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ESPARREGUERA
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
CAMPABADAL

2
ESCARRER

3
GILABERT

4
GILABERT

5
FLORENSA

6
GUARC

7
PLA

8
COSTA

9
CAMPABADAL

10
ESCARRER

11
TAULÉ

12
TAULÉ

13
FLORENSA

14
GUARC

15
PLA

16
COSTA

17
CAMPABADAL

18
ESCARRER

19
TAULÉ

20
GILABERT

21
FLORENSA

22
GUARC

23
PLA

24
COSTA

25
CAMPABADAL

26
ESCARRER

27
CAMPABADAL

28
GILABERT

29
FLORENSA

30
GUARC

MARTORELL
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
CURTO

2
CURTO

3
CURTO

4
CURTO

5
CURTO

6
MIRALLES CISQ

7
MIRALLES CISQ

8
MIRALLES CISQ

9
MIRALLES CISQ

10
MIRALLES CISQ

11
MIRALLES CISQ

12
MIRALLES CISQ

13
DOMINGO

14
ROVIRA

15
PARERA

16
MASSANEDA

17
PARERA

18
DOMINGO

19
DOMINGO

20
ROVIRA

21
PARERA

22
MASSANEDA

23
DE DIOS

24
DOMINGO

25
ROVIRA

26
ROVIRA

27
PARERA

28
MASSANEDA

29
DE DIOS

30
DOMINGO

OLESA DE MONTSERRAT 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
CASAL

2
LEY

3
CASELLAS

4
CASAL

5
LEY

6
CASELLAS

7
CASAL

8
BARGALLÓ

9
VENDRANES

10
BERENGUER

11
LEY

12
ST. BERNAT

13
CASAL

14
BARGALLÓ

15
VENDRANES

16
BERENGUER

17
LEY

18
ST. BERNAT

19
CASELLAS

20
BARGALLÓ

21
VENDRANES

22
BERENGUER

23
LEY

24
ST. BERNAT

25
CASELLAS

26
CASAL

27
VENDRANES

28
BERENGUER

29
LEY

30
ST. BERNAT

ABRERA
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
GILI

2
GILI

3
GILI

4
GILI

5
GILI

6
MONTSERRAT

7
MONTSERRAT

8
MONTSERRAT

9
MONTSERRAT

10
MONTSERRAT

11
MONTSERRAT

12
MONTSERRAT

13
ROCAMORA

14
ROCAMORA

15
ROCAMORA

16
ROCAMORA

17
ROCAMORA

18
ROCAMORA

19
ROCAMORA

20
PUJOL

21
PUJOL

22
PUJOL

23
PUJOL

24
PUJOL

25
PUJOL

26
PUJOL

27
GILI

28
GILI

29
GILI

30
GILI

ÚLTIMES
PLACES!!

El setembre és un bon mes per planificar-se.

Centre d’entrenament funcional, moviment eficient i salut
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Abrera
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Dissabte 11

OFRENA FLORA INSTITUCIONAL
Hora: 11:30 hores
Lloc: monument de Rafael Casanova

CONCERT D’HAVANERES, AMB EL 
GRUP BOIRA
Hora: 19 hores
Lloc: plaça de Rafael Casanova

Divendres 17

CICLE SETEMBRE MUSICAL D’ABRERA: 
SANDRA MONFORT
Hora: 22 hores
Lloc: Sala Municipal

Castellví de Rosanes
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Dissabte 11

TRADICIONAL HISSADA DE LA 
SENYERA A LA CADIRETA
Hora: 10 hores
Lloc: plaça del Roure

SARDANES
Hora: 11:30 hores
Lloc: plaça del Roure

CANTADA D’HAVANERES, AMB EL 
GRUP D’HAVANERES XARXA
Hora: 22 hores
Lloc: plaça del Roure
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Collbató
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 10

OFRENA FLORA DIADA NACIONAL 
2021
Ofrena floral per part de la 
representació de l’Ajuntament, 
formacions polítiques locals i entitats. 
Tast musical amb Ballaveu

Hora: 19:30 hores
Lloc: Racó d’en Ponis

FESTA MAJOR 2021

Dimecres 15

TROBADA 
AMB GERARD 
QUINTANA I 
PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE “L’HOME 
QUE VA VIURE 
DUES VEGADES”
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 16

HOMENATGE A LA GENT GRAN DE 
COLLBATÓ. MISSA DE SANT CORNELI
Hora: 10:30 hores
Lloc: Església de Sant Corneli

FESTA DE LA GENT GRAN. 
HOMENATGE I TEATRE “LOVE LOVE + 
AMOR”, AMB EL GRUP APASSIONATS
Hora: 12 hores
Lloc: Casinet

HAVANERES, A CÀRREC DE LA 
GUINGUETA
Hora: 19 hores
Lloc: plaça de l’Era

Divendres 17

PREGÓ DE FESTA MAJOR, A CÀRREC 
D’AGNÈS BUSQUETS
Hora: 19:30 hores
Lloc: plaça de l’Era

DALTON BANG I LIDLAMI EN 
CONCERT
Hora: 22 hores
Lloc: pista esportiva Martí Gil

Dissabte 18

CAMPIONAT AMATEUR DE FUTBOL 
SALA
Hora: 9 hores
Lloc: pista esportiva Can Dalmases

