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 Després d’un vint-i-tres d’abril ben assolellat, ple de roses i llibres, tal com 
estàvem acostumats, ara se’ns plantifiquen davant trenta-un dies del que 
és conegut tradicionalment com «el mes de les flors»: el maig. És el mes 
de l’any que fa cinc, on ja encarem l’equador de l’any, amb la primavera en 
plena efervescència. Els colors i les olors tot ho omplen, sovint ruixats per 
sobtades pluges inesperades que tot ho enfanguen.
 Tres commemoracions ens ajuden a tocar tres punts clau que no hem de 
perdre mai de vista: el dia 1 per commemorar la classe treballadora; el dia 
2 per homenatjar les mares i les àvies, puntals de la nostra societat; i el 
dia 5 per commemorar l’alliberament dels camps de concentració nazi, on 
centenars de milers de persones van patir i morir a mans de la intolerància i 
l’odi que no hem de permetre que imperi mai més enlloc.
 Sembla que ara ja podem començar a veure la llum al final d’aquest llarg 
túnel, el desconfinament se’ns presenta com una oportunitat de seguir fent 
les coses ben fetes, amb seny i coherència. L’optimisme l’hem de seguir 
gestionant i salpebrant amb prudència. I hem d’anar pensant en com rebrem 
el segon estiu de pandèmia i amb quines idees, il·lusions i esperances el 
vestirem. El maig, tradicionalment, també és un mes de casaments. Per cert, 
encara es casa, la gent?

Per Gerard Bidegain Figuerola | Espavila 

editorial 

Fang de maig, 
espiga a l’agost

https://www.agendaespavila.cat/


INFO I ENTRADES

Què fem?, a La Passió!

DISSABTE | 15 MAIG
| 12.00 i 17.30 | TEATRE DE 
LA PASSIÓ | 2 funcions
«EL POT PETIT AL TEATRE»
Per fer que aquesta 
experiència al teatre sigui 
única i màgica comptarem 
amb la Jana, en Pau i la 
Melmelada Band.
Org. La Passió

DIUMENGE | 23 MAIG 
| 18.30 | TEATRE DE LA 
PASSIÓ
«HASTA QUE LA MUERTE 
NOS SEPARE»
Paco i Maite revitalitzen 
l’humor amb monòlegs i 
esquetxos que representen 
amb sarcasme moments 
quotidians dels matrimonis. 
Org. La Passió 

ESPARREGUERA

DIVENDRES | 28 MAIG
| 20.00 | TEATRE DE LA 
PASSIÓ 
«LOS HIJOS»
No et pots perdre el nou 
espectacle d’ANDRÉS TORRES: 
El club de los malos padres.
Org. La Passió

DISSABTE | 22 MAIG | 20.00 
| TEATRE DE LA PASSIÓ
CHENOA 
«ACÚSTIC I PERSONAL»
Chenoa torna a trepitjar 
un escenari després de 
mesos d’absència degut 
a la incompatibilitat de 
fer concerts a causa de la 
pandèmia. 
Org. La Passió

https://agendaespavila.cat/agenda


INFORMACIÓ DE 
CURSOS, TALLERS I 
CLUBS DE LECTURA

Què fem?, a la Biblio!

DIJOUS | 27 MAIG | 17.00 | 
BIBLIOTECA L’ATENEU
CONFERÈNCIA I PROJECCIÓ 
DE L’ÒPERA “OTELLO”
En una nova edició del 
projecte LiceuBIB, la 
biblioteca acollirà la projecció 
de l’òpera “Otello” i una 
conferència virtual prèvia 
amb POL AVINYÓ, que ens 
explicarà l’obra de Giuseppe 
Verdi. 
Org. Biblioteca l’Ateneu

DISSABTE | 22 MAIG | 11.00 
| BIBLIOTECA L’ATENEU
«LA GRANJA NO S’ADORM»
Hora del Conte amb ADA 
CUSIDÓ per a nens i nenes 
entre 0 i 3 anys.
Org. Biblioteca l’Ateneu

DIJOUS | 27 MAIG | 17.30 | 
BIBLIOTECA L’ATENEU
«QUI VOLA EN AQUESTA 
ESCOMBRA?»
Hora del Conte amb SANDRA 
ROSSI, per a nens i nenes de 
4 a 10 anys. 
Org. Bbilioteca l’Ateneu 

DISSABTE | 29 MAIG | 11.00 
| BIBLIOTECA L’ATENEU | 
TITELLES-AUTORETRAT 
Taller de titelles-autoretrat 
de paper per a adults, amb 
NICOLE MOREL.
Org. Biblioteca l’Ateneu

ULL! inscripció prèvia. 

