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Farmàcies de guàrdia - FEBRER
ABRERA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
ROCAMORA

2
ROCAMORA

3
ROCAMORA

4
ROCAMORA

5
ROCAMORA

6
ROCAMORA

7
PUJOL

8
PUJOL

9
PUJOL

10
PUJOL

11
PUJOL

12
PUJOL

13
PUJOL

14
GILI

15
GILI

16
GILI

17
GILI

18
GILI

19
GILI

20
GILI

21
MONTSERRAT

22
MONTSERRAT

23
MONTSERRAT

24
MONTSERRAT

25
MONTSERRAT

26
MONTSERRAT

27
MONTSERRAT

28
ROCAMORA

ESPARREGUERA
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
ESCARRER

2
PLA

3
GILABERT

4
FLORENSA

5
GUARC

6
TAULÉ

7
COSTA

8
CAMPABADAL

9
ESCARRER

10
GUARC

11
GILABERT

12
FLORENSA

13
TAULÉ

14
PLA

15
COSTA

16
CAMPABADAL

17
ESCARRER

18
COSTA

19
GILABERT

20
FLORENSA

21
GUARC

22
PLA

23
COSTA

24
CAMPABADAL

25
ESCARRER

26
TAULÉ

27
GILABERT

28
FLORENSA

MARTORELL
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
MASSANEDA

2
DE DIOS

3
DOMINGO

4
ROVIRA

5
PARERA

6
PARERA

7
HERNANDEZ

8
HERNANDEZ

9
HERNANDEZ

10
HERNANDEZ

11
HERNANDEZ

12
HERNANDEZ

13
HERNANDEZ

14
MIRALLES VIA

15
MIRALLES VIA

16
MIRALLES VIA

17
MIRALLES VIA

18
MIRALLES VIA

19
MIRALLES VIA

20
MIRALLES VIA

21
MASSANEDA

22
DE DIOS

23
DOMINGO

24
ROVIRA

25
PARERA

26
MASSANEDA

27
MASSANEDA

28
DE DIOS

OLESA DE MONTSERRAT 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1
CASAL

2
BARGALLÓ

3
VENDRANES

4
BERENGUER

5
LEY

6
ST. BERNAT

7
CASAL

8
BARGALLÓ

9
VENDRANES

10
BERENGUER

11
LEY

12
ST. BERNAT

13
CASELLAS

14
BARGALLÓ

15
VENDRANES

16
BERENGUER

17
LEY

18
ST. BERNAT

19
CASELLAS

20
CASAL

21
VENDRANES

22
BERENGUER

23
LEY

24
ST. BERNAT

25
CASELLAS

26
CASAL

27
BARGALLÓ

28
BERENGUER
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Abrera
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT

Divendres 7

EXPOSICIÓ CIENTÍFIQUES 
CATALANES 2.0
Hora: fins al 28 de febrer
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Grup de Perspectiva 
de Gènere de l’Associació Catalana de 
Comunicació Científica

Dissabte 12

ESPECTACLE “ELS 
BARRETS MÀGICS”
A càrrec de Dani 
Magyc. Per a infants de 
4 a 12 anys
Hora: 11 hores
Lloc: Casa de Cultura

Organització: Ajuntament

Dimecres 16

CICLE DE XERRADES MATERNEM 
“CRIANÇA CONSCIENT; TROBANT 
L’EQUILIBRI”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Ajuntament

Dissabte 19

JA ETS A ABRERA! 
Acte per donar la 
benvinguda als nadons 
d’Abrera nascuts i 
adoptats durant l’any 
2021
Hora: 12:30 i 16:30 
hores
Lloc: Casa de Cultura

Diumenge 20

TEATRE INFANTIL: “SAFARI”
De la companya La Baldufa, 
espectacle per a totes les edats
Hora: 12 hores
Lloc: Sala Municipal

Dimarts 22

XERRADA-TALLER GESTIÓ 
EMOCIONAL A LA INFÀNCIA
Hora: 15:30 hores
Lloc: activitat online
Organització: Escola Bressol 
Municipal Món Petit

Dijous 24

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Hora: 17 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Biblioteca

XERRADA-TALLER 
GESTIÓ EMOCIONAL A 
LA INFÀNCIA
Hora: 15:30 hores
Lloc: activitat online
Organització: Escola Bressol 
Municipal Món Petit

Divendres 25

CARNAVAL INFANTIL
“Festa Xaxipiruli”, animació infantil 
amb la família de la Bruixa Maduixa i la 
Somiatruites. Xocolatada popular.

Hora: 16:45 hores
Lloc: plaça de Pau Casals
Organització: Ajuntament

Dissabte 26

CARNESTOLTES. GRAN RUA 
DE CARNAVAL I CONCURS DE 
DISFRESSES 
La rua, encapçalada pel rei 
Carnestoltes, recorrerà els principals 
carrers del poble des de Can Morral 
fins a la plaça de Pau Casals. Un jurat 
puntuarà les diferents comparses i 
disfresses. El lliurament de premis 
tindrà lloc a la plaça de Pau Casal 
a càrrec de l’alcalde, el regidor de 
Cultura i la Comissió del Carnestoltes.
Hora: 16 hores
Lloc: plaça de Pau Casals
Organització: Ajuntament

MOU-TE A RITME DE ZUMBA!
Hora: 10 hores
Lloc: pati de l’Escola Ernest Lluch

SCAPE ROOM SURVIVAL
Per a grups de 6 pax màxim/30 minuts 
de joc. Activitat no recomanada per 
a menors de 14 anys. Cal inscripció 
prèvia a abrera.cat
Hora: 20:30 hores
Lloc: Casal de Joves

NOTÍCIES 

DIA INTERNACIONAL DE LA NENA
En motiu de l’11 de febrer, dia en que es commemora el Dia Internacional de la Dona i 
la Nena en la Ciència, la Casa de Cultura acull l’exposició Científiques catalanes 2.0, una 
mostra nascuda al 2020 que pretén donar una major visibilitat al paper estratègic de les 
dones científiques del nostre territori, que es preocupen per comunicar la ciència a fi de 
contribuir a crear i divulgar rols i models femenins, especialment en els àmbits de les 
ciències i les enginyeries. És de vital importància conèixer les dones de ciència per ajudar 
a superar els estereotips de gènere en les disciplines STEAM. Així, l’objectiu de l’expo-
sició és posar de manifest el paper fonamental de la dona en l’avanç de la ciència en la 
societat, tot destacant algunes científiques del nostre entorn més proper, el territori català.

Aquest projecte ha estat coordinat pel Grup de Perspectiva de Gènere de l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica i que compta amb més de 20 integrants, totes pro-
fessionals de la comunicació, la divulgació i el periodisme, així com la recerca científica.

L’exposició, que inclou 24 científiques rellevants que treballen a Catalunya, es podrà visi-
tar fins el dilluns 28 de febrer al primer pis de la Casa de Cultura.

