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Abrera
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OCTUBRE

Dijous 21

PRESENTACIÓ “ÀNIMES VIATGERES” 
DE LOCATIS PEL MÓN (MARC I 
CRISTINA)
Hora: 18:30 hores
Lloc: Llibreria-Espai Cultural La Figaflor 
(@lafigaflor.llibreria)

 Divendres 22

CONTE NADONS: “LA CASA DELS 
SONS”, AMB LA SANDRA ROSSI
Hora: 18 hores
Lloc: Casa de Cultura

Dissabte 23

PRESENTACIÓ DELS LLIBRES “ENTRE 
PINTA I PINTA”, “VAMOS DAOS -25 
CANCIONES DE AMOR” I “EXISTO EN 
TU MENTE”, DE SERGIO VILCHEZ
Hora: 11 hores
Lloc: Casa de Cultura

Diumenge 24

SARDANES, AMB LA COBLA VILA 
D’OLESA
Hora: 18 hores
Lloc: Plaça Rafael Casanovas

Divendres 29

COREOGRAFIA ESPECIAL 
HALLOWEEN, “VINE A BALLAR!”
Hora: mati, migdia i tarda
Lloc: Zumba vive i baila
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera

 ACTIVITAT ESPECIAL HALLOWEEN 
“APRÈN I DIVERTEIX-TE!”
Lloc: Eire School of English
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera

NIT ESPECIAL DE BRUIXES 
“MEDITACIÓ I TAROT”
Hora: 10:30 i 19 hores
Lloc: Amara terapias y productos
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera

Dissabte 30

DESFILADA DE MODA ESPECIAL 
HALLOWEEN
Lloc: Mercat Municipal
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera

TALLER D’ESPELMES
Hora: 10:30 hores
Lloc: Amara terapias y productos
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera

CONTACONTES INFANTILS DE 
CASTANYADA I HALLOWEEN
Hora: 11 hores
Lloc: Llibreria La figaflor
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera
 

Diumenge 31

PINTXOS I TAPES TERRORÍFICS “SURT 
DE COPES!”
Lloc: La tapa de Lucifer
Organització: Empresaris i comerciants 
d’Abrera

PASSATGE DEL TERROR
Hora: a partir de les 18:30 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Comissió de Halloween 
d’Abrera

Diumenge 31

PASSATGE DEL TERROR
Hora: 18:30 hores
Lloc: Casa de Cultura

NOVEMBRE

Dimecres 10

TALLER “RELACIONS SALUDABLES 
A LES XARXES”, ADREÇAT A JOVES 
D’ENTRE 16 I 35 ANYS
Hora: 17 hores
Lloc: Casal de joves

A Abrera reactivem les activitats per a la infància i gaudim de la cultura en família 
de forma segura

Atenció famílies! Des de l’Ajuntament d’Abrera treballem en la programació d’una 
àmplia oferta cultural per les famílies i els seus infants, adaptada a la situació 
sanitària actual, amb totes les mesures de prevenció i contenció de la Covid-19.

La regidora d’Infància, Giulia Mirto, ha destacat “des de la Regidoria d’Infància de 
l’Ajuntament d’Abrera reprenem les actuacions culturals i musicals que anem fent 
durant tot l’any, espectacles adreçats a la nostra infància i a les seves famílies amb 
la finalitat que gaudiu conjuntament de temps de qualitat en família. Us convidem 
que seguiu atents i atentes a la programació per a saber sobre els propers actes i 
programes que estem desenvolupant perquè en gaudiu aquesta tardor”. 

Commemorem el Dia Internacional de la Nena

Amb motiu del Dia Internacional de la Nena, el dissabte 16 d’octubre a la tarda la 
Casa de Cultura va acollir l’espectacle familiar “Amb ulls de nena” de la Companyia 
Sifó, dirigit a nenes i nens a partir de 3 anys i les seves famílies.

Des de la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+ i des de la Regidoria 
d’Infància de l’Ajuntament d’Abrera vam organitzar l’activitat gratuïta, que va tenir 
bona acollida entre les famílies. 

Ser nena no és fàcil. L’any 2011 l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
establir l’11 d’octubre com el Dia Internacional de la Nena  amb l’objectiu de crear 
consciència de la situació de les nenes arreu del món i reivindicar els seus drets. 
Arreu s’organitzen actes per donar a conèixer la doble discriminació que pateixen 
milions de nenes de tot el món per motius de gènere i edat.

MÉS INFORMACIÓ:

      infancia@abrera.cat    |         93 770 29 11     |            Edifici Ajuntament vell (c. Major, 3)

ACTIVITATS GRATUÏTES

Ajuntament d’Abrera

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Per a famílies

Per a famíliesPer a famílies Per a famílies

Per a famílies

Per a famílies

Per a famílies

Per dones embarassades
 i famílies amb infants de 

0 a 2 anys

Per dones embarassades 
i famílies amb infants de 

0 a 2 anys Per dones embarassades i famílies amb infants de 0 a 2 anys

Per famílies amb infants
 de 0 a 2 anys

Consulteu-nos!
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 ACTIVITATS D’INFÀNCIA

Per a famílies

Xerrada 
“Lactància materna 

La revolució 
silenciosa”

Casa de Cultura

Conte 
“La casa dels sons”

17.00 h 

“La castanyera i 
els seus secrets “ 

17.30 h  
Casa de Cultura

“Xiqui Club de 
lectura infantil”

18.00 h  

“Potadecabra” 
de Fèlix Brunet

11.30 h  
Pista Rosa 
(La Florida)

Dia de la Nena

17.30 h  
Casa de Cultura

Xerrada 
“Dubtes freqüents 
sobre la lactància 

materna”

Casa de Cultura
(c. de Federico García Lorca, 17)

17.30 h  

(c. de Federico García Lorca, 17)

17.30 h  

abrera.cat abrera.cat

LA XARXA:
“Aladdí” 

12.00 h  
Sala Municipal
(ps. de Telefònica, s/n)

Túnel del terror
19.00 h  
Casa de Cultura

“Club de lectura infantil”
17.00 h 
Biblioteca Josep 
Roca i Bros

(c. de Federico García Lorca, 16)

biblio@abrera.cat

(c. de Federico García Lorca, 17)

(c. de Federico García Lorca, 17)

biblio@abrera.cat

Biblioteca Josep 
Roca i Bros
(c. de Federico García Lorca, 17)

“Amb ulls de 
nena” 

(c. de Federico García Lorca, 17)

17.00 h  
Casa de Cultura
(c. de Federico García Lorca, 17)

Taller de porteig
Casa de Cultura
(c. de Federico García Lorca, 17)

abrera.cat

abrera.catbiblio@abrera.cat

abrera.cat

1r passi:
2n passi:

abrera.cat
xarxaabrera.fila12.cat

abrera.cat

18.00 h  

Activitats de la setmana de la lactància

Activitats de la biblioteca

Activitats per tota la família

@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

Octubre
Per a famílies
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NOTÍCIES

INFÀNCIA
L’Ajuntament està treballant en la progra-
mació d’una àmplia oferta cultural per 
les famílies i els seus infants, adaptada a 
la situació sanitària actual, amb totes les 
mesures de prevenció i contenció de la Co-
vid-19. La regidora d’Infància, Giulia Mirto, 
ha destacat “des de la Regidoria d’Infàn-
cia de l’Ajuntament d’Abrera reprenem les 
actuacions culturals i musicals que anem 
fent durant tot l’any, espectacles adreçats a 
la nostra infància i a les seves famílies amb 
la finalitat que gaudiu conjuntament de 
temps de qualitat en família. Us convidem 
que seguiu atents i atentes a la programa-
ció per a saber sobre els propers actes i 
programes que estem desenvolupant per-
què en gaudiu aquesta tardor”. 

