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PROGRAMA
DIMECRES 16 SETEMBRE
SANT CORNELI

_12:00h
CASINET
REBUDA INSTITUCIONAL 
A LA GENT GRAN HOMENATJADA

_12:30h
CASINET
LA FESTA DE LA GENT GRAN
TEATRE: «OPERACIÓ AVI»
Farrés Brothers i cia
 És sabut de tothom que els 
protagonistes dels contes tradicionals 
posseeixen el do de l’eterna joventut.

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

_19:00h
PLAÇA DE L’ERA
HAVANERES: ANXOVETES
 Les Anxovetes és un grup 
d’havaneres cantat íntegrament en 
femení.

ATENCIÓ: Per restriccions en prevenció 
de la Covid-19 aquesta activitat es 
realitzarà a l’aire lliure i no s’oferirà el 
tradicional Rom Cremat.

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

FESTA MAJOR SANT CORNELI-COLLBATÓ 2020

LA CULTURA NO S’ATURA
Volíem una Festa Major, però una festa segura. Aquesta és la voluntat de l’equip de govern amb un programa 

de festa responsable, segura i ajustada a la situació sanitària. Cal mantenir les manifestacions culturals, el 
teatre i la música malgrat les difícils circumstàncies que travessem. Per segon any, instal·lem un Punt Lila les 
nits de divendres i dissabte a la Pista Martí Gil perquè volem diversió sense cap agressió, per un poble lliure 
de violència masclista. S’oferirà informació i suport a les persones contra les agressions masclistes, sexistes 
o lgtbifòbiques. Música, teatre, espectacles familiars formen una programació més ajustada que en altres 

edicions però que vol mantenir l’esperit de poble i reivindicar la cultura davant la pandèmia.

DIJOUS 17 SETEMBRE

_19:00h
BIBLIOTECA (Casal de Cultura)
TROBADA AMB 
L’ESCRIPTORA NÚRIA PRADAS
 Núria Pradas Andreu és barcelonina 
i llicenciada en Filologia catalana per la 
Universitat de Barcelona. 

activitat gratuita - aforament limitat

DIVENDRES 18 SETEMBRE

_20:00h
PLAÇA DE L’ERA
PREGÓ DE FESTA MAJOR: JUDIT 
MARTIN
 Actriu del Polònia, Està Passant 
(Tv3) i Versió Rac1. 

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

_23:30h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
CONCERT: SUU
 Suu és una de les artistes catalanes 
més seguides i escoltades de l’actualitat.

 

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

o vivetix.com

DISSABTE 19 SETEMBRE

_12:00h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
Teatre còmic de carrer: «A LA 
FRESCA».
 Tres personatges i una cadira 
gegant surten a prendre la fresca.

Creació: Pep Vila, Rosita Calvi. Thangi 
Rey, Anna Confetti Direcció: Pep Vila 
Personatges: Rosita Calvi. Thangi 
Rey, Anna Confetti Escenografia: Pep 
Aymerich, Miquel Ollé Vestuari: Anna 
Alavedra Producció: Anna Confetti
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activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

_18:30h
ESCALES DEL CASINET
T’ANIMES A FER UN PAS A LA 
DIVERSITAT?
 Vine a pintar les escales del 
Casinet, amb els colors de la bandera 
LGTBI. #Collbatodivers

_21:00h
PG. MANSUET (davant Casal de 
Cultura)
SALNITRATS DE COLLBATÓ: 
CARRETILLADA INFANTIL
 Els petits de la colla cremaran per 
tal d’invocar el Marmotot amb el toc 
dels tabals i el foc de les carretilles.

_22:00h 
ESPECTACLE SALNITRADA 2020
 Aquest any la Salnitrada adopta les 
mesures sanitàries i canvia de format. El 
Marmotot recitarà els seus tradicionals 
versots previ a una representació de foc 
de la crema del poble i la lluita entre el 
bé i el mal. 

ATENCIÓ!: Als actes de diables no hi 
haurà participació dels assistents/ no es 
podrà entrar sota el foc per prevenció 
contra la Covid-19

activitat gratuita - aforament limitat 
PLATEA AL PASSEIG MANSUET

_23:30h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
CONCERT: DOCTOR PRATS
 Parlar de Doctor Prats és parlar de 
la revolució de la música en català. 

SANT CORNELI, EL PATRÓ
Collbató es vesteix de Festa Major coincidint amb la festivitat de Sant Corneli (16 de setembre), patró del 
municipi. Així, al voltant d’aquesta festa local, té lloc la programació de la Festa Major coincidint amb els 

darrers dies de l’estiu.

INFORMACIONS D’INTERÈS
COLLBATÓ, PER UNES FESTES 
LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES I 
LGTBIFÒBIQUES
Des de la Regidoria d’Igualtat de 
l’Ajuntament, s’impulsa la promoció 
d’unes festes lliures d’agressions 
masclistes. S’instal·larà una carpa de 
Punt Lila situada a la Pista Esportiva 
Martí Gil les nits de divendres 18 i 
dissabte 19 de setembre de 23:00h a 
01h, amb una pancarta informativa, 
cartells amb frases dissuasòries, 
xapes, adhesius i polseres. El Punt 
Lila és un punt d’informació i suport 
per a persones víctimes d’alguna 
agressió de caràcter masclista, 
sexista o LGTBIfòbica. Aquest espai 
estarà dinamitzat per educadores 
especialitzades en perspectiva de 
gènere.

INFORMACIÓ RESERVA 
ENTRADES
• Tots els actes d’aquest programa 

tenen caràcter gratuït
• Per garantir l’assistència als 

actes, caldrà retirar prèviament 
les entrades fins a esgotar 
els aforaments previstos. Ho 
podreu fer a:

• Personalment al Casal de 
Cultura del dilluns 7 al dijous 
10 setembre i del dilluns 14 al 
dijous 17 (10-14h i 16-20:30h)

• Als concerts de Suu (divendres 
18) i Doctor Prats (dissabte 19) 
també podeu aconseguir les 
entrades a mitjançant un enllaç 
a la plataforma Vivetix.com a 
partir del dia 7.

Es donaran un màxim de dues 
entrades per persona i acte, excepte 
en les activitats familiars adreçades 
a menors que es podran recollir 
entrades per a tots els fills/es
Demanem que si es recull una 
entrada, hi hagi el compromís 
d’assistència, ja que es guarda una 
cadira al recinte.

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

o vivetix.com

DIUMENGE 20 SETEMBRE

_10:30h
ESGLÉSIA SANT CORNELI
MISSA DE SANT CORNELI
 Homenatge a la Gent Gran de 
Collbató

_12:00h
XIULA
 Els quatre músics de Xiula s’han 
proposat fer un viatge a dins el cos 
humà, vivint aventures i experimentant 
emocions, i com no!, apareixen a la 
teva festa.