PILATES - OSTEOPATIA - FISIOTERÀPIA - HIPOPRESIUS

Quan ens sentim bé, som imparables!
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Castellví de Rosanes

Diumenge 13

BANC DE SANG
Hora: 10 hores
Lloc: Centre 
Cultural i 
Recreatiu

Diumenge 20

JUGATECA FAMILIAR DEL MEDI 
AMBIENT. POCIONS DE BRUIXA: 
HERBES REMEIERES.
Recomanat a partir de 6 anys
Hora: 11 hores
Lloc: Centre Cívic de Can Sunyer i 
Valldaina

CARNAVAL FAMILIAR I DESFILADA DE 
DISFRESSES
Hora: al matí
Lloc: Nucli Antic

Diumenge 27

JUGATECA FAMILIAR DEL MEDI 
AMBIENT. POCIONS DE BRUIXA: 
HERBES REMEIERES.
Recomanat a partir de 6 anys
Hora: 11 hores
Lloc: Centre Cívic de Can Sunyer i 
Valldaina

CARNAVAL INFANTIL DELS BARRIS DE 
CAN SUNYER I VALLDAINA
Hora: al matí
Lloc: Barris de Can Sunyer i Valldaina

FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT

NOTÍCIES 

BALCONS
Castellví de Rosanes ja ha obert al públic els 
seus dos balcons inclosos dins les set infraes-
tructures que permetran al visitants gaudir 
d’unes noves panoràmiques de la Muntanya 
Màgica. Els “Set Balcons de Montserrat” for-
men part d’un projecte de desenvolupament 
turístic impulsat pel Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat.

Al llarg d’aquest 2022 el projecte serà tota 
una realitat, i els visitants podran gaudir-ne de 
la resta de balcons també a Abrera, Collbató, 
Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i 
Sant Esteve Sesrovires.

L’actuació “Set Balcons de Montserrat” és un 
projecte que forma part del Pla de desenvolu-
pament turístic de la zona nord de la comarca, 
impulsat pel Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat, i que compta amb la col·laboració tant 
dels municipis implicats, com el suport dels 
Plans de Foment Territorial del Turisme, ajut 
atorgat pel Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputa-
ció de Barcelona. L’objectiu dels “Set Balcons 
de Montserrat” és poder tenir unes noves 
perspectives de l’emblemàtica muntanya per tal de potenciar les possibilitats d’atreure 
visitants als municipis d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, 
Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires.

ASFALTATGE AL TAIÓ
Les obres d’asfaltatge del barri del Taió van 
començar el passat 7 de febrer i l’actuació, 
que abasta la majoria de carrers, es farà en 
tres fases i es preveu que duri unes sis setma-
nes aproximadament.

Els vials on es treballarà són l’avinguda Taió 
(parcial, des de la primera entrada venint del 
nucli antic fins a Anselm Clavé, i d’Anselm 
Clavé cap a la sortida en direcció Martorell; 
també d’Anselm Clavé a Mossèn Damià i de 
Mossèn Damià a Anselm Clavé –inclòs el C/
Pedra Dreta), els carrers del Taió, Maria Sun-
yol, Anselm Clavé, Mossèn Damià, Mina, Sant 
Miquel i el passatge de Valldaina.

Aquesta inversió de millora als carrers del Taió 
té un cost superior als 300.000 euros i els tre-
balls estan adjudicats per concurs públic a 
Asfaltos Barcino SL.

AJUTS 2021
Les famílies de Castellví de Rosanes van rebre el 2021 més de 20.000 euros d’ajuts repar-
tits en cinc línies de beques i subvencions en àmbits com l’educació, l’esport i el suport a 
famílies monoparentals i monomarentals. Aquestes ajudes es van anar concedint al llarg 
del darrer trimestre, i en alguns casos es va esgotar la partida disponible. Per aquesta raó, 
algunes amplien dotació pressupostària de cara al 2022 per poder atendre la demanda 
prevista.

La línia de suport per a llibres i material de text i les beques d’estudis no obligatoris són les 
que van rebre més peticions de les famílies de Castellví. Per a llibres es van cursar 35 sol·li-
cituds –de les quals es van poder atendre les 32 que complien els requisits de les bases-, 
mentre que de beques d’estudis no obligatoris se’n van demanar 28 i se’n van concedir 
25, les que com el cas anterior complien els requisits fixats. Per a llibres i material de text 
es van atorgar un total de 4.500 euros en ajudes, i pel que fa als estudis no obligatoris, un 
total de 10.000 euros.

Les beques d’escola bressol el 2021 van poder donar suport a 11 sol·licituds de famílies 
de Castellví de Rosanes que duen els seus fills i filles a llars d’infants d’altres municipis, 
atès que Castellví no disposa d’aquest servei. En total, es van repartir 3.000 euros d’ajudes 
entre les diferents famílies sol·licitants. Les beques demandes el 2021 van superar amb 
escreix l’import disponible al pressupost i en previsió que al 2022 la demanda de suport 
per aquesta línia sigui també elevada, s’ha incrementat la dotació pressupostària fins als 
5.000 euros.

Pel que fa als suports a famílies monomarentals i monoparentals per finançar determina-
des despeses de l’habitatge habitual, l’any 2021 es van concedir ajuts per valor de més de 
2.400 euros, que van cobrir les 5 peticions rebudes. En funció dels barems establerts a les 
bases, les ajudes van oscil·lar entre els 316 i els 600 euros per família.

Finalment, i pel que fa als ajuts per a la compra d’abonaments de piscina d’estiu, l’any 
passat es van rebre 9 peticions a les quals es va donar suport per un import global de 
gairebé 340 euros.

BUS
El Departament de la Vicepresidència i Políti-
ques Digitals i Territori ha engegat un nou ser-
vei d’autobús a la demanda “Clic.cat” entre 
els nuclis de Valldaina i Can Sunyer, a Caste-
llví de Rosanes, i el municipi de Sant Andreu 
de la Barca. Aquest nou servei funciona mit-
jançant la creació d’un núvol de parades als 
barris de Valldaina i de Can Sunyer de Cas-
tellví de Rosanes i al barri de la Colònia de 
Sant Andreu de la Barca, juntament amb les 
parades més importants del centre de Sant 
Andreu i la zona del Palau (Institut, Ajuntament o estació de Ferrocarrils de la Generalitat), 
i permet fer trajectes des de qualsevol parada a qualsevol altra, tot establint un total de 37 
parades.

