM EMILI 
PUJOL”.
Maria Ribera Gibal és una experta en 
guitarra, no sols com a intèrpret sinó 
també com a historiadora ens presenta 
tots aquells secrets minúsculs que 
van formar part de la vida d’aquest 
guitarrista català internacional.

Hora: fins al 2 de maig
Organització: PMSAPM

Dimecres 14
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
“UN HOME QUE VA VIURE DUES 
VEGADES”, DE GERARD QUINTANA
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Dijous 15
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
“DILLUNS ENS ESTIMARAN”, DE 
NADJAT EL HACHMI
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Divendres 16
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA “LA 
DONA DE LA SEVA VIDA”, DE XAVIER 
BOSCH
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Dilluns 19
“BOSSES VIATGERES”
Cada alumne de P2 de les llars 
d’infants municipals de Martorell rebrà 
la ‘Bossa viatgera’ amb un lot de llibres 
de la Biblioteca per compartir amb la 
família des d’avui fins a final de curs.

Hora: durant tot el dia

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “COM TV3 
NO HI HAVIA RES”, DE SALVADOR 
ALSIUS
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Dimarts 20
PRESENTACIÓ DELS LLIBRES “UN 
HOTEL PER LA COVID”, DE RAFI 
BUENO I “MICROHISTORIAS: LO 
QUE APRENDÍ DE MIS PACIENTES Y 
COMPAÑEROS”, DE SARA GARCÍA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JO ERA EL 
MÓN”, DE MARC ARTIGAU
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Dimecres 21

PRESENTACIÓ VIRTUAL DEL CONTE 
“UNA NENA ENTRE VINT MILIONS”, 
DE QUIM MIRÓ I ROBERT GARCIA
Hora: 17:30 hores
Lloc: martorelldigital.cat

PRESENTACIÓ VIRTUAL DEL LLIBRE 
“DESBARANDO”, DE LLUM SAUMELL
Hora: 18:30 hores
Lloc: martorelldigital.cat

Dijous 22
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
“LAMPUN”, DE RUY D’ALEIXO
Hora: 17:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE POEMES 
“LA LLUM MÉS ALTA”, DE RICARD 
GARCIA
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Divendres 23
SANT JORDI A LES LLIBRERIES 
Taula d’escriptors de Martorell a les 
llibreries Alfambra, Alfil-be, Bernardàs, 
Miró i New còsmic

Gala del Premi Vila de Martorell. 
Lliurament dels premis als guanyadors 
d’aquest any a càrrec d’Àngels Bassas, 
actriu i escriptora. 

Hora: 20 hores
Lloc: Teatre El Progrés

Dijous 29
HORA DEL CONTE: “POLSIM DE 
MÀGIA PER L’ABRIL”, A CÀRREC DE 
FÈLIX BRUNET
Aquest més d’abril hi posarem una 
mica de màgia per descobrir que 
els llibres i la lectura ens porten a 
universos fantàstics i màgics.

Hora: 17:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

MILLOR IDEA
El Centre de Promoció Econòmica Molí 
Fariner de l’Ajuntament de Martorell ha 
acollit el passat dijous 8 d’abril la cloenda 

de la segona edició del programa “Accele-
ra Martorell: reptes de la Indústria 4.0 en 
l’Automoció”, i el lliurament del premi a la 
millor idea emprenedora en aquest àm-
bit. L’alumne Ernest Bou s’ha alçat amb el 
guardó pel projecte ‘EMES3D’.

El repte de l’emprenedor Ernest Bou con-
sisteix en la creació i enginyeria d’utillatges 
i peces en fabricació additiva (3D Printing) 
de proximitat, reduint així el cost i el temps 
de fabricació comparat amb la fabricació 
tradicional per mecanitzat i suposant una 
calor afegit competitiu respecte altres em-
preses. Bou s’ha emportat 2.500 euros i un 
any d’allotjament gratuït al Viver del Molí 
Empresa

La resta de projectes presentats en aques-
ta jornada Demoday han estat “EasyLean 
Digitalización Rentable” d’Erik López; “IS-
tation” de Jordi Querol i Ernesto Biempica; 
“Signals In Motion” de Joan Molist  i “Guia” 
d’Alex Valverde.

