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Encara que sembli un tòpic, el setembre acostuma a ser el segon gener, un mes per reiniciar 
el curs i les relacions amb les persones de la nostra quotidianitat. Sense necessitat d’esperar 
a les campanades, molts de nosaltres tenim la sensació de deixar enrere un any i encarar-
ne un de nou. L’estiu ens porta calor, excessos, desordre, mals hàbits i un cert caos. Dit així 
sona molt malament i no té per què ser-ho. El que està clar és que el setembre és el mes 
que tot ho endreça... Reiniciem la maquinària de la vida al cent per cent i sempre ens queda 
el dubte de saber si hem aprofitat prou aquestes setmanes estivals on sembla que tot 
s’aturi i, en general, es respiri més a poc a poc. Els pobles i viles deixen de badar, d’esperar 
les llàgrimes de Sant Llorenç i de mirar el color de la muntanya de Montserrat quan aquesta 
canvia amb la llum de la posta de sol o amb les ombres de la pedra mullada després dels 
ruixats sobtats. És la nostra tasca recordar que l’aroma estival, aquestes estones de pau, 
reflexió i serenor, podem trobar-les tot l’any. Potser més concises i breus, però segur que 
les podem rememorar. Perquè ens podem reiniciar cada mes, si volem. Les pandèmies, les 
guerres (pròximes o llunyanes) i les etapes de crisi ens han de servir per aprendre a valorar 
tot allò que tenim i a celebrar cada cosa, per petita que sembli. Fins i tot els més menuts 
i menudes han de celebrar anar a escola. Arribarà un dia que es miraran les fotos amb 
nostàlgia i veuran que s’han fet grans. Però també comprendran que els setembres sempre 
seran el millor moment per començar el curs, reiniciar-se i posar-se en marxa.

Per Gerard Bidegain Figuerola | Espavila 

editorial 

En marxa!
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DIMECRES 15.SET— Collbató  

19:00h Biblioteca-Casal de Cultura   
TROBADA AMB GERARD 
QUINTANA. Presentació del llibre 
«L’home que va viure dues 
vegades». Accés lliure-aforament 
limitat

DIJOUS 16.SET— Collbató  

10:30h Església Sant Corneli 
MISSA DE SANT CORNELI 
Homenatge a la Gent Gran de 
Collbató. Accés lliure

12:00h Casinet   
FESTA DE LA GENT GRAN  
Teatre: “Love Love + Amor” Grup 
teatral Apassionats d’Esparreguera. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
Entrades anticipades al Casal de 
Cultura a partir del 1 de setembre.

19:00h Plaça de l’Era  
HAVANERES: LA GUINGUETA 
Atenció: Per restriccions sanitàries 
aquesta activitat es realitzarà a l’aire 
lliure i no s’oferirà el tradicional Rom 
Cremat. Activitat gratuïta. 
Aforament limitat. Entrades 
anticipades al Casal de Cultura a 
partir de l’1 de setembre

DIVENDRES 17 DE SET— Collbató 

19:30h Plaça de l’Era (Casc Antic)  
PREGÓ DE FESTA MAJOR:   
AGNÈS BUSQUETS   
Forma part del Col·lectiu de Teatre 
Necessari Trono Villegas dirigit per 
Oriol Grau. És de la Companyia 
Menudos dirigida per Pau Miró. 
També ha participat amb Dagoll 
Dagom i Minoria Absoluta. Activitat 
gratuïta - Aforament limitat 
Entrades anticipades al Casal de 
Cultura a partir de l’1 de setembre

22:00h Pista Esportiva Martí Gil  
DALTON BANG EN CONCERT
L’únic objectiu de Dalton Bang és 
assaltar tots els pobles i ciutats de 
Catalunya per a deixar la seva 
població exhausta de festa. 