PEDALADA POPULAR
Hora: 9:30 hores
Lloc: sortida des del camp de futbol

ESPECTACLE DE MÀGIA, MALABARS I 
HUMOR: “SET UP” AMB ELS BARLOU
Hora: 12 hores
Lloc: pista esportiva Martí Gil

CONCERT DE LA COLORAINES BAND 
I PLANTADA DELS GEGANTS DE 
COLLBATÓ
Hora: 17:30 hores
Lloc: plaça de l’Era

SEGUICI DEL PASTOR
La Colla de Diables Salnitrats de 
Collbató prepara una nova proposta 
encabida en la llegenda de l’entitat i 
en la ‘Salnitrada. La lluita de Collbató 
contra el Marmotot’. La festa tindrà 
com a clars protagonistes els veïns de 
Collbató i a tothom qui vulgui ser-ne 
partícip. La festa, pels carrers del 
nucli antic, serà una cercavila on els 
establiments col·laboradors oferiran un 
tast (tapa+beguda) a preus populars 
a aquells qui acompanyin el seguici, 
que estarà amenitzat amb música 
en directe d’una xaranga i altres 
sorpreses.

Hora: 20 hores
Lloc: plaça de l’Era

CONCERT “MARCEL I JÚLIA” I 
“BUHOS”
Hora: 22 hores
Lloc: pista esportiva Martí Gil

Diumenge 19

ACTIVITAT FAMILIAR: EL POT PETIT 
“VULL CANTAR I BALLAR”
Hora: 12 hores
Lloc: pista esportiva Martí Gil

CONCERT-VERMUT AMB LA MÚSICA 
D’EN LLES
Hora: 12:30 hores
Lloc: Racó d’en Ponis

CAMPIONAT AMATEUR DE BASKET
Hora: 17 hores
Lloc: pista esportiva Les Illes

ESPECTACLE “PEYU, L’HOME 
ORQUESTRA”
Hora: 19 hores
Lloc: Casinet

CARRETILLADA AMB LA COLLA 
INFANTIL DIABLES SALNITRATS
Hora: 20:15 hores
Lloc: Passeig Mansuet - Casal de 
Cultura

ESPECTACLE SALNITRADA 2021
Hora: 21:30 hores
Lloc: Passeig Mansuet
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El Bruc
SETEMBRE  2021
GUIAONANEM.CAT

Dijous 9

CONFERÈNCIA “INNOVA PER 
MENJAR MILLOR”
A càrrec d’Àgata Albero

Hora: 18 hores
Lloc: Sala Polivalent del Casal de 
Montserrat Parc
Organització: Biblioteca

Divendres 10

CONFERÈNCIA I EXPOSICIÓ “LES 
FABRICANTES”
A càrrec d’Assumpta Muset, que 
parlarà de les dones que a partir 
dels inicis del segle passat es van 
incorporar al món laboral dins les 
industries tèxtils. 

Hora: 18 hores
Lloc: Can Casas

Dissabte 11

NIT DJ
Hora: a partir de les 20 hores
Lloc: plaça del pati de Can Casas

Diumenge 12

TEATRE: “EL SILENCI DELS TELERS”
Hora: 19 hores
Lloc: Casal familiar del Bruc

Dilluns 13

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “LA 
REVOLUCIÓ”
Hora: fins al 8 d’octubre
Lloc: Biblioteca

Divendres 17

XERRADA SOBRE EL LLIBRE “CRIMS 
PER LA MEMÒRIA”
Amb la presència de Jordi Canal, 
expert en novel·la negra

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
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Esparreguera
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 17

TEATRE: “GERMANES”, DE MARIBEL 
MASIP
Hora: 21 hores
Lloc: teatre La Passió
Altres funcions: 18, 19, 24, 25 i 26 
de setembre (divendres i dissabtes a 
les 21 hores i els diumenges a les 19 
hores)

FESTIVAL LOLA
Tramateatre organitza, 
des de l’any 2003, el 
Festival de teatre LOLA 
d’Esparreguera, que porta 
el nom de l’enyorada actriu 
Lola Lizaran Merlos (1931-
2003). L’organització entén el 
Festival Lola “com un espai 
per a la creació en el marc 
del panorama teatral català 
professional; un moment de 
coincidència on el públic i 
els creadors poden compartir 
experiències; un lloc de debat 
i reflexió per a joves i adults; 
un punt de confluència on les 
complicitats, l’enginy, l’esforç, 
el voluntarisme i la professió 
es troben i dialoguen”. I 
gràcies a la col·laboració 
desinteressada de moltes 
persones i entitats poden 
portar a terme aquesta nova 
edició del Lola. Salut!