VEURE +

https://www.agendaespavila.cat/agenda


Què fem?, 
al Bruc!

DIUMENGE | 15 MAIG | 
19.00 | ESGLÉSIA DE SANT 
CORNELI
ANNA TOBELLA 
I EUGENI MURIEL
Concert soprano i guitarra, 
dins del Cicle de Primavera. 
Autors: Bizet, Oltra, Muriel i 
adaptacions de Garcia Lorca. 
Org. Amics de l’Orgue de Collbató 

DISSABTE | 22 MAIG | 
09.00 | PUNT DE TROBADA: 
URBANITZACIÓ CA L'ESTEVE 
(Sant Salvador de Guardiola) 
EXCURSIONISME AMB GUIA
Inscripcions COMPLETES
2n Cicle d’excursionisme 
amb guia: Bosc de les Creus 
- Torrent de Julenques - Sant 
Simeó - Matastacs
Distància: 9,50 km
Desnivell: 310 metres
Dificultat: 2/5

DIUMENGE | 23 MAIG | 
09.00 >15.00 | PLAÇA DE 
CAN CASES
PROVA CICLISTA EL 
TIMBALER 
Campionat de Catalunya de 
contrarellotge individual
Més informació del 
recorregut: https://
www.facebook.com/
Prova-Ciclista-El-
Timbaler-101148488761578

Què fem?, 
a Collbató!

DIUMENGE | 23 MAIG | 
19.00 | ESGLÉSIA DE SANT 
CORNELI
MERCÈ SANCHIS
I ALEX VICENS
Concert Orgue i Tenor dins del 
Cicle de Primavera. Autors: 
Haendel, Schubert, Valls.  
Org. Amics de l’Orgue de Collbató 

DIUMENGE | 23 MAIG | 
18.00 | PATRONAT
«L’AVENTURA 
D’AVORRIR-SE»
Companyia l’Estaquirot 
Teatre. La Rita està molt 
avorrida, l’àvia li dona una 
llanterna i li apaga el llum. 
Sola i jugant amb la llum 
comença una aventura que 
la portarà a viatjar pel món 
dels colors, aprèn a imaginar, 
crear i divertir-se, volar... Ara 
sempre vol anar a casa l’àvia 
per avorrir-se una estoneta.
Org. Xarxa Col· Ajuntament 
d’Esparreguera

Què fem?, 
a la Xarxa!

VEURE +

DIVENDRES | 28 
MAIG | 20.00 | RÀDIO 
ESPARREGUERA
ART EN TEMPS DE 
PANDÈMIA
Debat que serà retransmès 
per Ràdio Esparreguera
Org.Fòrum 21

FÒRUM 21

https://www.agendaespavila.cat/


https://www.agendaespavila.cat/event-details/estrips


ENCARA 
ENS 

CASEM?
Creus que la situació actual permet casar-se? 

Quines opcions tenim si ens volem casar? 
Per què ens casem?  

L’economia és un impediment
per a fer una celebració? 

Cada vegada ens casem més grans?