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura

_19:00h
CASINET
IMPRO BARCELONA
 Aquest comando està format avui 
per tres improvisadors d’elit entrenats 
durament en la disciplina de l’humor. 

activitat gratuita - aforament limitat 
entrades anticipades al casal de cultura
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Us ho imploro
tempereu por amb raó,

pànic amb paciència,
incertesa amb educació.

Abdu Sharkawy

El curs més incert està a punt de començar. Es fa complicat d’iniciar-lo quan ben pocs tenen la sensació 
d’haver acabat l’anterior. Hi ha qui diu que aquesta pandèmia ens ha robat la primavera, que ens vam 
plantar, de cop, del març al juny, dels freds assajos de les passions a la coca de Sant Joan. I no deixa 
de ser una mica així. Durant l’estiu qui ha pogut i volgut s’ha mogut pel territori, amb un ull posat a 
les gràfiques on s’indica el risc de contagi per regions sanitàries i per municipis, però amb intenció de 
fer vacances prop de casa i de retrobar-se amb els éssers estimats. El fantasma d’un nou i perillós 
confinament plana sobre els nostres pobles i viles i els advertiments dels sanitaris són clars: o posem 
seny, o tornem a la casella de sortida d’aquell 14 de març, quan el món es va aturar. El debat sobre els 
centres educatius és una constant, els hospitals es preparen per a una època novament complexa i 
l’economia ja no sabem quina cara fa. Les notícies s’omplen de fum futbolístic que ens emmascara 
una situació realment alarmant. Ens ha tocat viure amb la incertesa com a companya de viatge, no 
sabem què passarà demà, ni passat demà, ni, molt menys, el mes vinent. Però hem de confiar en la 
nostra experiència (es diu que és un grau) en gestionar mascaretes, gels desinfectants i distàncies de 
seguretat. Ara en sabem més, no ens ve de nou. El gran repte serà poder fer aquest curs amb el màxim 
d’èxit possible, per tal que tot avanci i no fem dues passes endavant i tres enrere. Que el setembre 
ens porti a tots plegats salut i estabilitat, però sense oblidar la cultura, l’educació i l’optimisme

Per Gerard Bidegain Figuerola | Espavila 

editorial 

Conviure amb la incertesa

Espavila és membre de l’Associació Catalana 
de Premsa Comarcal

#orgulldeserpremsacomarcal

publicitat 
agendaespavilas@gmail.com 

t. 618.313.899

eva ros
disseny i publicitat

agendaespavila@gmail.com

carme paltor
direcció

carmepaltor@gmail.com

col·laboradors
anna martínez @mediterraneanna
gerard bidegain @gerardbidegain

edo garcia @edo_garcia
edita 

tdgproduccions 
DL B 9370-2019 

mailto:agendaespavila@gmail.com
mailto:carmepaltor@gmail.com
https://www.instagram.com/mediterraneanna_/
http://www.instagram.com/gerardbidegain
https://www.instagram.com/edo_garcia/
https://www.agendaespavila.cat
https://twitter.com/espavilarevista
https://www.facebook.com/Espavila-Esparreguera-360115147485108/
https://www.instagram.com/agendaespavila/
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LES GLòRIES.

¿QUÉ FUE 
DE ANDRÉS 

VILLARROSA?.

alcem el teló al bruc

LOLA 18è FESTIVAL DE TEATRE 
ESPARREGUERA - EL BRUC 
25.SET—15.NOV 2020

vegeu informació a les pàgines centrals

http://www.lolafestival.2020.cat
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TEATRET
SET. 10 [21:00]. 11 [19:00 i 21:00]. 
12 [19:00 i 21:00]. 13 [19:00]

Imprescindible fer reserva
whatsapp 618313899

Sovint els contes 
són titllats de poc 
respectuosos amb les 
persones i els animals, 
tot i representar la 
idiosincràsia d’una altra 
època. Escriptors com 
Roald Dahl i James Finn 
Garner han pres aquests 
contes i els hi han donat 
una volta: ja sigui des del 
punt de vista més canalla 
o més políticament 
correcte. 

Autors Roald Dalh i James Finn 
Garner Intèrprets Aina Espin, 
Ernest Leon i Carme Paltor 
Músics Marc Carcassona i Gerard 
Moliner Direcció i adaptació 
Carles Reynés Ajudantia Carme 
Sànchez Producció Tramateatre

CONTES 
PER-VERSOS

CONTES 
PER-VERSOS



Carrer Gran, 9 | Esparreguera | Tel. 93 777 73 93
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LA TEVA RELACIÓ AMB 
LA SALUT NO TORNARÀ

A SER LA MATEIXA

«EL LLEGAT 
DELS MÚSICS 
MONNÉ D’OLESA I 
D’ESPARREGUERA»
Autors: Montserrat Castellví,  
Teresa Soler i Rafel Mitjans
Exposició del material aconseguit a 
través de la recerca realitzada pels 
mateixos autors del llibre, i de les 
partitures del fons musical de Passió, 
del llegat de la família Monné. Petita 
audició mostra de les músiques de la 
família Monné realitzada per Jaume 
Monné Dueñas i altres.

n Divendres, 25.SET /_19:00 
/_Escorxador d’Olesa /_c. Jacint 
Verdaguer, 30 /_Org. Ajuntament 
d’Olesa

n Dissabte, 26.SET /_19:00 /_Can 
Pasqual /_c. Cavallers, 26 /_Org. 
Setsetset, Associació Cultural

PRESENTACIÓ LLIBRE

https://www.instagram.com/adeslas_esparreguera/
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MADRE
Director Rodrigo Sorogoyen . Guio Rodrigo Soro-
goyen i Isabel Peña . Thriller . Intèrprets Marta Nieto, 
Jules Porier i Àlex Brendemühl
L’Elena (Marta Nieto) rep una trucada de l’Iván, el 
seu fill de sis anys, que li diu que està perdut en una 
platja de França i que no troba al seu pare. Aquestes 
paraules desesperades del seu fill van ser l’últim que 
va saber d’ell…

ADÚ
Director Salvador Calvo Guió Alejandro Hernández 
Drama ficció Intèrprets Lluís Tosar, Anna Castillo, 
Patrick Criado…
En un intent desesperat per arribar a Europa i ama-
gats davant d’una pista d’aterratge al Camerun, un 
nen de sis anys i la seva germana gran esperen per 
colar-se en els cellers d’un avió. 