Setembre
Dissabte 11

TERRITORI PINGÜÍ, AMB 
LA COMPANYIA PINGUS/
TRAMATEATRE
Hora: 21 hores
Lloc: sala petita de La Passió

Diumenge 12

“TERRITORI PINGÜÍ”, AMB 
LA COMPANYIA PINGUS/
TRAMATEATRE
Hora: 19 hores
Lloc: sala petita de La Passió

Diumenge 19

“ELS FUSELLS DE LA SENYORA 
CARRAR”, AMB LA COMPANYIA 
ALGALLINER
Hora: 19 hores
Lloc: teatre La Passió

Diumenge 26

“MONÒLEG DEL PERDÓ”
Hora: 19 hores
Lloc: teatre La Passió

Octubre
Dissabte 2

“CADIRES”, DE CENTAURE 
PRODUCCIONS I TEOREMA TEATRE
Hora: 21 hores
Lloc: teatre La Passió

Dissabte 9

“SALOMÉ”, AMB LA COMPANYA 
LA CREMOSA
Hora: 21 hores
Lloc: teatre La Passió

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

EXPOSICIÓ “50 ANYS DE LES INUNDACIONS”
Hora: de l’11 al 26 de setembre, a la Sala 
d’Exposicions Municipal i els dies 2 i 3 d’octubre, 
al Museu de la Colònia Sedó

Divendres 24

CONFERÈNCIA: “CREUAR EL RIU ENTRE 
ESPARREGUERA I OLESA: DOS SEGLES 
D’HISTÒRIA, ENTRE TRADICIONS I 
MODERNITAT”
A càrrec de Gràcia Dorel-Ferré

Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca Municipal
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Esparreguera
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

LA PALANCA
I FESTIVAL DE CIRC 
CONTEMPORANI 
D’ESPARREGUERA 2021

Setembre
Dimecres 22

ESPECTACLE “RICKY, EL 
PROFESSOR DE TENIS”, AMB LA 
COMPANYIA LA MANO JUEVES
Hora: 18 hores
Lloc: plaça de l’Església

Dimecres 29
ESPECTACLE “EX LIBRIS”, AMB LA 
COMPANYIA VOËL
Hora: 11 hores
Lloc: teatre La Passió

Dijous 30
ESPECTACLE “FEM JUNTS LA 
PALANCA”, A CÀRREC DE SANTA 
BARBUDA I COMPANYIA HOTEL 
IOCANDI
Hora: 19 hores
Lloc: Can Pasqual

Octubre
Divendres 1
TAULA RODONA “RECORREGUTS 
DEL CIRC CONTEMPORANI: 
DES D’ON VENIM I DES D’ON 
ESCRIVIM”

Amb Jordi Jané, Carme Canet 
i membres de les diverses 
companyies del Festival

Hora: 18 hores
Lloc: plaça d’Antoni Nin Escudé

ESPECTACLE INAUGURAL 
“RESPIRA.CIONS”. LA CARTA 
BLANCA, D’ANNA RODRÍGUEZ 
ESCALÉ
Hora: 20 hores
Lloc: església de Santa Eulàlia

Dissabte 2
CIRC EN FAMÍLIA, AMB LA 
COMPANYIA GIRAVOLT
Hora: 10:30 hores
Lloc: plaça de l’Església

“PEIX”, AMB HOTEL IOCANDI. 
Una reflexió, des de la poètica de 
l’absurd, sobre la mallorquinitat

Hora: 12:45 hores
Lloc: plaça del Centre

“HOMENAJE”, AMB LA 
COMPANYIA EN DICIEMBRE
Hora: 19 hores
Lloc: l’Escorxador

“YE ORBAYU” (CIRC RURAL 
TRASH), AMB LA COMPANYIA 
VAQUES
Hora: 21:30 hores
Lloc: Patronat Parroquial

Diumenge 3

“I LES IDEES VOLEN...”, CIRC 
PER ALS MÉS PETITS, AMB LA 
COMPANYIA ANIMAL RELIGION
Hora: 11 i 18 hores
Lloc: teatre La Passió

“FIL”, AMB LA COMPANYIA 
MADAME GAÜC
Hora: 12:30 hores
Lloc: Colònia Sedo

Dissabte 23

“AMIC DILECTÍSSIM”, AMB 
SPARAGARIA ORQUESTRA
Hora: 21 hores
Lloc: teatre La Passió

Dissabte 30

“CYRANO”, AMB TRAMATEATRE
Hora: 21 hores (també el 7 de 
novembre, a les 19 hores)
Lloc: Teatret
La venda d’entrades és a ticketic.org o 
per Whatsapp al 618 313 899
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Dijous 9

“PEDALADA DE CONTES”, AMB 
JEEP GASULLA, TITELLAIRE, MÚSIC I 
ACTOR
Hora: 17:30 hores
Lloc: sortida i arribada davant de la 
Biblioteca (plaça Llorenç Cofiño

Divendres 10

OFRENA FLORA, SALVES I CANT 
D’HONOR, AMB LA PARTICIPACIÓ DE 
LA CORAL ARS NOVA
Hora: 21 hores
Lloc: Fossar de Sant Bartomeu pont 
del Diable

Dissabte 11

28A SORTIDA DE MOTOS 
CLÀSSIQUES I ANTIGUES
Passejada pels carrers de la vila i fi de 
la concentració a la plaça de l’Església

Hora: 8:30 i a les 12:30 hores
Lloc: plaça de l’Església
Organització: AMCAM

CONCERT DE SARDANES
Hora: 11:30 hores
Lloc: teatre El Progrés
Organització: Secció Sardanista de 
Martorell

HAVANERES, AMB EL GRUP REMS
Hora: 19 hores
Lloc: pista-jardí El Progrés

Dijous 23

TERTÚLIA-SORTIDA, TASTET 
D’HISTÒRIA: “BARCEDONA”, AMB EL 
PERIODISTA DAVID REVELLES
Hora: 12 hores. Sortida a Barcelona: 7 
d’octubre, a les 11 hores
Lloc: Biblioteca