El servei a la demanda funcionarà de dilluns a divendres feiners de 7:30 h a 13 hores i de 
16:45 h a 19:15 hores, excepte el mes d’agost. Per utilitzar-lo, cal fer una reserva a través 
d’una aplicació mòbil Clic.cat i indicar la parada d’origen i la de destinació de la línia que 
es vol utilitzar. Aquesta aplicació es pot descarregar des d’App Store o Play Store. L’Ajunta-
ment de Castellví va explicar el nou servei en una reunió informativa al veïnat el passat dia 
27 al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, i a l’oficina d’atenció administrativa de dimarts 
a la tarda s’ajudarà les persones que no sàpiguen com fer servir l’aplicació. També hi ha un 
telèfon a disposició per fer les reserves en cas de problema amb l’aplicació: 93 632 5133.
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Collbató
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT

Dissabte 12

BALL DE LA GENT GRAN
Hora: 18 hores
Lloc: Casal de Cultura

Dimarts 15

CLUB DE LECTURA “PETITS LECTORS”
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 16

CLUB DE LECTURA “PRIMERS 
LECTORS”
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 17

ACADÈMIA NARUTO, PER CONÈIXER 
MÉS SOBRE EL CÒMIC MANGA
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 18

TEATRE ESCOLAR “THE PLÀSTIC 
MERMAID”
Hora: al matí
Lloc: Casinet

Dissabte 19

ACADÈMIA NARUTO, PER CONÈIXER 
MÉS SOBRE EL CÒMIC MANGA
Hora: 11:30 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 25

LA HORA DEL CONTE “LES MALIFETES 
DEL SENYOR VENT”
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

CLUB DE LECTURA “LA TRENA” DE 
LAETITIA COLOMBANI
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

NOTÍCIES 

MARATÓ
Un cop s’han pogut recollir les dades finals 
de la recaptació de les activitats organit-
zades aquest Nadal per l’Ajuntament de 
Collbató, s’ha arribat a un total de 1.690 
€. Aquesta recaptació inclou també l’euro 
solidari dels concerts de la Festa Major i el 
Quinto de Nadal. Des de l’Ajuntament han 
volgut doner les gràcies a totes les persones 
que hi ha col·laborat.

XARXA D’AIGUA
Continuant amb les actua-
cions de renovació de xarxa 
iniciades el 2016, moment 
en què el servei va ser re-
tornat a la gestió pública, 
durant aquests dies s’estan 
fent els treballs de substitu-
ció de la xarxa del passeig 
de la Cerdanya, entre Cen-
tenari i Rosselló. Aquest és 
un sector que ha patit mol-
tes fuites i finalment s’ha 
optat per la substitució in-
tegral d’aquest tram per ca-
nonada de fosa d’alta qualitat i elevada pressió de treball, tal com ja anteriorment s’havia 
fet a l’Avinguda del centenari, carrers Panadella, Martorell, Ivars d’Urgell i d’altres. Durant 
el mes de desembre es va renovar també la xarxa al carrer Marcos Redondo i actualment 
s’ha substituït gran part de la que transcorre pel camí veïnal a Esparreguera on, gràcies a 
la telelectura, s’havia detectat una fuita superior a 10 m3/h.

Amb aquestes actuacions, la inversió feta per l’Ajuntament en la xarxa d’aigua entre el 
2017 i l’actualitat supera l’1,5 milions d’euros i diversos quilòmetres de canonades noves. 

CURSA
El proper 12 de febrer tindrà lloc a Collbató “La Rogaine 
del Montserratí”, una modalitat esportiva de les curses 
d’orientació en què els participants han de desplaçar-se 
a peu, en equips de 2 a 5 persones, amb l’objectiu 
d’aconseguir la màxima puntuació passant  pels controls 
en un temps màxim i un ordre lliure.

Els participants disposen d’un mapa on hi ha impresos 
tots els controls i el seu valor. No tots els controls valen 
els mateixos punts, això dependrà de la dificultat física 
i/o tècnica per trobar-los. No hi ha recorreguts establerts, 
cada equip decideix l’ordre de pas pels controls.

La Rogaine del Montserratí, organitzada per l’entitat es-
portiva FARRA-O, consistirà en 2 curses paral·leles. La 
primera, de 4 hores, de caràcter oficial i puntuable per la Lliga Catalana d’Esprint Rogaine, 
i la segona, de 2 hores, de caire més popular i pensada per a totes aquelles persones que 
es vulguin iniciar en aquest esport.

MOBILITAT
L’Ajuntament ha aprovat al ple de gener, adherir-se a 
l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU). L’entrada en aquesta entitat, permetrà 
a l’Ajuntament de beneficiar-se tant d’ajudes econò-
miques com d’un assessorament tècnic i especialitzat 
en la matèria.

L’AMTU és una associació d’ens locals d’àmbit nacio-
nal català, que treballa per la millora de la mobilitat, 
del transport públic i les seves infraestructures, espe-
cialment en el transport urbà, d’arreu de Catalunya. 
Actualment agrupa 127 ens locals, entre els quals hi 
ha el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i 14 ajunta-
ments de la comarca: Castellví de Rosanes, Cervelló, 
Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Marto-
rell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç dels 
Horts, Torrelles de Llobregat, Vallirana, i ara Collbató.
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El Bruc
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT

Dilluns 14

SETMANA DE L’AMOR. VINE A PER 
LA TEVA “CITA A CEGUES” AMB UN 
LLIBRE!
Hora: fins al dissabte 19
Lloc: Biblioteca

Dimarts 15

CONTE DE CARNESTOLTES. MATÍ DELS 
MÉS MENUTS
Hora: 9:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 16

LLEGIM PLEGATS “FLICTS” DE 
ZIRALDO
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 23

CONTA-CONTES “LA PALLASA 
PRISKA I TALLER DE MAQUILLATGE”
A càrrec d’Eva González

Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 25

RUA DE CARNESTOLTES I ANIMACIÓ
Hora: 15:30 hores
Lloc: plaça del Pati de Can Casas
Organització: Escola El Bruc i l’Escola 
Bressol Municipal La Cadireta

Diumenge 27

INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Hora: 9 hores
Lloc: Can Casas

NOTÍCIES 

MONTSERRAT PARC
L’Ajuntament del Bruc ha publicat els plecs tècnics i de condicions administratives per a 
l’encàrrec de l’Estudi socioeconòmic de Montserrat Parc. Es tracta d’un estudi que ha de 
permetre arribar a conclusions fermes sobre la capacitat dels veïns i veïnes de fer front a 
quotes urbanístiques per poder tirar endavant les obres d’urbanització de Montserrat Parc.

La licitació s’adreça a despatxos d’arquitectes amb enfocament urbanístic, però que tin-
guin una correcta capacitat d’anàlisi econòmica i sociològica, i l’adjudicació es farà en 
funció de la proposta de treball que redactin els licitadors.

S’ha publicat l’anunci previ dels plecs, amb un import de licitació de 35.000 €, amb la 
previsió que, superats els 15 dies d’exposició pública, es pugui fer la convocatòria de la 
licitació dins el proper mes de febrer, amb un període de presentació d’ofertes de 15 dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al perfil del contractant.

SUBVENCIÓ
17 famílies del poble es beneficien de la segona edició de la subvenció extraordinària per 
a la compra de llibres i equips informàtics obligatoris. Donada la persistència de la situació 
generada per la COVID-19, el passat estiu es va obrir la segona edició de la convocatòria 
extraordinària de la subvenció per la compra de llibres i material informàtic dels i les alum-
nes empadronats al Bruc

Amb aquesta subvenció es vol donar suport a aquelles famílies que han vist afectada la 
seva situació social i econòmica per la crisi sanitària, així com aquelles que ho necessiten. 
La subvenció és per alumne i té tres tipologies d’ajut: subvenció del 50% i del 80% per la 
compra dels llibres (segons puntuació) i una única subvenció del 70% per la compra de 
l’equip informàtic obligatori dels alumnes de 1r ESO de l’IES Collbató.