CINEMA .  CICLE GAUDÍ

18.SET -  20:30 PATRONAT 2.OCT -  20:30 PATRONAT
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COL·LECCIÓ RACONS
Una iniciativa de La Màquina 
d’Escriure, llibreria del carrer Sant 
Joan d’Esparreguera i de Imatg 
Comunicació de Collbató, amb la 
col·laboració de Carlets Estanc del 
Bruc i de Monyart, Estilista Canina.
Amb l’objectiu de realitzar un objecte 

-record dels diferents pobles dels 
col·laboradors en aquesta idea, Imatg 
comunicació a realitzat l’estampació 
en unes tasses amb diverses imatges 
emblemàtiques de les diferents 
localitats. La primera tassa sortirà a 
la venda l’Onze de setembre. Després 
periòdicament aniran sortint totes les 

altres fins a completar el lot format 
per 8 tasses. Es podran adquirir al 
preu de 6,90€ en el establiments 
col·laboradors.
Idea La Màquina d’Escriure i Imatg 
Comunicació. Realització Imatg 
Comunicació. Col·laboradors Estanc 
Carlets i Monyart, estilista Canina

https://evarosdisseny.com/
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CONVERSES EN 
IDIOMES
Inici de les converses en altres 
idiomes. Places limitades, cal 
inscripció prèvia.
• Dilluns 21, 17:30 - Anglès, 
nivell mitjà • Dimarts 22, 17:30 
- Anglès, nivell bàsic • Divendres 
25, 18:30 - Alemany • Dissabte 
26, 10:00 - Francès • Dissabte 3, 
10:00 - Francès (grup B)

n Biblioteca L'Ateneu /_Plaça 
d’Antoni Nin /_Org. Biblioteca 
Municipal L'Ateneu

HORA DEL CONTE 
«EL PEIX IRISAT I 
ALTRES CONTES 
D'ANIMALS»
amb la Cia. PATAWA (a partir 
de 3 anys) Places limitades, cal 
inscripció prèvia.

n Dijous, 24.SET /_17:30 /_
Biblioteca L’Ateneu /_Plaça d’Antoni 
Nin /_Org. Biblioteca Municipal 
L’Ateneu

CURS 
D' INFORMÀTICA 
BÀSICA PER A 
ADULTS
La Biblioteca ofereix un curs 
d’informàtica bàsica per a 
adults, on aprendrem a utilitzar 
l’ordinador, a navegar per 
internet, utilitzar el processador 
de textos, gestionar el correu 
electrònic... Places limitades, cal 
inscripció prèvia.

n Del 24.SET al 13.MAI /_15:15 /_
Biblioteca L’Ateneu /_Plaça d’Antoni 
Nin /_Org. Biblioteca Municipal 
L’Ateneu

INICI  CLUB DE 
LECTURA D'ADULTS
Amb la novel·la “El fill de 
l’italià”, de Rafel Nadal. En 
la primera sessió comptarem 
amb la presència de l’autor i 
la col·laboració de la Institució 
de les Lletres Catalanes. Places 
limitades, cal inscripció prèvia.

n Dijous, 24.SET /_18:30 /_
Biblioteca L’Ateneu /_Plaça d’Antoni 
Nin /_Org. Biblioteca Municipal 
L’Ateneu

INICI  DEL PETIT 
CLUB DE LECTURA
Per a infants de P4 i P5, un 
dilluns de cada mes. Places 
limitades, cal inscripció prèvia.

n Dilluns, 28.SET /_17:30 /_
Biblioteca L’Ateneu /_Plaça d’Antoni 
Nin /_Org. Biblioteca Municipal 
L’Ateneu

PRESENTACIÓ DE 
LES PARELLES 
LECXIT
Presentació de les parelles que 
participaran en la nova edició 
de Lecxit. La clau de Lecxit està 
en treballar de forma lúdica i 
amena gràcies al voluntariat i 
a la implicació de l’entorn dels 
nens i nenes que participen en el 
programa.

n Dimarts, 29.SET /_18:00 /_
Biblioteca L’Ateneu /_Plaça d’Antoni 
Nin /_Org. Biblioteca Municipal 
L’Ateneu

INICI  DEL MINICLUB 
DE LECTURA
Per a infants de 3r i 4t de 
primària, els dimecres de 17:30 
h a 18:30. Molt més que un club 
de lectura! Places limitades, cal 
inscripció prèvia.

n Dimecres, 30.SET /_17:30 /_
Biblioteca L’Ateneu /_Plaça d’Antoni 
Nin /_Org. Biblioteca Municipal 
L’Ateneu

A LA BIBLIOTECA



https://www.nuria.biz
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Botiga a granel
La proliferació de botigues 
a granel va començar 
ja fa mitja dècada i de 
moment, no sembla que 
hagi de parar. En alguns 
d'aquests establiments, els 
detergents a granel són un 
complement al producte 
principal, que acostuma a 
ser l'alimentació. 

Activa’t  ECO
En canvi, n’hi ha que 
estan especialitzades, 
en productes de neteja i 
higiene personal i per a la 
llar. Els detergents els tenen 
en bidons molt grans, 
amb aixeta per a omplir la 
garrafa o envàs que pots 
portar de casa. 

Reuti l i tzar  envasos
Pots reutilitzar envasos 
de casa, però a la botiga 
acostumen a tenir envasos 
reutilitzables a la venda per 
a qui els vulgui. Els envasos 
poden ser de qualsevol 
mida, gran o petita: la 
venda a granel facilita 
no haver d'adquirir més 
quantitat de la desitjada.

Comprar 
detergents 
a granel és 
cada vegada 
més fàcil. I 
els beneficis 
per al medi 
ambient són 
inqüestio-
nables: 
estalviem 
tones 
d'envasos 
d'un sol ús. 
I si a més els 
productes 
són ECO ens 
assegurem 
la cura dels 
nostres mars.

ACTIVA’T ECO ja ha 
obert les portes; la 
botiga especialitzada 
en productes d’higiene 
personal i per a la llar: 
productes a granel.

Taquígraf Garriga, 19 L-4 
Esparreguera T. 610.309.050  

 @activat.eco  Activa't Eco

https://www.instagram.com/activat.eco
https://www.instagram.com/activat.eco
https://www.facebook.com/Activat_eco
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LOLA
18è FESTIVAL DE TEATRE 
ESPARREGUERA - EL BRUC 
25.SET—15.NOV 2020
www.lolafestival2020.cat

https://lolafestival2020.cat
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18è FESTIVAL DE TEATRE 
ESPARREGUERA - EL BRUC 
25.SET—15.NOV 2020

ReBROSTEM
Al món de la cultura, en temps de crisi, 
normalment som dels primers a patir; i també 
som dels darrers a recuperar-nos. No és una 
sentència massa optimista per començar aquest 
text, la veritat. M’agradaria afegir, però, una frase 
que ho complementa i que, lluny de semblar tot 
el contrari, ens pot ajudar: el teatre sempre ha 
estat en crisi. No sabem de qui és l’autoria original 
d’aquesta afirmació, ja que l’hem sentida tant, que 
ja forma part de la nostra vida.
Partint del fet que les arts escèniques sempre han 
estat una activitat dura de tirar endavant, podem 
relaxar-nos. Ara ens toca confiar en nosaltres 
mateixos, que tenim ganes de seguir fent teatre. 
Ara ens toca confiar en el públic, que assistireu 
a les funcions del LOLA 2020. Ara ens toca mirar 
més lluny que mai, amb tots els sentits oberts, 
amb ganes de construir plegats.
El Teatret, aquella petita sala de teatre alternatiu 
d’Esparreguera, enguany compleix dues dècades. 
Els seus padrins, la Lola Lizaran i el Quimet 
Puig poc s’ho podrien imaginar l’any 2000; ni 
nosaltres mateixos ens ho acabem de creure. El 
Teatret és més viu que mai. Amb aquesta certesa 
potser podem deixar entrar la llum als dubtes 
que ens genera la situació actual. Aquesta tardor, 
gràcies a l’esforç de tothom, no cauran les fulles. 
Les farem rebrostar.
Gerard Bidegain, direcció artística

