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Abrera
MAIG 2021
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Dissabte 15
CONTA CONTES: “LA FAMÍLIA DE 
LES GERMANES ALGABA” DE LA 
COMPANYIA LA BOIA TEATRE. 
Adreçat a famílies amb infants de 
2 a 8 anys. En commemoració del 
Dia Internacional de les famílies. 
Espectacle gratuït

Hora: 11 hores
Lloc: Casa de Cultura

Dissabte 22
CONCERT DE JAZZ FUSIÓ I SWING
A càrrec de Mar Serra Grup

Hora: 19 hores
Lloc: Sala Municipal

Dimarts 25
“MATERNEM A ABRERA: 
L’ALIMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
I BLW”
A càrrec de Gemma López

Hora: 17:30 hores
Lloc: Casa de Cultura

Dissabte 29
FESTIVAL ROCIERO
A càrrec de Juventudes Rocieras, amb 
actuacions dels diferents grups de ball 
de l’associació.

Diumenge 30
FESTIVAL ROCIERO
A càrrec de Juventudes Rocieras, amb 
actuacions dels diferents grups de ball 
de l’associació.

PEDIATRIA
Des del passat dilluns 10 de maig, el ser-
vei de pediatria del CAP d’Abrera està en 
funcionament en el nou espai habilitat 
en el Centre Polivalent (Plaça Rebato, 1) 
cedit per l’Ajuntament, després de finalit-
zades les obres de condicionament realit-
zades per CatSalut.

El juliol de l’any passat, el servei de pe-
diatria es va traslladar temporalment al 
consultori mèdic del barri de Can amb 
plenes garanties sanitàries, com a me-
sura de prevenció de la Covid-19 i pro-
tegir la salut de la infància. L’Ajuntament 
i el CatSalut vam establir un conveni per 
aquest trasllat i ara, el servei de pediatria 
torna al nucli urbà, a la tercera planta del 
Centre Polivalent. 

Per altra banda, el CAP compta amb un 
nou mòdul de suport en el qual, des del 
passat 19 d’abril, es porta a terme l’activi-
tat sanitària relacionada amb la Covid-19. 
L’Ajuntament va cedir l’espai, situat en la 
zona de pàrquing que hi ha entre l’edifici 
del Mercat Municipal i l’ambulatori, per a 
la seva instal·lació.

850...
...quilos de residus, principalment plàs-
tics, van ser els que van recollir una 
trentena de voluntaris d’Abrera, el passat 
dissabte 8 de maig, amb motiu de les jor-
nades “Let’s clean up Europe”. L’activitat 
va estar organitzada per l’Ajuntament, en 
col·laboració amb l’Associació Naturalista 
d’Abrera ANDA i es va desenvolupar al 
marge del riu Llobregat.

L’activitat ha estat un èxit tant pel nombre 
de participants com els residus recollits; 
la majoria dels residus plàstics que es 
van recollir eren molt antics i feia molt de 
temps que s’havien llençat pels marges 
del riu Llobregat. Destaca la gran quanti-
tat de garrafes d’aigua, una pica de safa-
reig i un parell de taules de plàstic, inclús 
una gàbia d’ocells. Amb els 850 quilos de 
deixalles recollides vam omplir un camió 
de l’empresa Concessionària Abrera, que 
col·labora amb l’Ajuntament en la recolli-
da de residus del municipi.

FRONTENIS
L’abrerenc José Juan Cuesta, del Club 
Frontenis Abrera s’ha proclamat campió 
del Masters de Frontenis en modalitat 
Olímpica, on participaven 3 jugadors del 
club abrerenc. Cuesta ha format parella 
amb Biel Vaghi, del Club Natació Terras-
sa, i tots dos es van imposar a la final a 
la dupla formada per Albert Domínguez i 
Joaquim Mendiola per 25-14.

A més de ser el campió del Màster, José 
Juan Cuesta ha estat el millor jugador 
d’aquesta modalitat al 2019. 

SPINNING
El proper dissabte 5 de juny, la plaça de 
Rafael Casanova una nova Marató d’Spin-
ning a l’aire lliure, que organitzem des de 
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, 
amb la col·laboració de SAFIS Sports. 

La Marató d’Spinning a l’aire lliure co-
mençarà a les 9:30 hores i tindrà una 
durada de 2 hores i 30 minuts; podran 
participar-hi un total de 50 persones, mi-
tjançant inscripció prèvia.

CÀPSULES DE CAFÈ
Durant els últims anys s’ha anat estenent 
el consum de cafè i infusions a través del 
sistema de càpsules individuals. Des de 
la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajun-
tament han engegat la recollida de tots 
els tipus de càpsules de cafè i d’infusions 
per al seu posterior trasllat a les plantes 
especialitzades de reciclatge. Aquesta re-
collida es fa a la Deixalleria Municipal, de 
dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 
17 a 19 hores; els dissabtes i diumenges, 
de 10 a 14 hores.

CURSA
L’Abrera Corre D9, un dels esdeveniments 
esportius més destacats del municipi, 
tornarà a celebrar-se enguany adaptada 
a la situació sanitària actual, després que 
l’any passat la pandèmia de la Covid-19 
no va permetre la seva realització. Des del 
Club d’Atletisme d’Abrera han informat 
que ja s’han obert les inscripcions per la 
cursa única de 5k per a adults que es ce-
lebrarà el diumenge 6 de juny.

COMPREM A ABRERA, I 
TU?
Amb l’objectiu de promocionar i dina-
mitzar el comerç de proximitat i reactivar 
l’economia local, s’ha posat en marxa la 
campanya “Comprem a Abrera”, per a la 
qual es destinaran 100.000€, amb possi-
bilitat de ser ampliables, en dues convo-
catòries durant l’any 2021: ara, la primer 
convocatòria primavera-estiu, i la segona 
és previst realitzar-la durant la tardor-hi-
vern.

Fins al dijous 8 de juliol es podran acu-
mular tiquets de compra de qualsevol co-
merç d’Abrera; més endavant, del 16 de 
juny al 9 de juliol, a les oficines del Mer-
cat Municipal, aquests tiquets es podran 
bescanviar per cupons de 5 euros. Els 
cupons descompte es podran fer servir 
del 16 de juny al 29 d’agost als comerços 
adherits a la campanya, que estaran sen-
yalitzats a través d’un distintiu.

Els comerços abrerencs interessats a ad-
herir-se a la campanya, han d’enviar un 
correu electrònic a l’adreça compremaa-
brera@abrera.cat indicant a l’assumpte 
“Accepto adherir-me a la campanya” i 
indicant el nom de l’establiment i les da-
des personals (nom, cognom i DNI) de la 
persona responsable. 