Aquesta partida d’ajuts socials estava dotada de 4.200€ i s’ha finançat amb l’atorgament 
d’una subvenció extraordinària per la COVID-19 que es va demanar l’any passat a la Di-
putació de Barcelona per cobrir les despeses inesperades que va generar la crisi sanitària 
al nostre consistori.

La convocatòria es va publicar a principis d’agost i s’havia prorrogat fins el 30 de setembre, 
per garantir que arribava al màxim de famílies possible. Finalment s’ha donat ajuts a 17 
famílies, de les 19 que s’han presentat en aquesta convocatòria i han justificat la despesa. 
Amb un total de 2.175,85€ atorgats, s’ha pogut donar suport a la compra de material es-
colar i l’ordinador de 1r d’ESO de 33 alumnes empadronats al Bruc, amb una mitjana de 
127,94€ per família.

REFORÇ
Tots aquells alumnes que facin 5è o 6è de primària o ESO poden disposar de classes de 
reforç escolar de forma gratuïta, els dimecres a la tarda en horari a concretar, al Punt Jove 
del Bruc. Per a més informació, el telèfon de contacte és el 679 964 665.

TIMBALER
Vols ser voluntari de la Festa del 
Timbaler 2022 (4 i 5 de juny)? Tens 
ganes de viure una experiència úni-
ca i participar activament en una de 
les Fires més reconegudes del país? 
Apunta’t i col·labora en la teatralitza-
ció de la història del Timbaler o en l’organització de l’esdeveniment. No hi ha requisits 
especials, només fa falta tenir ganes i il·lusió!

Inscriu-te: https://forms.gle/9SJbV7WmGsJdriwGA, o per telèfon al 93 771 0006, de di-
lluns a divendres de 9 a 13 hores i dimecres de 16 a 19 hores.

GUANYADORA!
L’Adela Artero va ser la guanyadora del sorteig del 
Bruquetíssim, el lot de productes locals del Bruc. 
L’Adela s’en va emportar un dinar al Bar Granada. 
Enhorabona!
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Dijous 17

TALLER 
CREATIU “EL 
PROBLEMA” 
(PER A 
INFANTS DE 4 
A 12 ANYS)
Hora: 17:30 
hores
Lloc: 
Biblioteca

Dissabte 19

LABORATORI 
CREATIU 
“DESCOBREIX 
ELS LLIBRES 
POP-UP” (PER 
A INFANTS DE 
5 A 10 ANYS)
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 24

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE 
“LA MOIRA”, 
AMB 
L’AUTOR 
JORDI 
TOMÀS
Hora: 18:30 
hores
Lloc: 
Biblioteca

FESTA MAJOR D’HIVERN 
SANTA EULÀLIA

Divendres 11

TRONADA D’ANUNCI DE L’INICI DE 
LES FESTES. CORREFOC INFANTIL 
AMB ELS POLLS FOLLS, AMB ELS 
PETITS DE LA COLLA DE DIABLES. 
ENCESA DEL FOGUERÓ DE SANTA 
EULÀLIA. SOPAR DE TORRADA. 
CONCERT AMB “PASCUAL & ELS 
DESNATATS”
Hora: a partir de les 19 hores
Lloc: plaça de Santa Eulàlia

Dissabte 12

VISITA GUIADA A L’AJUNTAMENT 
D’ESPARREGUERA, A CÀRREC DE 
L’ALTRE COL·LECTIU
Hora: a partir de les 10 hores

JORNADA DE PORTES OBERTES A 
CERÀMIQUES SEDÓ
Hora: de 10 a 14 i de 16 a 19 hores

MÚSICA: L’EMMDE A LA COLÒNIA 
SEDÓ
Hora: 11 i 12 hores

REPIC DE CAMPANES DE SANTA 
EULÀLIA
Hora: 10:30 hores

OFICIS SOLEMNE DE SANTA EULÀLIA
Hora: 11 hores

CONCERT FAMILIAR AMB LA TRESCA 
I LA VERDESCA “ZUM”
Hora: 12 hores
Lloc: plaça del Centre

CONCERT VERMUT AMB LA BANDA 
DE MÚSICA D’ESPARREGUERA
Hora: 12:30 hores
Lloc: plaça de Santa Eulàlia

ARROSADA POPULAR I QUINTO DE 
FESTA MAJOR
Hora: 14 hores
Lloc: plaça de Santa Eulàlia

CERCAVILA AMB LA PARTICIPACIÓ 
DEL BALL DE LES GALLINES DEL 
LLAGASTA, BALL DE GITANES 
MONTSERRATINES, BALL DE 
BASTONS DEL MONTSERRATÍ, 

Esparreguera
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT
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GEGANTERS D’ESPARREGUERA, 
CASTELLERS D’ESPARREGUERA, 
LA BANDA DE MÚSICA 
D’ESPARREGUERA I DUES COLLES 
CONVIDADES. 
En arribar a la plaça de Santa Eulàlia, 
cada ball farà un lluïment i en acabar, 
ballada conjunta i cantada popular de 
l’himne local, Galant Esparreguera.
Hora: 17:30 hores

BALL DE LES FÚRIES DE L’INFERN I 
CORREFOC D’HIVERN
Hora: 19:30 hores
Recorregut: plaça de Santa Eulàlia, 
carrers de Balmes, Ferran Puig, Beco, 
Montserrat i plaça de Santa Eulàlia.

TRIBUT A MECANO: “AIDALAI”
Hora: 21:30 hores
Lloc: teatre La Passió

CONCERT AMB GERMÀ NEGRE
Hora: 22 hores
Lloc: plaça de Santa Eulàlia

Diumenge 13

TOC DE MATINES, AMB ELS GRALLERS 
DELS CASTELLERS D’ESPARREGUERA
Hora: 8 hores

JORNADA DE PORTES OBERTES A 
CERÀMIQUES SEDÓ
Hora: de 10 a 14 i de 16 a 19 hores

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

OFICI SOLEMNE. S’AIXECARÀ EL 
PILAR D’HONOR DELS CASTELLERS 
D’ESPARREGUERA
Hora: 12 hores
Lloc: Església de Santa Eulàlia

BALLADA DE SARDANES AMB LA 
COBLA CIUTAT DE CORNELLÀ
Hora: 12 hores
Lloc: plaça de l’Ajuntament

DIADA CASTELLERA, AMB LA COLLA 
CONVIDADA CASTELLERS DE 
TERRASSA
Hora: 13 hores
Lloc: plaça de l’Església

PASSADA BASTONERA
Hora: 17:30 hores
Recorregut: plaça de l’Església, carrer 
Gran, carrer dels Cavallers, carrer de la 
Guardiola, carrer de Baix, carrer dels 
Arbres, carrer del Taquígraf Garriga i 
plaça de l’Església.