Amb motiu del Dia Internacional de la 
Nena, el passat dissabte 16 d’octubre la 
Casa de Cultura va acollir l’espectacle fa-
miliar “Amb ulls de nena” de la Companyia 
Sifó, adreçat a nenes i nens a partir de 3 
anys i les seves famílies.

Ser nena no és fàcil. L’any 2011 l’Assem-
blea General de les Nacions Unides va 
establir l’11 d’octubre com el Dia Inter-

nacional de la Nena  amb l’objectiu de 
crear consciència de la situació de les 
nenes arreu del món i reivindicar els seus 
drets. Arreu s’organitzen actes per donar 
a conèixer la doble discriminació que pa-
teixen milions de nenes de tot el món per 
motius de gènere i edat. 

DNI
El proper dimarts 9 de novembre es realit-
zarà una nova campanya de renovació del 
DNI per caducitat, pèrdua o de nova crea-
ció. El servei es farà de 9 a 11:50 hores, 
a la Casa de Cultura i en total es donaran 
40 cites, dins de les quals 5 cites estaran 
destinades a DNI de nova creació. Les en-
tregues dels DNI es realitzaran el divendres 
12 de novembre de 9:30 a 10:30 hores.

COMERÇ
Amb l’objectiu de promocionar i dinamit-
zar el comerç i reactivar l’economia local, 
l’Ajuntament ha engegat la segona cam-
panya de reactivació econòmica del co-
merç d’Abrera “Comprem a Abrera, i tu?”. 
En aquesta ocasió, la campanya es du a 
terme mitjançant targetes moneder per 
l’adquisició de productes i serveis locals.

Fins al dijous 2 de desembre, podeu acu-
mular tiquets de compra de qualsevol co-
merç d’Abrera. Del dilluns 15 de novembre 
al divendres 3 de desembre, a les oficines 
del Mercat Municipal, podreu bescanviar 
els vostres tiquets per targetes moneder de 
10 i 20 euros, que podreu fer servir del di-
lluns 15 de novembre al dimecres 5 de ge-
ner als comerços adherits a la campanya.

Per a més informació, us podeu adreçar a 
les dependències del Departament de Co-
merç (primera planta del Mercat Munici-
pal), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
i dimecres de 16:30 a 19 hores, pel telèfon 
al 93 770 0102, o bé per mail a: promo-
cioeconomica@abrera.cat.

RENOVACIÓ
Amb la recent incorporació de nous ordina-
dors en una de les aules d’informàtica de 
l’Escola Francesc Platón i Sartí d’Abrera, es 
continua apostant per fomentar a les aules 
les tecnologies TIC, així com impulsar i mi-
llorar les eines educatives digitals perquè 
la canalla fomenti el seu desenvolupament. 
En aquest marc, marc de l’aposta per mi-
llorar l’escola ha dut a terme una millora en 
els equips informàtics d’una de les aules 
d’informàtica. Abans de retirar els equips 
antics, es va valorar l’opció d’entregar-los 
a l’escola del Centre Penitenciari Brians 2.

FORMACIÓ
El  departament de Promoció Econòmica 
ofereix els cursos de formació (presencial) 
d’Especialistes en neteja i Neteja de super-
fícies, que començaran el proper 25 d’oc-
tubre. Al novembre hi estan prevists els de 
Carretoner/a, de Manipulació d’aliments 
i “Prepara’t per l’entrevista de feina”. En 
total, durant l’any 2021 des d’aquest de-
partament s’han programat 21 cursos 
formatius. Fins al mes de setembre s’han 
impartit 13 d’aquestes formacions de les 
quals s’han beneficiat 151 persones, un 
60% de les quals han estat dones d’entre 
16 i 65 anys.  

Abrera
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT
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Amb el suport de

Premsa Comarcal

2.080
setmanes

14.610
dies
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El Bruc
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Collbató
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Monistrol de Montserrat
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

OCTUBRE

Diumenge 24

XIII CAMINADA POPULAR DE 
COLLBATÓ, AMB DOS RECORREGUTS 
(12 I 24 KM)
Hora: 7:30 hores
Lloc: Plaça de l’Era
Organització: 4000 Peus (Associació 
Excursionista de Collbató)

Divendres 29

TALLER INFANTIL CASTANYADA 2021
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

OCTUBRE

Diumenge 24

TALLER PLANTA UN HORT, CULTIVA 
REVOLUCIÓ, QUARTA SESSIÓ 
(LLAVORS, COLLITA I POSTCOLLITA)
Hora: 9 hores
Lloc: Masia Can Serra

TALLER DE COMPOSTATGE, A CÀRREC 
D’ALBERTO BLANCO, ENGINYER 
AGRÒNOM
Hora: 17 hores
Lloc: Can Casas
Organització: Roca Verda
 

Dimarts 26

SEGONA REUNIÓ OBERTA ALS 
VEÏNS I VEÏNES DEL BRUC SOBRE 
EL CONSULTORI DEL BRUC, AMB 
L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS) 
I CATSALUT
Hora: 18 hores
Lloc: Sala d’Actes de Can Casas

Diumenge 31

INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Hora: 9 hores

OCTUBRE 
Dissabte 30

XXVIIª FIRA DE LA COCA I EL MATÓ
Hora: de 10 a 20 hores
Lloc: La Font Gran

Diumenge 31

XXVIIª FIRA DE LA COCA I EL MATÓ
Hora: de 10 a 20 hores
Lloc: La Font Gran

NOTÍCIES

CAMINADA POPULAR
El diumenge 24 d’octubre Collbató viurà 
una jornada excursionista amb la XIIIa 
edició de la Caminada Popular de Collba-
tó organitzada per l’entitat 4.000 Peus. Hi 
haurà dos recorreguts que sortiran de la 
plaça de l’Era. Un llarg de 24 km que des-
prés del cementiri es desvia cap al Casalot, 
passa vorejant la muntanya fins darrere la 
Vinya Nova, després les masies del Castell 
i Can Salces, puja pel camí del refugi i pel 
torrent de La Diablera fins al Coll de Guir-

ló (punt més alt del recorregut), i arriba a 
Can Massana. La tornada es fa pel camí 
de les Batalles, Can Salces, El Castell, Can 
Jorba, La Vinyanova i per la pista fins a Co-
llbató. El desnivell absolut és de 423 m, la 
dificultat és mitjana, sense dificultats per a 
excursionistes en forma.

El recorregut curt, de 12 km, comença 
també a Collbató abans del cementiri i es 
desvia cap al Casalot, passa vorejant la 
muntanya fins darrere la Vinya Nova, des-
prés per les masies del Castell i Can Jorba, 
la Vinyanova i per la pista fins a Collbató. 
El desnivell absolut és de 125 m, i és fàcil, 
apta per tothom.