Per a més informació, us podeu adreçar 
a les dependències del Departament de 
Comerç (primera planta del Mercat Mu-
nicipal), de dilluns a divendres de 9 a 
14 hores i dimecres de 16.30 a 19 ho-
res.  També pots trucar al telèfon 93 770 
0102, o enviar un correu electrònic a: 
promocioeconomica@abrera.cat.
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Dijous 13

EXPOSICIÓ “LA VIDA DE L’AIGUA”
Lloc: Casal de la gent gran
Hora: fins al 25 de maig
Organització: Ajuntament

Divendres 14

CONTACONTES SOBRE MODELS 
FAMILIARS “TRES AMB TANGO”
Lloc: Casal de la gent gran
Hora: 18:30 hores
Organització: Ajuntament

Dilluns 24

XERRADA: “EDUCACIÓ MENSTRUAL”
Lloc: Casal de la gent gran
Hora: 18:30 hores
Organització: Ajuntament

Dimecres 26

XERRADA: “SALUT EMOCIONAL”
Lloc: Centre Cívic de Can Sunyer i 
Valldaina
Hora: 18:30 hores
Organització: Ajuntament

FESTA MAJOR 
2021
Divendres 28

PREGÓ DE FESTES
Hora: 19:30 hores
Lloc: pista poliesportiva

CONCERT SHOW
Hora: 19:45 hores
Lloc: pista poliesportiva

Dissabte 29

EXHIBICIÓ DE CULTURA POPULAR 
(BASTONERS) I BATUCADA
Hora: 12 hores
Lloc: plaça del poble

JOCS RECICLATS PER A TOTES LES 
EDATS
Hora: a partir de les 16:30 hores
Lloc: plaça del poble

CONCERT AMB ORQUESTRA
Hora: 19:30 hores
Lloc: pista poliesportiva

Diumenge 30

ESPECTACLE FAMILIAR “MADAME 
ROULOTTE”
Hora: 12 hores
Lloc: plaça del poble

VÍCTOR ARBELO EN CONCERT
Hora: 19 hores
Lloc: plaça del poble

CONVIVÈNCIA
Castellví de Rosanes s’ha dotat, per prime-
ra vegada, d’una ordenança municipal de 
civisme que regula la convivència ciutada-
na als espais públics en temes que van des 
de l’ús dels equipaments al tractament del 
mobiliari urbà passant pel consum d’alco-
hol a la via pública o els sorolls, entre d’al-
tres. Alhora, el municipi comptarà també 
amb una ordenança governativa de tinença 
d’animals on es recullen tots aquells aspec-
tes relacionats amb la responsabilitat de les 
persones que tenen animals. L’Ajuntament 
tenia fins ara una ordenança de tipus fis-
cal relacionada amb els animals que regu-
lava només alguns aspectes sobre la seva 
tinença. Ambdós textos s’han aprovat de 
forma inicial per la unanimitat del ple, des-

prés d’un procés d’elaboració en comissió 
de treball i havent passat per un tràmit pre-
vi d’audiència pública oberta a la població.

PODA
L’Ajuntament modifica aquest 2021 la re-
collida de poda i restes vegetals per reduir 
el dèficit del servei amb canvis que afec-
taran sobretot les persones que en fan un 
ús intensiu. Després d’analitzar el 2019 i 
el 2020, s’ha vist que a la majoria de llars 
usuàries es recullen fins a 10 saques/any. 
Un petit grup d’habitatges se situa per so-
bre de 20 saques/any i, en alguns casos, 
30 saques/any. Davant d’aquesta situació i 
vistos tant l’increment de costos i com la 
saturació que s’ha generat alguns mesos –

amb retards que han perjudicat el conjunt 
del servei-, l’Ajuntament ha aprovat un nou 
preu públic que s’aplicarà a partir de l’on-
zena saca recollida anual -de la primera 
saca fins la desena el pas del camió serà 
gratuït com fins ara. Alhora es crea un preu 
de compra de la saca per a qui vulgui ad-
quirir-la a l’Ajuntament (es podran comprar 
també en altres proveïdors).

15.000 EUROS
És la quantitat que l’entitat castellvinenca 
HipoFam va aportar al Vall d’Hebron Ins-
titut de Recerca (VHIR) amb la seva acció 
solidària per donar suport a la recerca so-
bre la hipomagnesèmia familiar, una malal-
tia rara d’origen genètic. L’acte de donació 
va comptar amb el president d’HipoFam, 
Antonio Cabrera, i el seu fill; la Dra. Gema 
Ariceta, cap del servei de nefrologia pedià-
trica de l’Hospital universitari Vall d’Hebron 
i investigadora principal del grup de recer-
ca CIBBIM – Nanomediciona – Fisiopatolo-
gia Renal del VHIR, i Mònica Vall, investiga-
dora d’aquest mateix grup. La donació s’ha 

fet a través de la campanya “Apadrina un 
investigador” i els fons aportats per Hipo-
Fam al VHIR es destinen a finançar la con-
tractació de Vall, que realitza la seva tesi 
doctoral sobre la hipomagnesèmia familiar 
amb hipercalciúria i nefrocalcinosi. 
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Diumenge 16

CONCERT SOPRANO I GUITARRA
Amb Anna Tobella i Eugeni. Concert 
dins del cicle de primavera. Autors: 
Bizet, Oltra, Muriel i Adaptacions 
Garcia Lorca

Hora: 19 hores
Lloc: Església de Sant Corneli

Dimarts 18

ACTIVITAT DE LECTURA PER A 
INFANTS DE 6-7 ANYS: “PRIMERS 
LECTORS”
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 21

CLUB DE LECTURA “PEQUEÑOS 
FUEGOS POR TODAS PARTES”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

Diumenge 23

CAMPANYA DONACIÓ SANG
Hora: 10 hores
Lloc: Casal de Cultura

CONCERT ORGUE I TENOR 
Amb Mercè Sanchís i Alex Vicens. 
Concert dins del cicle de primavera. 
Autors: Haendel, Schubert, Valls
Hora: 19 hores
Lloc: Església de Sant Corneli

Dijous 27

XERRADA “MINERALS A LA SALUT DE 
LA DONA”
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organització: Associació de Dones de 
Collbató

Divendres 28

XERRADA: “LA SALUT DE LES DONES”
Amb motiu de la commemoració del 
Dia internacional d’acció per la salut de 
les dones
Hora: 19 hores
Lloc: Casal de Cultura
Organització: Associació de Dones de 
Collbató

Divendres 30

CAMINADA DE LES DONES
Hora: 9:30 hores
Sortida: plaça de l’Era

El Bruc
MAIG 2021
GUIAONANEM.CAT

Dilluns 17
CLUB DE LECTURA PER ADULTS “EL 
BOLÍGRAF DE TINTA VERDA”
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 19
TALLER DE RISOTERÀPIA
Hora: 18 hores
Lloc: El Punt Jove del Bruc

Divendres 21
CLUB DE LECTURA NOIR “EL 
RATPENAT”
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 22
SEGON CICLE D’EXCURSIONISME 
Amb guia: Bosc de les Creus - 
Torrent de Julenques - Sant Simeó – 
Matastacs

Hora: 9 hores
Punt de trobada: Urbanització Ca 
l’Esteve (Sant Salvador de Guardiola)

Diumenge 23
PROVA CICLISTA EL TIMBALER DEL 
BRUC I CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE CONTRARELLOTGE INDIVIDUAL
Hora: a partir de les 9 hores

TALLER DE JARDINERIA SOSTENIBLE
Amb el col·lectiu Eixarcolant

Hora: 18 hores
Lloc: Centre d’Activitats Artístiques 
Can Serrat
Organització: Roca Verda

Dimarts 25

“CANVIA EL XIP,  
RECICLA’LS”
Taller sobre formació en la reparació 
de petits aparells electrònics; eines 
i consells pel bon manteniment 
d’aquests objectes. Exposició 
sobre residus d’aparells elèctrics i 
electrònics, del 26 de maig a l’1 de 
juny.

Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 28

CLUB “EL MATÍ DELS MÉS MENUTS”, 
POEMES PER A INFANTS
Hora: 9:30 hores
Lloc: Biblioteca

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA A CAN 
MAÇANA
Hora: del 28 de maig a les 22 hores al 
29 de maig a les 0.30 hores

Diumenge 30
TALLER “PLANTA UN HORT, CULTIVA 
REVOLUCIÓ”
Taller gratuït d’horta ecològica de 4 
sessions per conèixer els fonaments 
bàsics, aprendre tècniques i habilitats 
a l’hora de ser autosuficients i 
embrutar-nos les mans mentre 
cultivem revolució.

Hora: 16 hores
Lloc: Masia de Can Serra
 

CONTRARELLOTGE
El proper 23 de maig es disputarà la pri-
mera prova ciclista “El Timbaler del Bruc” 
i durant tota la cursa es podrà gaudir del 
paisatge de la vesant sud-est de la muntan-
ya de Montserrat.La cursa, enguany, serà 
el Campionat de Catalunya per a totes les 
categories, les masculines i les femenines, 
acollint així als millors ciclistes d’arreu. El 
recorregut, marcat per l’orografia, és força 
exigent amb una pronunciada pujada de 
sortida, continus tobogans fins arribar a 
la baixada final que ens retornarà al nu-
cli del Bruc, d’on es realitzarà el punt de 
sortida i d’arribada.Al llarg de la setmana 

s’han organitzat tallers i activitats de ciclis-
me infantil. El diumenge 23 de maig, a les 
11 hores, hi haurà una sortida guiada amb 
bicicleta per als veïns i veïnes del Bruc. 
L’aforament a la sortida amb bicicleta és 
limitat i s’haurà de reservar prèviament a 
través de l’Ajuntament del Bruc, trucant al 
93 771 0006 o omplint el formulari de par-
ticipació. Les inscripcions al Campionat de 
Catalunya seran de la manera habitual al 
canal de la Federació Catalana de ciclisme. 
La prova ciclista El Timbaler del Bruc està 
organitzada pel club ciclista Els Culets Ver-
mells juntament amb la colla Els Bruckers i 
l’Ajuntament del Bruc, en coordinació amb 
la Federació Catalana de Ciclisme. 

OBRIM A LES  7.00 H 
DEL MATÍ
TANQUEM A LES 23.00 H 
DE LA NIT
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PREMI DE RECERCA
La Regidoria de Patrimoni Històric Cultural 
de l’Ajuntament d’Esparreguera ha convo-
cat la sisena edició del Premi de Recerca 
Vila d’Esparreguera, un certamen que té 
per objectiu promoure l’estudi i la recerca 
en qualsevol àmbit del coneixement cen-
trat en el municipi. Hi ha dues categories, 
Adults i Joves, aquesta darrera integrada 
per dues subcategories, 3r i 4t d’ESO i 1r i 
2n de Batxillerat. Les obres es poden pre-
sentar fins al divendres 4 de juny a les 14 
hores a l’OAC.

SEGURETAT
Segons les dades fetes públiques per la 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra en la 
sessió de la Junta de Seguretat Local, a Es-
parreguera els fets delictius disminueixen 
un 17% durant el passat 2020, quan es 
van denunciar 862 fets delictius. Del total 
de fets denunciats, un 79,5% han estat 
per delictes contra el patrimoni, un 12% 
per delictes contra les persones i un 5% 
per delictes contra la seguretat del trànsit. 
L’activitat policial del 2020 però, va estar 
especialment condicionada per la situació 
de pandèmia, en aquest sentit a Esparre-
guera es van interposar 737 denúncies per 
incompliment de les mesures sanitàries i es 
van fer 1.386 dispositius estàtics de control 
de vehicles per part de la Policia Local.

PACTE
L’equip de govern, format pel PSC i Es-
parreguera en Comú, ha firmat amb el 
grup municipal de Ciutadans l’acord per a 
l’aprovació del segon paquet d’inversions 
i despeses finançades amb romanents de 
tresoreria. L’import d’aquestes inversions, 
que van ser aprovat al passat ple municipal, 
ascendeix a 5,2 milions d’euros que es des-
tinaran a accions que no comportin des-
peses estructurals i que responguin a les 
necessitats del municipi i de l’Ajuntament.

PAVELLÓ
L’Ajuntament ha adjudicat les obres de re-
paració del pavelló municipal El Castell a 
l’empresa B28 Construccions per un import 
de 340.156 euros, iva inclòs, i la direcció 
facultativa dels treballs a l’empresa Eddab 
Arquitectura, per 8.343 euros, iva inclòs. El 
consistori està ara pendent de la validació 
del pla de seguretat i salut presentat per la 
constructora i de la formalització, posterior-
ment, del contracte. Amb aquests tràmits 
pendents, s’estima que les obres podrien 
començar a principis de juny. Aquesta 
intervenció servirà per reparar els desper-
fectes que va patir l’equipament durant el 
temporal de pluja i calamarsa del maig de 
l’any passat, que van afectar principalment 
al parquet, els paraments de fusta i les 
lluernes. Com a conseqüència dels danys 
ocasionats, la instal·lació roman tancada 
des de llavors per a la majoria d’activitats.

BEQUES LOLA LIZARAN
L’Associació Lola Lizaran promou i fomen-
ta les activitats relacionades amb les arts 
escèniques a Esparreguera. És per això 
que convoca anualment unes beques que 
porten el nom de l’actriu esparreguerina, 
destinades a facilitar els estudis superiors 
als joves de la vila que vulguin dedicar-se 
professionalment al teatre, la dansa, la mú-
sica o al circ.
El fons econòmic de les beques procedeix 
de les activitats que organitza l’Associació, 
així com d’una aportació de l’Ajuntament i 
de donacions d’empreses i particulars de la 
vila. Enguany es convoca a la 18ena edició 
de les Beques adreçada a joves d’entre 16 
i 25 anys (de 14 a 25 en el cas dels estudis 
de dansa) amb els estudis d’ESO aprovats. 
Tota la documentació s’ha d’enviar per co-
rreu electrònic a bequeslolalizaran@gmail.
com i el termini de presentació de les sol·li-
cituds finalitzarà el proper 12 de juny.

Dijous 13

CLUB DE LECTURA TEATRE 
“L’EMPERADRIU DEL PARAL·LEL”, DE 
LLUÏSA CUNILLÉ
Hora: 18:30 hores

CLUB DE LECTURA PER ADOLESCENTS
Hora: 16:30 hores

TALLER CREATIU DE 4 A 12 ANYS: 
“VAIXELLS DE VELA”, AMB ACTIVIJOC
Hora: 17:30 hores

Divendres 14

CLUB DE LECTURA FEMINISTA “SEX 
¡OH!: MI REVOLUCIÓN SEXUAL”, DE 
LYONA
Hora: 18:30 hores

TEATRE “ESTRIPS”
Hora: 20 hores
Lloc: Teatret
També estan programades les 
següents funcions, els dies 15, 16, 
21, 23, 28 29 i 30 de maig, divendres 
i dissabtes, a les 20 hores i els 
diumenges, a les 19 hores.