CATALÀ
El Servei Local de Català (SLC) de Mar-
torell, del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, ofereix tot el ventall de cursos 
de català per a adults que va de l’Inicial al 
Superior, és a dir, del nivell A1 al C1 (antic 
C). Són cursos que s’ofereixen en formats 
virtual, 100% en línia o en tots dos, segons 

el cas. El període d’inscripció té dues fases: 
preferent del 9 al 12 d’abril (exalumnes) i 
del 13 al 16 d’abril. En tots dos supòsits 
s’ha de fer a través de l’aplicació https://
www.cpnl.cat/inscripcio. Per a més infor-
mació, adreceu-vos a martorell@cpnl.cat.

REURBANITZACIÓ
L’alcalde Xavier Fonollosa va presentar el 
passat dijous 8 d’abril, el projecte de reur-
banització dels carrers Pep Ventura i Josep 
Pla als comerciants i veïns de la zona afec-
tada, en una trobada que va tenir lloc al 
Pavelló Esportiu de Can Cases. Suposarà la 
remodelació d’un dels principals eixos via-
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ris del poble, que connecta El Pla, Torrent 
dels Llops i Les Bòbiles, i enllaça la plaça 
Frederic Duran amb la rambla de Les Bò-
biles, el punt amb més activitat comercial i 
dinamisme social del municipi.

L’actuació permetrà incrementar l’espai 
de passeig i estada de veïns i veïnes dels 
barris propers, es reordena l’aparcament i 
la circulació de la zona, es millora la segu-
retat viària i l’accessibilitat, s’incrementa la 
infraestructura verda i s’actualitzen les xar-
xes de serveis segons els nous criteris de 
sostenibilitat i eficiència energètica.

Els treballs començaran el proper mes de 
juny i es dividiran en quatre fases aproxi-
mades. La primera serà de juny a agost, la 
segona d’agost a desembre, la tercera de 
desembre de 2021 a febrer 2022, i la quar-
ta de febrer al maig de 2022.

ATLETISME
La corredora del Martorell Atlètic Club 
(MAC) Laia Castaño va aconseguir la me-
dalla de plata en la prova dels 5.000 metres 
llisos al campionat sub18 i sub20 de Cata-
lunya que va tenir lloc a Santa Coloma de 
Gramenet el primer cap de setmana d’abril.

La martorellenca va guanyar, d’aques-
ta manera, la seva tercera medalla en un 
campionat de Catalunya, després del bron-
ze de 2018 i la plata del 2019. Enguany, 
Castaño va fer una marca de 20 minuts, 
nou segons i 31 dècimes, mentre que la 
guanyadora va ser Bethlehem Manzano, 
del Club Atlètic Manresa.

TIR AMB ARC
La tiradora martorellenca Lucía Ramos ha 
sumat tres medalles del Campionat d’Es-
panya que s’ha celebrat a Oropesa del Mar 
(Castelló). En la categoria cadet, ha acon-
seguit la millor qualificació, amb l’or, men-
tre que a la categoria júnior, tant individual 
com en parelles, on hi ha competit amb 
Miquel Marsal, s’ha assegurat dues plates.

Ramos ha participat representant la selec-
ció catalana, on ha aportat tres medalles a 
un combinat que ha sumat força èxits en 
la cita estatal. Ramos ha tornat a una cita 
estatal després de guanyar-se també la pla-
ta en l’últim estatal del curs passat. En la 
classificació general per equips, Catalunya 
va ser la segona millor selecció, per darrere 
de madrid i per davant de les Illes Balears.

En la categoria cadet, Ramos va sumar l’or, 
per davant de la madrilenya Carlota García 
i l’asturiana Rebeca González. En canvi, en 
la categoria júnior, va ser García la guanya-
dora i la martorellenca qui va endur-se la 
plata, en la modalitat d’arc recorbat. En la 
modalitat per parelles, amb Miquel Marsal, 
van classificar-se per darrere dels madri-
lenys Carlota Garcia i Javier Mérida. 