Podeu consultar els mapes a les imatges 
adjuntes. Inscripcions i més informació a 
l’enllaç: https://4000peus.wordpress.com/
xiii-caminada-popular-collbato/

BIBLIOTECA
En el marc de les Jornades Europees del 
Patrimoni es va realitzar un acte dins del 
qual es va posar el nom de Sibil·la Durfort 
a la biblioteca del municipi.

Nomenar amb nom de dona la biblioteca 
forma part d’un compromís del govern 
municipal de feminitzar l’espai públic i do-
nar visibilitat a les dones. Compta també 
amb l’impuls de la Regidoria d’Igualtat en 
polítiques de feminització. Sibil·la Durfort 
era la vídua de Romeu Durfort i senyora de 
Collbató, alhora tutora del seu net i hereu 
Guillemó.
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Esparreguera
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

OCTUBRE

Divendres 22

DEBAT “L’HOMOFÒBIA, FINS ON 
ARRIBARÀ?”
Hora: 20 hores
Lloc: Can Pasqual
Organització: Fòrum 21

Dissabte 23

LABORATORI CREATIU “QUADRATS, 
RODONS I ACORDIONS!”
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

FESTIVAL LOLA “AMIC DILECTÍSSIM”
Hora: 21 hores
Lloc: Teatre de La Passió

ACTE D’HOMENATGE A LES VÍCTIMES 
DE LA COVID-19
Hora: 12 hores
Lloc: Parc de la vila

Diumenge 24

FESTIVAL LOLA “AMIC DILECTÍSSIM”
Hora: 11:30 hores
Lloc: Teatre de La Passió

Dimecres 27

CURS DE XARXES SOCIALS PER A 
ADULTS
Hora: 15:15 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 30

FESTIVAL LOLA “CYRANO”
Hora: 21 hores
Lloc: Teatret

Diumenge 31

FESTIVAL LOLA “CYRANO”
Hora: 21 hores
Lloc: Teatret
 

NOVEMBRE

Dilluns 1

FESTIVAL LOLA “CYRANO”
Hora: 19 hores
Lloc: Teatret

Divendres 5

FESTIVAL LOLA “CYRANO”
Hora: 21 hores
Lloc: Teatret

Dissabte 6

FESTIVAL LOLA “CYRANO”
Hora: 21 hores
Lloc: Teatret

Diumenge 7

FESTIVAL LOLA “CYRANO”
Hora: 19 hores
Lloc: Teatret

Dissabte 13

BALLET DE MOSCOU “EL LLAC DELS 
CIGNES”
Hora: 20 hores
Lloc: Teatre de La Passió

Dissabte 27

CONCERT DE SOPA DE CABRA “30 
BEN ENDINS”
Hora: 21:30 hores
Lloc: Teatre de La Passió

NOTÍCIES

PAVELLÓ
El pavelló municipal El Castell va reobrir 
les portes a les entitats el passat dimecres 
13 d’octubre. Els sis clubs esportius del 
municipi que fan ús d’aquest equipament 
van poder tornar a entrenar-hi després que 
l’Ajuntament ja hagi recepcionat les obres 
d’arranjament que es van iniciar el juny 
passat. Les obres, amb un preu d’adjudi-
cació final de 348.000 euros, han servit 
per reparar els desperfectes que va patir 
l’equipament durant el temporal de pluja 
i calamarsa del maig del 2020, que van 
afectar principalment al parquet, els para-
ments de fusta i l lucernari de la coberta.

BRAVO!
La Palanca, el I Festival de Circ Contempo-
rani d’Esparreguera, va cloure el passat 3 
d’octubre la seva primera edició amb més 
de 1.700 entrades venudes i 1.200 espec-
tadors únics. El certamen ha programat 
una quinzena d’espectacles i activitats, la 
majoria concentrats durant aquest cap de 
setmana, que han omplert, de mitjana, un 
90% de l’aforament habilitat. Propostes 
com l’espectacle inaugural, Respira·cions, 
de la ballarina esparreguerina Anna Ro-
dríguez Escalé, les exhibicions adreçades 
a infants, els tallers de circ en família i 
l’espectacle Fils, que es va presentar da-

vant del Museu de la Colònia Sedó, van 
exhaurir totes les entrades disponibles. 
El festival, que va néixer amb la voluntat 
d’apropar el circ contemporani a tots els 
públics, ha comptat amb la participació de 
vuit companyies professions procedents 
de Catalunya i França que han presentat 
els seus espectacles de circ d’autor i mul-
tidisciplinars en espais com el Teatre de La 
Passió, el Patronat Parroquial, la plaça del 
Centre, l’església de Santa Eulàlia o l’Es-
corxador.

TRANSPORT ESCOLAR
Des d’aquest curs l’alumnat dels barris de 
Mas d’en Gall i Can Rial disposa de dues 
línies de transport escolar que els connec-
ten amb cadascun dels dos centres d’edu-
cació secundària públics del municipi. La 
posada en marxa de la nova línia 124, que 
enllaça els barris amb l’institut El Cairat, ha 
permès redissenyar la ruta de la línia fins 
ara existent, que actualment fa el seu itine-

rari exclusivament fins a El Castell. La nova 
línia ja té totes les places ocupades i dona 
resposta a la gran demanada que s’havia 
generat en el darrer any, ja que després 
que el 2019 l’Ajuntament n’aprovés la gra-
tuïtat, el nombre de famílies interessades 
en el transport escolar va créixer fins arri-
bar a tenir una llista d’espera que, en el 
cas de Mas d’en Gall i Can Rial, va arribar 
a ser d’una trentena de sol·licituds. Aques-
ta és la primera vegada, en les darreres 
tres dècades, que s’actualitza l’oferta de 
places disponibles per donar resposta a la 
demanda, que ha anat creixent progressi-
vament també per l’augment de població 
resident en aquests barris. Aquest curs, a 
més, el servei ja no el presta Monbus, sinó 
Transports Generals d’Olesa (TGO), que ha 
resultat l’empresa adjudicatària en la da-
rrera licitació que ha fet el Consell Comar-
cal per a la prestació del servei.

JUTGE O JUTGESSA
L’Ajuntament ha procedit a l’obertura 
d’una convocatòria pública per a proveir 
el càrrec de jutge o jutgessa de pau titular 
del Jutjat de Pau d’Esparreguera. El tràmit 
obeeix a la finalització del termini de qua-
tre anys des de l’últim nomenament, l’any 
2017. Les persones interessades i que 
reuneixin els requisits legals establerts ja 
poden presentar la seva sol·licitud a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant 
cita prèvia, o telemàticament a través de 

la seu electrònica municipal, fins al dia 18 
de novembre. Les sol·licituds s’han de pre-
sentar amb la documentació que acrediti 
l’acompliment de les condicions exigibles 
legalment així com de currículum vitae, 
amb l’objectiu d’avaluar que no existeix 
cap supòsit d’incompatibilitat en l’exercici 
del càrrec. El ple municipal serà l’òrgan 
encarregat d’escollir el jutge o jutgessa de 
pau d’entre totes les candidatures presen-
tades i aquest serà nomenat pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per un 
període 4 anys.