Dilluns 17

PETIT CLUB DE LECTURA
Hora: 17:30 hores

Dimecres 19

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Hora: 18 hores

#ACTIVATJOVE BAT RIP RIP ZAS
Hora: 18 hores

Dijous 20

CONCURS “KAHOOT DE CATALÀ”, 
PER A ESTUDIANTS DE BATXILLERAT
Hora: 18 hores

Dissabte 22

HORA DEL CONTE DE 0 A 3 ANYS: “LA 
GRANJA NO S’ADORM”, AMB ADA 
CUSIDÓ
Hora: 11 hores

TALLER DE 6 A 12 ANYS “VINE A 
FER UN HORT URBÀ AL TERRAT 
DE LA BIBLIOTECA”, AMB ESTER 
CASANOVAS
Hora: 11 hores

Dimecres 26

MINICLUB DE LECTURA
Hora: 17:30 hores

Dijous 27

CONFERÈNCIA I PROJECCIÓ 
D’OTELLO, DE GIUSEPPE VERDI
Hora: 17 hores

HORA DEL CONTE DE 4 A 10 
ANYS “QUI VOLA EN AQUESTA 
ESCOMBRA?”, AMB SANDRA ROSSI
Hora: 17:30 hores

Divendres 28

CLUB DE LECTURA D’ADULTS “EL 
CAMÍ DELS ESBARZERS”, D’ALBA 
DALMAU, AMB LA PRESÈNCIA DE 
L’AUTORA
Hora: 18:30 hores

Dissabte 29

TALLER DE TITELLES-AUTORETRAT DE 
PAPER AMB NICOLE MOREL
Hora: 11 hores

TALLER DE 6 A 12 ANYS “VINE A 
FER UN HORT URBÀ AL TERRAT 
DE LA BIBLIOTECA”, AMB ESTER 
CASANOVAS
Hora: 11 hores

Dilluns 31

CLUB PRIMERES LECTURES
Hora: 17:30 hores

Totes les activitats son a la Biblioteca 
a excepció de l’obra de teatre 
“Estrips”
 



9

Martorell
MAIG 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 14
CINECLUB: “THE KID”, DE CHARLES 
CHAPLIN
Hora: 19 hores
Organització: Associació Cinema del 
Diable i BCN Film Fest

Dissabte 15
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“ATRAPADES EN EL TEMPS”, DE 
MÒNICA USART I GEMMA PUIG, 
METEORÒLOGUES
Hora: 12 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Diumenge 16
LA XARXA, TEATRE FAMILIAR: “JOC 
DE CADIRES”
Amb la companya Cal Teatre. T’has 
assegut mai a la cadira d’un altre? Una 
família s’asseu a taula. Cadascú ocupa 
la seva cadira i el seu lloc, com s’ha 
fet sempre. I ningú es pregunta qui li 
va assignar aquest lloc ni perquè, com 
passa amb les coses que simplement 
són “així”. Però què passaria si un dia 
algú s’asseu en un lloc diferent al que 
li toca? Espectacle gratuït.

Hora: 12 hores
Lloc: Nau#2 de Ca n’Oliveres

Dijous 20
REUNIÓ DEL CLUB DE LECTURA 
NOCTURN
Hora: 21 hores
Lloc: Biblioteca

Dimarts 25
HORA DEL CONTE: 
“MARRRAMIIIAAAOUUU!”, AMB 
MON MAS, NARRADORA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Dijous 27 
PRESENTACIÓ DE L’ASSAIG “UN 
VIATGE AL PAÍS DELS BLANCS”, 
D’OUSMAR UMAR
Hora: 18:30 hores
Lloc: Terrassa de la Biblioteca

Diumenge 30
RUTA LITERÀRIA DE FRANCESC 
PUJOLS
Hora: 12 hores
Lloc: Plaça de l’Església
Organització: Fundació Francesc 
Pujols 

BOSSES VIATGERES
La Biblioteca ha engegat un nou projecte, 
juntament amb les llars d’infants del poble 
que gira al voltant del foment de l’hàbit 
lector des de les primeres edats de vida. 
L’activitat anomenada “Bosses viatgeres”, 
consisteix en l’oferiment per part de la bi-
blioteca d’aquestes bosses als grups de P2 
de les llars d’infants municipals de Martore-
ll. A la bossa els més petits trobaran un lot 
de llibres, seleccionats per estimular l’hàbit 

i el gust pels llibres dels menuts. L’objectiu 
és potenciar els moments màgics de lectu-
ra en família, i a la vegada, consolidar un 
vincle entre la biblioteca, les famílies i les 
llars d’infants.

FORMACIÓ
El Centre de Promoció Econòmica de Mar-
torell té obertes les inscripcions per partici-
par a les noves accions formatives del pro-

grama “Martorell adapta’t”, que comença 
aquest mes de maig i s’allargarà fins al 
novembre d’enguany. L’objectiu d’aquest 
projecte, subvencionat per la Diputació de 
Barcelona, és formar persones aturades, 
inscrites al Servei Local d’Ocupació, per 
facilitar-les la inserció laboral.

Davant la situació de COVID-19, des del 
Centre de Promoció Econòmica han pro-
gramat aquestes formacions en modalitat 
telemàtica per dur-les a terme en un entorn 

segur i àgil. “El primer taller serà d’alfabe-
tització digital, “Tractament eficient de tex-
tos amb Microsoft Word (amb tots els teus 
dispositius: ordinador, mòbil o tablet)”, cinc 
sessions que tindran lloc els dies 10, 11, 
12, 18 i 19 de maig, de 9:30 a 14:30 hores, 
amb un total de 25 hores de durada”.

El següent taller és una sessió d’orientació 
laboral de 12 hores de durada, que es rea-
litza el dies 24, 25 i 26 de maig, “El mètode 
888 (8 esglaons, 8 actituds, 8 competèn-
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cies imprescindibles per trobar feina)”. 
Aquestes sessions van adreçades a joves 
demandants d’ocupació, beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil, on coneixe-
ran les competències clau més valorades 
per les empreses a l’hora d’accedir a un 
lloc de treball: iniciativa, autoconfiança, 
comunicació, empatia, negociació, lide-
ratge, treball en equip.

MOLÍ FARINER
El Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) 
del Molí Fariner se situa a la desena posi-
ció del rànquing d’altes d’empreses d’en-
tre els 44 punts PAE que hi ha a la de-
marcació de Barcelona. Així ho defineix el 
Termòmetre PAE del primer trimestre de 
2021, que elabora la Diputació. Entre l’1 
de gener i el 31 de març, el punt PAE de 
l’Ajuntament de Martorell ha donat d’alta 
11 empreses; nou autònoms i autònomes 
i dues societats limitades.

El Termòmetre és una eina del Servei de 
Teixit Productiu de la Diputació de Bar-
celona que valora el volum d’activitat dels 
punts PAE, tot presentant un rànquing 
d’altes de l’any en curs i de les acumu-
lades des de la seva creació. Aquest ins-
trument promou la tramitació gratuïta i 
telemàtica als emprenedors a l’hora de 
constituir empreses.