LILDAMI
Premi Cerverí a Millor lletra (2019) i 
dos anys consecutius el Premi 
Enderrock a Millor artista de hip-hop 
i de músiques urbanes. Entrades 
anticipades al Casal de Cultura a 
partir de l’1 de setembre o   
a vivetix.com

Torna la Festa Major i un any després seguim convivint amb una pandèmia 
que ens ha condicionat des de fa molt temps la nostra forma de vida. Mal-
grat tot, la cultura no s’atura! Apostem per una Festa Major segura com tots 
els esdeveniments que hem organitzat des de l’inici de la pandèmia l’any 
2020. Collbató Cultura Segura, aquesta és la línia de treball de l’equip de 
govern que hem dissenyat un programa de festa responsable, segur i adap-
tat a la situació sanitària. La música de Buhos, Lildami, Dalton Bang o Mar-
cel i Júlia; d’artistes locals com Lles, el teatre amb el popular Peyu o les 
activitats familiars encapçalades per la festa que ens porta El Pot Petit o la 
Coloraines Band ompliran de diversió els dies de festa major. Per a la Gent 
Gran, el dia 16 de setembre, Sant Corneli, tindrem Teatre de la mà del grup 
teatral Apassionats d’Esparreguera i Havaneres. Les entitats locals, malgrat 
les dificultats de la pandèmia, també hi col·laboren a la festa. Gegants, Diables 
Salnitrats, Joves de Collbató i entitats esportives com el Centre d’Esports i el 
Club Ciclista treballen per una festa que faci poble i saludable. Per tercer any, 
instal·lem un Punt Lila les nits de divendres i dissabte a la Pista Martí Gil 
perquè volem que us divertiu sense cap agressió, per un poble lliure de vio-
lència masclista i LGTB-fòbica. S’oferirà informació i suport a les persones 
contra les agressions masclistes i sexistes. Esperem que les propostes siguin 
del vostre interès, us demanem responsabilitat en la vostra participació en 
els actes i comprensió, per exemple, si no aconseguiu entrada per algun es-
pectacle, però hem de ser rigorosos amb la capacitat dels espais per garantir 
la seguretat. Sobretot esperem que gaudiu de la festa!

EL 2021 ,  LA CULTURA TAMPOC NO S’ATURA



19:00h Casinet   
PEYU, L’HOME ORQUESTRA
En Peyu ha volgut fer d’alguna 
manera una paròdia-homenatge 
d’aquesta figura que tots hem vist 
actuar alguna vegada a la Festa 
Major del poble. ENTRADA: 1 € 
(Destinat a la Marató de TV3) 
Aforament limitat-entrades 
anticipades al Casal de Cultura

20:15h Pg. Mansuet-Casal de Cultura
CARRETILLADA Colla Infantil Diables 
Salnitrats. Els petits de la colla 
cremaran per tal d’invocar el 
Marmotot amb el toc dels tabals i el 
foc de les carretilles.

21:30h Inici passeig Mansuet i final 
al Casal de Cultura
ESPECTACLE SALNITRADA 2021
Aquest any la Salnitrada adopta les 
mesures covid 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.
PLATEA AL PASSEIG MANSUET
Activitat gratuïta - aforament limitat

DISSABTE 18 SET— Collbató  

09:00h Pista esportiva Can Dalmases
CAMPIONAT AMATEUR  
DE FUTBOL SALA
Apunteu-vos a la festa més 
esportiva.

09:30h Camp de futbol  
PEDALADA POPULAR  
Organitza: Club Ciclista Collbató

12:00h Pista Esportiva Martí Gil  
SET UP AMB ELS BARLOU Passin i 
vegin: Malabars, màgia, monocicles i 
equilibris desequilibrats, plens 
d’humor i acció. Activitat gratuïta 
- aforament limitat. Activitat familiar. 
Entrades anticipades al Casal de 
Cultura a partir de l’1 de setembre

17:30h Plaça de l’Era  
LA COLORAINES BAND
Viure la festa d’una manera 
divertida, animada, amb molt de 
ritme i plena de jocs i sorpreses. 
Activitat familiar 

PLANTADA DELS GEGANTS  
DE COLLBATÓ   
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
Entrades anticipades al Casal de 
Cultura a partir de l’1 de setembre

20:00h Plaça de l’Era   
SEGUICI DEL PASTOR.
Collbató es prepara per vèncer el 
Marmotot. La Colla de Diables 
Salnitrats de Collbató prepara una 
nova proposta encabida en la 
llegenda de l’entitat i en la 
‘Salnitrada. Col·laboren: Els Zebrass

22:00h Pista Esportiva Martí Gil 
MARCEL I JÚLIA
L’excantant i compositor de Txarango 
i la seva companya de viatge.