Entre els requisits legals per a l’elecció 
del càrrec hi consta tenir la nacionalitat 
espanyola, ser major d’edat i estar en ple 
exercici dels drets civils. No s’exigeix ne-
cessàriament ser Llicenciat en Dret per 
a poder ser nomenat jutge o jutgessa de 
pau, ja que l’elecció es basa en la trajec-
tòria professional i el tarannà personal. Sí 
que es requereix no tenir cap impediment 
físic o psíquic per a l’exercici del càrrec, 
no estar comprés en cap causa d’incapaci-
tat o d’incompatibilitat, ni estar processat, 
inculpat o condemnat per delicte dolós. 
Així mateix, el càrrec és incompatible amb 
l’exercici de qualsevol altra jurisdicció alie-
na a la del poder judicial, amb qualsevol 
càrrec d’elecció popular o designació polí-
tica de l’Estat, les comunitats autònomes, 
províncies i altres entitats locals i organis-
mes dependents de qualsevol d’aquelles i 
amb qualsevol ocupació o càrrec dotat o 
retribuït per qualsevol administració.
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XERRADES
L’Ajuntament organitza per aquest darrer 
trimestre de l’any un cicle de xerrades 
sobre benestar emocional després de la 
pandèmia conduïdes per una psicòlo-
ga especialitzada i adreçades a diferents 
col·lectius de la ciutadania. La primera xe-
rrada tractarà sobre “Els dols de la pandè-
mia i com acompanyar-los” i tindrà lloc el 
29 d’octubre a les 11 hores a la Biblioteca. 
La segona s’adreça a les famílies amb fills 
adolescents i porta per títol “Com acom-
panyar l’adolescència en temps de Covid” 
i es farà el 23 de novembre a les 18 hores 
a Cal Trempat. I la proposta que clourà el 
cicle es titula “Eines per a professionals en 
temps de pandèmia” i se celebrarà el 21 
de desembre a les 11 hores a la Biblioteca.

FORMACIÓ
El Servei Local d’Ocupació d’Esparregue-
ra organitza un nou programa de cursos 
de formació adreçats a persones que es-
tiguin en situació d’atur amb l’objectiu de 
proporcionar-los coneixements bàsics per 
fer feines i oficis amb demanda de perso-

nal en diversos sectors. En aquesta edi-
ció s’ofereix el curs d’higiene alimentària 
i manipulació d’aliments, que consta de 
5 hores i del qual se’n faran 8 edicions. 
També una formació en l’àmbit logístic i 
de conducció de carretons elevadors, que 
engloba el curs de nivell inicial, que consta 
de 12 hores, i el de renovació del carnet de 
carretoner, que és de 8 hores, en ambdós 
casos se’n faran dues edicions. El tercer 
curs que s’organitza és de neteja profes-
sional i és el més extens, té una durada de 
125 hores i se’n farà una sola edició. Les 
preinscripcions s’han de formalitzar a Cal 
Trempat, seu del Servei Local d’Ocupació, 
enviant un correu electrònic a treballifor-
macio@esparreguera.cat o al telèfon 93 
770 8598.

COLÒNIA SEDÓ
L’Ajuntament participarà en la primera 
fase de selecció per a escollir quins dels 
13 projectes de recuperació de la Colònia 
Sedó que s’han presentat a l’Europan, un 
concurs d’idees urbanes i arquitectòni-
ques d’àmbit europeu, passen a la final. La 
Colònia Sedó és, a proposta de l’Institut Ca-

talà del Sòl (Incasòl), un dels 40 emplaça-
ments d’arreu del continent que s’han es-
collit per a participar en aquesta 16a edició 
del certamen, que se celebra bianualment 
i convoca a arquitectes menors de 40 anys 
a dissenyar projectes urbanístics per a als 
diferents indrets proposats.

El concurs s’organitza per categories i la 
Colònia Sedó s’inclou en la que porta per 
títol “Reinventant la ruralitat i el patrimoni 
productiu”, que compta amb la participa-
ció de quatre municipis més de França, 
Bèlgica, Dinamarca i España. L’emplaça-
ment ha rebut un total de 13 projectes de 
diferents equips d’arquitectes, que han 
proposat un projecte de rehabilitació de 

la zona residencial de la colònia, així com 
de l’antic edifici de la Fonda per donar-li 
un ús residencial i, en general, un pla de 
desenvolupament per a tot el conjunt. En 
aquesta primera fase el jurat, format per 
arquitectes de diferents països europeus, 
seleccionarà d’entre totes les propostes, 
aproximadament un 20%, que seran les 
que passaran a la fase final. En la deci-
sió es tindrà en compte la valoració de 
l’Incasòl i l’Ajuntament que presentaran 
les seves conclusions sobre la viabilitat i 
adequació de les diferents propostes pre-
sentades.

Malgrat que tots els projectes proposen 
una idea global de recuperació de la colò-
nia, per vincular la part industrial i la resi-
dencial i connectar el barri amb el nucli 
del poble, la proposta guanyadora obtin-
drà finançament només per a redactar el 
projecte executiu per rehabilitar la Fonda i 
convertir-la en sis habitatges d’ús residen-
cial.

Castellví de Rosanes

OCTUBRE

Divendres 22

BINGO MUSICAL, EN EL MARC DE LA 
SETMANA DE LA GENT GRAN
Hora: 19 hores
Lloc: Can Sunyer
Divendres, 22 d’octubre de 2021 de 
19.00 h a 20.30 h
Hi haurà premis. En el marc de la 
Setmana de la gent gran

Dilluns 25

SESSIÓ INFORMATIVA “DRETS I 
DEURES DELS CONSUMIDORS”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Casal de la Gent Gran

NOVEMBRE

Dimecres 3

INICI DEL CURS D’INSTAGRAM I 
TWITTER PER A NEGOCIS. LES ALTRES 
SESSIONS SERAN ELS DIVENDRES 5 I 
DIMECRES 10 DE NOVEMBRE.
Hora: 9:30 a 14 hores
Lloc: online

OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

Esparreguera
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
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NOTÍCIES

PETÓ I ADÉU
Castellví de Rosanes va estrenar el passat 
14 d’octubre una zona de parada ‘Petó i 
adéu’ al costat de l’escola Mare de Déu de 
Montserrat. La posada en marxa d’aquest 
espai s’ha fet recollint un suggeriment del 
centre docent i amb l’objectiu de facilitar 
la mobilitat dels vehicles sobretot a l’hora 
de començar i acabar les classes. L’espai 
‘Petó i adéu’ té tres places al carrer Ma-
nel Fernández que es podran utilitzar un 
màxim de 5 minuts.

Pel que fa a la mobilitat escolar, també hi 
ha hagut els darrers temps altres canvis 
per afavorir la circulació. Així, els autocars 
que van a l’escola amb motiu de les sor-
tides i excursions del centre s’aturen ara 
a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 

davant de l’escola vella, per no haver d’en-
trar al C/Manel Fernández, d’on només en 
podien sortir en direcció contrària amb su-
port de la Guàrdia Municipal. 