El bon posicionament del servei a Martore-
ll s’evidencia amb les 182 altes tramitades 
pel Centre de Promoció Econòmica des 
del maig de 2014: 154 altes d’empresaris 
individuals i 28 d’activitat com a Societats 
de Responsabilitat Limitada (SL). 

RENOVACIÓ
El Martorell Pàdel Club ha renovat la 
seva junta directiva. Després d’una etapa 
de quatre anys com a presidenta, Anna 
Puente ha donat pas a Francesc Corta-
della perquè n’assumeixi la direcció. Amb 
una junta directiva molt similar a la que 
ja tenia el club, l’entitat viu el canvi de 
president en el primer any després de la 
pandèmia.

Quatre temporades més tard de la seva 
creació, Francesc Cortadella serà el se-
gon president de Martorell Pàdel Club. 
Cortadella ja va ser-hi en els inicis i en 
la consolidació del pàdel a les pistes del 
Complex Esportiu La Vila. Ara ho farà al 
capdavant de l’entitat que aplega els 
practicants d’aquest esport a Martorell. La 
junta també la formaran Òscar Herrero i 
Xavier Pedró com a vicepresidents, Ana 
Maria Blanco serà la secretària, Josefina 
Agut la tresorera i Lluís Carballido, Mario 
Pérez, Silvia Casas, Marta Rams, Marta 
Díaz, Fermín Arranz i Alberto González 
com a vocals.

El Martorell Pàdel Club ha aconseguit un 
ascens a Divisió d’Honor, històric, per a 
l’equip masculí, i també ha aconseguit si-
tuar el conjunt femení a Primera Divisió. 
Actualment, l’escola compta amb uns 90 
integrants i l’equip masculí de Veterans és 
la categoria més alta on el club martore-
llenc hi és present, amb un ascens ara fa 
dues temporades.

APRENENTS
L’Escola d’Aprenents de SEAT escalfa mo-
tors per al curs 2021-22. El centre d’FP 
Dual manté obert fins al 31 de maig el 
període d’inscripcions per al nou curs, 
en el qual 74 joves talents podran iniciar 
els seus estudis en un dels seus quatre 
cicles superiors. Aquesta formació bus-
ca capacitar els estudiants per a la seva 
incorporació al món laboral i convertir-los 
en motor de transformació del sector au-
tomobilístic. Tots els alumnes que acaben 
aquests estudis s’incorporen a treballar a 
SEAT amb un contracte indefinit, el que 
ha convertit a l’Escola en bressol de l’ocu-
pabilitat per a joves i una sòlida pedrera 
de la companyia.

El centre imparteix estudis de cicle supe-
rior sota el model alemany de Formació 
Dual, un sistema que redueix la distància 
entre el que s’ensenya a les aules i la rea-
litat pràctica que necessiten les empreses. 
Aquesta formació s’ha anat adaptant any 
rere any per incorporar el desenvolupa-
ment de capacitats vinculades a la digita-
lització i les noves tecnologies.

Els estudiants realitzen gairebé 5.000 ho-
res d’aprenentatge, el doble de la mitjana 
dels altres cicles formatius a l’Estat, entre 
teoria i pràctica. L’aprenentatge pràctic el 
duen a terme des del primer dia, amb re-
muneració econòmica, tant en els tallers 
ubicats a les aules com en els tres centres 
productius de SEAT a Martorell, Barcelona 
i el Prat.

CAMPANYA
Fins al proper 31 d’agost, el grup de 
Proximitat-Rural dels Mossos d’Esqua-
dra de Martorell, activaran el dispositiu 
especial en l’àmbit rural, coincidint amb 
la campanya de recollida de fruita dolça. 
Complementa el treball preventiu que ja 
efectuen tot l’any i s’emmarca dins el Pla 
Operatiu Específic del Món Rural que el 
cos de Mossos d’Esquadra realitza a tot 

Catalunya. El disseny del servei s’obté 
gràcies a la informació proporcionada pels 
diferents col·lectius de pagesos i la resta 
de teixit en l’àmbit rural.

L’objectiu principal és la prevenció de furts 
de fruita i robatoris de maquinària agríco-
la, però el servei també contempla aprofi-
tar aquests recorreguts per donar cobertu-
ra a altres demandes de la ciutadania com 
ara el control motoritzat al medi natural o 
la prevenció del nostre patrimoni històric.

Les masies i les cases aïllades també són 
un dels objectius d’aquest dispositiu. En 
molts casos, els habitants d’aquestes zo-
nes tenen una edat avançada, amb unes 
necessitats de seguretat i assistencials 
concretes i específiques.

ESTIU A L’ESCOLA
El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció 
a les Persones de Martorell (PMSAPM) 
ha obert les inscripcions al nou programa 
d’activitats “L’Estiu a l’Escola”. Es tracta 
d’una proposta d’activitats lúdiques i es-
portives matinals per a infants de 3 a 12 
anys a sis escoles de Martorell, que se 
celebraran entre el 28 de juny i el 30 de 
juliol. La data límit per a les inscripcions 
és el 31 de maig, al web o a les oficines 
del PMSAPM.

“L’Estiu a l’Escola” inclou activitats físi-
ques, esportives i lúdiques per als infants, 
per a potenciar la seva formació integral, 
desenvolupament personal i construcció 
del coneixement. A través de l’activitat fí-
sica i la salut, aprendran a controlar les 
habilitats motrius bàsiques, introduir hà-
bits higiènics i establir en el joc un mitjà 
de relació, de divertiment i d’ús del lleure. 
Alhora, esdevé una continuïtat del progra-
ma ‘Esport Educatiu a l’Escola‘, en el marc 
del projecte Martorell 360º.

Font: Ajuntament Martorell
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SEGLE XVIII: LA 
PRESÓ D’OLESA
La Torre del Rellotge no és el campanar de 
l’església, sinó que té les característiques 
d’una torre de defensa, i en època medie-
val havia estat lligada a una construcció 
amb tipologia de castell.

El nom de torre és homònim fins a darre-
ries del segle XVIII, en canvi la fàbrica de 
la Torre del Rellotge, com a integrant del 
conglomerat format per l’església i el cas-
tell, té tota la traça d’una edificació de mi-
tjans del segle XVI contemporània a l’obra 
de l’església parroquial. Segons la definició 
del diccionari, una presó és l’establiment 
penitenciari destinat a la custòdia de de-
tinguts i processats, on també poden ser 
acomplertes penes curtes de privació de 
llibertat. Generalment fins que no es va 
crear el famós correccional de Sant Miquel 
l’any 1703, per el llavors Papa Climent XI, 
les presons acostumaven ser llocs inhospi-
talaris i llòbrecs (calabossos), situats en el 
subterranis de fortaleses i castells.

Aquest era el cas de la d’Olesa, ja que en 
un esborrany notarial del llavors notari Jo-
seph Singla, amb data 28 de juliol de 1712, es pren acta de l’estat deplorable 
en que es troba la presó: “.....conferits Josep Aregall i Pau Casals lo dic present 
davant la presó de dita vila de Olesa construïda en lo Castell de la mateixa vila 
han vist que dita presó està detinguda la persona de Josep Calsa...y que si ha de 
estar temps en dita presó es cert que si ha de emmalaltir perquè dita presó està 
tancada amb totes las dues portes i a la de més enllà sols hi ha una reixeta petita 
de ferro que sols hi pot passar un pa de sou y a la mes ençà és a la primera porta 
sol hi ha una finestreta d’un pam d’ample a tot quadro per la qual finestreta hi ha 
un baf i calentor que ningun home hi pot tenir lo cap ni ho pot suportar. La presó 
es molt petita i fosca i perillosa de emmalaltir-se los presos que han d’estar en 
ella, no hi ha sinó una espitllera alta en la paret que dona al carrer que sols es dita 
espitllera de un pam i mig....”