«Tot és bonic a la tardor. Respiro. El sol perd 
aquell despotisme seu, aquella seva temible 
arrogància. Tot s’asserena; tot retorna al seu ésser, 
fins a l’extrem que penso que la mort no és la 
nostra naturalesa més vertadera.» 
Persèfone, de Iannis Ritsos

M’ho he passat 
molt bé amb 

aquesta obra 
de teatre, 

especialment 
en l’entreacte.

grouxo marx
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Amb el suport de
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Uns esperen Godot i Oriol Genís 
espera Andrés Villarrosa, “cantant 
melòdic del trémolo metòdic” 
i fugaç estrella de la Bodega 
Bohemia. Espera al teatre amb la 
tenacitat del mànager vocacional. 
I mentre espera –esperem–, som 
obsequiats amb un retrat biogràfic 
d’un cantant d’estètica confusa, 

gestualitat anàrquica i gola ampul·losa, que admira Luis Lucena 
i odia assajar perquè sense públic l’artista no és res.
Andrés Villarrosa, cantante melódico del trémolo metódico. Dramatúr-
gia i direcció Marc Rosich. Idea original d’Oriol Genís Direcció musical 
Óscar Machancoses Coreografies Andrés Villarrosa (aquest cop no 
són de Roberto G Alonso)

***teatre musical

¿QUÉ FUE 
DE ANDRÉS 
VILLARROSA?.

***teatre de cabaret

LES GLòRIES.

Les GLÒRIES (bomberes de dia i 
cabareteres de nit) deixen anar tot 
allò que els passa pel cap, sense cap 
mena de filtre: el món dels actors, 
el panorama teatral català, les tesis 
doctorals, Miguel de Cervantes o 
fins i tot els mateixos espectadors. 
Tot això i més serà objecte d’anàlisi 
per part d’aquestes dues vedettes 

vingudes a menys que no saben cantar, tampoc saben ballar i ni 
molt menys actuar. Però això sí, a criticar, no les guanya ningú! 

A escena Gloria Martínez i Marta Bernal

M’ho he passat 
molt bé amb 

aquesta obra 
de teatre, 

especialment 
en l’entreacte.

grouxo marx

_DATES I LLOC

10€  anticipada (veure info)
3.OCT 
[ds18:00] funció especial
per a la gent gran del Bruc
[ds 21:00]

 El Casal
(Carrer de la Parròquia)
El Bruc
Espectacle en català i castellà

_DATES I LLOC

10€  anticipada (veure info)
27.SET 
 [dg 19:00]

 El Casal
(Carrer de la Parròquia)
El Bruc
Espectacle en català i castellà
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A Birnam, un actor, ja gran, és 
al camerino preparant-se per 
representar el rei Duncan a Macbeth, 
quan li comencen a aparèixer dubtes. 
Sobre el valor de la paraula i la 
naturalesa del llenguatge, sobre el 

teatre i la seva funció, sobre el seu moment com a actor i el seu passat, sobre la 
vellesa… Li revénen tots els seus fantasmes, dubta de tot, el seu món entra en crisi.
Autor Víctor Sunyol intèrpret Lluís Soler direcció i espai escènic Joan Roura 
caracterització i vestuari Montse Alacuart il·luminació Pep Barcons

_DATES I LLOC

10€ anticipada (veure info)
4.OCT
 [dg 19:00]

 Patronat
(Tomàs Cabeza, 2)
Esparreguera
Espectacle en català

Robert Walser va ser un poeta 
d’extraordinaria sensibilitat, 
intel·ligent, brillant i amb un sentit de 
l’humor subtil i a voltes absurd que 
ha estat font d’inspiració i objecte de 
devoció d’autors com Kafka, Hesse, 
Benjamin o el mateix Vila-Matas aquí 

a casa nostra. Walser va fer de la desaparició un art, i la seva vida i obra.

Autor i actor Pep Muñoz director i creatiu en la dramatúrgia, textos, espai sonor i 
escènic Santi Monreal i La Indústria Produccions

_DATES I LLOC

10€ anticipada (veure info)
18.OCT 
[dg19:00]

 Patronat
(Tomàs Cabeza, 2)
Esparreguera
Espectacle en català

***teatre

VAIG VE-
NIR AQUÍ 
PER ES-
TAR BOIG.

ESTRENA

***teatre

BIR-
NAM.

ESTRENA
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CINEMA
DONES I 
RETRATS.

****cicle de cinema

VISAGES, VILAGES Idea del documental Agnès 
Varda intèrprets Agnès Varda i Jean René direcció 
Agnès Varda. França 2017. La pel·lícula documental 
de la inquieta Agnés Varda i Jan René anirà precedida 
de l’activitat, «RETRATS». Org. Obert en Canal, Laltre 
Col·lectiu i Festival Lola.

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS Guió i 
direcció Céline Sciamma intèrprets Noémie Merlant 
i Adèle Haenel. França, 2019. Quin privilegi anar al 
cinema i veure una pel·lícula que no tan sols regalima 
seny i sentiment, sinó que sacseja estèticament i 
commou fins al moll dels ossos. Una pel·lícula de Céline 
Sciamma, directora a qui vam tenir el plaer de conèixer 
com a directora de la magnífica «Tomboy».

MIRADA 
D’APROP, LA 
VIDA ÉS UNA 
TRAGÈDIA, però 
mirada de lluny 
sembla una 
comèdia.
charles chaplin

FO
TO

S 
ED

O
 G

AR
CI

A

_DATES I LLOC

5€ anticipada (veure 
info)
25.SET - 9.OCT
 [dv 21:00]

 Patronat
(Tomàs Cabeza, 2)
Esparreguera
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Ha tornat, com fa cada any, al lloc on 
va passar la seva lluminosa infantesa. 
Després de retrobar les antigues 
amistats, decideix entrar a la casa 
familiar acompanyada de la seva 
millor amiga. Fa molt de temps que 

viu fora i Persèfone té ganes de compartir tot allò que ha après i callat durant anys.     
Autor Iannis Ritsos (1909-1990) traducció Joan Casas direcció Gerard Bidegain intèrprets 
Laia Gotsens i Emma Duran coreografia Emma Duran espai escènic i imatge Rafa Haro aj. 
de direcció Alba Hinojosa tècnic Francesc Ripoll fotografia Gerard Sancho, Antonio Cortijo 
producció Festival LOLA 2020 col·laboració Ery Ritsou, Adesiara Editorial, Museu Arqueològic 
d’Empúries, David Oriol Rebollo, Uxia Campo i Carme Paltor

Filo i Neo es troben en confinament 
de manera inesperada a causa d’una 
terrible epidèmia. Neo havia anat a 
buscar Filo per salvar el món. Salvar 
el món? Però ara no poden sortir. O 
sí? I la veritat on és? 