DIUMENGE 19 SET— Collbató 

12:00h Pista Esportiva Martí Gil 
EL POT PETIT    
“VULL CANTAR I BALLAR”   
En Pau i la Jana es troben sols fora 
del Pot i sense els seus amics a prop 
no saben què fer! Cantant i ballant 
els aniran retrobant. Activitat 
familiar. ENTRADA: 1€ (Destinat a la 
Marató de TV3) Aforament 
limitat-entrades al Casal de Cultura 
o a vivetix.com

12:30h Racó d’en Ponis   
CONCERT-VERMUT   
AMB LA MÚSICA D’EN LLES   
El músic collbatoní “Lles”, Lluís 
Arruga, un tast del seu pop 
metafísic i intimista a peus de 
Montserrat. Premi Èxit a la 9a edició 
del Sona9. Accés lliure - Aforament 
limitat Col·labora: AVV Casc Antic

17:00h Pista esportiva Les Illes 
CAMPIONAT AMATEUR DE BASKET
Apunteu-vos a la festa més 
esportiva.

BUHOS EN CONCERT

Present del panorama musical 
actual, els penedesencs són el 
grup festiu de referència dels 
Països Catalans. ENTRADA: 1€ 
(destinat a la Marató de TV3) 
Aforament limitat-entrades al 
Casal de Cultura o a vivetix.com
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Amb el suport de

Sala Petita de La Passió | Av. Francesc Mari-
mon, 83, Esparreguera | dissabte 11.SET 21:00 | 
diumenge 12.SET 12:00 i 19:00 | preu 12€

Intèrprets Laia Gotsens, Esteve Roig, Marc Car-
casona, Eric Rangel i la col·laboració especial de 
Jacob Lozano / Cia Pingus

Equip de direcció Marc Carcasona, Carme Pal-
tor, Eric Rangel Música original Gerard Moliner 
Espai escènic Rafa Haro Vestuari David Maeso 
So Neus Pifarré Fotografi a Marc Felez Equip 
tècnic Marc Marín, Nil Delgado, Josep Fernán-
dez, Àngels Vidal, Magdalena Pons Coordinació 
Anna Rosa Teruel Producció Festival Lola.

De què va? Els pingüins són intel·ligents, pacífi cs, 
solidaris, comunicatius, fi dels, resilients, efi caços… 
i de vegades egocèntrics, però d’entre totes les 
meravelloses qualitats que trobem en els pingüins, 
mai hem esmentat que són unes criatures molt 
humorístiques. Bé, és veritat que tenen un humor 
cruel, lacònic, atribolat i de vegades ingenu i xim-
plet, però són aus que no volen i això és una càrre-
ga que només es pot suportar amb molta ironia. I 
més si inesperadament una mà divina distorsiona 
el seu avorrit, blanc i gelat territori.

SOM PARAULES ——
Cadascú de nosaltres té una paraula que el 
defi neix; el que passa és que potser triguem 
tota la vida a esbrinar quina és. El més provable 
és que sigui un verb, una paraula d’acció, la 
base del teatre (i, per tant, de la vida). Tornar, 
insistir, assajar... el teatre és repetició i el Festival 
LOLA repeteix any rere any amb la mateixa idea 
entre cella i cella: seguir sent la mostra del teatre 
contemporani a Esparreguera. El LOLA ja fa 
dinou anys que, cada tardor, puntualment, posa 
al centre de l’escena la paraula encarnada a través 
d’intèrprets de moltes disciplines. Professionals 
de les arts escèniques que posen, a la trinxera 
cultural, la veu, el cos i l’ànima. La paraula poètica 
és ben present en les creacions que presentem a 
la programació d’enguany, reivindicant-nos com 
el que som i el que signifi quem: una proposta 
estable de teatre professional a les sales de la 
nostra vila, una aposta per les joves companyies 
i la nova creació i un espai per representar-nos i 
on tothom se senti representat. Davant la crisi, 
la intolerància, l’odi i la destrucció del sector 
cultural, ens hi trobareu de cara. I somrient. 
Perquè, tal com va sentenciar el poeta Pere 
Quart, de qui enguany commemorem els trenta-
cinc anys de la mort: «Encara som a la trinxera i 
les nostres armes són les paraules.»
Gerard Bidegain i Figuerola, diretor artístic del 
Festival Lola
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Escenari de La Passió | Av. Francesc Marimon, 
83, Esparreguera | dg 19.SET 19:00 | preu 15€
Intèrprets Montse Vidal, Santi Ricart, Marc Solé, 
Òscar Castellví, Núria Herrero, Pol Berch Músics 
Anna Farriol, Carles Belda 

