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El mes de març és sinònim de primavera, de llum, de flors, de bellíssimes 
postes de sol. El març ens planta davant dels nassos la vida en la seva 
màxima esplendor, que esclata amb força i ganes. També amb la il·lusió 
d’iniciar un nou cicle vital. La primavera vol dir pensar en renovació cultural 
i social; un moment ideal per desfer els nusos d’antigues males praxis, 
de maneres de funcionar tòxiques. És un bon moment per començar de 
nou, respectant als nostres conciutadans i a la naturalesa que ens envolta. 
L’ecologia no és una opció, és la solució a bona part del que ens ve a sobre. 
Potser també a la Covid-19.
 Després d’un any de malson tot va tornant, revestit d’una nova manera de 
fer, rebrostant a batzegades, entre restricció i restricció. Representacions 
de La Passió diferents, jornades del 8 de març diferents, fires diferents, 
aniversaris diferents, passejos diferents, potser persones diferents i maneres 
diferents de relacionar-nos. I sempre amb aquell record ben viu dels amics i 
amigues, mestres i familiars que ja no hi són i del que vam viure plegats.
 Els antics romans i grecs veneraven la primavera, el retorn etern de la deessa 
Prosèrpina. Però també es commemoraven els idus de març, quan els 
senadors romans van assassinar Juli Cèsar. La primavera ens altera la sang 
i, com als altres éssers vius, ens empeny a revoltar-nos contra les injustícies, 
els abusos de poder, les caduques maneres de funcionar d’un sistema 
exhaust i, sovint, inhàbil. I serà així, amb la mirada sempre endavant, que 
superarem tots els esculls que se’ns posin al davant. Sortiu als carrers dels 
pobles i ciutats i mireu a tot arreu. La vida esclata. Gaudiu-ne.

Per Gerard Bidegain Figuerola | Espavila 

editorial 

Renèixer, rebrostar i recordar
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AGENDA ESPARREGUERA
MARÇ 2021

«PRESAS»

Anys 40. L’Estat Espanyol està intentant reconstruir-se desprès de 
la Guerra Civil. En algun lloc de la meseta espanyola, dins d’una 
presó de dones , deu recluses intenten sobreviure el dia a dia en 
mig d’unes condicions de vida infrahumanes.
La possibilitat d’un imminent indult és la única esperança que 
tenen, l’únic raig de llum dins la foscor en que viuen. Només 
una podrà obtenir-lo. La presó , però, va més enllà dels murs i els 
barrots. La presó, de vegades, la portem dins.
Adaptació d’un text original d’Ignacio del Moral i Verònica 
Fernández.
Dirigit per Maribel Balagué amb l’ajudantia de Maria Barrantes i 
Xavier Mas.
Repartiment: Mayte Arcas, David Aguado, Maria Barrantes, 
Maribel Balagué, Serafí Casanovas, Jaume Cassi, Sandra 
Chaparro, Anna Fusté, Susanna Gúzman, Laura Hurtado, Esther 
Leal, Lluc López, Maria Martín, Paqui Pérez, Berta Piñero, Gemma 
Piñero, Carles Serrat, Carme Tobella, Mireia Udina.
Equip tècnic de La Passió

n 13.14.19.20.21 DE MARÇ

TEATRE DE LA PASSIÓ - SALA PETITA.

VENDA D’ENTRADES: lapassio.net www.lapassio.net

https://www.lapassio.net


AGENDA ESPARREGUERA
MARÇ 2021

n DIUMENGE 28 MARÇ / 18:00 / Teatre 

de La Passió

«ORGASMES» 

Orgasmes és l’explícit nom de la divertida 
comèdia basada en el text de Dan Israely. 

Està interpretada per Roger Pera i Sam 

Sánchez i dirigida per Oscar Contreras. 
No, no és un espectacle porno com podria 
semblar pel seu títol sinó una obra de teatre 
que tracta de les diferències entre homes i 
dones. Es va estrenar a Los Ángeles el 2003 i 
va aconseguir un gran èxit a Broadway.
Durada de l’espectacle: 70 minuts
Preu: Des de 13€

www.lapassio.net

n DISSABTE 27 MARÇ / 19:00 / Teatre  

de La Passió

«LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA»