Amor, amors.
No fa tants anys –posem-nos entre els 70-80– la gent es casava per 
motius molt diferents dels d’avui. Per amor és clar, però també era la 
única forma de formalitzar una relació sexual; de vegades per assolir la 
independència familiar; d’altres per convicció religiosa; per la voluntat 
de formar una família, i fins i tot, per interessos... El matrimoni solia ser 
molt convencional, consistia inequívocament en una parella heterosexual 
–fins al 2007 no es legalitza el matrimoni homosexual–; catòlica –és el 
1998 quan es legalitza la parella de fet o el casament civil–; habitualment 
entre els 20 i 30 anys; que majoritàriament s’independitzava i vivia 
en un habitatge propi. De fet era l’única possibilitat legal de crear una 
família. Encara que a les parelles els continua unint l’amor, ara molt 
sovint són les persones les qui estableixen les seves regles del joc. El 
nombre de casaments disminueix, malgrat tot, les parelles trien viure 
juntes, amb papers o sense. Les separacions augmenten i sobre un 
ampli ventall de possibilitats en la relació de parella. La parella de 
fet. Pel que fa als termes legals passar pel jutjat és l’únic requisit per 
constar com a parella amb tots els drets d’aquestes. Per l’església 
o pel civil. Així i tot, el matrimoni continua sent molt popular, fins i 
tot el reivindiquen alguns col·lectius que no hi tenien accés. De fet la 
indústria del casament ha aconseguit posar de moda grans casaments 
–això sí, a preus força elevats– però del qual molts joves no volen 
prescindir. Matrimonis homosexuals. Amb la legalització del 
matrimoni homosexual l’any 2007 a Espanya s’obra una possibilitat 
llargament reclamada pel col·lectiu LGTBI. Curiosament a Catalunya hi ha 
el doble de matrimonis homosexuals que a la resta del país. Hi ha més 
matrimonis entre dones que entre homes, si bé per poca diferència. La 
legislació permet que una parella homosexual crei una família i tingui 
fills, siguin biològics o adoptats. Matrimonis multiculturals. 
Cada vegada hi ha més parelles multiculturals. L’any 2000 només 
un 5% dels matrimonis eren mixtos. Avui són molt més del doble.

clic!

https://www.agendaespavila.cat/casaments


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

Tenim cura del vostre 
benestar i bellesa en 
un dia tan especial.  
Doble cura facial + 
kit instant bellesa

clic!

Tractament en 
dues fases: primer 
eliminem toxines i 
renovem la pell per 
seguidament polpar-la, 
allisar-la i tonificar-la. 
Paral·lelament fem 
un tractament per 
reduir l'estrès, induir 
a la calma i a la 
relaxació.

https://www.agendaespavila.cat/bodes/lafargue-%7C-benestar-i-bellesa-


Fem els anells per encàrrec i sovint són els mateixos clients qui dissenyen 
les peces que volen. Les aliances es couen a poc a poc i de forma 
artesanal, tot i que sovint recorrem a noves tecnologies, fugint de les 
aliances industrials. Treballem amb or, or blanc i plata, el material no és 
el més important davant el valor sentimental que adquireixen aquestes 
joies en una celebració tan especial. La parella d'anells són totalment 
personalitzades i úniques. Treballem conjuntament i d'acord amb els 

nuvis. Busquem crear un fil conductor entre les dues peces.
Fem singular un vincle especial!

Podeu contactar a travès de @alejodissenys o www.alejodissenys.es

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/alejo-dissenys-%7C-anells


93 252 94 42    @margotjoiesartesanes
Carrer Taquígraf Garriga, 24 . Esparreguera

j o i e s

Treballa amb materials nobles i s'inspira amb les formes que ens ofereix la naturalesa i en el nostre 
entorn. Les formes orgàniques i la relació emocional són dues característiques de la meva obra. disenya 
i crea cada peça a mà, tant quan elabora peces úniques, singulars, fetes a mida com quan fa peces 
readaptades, reajustades o renovades. Normalment treballa per encàrrec i la motiva ser creativa i original.

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/margot-joies-%7C-anells


Necessites que t'ajudem a muntar la teva nova llar?

937.771.338 - 937.772.198 
Esparreguera - c/ Gran, 70 - c/ Taquígraf Garriga, 35 

 mobles  sofàs  llits  taules
 cadires  butaques  armaris…

 roba per a la llar  tovalloles  llençols 
 cobrellits  edredons  coixins…
 matalassos a mida  llits articulats 
 plegables  lliteres…

Una llarga experiència ajudant a bastir casa vostra

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/mobles-cusc%C3%B3-%7C-mobles-i-roba-per-a-la-llar-


La joieria i rellotgeria de sempre a Esparreguera, són la tradició i 
la qualitat. Dues botigues i tota una família seguin les passes dels 
progenitors. Tradició i creativitat els defineix. Es dediquen fer els 
seus dissenys i creacions de joies, i, sobretot, a la venda i reparació 
de joies i rellotges de marques i segells de distinció. També realitzen, 
sota encàrrec, peces personalitzades. Són especialistes en aliances 
de bodes. Al llarg de la seva història són moltes les parelles de nuvis 
que han confiat en el seu assessorament a l'hora d'escollir els anells 
de casament. El més important és la satisfacció dels seus clients.