EXCAVACIONS
El Centre d’Estudis Martorellencs (CEM) 
va posar en marxa el passat dilluns 12 
d’abril la quarta campanya d’excavacions 
al jaciment de Sant Genís de Rocafort. Els 
arqueòlegs centraran els esforços, fins al 
30 d’abril, en excavar a la segona de les 
tres terrasses del turó culminat per l’esglé-
sia. Les tasques són part del projecte de 
recerca integral a l’antic priorat, junt amb 
l’excavació a Santa Margarida, que es farà 
del 12 al 30 de juliol.

L’equip de recerca del CEM rebrà la col·la-
boració de professionals de Sistemes de 
Gestió del Patrimoni i Qark, dues empre-
ses que participen en projectes de recerca, 
excavació i desenvolupament metodològic 
en arqueologia. Per contra, no hi seran els 
estudiants universitaris, a causa de les ac-
tuals restriccions sanitàries.

Font: Ajuntament Martorell
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Fins al diumenge 25

EXPOSICIÓ “SOMNIS MATÈRICS”
Obra retrospectiva de Vicenç 
Llongueras, “Perdut”

Lloc: Casa de Cultura
Organització: OlesaAteneu

Fins al divendres 30

TEIXINT CREACIONS
La Fàtima Valldeperas ens mostra en 
una exposició fotogràfica les seves 
obres d’art floral com a integrant de 
Flowers By Bornay.

Lloc: Biblioteca

Divendres 16

CLUB DE LECTURA GENERAL
A càrrec de la Marta Puig

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 21

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“ALMATERAPIA” DE L’OLESANA 
ENCARNA DELGADO
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Associació Dones i 
Progrés

MENJALLIBRES, CLUB DE LECTURA 
INFANTIL
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 22

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RELLINARS 
A LES TEVES MANS. 
Guia excursionista i geogràfica”, de 
Joan Soler i altres

Hora: 19 hores
Lloc: Comunitat Minera Olesana
Organització: OlesaAteneu

Divendres 23

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE MÍRIAM 
GARCIA BATALLÓ “T.G. MASARYK”
Hora: 18 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: OlesaAteneu

FIRA DIADA DE SANT JORDI 
Parades de roses, llibres i artesania per 
motiu de la Diada de Sant Jordi

Hora: de 8 a 20 hores
Organització: Ajuntament

MICRO VS PLUMA / JOVES VS 
SENIORS. INTERCANVI DE POESIA I 
RAP
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Biblioteca i Ajuntament

Dissabte 24

“CONTA’M”
Taller per aprendre a explicar contes 
en família. Es tracta d’una proposta 
que dirigirà la narradora Sherezade 
Bardají, que consta de sis sessions i 
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que tindrà un tema central a cada trobada: llibres de 
tela, cantarelles, jocs d’ombres, contes tradicionals, 
titelles, jocs de dits, etc. 

Hora: 10 hores
Lloc: Biblioteca

ESPECTACLE MUSICAL JAZZ MODERN “DAVID 
MUÑOZ TRIO”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Casa de Cultura

Diumenge 25
CINEMA: “HEROIS”
Hora: 18 hores
Lloc: El Casal

SARDANES AMB LA COBLA VILA D’OLESA
Hora: 19 hores
Lloc: Cal Mané

ACTE DE CLOENDA HOMENATGE VICENÇ 
LLONGUERAS “PERDUT”
Hora: 18 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: OlesaAteneu

Dimecres 28
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “SEÑORA Y ALFA. EL 
TORNADO”, DE PEPA FRAILE
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: OlesaAteneu

Dijous 29

SONS DE MONTSERRAT: TALLER PER RECONÈIXER 
ELS SONS DEL NOSTRE ENTORN 
Us convidem a tancar els ulls, concentrar-vos 
i esbrinar què sona als àudios de l’ambient de 

Montserrat. Activitat inclosa a la setmana d’activitats 
sobre Montserrat programada pel grup de 
biblioteques del Montserratí dins el programa “Parcs 
i Biblioteques, naturalment”. Activitat familiar per a 
nens i nenes a partir de 7 anys.