Ja estan a la venda les entrades per la 
nova temporada 2021 de La Passió, una 
temporada que arranca amb el desig de 
mostrar un cop més la representació de 
l’espectacle declarat d’Interès Nacional i que 
ha esdevingut una tradició molt arrelada 
al nostre poble. La tecnologia enguany 
guanya protagonisme a les representacions 
de La Passió. El ciclorama del teatre esdevé 
pantalla creant així profunditat a l’escena i 
complementant les escenografies.
No et pots perdre aquest espectacle!
Durada de l’espectacle: 1 hora i 45 minuts
Preus: A partir de 18€

https://www.lapassio.net


Sanitàries, persones al servei de cures, netejadores, professionals 
del comerç essencial… dones que estem a primera línia, davant de 
tasques essencials, normalment feminitzades, poc valorades i moltes 
vegades precaritzades. Dones que estem a l’atenció de persones grans, 
a l’atenció de persones dependents, dones amb problemes amb la 
conciliació del treball i les càrregues familiars, dones amb tasques 
gens valorades, sense contractes o poc remunerades. A la concentració 

del 8 de març, reivindiquem que sense aquestes tasques, sense 

aquestes treballadores no és possible el sosteniment de la vida. 
Molt clar i precís el lema de La Turbina amb el que volem visibilitzar 
aquests problemes: «Defensem les treballadores, defensem la vida», a 
primera línia, allà ens hi trobaran, també, lluitant per una millora de les 
condicions laborals de les dones.  @carmepaltor



https://agora.xtec.cat/inselcairat/


LA VIDA 
EN VERD

PENSEM EN VERD
en l’alimentació, per al jardí o l’hort, dins 
de casa, en tenir cura de nosaltres i de la 

família, en la neteja de la casa, a l’hora de fer 
les compres, en fer reformes a casa o quan 

pensem una casa nova. 

https://www.agendaespavila.cat/lavidaenverd


Activa’t Eco

Fa anys que la Núria pensa en verd, això l’ha determinat a 
fer un cop de cap i complir el seu desig; oferir productes 
naturals, respectuosos amb la natura, sostenibles i lliures 
d’envasos que són una calamitat per al planeta. Per altra 
banda, una altra preocupació de la Núria és aconseguir que 
els seus proveïdors siguin de proximitat, que l’abasteixin de 
productes fets artesanalment, lliures de toxines i de productes 
contaminants, sostenibles tant en el procés de producció 
com en l’ús que en fa l’usuari. Disposa de productes de 
neteja a granel, d’una qualitat molt satisfactòria i a la llarga 
més econòmics, ja que gairebé sempre, es necessita menys 
quantitat per aconseguir el resultat desitjat.

930.291.687 . @activat.eco
Carrer del Taquígraf Garriga, 19 . Esparreguera 

https://www.instagram.com/activat.eco/
https://www.instagram.com/activat.eco/


Jardineria Navarro Puiggrós

El verd forma part de la seva vida i de la seva feina, és el seu 
objectiu. Es dediquen a posar verd a les nostres cases, a qualsevol 
lloc, sigui gran o petit: un balcó, una terrassa, un jardí... La 
Jardineria Navarro ofereix productes que s’adapten a tota mena 
d’espais, com el jardí vertical o l’hort urbà. Els seus productes 
són de proximitat i, en el cas dels productes fitosanitaris, adob, 
terra, també tenen l’opció ecològica. Comença la primavera i és 
el moment òptim de plantar o trasplantar arbres fruiters, planter 
de temporada, flors de temporada... deixeu-vos assessorar i us 
ajudaran en allò que no pugueu fer vosaltres. Connectar aquests 
elements amb els valors de cura, tant de l’entorn com la nostra, 
i amb els beneficis per a la salut, nutricionals i terapèutics, que 
comporta cultivar aliments i plantes.
618.215.121 - 616.474.724   @floristeria.navarro.puiggros
Carrer del Mestre Tomàs Cabeza, 23 . Esparreguera 

https://www.instagram.com/floristeria.navarro.puiggros/
http://www.jardinerianavarro.com/
https://www.facebook.com/Jardineria-Navarro-Puiggr%C3%B3s-747300551960989
https://www.instagram.com/floristeria.navarro.puiggros/


isatorres@rehabinova.cat - www.rehabinova.com 
937.709.484 - 619.865.031

R E H A B I N O V A

-  A Ï L L A  T È R M I C A M E N T  C O B E R T A ,  F A Ç A N A  I  T E R R A -  
 

-  S U B S T I T U E I X  L E S  F I N E S T R E S  -  
 

-  C O N T R O L  S O L A R  A  L ' E S T I U  /  H I V E R N  -
 

-  A P R O F I T A  L A  L L U M  N A T U R A L  A L  M À X I M  -
 

-  P I N T A  D E  C O L O R S  C L A R S  E L S  I N T E R I O R S  -  
 

-  T R I A  I N S T A L · L A C I O N S  I  E L E C T R O D O M È S T I C
E F I C I E N T S -  

 
-  U T I L I T Z A  E N E R G I E S  R E N O V A B L E S  -  

 
-  F E S  U N  B O N  M A N T E N I M E N T  D E  L E S

I N S T A L · L A C I O N S -  
 
 
 I SOBRE TOT, UN BON ÚS!