ESPECTACLE “MAMAAA!!”, A CÀRREC 
DE TEIATRÒLICS DE BANYOLES
Hora: 18 hores
Lloc: Patronat parroquial

FIRAPASSIÓ

Dissabte 19

REPIC DE CAMPANES I OBERTURA DE 
LA FIRA
Hora: 10 hores

INAUGURACIÓ DE LA FIRAPASSIÓ, 
AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES 
ENTITATS ORGANITZADORES I BREU 
ACCIÓ ESCÈNICA A CÀRREC DE 
L’ALTRE COL·LECTIU
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

ESPECTACLE MUSICAL “AIRES DE 
REVOLTA A JUDEA”, A CÀRREC DE 
XAROP DE CANYA
Hora: 11:30 i 18 hores

ESPECTACLE FAMILIAR “LA PETRA 
AMB PASSIÓ”, AMB MARIA COLL
Hora: 11:30 hores
Lloc: plaça de la Pagesia

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA “LES NOSTRES 
PASSIONS”
Hora: 11:45 hores
Lloc: Sala d’Exposicions Municipal

VERMUT POPULAR “LA 
MULTIPLICACIÓ  DELS PANS I ELS 
PEIXOS”
Hora: 12 hores
Lloc: plaça de la Pagesia

CERCAVILA L’ENTRADA A JERUSALEM
Hora: 12:30 hores
Recorregut: carrers de Baix, dels 
Arbres, de Balmes, plaça de Santa 
Eulàlia, carrer Gran, plaça de 
l’Ajuntament i carrer de l’Hospital.

VINE A FER-TE EL TEU VESTIT DE LA 
PASSIÓ
Hora: 17:30 hores
Lloc: plaça de la Pagesia

CERCAVILA “LA FESTA DE LA LLUM”, 
AMB LA PASSIÓ
Hora: 19 hores
Recorregut: carrers de Baix, dels 
Arbres, de Balmes, plaça de Santa 
Eulàlia, carrer Gran, plaça de 
l’Ajuntament i carrer de l’Hospital.

Diumenge 20

DESFILADA DELS ARMATS DE 
MATARÓ
Hora: 11 i 13 hores

CURSA DE RELLEUS: “CRUCIFICADES 
WORLD RACE”
Hora: 12 hores
Lloc: Passatge de les Eixides

GRAN FIDEUADA POPULAR
Hora: 14:30 hores

CERCAVILA  
“LA FESTA DE LA LLUM”,  
AMB LA PASSIÓ 
Hora: 19 hores

Recorregut: carrers de Baix, dels 
Arbres, de Balmes, plaça de Santa 
Eulàlia, carrer Gran, plaça de 
l’Ajuntament i carrer de l’Hospital.

Esparreguera
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT
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Dimarts 1

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“ENERGIA”, DE CARME PUY
Fins al 20 de febrer
Lloc: Biblioteca

Dimecres 9

XERRADA “VISTES DE DRON SOBRE 
LITERATURA: MANUEL DE PEDROLO”, 
AMB ALBA BOHIGAS
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 11

PROJECCIÓ 
“BENEDETTA”, 
DE PAUL 
VERHOEVEN
Hora: 19 hores 
Lloc: Auditori del 
Centre Cultural
Organització: 
Cinema del Diable

MONOLOADDICTES 
“HUMOR NEGRA”, 
AMB ASAARI 
BIBANG
Hora: 22:30 hores
Lloc: Auditori del 
Centre Cultural

Dissabte 12

TAULA RODONA “DECONSTRUINT 
L’AMOR ROMÀNTIC”
Hora: 11 hores
Lloc: Espai Jove Punt Nord

Dijous 17

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “CUINA 
CATALANA OBLIDADA. DEL QUE 
ENCARA ES COU I ES MENJA”, DE 
XESCO BUENO, CUINER. 
Presentació: Maria Antònia Blanco

Hora: 18:30hores
Lloc: Biblioteca

Diumenge 20

CINEXIC: 
“EL BOSC DE 
HAQUIVAQUI” 
(RECOMANADA 
A PARTIR DE 4 
ANYS)
Hora: 12 hores
Lloc: Auditori Joan 
Cererols, Plaça de 
les Cultures

Dilluns 21

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ 
“FACE CHART”, DE MARTA AVALOS
Fins al 31 de març
Lloc: Biblioteca

Dijous 24

PRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE “LA 
MEVA CARN QUE 
TU ENCENIES. 
MEMÒRIES 
SENTIMENTALS 
DE FRANCESC 
PUJOLS”, DE 
FRANCESC 
PUJOLS, AMB 
UNA EDICIÓ 
D’ALBA PADRÓS I MAX PÉREZ
Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

MÚSICA: “UNIVERSO NORMAL”, 
LUCIA FUMERO
Hora: 19 hores
Lloc: Cal Nicolau. Escola Municipal de 
Música

Martorell
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT
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NOTÍCIES 

OCUPACIÓ
L’Ajuntament, a través de 
la regidoria de Promoció 
Econòmica i en col·labo-
ració amb el Consell Co-
marcal del Baix Llobre-
gat, posa en marxa una 
nova edició del projecte 
Singulars 2021. Un pro-
grama d’ocupació dirigit 
a joves, d’entre 16 i 29 
anys, de tots els nivells 
formatius, no ocupats i 
no integrats en els sis-
temes d’educació o for-
mació.

“Singulars 2021” vol 
aconseguir la inserció 
laboral i la reinserció 
acadèmica dels seus 
participants. Per aconse-
guir-ho, es reforça la mi-
llora de la qualificació a 
través de les competèn-
cies professionals dels 
joves i el nivell d’ocu-
pabilitat amb diverses 
accions d’orientació i in-
serció laboral, formació i 
un acompanyament i tu-
torització individuals. El programa, amb una durada de 12 mesos, 
també ofereix una formació professionalitzadora a escollir entre di-
ferents sectors i especialitats, 200 hores teòriques de formació, 80 
hores de pràctiques i ofertes de treball, en funció dels interessos.

quals treballaran amb una metodologia conjunta i mancomunada 
per donar acompliment als objectius mencionats.

El Centre de Promoció Econòmica oferirà, a més de l’orientació 
laboral als joves, el curs de formació professionalitzadora a mida 
“Activitats auxiliars de Magatzem”, amb una durada total, a través 
de la Fundació laboral de la construcció, de 250 hores (170 hores 
teòriques + 40 hores pràctiques + 40 hores de formació comple-
mentària), i acompanyament en la posterior inserció laboral dels 
alumnes durant tot un any. Hi podran participar 15 joves.

ADF
L’Agrupació de defensa Forestal (ADF) Martorell ha iniciat el 2022 
amb un intens calendari d’actuacions sobre el medi natural. Els 
voluntaris de l’entitat treballen, d’una banda, fent el manteniment 
dels camins i boscos del nostre entorn, i per l’altra, duent a terme 
tasques del projecte de recuperació de la zona cremada per l’in-
cendi del passat 13 de juliol. 