Entre l’escola i el nou lloc de parada de 
l’autobús els infants i docents poden fer el 
trajecte amb seguretat per la vorera i els 
passos de vianants que hi ha entre un i 
altre punt, situats a poca distància.

REOBERTURA
El Casal de la Gent Gran de Castellví de 
Rosanes va tornar a obrir al públic després 
d’un any i mig tancat per la pandèmia. Des 
de que a mitjan mes de març del 2020 
l’Ajuntament es va veure obligat a tancar 
l’equipament com a mesura de prevenció, 
l’espai només s’ha utilitzat com a seu d’ac-
tivitats puntuals i tallers, però no s’havia 
pogut reobrir encara com l’equipament de 
referència per a la gent gran que és.

El Casal obrirà de dilluns a divendres no 
festius en horari de tarda i compatibilitzarà 
les estones d’ús lliure amb la realització 
de tallers. Dilluns l’horari d’obertura és de 
17:30 a 20 hores; dimarts, de 17 a 18:30, 
i dimecres, dijous i divendres s’obrirà de 
17 a 20 hores.

GENT GRAN
El passat diumenge 17 d’octubre, Caste-
llví de Rosanes va homenatjar els veïns 
i veïnes de més edat del municipi en el 
marc dels actes de la Setmana de la gent 
gran 2021. L’homenatge va servir per re-

conèixer els veïns i veïnes més grans de 
Castellví que no havien rebut aquesta dis-
tinció en anys precedents. Es van lliurar 
tant els reconeixements del 2021 com els 
del 2020, que per motiu de les mesures 
de prevenció de la COVID-19 no s’havien 
pogut entregar públicament.

L’acte d’homenatge va tenir una prèvia 
amb l’espectacle “Com nos tornem...”, 
programat amb el suport del Bibliobús La 
Mola de la Diputació de 

Posteriorment a l’espectacle va tenir lloc 
el lliurament de distincions a les persones 
homenatjades, de la ma de l’alcalde, Adrià 
Camino, i de la regidora de Gent gran, Te-
resa Mínguez. Les distincions del 2021 
han estat per a Maria Teresa Forn Farré, 
Juan Guardeño Urbano i Amparo Reque-
na Fayos. Les distincions del 2020 van 
correspondre a Ramon Mariejes Calvet i 
Rosa Llop Vallès. La tercera homenatjada 
del 2020 va ser Dolors Quintela Tutusaus, 
a qui es va fer arribar ara fa uns mesos 
l’obsequi a casa seva.
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Divendres 22

SETMANA DE LA LACTÀNCIA: 
PRESENTACIÓ DE L’ASSAIG “DESTETE, 
FINAL D’UNA ETAPA”, D’ALBA PADRÓ
Hora: 17 hores
Lloc: Centre Cultural

PRESENTACIÓ DEL DEBAT 
CONSTITUENT
Hora: 19 hores
Lloc: Centre Cultural

SORTIDA “LLEGIM AL RIU”, CIÈNCIA 
CIUTADANA A LA CONCA DEL RIU 
LLOBREGAT
Hora: 10 hores

INAUGURACIÓ OFICIAL DE LA 4A 
FIRA DE BRUIXES. 
“La captura del drac”, a les 18 i a 
les 20 hores, i durant tota la tarda, 
exposició d’aparells de tortura “La 
Santa Inquisició”.

Dissabte 23

4A FIRA DE BRUIXES 
Taller infantil de pocions màgiques, a 
les 11 hores; La visita del inquisidor, 
a les 11:30 i a les 19 hores; Orcos 
i d’altres bèsties, a les 13 i a les 17 
hores; L’hora de la bona teca, a les 14 
hores. Xerrada “Montserrat, muntanya 
màgica”, a càrrec de l’escriptor Miguel 
Aracil, a les 16 hores, a la Casa de 
Cultura; Taller infantil d’espelmes 
energètiques, a les 18 hores; La 
captura del drac, a les 18:30 hores; 
Concert vibracional zen, a les 19 hores, 

als Jardins de l’Enrajolada; L’hora de 
les bèsties i la Captura del drac, a les 
20 hores.

Organització: Associació Fem Vila

Diumenge 24

4A FIRA DE BRUIXES.
Taller infantil d’espelmes energètiques, 
a les 11 hores; La visita de 
l’inquisidor, a les 11:30 hores; Xerrada 
“Espiritisme, les energies entre el cel i 
la terra”, a càrrec de José Luis Nuag; 
Orcos i d’altres bèsties, a les 13 hores; 
L’hora de la bona teca, a les 14 hores; 
Activitat esotèrica “Creua el pont 
iniciàtic i descobreix la teva màgia”, 
a les 16 hores, al Pont del Diable; 
Orcos i d’altres bèsties deambulen pel 
Mercat, a les 17 hores; Taller infantil 
de pocions màgiques, a les 17 hores; 
Xerrada “Astrologia per el dia a dia”, 
a càrrec de l’astròloga Meritxell Día 
Lacamara, a les 18 hores, a la Casa 
de Cultura; La captura del drac, a les 
18:30 hores; L’hora de les bèsties, a 
les 20 hores; Cloenda de la Fira amb 
“Ritual públic de neteja i recàrrega 
energètica”, amb José Luis Nuag, a 
les 20:30 hores, al carrer Francesc 
Santacana.

Organització: Associació Fem Vila

Dilluns 25

HORA DEL CONTE: “EN BUM I L’ESTEL 
DELS DESITJOS”, AMB IGNASI 
MUNTANYOLA, ACTOR I MÚSIC DE 
LA COMPANYIA HOMENOTS
Hora: 17:30 hores
Lloc: Centre Cultural

TAULA RODONA SOBRE LA 
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Hora: 19 hores
Lloc: Espai jove punt nord

Dimarts 26
REUNIÓ DEL CLUB DE LECTURA DE 
VIATGES
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Patronat Municipal de 
Serveis d’Atenció a les Persones

Dimecres 27
TALLER D’ESCRIPTURA: “FES ARRIBAR 
LA TEVA VEU AL MÓN”, PER A JOVES 
A PARTIR D’11 ANYS
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 27
XERRADA “OCUPACIONS DE ZONES 
INUNDABLES A MARTORELL. LA 
LLUITA CONTRA LA NATURA”, A 
CÀRREC DE RAFAEL DIEZ
Hora: 19:30 hores
Lloc: El Círcol

TALLER D’ESCRIPTURA: “LA 
CREATIVITAT AL PAPER” (8 SESSIONS, 
FINS AL 15 DE DESEMBRE)
Hora: 19 hores
Lloc: El Progrés, Torre de les Hores

Dijous 28
PRESENTACIÓ DE L’ASSAIG 
“DESCARTES I COMTE EN EL 
PENSAMENT OCCITÀ”, DE FRANCESC 
PUJOLS
Hora: 18:30 hores
Lloc: Centre Cultural

Dijous 28
PRESENTACIÓ DE L’ASSAIG 
“DESCARTES I COMTE EN EL 
PENSAMENT OCCITÀ”, DE FRANCESC 
PUJOLS, A CÀRREC D’ANTON 
ESPADALER
Hora: 18:30 hores
Lloc: Centre Cultural