Dilluns 27

TROBADA DE VOLUNTARIS PER AL 
PROJECTE “LLEGIM EL RIU”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimarts 28

HORA DEL CONTE: “ELS SONS 
ROBATS”, AMB EVA GONZÁLEZ, 
ACTRIU I NARRADORA
Hora: 17:30 hores

PRESENTACIÓ DE L’ASSAIG: “NO SOC 
RACISTA, PERÒ...”, DE MATTHEW 
TREE
Lloc: Biblioteca

Martorell
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Divendres 10

ACTUACIÓ DEL GRUP DE MÚSICA I 
DANSA DE L’EQUADOR “SAIHUA”
Hora: 19 hores
Lloc: plaça de la Font Gran

Dissabte 11

OFRENA FLORAL I INAUGURACIÓ DEL 
PAL PER A LA SENYERA
Hora: 9 hores
Lloc: plaça Onze de Setembre

Monistrol de Montserrat
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT
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Dimecres 1
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“POEMARI FOTOGRÀFIC”
Amb textos d’Elisenda Puig i Salvador i 
fotografies de Quim Llop i Causi.

Fins: 30 de setembre
Lloc: Biblioteca

Divendres 3
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE 
CERÀMICA DE MARY GUMÀ “LES 
TETERES DESCONFINADES”
Fins: 19 de setembre
Lloc: Casa de Cultura

Dissabte 11
NIT DE LA DIADA 2021
Sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa

Hora: 21 hores
Lloc: Parc Municipal

HAVANERES, AMB EL GRUP PORT BO 
I ROM CREMAT PER A TOTHOM
Hora: 22:30 hores
Lloc: Parc Municipal

Diumenge 12
FESTA MENUDA: “PICABARALLA DE 
CONTES”, ROSA FITÉ I SUSAGNA 
NAVÓ
Hora: 12 hores
Lloc: Parc Municipal
Organització: La Xarxa d’Olesa

FESTA MENUDA: “REACH UP HIGH”, 
SHOW DE RAH-MON ROMA EN 
ANGLÈS
Hora: 18:30 hores
Lloc: Parc Municipal
Organització: La Xarxa d’Olesa

Dilluns 13
HORA DEL CONTE PER A NADONS, 
AMB SANTI ROVIRA
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 17
HORA DEL CONTE AMB SANTI 
ROVIRA (PER A NENS I NENES A 
PARTIR DE 4 ANYS)
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 18
“EL PITJOR SHOW DE LA 
HISTÒRIA”, HUMOR I MÀGIA AMB 
L’IL·LUSIONISTA PERE RAFART I EL 
MONOLOGUISTA PACO HERNÁNDEZ
Hora: 18:30 hores
Lloc: La Passió

Dijous 23
TALLER “EXPERIMENTEM AMB LA 
IL·LUSTRACIÓ” (A PARTIR DE 12 
ANYS)
Amb al Marta Font

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 24
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“SOBREPASSANT ELS LÍMITS”, 50 
ANYS DELS AIGUATS D’OLESA.
Hora: 19 hores (fins al 17 d’octubre)
Lloc: Casa de Cultura

CLUB DE LECTURA GENERAL: “MATAR 
L’ÀNGEL”, DE VIRGINIA WOOLF
Amb la participació de la traductora de 
l’obra, Mireia Vidal-Conte

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

TERTÚLIA/DEBAT: “L’ACTITUD 
DAVANT L’EXILI I L’ACOLLIDA”
A propòsit de la crisis de Síria i 
Afganistan

Hora: 19 hores
Lloc: local d’Olesa Ateneu (Galeries 
Olesa, c/Anselm Clavé, 100)

Dimecres 29

CONFERÈNCIA PRÀCTICA: “EINES 
PER AL BENESTAR DEL COS, LA MENT  
L’ÀNIMA”
A càrrec d’Àngels Jiménez

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Associació Dones i 
Progrés

MENJALLIBRES! CLUB DE LECTURA 
PER A NOIS I NOIES DE 5È I 6È DE 
PRIMÀRIA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Olesa de Montserrat
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT
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Per una banda, la Cristina, 39 anys, de 
Sabadell i administrativa, i per l’altra, 
en Marc, 43 anys, nascut a Sant Esteve 
Sesrovires que treballava a un bar 
musical en Barcelona. Ara, després de 5 
anys voltant per tot el món i amb molt 
pocs diners, son més coneguts com a 
“Locatis pel món”

Al principi diuen que és car viatjar, però 
que de seguida, amb recomanacions 
d’altres viatgers i trucs, van trobar 

alternatives barates per seguir fent camí 
La pandèmia els va enganxar al Carib, 
però estaven acampats a la platja, per 
tant, sense gaire contacte amb ningú 
i fora de risc. Porten una tenda de 
campanya i dormen on sigui, cada dia és 
una aventura.

Es mouen en avió, vaixell, tren, autobús, 
autoestop i “barco-stop”, una modalitat 
que posen en marxa parlant amb 
capitans que necessitin ajuda a bord: 
l’intercanvi a canvi del transport és fer 

feines necessàries al vaixell. “Sempre 
tot han estat experiències bones”, 
asseguren.

“Ha estat la millor experiència de la meva 
vida”, assegura la Cristina, qui explica 
que el més difícil és fer el primer pas, 
decidir-te a viatjar així, i després ja tot és 
costa avall. 