Rehabinova

Ja fa molts anys que l’arquitectura –una professió creativa que ha 
anat sempre per davant, marcant tendències–, parla de construir de 
manera sostenible i pensant en l’estalvi energètic, pel nostre bé i per 
al del planeta. Si esteu pensant a construir-vos una casa, o reformar 
la que habiteu, caldrà que tingueu en compte aspectes que poden 
garantir una millor vida, respectuosa amb la Natura i amb l’economia. 
Per sort la Natura ens ensenya, amb les seves formes d’expressió, com 
podem aprofitar l’energia natural i evitar la fuga d’aquesta per un mal 
aïllament. La indústria de materials de la construcció també ha anat 
evolucionant amb la demanda d’arquitectes i usuaris conscienciats. És 
imprescindible aïllar tèrmicament cobertes, façanes i terres. Aprofitar 
la llum solar i controlar-la a l’estiu i a l’hivern. Posar portes i finestres 
que ens aïllin de la calor, el fred i els sorolls ambientals per a una 
millor tranquil·litat. Utilitzar energies renovables i instal·lar aparells 
de màxima eficiència. Només us caldrà gaudir de la llar i mantenir-la 
en condicions mentre en feu un bon ús.

937.709.484 - 619.865.031    isatorres@rehabinova.com
Esparreguera - www.rehabinova.com 

http://www.rehabinova.com
https://www.instagram.com/rehabinova/
https://www.instagram.com/rehabinova/


Deliciosus

El veganisme és una filosofia de vida que exclou totes les formes 
d’explotació animal. A la pràctica, s’aplica seguint una dieta 
vegetariana pura i busca alternatives per a matèries derivades 
d’animals. Són crítics amb la confecció de peces de vestir de pell o 
llana. També ho són amb els zoològics, aquaris o circs com atracció. 
Tampoc accepten l’ús d’animals en laboratoris o en productes 
cosmètics i medicaments. Ara és fàcil trobar aquest tipus d’alimentació 
en restaurants, botigues i rostisseries. Deliciosus ha creat una línia de 
plats vegans, com aquest ramen a l’estil coreà (picant). És un brou de 
verdures amb fideus, gingebre, alga kombu i ceba japonesa i shiitake. 
Després s’afegeix el Tare que és el que li dóna l’umami. Els topins són: 
pak choi, alga nori, gochujang (salsa picant coreana), oli de sèsam, 
shimeji, bambú i tempeh.

937 77 77 04    @deliciosus_esparreguera
Av. Francesc Macià, 121 . Esparreguera 

http://www.deliciosusrostisseria.es/
https://www.instagram.com/deliciosus_esparreguera/
https://www.instagram.com/deliciosus_esparreguera/


Fetes a mà per Git Espai Creatiu que 

amb aquest projecte vol apropar la naturalesa a 
les nostres vides a través de la decoració, ajudant a 

construir una societat respectuosa i capaç d’assumir la 
responsabilitat de conservar la bellesa del nostre entorn 
natural. L’objectiu és aconseguir que puguem continuar 

gaudint d’allò que ens ofereix el nostre planeta.

937.776.463    @git_espaicreatiu
Carrer de Baix, 35 . Esparreguera

https://www.instagram.com/orientarubygit/
https://www.instagram.com/git_espaicreatiu/


 Es tracta de petites boletes de molsa que sostenen diferents 
arbustos, arbrets, plantes florals i silvestres, que són, a simple vista, 

un objecte que modifica per complet qualsevol espai quotidià, podent 
col·locar-se en qualsevol ambient o penjar-se directament al jardí. 

 Aquesta tècnica, a més, ofereix una alternativa més senzilla 
que el bonsai, fàcil de conrear, fins i tot per a les persones que 

no disposen de molt temps, però per a les quals tenir cura de les 
plantes els hi és benficiós, per a l’estat d’ànim i per a la salut.