Divendres 29
NIT DE CASTANYADA
Hora: a partir de les 18 hores
Lloc: Espai jove punt nord

CICLE GAUDÍ “LES DUES NITS D’AHIR”
Hora: 19 hores
Lloc: Centre Cultural

XERRADA “MARTORELL EL 1971. 
CONTEXT HISTÒRIC DE LA RIUADA”, 
A CÀRREC D’ALFRED MAURI
Hora: 19:30 hores
Lloc: El Círcol 

Dissabte 30
SCAPE ROOM “AVENTURA ESPACIAL 
A CONTRARELLOTGE”
Hora: 10:30 hores
Lloc: Espai jove punt nord 

Diumenge 31

CINEFÒRUM DE TERROR
Hora: 17:30 hores
Lloc: Espai jove punt nord

Martorell
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

NOTÍCIES

ALUMNES 
EMPRENEDORS
Alumnes del curs “Fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques” del Progra-
ma de Formació i Inserció – Pla de Tran-
sició al Treball (PFI-PTT) han participat 
a una sessió de sensibilització a l’empre-
nedoria a les instal·lacions del Centre de 
Promoció Econòmica Molí Fariner. L’objec-
tiu ha estat treballar amb idees per poder 
despertar l’interès emprenedor dels joves 
com una altra possibilitat per al seu futur 
laboral.

La cap de Promoció Econòmica, Carme 
Moles, i la tècnica d’Empresa i suport a 
l’emprenedoria, han estat les encarregades 
d’impartir la sessió. En aquesta ocasió, han 
comptat també amb la col·laboració de 
l’emprenedor Robert Moreno de l’empresa 
Streetworld, ubicada al despatx número 6 
del Viver d’Empreses. 

La sessió de sensibilització a l’emprenedo-
ria s’ha dividit en dues parts. A la primera, 
s’ha tractat la importància de la creativitat, 
les idees i l’interès emprenedor, i a la sego-

na, els participants han desenvolupat una 
dinàmica de grup brainstorming per acon-
seguir opcions de projectes a través d’un 
taller de creativitat.

NOU CÒMIC
L’il·lustrador martorellenc Oriol Malet va 
presentar a la Galeria d’art The Bridge, a 
París, un llibre amb creacions pròpies, ti-
tulat “Un monde d’Art Brut”. Junt amb el 
precursor del projecte, el galerista Chris-
tian Berst, Malet hi posa en valor persones 
que han creat art sense rebre formació 
acadèmica prèvia i inspirats per les seves 
circumstàncies vitals. Simultàniament, la 
galeria acull una exposició d’il·lustracions 
del martorellenc.

L’edició original del llibre és en francès, i 
el proper 26 de novembre apareixerà la 
versió en català -a càrrec de l’editoral Co-
manegra– i en castellà –Norma Cómics-. 
En paraules de Malet, el volum “encaixa 
dins la no-ficció per a adults, però amb un 
prim, eteri i senzill fil conductor fictici que 
presenta casos històrics dels primers grans 
artistes ‘brut’ de principis del 1900 i fins a 
l’actualitat”.

PÀDEL SOLIDARI
El Martorell Pàdel Club i l’ONG Ocularis 
han col·laborat junts en el torneig solidari 
de pàdel de la Festa del Roser i que s’ha 
celebrat, per primer cop en la història, a 
les pistes del Pavelló Esportiu Can Cases. 
El club martorellenc ha fet entrega de la 
quantitat de 600 euros que ha recaptat du-
rant la cita i a la qual hi han contribuït els 
jugadors i jugadores del torneig.

Amb una norantena de participants, re-
partits en 45 parelles (set en Segona Fe-
menina; set en Tercera Femenina; setze 
en Tercera Masculina; dotze en Segona 
Masculina i quatre en Primera Masculi-
na), el club ha recuperat una de les cites 
amb caire solidari que vol celebrar abans 
no acabi el 2021. A més, suposa el primer 
torneig que celebra la nova junta directiva, 
encapçalada per Francesc Cortadella.

MÉS IGUALTAT
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, 
va participar a les jornades “Les desigual-
tats socials, els recursos municipals i el fi-
nançament metropolità” al Palau Macaya 
de Barcelona. La cita s’emmarcava en el 
Cicle Metròpoli Multinivell, organitzat per 

la Fundació Catalunya Europa, el Pla Es-
tratègic Metropolità de Barcelona i Club de 
Roma. Fonollosa i els alcaldes de la Regió 
Metropolitana de Barcelona van reclamar 
més capacitat de decisió i un augment de 
la cooperació entre municipis.

Per aprofundir en aquesta temàtica, es van 
fer dues taules rodones: “La segregació 
urbana i les desigualtats socials a la Bar-
celona Metropolitana” i “Quines eines de 
solidaritat metropolitana poden ajudar a 
combatre les desigualtats territorials?”. En 
aquesta segona hi va prendre part l’alcalde 
Fonollosa, així com Mireia Ingla, alcaldes-
sa de Sant Cugat del Vallès, Olga Arnau, 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Antoni 
Balmón, alcalde de Cornellà i vicepresident 
executiu de l’AMB, Núria Parlón, alcaldes-
sa de Santa Coloma de Gramenet, Lluïsa 
Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat.

En la seva intervenció, Fonollosa va remar-
car que “la Regió Metropolitana té tres àm-
bits diferenciats amb necessitats, oportuni-
tats i recursos diversos: Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana i les ciutats de l’Arc Metro-
polità”. “En la darrera dècada, la gentrifi-
cació va rellançant la ciutadania cap a la 
segona corona i necessitem recursos per 
atendre’ls en prestació social, ocupació i 
habitatge”.
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OCTUBRE

Divendres 22

CLUB DE LECTURA GENERAL: “EL 
PAVELLÓ Nº 6”, D’ANTON TXÈKHOV
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“40 ANYS D’HISTÒRIA DEL CLUB 
ATLETISME OLESA”. FINS AL 15 DE 
NOVEMBRE
Hora: 19 hores. 
Lloc: Casa de Cultura.

INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ 
“HISTÒRIA DEL 
FUTBOL OLESÀ, 
1918-2021” I DEL 
“CLUB FUTBOL 
OLESA, 1951-2021”. 
FINS AL 14 DE 
NOVEMBRE
Hora: 19 hores

Llocs: Casa de Cultura.

Dissabte 23

JORNADA 2021 DEL CENTRE 
D’ESTUDIS PASSIONARIUM, AMB EL 
TÍTOL “DESPULLANT UNA BANDA 
SONORA”, A CÀRREC D’EDUARD 
VILA I PERARNAU, ORGANISTA I 
DIRECTOR DE CORS
Hora: 18:30 hores
Lloc: teatre La Passió

TALLER DE JOIERIA AMB LA TÈCNICA 
DE LA CERA PERDUDA
Aprendrem a modelar la cera, afer 
els nostres dissenys i cada participant 
podrà fer la seva pròpia joia. Al cap 
d’uns dies les podrem recollir a la 
biblioteca, fetes en plata. A partir de 12 
anys. El taller forma part del projecte 
Teixint Creacions i estarà a càrrec 
d’Estefania Bautista (@_vinyart)

Hora: 10:30 hores
Lloc: Biblioteca.