PREMIADA
El passat 24 de gener es va ce-
lebrar la 3a edició dels premis 
Fava de Cacau, dins la 5a Mos-
tra Internacional de Pastisseria 
organitzada per l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts. La 
cita dona a conèixer la llista de 
les 50 millors pastisseries de 
Catalunya, i per segon any con-
secutiu, la Pastisseria Grau de 
Martorell, ha estat una de les 
guardonades.

Pastisseria Grau és el llegat d’una antiga generació de pastissers. 
Els seus inicis es remunten a 1865, quan la pastisseria era co-
neguda com Nasi Simó i estava situada al carrer Gran d’Esparre-
guera.

CURSOS
Quinze persones han iniciat el 
passat dilluns 31 de gener, les 
classes del primer dels quatre 
cursos de Formació Ocupacio-
nal que s’impartiran en aquesta 
nova convocatòria 2021-22 al 
Centre de Promoció Econòmica 
de Martorell. Els cursos estan 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el 
marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades 
prioritàriament a treballadors desocupats.

Martorell
FEBRER 2022
GUIAONANEM.CAT

Divendres 25

“LLEGIM EL 
RIU”. SESSIÓ DE 
RETORN AMB 
ELS VOLUNTARIS 
PARTICIPANTS 
AL PROJECTE 
DE CIÈNCIA 
CIUTADANA 
“LLEGIM EL RIU” 
Per valorar els 
resultats obtinguts 
en la sortida de camp realitzada el 
passat 23 d’octubre

Hora: 18:30 hores
Lloc: Biblioteca

CICLE GAUDÍ “LAS LEYES DE LA 
FRONTERA”
Hora: 19 hores
Lloc: Auditori Joan Cererols, Plaça de 
les Cultures

Dimarts 28

HORA DEL CONTE: “SEGUEIX-
ME EL FIL”, AMB XESCA OLLER, 
NARRADORA ORAL. A PARTIR DE 3 
ANYS
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca
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EXPOSICIÓ “60 ANYS DE LLUITA 
I COMPROMÍS A OLESA DE 
MONTSERRAT”, AMB LA HISTÒRIA 
D’OMNIUM
Fins al 15 de febrer
Lloc: Casa de Cultura

Divendres 11

HORA DEL CONTE, PER A NENS 
I NENES AMB TEA, I LES SEVES 
FAMÍLIES: “CABRES, CABRETES...”, 
AMB LA MON MAS
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 12

CLUB DE 
LECTURA 
“LLEGIM EL  
TEATRE”: “EL 
MAR, VISIÓ 
D’UNS NENS QUE 
NO L’HAN VIST 
MAI”, D’ALBERT 
CONEJERO
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

TALLER D’ESTIMULACIÓ MUSICAL 
“TOTSONA” (PER A INFANTS DE 2 A 6 
ANYS I FAMÍLIES)
Hora: 11:30 hores
Lloc: El Casal

6A EDICIÓ DE LA 
MOSTRA DELS 
PREMISVOC, 
LA INICIATIVA 
D’ÒMNIUM 
CULTURAL PER 
FOMENTAR 
LA LLENGUA 
CATALANA EN 
L’AUDIOVISUAL
Hora: 17 hores
Lloc: El Casal

Dimarts 15

“JOAN TRIADÚ 1921 – 2021: UN PETIT 
HOMENATGE”
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: CECSCAT i Òmnium 
Cultural
 

Divendres 18

HORA DEL CONTE: “UNA NIT 
MONSTRUOSA”,  AMB LA SANDRA 
ROSSI
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

CLUB DE LECTURA GENERAL: 
“L’ACABADORA”, DE MICHELA 
MURGIA
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 19

TALLER D’AROMATERÀPIA, A CÀRREC 
D’ANNA SALOM
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Dones i Progrés

Diumenge 20

TEATRE ANIMAL 
“COM GAT I 
GOS”
Hora: 17:30 
hores
Lloc: El Casal
Organització: La 
Xarxa d’Olesa

Dimecres 23

MENJALLIBRES! CLUB DE LECTURA 
PER A NENS I NENES DE 5È I 6È DE 
PRIMÀRIA: “MARY JOHN”, D’ANA 
PESSOA
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

DEBAT ÀGORA: “EL FENOMEN 
INFLUENCER”
Hora: 19 hores
Lloc: El Pebre
Organització: OlesaAteneu

Divendres 25

TERTÚLIA: 
“L’ENERGIA 
EÒLICA I 
ALTRES FONTS 
RENOVABLES”, 
A CÀRREC 
D’ELIES 
CAMPMANY
Hora: 19 hores
Lloc: Comunitat 
Minera Olesana
Organització: CECSCAT

Dissabte 26

BENVINGUDA AL REI CARNESTOLTES, 
PASSAREL·LA PER ALS MÉS PETITS, 
RUA CONJUNTA DE PETITS I 
GRANS, CONCURS DE DISFRESSES 
I ACTUACIÓ DEL GRUP TÀRRACO 
SURFERS
Hora: a partir de les 17:30 hores
Lloc: Plaça Catalunya

Divendres 28

HORA DEL CONTE PER A PETITS 
LECTORS: “AMAGATALLS”,  AMB 
LA SHEREZADE BARDAJÍ I LA 
IL·LUSTRADORA RUTH HERNÀNDEZ
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
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NOTÍCIES 

MÚSICA
L’Escola Municipal de Música presenta tres 
nous cursos de temàtica diversa: musico-
teràpia emocional, música per a nadons i 
guitarra d’acompanyament. Les sessions 
començaran aquest mes de febrer i no re-
quereixen coneixements musicals previs.

La missió de l’Escola és el foment de l’in-
terès cap a la música oferint una cultura 
musical de caràcter pràctic. Per aquest 
motiu, ha dissenyat tres nous cursos de 
temàtica diversa on no és necessari tenir 
coneixements musicals per apuntar-s’hi: 
musicoteràpia emocional, música per a 
nadons de 3 a 36 mesos i guitarra d’acom-
panyament.

La finalitat del curs de Musicoteràpia emo-
cional és potenciar la connexió amb la 
música amb el descobriment d’una altra 
manera de relacionar-se amb un mateix. El 
ritme, la melodia, els instruments musicals 
i la veu, al servei del cos i de la ment. Al 
llarg de quatre sessions, s’ajudarà a des-
pertar el cos amb petits exercicis rítmics 
i de moviment, a gaudir del so i expres-
sar-se emocionalment tocant instruments 
musicals, a compartir la veu com element 
sanador de l’ànima amb petits exercicis 
vocals i, en definitiva, a gaudir de la vida 

compartint l’experiència musical.

El taller de Música per a nadons de 3 a 
36 mesos vol aproximar la música als/les 
més petits/es a través del moviment, les 
cançons i la relaxació. Es tracta d’un taller 
vivencial que permetrà enfortir els vincles 
afectius entre el pare i/o mare amb el nadó 
a través de la música i donarà recursos 
pràctics perquè després es pugui conti-
nuar el camí musical a casa.