Aquesta presó era al Castell d’Olesa, però quina era la situació exacte?

Un document existent a Cal Pel·la amb data de 18 de maig de 1879 i signat per  
Francesc Boada i Parera, prevere i fill de dita casa, en diu que “a Olesa hi havia 
un castell molt gran, propi de l’Abat de Montserrat. En els angles del castell hi 
havia unes torres quadrades i que avui (1789) sols n’existeix una de sencera, molt 
alta, i al peu d’ella és la presó amb grosses reixes”.

Sens dubte la torre 
alta a la que es refereix 
el prevere Francesc  
Boada, és l’actual “To-
rre del Rellotge”. Per 
tant, moguts pel nostre 
afany de recerca i co-
neixement de la història 
d’Olesa, vàrem fer una 
visita al campanar. Da-
vant la torre i damunt 
la porta veiem una fi-
nestra “amb grosses 
reixes” i fen de llinda, 

una pedra amb la inscrip-
ció “1728”, data en que 
hom creiem es va engran-

dir l’espitllera a que fa referència l’acta notarial transcrita. Aquesta data de la torre 
es tracta de l’arrebossada i consolidació com ho indica clarament aquesta xifra 
feta damunt del material arrebossat

Fen referència a la porta, podem dir que la seva obertura no es va produir fins a 
finals del segle XIX, ja que una carta tramesa “al Batlle de Olesa el 29 de març de 
1895 des de Montserrat per Fran Josep Blanch, ens diu s’ha de fer la porta i “....
entrada  por la calle pública....”

Els dibuixos que hi ha dins la torre anomenats grafits, són com una necessitat psi-
cològica de fer patent un exhibicionisme reprimit o bé la necessitat de patentitzar 
una protesta sota l’anonimat contra qualsevol aspecte de l’ordre establert, o per 
a deixar constància d’un record. La torre del rellotge pertanyia al castell i actual-
ment encara  pertany a l’Ajuntament. El rellotge actual fou comprat en subhasta 
pública el 22 de juny de 1899.

L’any 1900 la base de la torre encara hi havia la presó, després es va emprar com 
a “Cuartelillo de Serenos”, fins el 1932. L’Ajuntament canvià la seva ubicació i es 
va traslladar a l’edifici de l’Hotel Gori el 5 de novembre de  l’any 1933.

Elies Valldeperes

Col·laboració: Centre Muntanyenc i de Recerques d’Olesa

La torre i la porta de la presó a la part inferior, i 
la reixa que es trobava sobre la porta.

Grafits trobats a les parets de la pressó

Situació de les dependències de l’antic Ajuntament on és ara la pa-
rròquia i a baix a l’esquerra la torre on hi havia la presó.
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Dijous 13

TALLER DE MUSICOTERÀPIA 
EMOCIONAL
Hora: 15:30 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Escola Municipal de Música

Divendres 14

TALLER DE MÚSICA PER A NADONS 
(DE 3 A 36 MESOS)
Hora: entre les 16:30 i les 19:15 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Escola Municipal de 
Música

Dissabte 15
PRESENTACIÓ DE LA BASES DE 
DADES DELS DEPORTATS DEL BAIX 
LLOBREGAT ALS CAMPS NAZIS
Amb motiu de la commemoració del 5 
de maig, “Dia d’homenatge als morts 
als camps de concentració nazis”.
Hora: 18 hores
Lloc: L’Escorxador
Organització: Amical de Mauthausen, 
Xarxa Mai Més, Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, Memorial Democràtic i 
Ajuntament d’Olesa

Diumenge 16

TALLER D’UKELELE
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Escola Municipal de 
Música

Dilluns 17

BIBLIOLILÀ 2021
Activitats per a públic familiar al voltant 
del Bibliolilà 
Lloc: Biblioteca (fins al 21 de maig)
Organització: Biblioteca

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“TEIXINT CREACIONS” (JOIES) 
D’ESTEFANIA BAUTISTA
Lloc: Biblioteca (fins al 29 de maig)
Organització: Biblioteca

HORA DEL CONTE PER A PETITS 
LECTORS. SESSIÓ PER A NENS I 
NENES D’1 A 4 ANYS, A CÀRREC DEL 
NARRADOR SANTI ROVIRA. 
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 19

TALLER DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
PER A PROFESSIONALS “PASTISSERIA 
I FLEQUES”
Hora: 17 hores
Lloc: Ajuntament

Divendres 21

TALLER DE MÚSICA PER A NADONS 
(DE 3 A 36 MESOS)
Hora: entre les 16:30 i les 19:15 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Escola Municipal de 
Música

Dimecres 26

TALLER DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
PER A PROFESSIONALS “MENJARS 
PER EMPORTAR”
Hora: 17 hores
Lloc: Ajuntament

Divendres 28

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE ELS 
PLANS URBANÍSTICS EXISTENTS I DE 
FUTUR AL BARRI DE SANT BERNAT
Hora: 19 hores
Organització: Ajuntament i AV Sant 
Bernat

TALLER DE MÚSICA PER A NADONS 
(DE 3 A 36 MESOS)
Hora: entre les 16:30 i les 19:15 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Escola Municipal de 
Música

CLUB DE LECTURA, AMB LA MARTA 
PUIG. ES COMENTARÀ “LES 
INSEPARABLES” DE SIMONE DE 
BEAUVOIR.
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 29

ESPECTACLE “FINALE”
Amb la companyia Delrevés. Una 
peça de dansa clàssica que utilitza 
l’arquitectura com a suport del 
moviment. “Finale” ofereix a l’espectador 
la possibilitat de gaudir de la dansa 
clàssica en un nou espai escènic, 
descontextualitzant-la, traslladant un 
ballet a la façana de la Torre del Rellotge. 
Reprodueix peces clàssiques famoses 
que el públic identificarà, recopilant 
elements dels ballets “El llac dels 
cignes”, “El trencanous” i “Giselle”, 
entre altres. Un espectacle versàtil, amb 
una durada de 20 minuts.
Hora: 22:30 hores
Organització: Ajuntament

Diumenge 30

1A CRONOESCALADA DE LES 
PUJADES
Hora: 9 hores
Sortida: Escola Puigventós
Organització: Unió Ciclista Olesana 

REDDAY
Un any més, l’alumnat de 4ESO de l’Esco-
la Daina-Isard, conjuntament amb el Banc 
de Sang i Teixits, organitza el RedDay, una 
campanya de donació de sang vinculada al 
projecte transversal de curs. Aquesta edició 
tindrà lloc el proper 19 de maig de 9 a 13 i 
de 15 a 18 hores a les instal·lacions de l’Es-
cola Daina-Isard. Seguint les indicacions 
de seguretat, és necessari reservar hora a 
través de l’enllaç que podeu trobar al web 
daina-isard.cat.