Actualment estan en Sant Esteve on el 
Marc es recupera de diverses lesions 
després de ser atropellat per un cotxe 
quan anava en bici. Durant el seu 

particular confinament van escriure un 
llibre “Ànimes viatgeres: la història de 
dos viatgers” que es pot aconseguir per 
20 euros (10 euros en e-book). Ara es 
preparen per fer el camí de Sant Jaume 
en bicicleta i voltar per Portugal.

Locatis pel món

Rutes
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Aquest mes l’Ajuntament de Castellví de 
Rosanes ens proposa fer una sortida pels 
entorns del poble per descobrir la ruta 
dels miradors. Un itinerari de dificultat 
moderada que ens permetrà gaudir d’unes 
magnífiques vistes sobre el nucli antic, el 
barri del Taió i també de massissos com 
la Mola, el Montseny i el Collsacabra.

LA RUTA
• L’itinerari surt de la plaça del poble de 

Castellví de Rosanes, on hi trobarem 
un plafó informatiu amb un codi QR 
que ens permetrà seguir-lo amb el 
mòbil a través d’una coneguda web 
de camins i rutes. Des d’allà, seguirem 
el carrer de Sant Antoni fins a dalt, 
girarem a l’esquerra i enllaçarem amb 
l’avinguda de Pau Casals i, tot recte, 

amb el passatge de Planella, fins a 
arribar al dipòsit.

• Un cop al dipòsit, entrarem al bosc 
pel camí que hi ha a la dreta. És 
un corriol de mitjana amplada que 
s’enfila cap amunt. A uns 100 metres 
a l’esquerra, podem desviar-nos per 
veure una barraca de pedra seca. 

• Tornem al camí i uns 200 metres 
més amunt trobarem un trencall a 
la dreta. Seguirem per aquí. El camí 
s’estreny una mica. Aquest corriol és 

conegut com a camí de les Fontetes 
i l’Ajuntament de Castellví el va 
recuperar ara fa un any. Antigament, 
els veïns i veïnes del poble el feien 
servir per anar cap a Can Guilera i la 
zona de l’Ordal.

• Seguirem corriol amunt fins a trobar 
una pista més ampla. El tram de corriol 
és força costerut i té una longitud, des 
del dipòsit i fins a la pista, d’uns 900 
metres. Un cop trobem la pista, en el 
que serà el punt més alt de la ruta, 

girem a la dreta i el camí començarà a 
baixar.

• Uns 500 metres més avall, i a la 
dreta, trobarem l’accés al primer dels 
miradors, conegut com el Mirador Alt. 
Queda a l’alçada de la part superior 
del nucli antic i permet veure aquesta 
zona, el Taió i, al fons, massissos com 
la Mola, el Montseny, el Collsacabra i, 
en dies clars, les Guilleries. 

• Reculem a la pista de nou i seguim 
baixant uns 300 metres, quan 
trobarem també a la dreta el mirador 
de la Cadireta. Aquest és segurament 
l’indret més emblemàtic de Castellví. 
Hi oneja tot l’any la senyera i té unes 
excel·lents vistes, també, sobre el 
municipi. L’accés als dos miradors 
s’ha de fer amb precaució i sense 
acostar-se al límit de la cinglera. Des 
d’uns metres més enrere del límit de 
la roca la vista del paisatge és igual de 
bona. Si hi aneu amb menors, no els 
deixeu sols per la zona.

• Retornem al camí principal i seguim 
baixant. Uns 200 metres més avall 
trobarem un trencall que ens fa deixar 
la pista i ens mena cap al bosc. Per 
aquest punt accedirem de nou al nucli 
antic, passant abans per la zona de 
pícnic i equipaments biosaludables 
del bosc municipal de Castellví. 

Ruta dels miradors de Castellví de Rosanes
FITXA TÈCNICA 

Sortida plaça del poble 
(Castellví de 
Rosanes)

Tipus circular

Distància 3,6 km

Desnivell 218 m

Dificultat moderada

Recomanacions

• De tornada, l’accés al nucli antic es fa per la plaça del Roure. Podeu 
deixar el cotxe en aquest punt abans d’iniciar la ruta. Hi trobareu un espai 
d’aparcament molt ampli just a tocar.

• Si ho desitgeu, també podeu fer la ruta a l’inrevés seguint les 
instruccions del mapa que trobareu via codi QR.
 
• Cal dur calçat ben subjecte i si voleu, pals per caminar amb punta 
metàl·lica per ajudar-vos a les zones amb més pendent.
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La Diputació treballa al costat dels 
ajuntaments per garantir a tothom el 
dret a fer esport i afavorir la inclusió 
social. Per això, posa a disposició 
dels consistoris tot un conjunt de 
recursos tècnics, econòmics i ma-
terials, el Catàleg 2021, dotat amb 
7,78 milions d’euros.

Aquests recursos, que s’han incre-
mentat un 86% respecte l’any passat 
per reduir l’impacte de la COVID-19, 
han de servir per reactivar el sistema 
esportiu local, fortament colpejat per 
la crisi, com tants altres sectors.

ESPORT PER A TOTHOM
Si alguna cosa s’ha fet ben evident 
durant la crisi sanitària és que la 
pràctica de l’esport és una necessitat 
bàsica i, per tant, un servei d’interès 
general que les administracions han 
de prestar a la ciutadania. La Diputa-
ció de Barcelona col·labora amb els 
ajuntaments de la província perquè 
tothom, també les persones amb ne-
cessitats especials, puguin accedir-hi.