CORRELLENGUA 
2021
Hora: des de les 
19:30 fins a les 24 
hores
Lloc: Escorxador
Organització: Nucli 
de la Coordinadora 
d’Associacions per 

la Llengua – CAL Olesa i Ajuntament.

TEATRE INFANTIL “LA GRANJA DEL 
TÍO JUAN”
Hora: 17 hores
Lloc: UEC

Diumenge 24

CONCURS DE TEATRE VILA D’OLESA: 
“DANSA D’AGOST”, DE BRIAN FIEL, 
AMB LA COMPANYIA ENRIC BORRÀS 
DE SANT FELIU
Hora: 18 hores
Lloc: UEC

Dilluns 25

HORA DEL CONTE PER A PETITS, AMB 
LA SANDRA ROSSI. PER A NENS I 
NENES DE 3 I 4 ANYS
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

4A JORNADA DE SALUT PÚBLICA. PLA 
DE SALUT: AVALUACIÓ, ADAPTACIÓ I 
REPTES DE FUTUR AL MÓN LOCAL
Hora: 18 hores
Lloc: Casa de Cultura

Dimecres 27

MENJALLIBRES, CLUB DE LECTURA 
PER 5È I 6È DE PRIMÀRIA. ES 
COMENTARÀ “EL MEU GERMÀ ES DIU 
JÈSSICA”, DE JOHN BOYNE
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 29

LICEUBIB, ÒPERA A LA BIBLIOTECA! 
COMENTARI I VISIONAT DE 
RIGOLETTO, DE VERDI, A CÀRREC 
D’ALBERT GALCERAN
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

TEATRE “MCBETH CON QUESO”
Hora: 20:30 hores
Lloc: teatre La Passió

Dissabte 30

TEATRE “MCBETH CON QUESO”
Hora: 20:30 hores
Lloc: teatre La Passió

Diumenge 31

TEATRE “MCBETH CON QUESO”
Hora: 18 hores
Lloc: teatre La Passió

CINEMA AL CASAL: “UN LUGAR 
TRANQUILO”
Hora: 18:30 hores
Lloc: El Casal d’Olesa

NOVEMBRE

Dilluns 1

CONCURS DE TEATRE VILA D’OLESA: 
“BOJOS PER LA PASTA!”, AMB EL 
GRUP INESTABLE CERETANA DE 
PUIGCERDÀ
Hora: 18 hores
Lloc: UEC

Divendres 5

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “BUEN 
CAMINO”, DE L’OLESÀ PERE PUIG, 
SOBRE EL CAMÍ DE SANT JAUME
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Diumenge 7

CONCURS DE TEATRE VILA D’OLESA: 
“JANA”, AMB EL GRUP FILAGARSA DE 
MOLINS DE REI
Hora: 18 hores
Lloc: UEC

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
“CALLADITA NO ESTÁS MÁS GUAPA”, 
A CÀRREC DE LA SEVA AUTORA, 
MARTA PÉREZ DORAO
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 12

4A NIT DE L’ESPORT LOCAL
Hora: 19 hores
Lloc: Escorxador

Olesa de Montserrat
OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

NOTÍCIES

OPEN NATURA KENDRA
Desprès d’uns quants anys tenim a Olesa 
una prova de BTT de renom que comp-
tarà amb la presència de 500 inscrits, 
una cursa amb tres circuits  adaptats a 
diferents nivells, que transitaran per uns 
entorns espectaculars  i que faran gaudir 
a totes i tots els participants. La cita és 
el proper diumenge 24 d’octubre i està 
organitzada per la Unió Ciclista Olesana 
i Open Natura. Més informació i inscrip-
cions a: www.clubbtt-opennatura.com o 
al tel: 650 944 076.

AERÒBICA
El club Gimnàstica Olesa obre un grup 
d’una nova modalitat, la gimnàstica aerò-
bica. Aquesta és una de les disciplines 
més joves de la gimnàstica i consisteix 
en ser capaç de realitzar una coreografia 
en una rutina de 90’’ introduint en ella al-
gunes acrobàcies senzilles i elements de 
força. L’activitat es portarà a terme els di-
lluns i dijous, de 18:30 a 20 hores. Per a 
més informació, contactar a: olesagym@
gmail.com

SCOOTER
L’olesà Hugo Llopart de 18 anys ha par-
ticipat el cap de setmana del 9 i 10 d’oc-
tubre del Campionat Mundial d’Scooter, 
celebrat a Madrid Rio. El jove ha quedat 
vuitè a la classificació mundial i tercer 
d’Espanya. Fa quinze dies havia competit 
a l’Extrem BCN on va quedar a la segona 
posició. Enhorabona!

LLAC
El passat dilluns 18 d’octubre van co-
mençar els treballs d’arranjament i millora 
del llac municipal, coincidint amb les tas-
ques periòdiques de neteja del fons per al 
manteniment i conservació de l’espai. Al-
hora, l’Ajuntament ha contactat amb una 
empresa especialitzada per a la gestió 
dels peixos que habiten al llac, i que han 
estat abandonats de manera il·legal en 
aquest espai, ja que aquesta acció està 
totalment prohibida.  El tipus de peix que 
habita al llac és el carpí (Carassius au-
ratus), considerada una espècie exòtica 
invasora, i que segons la normativa, cal 
gestionar i evitar que arribi al medi natu-
ral, per les conseqüències negatives que 
això comportaria.

Des del Departament de Medi Ambient 
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de l’Ajuntament es recorda que està pro-
hibit alliberar espècies de fauna exòtica al 
medi natural pel seu impacte ambiental. La 
ciutadania ha de ser conscient que intro-
duir peixos al llac municipal, sense control 
i sense permís, és un acte incívic que, a 
la llarga, condemna els peixos a la seva 
captura. 

NIT DE L’ESPORT LOCAL
L’Ajuntament prepara la quarta edició de 
la Nit de l’Esport local que tindrà lloc el 
proper 12 de novembre. Els premis del 

reconeixement esportiu, en la seva edició 
2021, tenen fins a vuit modalitats: “Premi 
a les gestes esportives”: entitat i/o equip 
que hagi assolit un campionat de lliga, un 
ascens de categoria o un resultat important 
en una competició de prestigi; “Aniversari 
fundació d’entitats”: entitat que hagin cele-
brat 25, 50, 75 anys durant la temporada 
2020-2021; “Premi a la dedicació a l’es-
port”: premi a un/a esportista, entrenador, 
directiu/va o persona vinculada a una enti-
tat del municipi. Aquest premi té l’objectiu 
de valorar la trajectòria d’un/a esportista, 
personal del cos tècnic, personal de la 

junta directiva, etcétera, que hagi ajudat 
a promocionar l’esport dins del municipi; 
“Premi a l’esportivitat-fairplay”: reconeixe-
ment a aquelles persones o equips que 
hagin representat millor els valors en l’es-
port; “Premi a l’esportista de l’any”: reco-
neixement al millor esportista masculí i la 
millor esportista femenina de la temporada 
anterior finalitzada; “Premi a la millor tasca 
tècnica”: premi a l’entrenador o entrena-
dora que, per mèrits esportius i/o altres 
que així ho justifiquin en aquesta tempo-
rada, mereixi ser reconeguda; “Premi a 
l’organització d’esdeveniments esportius”: 

reconeixement a un acte o esdeveniment 
esportiu realitzat durant la temporada an-
terior finalitzada que hagi promocionat 
clarament l’esport a Olesa de Montserrat, 
i “Premi a l’esport adaptat per a persones 
amb discapacitat”: reconeixement a una 
persona que competeixi en les competi-
cions d’esport adaptat.