Des de l’alumnat de 4ESO volen fer arribar 
el nostre agraïment a tota la gent que dóna 
el seu granet de sorra en aquesta campan-
ya solidària. Jo dono, i tu?

RECOLLIDA
El passat dissabte 8 de maig l’Escola 
Creixen Povill Olesa va organitzar una mati-
nal de recollida de residus a la ribera del riu 
Llobregat, a l’Areny del Molí. L’acció estava 
emmarcada dins de les activitats de la Set-

mana Europea per la Reducció de Residus 
que, amb el lema “Let’s clean up Europe!” 
promou cada any la realització de campan-
yes de recollida de residus en espais natu-
rals per sensibilitzar a la població.

L’Escola Povill va convocar a famílies i 
alumnes el dissabte al matí. Tot i la situació 
de pandèmia que va provocar que s’ha-
gués d’adaptar el projecte a la normativa 
COVID (mascareta, distància de seguretat, 
treball en grups reduït, etc.), es van poder 
mobilitzar a 57 voluntaris per fer l’activitat. 

El resultat va ser la recollida d’uns 200 kg 
de residus, principalment plàstics, que 
van poder ser retirats per l’ADF i portats a 
la deixalleria, gràcies a la coordinació feta 
amb la regidoria de Medi Ambient i Soste-
nibilitat de l’Ajuntament d’Olesa.

CARTELL GUANYADOR
El jurat qualificador del Concurs de Cartells 
de Festa Major ja ha decidit quina serà la 
imatge que representarà enguany la festa 
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grossa olesana, que se celebrarà del 23 
al 27 de juny. El jurat, reunit el passat 5 
de maig ha escollit la proposta presentada 
per Alba Luna Segura i sota el títol “Tor-
narem a ballar”. El regidor de Festes de 
l’Ajuntament, Jordi López, ha destacat que 
el jurat qualificador ha escollit la proposta 
d’enguany pel missatge que transmet: un 
grup de persones diferents que ballen amb 
la mascareta, com a element representa-
tiu “de la pandèmia i del moment històric 
que estem vivint”. López ha destacat que 
l’autora va presentar dues obres: el cartell 
que ha guanyat on apareixen les persones 
amb mascareta i un altre idèntic però on 
les mascaretes no hi apareixen. El regidor 
ha destacat que “tot i que només hi ha un 
cartell guanyador, finalment s’ha decidit 
fer ús de les dues imatges. El cartell amb 
les persones sense mascareta simbolitzarà 
allò que arribarà en els propers mesos, una 
tornada progressiva a la normalitat”.

El regidor de Festes ha valorat positiva-
ment la bona participació en el concurs 
d’enguany, amb dinou obres presentades, 
després que el 2020 no es convoqués el 
concurs per la situació sanitària provocada 
per la pandèmia de la covid-19.

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA
La regidoria de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament posa en marxa una campan-
ya informativa per facilitar la comprensió 
de la diversa normativa municipal relacio-
nada amb la Participació Ciutadana. L’ob-
jectiu de la campanya és que la ciutadania 
sàpiga quines són les diferents vies i els 
diversos mecanismes de què disposa per 
participar en els afers municipals, i així, 
potenciar i impulsar la participació ciuta-
dana.

La campanya es farà a través de les xar-
xes socials i el web municipal, alhora que 
també amb materials com fulletons infor-
matius que rebrà la ciutadania a casa seva, 
i que pretenen acostar a la ciutadania les 

diferents fórmules participatives existents 
a Olesa. La informació arrencarà amb el 
contingut del Reglament orgànic municipal 
(ROM), i posteriorment continuarà amb el 
nou Reglament de participació ciutadana, 
que s’està enllestint.

Per tal que la ciutadania pugui diferenciar 
en quin contingut se centra la informació 
difosa, aquesta s’identificarà amb colors: el 
granat per a publicacions que parlen del 
ROM; el groc per a les parlen específica-
ment del Reglament de participació ciuta-
dana; i el verd per a publicacions informa-
tives genèriques sobre participació.

AJUTS PER AL LLOGUER
L’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament 
ha informat que l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya ha obert la convocatòria 
2021 per a les subvencions per al paga-
ment del lloguer i que les sol·licituds es 
poden presentar fins el proper 4 de juny. 
Els requisits principals són que la persona 
sol·licitant de la subvenció ha de ser el ti-
tular del contracte de lloguer vigent, ha de 
tenir la residència legal a Catalunya, uns 
ingressos màxims nets de 22.558,77 eu-
ros de la unitat de convivència i pagar un 
lloguer no superior a 800 euros (900 eu-
ros per a famílies nombroses o amb algun 
membre amb discapacitat reconeguda). A 
més a més, cal pagar el lloguer a través 
de transferència bancària, rebut domici-
liat, ingrés a compte o rebut emès per la 
persona administradora de la finca, com a 
mínim a partir del mes següent a la data de 
presentació de la sol·licitud. 

Es pot demanar tota la informació ne-
cessària a través del correu electrònic ha-
bitatge@olesademontserrat.cat. Tot i que la 
sol·licitud de l’ajut es pot fer directament 
a través de la seu electrònica de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, des de l’OLH 
d’Olesa es recomana fer la petició de forma 
telemàtica a través de la seu electrònica 
del web municipal o registrar-la presen-
cialment a través de l’OAC demanant cita 
prèvia al telèfon 93 778 0050.

“SOMNIS COL·LECTIUS”
Avançant-se una setmana a la celebració 
de Sant Jordi, el dissabte 17 d’abril i amb 
l’objectiu d’adaptar-se al context de pan-
dèmia i portar la cultura al carrer, es va 
presentar la teatralització a l’aire lliure del 
conte olesà “Una vila ben viscuda”, una 
obra col·lectiva feta sense ànim de lucre 
per més d’una vintena de persones.

Moltes famílies van poder gaudir del tre-
ball fet pel conjunt de la Comissió Conte 
del Moviment Veïnal d’Olesa i de l’esce-
nificació feta per Dúnia Ascaso, una pro-
posta portada al llenguatge infantil que 
va permetre viatjar a la quitxalla per dues 
Oleses ben diferenciades. Posteriorment 
les criatures van agafar el protagonisme, i 
van sembrar de propostes el seu poble, tot 

escrivint desitjos en cartolines sobre com 
els hi agradaria que fos l’Olesa del futur, 
l’Olesa on volen viure. Finalment, olesans 
i olesanes van poder gaudir de l’exposició 
fixa de les il·lustracions del conte.

Minuts abans també va haver espai per la 
lectura d’un manifest coral pel veïnat dels 
diversos barris, on es van reivindicar els 
drets fonamentals com són el dret a deci-
dir, el dret a la salut, el dret a l’habitatge i el 
dret al medi ambient.

PACK
COMBINAT

CVD-19
Pregunta'ns! 

En el nostre 'Centre d'Entrenament Funcional, Moviment Efi-
cient i Salut', estem compromesos amb la teva salut i benestar, 
i volem tenir cura encara més de tu.

Hem fusionat 'Pilates & Fisioteràpia', creant un 'pack combinat 
CVD-19', per ajudar els afectats de la COVID-19.