Abelaira

93 777 55 85    @abelairabotigues
Esparreguera - c/ Sant Miquel, 13 - c/ Taquígraf Garriga, 6 

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/abelaira-joieria-%7C-anells


Quina mena de casament?
A més a més del fet que molts joves no veuen la necessitat d’estar casats, 
també influeix molt l’economia, ja que casar-se no resulta barat si vols 
convidar família i amistats. Tot i que coincideixen que els encantaria 
celebrar aquest dia amb la companyia dels seus, per a moltes persones 
seus resulta impossible costejar les despeses que vindrien a sumar-se a 
la inversió que s’ha hagut de fer per instal·lar-se mínimament en un pis 
o una casa. Quant costa un casament? Si bé la crisi econòmica 
dels darrers anys ha fet que baixessin els preus, els casaments costen 
encara molts diners. Un casament costa de mitjana 14.000-15.000€. Si 
abans eren els pares dels nuvis els qui es feien càrrec de les despeses, 
però ara acostumen a ser els nuvis els qui les paguen. Per casar-se 
per l’església cal seguir uns protocols com concertar data i lloc i per 
fer-ho, només cal contactar directament amb la parròquia. Casar-se 
pel jutjat per consolidar el matrimoni pel jutjat caldrà demanar cita a 
l’OAC de l’Ajuntament. Les ordenances determinen que per casament es 
cobrarà una taxa, en el cas que vulgueu que us casi l’alcalde o un regidor. 
Cal saber que el fet de casar-se per l’església o pel civil no eximeix de 
complir el tràmit del jutjat, que de fet és l’únic que li dóna valor jurídic.

FOTO «SPARAGARIA EVENTS»

clic!

https://www.agendaespavila.cat/casaments/


«Sparagaria events» va començar com un somni... i aquí seguim. 
Esdeveniments del més alt nivell, allò de 'más difícil todavia’, el valor 
gastronòmic i la nostra manera de tenir cura del més petit detall, fan que els 
nostres esdeveniments siguin realment reeixits. Des de les instal·lacions a 
l'Sparagaria (Esparreguera) passant per Torre del Veguer (Sant Pere de Ribes); 
Freixenet (Sant Sadurní d'Anoia); Elyssia (Sant Cugat de Sesgarrigues); Segura 
Viudas (Torrelavit); Mas Terrats (Figueres); i com no, Puig de Vallferosa (Torà 
- Lleida) on ens sentim com a casa i on podem dur a terme els esdeveniments 
més emotius i distingits. «Sparagaria events» som la secció gastronòmica 
encarregada dels esdeveniments del restaurant Flor de Sal. El nostre amor per 
la feina ben feta i una cuina acurada fa que en l'organització d'esdeveniments 
aconseguim fer els somnis, realitat. Quin és el vostre somni?

937.776.153 | 661.819.129
Carrer del Dr. Salvador Cortadellas, 2, 08292 Esparreguera

E V E N T S

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/sparagaria-events


937.776.463
Carrer de Baix, 35, 08292 Esparreguera

L'equip de Git, espai creatiu realitzem tota mena 
d'esdeveniments, sobretot casaments. Podem fer-nos càrrec 
de tot el que fa referència a la celebració. Des de l'art floral 
fins al més petit detall perquè la celebració sigui un èxit.

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/git%2C-espai-creatiu-%7C-art-floral-i-esdeveniments


Organitzem el viatge de la vostra vida, el 
viatge de nuvis. Podeu comptar amb nosaltres 
per al que necessiteu. Us assessorem, us 
aconseguim els bitllets, les reserves en hotels, 
el lloguer de cotxe i l'assegurança per a viatjar 
totalment tranquils... Carib, Mèxic, República 
Dominicana, Costa Rica, Maldives, Grècia, 
Croàcia... Demaneu-nos assessorament, 
esperem poder atendre-us.