937.776.463    @git_espaicreatiu
Carrer de Baix, 35 . Esparreguera

https://www.instagram.com/git_espaicreatiu/
https://www.instagram.com/orientarubygit/


Baby Crotx - La Basta Factory 
La marca La Basta Factory s’ha especialitzat en productes per 
a la higiene, intima, i la no generació de residus (Zero Waste): 
Compreses de tela –una alternativa sostenible a les compreses 
convencionals d’un sol ús. Són de cotó amb certificat OEKO 
TEK i un teixit 100% respectuós amb la pell. Hi ha tres tipus de 
compreses segons les necessitats. Kit de neteja facial diària amb 
discs de tovallola de cotó, dissenyat i realitzat a mà amb molt 
d’amor i delicadesa. Es compon de dos necessers amb una base 
circular. Un és completament de tela, on van els discs nets, i l’altre 
té una part de reixeta, per guardar els discs bruts, per rentar-los a 
la rentadora sense perdre’n cap. Això és pensar en verd; utilitzant 
les compreses i discs ajudem a mantenir un planeta més net i 
amb menys residus. 

638 839 638    @labastafactory   @babycrotx
Esparreguera - www.babycrotx.com 

http://www.babycrotx.com
https://www.facebook.com/labastafactory
https://www.instagram.com/labastafactory/
https://www.instagram.com/labastafactory/


Lafargue en blau

Lafargue ha apostat sempre per actius i tècniques que 
incrementen el benestar i qualitat de vida de manera que tots 
els tractaments estan enfocats a recuperar el funcionament 
fisiològic i a partir d’aquí obtenir els millors resultats. Compten 
amb actius de procedència marina altament eficaços en el 
tractament de la pell, així com altres actius i tècniques enfocades 
a restablir des de l’enfocament de l’ayurveda, la medicina 
tradicional xinesa, la teràpia de polaritat entre altres disciplines 
tan vàlides i complementàries entre elles i que juntament amb 
la qualitat d’uns actius on estan presents des de les flors de Bach, 
la cromoteràpia, phytoteràpia, combinats amb musicoteràpia, 
biorressonància i ones cerebrals, optimitzen els resultats desitjats 
fent, alhora, que el pas per cabina esdevingui una experiència 
guaridora i sublim.

937.775.322 | 636.941.288   @lafarguebenestar
pl. ajuntament, 6 - Esparreguera - rosalafargue75@gmail.com

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


Espiral 108. Teràpies Naturals i Sistèmiques

Si pensem en verd, coincidirem en els punts que ens apropen 
més a la Natura i en com comportar-nos d’acord amb el nostre 
entorn. Posem la vida al centre i dediquem esforços a cuidar-nos, 
a alimentar-nos de manera saludable, a practicar activitats que 
ens ajudin a mantenir l’equilibri, a recorre a tractaments naturals 
abans no sigui massa tard, en definitiva, a estimar-nos una mica 
més si és que estimem als altres, a les persones amb les quals 
convivim i amb les quals compartim el dia a dia, perquè, sens 
dubte, si estem millor també el nostre entorn millorarà. Proveu 
de practicar Mindfulness (meditació) a la Natura, ara que entrem 
a la primavera i que millorarà el temps. A més a més, gaudirem 
de les aromes de la terra fresca i les plantes quan brosten els 
primers capolls i ella ens regalarà la vista amb un paisatge que 
ens semblarà nou, acabat d’estrenar.

619.736.660    @espiral108
Avda. Francesc Macià, 135 . Esparreguera

http://www.espiral108.net
https://www.facebook.com/espiral108
https://www.instagram.com/espiral108/
https://www.instagram.com/espiral108/


Farmàcia El Castell 
Què és la inmunitat? Just ara fa un any que estem amb restriccions 
sanitàries per la Covid. Se’ns recomana l’ús de mascaretes i aplicar 
gels hidroalcohòlics, però sobretot hem de reforçar el nostre sistema 
immunitari. Potenciar la immunitat òbviament no impedeix la 
propagació dels virus, però reduirà els casos greus i ajudarà a 
superar-los ràpidament. Us deixem uns consells generals per a 
ajudar a mantenir la salut de la vostra família de manera natural: 
Dormiu suficient, bebeu aigua per a eliminar les toxines del cos, feu 
pauses per desestressar-se, practiqueu una activitat física habitual, 
feeu respiracions abdominals profundes, ioga per estimular el 
sistema limfàtic, seguiu una dieta equilibrada, variada i de bona 
qualitat. Practiqueu la dutxa alterna (calenta i freda), us tonificarà 
als matins i augmentarà la vostra resistència. 