Autor Albert Mestres direcció i 
interpretació La Decimonònica espai 

escènic José Menchero vestuari Singermornings música Marc Egea imatge Nina Solà.   
La Decimonònica són Lola Carandell, Ferran Echegaray, Jordi Font, Toni Mas, Albert Mestres, 
Ilona Muñoz I Eva Ortega.

***teatre

PODER
VOLER 
SORTIR.

ESTRENA

***teatre-dansa

PERSÈFONE.

ESTRENA
    ANYS
TEATRET

_DATES I LLOC

10€  anticipada (veure info)
30.OCT — 15.NOV
[dv i ds 21:00] [dg 19:00]

 Teatret
(Francesc Macià 66)
Esparreguera
Espectacle en català

_DATES I LLOC

10€  anticipada (veure info)
23.OCT
 [dv 21:00]

 Escenari del Teatre  
    de La Passió
(Francesc Marimon, 83)
Esparreguera
Espectacle en català



tardor 2020 | festival lola _ 7 

la vida és 
una obra de 
teatre amb 
un tercer 
acte molt mal 
escrit.
truman capote

TRAMATEATRE organitza, des de l’any 2003 el 
festival de teatre professional d’Esparreguera, que 
porta el nom de l’enyorada actriu Lola Lizaran 
Merlos (1931-2003). Al llarg d’aquestes 18 edicions 
hem comptat amb la col·laboració de diverses 
persones i entitats esparreguerines i, fins i tot, de 
pobles veïns: Abrera, Martorell, Molins de Rei, Olesa 
de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve 
Sesrovires i El Bruc, que aquest any, torna a programa 
dos espectacles del festival. 
Però el festival no seria possible si no fos per la 
col·laboració desinteressada de moltíssimes persones 
que cedeixen el seu temps, la seva generositat i 
la seva professionalitat i sobretot el gruix més gran 
de col·laboradores el tenim entre les espectadores, 
les més fidels, les que col·laboren de tant en tant, les 
que ho fan puntualment… totes sou terriblement 
imprescindibles, grans i petites, sense vosaltres no hi 
hauria teatre. A totes, moltes gràcies!

ACTIVITATS PARAL·LELES
«PERSÈFONE» de Iannis Ritsos al Club de Lectura 
de Teatre de la Biblioteca l’Ateneu DIJOUS 15 
OCT_18:30 Biblioteca l’Ateneu. Gerard Bidegain 
farà una exposició de l’obra, dirigida per ell i 
interpretada per Laia Gotsens i Emma Duran. 
Org. Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera i Festival LOLA

DIA D - Recuperem el tradicional Dia D d’Obert en 
Canal DISSABTE 17 OCT_18:O0 Carrers de la vila. 
Org. Obert en Canal Col·l. Laltre Col·lectiu i Festival LOLA

«NO PARLIS AMB ESTRANYS» d’Helena Tornero 
al Club de Lectura de Teatre de la Biblioteca 
l’Ateneu DIJOUS 22 OCT_18:30 Biblioteca 
l’Ateneu. Amb Carme Paltor, qui dirigeix l’obra 
interpretada per Tramateatre 28.29 de novembre, 
al Patronat. 
Org. Biblioteca Municipal L’Ateneu d’Esparreguera i Tramateatre.

«PERSÈFONE» Debat post-funció.
DIUMENGE 1 NOV_20:30 Teatret. Amb Joan 
Casas, traductor, i Jordi Raventós, editor del text, 
i l’equip artístic: Gerard Bidegain, Rafa Haro, 
Laia Gotsens i Emma Duran. 
Org. Festival LOLA, Col·. Adesiara Editorial

FO
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18è FESTIVAL DE TEATRE 
ESPARREGUERA - EL BRUC 
25.SET—15.NOV 2020

—CICLE DE CINEMA DONES I 
RETRATS — 25.SET . Patronat

—¿QUÉ FUE DE ANDRÉS 
VILLARROSA? — 27.SET . El Casal del Bruc

—LAS GLORIAS — 3.OCT . El Casal del Bruc

—BIRNAM — 4.OCT . Patronat

—CICLE DE CINEMA DONES I 
RETRATS — 9.OCT . Patronat

—DIA D — 17.OCT . Nucli urbà

—VAIG VENIR AQUÍ PER ESTAR  
BOIG — 18.OCT . Patronat

—PODER VOLER SORTIR — 23.OCT . Patronat

—PERSÈFONE — 30.OCT—15.NOV . Teatret

—abonaments 
abonament general 6 
espectacles + 2 cinema 60€
abonament menors de 20 anys 
6 espectacles + 2 cinema 35€

—ENTRADES 
general anticipada 10€ - 
taquilla 15€
menors de 20 anys 
anticipada 5€ - taquilla 10€
general cinema 5€

—RESERVES 
 618.313.899
 tramateatre@gmail.com

—INFORMACIÓ
www.lolafestival2020.cat

 618.313.899
 tramateatre@gmail.com

imprescin-
dible fer 
reserva

—Venda 
anticipada
A Can Pasqual 
dijous 10 i 17 
de setembre, de 
5 a 7 de la tarda.

Per estalviar aglomeracions us 
demanem que enguany feu la 
compra anticipada. A més a més, 
gaudireu de descomptes.

Farem complir en tot moment els 
protocols de seguretat sanitària.

https://twitter.com/lolafestival
https://www.facebook.com/FestivalLola
https://www.instagram.com/lolafestival.cat
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2020
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Organitzat per
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18è FESTIVAL DE TEATRE 
ESPARREGUERA - EL BRUC 
25.SET—15.NOV 2020

Direcció artística del Festival 
Gerard Bidegain
Direcció de producció Carme Paltor
Adjunt a la direcció Gerard Sancho
Producció executiva Rafa Haro, Antoni 
Puig, Carles Reynés, Mercè Vallverdú
Cap tècnic Patronat Quim Marín
Cap tècnic Teatret Francesc Ripoll
Comunicació i fotografia Uxia Campo, 
Gerard Sancho i Antonio Cortijo
Retrats Edo Garcia i Laura Bel
Disseny imatge Carme Paltor
Publicitat TDGproduccions, Eloi Mestre
Administració Ernest Leon, Antoni Puig i 
Carme Sánchez