937.772.000
Carrer de Sant Joan, 1, 08292 Esparreguera

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/viatges-calsina-


Si sou dels que voleu acabar la festa amb ball i música per passar-ho bé, ja sabeu amb 
qui podeu comptar: The Papa’s & The Popo’s.  Bateria, percussions, baix, dues guitarres, 
teclat, trombó, saxo, trompeta i dues veus, que ens presenten els ‘hits’ del rock, del punk 
i de l’ska de tots els temps. Un tribut al directe, a la música de ball, a les matinades, a 
cridar la lletra d’una cançó amb un got de plàstic a la mà aixecada, desafiant les lleis 
de la física newtoniana. Tal com expliquen els integrants de la banda, el seu punt fort 
és que poden adaptar-se a les necessitats de cada celebració, modificant el repertori i 
inclús preparant algun tema personalitzat. El caràcter informal del grup combina a la 
perfecció amb la seva professionalitat, oferint una vetllada única i inoblidable.

Contacta amb nosaltres: bandapopos@gmail.com
661.331.001 | 667.590. 194 | 609.337.666

la m
úsica a 

la vostra celebració

clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/the-papa's-and-the-popo's-%7C-m%C3%BAsica-


Celebracions intimies, particulars amb 
comoditat i llibertat per a uns 20-25 convidats.
Casaments de petit format
Lloguer d’espais per a esdeveniments

• Pressupost sense compromís
• Superfície 100 m2 útils diàfans
• Terrassa i pati de 90 m2

• Esdeveniments
• Servei d’àpats (càtering)
• Dinars, sopars d’empresa

Organització d’activitats: tallers, xerrades, 
aniversaris…    Contacta amb nosaltres 

654.336.330  |  espaicalpallares@gmail.com 
Carrer Beat Domènec Castellet 29. Esparreguera clic!

https://www.agendaespavila.cat/bodes/espai-cal-pallar%C3%A8s-%7C-espai-de-celebracions


CASALS, TALLERS, CURSOS
Un moment molt esperat pels infants és quan, acabada l’escola, 
comencen els casals d’estiu. Per a ells és com anar d’aventura 
cada dia, un espai on fer nous amics, on van a jugar, banyar-se a la 
piscina, a fer excursions, a organitzar activitats ben diferents de les 
que acostumen a fer a l’escola, però que en definitiva serveixen per 
al mateix: aprendre mentre juguen, aprendre i adquirir habilitats, a 
sentir-se protagonistes, actius i participatius. L’objectiu dels casals 
és aquest, educar en el lleure. Després de tants mesos dins l’escola, 
els casals d’estiu són fonamentals per al seu creixement així com 
les activitats a l’aire lliure, el coneixement de l’entorn, les activitats 
lúdiques i esportives i les relacions socials en el millor ambient possible.

clic!

https://www.agendaespavila.cat/casals


Carrer Sant Jaume, 42 - Esparreguera 
630.920.485

info@binomi.cat / www.binomi.cat

Tardes de juliol a Binomi
Ens ocupa propiciar la integració 
de les dimensions del ser, el saber 
i el fer en les persones, a partir 
del desenvolupament d'habilitats 
i capacitats com la creativitat, el 
pensament crític, la comunicació, el 
treball en equip i altres competències 
necessàries per a assumir els reptes 
i oportunitats de l'economia del 
coneixement.

clic!

https://www.agendaespavila.cat/casals/steam-estiu-%7C-binomi


clic!

https://www.agendaespavila.cat/casals/campus-de-b%C3%A0squet-%7C-cbesparreguera


clic!

https://www.agendaespavila.cat/casals/casal-i-col%C3%B2nies-d'estiu-%7C-esplai-la-lluna


clic!

https://www.agendaespavila.cat/casals/summer-camp-%7C-helen-doron


Cada 
setmana un 

color, una emoció, un 
aspecte per treballar

4 tallers diferents 
a la setmana
• MATÍ de 9 a 13 h 
dimarts, dijous i divendres

• TARDA de 16 a 20h 
dimarts

Inscripcions 
obertes

Plaçes limitades.
Ctra. de Piera, 9 
Esparreguera

652.048.840

clic!