Es poden presentar candidatures fins al 
proper dimarts 26 d’octubre i es poden 
enviar al correu electrònic esports@olesa-
demontserrat.cat.

PILATES
OSTEOPATIA

FISIOTERÀPIA
I ARA, 

HIPOPRESIUS!

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
OCTUBRE - NOVEMBRE  2021
GUIAONANEM.CAT
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Sant Esteve de Sesrovires

OCTUBRE

Divendres 22

TALLER-CONTE 
“LA PLUJA AL 
MIGDIA”, A 
CÀRREC DE 
L’ASSOCIACIÓ 
APP_ARTE. 
ADREÇAT 
A INFANTS 
D’ENTRE 4 I 7 
ANYS
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 23

VENDA 
SOLIDÀRIA DE 
PLÀTANS DE 
CANÀRIES (A 
1 €), AMB ELS 
VOLUNTARIS 
DE L’ADF I 
PROTECCIÓ 
CIVIL
Hora: de 9 a 21 
hores
Lloc: carrers del 
poble

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA “MIRADES 
CREUADES”. FINS AL 7 DE NOVEMBRE
Hora: 18:30 hores
Lloc: Sala Domènec i Estapà

Diumenge 24

VENDA SOLIDÀRIA DE PLÀTANS 
DE CANÀRIES (A 1 €), AMB ELS 
VOLUNTARIS DE L’ADF I PROTECCIÓ 
CIVIL
Hora: de 9 a 21 hores
Lloc: carrers del poble

6ª FIRA DEL VI 
I EL CAVA DE 
SANT ESTEVE
Hora: de 10:30 a 
14:30 hores
Lloc: Plaça Dr. 
Tarrés

BAMBOLINA 
2021-2022, 
4RT CICLE 
D’ESPECTACLES 
FAMILIARS: 
“ELMER, 
L’ELEFANT DE 
COLORS”, 
TITELLES, 
MÚSICA I 
COLOR, AMB 
LA COMPANYIA 
TUTATIS
Hora: 12 hores
Lloc: El Casino

Dijous 28

HORA DEL 
CONTE 
“MONSTRES”, 
A CÀRREC DE 
LA GISELA 
LLIMONA
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 29

DONACIÓ DE SANG
Hora: de 10 a 22 hores
Lloc: Sala Domènec i Estapà

Dissabte 30

CONCERT DE JAVIER DOMÈNECH 
TOSTADO
Hora: 22 hores
Lloc: El Casino

NOVEMBRE

Dissabte 6

100 ANYS TEATRE CASINO: 
ESPECTACLE DE DANSA, A CÀRREC DE 
SES DANSA
Hora: 19 hores
Lloc: El Casino

Diumenge 14

CANT LÍRIC TEATRALITZAT, AMB LA 
BERTA BENEDICTO
Hora: 12:30 hores
Lloc: El Casino

Dimarts 16

TALLER DE CÒMIC: “LES EXPRESSIONS 
FACIALS”
Hora: 15 hores
Lloc: Biblioteca

HORA DEL CONTE: “CONTES QUE 
BULLIR EL CALDER DE LA IAIA 
MARIA”, AMB L’EVA GONZÁLEZ
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 20

CONCERT BRU BORNI, PETJADES DE 
MÚSICA
Hora: 22 hores
Lloc: El Casino

Dimarts 23

TALLER DE CÒMIC “SÚPER HEROIS”
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 25

CAMPANYA 25N  
Lectura del manifest de la Campanya 
del 25N contra la violència masclista, i 
encesa d’espelmes per cadascun dels 
feminicidis des de 2003.
Hora: 18 hores
Lloc: aparcament El Casino

PRESENTACIÓ DEL PROTOCOL LOCAL 
PER A L’ABORDATGE INTEGRAL DE 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
A càrrec de la regidora de l’àrea de 
Gènere i Igualtat, Roser Brossed i 
la Maria Jesús Rodriguez, directora 
del SIE (Servei d’Intervenció 
Especialitzada)
Hora: 19 hores
Lloc: El Casino

Dissabte 27

TALLER “POSTAL ELÈCTRICA”, A 
CÀRREC D’SMARTIONS
Hora: 11:30 hores
Lloc: Biblioteca

CAMPANYA 25N. TEATRE: “FEM”, 
AMB LA COMPANYIA FEM IMPRO
Hora: 22 hores
Lloc: El Casino

Diumenge 28

BAMBOLINA 2021-2022, 4RT CICLE 
D’ESPECTACLES FAMILIARS: “HI 
HA RES MÉS AVORRIT QUE SER 
UNA PRINCESA ROSA?”, AMB LA 
COMPANYIA MOSICA MIXTIS
Hora: 12 hores
Lloc: El Casino

OCTUBRE / NOVEMBRE 2021
GUIAONANEM.CAT

NOTÍCIES

PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES
La instal·lació de plaques fotovoltaiques 
a Sant Esteve s’ha multiplicat per cinc 
en només un any. Al 2020 es van re-
gistrar 6 demandes per col·locar pa-
nells solars per autoconsum, xifra que 
enguany puja fins a 34, de les quals 5 
són empreses.     

La generació d’energia a la llar mit-
jançant plaques solars s’ha convertit 
en una opció a l’alça,  en un moment 
en què la factura de la llum creix de 
manera exponencial. Amb l’objectiu 
de fomentar-ne la seva instal·lació pels 
beneficis que comporta tant d’estalvi 
com mediambientals, les adminis-
tracions posen a l’abast programes 
d’ajuts i bonificacions.

A Sant Esteve, les persones que ins-
tal·lin sistemes d’energia fotovoltaica 
en edificacions existents poden bene-
ficiar-se de diverses bonificacions fis-
cals. De les 34 instal·lacions fetes en 
el que portem d’any, 7 ja han dema-
nat acollir-s’hi. Les ordenances fiscals 
vigents recullen una bonificació del 
95% en l’ICIO i de la totalitat de la taxa 
per llicència urbanística, a més d’una 
part de l’IBI fins a un màxim del 15% 
en funció de la inversió realitzada, amb 
un 1% per cada 1.000 euros invertits.

NOVA REGIDORA
El passat 13 d’octubre s’ha incorporat 
a l’equip de govern la nova regidora 
pel grup municipal del PSC, Lorena 
Cuesta Pozo, en substitució de l’Eli-
senda Barberà qui va deixar el càrrec 
per motius personals. Cuesta ocuparà 
la regidoria de Benestar Social i Gent 
Gran. Cuesta ocupava el número 5 en 
la llista del PSC com a independent 
en les eleccions del 2019. Vinculada 
al sector del comerç i coneixedora de 
la realitat dels barris, viu a Sant Esteve 
des de fa més de 20 anys.
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