I el de Guitarra d’acompanyament està di-
rigit a principiants que volen aprendre els 
ritmes i acords bàsics per a poder acom-
panyar les seves cançons preferides amb 
la guitarra.

FEM SALUT!
Aquest mes 
de febrer co-
mencen noves 
caminades per 
l’entorn na-
tural dins del 
projecte Olesa, 
Fem Salut! La 
primera va ser 
el passat di-
jous 3, amb un 
recorregut de 
dificultat baixa 
pel camí de Can Llimona, la Font del Sam-
per, Collet de Sant Joan i la Urbanització 
La Balconada. Hi ha una ruta diferent cada 
dijous al matí on es combinen diferents 
dificultats, alta, mitjana i baixa per ade-
quar-se a tots els tipus de públic. Les pro-
peres seran els dies 10, 17 i 24 de febrer.

Per altra banda, els dilluns al matí es fan 
classes de ioga maternitat, d’11 a 12:15 
hores a l’Associació de veïns del barri de 
La Central. El taller de ioga per a dones 
embarassades promou el benestar, l’equi-
libri físic, mental i emocional, que són be-
neficis excel·lents per a la gestació, i dona 
les eines per establir una bona base per 
als propers anys com a mare. També va 
adreçat a les dones en període de post-
part, que poden assistir amb el seu nadó.

I els dilluns a la tarda, hi ha el taller d’aten-
ció plena, que dóna les eines per aprendre 
a posar en contacte cos i ment amb les 
emocions, a través de la meditació princi-
palment. Les sessions es fan de 18:30 a 
19:30 hores, al gimnàs de l’escola Josep 
Ferrà i Esteva.

Per últim, el taller de txikung que es fa 
dilluns i dimecres al matí a l’Escorxador. 
Aquest és un dels tallers que porta més 
temps i que compta amb més participants. 
Actualment està ple i hi ha llista d’espera 
però les persones interessades s’hi poden 
apuntar perquè sempre hi ha altes i baixes.

MARIHUANA
Mossos d’Esquadra de la comissaria de 
Martorell i agents de la Policia Local d’Ole-
sa de Montserrat van detenir dimarts, 25 
de gener, vuit homes com a presumptes 
autors d’un delicte contra la salut pública 
i d’un de defraudació de fluid elèctric. Va 
ser la Policia Local d’Olesa qui va alertar la 
Unitat d’Investigació, el mateix 25 de gener, 
d’una possible plantació de marihuana en 
una nau industrial del polígon Can Vinyals. 
Els agents es van desplaçar al lloc i van 

comprovar que la nau, que presentava di-
verses esquerdes, desprenia una forta olor 
característica de les plantacions de mari-
huana. Pocs minuts més tard, van observar 
com un vehicle entrava a l’interior de la nau 
i conjuntament amb el suport de dotacions 
de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Mar-
torell i de la Policia Local, van accedir al seu 
interior.

Els agents van localitzar una plantació de 
marihuana perfectament instal·lada amb 
estances específiques per al cultiu i l’asse-
catge de la substància estupefaent. A l’in-
terior de la nau hi havia vuit persones que, 
en adonar-se de la presència policial, van 
intentar fugir del lloc, tot i que finalment van 
ser detingudes.

Fent una inspecció més acurada de la nau, 
Mossos i Policia Local van comprovar que a 
la planta superior hi malvivien les persones 
encarregades del manteniment de la plan-
tació, motiu pel qual es va aturar la inspec-
ció i es va precintar la nau.

L’endemà al matí, i sota la tutela del jutjat 
en funcions de guàrdia, van realitzar una 
entrada i escorcoll i es van comissar 1.800 
plantes i 110 quilograms de cabdells de 
marihuana preparats per a la seva distribu-
ció. Els investigadors estimen que el valor 
de la marihuana intervinguda superaria els 
270.000 euros al mercat negre.

PROJECTE TEU
L’Ajuntament i els instituts d’Olesa de 
Montserrat han impulsat enguany una 
nova edició del “Projecte Teu” després de 
l’aturada el 2021 a causa de la pandèmia. 
Disset alumnes de 3r i 4t d’ESO de qua-
tre centres educatius d’Olesa, les seves 
famílies i l’Ajuntament d’Olesa, han signat 
un conveni que ha de contribuir a millorar 
l’aprenentatge dels joves estudiants.

Des del seu naixement al curs 2008-2009, 
el projecte Teu és una experiència educa-
tiva de col·laboració entre l’Ajuntament, 
diversos centres de secundària del mu-
nicipi i entitats col·laboradores olesanes, 
essencialment públiques. L’objectiu del 
Projecte és donar resposta a la diversitat 
de l’alumnat permetent que alguns d’ells 
realitzin activitats externes al centre durant 
una petita part del seu horari escolar.
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Dissabte 12

ESPECTACLE DE MÚSICA I DANSA 
“DIEZ LUGARES”, AMB JULIÁN RICO, 
ELENA GARCÍA I PEPE MARTÍNEZ
Hora: 20 hores
Lloc: El Casino

BALL DE NIT
Hora: 22 hores
Lloc: Casal Social Vallserrat

Dilluns 14

SETMANA DE LA MÚSICA, AMB 
AUDICIONS DE L’AULA DE MÚSICA DE 
SANT ESTEVE SESROVIRES
Hora: 17 hores, fins a 18 de febrer

Divendres 25
CONCERT: “COMBO TOUR”, 
INTERCANVI DE GRUPS DE MÚSICA 
DE LES ESCOLES DE MÚSICA DE 
HOSTALETS DE PIEROLA, PIERA I 
SANT ESTEVE SESROVIRES
Hora: 19 hores
Lloc: El Casino

Dissabte 26

INAUGURACIÓ DE “TRENCANT EL 
SILENCI”
Exposició sobre els processos col·lectius 
de sanació que duen a terme dones 
maies de Guatemala que han estat 
colpejades per diferents violències

Fins al 16 de març
Lloc: Biblioteca

CARNESTOLTES. RUA DE CARNAVAL 
QUE FINALITZARÀ AMB UN 
SAMBÒDROM (PISTA COBERTA 
FRANCESC CASTELLET) I AMB 
CONCURS
Hora: a partir de les 18 hores

BALL DE CARNAVAL
Hora: 22 hores
Lloc: Casal Social Vallserrat

Diumenge 27

“BAMBOLINA 2021-2022”, 4RT CICLE 
D’ESPECTACLES FAMILIARS, AMB 
LA COMPANYIA TEIA MONER QUE 
PRESENTARÀ “GALAXIS”, MÀGIA I 
TITELLES
Hora: 12 hores
Lloc: El Casino
 

NOTÍCIES 

STOP!
Els dies 24 i 25 de gener es va impartir a 
l’alumnat de 5è i 6è de l’escola La Roureda 
l’escape room “Stop Bullying”, una iniciati-
va programada a petició de les escoles per 
la regidoria d’Igualtat, Polítiques feminis-
tes i LGTBI, en el marc del Pla d’Igualtat 
2015-2019 encara vigent, mentre es re-
dacta el nou pla. El taller va tenir l’objectiu, 
mitjançant el joc en equip, d’ensenyar als 
nens i nenes la importància d’eradicar l’as-
setjament infantil. El 23 de febrer els alum-
nes de cicle superior de l’escola Vinya del 
Sastret també faran aquesta activitat.