Entitats col·laboradores
Obert en Canal
Laltre Col·lectiu
Biblioteca Municipal l’Ateneu
Patronat Parroquial
La Passió d’Esparreguera
Amics de Can Serrat, El Bruc
INS El Castell
INS El Cairat
Escola Municipal de Música i Dansa
El Casal del Bruc
Espavila Agenda Cultural
Ràdio Esparreguera
Setsetset
Museu Arqueològic d’Empúries
Adesiara Editorial

i el suport deen col·laboració amb
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Espavila a la cuina
cuinar com la mare | carmepaltor

clafoutis de cireres

https://espavilaalacuina.home.blog/
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Traurem el pinyol de la fruita i les reservarem en un bol amb 
una mica de sucre per macerar-les mentre preparem la res-
ta. En un bol barrejarem la llet, els 60 g de sucre, la vainilla, 
els 3 ous i ho remenarem bé. Afegirem la farina passada per 
un sedàs, jo ho faig amb el colador. Remenarem fins a acon-
seguir una crema fina i afegirem una espurna de sal. Posa-
rem aquesta crema en un motlle, vuereu que ens queda a 
l’altura d’1 cm aproximadament. Escorrerem bé la fruita i la 
repartirem, cap per avall, per tot el motlle. Ho posarem al 
forn uns 20 minuts a 16ºC. El traurem del forn i el deixarem 
refredar. És més bo servit a tempreatura ambient, amb una 
mica de sucre espolsat pel damunt, pot ser sucre en pols.

I N G R E D I E N T S : 
• 300 g de cireres, sense 
pinyol (també el podem 
fer amb raïm, préssec, 
plàtan, prunes, nabius, o 
qualsevol fruit vermell)
• 1 got de llet
• 60 g de sucre
• 25 g de farina
• 3 ous 
• una espurna de sal
• unes gotetes de vainilla 
i si és en pols, mitja 
culleradeta.
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Espavila a la cuina
cuinar com la mare | carmepaltor

Timbal de xai amb albergínies

https://espavilaalacuina.home.blog/
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En una cassola posarem un raig d’oli d’oliva i, quan estigui calent, afe-
girem la carn de xai tallada a daus. Saltarem la carn uns 5 min, reme-
nant-la sovint. Retirarem i reservarem. A la mateixa cassola posarem 
la ceba tallada petita i l’all picat, quan comencí a enrossir afegirem els 
tomàquets, també a talls petits. Remenarem i afegirem la carn, un raig 
d’anís –no us passeu–, una mica de farigola i ho deixarem coure a foc 
lent durant 45 minuts. Sí ho feu com jo, amb carn d’aprofitament, no 
caldrà tant de temps. Esmicolarem la carn i l’afegirem al sofregit amb 
l’anís i deixarem coure durant uns 4-5 minuts perquè s’integri tot bé. 
A part tallarem les albergínies escapçades al llarg, a làmines d’uns 5 
mm de gruix. Les untarem amb oli i les posarem en una safata, damunt 
de paper de forn, i enfornarem, 2 min per cada costat. Untarem un 
motlle rodó amb oli i farem un cistell amb les albergínies –les làmines 
més petites pel fons. Abocarem el xai amb el sofregit i tancarem les 
albergínies pel damunt. Ho posarem tot junt al forn a 180 ºC durant 30 
minuts. Servirem quan estigui tebi. Resulta deliciós. 

I N G R E D I E N T S :

• 4 albergínies 
llargues

• 500g de carn de xai 
desossada (pot ser 
d’aprofitament, jo 
ho vaig fer amb un 
tros d’espatlla rostit 
que m’havia sobrat

• una ceba
• 3 tomàquets pera
• un gra d’all
• farigola
• un raig d’anís
• sal i pebre negre
• oli d’oliva
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Cistella de 
la compra 
saludable
PLANIFICACIÓ SETMANAL

Una bona idea, abans d'anar a 
comprar, és planificar un menú 
setmanal i fer una llista de la 
compra sobre la base d'aquest 
menú. D'aquesta manera, 
sempre tindràs disponibles 
els ingredients que necessitis, 
evitarem haver de tirar aliments 
i probablement estalviem diners.

Una altra opció, si no vols o no 
tens temps de realitzar aquest 
menú, és tenir en compte 
sempre quins aliments han de 
ser prioritaris en els teus plats i 
realitzar la compra sobre la base 
d'això.

EL QUE NO POT FALTAR

Verdures i hortalisses: 
Pastanaga, carabassó, albergínia, 
enciam, endívies, bledes, 
espinacs, bròcoli, pebrots, 
cogombre, etc. Sempre és 
millor que siguin fresques, 
de temporada, i a poder ser 
de proximitat. Les verdures i 
les hortalisses han de ser el 
protagonista principal dels 
nostres plats.

Proteïnes:
- Peix: Llenguado, lluç, salmó, 
rap, gall, orada, gambes, etc.

- Carn: Pollastre, gall dindi, 
conill, etc. Referent a les carns 
processades, el pernil serrà és 
l'única opció que jo ficaria dins 
d'una compra saludable.
- Llegums: Cigrons, llenties, 
mongetes, soia, tofu, llentia 
vermella, etc.
- Ous
- Formatge: Formatge fresc, 
formatge curat, formatge fresc 
batut, etc.

Greixos: Oli d'Oliva Verge, oli de 
coco, alvocat, llavors, fruita seca, 
xocolata amb un 85% de cacau...

Carbohidrats: Prioritzar fruites, 
patata i moniato. Si ens sentim 
bé digestivament, podem afegir 
pasta, arròs, pa, etc., aquests 
últims són molt més saludables 
en la versió integral.
És important adequar la ingesta 
de carbohidrats a la nostra 
activitat física, amb el que, si 
portem un estil de vida més 
aviat sedentari, és millor que 
no abusem d'aquest grup 
d'aliments.

Fruites:  La quantitat mínima 
recomanada és de 3 peces al 
dia. Igual que passa amb les 
verdures, el millor és que siguin 
fresques, de temporada i de 
proximitat.

Begudes: L'aigua ha de ser 
la nostra beguda principal. El 
cafè, les infusions i l'aigua amb 
gas, són begudes perfectament 
saludables (excepte prescripció 
mèdica, embaràs, etc.), ens 
poden ajudar a hidratar-nos 
en el nostre dia a dia. Hem 
d'evitar les begudes ensucrades, 
refrescos i sucs.

Altres: Adobats (cogombrets, 
olives, etc.), iogurt, fruita 
dessecada, vinagre, espècies, 
herbes aromàtiques, sal, 
formatge en porcions per a 
portar, llet, begudes vegetals, 
crispetes casolanes…

Si el que realment et ve de gust és començar a menjar d’una 
forma saludable, sens dubte, una de les coses que has de 
fer, és triar bé els aliments i productes que ficaràs en la teva 
cistella de la compra. 

pròxima 
oberturaObesitat i sobrepès

Nutrició clínica
Dietes vegetarianes 

i veganes
Al·lèrgies i intoleràncies 

alimentaries
Nutrició esportiva

Entrenaments 
personalitzats
Psiconutrició

Alimentació i educació 
nutricional en les etapes 

de la vida

T. 615 877 711
Pl. Ajuntament, 3 Esparreguera
dietista@martamonsech.com

www.martamonsech.com

↑ 
més informació de la cistella de la compra saludable

https://www.martamonsech.com
https://www.facebook.com/montsech.dietista
https://www.instagram.com/martamontsech_dietista
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937.709.845    @serra_esparreguera
Esparreguera: -c/ Sant Joan, 3 Martorell: -c/ Mur, 32  

-Rambla de les Bòbiles Mercat (parada 30) 

Botifarres i hamburgueses les clàssiques, les 
bàsiques, elaborades de manera tradicional i 
artesanal son el producte estrella, baixes en 
sal i greixos i sense colorants ni conservants. 