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 30

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “PERCEPCIONS I 
COSTUMS”, D’EVA FERNÁNDEZ
Hora: fins al 16 de maig
Lloc: Casa de Cultura

“MONTSERRAT POSAT EN UNA AMPOLLA”
El Col·lectiu Eixarcolant ens proposa un tast de 
ratafia i altres begudes elaborades amb plantes 
locals (ratafia, xampanyet de saüc, ratafia de codony, 
maceracions sense alcohol,...) A traves dels tast 
coneixerem les plantes i elements paisatgístics més 
rellevants que conformen el nostre entorn. Activitat 
inclosa a la setmana d’activitats sobre Montserrat 
programada pel grup de biblioteques del Montserratí 
dins el programa “Parcs i Biblioteques, naturalment”.

Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Olesa de Montserrat
ABRIL 2021
GUIAONANEM.CAT
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PREMIATS
Els olesans Patri Garcia i Xavier Rota Boada, 
integrants del grup Ballaveu, van guanyar 
el Premi Enderrock a la millor cançó folk 
pel doble senzill “Dalt del cotxe / Un, dos, 
rat”. Per la seva part, l’olesà Marc Amat va 
estar nominat com Artista Revelació, premi 
que va guanyar Stay Homas. Enhorabona!

HOMENATGE
El passat dijous 15 d’abril, l’Ajuntament i 
l’editorial Paper d’Estrassa van comme-
morar la trajectòria del pintor olesà Pep 
Montoya (1952-2020), un dels autors de 
referència de l’art contemporani català. A 
l’homenatge també es va presentar el lli-
bre “Pep Montoya. En funció d’un dir”, un 
reconeixement a la trajectòria artística del 
pintor.  

ÚLTIMA FUNCIÓ
Des de La Passió d’Olesa fem una valora-
ció positiva de l’arrencada de la temporada 
2021. Malgrat que és una temporada total-
ment diferent a les habituals, en què l’es-
pectacle i les maneres de fer-lo arribar al 
públic s’han hagut de reinventar per adap-
tar-los a les circumstàncies actuals, la res-
posta de la gent ha estat molt positiva, tant 
de l’espectacle al teatre, com de l’emissió 
en directe de La Passió per Internet i de 
les càpsules de vídeo immersiu d’escenes 
icòniques.

Pel que fa a l’espectacle teatral, l’estrena 
la van viure des de la platea de La Passió 
gairebé 300 persones que van arrencar els 
primers aplaudiments just començar la re-
presentació. Des d’Internet, més d’un cen-
tenar de persones van veure en directe per 
streaming la representació del 2 d’abril, 
des de Catalunya i des d’altres llocs del 
món.  

Les càpsules de vídeo immersiu, per la 
seva part, el cap de setmana de Setmana 
Santa van tenir gairebé 2.000 visionats en 
conjunt.

Des de La Passió d’Olesa estem contents 
de la resposta de la gent en l’arrencada de 
la temporada. I animem a tothom d’Olesa 
i del Baix Llobregat a acompanyar-nos al 
teatre el proper diumenge 18 a les 18:30 
hores i, a qui no pugui venir a Olesa pel 
confinament comarcal, a veure La Passió a 
través d’Internet. Al web www.lapassio.cat 
hi ha tota la informació.

I també convidem a tothom que entri al ca-
nal de YouTube de La Passió d’Olesa el ma-
teix dia 18 per gaudir de les càpsules de ví-
deo immersiu, que són molt espectaculars. 
Permeten viure escenes icòniques des de 

dins de l’escenari en primera persona (el 
Sant Sopar, l’hort, la creu i el davallament 
i resurrecció).

CONCURS
La regidoria de Festes ha organitzat una 
nova edició del Concurs de Cartells de la 
Festa Major 2021 d’Olesa, dotat amb 800 
€ per al cartell guanyador. Poden partici-
par-hi totes les persones majors de 16 anys 
que ho desitgin, i es podran presentar un 
màxim de dues obres per participant. Les 
creacions han de ser originals i inèdites. 

VOLUNTARIAT
L’Oficina de Català d’Olesa de Montserrat 
ha impulsat un any més el Voluntariat per 
la llengua. Enguany, les trobades per prac-
ticar català entre les parelles lingüístiques 
hauran de ser virtuals a causa de la situa-
ció sanitària.