Text original Bertolt Brecht Traducció Anna So-
ler Pròleg i epíleg David Fernández Direcció i 
dramatúrgia Albert González Disseny esceno-
grafia, vestuari i il·luminació Mariona Ubia Fo-
tografia Roger Benet, Josep Ubia Disseny grà-
fic Gorka Plans Ajudant de direcció Pol Berch 
Producció AlGalliner 

De què va? L’obra de Bertolt Brecht, és ambi-
entada a la Guerra Civil Espanyola, però Brec-
ht també parla en aquest text del concepte de 
neutralitat política, un tema de rabiosa actualitat 
que l’exdiputat al Parlament de Catalunya David 
Fernández ha adaptat per a l’ocasió en el pròleg 
i epíleg de l’obra. Amb música en directe a càr-
rec de Carles Belda i Anna Farriol, la companyia 
AlGalliner de Sabadell, sota la direcció d’Albert 
González, va estrenar aquest muntatge l’any 
2019 per a commemorar els 80 anys del final de 
la Guerra Civil.

Escenari de La Passió | Av. Francesc Marimon, 
83, Esparreguera | dg 26.SET | 19:00 | preu 15€
Texta: Enric Casasses Actores: Blanca Gar-
cia-Lladó, Berta Pipó Minyona: Eduard Oles-
ti Muñoz Lampista: José Menchero Caçadora 
d’ànimes: Rita Capella i Margarit Dona de fer 
feines: Albert Mestres

De què va? Què tenen a veure un conte de Hans 
Christian Andersen, la llegenda de la Calamity 
Jane i una actora en mans de l’autora? Una auto-
ra vol que una actora interpreti un monòleg seu, 
però no li dona cap text per estudiar i muntar 
sinó que la tira a l’escenari i que s’espavili. L’obra 
avança a través de tres històries de tres dones, 
la de l’actora intentant sortir-se’n, la de la nena 
de la Reina de la Neu, a partir d’un conte d’An-
dersen, i la d’un personatge històric com Cala-
mity Jane. Endreça: El «Monòleg del perdó» ha 
estat portat a escena ja dues vegades. La seva 
dimensió poètica ja ha estat doncs explorada. 
Aquesta endreça vol explorar la magnitud de la 
seva teatralitat, fent dissabte en les relacions en-
tre l’escena, l’autora, l’actora i l’audiència. D’un 
minimalisme radical, l’autora, l’actora i l’audièn-
cia es queden soles a escena, a la sala.
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Teatre de La Passió | Av. Francesc Marimon, 83, 
Esparreguera | ds 2.OCT | 21:00 | preu 15€
Intèrprets Oriol Genís / Mont Plans Direcció Al-
bert Arribas Producció Centaure Produccions i 
Teorema Teatre

De què va? Es tracta d’una obra on dos vells pre-
paren una sala buida plena de cadires per uns 
convidats que potser ja no vindran mai. A la 
Mont Plans li va semblar que una persona com 
l’Oriol Genís li obriria les portes d’uns quants 
teatres públics o subvencionats, però la reali-
tat va ser que durant gairebé tres anys tots dos 
actors van recórrer els diferents despatxos de 
programadors, sense cap èxit. Finalment, van 
aconseguir convèncer l’empresària d’un grup 
de teatres comercials perquè els deixés ocupar 
el prosceni d’un dels seus teatres durant una 
hora alguns caps de setmana a la tarda, abans 
que comencés el musical d’èxit de la tempora-
da. La Mont i l’Oriol estan tan feliços de portar 
el seu projecte a un escenari que s’han oblidat 
d’assajar-lo. Però com que al teatre d’avui està 
de moda que no passi res, han contractat un di-
rector perquè els ajudi a dissimular que no han 
tingut temps de preparar el seu espectacle.

Escenari de La Passió | Av. Francesc Marimon, 
83, Esparreguera | ds 9.OCT | 19:00 | preu 15€
Intèrprets Zúbel Arana, Guillem Font, Júlia Ge-
nís, Dani Mallorquín, Pau Oliver i Roger Sahu-
quillo

Autor Òscar Wilde Direcció Josep Maria (Mia) 
Parcerisa Direcció musical Andreu Soldevila Es-
cenografia Guillem Martí Fotografia Gerard de 
Prado Producció Cia La Cremosa.