Diferents sabors i moltes varietats: amb 
formatges, amb fruits secs, amb verdures… 

combinades amb altres carns…

RETROBEM-NOS PER SOPAR 
BARBACOA O TORRADES DE CARN!

Espavila a la cuina
cuinar com la mare | carmepaltor

En una cassola enrossirem una ceba tallada 
molt fina amb un bon raig d’oli d’oliva. A part 
fregirem les botifarres tallades com volgueu 
i una cop daurades les posarem junt amb la 
ceba i abocarem un got de cervesa. Deixarem 
coure fins que la cervesa hagi reduit més de 
la meitat. Afegirem la poma tallada a daus i 
una raig de ratafia. Deixerem coure fins que 
el suc desaparegui. La poma li dona un punt 
dolç i combina de manera espectacular amb 
las botifarres. 

I N G R E D I E N T S :

• botifarres de 
diferents carns

• una ceba grossa
• un got de cervesa
• sal i pebre negre
• oli d’oliva
• un raig ratafia
• una poma

botifarres 
caramel·litzades 
amb ceba i poma

http://www.instagram.com/serra_esparreguera
https://www.instagram.com/serra_esparreguera/
https://www.instagram.com/serra_esparreguera/
https://espavilaalacuina.home.blog
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ACTI-
VITATS
ONLINE

Agotada. Sin energía. Así termina 
su día. Y se siente mal por ello. Por 
ella. Y por los demás. 
«Yo antes podía con todo. Tenía 
mucha energía pero no sé qué me 
pasa. Estoy muy cansada y no en-
tiendo por qué. Si no hago nada» 
Añade. 
Ella trabaja, se ocupa absoluta-
mente de todo el cuidado de su 
familia. Y además, hace malabares 
para dedicarse tiempo. Y no en-
tiende por qué está cansada. ¿Có-
mo no va a estarlo? 
Si cuando necesita descansar, su 
hija la llama por teléfono para que 
cuide de su nieta y ella responde 
con un sí. 
Si cuando necesita descansar, una 
vocecilla interior le recuerda que 
tiene que ir a hacer la compra, 
tender una lavadora, planchar la 
ropa, limpiar el baño, etc. Y se po-
ne a ello. 
Si cuando necesita descansar, pre-
para una tarta de postre para su 
marido. Le queda riquísima. 
Si cuando necesita descansar, va a 
la clase de pilates para cuidar su 
cuerpo. Y su mente. 
Si cuando necesita descansar, se 
acuerda de ir a la farmacia a por la 
medicación de su mamá. Y con 
prisa, va hacia allí. 
Si cuando necesita descansar, or-
ganiza una comida familiar para el 
fin de semana. Le encanta! 
Si cuando necesita descansar… 
Siente que no puede parar. 
Y se enfada. Con ella. Con los de-
más. Y siente que da muchísimo y 
no recibe en la misma proporción. 
 ¿Sabes? 
Ella aprendió a priorizar el cuidado 

de los demás. A anticiparse a sus 
necesidades. A estar siempre dis-
ponible. 
Hasta ahora, se había sentido muy 
orgullosa por llegar a todo, por ser 
la súperwoman que resuelve pro-
blemas, que está siempre que la 
necesitan, que les cuida y les 
atiende. Por encima de todo. Por 
encima de ella. 
Pero ahora se descubre agotada y 
enfadada. No le queda más ener-
gía, nadie le ayuda y se pregunta: 
¿si no lo hago yo, quién lo hará? 
 Una voz interior le susurra: Nadie. 
 Y se juzga por sentirse enfadada. 
Y me dice: «Solo quiero volver a ser 
la de antes, la que no pedía nada a 
cambio, la que no necesitaba nada 
de los demás y la que tenía siem-
pre un sí y una sonrisa para todo el 
mundo».

Empezó su proceso sin estar dema-
siado convencida. Y trabajó muchí-
simo. No para volver a ser la de 
antes, sino para incluirse en su 
propia vida y sentir que tiene un 
lugar en el mundo. En su mundo. 
Y dejó de colocar su valía en la mi-
rada de los demás. Para empezar a 
valorarse desde su mirada. 
Y dejó de anticiparse a las necesi-
dades de los demás para empezar 
a descubrir las suyas. 
Y dejó de estar siempre disponi-
ble, para empezar a construir su 
propio espacio. Y no fue fácil. 
En el proceso lidió con la culpa. 
Con la sensación de sentirse mala 
madre, mala hija, mala esposa, 
mala persona... 
Lidió con un vacío del que poco se 
habla y mucho se siente. El vacío 
de sentir que si no les cuido yo… 
¿quién les va a cuidar?

Lidió con muchísimas dudas que 
le acompañaron: ¿me estoy olvi-
dando de los demás? ¿Si sigo así 
me convertiré en una persona 
egoísta? No me reconozco. 
Lidió con el miedo de convertirse 
en una persona egoísta que no 
cuida de los demás. Lidió con el 
miedo de quedarse sola. 
Lidió con la frustración de descu-
brir que no era imprescindible... 
«Lo he dado todo por ellos. Y aho-
ra... ¿Qué voy a hacer con mi vida?»
Lidió con todo lo que se removió a 
nivel identitario… «Y si ya no soy 
súperwoman... ¿Quién soy?»
Y aprendió que el autocuidado no 
tenía por qué estar reñido con el 
cuidado de los demás. Que la lu-
cha no tenía que ver con elegir, si-
no con incluir(se). 
Y aprendió a colocar(se) en el cen-
tro de su vida. Porque sin darse 
cuenta, siempre había estado ocu-
pado por el cuidado hacia los de-
más: su familia, su pareja, su ma-
dre, su padre, sus amigos, etc. Y 
ese lugar no les pertenecía. 
Se sorprendió cuando descubrió 
que su lugar en el mundo estaba 
más cerca de lo que imaginaba. 
Junto a ella.
Sílvia Montero

Si tu no ets al centre…
Aquest mes, volem compartir amb tu una petita història que s’inspira en diversos processos de 

psicoteràpia. Ella, no és una persona concreta. Ella, podem ser totes. Segurament moltes dones ens 
sentirem identificades en alguns aspectes, perquè compartim aprenentatges de gènere. Existeixen 
dilemes que tenen a veure amb l’equilibri entre cuidar dels altres i cuidar de nosaltres mateixes, oi?