Així, els municipis tenen a la seva 
disposició beques esportives per a 
col·lectius vulnerables per un valor 
d’1 milió d’euros, per facilitar la seva 
participació en activitats esportives 
extraescolars, campus o altres pro-
grames. Igualment, s’aporten 1,5 
milions d’euros als ens locals per 

organitzar activitats esportives que 
fomentin l’accés a l’esport de la ciuta-
dania en general. I es treballa perquè 
hi hagi una oferta d’activitats adients 
per a totes les etapes de la vida, espe-
cialment per fomentar un envelliment 
actiu; en aquest sentit, destaquen les 
“passejades per a la gent gran”, un 
programa amb gran èxit de participa-
ció.

La Diputació dona també suport als 
ajuntaments en l’organització d’es-
deveniments esportius d’especial 
interès per al territori, amb una apor-
tació econòmica de 400.000 euros. A 
més, se’ls ofereix un servei de préstec 
de material i assessorament tècnic 
per optimitzar l’organització i incre-
mentar l’aprofitament turístic.

L’esport contribueix a l’educació en 
valors i a la millora de la salut i del be-
nestar de les persones. En el context 
actual, s’ha treballat intensament per 
garantir la pràctica esportiva segura i 
per la sostenibilitat ambiental i econò-
mica dels esdeveniments.

APOSTA PER L’ESPORT 
‘OUTDOOR’
La Diputació veu en l’espai outdoor 
una gran instal·lació esportiva, amb 
1.316 km d’itineraris esportius i 
100 km de litoral a la província de 
Barcelona. Per això, aposta per l’ús 

d’aquest espai públic, que s’ha in-
crementat amb la irrupció de la CO-
VID-19, i promou entorns actius i 
inclusius, tant al medi natural com a 
l’urbà. En aquest sentit, s’ofereix su-
port tècnic als ajuntaments per diag-
nosticar l’estat de la xarxa d’itineraris 
esportius i millorar-la.

SALVAGUARDAR EL 
SISTEMA ESPORTIU DE 
LA PROVÍNCIA
Consolidar la Xarxa d’Equipaments 
Esportius Locals, formada per 4.918 
instal·lacions esportives de titula-
ritat municipal, és un repte per a la 
Diputació de Barcelona, que partici-
pa en la construcció, la reforma i el 
manteniment d’instal·lacions esporti-
ves. Enguany s’ha posat l’accent en 
la digitalització dels equipaments per 
a una gestió més eficient d’aquests, 
amb una aportació específica de 
840.000 euros.

D’altra banda, la corporació destina 
aquest 2021 més de 2,5 milions d’eu-
ros a la reactivació econòmica dels 
serveis esportius municipals, els in-
gressos dels quals van caure un 95% 
l’any passat. Poden emprar-se per fer 
front a les seves despeses corrents, i 
també perquè els ajuntaments puguin 
fer transferències a entitats sense 
ànim de lucre per a la gestió d’equi-

paments esportius i per a aportacions 
municipals que reequilibrin contrac-
tes de serveis i concessions afectades 
per la COVID-19.

I perquè arreu del territori es pugui 
gaudir de l’esport, independentment 
del municipi on es visqui, es fan 
projectes de dinamització esportiva 
d’agrupacions de petits municipis, 
oferint suport econòmic a aquells que 
tenen menys de 10.000 habitants, 
per contribuir a la millora del sistema 
esportiu local.

Més informació a 
www.diba.cat/web/
esports/cataleg-de-
serveis-2021-23
Aquesta acció de la Diputació de 
Barcelona respon, especialment, a 
l’Objectiu de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) número 3 “Garantir 
una vida sana i promoure el benes-
tar per a totes les persones a totes 
les edats”. Els 17 ODS van ser pro-
clamats per l’Assemblea General de 
Nacions Unides el 25 de setembre 
de 2015 i formen part de l’Agenda 
global per a 2030. La Diputació de 
Barcelona n’assumeix el compliment 
i desplega la seva acció de suport als 
governs locals de la província d’acord 
amb aquests ODS. 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DESTINA PROP DE 8 MILIONS D’EUROS A 
IMPULSAR L’ESPORT A LA PROVÍNCIA 

Torneig de bàsquet 3x3. Diputació de Barcelona Passejades per a la gent gran. Diputació de Barcelona 

Sant Silvestre al Masnou. Diputació de Barcelona Torneig de bàsquet. Diputació de Barcelona
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El bagul de la història
SETEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

1792: UNA CASERNA HOSPITAL 
DESTINADA A LA TROPA 
Durant  l’edat moderna l’allotjament era obligació que s’imposava a la població 
de proporcionar un lloc on hostatjar-se als soldats dels exèrcits reials europeus 
quan viatjaven o guerrejaven en un lloc determinat. Aquesta pràctica no va co-
mençar a desaparèixer fins que es construïren les primeres casernes militars. 
En cas de que la població no disposés d’un hostal o lloc per allotjar els soldats, 
cada casa, menys les dels clergues, els nobles i els que gaudien de categoria 
de ciutadans, estava obligada a proporcionar-lo, però només en les següents 
coses: sal i vinagre per amanir, foc per escalfar-se, una taula on menjar i els 
serveis domèstics necessaris. La resta de despeses lògiques (com ara el men-
jar) els soldats estaven obligats a pagar-les. La monarquia espanyola va fer un 
ús sistemàtic dels allotjaments per ocupar militarment Catalunya que s’aferrava 
a les seves lleis sobiranes.