De què va? Salomé, princesa, verge i desitjada 
per tothom, es torna una tràgica filla de la passió 
quan Iokanaan esdevé l’únic home que no la de-
sitja. Incontrolablement, arriba fins a les últimes 
conseqüències per a tenir l’home en qui s’ha 
obsessionat: matant-lo per a tenir-lo i morint 
conseqüentment. Salomé és, òbviament, una 
tragèdia, però és, a escala material, el drama 
humà allò que Wilde pretenia evidenciar amb la 
peça. Allò que ha fet que la Salomé d’Oscar Wil-
de passi a la història (fent-la perviure als escena-
ris) és la consideració que li atribueix un tarannà 
provocatiu. Però també és evident que és una 
peça molt delicada, d’orfebreria i molt subtil.
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Teatre de La Passió | Av. Francesc Marimon, 83, 
Esparreguera | 23.24.OCT | ds 21:00 i dg 11:30 i 
19:00 | Preu 15€
Actors David de Julio i Gerard Bidegain Balla-
rines Emma Duran i Maialen Villalonga Direcció 
escènica Aixa Guerra Idea i dramatúrgia Ge-
rard Bidegain Arranjaments musicals Juan Ju-
rado Ajudant de direcció Dolors Canals Músics 
Alba Hinojosa, Anna Sánchez, David Llort (resta 
del repartiment en curs) Coproducció Sparaga-
ria orquestra, Teatre de La Passió, Festival LOLA

De què va? A partir de la correspondència que es 
van intercanviar els anys 1966 i 1967 els senyors 
Josep Borràs i Farrés (1929-2020), director escè-
nic de La Passió d’Esparreguera, i Ramon Tor-
ruella Satorra (1913-1968), poeta que escrigué 
l’actual text del drama sacre esparreguerí, l’es-
pectacle mostra el retrat d’una època, d’un po-
ble, de l’ànima de l’entitat social i cultural més 
important d’Esparreguera. Dos homes tossuts, 
apassionats, amb una idea entre cella i cella: fer 
gran La Passió a l’època de l’anomenat desar-
rollismo, de l’obertura d’un règim franquista de 
la qual l’entitat es volia deslliurar. 

Teatret | Av. Francesc Macià, 66 Esparreguera | 
30.31.OCT | 21:00 | 1.NOV | 19:00 | 5.6.NOV 
21:00 | 7.NOV | 19:00 | Preu 12€
Intèrprets Ernest León, Judit Tàsies, Xavier 
Millan, Edmon Reynés, Albert Pujadas, Eloi 
Mestre, Roger Vilà 

Autor Edmond Rostand Direcció Carles Reynés 
Equip Carme Sanchez, Carme Paltor, Anna Prats. 
Producció Tramateatre i Festival LOLA

De què va? Cyrano de Bergerac va néixer el 1619 
i va morir quan tenia 36 anys. Contemporani 
de Molière, devia ser un personatge més dig-
ne de l'escena que del carrer: grotesc, coratjós, 
inquiet, habilíssim amb el floret, paradoxal, in-
dependent, insubornable, enfrontat al poder... 
El dramaturg Edmond Rostand, quan tenia vint-
i-nou anys, li va saber donar allò que potser no 
va tenir mai: un amor apassionat i impossible. I 
des de 1897, Cyrano, és en un dels grans per-
sonatges del teatre europeu. Aquest any TRA-
MATEATRE celebra el 30è aniversari. Cyrano 
de Bergerac s'ha afegit a la festa, per donar les 
gràcies a tothom que ha col·laborat tant a l'es-
cenari com a la sala.
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—TERRITORI PINGÜÍ —11.12.SET 
• SALA PETITA DE LA PASSIÓ
Per a tots els públics
—ELS FUSELLS DE LA SENYORA CARRAR 
—19.SET 
• TEATRE DE LA PASSIÓ
—EL MONÒLEG DEL PERDÓ —26.SET
• TEATRE DE LA PASSIÓ
—CADIRES —2.OCT 
• TEATRE DE LA PASSIÓ
—SALOMÉ —9.OCT 
• TEATRE DE LA PASSIÓ
—AMIC DILECTÍSSIM —23.24.OCT
• TEATRE DE LA PASSIÓ
—CYRANO —30.31.OCT—1.5.6.7.NOV
• TEATRET

ticketic.org
ABONAMENT (tots els espectacles) 80€
15€ entrada general (12€ menors de 20 anys)