Descobreix una altra forma de superar aquest virus i 
de començar a sentir-te bé.
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Dissabte 15
PRIMAVERA JOVE: “ESCENARI 
SECRET”.
És una activitat sorpresa,  gratuïta 
i adreçada a un grup reduït 
d’espectadors. Deixeu-vos portar i 
prepareu-vos per a l’experiència…

Hora: 18 hores
Lloc: El Casino

ELS DILLUNS, OBERT
Enguany, l’Aula d’Estudi s’obrirà exclu-
sivament per als alumnes que han de 
preparar-se l’examen de la selectivitat. 
Amb aquesta finalitat l’Àrea de Joventut 
ha habilitat dos espais, la Sala Domènech 
i Estapà i la Sala 1 del Centre Cívic, que 
estarà en funcionament fins l’11 de juny.

L’Aula d’Estudi està destinada als alum-
nes del segon curs de Batxillerat de l’Ins-
titut Montserrat Colomer. Per tal de man-
tenir els grups bombolla, un dia podran 
accedir els alumnes de 2n A i l’altre dia 
els de 2n B. L’aforament total serà de 12 
persones, és a dir, 6  en la Sala Domè-
nech i Estapà i 6 en la Sala 1 del Centre 
Cívic. Tot i que estarà supervisada per 
l’Àrea de Joventut, l’Aula d’Estudi estarà 
gestionada pels mateixos joves, els quals 
hauran de signar una declaració jurada.

FÒRUM
Una vintena d’arquitectes han visitat el 
passat dimecres 5 de maig l’espai de 
l’edifici Fòrum. Formen part del grup de 
professionals que participen en el con-
curs d’idees d’arquitectura, impulsat per 
l’Ajuntament i la Diputació, del qual en 
sortirà una proposta amb caràcter d’avan-
tprojecte. El termini per participar-hi fina-
litza el 20 de maig.

La visita ha comptat amb l’acompanya-
ment de l’alcalde, Enric Carbonell, el pri-
mer tinent d’alcalde, Joan Galceran, l’ar-
quitecta municipal i responsables tècnics 
de la Diputació. D’aquesta manera, els 
participants han pogut conèixer sobre el 
terreny la singularitat de l’espai que s’ha 
d’adaptar al programa funcional ja definit 
i que determina els usos que tindrà l’equi-
pament. El concurs d’idees forma part 
dels recursos tècnics del Catàleg de Ser-
veis de la Diputació, ens que s’encarrega 
de la seva organització i finançament. De 
totes les propostes que es presentin, un 
jurat en seleccionarà un màxim de cinc 
que passaran a una segona fase en la 
qual s’escollirà la proposta guanyadora. 
El jurat estarà format majoritàriament per 
arquitectes de la Diputació i del COAC, i 
per part de l’Ajuntament hi participaran 
l’alcalde i l’arquitecta municipal.

BAR DE LA PISCINA
L’Ajuntament ha obert la convocatòria per 
optar a l’explotació del bar de la piscina 
d’estiu del Complex Esportiu Municipal 
durant la temporada estival. Les persones 
interessades poden presentar la docu-
mentació fins al 18 de maig. El període de 
concessió de llicència es preveu del 12 
de juny fins al 12 de setembre. S’estableix 
un cànon d’explotació de 130 euros. Cal 
presentar la documentació al Registre de 
l’Ajuntament. 

MATRÍCULA GRATUÏTA
El Complex Esportiu ofereix matricula 
gratuïta a les persones que s’abonin a 
l’equipament. Aquesta promoció es vàli-
da només fins al 16 de maig. El Complex 
compta amb piscina coberta, un gimnàs 
amb màquines de fitness d’última gene-
ració i una amplia gamma d’activitats diri-
gides, tant físiques com aquàtiques.

L’abonament implica un període mínim 
de permanència de tres mesos. Si l’usuari 
es dona de baixa abans d’aquest termini 
haurà d’abonar la matricula estipulada.

El Complex Esportiu és un equipament 
esportiu municipal amb piscina coberta 
de 25 metres, jacuzzi i hidromassatge. 
Compta amb sala de cardio i de fitness. 
Periòdicament es renoven i s’incorpo-
ren noves eines d’entrenament, com la 
màquina Òmnina, que permet el treball 
multifuncional. També ofereix activitats 
dirigides, com classes de natació, zum-
ba,  power pump, ioga o cicle indoor, en-
tre moltes altres. L’equipament també té 
dues pistes de pàdel.

Més informació sobre la promoció a la re-
cepció del Complex Esportiu o al telèfon 
93 775 9650.
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Situats davant de l’edifici de cel·les 
Abat Oliba, enfilem amunt pel camí 
pavimentat que, passant per davant 
de l’estació inferior del funicular de 
Sant Joan, es dirigeix cap a la capella 
de Sant Miquel on arribem per aquest 
camí formigonat ample.

Arribem al trencall del mirador de la 
Creu de Sant Miquel (està senyalitzat) 
que, per a qui es vulgui acostar, ofereix 
unes vistes impressionants. Uns metres 
més endavant trobem la Capella de Sant 
Miquel.

Seguint la pista ascendent descobrirem 
la bassa de Sant Miquel, vinculada sens 
dubte als orígens més remots de la ca-
pella. Al cap de cinc minuts arribem al 
Pla de Sant Miquel, on hi ha un encreu-
ament de camins: el que baixa a mà es-
querra (creuant el camí principal) cap a 
la Santa Cova i carretera de Collbató, el 

que surt planejant, conegut com el Camí 
de les Bateries, i el que puja amunt di-
recció Sant Joan.

Prenem aquest darrer, que amb un fort 
pendent es dirigeix cap al Pla de les 
Taràntules, una zona planera que tro-
bem abans d’arribar a l’estació superior 
del funicular de Sant Joan. En el mateix 
edifici hi ha instal·lada l’Aula de Natu-
ra, amb informació sobre la història de 
la muntanya, les seves característiques 
climàtiques i la seva fauna i flora.

Dels camins que surten des del Pla, 
hem d’agafar el de l’esquerra, pel Camí 
de Sant Joan. Des de la capella de Sant 
Joan podem continuar una mica més 
amunt fins a les restes de les antigues 
ermites de Sant Joan i Sant Onofre, que 
es trobaven encastades en una llarga es-
cletxa a la roca.

Al llarg de tota la balma es poden veure 
nombroses talles a la pedra amb molts 

segles d’antiguitat. La recuperació de 
l’escala de Jacob també permet accedir 
a l’ermita de Santa Magdalena.

Des d’aquí tornem a desfer tot el camí de 
l’anada, fins al Monestir, o tenim l’opció 
d’agafar el funicular de Sant Joan al Pla 
de les Taràntules.

Itinerari de les Ermites de Montserrat
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Font Patronat de la Muntanya

FITXA TÈCNICA 

Sortida Monestir de 
Montserrat

Distància 7 km

Durada 2 hores (aprox.) 

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 di-
recto en coche a la finca, con tres 
barracas, agua de riego, árboles 
frutales. Finca rústica con escritura.  
Precio a convenir. Interesados lla-
mar 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 mu-
cho paso, agua y luz al día, salida de 
humos en el patio posterior, suelo de 
parquet, puertas automáticas, pare-
des recién pintadas, almacén y aseo. 
Superficie: 70 metros cuadrados 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).

• Auxiliar de enfermería y socio-sani-
taria, 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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