Les persones interessades en ser volun-
tàries o aprenents poder fer-ho en línia a 
la pàgina web del Consorci per la Normalit-
zació Lingüística o  posant-se en contacte 
amb l’Oficina de Català d’Olesa, al 677 256 
442 o al correu electrònic olesa@cpnl.cat.

AJUTS AL LLOGUER
Fins al 30 d’abril es poden presentar sol·li-
cituds per a la nova convocatòria de sub-
vencions per al pagament del lloguer per a 
persones de 65 anys o més de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. Els ajuts s’adre-
cen a persones que siguin titulars d’un 
contracte de lloguer que constitueixi el seu 
domicili habitual i permanent al territori de 
Catalunya. És una convocatòria de subven-
ció en règim de concurrència competitiva.

MECENATGE
La Fundació Escola Municipal d’Arts i Ofi-
cis ha engegat un programa de mecenatge 
adreçat a institucions, empreses i persones 
particulars que vulguin convertir-se en pa-
trocinadors de l’escola. 

L’escola és una fundació privada que, tot 
i comptar amb subvencions per part de 
l’Ajuntament, té com a font principal d’in-
gressos les matriculacions i mensualitats 
per als cursos i la formació que s’ofereix. 
El curs 2020-2021 ha estat marcat per la 
pandèmia de la covid-19.

L’idea del mecenatge no és cobrir tant l’ac-
tivitat diària sinó poder engegar nous pro-
jectes i que l’escola arribi en bona forma a 
la celebració del seu centenari, el proper 
2024.

Per a més informació: artsioficis.cat.

VINE A
PROVAR

UNA CLASSE
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Dissabte 17
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “UNA NENA 
ENTRE VINT MILIONS”, DE QUIM 
MIRÓ
Un conte que recrea la vida 
d’Alexandra Peraut, una nena 
sesrovirenca de quatre anys que pateix 
progèria, una malaltia que provoca 
l’envelliment prematur dels infants.

Hora: 17:30 hores
Lloc: canal Youtube de RTV10

Divendres 23
PARADETA DE LLIBRES
Hora: de 10 a 13 hores
Lloc: Plaça Xic Mateu

PREMIS SESROVIRENCS DE L’ANY.
Lliurament dels guardons de les 
edicions 2019 i 2020

Hora: 19 hores
Lloc: canal Youtube de RTV10

Dissabte 24
ACTUACIÓ DE LA BANDA DE L’AULA 
DE MÚSICA
Hora: 12 hores
Lloc: porxo de les Escoles Velles

CONCERT-RECITAL “EL SO DE 
LA PARAULA: DE MONTLLOR A 
PAPASSEIT”, AMB PERE COSTA I 
JORDI SÀBAT
Hora: 19 hores
Lloc: Casino

Diumenge 25
CONCERT AMB LA COBLA LA 
PRINCIPAL DEL LLOBREGAT
Hora: 12 hores
Lloc: pista coberta Francesc Castellet

Dimecres 28
INTERCANVI POÈTIC ENTRE ELS 
INFANTS I ELS AVIS DEL CASAL DE LA 
GENT GRAN
Hora: 12 hores
Lloc: canal Youtube de RTV10

ESCACS
El jugador d’escacs César Alcalá s’ha tornat 
a proclamar per segon any consecutiu Cam-
pió de Catalunya sub-16, en el certamen 
celebrat del 27 de març a l’1 d’abril a Salou. 
El jove sesrovirenc es va preparar el torneig 
a fons, entrenant-se sis hores diàries i parti-
cipant 10 dies abans en un torneig reservat 
per a mestres internacionals.

Tot i que va començar relativament tard a 
jugar als escacs, César Alcalá ja s’ha fet un 
lloc i un nom en l’esport del tauler. Precisa-
ment per seu potencial, 10 dies abans del 
campionat de Catalunya, va ser convidat a 
participar un torneig tancat on només po-
dien competir deu mestres internacionals, el 
12th Barcelona Closed IM.