c/ Montserrat, 72, 2n 1a
616.053.436 (Sílvia) 
639.142.588 (Josep)

psicoterapiaesparreguera@gmail.com
www.psicoterapiaesparreguera.com

Si ressona amb tu, la possibilitat de començar 
un procés de psicoteràpia amb nosaltres, pots 
escriure’ns i t’informarem sense compromís.
Una abraçada!  Sílvia Montero i Josep Montañés

https://www.espiral108.net
https://www.psicoterapiaesparreguera.com
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TALLERS 
· emocions · eneagrama · constel·lacions · 
percepció energètica

FORMACIÓ
· constel·lacions familiars
ACTIVITATS 
      · taichi · chikung · kung fu · kung fu infantil 
        · psicomotricitat sistèmica · pilates · ioga 
         · sistèmica corporal · body balance 
        · zumba · mindfulness
       TERÀPIES 
· osteopatia · acupuntura · quiromassatge · 
astrologia 
· dietètica i nutrició · moviments sistèmics

  Teràpies
    Naturals i 
Sistèmiques CURS

2020
2021

ACTI-
VITATS
ONLINE

15ANYS 

Després de passar uns mesos 
d’incertesa amb la COVID-19 ens 
disposem a iniciar el nou curs

Hi posem tota la il·lusió com 
sempre, però a més aquest any 
tan singular ens hem hagut de 
posar les piles per organitzar-
ho tot com cal amb totes les 
mesures al nostre abast per tal de 
garantir la seguretat de tothom.

Podrem fer alguna activitat 
al pati o fer servir la sala més 
gran. Farem classes en directe 
en línia, pels que no poden venir 
presencialment. Tot per què us 
sentiu a gust.

També organitzem diferents 
tallers dedicats a l’autoestima i el 
coneixement d’un mateix, per tal 
de minimitzar l’impacte que ha 
pogut tenir la pandèmia en cada 
un de nosaltres.

Les teràpies de sempre a 
l’abast de tothom ja les coneixeu, 
acupuntura, osteopatia, 
quiromassatge… constel·lacions 
dietista, etc...

Afegim els Moviments Sistèmics 
una teràpia relacionada amb 
les constel·lacions Familiars 
però encarada a les dificultats 
dels adolescents i les relacions 
humanes en general.

El Mindfulness ens apropa 
al reconeixement de nosaltres 
mateixos i ens dona eines per 
afrontar les dificultats que poden 
anar venint.

Us convidem a visitar la nostra 
pàgina web: www.espiral108.
net i trieu el que us vingui més de 
gust. Atreviu-vos a provar!

Comencem el 
nou curs 20-21

T. 619 73 66 60 francesc macià 135 - esparreguera
info@espiral108.net - www.espiral108.net

https://www.espiral108.net


adigsa: 932287200
adf: 937776644  / 677590405
aigües vidal: 937772431
aj. d’esparreguera: 937771801
ambulàncies: 061
ambulatori CAP: 937708100
asepeyo: 900151000
bàsquet esparreg.: 937774811
biblioteca bdc: 937771339
bombers: 085 / 937751080
cabalbaix: 937702911
cal trempat: 937777935
can pasqual: 937777571
centre obert la fulla: 
937774653
club tennis: 937773636
correu i telègraf: 937771087
creu roja blln: 937750550
deixalleria: 937777944
desguàs espar.: 937774751
coloraines: 937708331
cucuruga: 937771039
escola roques blaves: 
937776446
escola muntanya: 937771561
escola montserrat: 937771139
escola pau vila: 937771315
escola taquígraf: 937771195
escola el puig: 937772276
escola adults: 937776043
escola estel: 937772296
escola de música: 937774601
escola arts plàstiques: 
937778456 
funerària: 902365954

àuria fil: 937708410
gencat: 012
hidronet: 937776570
hispano Igualadina: 
938044451
hospital martorell:  
937742020 
consultes externes: 
937751142
institut el cairat: 937774012
institut el castell: 937777640
jubilats i pensionistes: 
937775506
jutjat de pau: 937777659
mercat municipal: 937774211
mossos: 088 o 112
OAC: 937771801
patronat parroquial: 
937080210
pavelló esports: 937776801
piscina coberta: 937777836
ràdio esparreguera: 
937771876
residència can comelles: 
937773066  /  9377710 97
teatre de la passió: 
937771587
teatret: 618313899
tocc: 937774753
taxis: raúl: 666410281
francisco oña: 608491993
carles ceballos: 659894013
javier hernández: 607330366
francesc navarro: 610340949
joan romogosa: 659798620

POLICIA 
LOCAL 
93 777 55 77

TELEFONS D’INTERÈS A ESPARREGUERA

FARMÀCIES DE TORN ESPARREGUERA

SETEMBRE 2020

GIL= GILABERT: Plaça Sant Magí 14. 937771435
COS= COSTA: c/ Barcelona 65. 937708472 
ESC= ESCARRER: Francesc Macià 27. 937708552
FLO= FLORENSA: c/ Gran 33. 937771189
GUA= GUARC: Pl. Ajuntament 14. 937774505
PLA= PLA: c/ Barcelona 32 - c/ St. Joan. 937709996
CAM= CAMPABADAL: Camí Ral 12. 937772236
TAU= TAULÉ: Pr. Espanya 70 (La Plana) 937774054

Servei d’urgència diürn:
De 08:00 a 00:00 hores, 
de dilluns a diumenge.
Servei d’urgència nocturn:
A partir de les 00:00 hores el 
servei es deriva a Martorell.

 1 2 3 4 5 6 

7 8  9  10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 ALE FLO GUA PLA COS TAU 

ESC GUA ALE FLO TAU PLA COS 

CAM ESC PLA ALE FLO GUA TAU 

COS CAM ESC GUA ALE FLO TAU 

PLA COS CAM
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Pl. Constitució 2 | Esparreguera | T. 93 770 82 56 | www.dentalunzeta.com  

Cuidant 
dels vostres 
somriures!

A N Y S

https://www.dentalunzeta.com
https://www.facebook.com/clinicadentalunzeta
https://www.instagram.com/dental_unzeta/
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• Prevé l'envelliment 

• Actua contra les arrugues 

• Efecte tonificador i tensor 

• Millora els problemes cutanis 
(psoriasi, acne...) 

• Referma els pits i els glutis 

• Redueix el volum corporal 

• Disminueix la cel·lulitis 

• Millora les estries i cicatrius 

• Millora els problemes vasculars 
(capil·lars i aranyes vasculars) 

• Efecte antiinflamatori general  
i post-quirúrgic 

• Incrementa l'energia vital   
i el desig 

• Produeix sensació de  
tranquil·litat i benestar.

Sistema que emet freqüències 
fisiològiques específiques 
que mitjançant l’efecte 
de ressonància, activen i 
reequilibren les funcions cel·lulars 
deteriorades pel pas del temps.

pl. ajuntament, 6 | galeries 7 | esparreguera  | 636 941 288   | rosalafargue@gmail.com

https://www.instagram.com/lafarguebenestar/