preus
1 taller/setm: 12€
2 tallers/setm: 22€
3 tallers/setm: 32€
4 tallers/setm: 40€

https://www.agendaespavila.cat/casals/estiu-a-colors-%7C-vitruvio-acad%C3%A8mia


Cortines a mida, exclusives per a tu, 
perquè gaudeixis al màxim de la teva 
llar. Sabem que el tèxtil és l'element 
que marca la diferència en la 
decoració d’una casa. Per això, posem 
a la teva disposició els serveis d'una 
interiorista per a assessorar-te amb 
la decoració (tipus de cortina, tela, 
colors…) i oferir-te l'assessorament 
tècnic que necessitis. Estudiem les 
condicions de llum, calor, intimitat 
i decoració per a oferir-te la millor 
solució. Treballem amb els millors 
proveïdors del mercat perquè només 
t'hagis de preocupar de com gaudiràs 
de cada estança, de la resta, ens 
encarreguem nosaltres.
Pressupost sense compromís.

627.989.568 | 937 778.0 44
Av. Francesc Macià, 76  08292 Esparreguera

clic!

https://www.agendaespavila.cat/casanostra/cortines%2C-estors%2C-tendals-%7C-toldos-peral


L’assegurança ideal
per a tots

100€ 25€
EN CONTRACTAR

SALUT
EN CONTRACTAR

DENTAL

QUAN EL CLIENT ESTIGUI EXEMPT DE CARÈNCIES
FINS A 200€ PER ASSEGURAT DE SALUT AMB DENTALX2

clic!

https://www.agendaespavila.cat/benestar/


Remullar els fredolics. A la paella amb un bon raig d’oli 
fregir la carn tallada a daus. Quan estigui rosa, afegir el 
porro tallat ben petit, els alls i deixar que agafi color. Afegir 
els fredolics, ben escorreguts, un bri de safrà i una branca 
de romaní. Un bon raig de vi ranci. Quan evapori l’alcohol, 
afegir una tassa d’arròs per persona, remenar perquè l’arròs 
quedi ben napat i tot seguit abocar un got d’aigua per 
persona. Millor si està calenta. També podeu posar caldo 
de carn, si voleu. Sacsejar la paella perquè s’adapti l’aigua 
i l’arròs i deixar coure 15 minuts. Treure del foc i posar la 
paella damunt una baieta mullada i tapar amb un drap. 
Deixar reposar tres/quatre minuts.

ARRÒS AMB CARN DE PORC I FREDOLICS

cuinar com la mare  carme p. simon

Els arrossos sempre han estat un dels meus plats preferits, 
juntament amb els ous. No me’n cansaria mai. M’agrada, 
però que no sigui més important el sofregit que l’arròs. Cada 
arròs ha de tenir el seu sabor. I aquest és molt saborós.

Ingredients 
carn magra de porc •

porro i alls •
fredolics (secs) •

vi ranci •
arròs •

romaní i safrà •
oli, sal i pebre •

clic!

https://www.agendaespavila.cat/cuina/


Posar les carxofes i les pastanagues al Lekué (o entre dos 
plats, un fa de tapa, amb un rajolí d’aigua), estaran fetes en 
uns quatre minuts. Saltar els espàrrecs amb una mica d’oli 
en el qual hem deixat coure un moment uns alls pelats, 
retirar-los quan agafin una mica de color. Posar en un plat 
o una safata, els canonges i la ruca, pel damunt posar les 
pastanagues i les carxofes i abocar els espàrrecs i oli en què 
els hem fregit. En una paella a part fregir els ous i posar-
los al damunt. Si us agrada el picant, es pot fregir amb 
els alls una mica de bitxo, que cal retirar abans de posar 
els espàrrecs. S’està acabant la temporada de carxofes i 
d’espàrrecs, aprofiteu!