Com podem reforçar o potenciar la immunitat?, amb el poder 
antiviral dels olis essencials.
1. Utilitzeu l’oli essencial de Ravintsara. Fantàstic antiviral! Rinitis, 

tos, prevenció de la grip, herpes, hepatitis…
2. Feu un tractament d’Oleocaps 4 a base de Satureja montana, 

Eucalytus radiata, Clavell d’espècia (clavo), Gingebre i Llimona 
per a reforçar les defenses en època de virus i epidèmies.
937.70.84.72 - 646.825.971    @farmaciaelcastell
Carrer Barcelona, 65 . Esparreguera

https://www.instagram.com/farmaciaelcastell/
http://www.farmaciaelcastellesparreguera.com/
https://www.facebook.com/farmaciaelcastell
https://www.instagram.com/farmaciaelcastell/


Ara no importa l’edat
per a tu, un Assessor Personal de Salut

https://www.instagram.com/acupuntec/


Articulación de la rodilla Cada articulación de nuestro cuerpo es 
importante. Nuestras rodillas son una articulación maravillosa donde 
confluyen varios huesos, músculos, ligamentos y tendones. Dentro 
de ella hay un mecanismo complejo pero a la vez estratégicamente 
ordenado. Que cuando se afecta puede venir por un sin fin de razones. 

• Problemas en el hueso como enfermedades o rotura. 
• Problemas en la musculatura, como tendinitis. 
• Problemas en los ligamentos. 
• Problemas en el Menisco. 
• Inflamación. 
• Prótesis. 

Todas estas afecciones son un ejemplo, ya que hay muchas más 
enfermedades que afectan a nuestro cuerpo que hacen generar 
molestias en rodillas o en otras articulaciones. 

En el centro ofrecemos Talleres, Charlas y encuentros 
virtuales cada mes. Lactameet - encuentros solo para 
madres lactantes y embarazadas - Cada último sábado 
de mes, a las 10:00. Por Jitsimeet pide tu enlace por 
teléfono, Instagram o Facebook

Afectaciones en la rodilla

Parcial Avulsión

Completa

Desgarramiento 

del ligamento 

cruciforme 

anterior

Las lesiones del LCA se presentan cuando los 

huesos de la pierna se tuercen en direcciones 

opuestas bajo el peso del cuerpo entero

Prótesis

Antes Después

Osteoartritis

Articulación de la rodilla 

saludable

Hiportrofia y espolonamiento del 
hueso y erosión del cartilago

https://www.instagram.com/acupuntec/


La acupuntura te ofrece muchas maneras de ayuda y sin efectos 
secundarios. Priorizando el estado del paciente que en primera 
instancia urge remitir el dolor. 
• Esto quiere decir que, bajar la inflamación que genera dolor y que 
toca zonas que irradian más dolor. 
• Ayudará a regenerar rotura de fibras musculares y tendinosas. 
• También a aceptar una prótesis, en la unión de terminaciones 
nerviosas, músculos tendones, piel... 
Aquí también entrarían las roturas tendinosas y ligamentosas. 
En el caso de las enfermedades del hueso, se incidirá en la 
inflamación para ayudar a remitir el dolor y evitar, poco a poco, que 
ese hueso genere tanto dolor y la frecuencia de las crisis dolorosas. 
Todo esto tiene efectos positivos que se van notando en cada 
tratamiento y todo va al ritmo de cada paciente y cada caso. Porque 
cada caso es único. 
La acupuntura trae sangre al lugar para regenerar todo lo que necesita 
ser reconstruido y regenerado. Ayudando en muchos casos a alargar el 
encuentro con el quirófano. 
La acupuntura calma el estado de ánimo del paciente, ya que 
sufrir dolor genera otras molestias como: insomnio, nerviosismo y 
agotamiento. Gracias a la acupuntura el paciente está más tranquilo y 
con más energía. 
¡Pruébalo no tienes nada que perder y sin efectos secundarios! 

Como siempre, con ganas de poderte ayudar.

Como te ayuda la acupuntura?

Acupuntura xinesa i japonesa 
Naturopatia
Quiromassatge
Reflexologia podal
Flors de Bach
Teràpia Gestalt
Doula
Lactància

segueix els 
directes a 

instagram
dissabtes

936.637.655    @acupuntec
Av. Francesc Marimon, 22 . Esparreguera

http://instagram.com/acupuntec
https://www.acupuntec.com/
https://www.facebook.com/acupuntec
https://www.instagram.com/acupuntec/


Cuidant 
dels vostres 
somriures!