3.5 TONES...
... de productes de primera necessitat és el 
que ha rebut el Banc d’Aliments Parroquial, 
per part del Programa Operatiu d’Ajuda 
Europea als més desafavorits (FEAD) que 
distribueix Creu Roja. Aquest és el tercer 
lliurament corresponent al programa 2020 
pel qual s’han rebut un total de 10,5 tones 
provinents d’excedents alimentaris.

Es tracta principalment de productes de 
llarga durada com oli d’oliva, llegums, arròs, 
conserves, pasta, llet i galetes, així com i 
productes d’alimentació infantil. Creu Roja 
fixa el tipus de transport especial per la re-
tirada dels aliments i el pagament d’aquest 
desplaçament l’assumeix l’Ajuntament.

La seva gestió i distribució es realitza de ma-
nera coordinada entre el Banc d’Aliments 
Parroquial i els Serveis Socials, qui en deriva 
les famílies. Des de l’entitat es confeccionen 
i distribueixen lots quinzenals i mensuals. A 
causa dels efectes de la pandèmia, el nom-
bre de famílies usuàries del Banc d’Aliments 
ha experimentat un fort augment. Així, dels 
49 nuclis familiars que feien ús d’aquest 
servei a finals de març de 2020 s’ha arribat, 
un any després, fins a les 72 famílies, que 
corresponen a 202 persones usuàries.
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Divendres 23

ESPECTACLE “SUPERHEROIS”
De Pop per Xics

Hora: 18 hores
Lloc: Sala Joan Carles i Amat
 

Diumenge 25

CONCERT PEDAGÒGIC
Maria Ribera interpreta Emili Pujol (40è 
aniversari)

Hora: 18 hores
Lloc: Sala Joan Carles i Amat

APROPTEU
És el nom de la nova app que posa en 
marxa la Diputació de Barcelona, un nou 
directori digital de comerç de proximi-
tat, sector que es troba en una situació 
d’excepcionalitat a causa de la crisi de la 
pandèmia sanitària COVID-19. Aquesta, 
malauradament, ha accentuat unes pro-
blemàtiques que ja existien anteriorment, 
com és l’escassa digitalització en el sector 
del comerç de proximitat.

És en aquest entorn on des de la Gerència 
de Serveis de Comerç, s’ha elaborat una 
aplicació mòbil anomenada APROPTEU, 
conjuntament amb l’empresa Indalter. 
una APP totalment gratuïta que oferim 
per a compartir amb tots els municipis 
de la província de Barcelona. Aquesta va 
adreçada tant a comerciants, paradistes, 
qualsevol empresari/a del sector, empre-
nedors/es com a la mateixa ciutadania; 
totes i tots en podem ser usuaris.

Una eina tecnològica per al sector, pràcti-
ca, entenedora, àgil i funcional, que per-
met:

• Aportar eines digitals per tal que 
els nostres comerços i serveis 
aconsegueixin ser més competi-
tius.

• Recolzar el comerç de proximitat a 
perdre la por de fer servir la tecno-
logia; li pot permetre obtenir tot un 

reguitzell d’avantatges per als seus 
negocis.

• Dinamitzar el sector mitjançant la 
tecnologia; implicació de les asso-
ciacions de comerciants i dels ma-
teixos ajuntaments.

AJUTS
Al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya número 8383, del 9 d’abril de 2021, 
ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la 
qual es modifiquen les bases reguladores 
per a la concessió d’ajuts extraordinaris al 
sector del comerç al detall amb establi-
ments de productes no essencials i una 
superfície superior a 400 metres quadrats 
i als establiments o locals comercials que 
es trobin dins de centres, galeries o recin-
tes comercials, afectats econòmicament 
per les mesures de salut pública ocasio-
nades per la pandèmia de la COVID-19.

Es modifica la base 1.4 de l’annex 2 que 
queda redactada de la manera següent: 
“1.4 Quantia de la subvenció. Establi-
ments de comerç al detall de productes 
no essencials amb una superfície superior 
als 400 metres quadrats: aportació única 
de 5.000 euros per establiment.

Establiments o locals comercials que es 
trobin dins de centres, galeries o recintes 
comercials: aportació única de 5.000 eu-
ros per establiment.