PANACHÉ DE VERDURES AMB OUS

cuinar com la mare  carme p. simon

Diverses verdures fetes al vapor, saltades, al Lekué 
o escalivades, són una combinació genial. I si van 
acompanyades d’uns ous escaldats o fregits és un plat 
completíssim i per llepar-se els dits 

Ingredients 
carxofes •

pastanaga •
espàrrecs •

ruca i canonges •
ous •
alls •

oli, sal i pebre •

clic!

https://www.agendaespavila.cat/cuina/


12 de mayo 
día Mundial de la 
Fibromialgia, Dolor 
y Fatiga Crónica 

DIRECTOS EN INSTAGRAM Y FACEBOOK: 
12 DE MAYO, DIVERSOS DIRECTOS

Zhi Acupuntec
Como siempre con ganas de poderte ayudar.

Finalidad de este evento
Dar a conocer esta enfermedad tanto al enfermo 
como a familiares. Pedir que se invierta en 
investigación. Informar a los enfermos para saber 
mejor como cuidarnos.
Que se informe mejor a todos aquellos que no 
saben de esta enfermedad y se empatice con los 
enfermos. Explicar que hay más opciones para 
estar mejor. Y para que sepáis que no estáis sol@s.
El día 12 de mayo tendremos la ocasión de 
poder seguir a través de Instagram o Facebook 
los directos que estamos preparando Mari 
Carmen Rodríguez, locutora de Radio Martorell, 
y yo, Daniela Sánchez, acupuntora. Me dedico 
a esta profesión gracias a mi enfermedad, la 
Fibromialgia, Dolor y Fatiga Crónica.
Allá estaremos hablando de la enfermedad, pero 
dándole un enfoque positivo.
Os hago una propuesta positiva de, como 
una enfermedad, puede llevarte a superarte 
a ti mismo. Quiero que nos expliquéis si 
os superasteis ante estas enfermedades, 
¡cuéntanoslo! Te esperamos para que nos lo 
expliques en directo. ¡Cuéntanoslo! A veces, una 
sonrisa, nos ayuda a todas.

clic!

https://www.agendaespavila.cat/post/fibromialgia-dolor-fatiga-cr%C3%B3nica


937.708.256    @dental_unzeta
Pl. Constitució 2 . Esparreguera

Cuidant 
dels vostres 
somriures!

A la nostra clínica usem les CBCT dentals per 
planificar casos d’implantologia, cirurgia 
dental, extracció de queixals del seny o 
de dents incloses, valoració de fractures 
dentals, valoració del suport ossi de les dents, 
planificació de tractaments d’ortodòncia i 
cirurgia reconstructiva. Serveix també per 
diagnosticar certes afeccions com trastorns en 
l’articulació temporomandibular i per valorar 
la mandíbula, sinus i canals nerviosos.

 Imatges 3D
d’alta qualitat
   i precisió
     tecnologia 
avançada

Cone Beam Computed Tomography CBCT

Avantatges de realitzar una exploració mitjançant CBCT respecte a  
l’ús de radiografies dentals regulars o d’altres tipus d’exploracions:
• Millor qualitat d’imatge
• L’escaneig crea imatges des de molts angles que poden ser 

manipulades digitalment, això permet una valoració més completa.
• Indolor i no invasiu.
• S’obtenen imatges d’alta precisió que proporcionen més detalls  

que els raigs X convencionals.
• Proporciona imatges de teixit tou i de l’os simultàniament.
• No queda radiació en el cos del pacient després de la prova.

clic!

https://www.dentalunzeta.com/
https://www.facebook.com/clinicadentalunzeta
https://www.instagram.com/dental_unzeta/
https://www.agendaespavila.cat/benestar/tomografia-computada-amb-feix-de-con----cl%C3%ADnica-dental-unzeta


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

MAIG 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     

     TAU TAU 

COS CAM ESC CUA GIL FLO TAU 

PLA COS CAM ESC GUA GIL FLO 

GUA PLA COS CAM ESC CAM TAU 

FLO GUA PLA COS CAM ESC TAU 

GIL



Teràpia EMDR i Brainspotting

A través de la teràpia 
EMDR podem abordar

els diversos problemes
i trastorns, reduint

el nombre de sessions
i el temps invertit

en la teràpia.

623 021 944
hola@psicointegrada.com

Camí del Riu s/n  (Molí Fariner) 
MARTORELL

www.psicointegrada.com

clic!

https://www.agendaespavila.cat/benestar/ter%C3%A0pia-emdr-i-brainspotting---psicointegrada