Demana

cita

L’ortodòncia s’encarrega de la correcció de dents i ossos 
posicionats incorrectament. És important la detecció precoç 
d’aquestes malposicions per actuar en el moment oportú i evitar 
complicacions posteriors. Segons l’edat del pacient i del tipus de 
malposició s’ha de valorar en una primera visita si cal ortodòncia 
fixa o removible. Es realitza un estudi per determinar el tipus 
d’aparatologia i el temps que cal dur-la. En l’actualitat existeixen 
els anomenats bràquets imperceptibles, el sistema                          
o bé els bràquets convencionals. Un altre tipus són els removibles 
que es poden ‘tunejar’ a gust del pacient. 
I si cal logopèdia? 
És molt possible que les malposicions puguin crear problemes 
en la parla i a vegades és convenient tractar-les conjuntament 
amb logopèdia. La Clínica Dental Unzeta disposa de servei de 

logopèdia i d’odontopediatria adreçat a la prevenció, salut i 
tractament de les patologies bucodentals dels infants. 

Li farà falta ortodòncia? 

937.708.256    @dental_unzeta
Pl. Constitució 2  . Esparreguera

https://www.instagram.com/dental_unzeta/
https://www.dentalunzeta.com
https://www.facebook.com/clinicadentalunzeta
https://www.instagram.com/dental_unzeta/


Vitruvio - Acadèmia d’art

Aquesta acadèmia d’art, a mans de la Lucia Brey està orientada a 
aprendre a dibuixar i pintar des de zero, així com a perfeccionar la 
tècnica. Les classes estan dividides en diferents cursos, segons els 
objectius i, per suposat, per edats, per tal d’amenitzar les classes. 
Oferixen diversos cursos com dibuix i pintura realista, il·lustració, 
còmic i manga, història de l’art, formació per a tatuadors, preparació 
per les proves d’accés al cicles d’arts visuals i plàstiques, etc. 
Vegeu la seva botiga, física i online, de material de belles arts! 

Vine 
a provar 

una classe 
totalment 
gratuïta!

652.048.840    @vitruvioacademiadearte
Carretera de Piera, 9 . Esparreguera

Sol·licita 
més 
infor-
mació: 

https://www.vitruvioacademiadearte.com/
https://www.facebook.com/vitruvio.arte.7
https://www.instagram.com/vitruvioacademiadearte/
https://www.vitruvioacademiadearte.com/
https://www.instagram.com/vitruvioacademiadearte/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Nudos que desnudan mi propia voz

“Todavía le tiembla el cuerpo cuando ella quiere subirle el volumen 
a su voz. Sí. Aparece sin avisar. Un nudo en la garganta. Una presión 
en el pecho. Como un pellizco. Le tiemblan las manos. Y las piernas. 
Nota su respiración entrecortada. Una sensación de calor y frío a la 
vez. Bf! Es incómodo. Ella me explica que se asusta muchísimo cada 
vez que aparece la ansiedad. Aunque ya no está tan presente, sigue 
ahí. Y aparece cuando menos se lo espera. Ese nudo en la garganta. Le 
molesta. Aunque poquito a poco vamos conociéndole. Lo observamos. 
Tiramos del hilo. Lo desnudamos.

Trabajamos juntas para entender de qué está hecho ese nudo. 
Cuántos cabos tiene. Dónde nacen. Hacia dónde siguen. Y cómo se 
desenvuelven. Poco a poco, desenmarañamos con mimo, cada cabo.
Cada vez que aparece ese nudo, indagamos sobre las situaciones 
concretas y las emociones que se remueven en ellas. Lo cierto es que 
nos da muchas pistas. Para seguir comprendiendo y atendiendo su 
ansiedad. Para seguir comprendiendo y atendiendo lo que necesita.
De pronto, nos damos cuenta de que, tras el nudo… se escucha 
flojito… un hilito de voz… susurra. Sabemos que está ahí.

¿Qué nos está intentando decir? ¿Seguimos el recorrido?
Le invito a cerrar los ojos. Le invito a imaginar su propia voz.
¿Cómo suena? ¿Cuál es su tono? ¿De qué color la imaginas?
Ay… Es de color lila. Como si fuera un hilito. Pequeñita. Frágil. 

Discreta.
Intento ver si dibuja una palabra concreta. Pero es tan chiquitita que 



no puedo saber qué me dice. Se entremezcla con otras voces. Muy 
fuertes. Las imagino como hilos negros. Y blancos. Tejiendo un nudo.
Le invito a mirar un poquito más de cerca. Observa el nudo. Solo un 
poquito más. El hilito lila se desvanece. Se esconde entre hilos negros. 
Silencios. Hilos blancos. Voces ajenas. Le invito a esperar un poquito. 
Quizá su voz se ha asustado y se ha escondido. De pronto vuelve a 
aparecer. De color lila. Está tejiendo unas palabras.

¡NO! 
¡BASTA!  
¡HASTA AQUÍ! 
¡NO QUIERO!
Mientras seguimos el recorrido... Nos damos cuenta de que 

desenmarañamos un cabo. Un cabo que nos está ayudando a conectar 
con la necesidad de seguir tejiendo sus propios límites.