Establiments de restauració, és a dir, bars, 
restaurants i cafeteries que es trobin dins 
de centres, galeries o recintes comercials: 
aportació única de 15.000 euros per es-
tabliment”.

CONCURSOS
Les Regidories d’Ensenyament, Cultura 
i Joventut de l’Ajuntament de Monistrol 
convoquen la segona edició del Concurs 
de narrativa infantil i juvenil de Monistrol 
de Montserrat, Sant Jordi 2021. 

Els treballs han d’estar escrits en la moda-
litat de narrativa, en català o en castellà. 
Cada participant pot presentar un treball 
únic i poden prendre part en el concurs 
els infants i els joves que siguin residents 
de Monistrol de Montserrat i els alumnes 
matriculats en centres educatius de Mo-
nistrol de Montserrat.

Hi ha dos categories de participació, en 
funció de l’edat dels infants i joves: Ca-
tegoria Infantil, infants de 6 a 12 anys 
d’Educació Primària (Cicle Inicial, Mitjà 
i Superior), i Categoria Juvenil, joves de 
12 a 18 anys, d’Educació Secundària (1r., 
2n., 3r i 4t d’ESO) 1r i 2n de Batxillerat i 
Cicles Formatius.

El lliurament de premis s’emmarcarà en 
els actes de la diada de Sant Jordi, el di-
vendres 23 d’abril.
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Dijous 22
EL LLIBRE SOBRE FEMINISME I 
DIVERSITAT DE LA CIUTADANIA
Participa en l’elaboració del mural i 
emporta’t d’obsequi el llibre “Tothom 
hauria de ser feminista” fins a exhaurir-
ne les existències.

Hora: de 16:30 a 19 hores
Lloc: Pl

Divendres 23
PARADA DE LLIBRES I ROSES DELS 
NENS I NENES DE 6È
Hora: fins a les 18 hores
Lloc: Plaça

LECTURA DE TEXTOS A TRAVÉS DE LA 
MEGAFONIA DEL CENTRE PER PART 
DE L’ALUMNAT
Hora: horari lectiu
Lloc: Escola Mare de Déu de 
Montserrat

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS 
DEL CONCURS DE  CARTELLS DE LA 
FESTA MAJOR 2021
Hora: 18 hores
Lloc: Saló de plens

Dissabte 24
LECTURA COL·LECTIVA
Totes i tots tenim una obra que ens 
ha marcat. Porta la teva, llegeix-ne un 
breu fragment i explica per què l’has 
triada. Les persones que participin a 
la lectura rebran d’obsequi el llibre 
“Tothom hauria de ser feminista” fins a 
exhaurir-ne les existències.

Hora: 18 hores
Lloc: Centre Cívic Can Sunyer i 
Valldaina

Diumenge 25
ESPECTACLE FAMILIAR 
“CIRCUMLOQUI”.
Titelles, molt d’humor i música 
en directe per a un circ una mica 
esbojarrat i sobre rodes que ha rebut 
un munt de premis

Hora: 12 hores
Lloc: Plaça

WHATSAPP
Els Serveis Socials municipals de l’Ajunta-
ment de Castellví de Rosanes han posat en 
marxa dos nous canals d’atenció ciutada-
na amb l’objectiu d’aproximar-se als veïns 
i veïnes que ho necessitin. D’una banda, 
a partir del 14 d’abril, s’oferirà un cop per 
setmana atenció presencial al Centre Cívic 
de Can Sunyer i Valldaina. De l’altra, s’ha 
posat en marxa un servei de WhatsApp Bu-
siness per atendre peticions d’hora i con-
sultes genèriques sobre el servei en horari 
habitual d’atenció al públic a través del 
696 974 565.

L’oficina de Serveis Socials al barri de Can 

Sunyer i Valldaina atendrà, com fa a l’Ajun-
tament, consultes i tràmits relacionats amb 
els serveis que es presten des d’aquesta 
àrea municipal (llei de dependència, as-
sessorament laboral, consulta jove, aju-
des i subvencions, suport a víctimes de 
violències masclistes, etc.). Es recomana 
demanar prèviament cita per assegurar 
hora de visita i prou estona per atendre bé 
cada cas i també d’acord amb les normes 
de prevenció de la COVID-19. L’horari serà 
dimecres de 12 a 15 hores.