DETINGUTS
Una patrulla de la Policia Local va detenir 
el passat diumenge 23 de gener dos in-
dividus com a presumptes autors de dos 
robatoris amb força, i un tercer en grau 
de temptativa, en domicilis del municipi. 
Els fets van tenir lloc al voltant de les 21 
hores quan la Policia Local va rebre l’avís 
que s’havia produït un robatori amb força a 
l’interior d’un domicili al barri de Vallserrat. 
Fins al lloc s’hi va desplaçar una patrulla 
que comprova els danys i cerca indicis. 
Una hora més tard, es va rebre un segon 
avís alertant d’un altre robatori, en aquest 
cas, al barri de Ca n’Amat on també s’hi 
van personar-se els agents.  

Posteriorment la Policia Local va rebre una 
nova trucada d’un veí avisant de la presèn-
cia de dos individus que havien saltat la 
tanca d’un habitatge a Ca n’Amat. La pa-
trulla es va desplaçar fins al lloc on va lo-
calitzar els dos sospitosos i després de la 
seva identificació els va detenir. En el mo-
ment de la detenció, els dos homes de 34 
i 23 anys de nacionalitat marroquina, se’ls 
hi va trobar eines i material per cometre 
robatoris. 

REOBERTURA
El passat dissabte 5 va entrar de nou en 
funcionament l’àrea de pícnic i barbacoes 
del Parc Canals i Nubiola. Les persones 
que desitgin fer ús d’aquest espai ja poden 
fer la seva reserva a través del formulari 
que trobaran en la web sesrovires.cat

El Parc Canals i Nubiola disposa d’una 
zona equipada amb 8 barbacoes, una àrea 
de pícnic i una zona de jocs infantils, que 
funciona durant tot els caps de setmana i 
festius, excepte el diumenge de Festa Ma-
jor i els mesos d’agost, desembre i gener.

RENOVACIÓ
L’Ajuntament ha renovat l’enllumenat pú-
blic al Pou del Merli, amb la substitució per 
lluminàries LED a tot el barri i l’ampliació 
de la xarxa amb 9 punts més. L’actuació 
forma part de la primera fase del pla de 
renovació integral de l’enllumenat públic 
del municipi que està a punt de finalitzar.

A finals del 2021 es van dur a terme els 
treballs per renovar les 25 lluminàries exis-
tents de vapor de sodi i mercuri per LED 
a Pou del Merli. També s’han ampliat els 
punts de llums amb equips addicionals per 
millorar la visibilitat i reduir zones fosques 
d’alguns vials. Així, s’han ampliat als ca-
rrers: Romaní, Olivos, Serradora, Català, 
Mas i Pou del Merli. Actualment el barri 
compta amb un total de 34 punts de llum.

NOU CAP
El passat dilluns 31 de gener va entrar en 
funcionament el nou CAP situat al carrer 
de Josep Tarradellas s/n, a la zona de La 
Gleva. El nou equipament s’ha construït 
en un terreny municipal cedit per l’Ajun-
tament. Ha estat planificat i finançat pel 
Servei Català de la Salut, amb una inver-
sió de 3,1 milions d’euros. El centre estarà 
gestionat, com fins ara, per l’Institut Català 
de la Salut (ICS) amb el mateix equip de 
professionals que treballen al CAP actual.

L’edifici té 1.412 m2 construïts i 783 m2 
útils, molt per sobre de l’espai amb què 
comptava l’antic. Aquest increment dels 
metres quadrats permetrà ampliar el nom-
bre de consultes, passant de les 6 actuals 
fins a 9, que es distribuiran en 3 consultes 
de medicina, 3 d’infermeria, 1 de pedia-
tria, 1 d’infermeria pediàtrica i 1 polivalent. 
També es disposarà de zones de treball i 
descans per als professionals, així com 
d’una aula de formació i una sala d’edu-
cació sanitària.

El nou CAP obrirà amb el mateix horari que 
l’actual: dilluns, dimecres i divendres, de 
8 a 15 hores i dimarts i dijous, de 8 a 20 
hores.

SUBVENCIÓ
La Junta de Govern Local ha aprovat la 
concessió de 9 ajuts de menjador per 
a infants que fan ús d’aquest servei a la 
Llar La Ginesta en el curs 2021-2022. En 
total s’han atorgat 7.426,90€. L’objectiu 
d’aquesta línia de subvenció és ajudar les 
famílies amb dificultats econòmiques a 
afrontar les despeses del servei.  

MILLORA
A finals del mes de gener s’han dut a ter-
me diverses intervencions per millorar la 
seguretat viària a l’avinguda Moixeró, a la 
urbanització Masia Bach. La principal ac-
tuació és la construcció d’un pas de via-
nants elevat en la intersecció d’aquesta via 
amb l’avinguda Vallserrat i la col·locació de 
separadors de carril.

Amb la construcció del pas elevat es vol 
prioritzar l’accés i la seguretat de les perso-
nes alhora que obliga els vehicles a reduir 
la velocitat. L’Ajuntament preveu en un 
futur ampliar aquest accés a la urbanitza-
ció amb la parcel·la annexa propietat de 
la companyia Fecsa-Endesa. Aquest pas 
però requereix d’un procés d’expropiació 
que comporta una tramitació llarga.

IMPARABLE!
El passat diumenge 30 de gener va co-
mençar la segona fase de la competició 
del voleibol català. El Club Vòlei Sant Es-
teve aspira a guanyar la lliga amb l’equip 
juvenil, que suma 15 victòries en 15 par-
tits. Joan Armengol, coordinador esportiu 
del club, defineix al juvenil com un “equip 
boníssim. Hauria de jugar en Primera i 
quedaria entre els millors de Catalunya”. 
Fins ara les jugadores, han guanyat els 14 
partits del grup B de la 2a Divisió i el pri-
mer de la segona fase. Només han cedit 
quatre sets en tot el que porten de com-
petició. L’objectiu és arribar a la fase final i 
proclamar-se campiones.

Per la seva part, el cadet és un equip re-
lativament nou, ja que ha incorporat noves 
jugadores aquest any, però tot i així, ha 
anat millorant molt. El club considerà que 
té moltes possibilitats de pujar de categoria 
aquest any.

Tant l’infantil com l’aleví són equips mixtos, 
formats per nois i noies, que estan gaudint 
molt de la seva categoria. L’infantil va co-
mençar justet, però ha progressat molt i en 
aquests moments està en el grup d’ascens.

L’equip sènior ha patit moltes baixes i 
l’entitat ha hagut de fer un equip nou, el 
qual s’està adaptant al grup B de la Pri-
mera Divisió Catalana. L’objectiu és salvar 
la categoria en la que juga des de fa 16 
temporades.