Tejiendo.
Sin enredos.
Tejiendo.
Sin enmarañarse con hilos que no le pertenecen.
Tejiendo.
Las fronteras de su propio lugar en el mundo.”

Teníem moltes ganes de compartir aquest microrelat on la Sílvia ens 
convida a reflexionar sobre els nusos emocionals. A teràpia, treballem 
amb aquests nusos, tirem del fil i desxifrem què ens volen comunicar. 
En aquest procés, anem descobrint quines són les nostres necessitats 
emocionals i què ens diu la nostra pròpia veu.
Alguna vegada has experimentat un nus emocional? En quina part del 
cos l'has identificat? A l'estómac, el coll…? De quin color t'imagines la 
teva pròpia veu?

616.053.436    @psicoterapiaesparreguera
Carrer de Montserrat, 72 . Esparreguera

http://www.psicoterapiaesparreguera.com/
https://www.facebook.com/psicoterapiaesparreguera
https://www.instagram.com/psicoterapiaesparreguera/
https://www.instagram.com/psicoterapiaesparreguera/


1 Porta #xucrut que ja tènia feta, perquè m’estic aficionant 
moltíssim als Probiòtics fermentats. Ho cuinarem, si bé els 
ferments moren en aquest procés, esdevindran Prebiòtics i 
seran un aliment per a la nostra microbiota.
2 Ofegar les patates i la ceba, fins que quedin tendres. 
Cuinar les bledes al vapor. Muntar a capes en una safata per 
al forn. Posar el tempeh al damunt perquè quedi cruixent.
3 Enfornar durant 20 min. Servir amb una salsa de iogurt 
vegetal amb mostassa antiga. Molt digestiu, saborós i 
reconfortant per a aquesta època de l’any  

XUCRUT GARNIE d’Alsacia a Esparreguera

@maditerraneanna - anna martínez 

Feia dies que no comptàvem amb la cuina l’Anna, 
necessitava un descans, però en aquesta ocasió no podien 
faltar les seves receptes i les imatges que les acompanyen 
que fan que tot sigui deliciós. 

Ingredients 
xucrut •

2 patates •
1/2 ceba •

1 bossa de bledes bio •
1 gra d’all •

1 poma ratllada a galls • 
un raig de vi blanc •

tempeh • 
(proteïna vegana) 

30 minuts -         vegana          - paella, olla i una cassola plana

https://www.instagram.com/mediterraneanna_/


1 Preescalfar la gofrera, si no en teniu, podeu fer-ho amb 
motlle de gofres de silicona per a forn. El més difícil és treure 
la pell del plàtan mascle. Quan ho aconseguiu, poseu-lo al 
Túrmix amb el vinagre fins que quedi un crema.
2 Afegir les 2 C/S de civada sense gluten, el llevat i 
l’endolcidor, fins que quedi una crema homogènia.
3 Afegir les llavors de xocolata. Ja teniu la barreja preparada, 
només queda coure’ls segons les indicacions de la gofrera (3 
a 5 min). Aquesta quantitat és per a 4 gofres grans o 6 petits. 
Servir amb fruites per esmorzar i a gaudir!

GOFRES DE PLÀTAN MASCLE 
(vegans i sense glútens)

@maditerraneanna - anna martínez 

Un dolç que va de perles per esmorzar o berenar. 
Especialment pensat per als que heu decidit optar per una 
dieta vegana.

Ingredients 
1 plàtan mascle •

2 C/S vinagre de poma •
2 C/S avena •

1C/S d’eritritiol 
(o l’endolcidor 

que prefereixis) •
1 C/T llevat en pols •
Llavors de xocolata •

30 minuts -         vegana          - paella, olla i una cassola plana

https://www.instagram.com/mediterraneanna_/
https://www.instagram.com/mediterraneanna_/


1 en una cassola posar la ceba tallada en juliana i la patata 
tallada a daus en una mica de mantega i deixar sofregir.
2 Afegir les tiges del bròcoli i l’aigua, deixar coure 12 
minuts. Triturar i afegir unes flors de bròcoli. Coure 5 
minuts més. Afegir el Cheddar.
3 Rectificar de sal i emplatar. Posar un mica de pebre i 
pebre vermell acabats de moldre. A part fregir, amb un raig 
d’oli, uns daus fets amb la llesca de pa sec –quan tenim 
pa sec el tallem i el guardem en un tàper al congelador, 
així sempre el tenim a punt–, i posar damunt la sopa. És 
deliciosa i agrada a tota la família.