ESTALVI ENERGÈTIC
L’Ajuntament de Castellví ha rebut, de 
mans de la Diputació de Barcelona, els re-

sultats dels projectes 50/50 i Passa l’ener-
gia que es van dur a terme entre el 2019 
i el 2020 per fomentar l’estalvi energètic 
d’edificis públics i analitzar-ne els consums 
per veure com poden ser més eficients. En 
el cas del projecte 50/50, que es va fer a 
l’escola, es va comptar també amb la par-
ticipació de la comunitat educativa del 
centre, on es van posar en marxa petites 
accions quotidianes per fomentar la reduc-
ció dels consums i l’ús eficient de l’energia.

L’anàlisi a l’edifici del col·legi Mare de Déu 
de Montserrat va consistir en estudiar les 
despeses tant d’energia elèctrica com de 
calefacció, i es van posar en marxa algu-
nes accions de millora i sensibilització en-

tre l’alumnat i el cos docent del centre. En 
aquest edifici, es va aconseguir un estalvi 
d’energia elèctrica durant els mesos de 
funcionament del projecte de 1.856 kWh, 
fet que va suposar 324 euros menys i una 
reducció de 578kg de CO2. En el cas del 
consum de calefacció no es va poder re-
duir el consum de combustible. 
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Itinerari planer que ens mostra les 
transformacions de la vida rural collba-
tonina al llarg dels anys. Aquest camí 
és el nexe d’unió dels senders tradicio-
nals de pujada a Montserrat.

Iniciem la caminada a la plaça de l’es-
glésia de Collbató, resseguint el carrer de 
Pau Bertran fins a la sortida del poble 
pel Pujolet. Una vegada fora del poble 
ens comencem a trobar amb diferents 
elements típics del món agrari com: di-
pòsits de vinya, una cisterna de captació 
d’aigua i bons marges de pedra seca. Un 
cop hem passat el bosc consolidat del 

Manelet, observem una panoràmica del 
clot de la Mònica i del torrent de les Arti-
gues, i a ambdós costats com s’enlairen 
la Pastereta i el Frare de Baix.

Un centenar de metres més endavant 
veiem senyalitzat el camí del pont, que 
ens conduiria directament al cim més alt 
del massís, Sant Jeroni.

Arribats a la Vinya Nova, reprenem la 
marxa pel camí de l’olivar del Marrell, 
que marca la partió del terme. Creuem 
la urbanització de Ca n’Ollé i agafem el 
camí vell del cementiri, en el tram final 

del qual trobarem l’Alzina Gran, arbre 
monumental i centenari. Després arri-
bem un altre cop al poble.

Itinerari dels camins rurals de la Vinya Nova i l’Alzina Gran

Rutes
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Font Patronat de la Muntanya

FITXA TÈCNICA 

Sortida Collbató

Desnivell 410 km

Distància 5,3 km

Durada 1 h 50 min

Dificultat Baixa

ESPARREGUERA
• Se vende huerto de 2000 m2 en el 

término municipal de Esparreguera, 
pasado el puente de Olesa, dispone 
de camino particular de acceso direc-
to en coche a la finca, con tres barra-
cas, agua de riego, árboles frutales. 
Finca rústica con escritura.  Precio 
a convenir. Interesados llamar al tel: 
667 537 050.

MARTORELL
• Particular alquila o vende local comer-

cial 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, suelo de parquet, 
puertas automáticas, paredes recién 
pintadas, almacén y aseo. Superficie: 
70 metros cuadrados más el patio. Tra-
to 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 perso-
nes que estiguin interessades en portar 
un hort al poble (amb aigua). Interes-
sat, trucar al tel: 627 956 668.

• Compro o alquilo huerto, terreno, vinya 
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 cos-
tado de la gasolinera. Puerta automà-
tica, precio: 45 euros al mes. Tel: 617 
303 042.

• Auxiliar de enfermería y socio-sanitaria, 
con titulación oficial y experiencia, 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 cualquier 
edad. Preferiblemente en Olesa o cer-
canías. Tel: 677 395 574 (dispongo de 
vehículo).

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