En aquesta ordre podem veure com els soldats s’allotjaven a la vila: “Olesa de 
Montserrat. En el día de la Virgen del corriente mes de marzo llegaron a la Villa 
de Olesa, el Capitán de Caballos D. Dionisio de Obregón con su compañía de 
soldados y caballos que entre oficiales y otros consiste en 52 plazas, quedando 
alojados en dicha Villa hasta tener otra orden.

Quedó imposibilitada la orden de alojamiento por extrema necesidad de no ha-
llarse paja en dicha Villa para el sustento de los caballos, por lo que el Síndico 
de dicha Villa dice que la orden sea suspendida y sacada dicha compañía de 
dicha Villa”.

Dues coses van fer que els olesans es plantegessin construir una caserna: la 
primera, que els soldats abusaven de la població fent ús de la seva força, i 
l’altre que hi havia soldats malalts i els propietaris no volien contagiar-se. La 
construcció de casernes pa-
gades pels propis municipis 
van alleugerir la pressió sobre 
la població. L’allotjament es va 
acabar abolint definitivament 
fins l’any 1837.

Any 1792. El regidor Decano 
de l’Ajuntament d’Olesa, Jo-
sep Casals impulsa construir 
una caserna-hospital que 
s’hauria de construir del so-
brant dels arbitris de la vila, 
tant el terreny com la despesa 
de construcció. La primera in-
tenció va ser construir-lo prop 
de la riera de Can Carreras 
però no es va veure factible.

El fiscal contesta a l’Ajunta-
ment i la Junta de la vila de 
Olesa, sobre el permís “per 
a construir una casa còmo-
da que serveixi d’Hospital als 
soldats malalts que contínua-

ment passen a prendre les agües minerals anomenades de La Puda”. Hem 
de dir que el primer edifici del balneari, com a tal, no es va construir fins l’any 
1834, i eren dos edificis de banys, un a cada banda del Llobregat.

El 12 de juny de 1792, Pau Antoni Alavedra, pagès, va vendre per 300 lliu-
res catalanes  a Josep Casals, Llorens Cortada, Franco Cortés, Josep Dinarés, 
Ambrós Artés i Felip Esplugas, regidors de la Universitat d’Olesa, en nom del 
Comú, un tros de terra per edificar-hi una casa que serveixi per Hospital Militar.

El mateix any, el 20 de maig, Pau Trullàs, Josep Ferrer i Josep Matas van rebre 
25 lliures per arrancar pedra per a la construcció de l’hospital i 2 lliures per 
arranjar el camí per  a transportar amb carro tota la pedra que es va treure. 
També Josep Casals i Miquel Vilata van rebre 12 lliures per derruir les tapies 
per el pas del carro que traginava la pedra treta. El 18 d’agost de 1793, els re-
gidors d’Olesa adjudicaren a Jaume Bou i Jaume Milà, per la quantitat de 281 
lliures, la construcció “d’un casal dels tres que ha de tenir la casa hospital per 
a la tropa a la riera de can Llimona”:

OLESA ANY 1793: PLA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN HOSPITAL PER A 
LA TROPA
“Por los diferentes informes que se me han dado sobre la solicitud de continuar 
con la construcción de la Casa Hospital para los militares enfermos que pasan 
a esta Villa a tomar las aguas de La Puda, resulta que, en virtud del permiso 
concedido por el Sr. Fiscal, para la edificación de dicha casa, procedieron en 
tiempo hábil a la compra del terreno y acopio de materiales invirtiendo en dicho 
objeto 8.008 reales de su Común. En este concepto y en el de que el Consejo 
resolvió en 13 de octubre del año próximo pasado, que las obras que estuvie-
sen mandadas ejecutar por S.M. el Consejo o el Sr. Fiscal, en su respectivo 
tiempo y aplicados por sus resoluciones los caudales sobrantes y estuviesen 
ya empezadas digo que se concluyan y perfeccionen con arreglo a los reco-
nocimientos que sobre cada uno estuviesen formados. Prevengo a VMS que 
procedan a la conclusión de la referida casa, bajo las reglas, método y forma, 
que les mandó el Sr. Fiscal sin hacer novedad alguna en el plano que aprobó, 
ni exceder en su coste de la tasación de los Maestros Arquitectos, pues de lo 
contrario serían responsables de sus bienes propios y de quedar en cumplirlo 
en todas sus partes me darán aviso de vuelta de correo”.

Sabem que a l’any1841, l’olesà Joan Damon era capità metge- cirurgià de 
l’exèrcit i la seva unitat militar estava de guarnició a Olesa En agraïment als 
seus serveis professionals, fou nomenat “Caballero de la Orden de Isabel la 
Católica”.