SOPA DE BRÒCOLI AMB 
FORMATGE CHEDDAR

cuinar com la mare  carme p. simon

Si parlem de verd, convindreu amb mi que hi ha poques 
coses tan verdes com el bròcoli, i convertir-lo en una sopa 
calentona per al sopar, és una delícia.

Ingredients 
1 ceba •

1 patata •
1/2 bròcoli •

aigua • 
formatge cheddar ratllat •

1 llesca de pa sec •
oli d’oliva i sal •

mantega •
pebre i pebre vermell •

25 minuts -     vegetariana     - una cassola fonda i un braç triturador

https://www.agendaespavila.cat/cuina


1 Sofregir en una cassola plana, la ceba, el porro i els alls 
tendres, tot tallat ben fi. Quan estigui daurat afegir la 
pastanaga tallada ben petita i la patata tallada a daus.  
2 Afegir aigua fins a cobrir-ho tot i deixar coure uns 12 
minuts. Rectificar de sal i pebre.
3 Mentrestant coure en força aigua salada, els macarrons 
segons el temps que indica el fabricant. Un cop bullits 
amb l’ajuda d’un escorredor posar-los a la cassola on tenim 
les verdures. Remeneu i afegiu el formatge ratllat o tallat 
molt petit. Remeneu fins que s’hagi fos i integrat amb els 
macarrons. Esposeu una mica de cibulet. Són per a repetir!  

MACARRONS AMB VERDURES I PATATA

cuinar com la mare  carme p. simon

La pasta també amb verdures, ara que tenim unes verdures 
fantàstiques, cebes, porros, alls tendres, pastanagues, naps, 
xirivies, patates, mongets, tirabecs, carxofes, faves, pèsols, 
bròquil, espinacs… arrisqueu-vos a provar diferents sabors.

Ingredients 
ceba •

porro •
alls tendres •

pastanagues •
patata •

macarrons •
formatge • 

Neu del Cadí
cibulet •

oli, sal i pebre •

15 minuts -       vegetariana        - una cassola plana

https://www.agendaespavila.cat/cuina


agrupació defensa forestal (ADF): 937776644

aigües vidal: 937772431

ajuntament d’esparreguera (OAC): 937771801

ambulàncies: 061

ambulatori (CAP) 937708100

asepeyo: 937766980

atenció violència de gènere: 900900120

àuria fil: 937708410

bàsquet esparreguera: 937774811

biblioteca l’ateneu: 937771339

bombers: 112 / 937751080

cabalbaix: 937702911

cal trempat: 937777935

can pasqual: 937777571

cat salut: 061

centre obert la fulla: 937774653

club tennis: 937773636

correus i telègrafs: 937771087

creu roja: 937750550

deixalleria: 937777944

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

exfun (funerària): 902365954

gencat: 012

hidronet: 937776570

hispano Igualadina: 902292900

hospital comarcal martorell: 937742020 
 consultes externes: 937751142

institut el cairat: 937774012

institut el castell: 937777640

jubilats i pensionistes: 937775506

jutjat de pau: 937777659

mossos: 112 / 93 693 51 10 

museu de la colònia sedo: 937775221

notaria: 937777811

patronat parroquial: 937771098

pavelló esports: 937776801

piscina coberta: 937777836

ràdio esparreguera: 937771876

residència can comelles: 937771097

servei local de catala: 937729292

teatre de la passió: 937771587

teatret: 618313899

taxis: raúl: 666410281

 francisco oña: 608491993

 carles ceballos: 659894013

 javier hernández: 607330366

 francesc navarro: 610340949

 joan romogosa: 659798620

POLICIA LOCAL 

93 777 55 77

TELÈFONS D’INTERÈS A ESPARREGUERA

FARMÀCIES DE TORN ESPARREGUERA

MARÇ 2021

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 31     

 

CAM ESC CAM GIL FLO GUA TAU 

COS CAM ESC PLA GIL FLO TAU 

PLA COS CAM ESC GUA GIL FLO 

GUA PLA COS CAM ESC GIL TAU 

FLO GUA PLA 



pl. ajuntament, 6 | galeries 7 | esparreguera | T. 93 777 53 22 | 636 941 288   | rosalafargue@gmail.com

Recupera la fermesa de la pell, allisa i reomple amb

Hialu-Procollagène

Reserva ara el pack
de 4 sessions promocional 

i gaudeix de la primera
sessió de franc

+ un kit starter correction
antirides in & out

Amb actius marins i tècniques intensives i relaxants

Apunta’t a 

l’agradable 

experiència 

de rejovenir!

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