Comandancia de Armas de Esparreguera al alcalde de Olesa: “20 de mayo de 
1844. El Excmo Señor Comandante General de esta provincia me ordena diga 
a V. que todos los militares que se presenten a esta Villa para tomar las aguas y 
baños de La Puda, pasen a esa para ser alojados mientras dure su curación, al 
mismo tiempo debo añadir, que si alguno se alojase sin antes haberse presen-
tado deberá dirigirme su pasaporte y nota de clase de tropa librar la Orden a la 
directora de los baños a fin de ser admitido en aquellos días que lo necesite”, 
firmado: Fermín Sánchez, Oficial Mayor Médico.

El 12 de desembre de 1846 es donava l’ordre de supressió de l’hospital, tot 
i que encara varen haver de passar uns quants anys per el seu tancament 
definitiu, seguien venint soldats a prendre les aigües i els més greus eren tras-
lladats als hospitals d’Esparreguera i Martorell.

Elies Valldeperes
Arxiu Històric Municipal d’Olesa

Col·laboració: Centre Muntanyenc i de Recerques d’Olesa
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MARTORELL
• Particular alquila o vende local co-

mercial en la mejor zona de Mar-
torell, 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 pinta-
das, 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
• Finca de unos 40 años con piso 

muy luminoso de 61 m2, cuarta 
planta con ascensor, tres habitacio-
nes 2 dobles y una individual, un 
lavabo completo, un lavadero y 2 ar-
marios empotrados. Piso totalmente 
reformado, suelo de porcelanosa, 
carpintería interior de madera y la 
exterior recién puesta. Calefacción 
de gas, aire acondicionado en el 
comedor. Tiene terraza y ubicación 
muy céntrica. Interesadas/os, con-
tactar al teléfono: 635 029 284 (por 
las mañanas).

• Busco una persona o un grup de 
persones que estiguin interessades 
en portar un hort al poble (amb ai-
gua). Interessat, 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 (Enri-
que).

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

• Auxiliar de enfermería y socio-sani-
taria, con titulación oficial y expe-
riencia, se ofrece para cuidar per-
sones mayores y con discapacidad. 
Tel: 695 792 754.

• Mujer de 43 años con título oficial 
de monitor de lleure infantil y juve-
nil, me ofrezco para cuidar niños de 
cualquier edad. Preferiblemente en 
Olesa o cercanías. Tel: 677 395 574 
(dispongo de vehículo).

• Parcela en venta: 312 metros cua-
drados, en calle vecinal, completa-
mente cerrada y con vistas a Mont-
serrat, al carrer Pallars Jussà, 20. 
Escriturada y con tasas al corriente. 
Tel: 666 792 981 i 667 470 460.

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

Classificats
JUNY - JULIOL 2021
GUIAONANEM.CAT

Els vuit ajuntaments de la zona nord del Baix Llobregat, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, posen en marxa per primera vegada els “Premis Relleu 
de Negocis del Baix Llobregat Nord” amb l’objectiu de reconèixer i premiar 
la iniciativa emprenedora dels usuaris dels Centres Locals de Serveis a les 
empreses dels municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires 
que han comprat empreses ja existents. Les candidatures es podran presentar 
durant els mesos de setembre i octubre i hi haurà cinc premis valorats amb un 
total de 10.000 euros

Els Ajuntaments participants en el projecte supramunicipal “Fem Xarxa, Fem 
Empresa” continuen unint esforços per crear aquesta nova actuació amb 
l’objectiu principal de reconèixer i premiar als emprenedors que han adquirit 
una empresa ja existent al territori entre l’1 de gener del 2020 i el 31 d’agost 
del 2021 contribuint així en la seva supervivència, malgrat la situació de crisi 
sanitària i econòmica generada per la COVID-19 en què molts negocis s’han vist 
obligats a cessar la seva activitat.

Aquests nous premis al Relleu de Negocis del Baix Llobregat Nord busquen 
també potenciar la supervivència del teixit empresarial del territori, donar a 
conèixer el servei de Reempresa i incrementar el seu nombre d’usuaris per 
facilitar i afavorir la continuïtat empresarial.

Podran participar-hi aquelles empreses que tinguin el seu domicili social o 
activitat econòmica en qualsevol dels municipis dels ajuntaments organitzadors; 
Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de 
Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.

Els tècnics de la xarxa realitzaran una valoració inicial de les empreses 
presentades, i les candidatures seleccionades seran valorades per un jurat 
format per representants de diferents entitats col·laboradores com l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, CECOT, Servei Reempresa i 
PIMEC, que finalment decidiran els 5 projectes guanyadors.

De totes les candidatures presentades es valoraran els següents punts: haver 
estat assessorat pel Punt de Reempresa, haver mantingut la plantilla laboral 
anterior en el moment de la compra, les accions de millora i transformació per 
la reactivació de l’activitat, la responsabilitat social corporativa, foment de la 
participació dels treballadors en l’empresa, l’aplicació de mesures de prevenció 
de riscos laborals i respecte pel medi ambient, i que l’empresa estigui promoguda 
per aturats/des de llarga durada.

Les empreses participants poden optar a guanyar els següents premis en funció 
de la seva classificació: primer premi (3.000 euros), segon premi (2.500 euros), 
tercer premi (2.000 euros), quart premi (1.500 euros) i cinquè premi (1.000 
euros).

Per a la presentació de candidatures serà necessari registrar, degudament 
emplenada, la documentació que figura a l’apartat 7 de les bases, en qualsevol 
dels Registres Municipals dels ajuntaments participants, sigui electrònicament 
o presencialment amb cita prèvia. 

Comarca
PREMIS RELLEU
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