«Territori Pingüí» i «Cyrano»
12€ entrada general (10€ menors de 20 anys) 
Les entrades per menors a través de correu o 
whatsapp 

—INFORMACIÓ
 618.313.899  tramateatre@gmail.com

lolafestival.cat

ENTRADES A LA VENDA ——

ACTIVITATS PARAL·LELES ——
«LES CADIRES»
El Club de Lectura de teatre de la Biblioteca 
i el Festival LOLA organitzen una xerrada 
amb Albert Arribas per parlar de  «Cadires» 
protagonitzada per Mont Plans i Oriol Genís.
——DIJOUS 30.SET_18:30 | Club de Lectura de 
Teatre (reserva prèvia!) |Org. Biblioteca L’Ateneu 
i Festival LOLA

 
«CYRANO»
Carles Reynés, director de «Cyrano» farà una 
xerrada sobre l’obra, al Club de Lectura de 
Teatre per al projecte que s’estrenarà al Teatret 
el 30 d’octubre amb motiu dels 30 anys de 
Tramateatre
——DIJOUS 14.OCT_18:30 | Club de Lectura 
de Teatre (reserva prèvia!) | Org. Biblioteca 
L’Ateneu, Tramateatre i Festival LOLA

 
XERRADA MESTRES vs CASTELLS
Joan Castells i Albert Mestres dialogaran 
sobre el teatre contemporani
——DIUMENGE 26.SET_12:00 | Bar del Teatre 
de La Passió (reserva prèvia!) | Org. Tramateatre i 
Festival Lola

Vols subscruire’t?

lolafestival.cat

ticketic.org

QUI FA EL FESTIVAL LOLA? ——
Direcció artística del Festival Gerard Bidegain Adjunts 
a direcció Aixa Guerra, David de Julio, Marc Carcasona, 
Carles Reynés Producció executiva Carme Paltor Adjunts 
a producció Alba Hinojosa, Xavier Mas, Àngels Vidal 
Equip tècnic Festival LOLA Carles Reynés, Rafa Haro, 
Francesc Ripoll Equip tècnic Teatre de La Passió Marc 
Marin, Nil Delgado, Josep Fernández Equip tècnic 
Teatret Pol Sánchez, Roger Vilà Equip tècnic Patronat 
Quim Marín Comunicació i públics Marc Carcasona, 
Gerard Bidegain Fotografi a Marc Felez Disseny imatge 
Rafa Haro Publicitat TDGproduccions Administració 
Antoni Puig, Carme Sánchez, Alba Hinojosa Coordinació 
Anna Rosa Teruel, Mercè Vallverdú, Carme Sánchez 
Entitats col·laboradores Biblioteca l’Ateneu, La Passió 
d’Esparreguera, Patronat Parroquial,  ÀuriaFil, Petjades de 
colors, Casal Intercultural, Can Serrat, INS El Castell, INS 
El Cairat, Espavila, Ràdio Esparreguera, Setsetset,  Entre 
caixes d’Icat, Guia On anem, La Bústia, La veu de l’Anoia.



PROMOCIÓ VÀLIDA fins al 30/09/2021 · IVA INCLÒS

Vine a recollir la revista 
als nostres establiments 
o consulta-la on-line

Llibres de text de totes les escoles i instituts

promoció vàlida fins al 30 de setembre

 

Motxilla Safta multimarca 
41x31x16cm. Capacitat 24l.

19,95€

Motxilla Safta multimarca

19,95€

5,95€

Notebook Núria
150 fulls 80g, 6 colors.

301100

Bolígraf P1 touch

190495 190499 190501 190497

0,49€

Llapis color Giotto Stilnovo

256500 - 12 un.

256600 - 24 un.

3,15€
6,45€
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L’1 de setembre complim el primer 
any de la posada en marxa d’aquest 
projecte. Si ens feia il·lusió quan era 
només una idea, ara, passat aquest 
temps, podem fer una valoració molt 
positiva en tots els sentits i continuem 
encara més engrescats. No podem 
oblidar que vam obrir en un període 
molt complicat tant pel que fa a la sa-
lut com en l’àmbit social i econòmic, 
però no volíem que això fos un im-
pediment per a implicar-nos en la 
lluita contra els efectes que estem 
causant al medi ambient. 
Si busquem la definició de ‘sostenibi-
litat’, veurem que consisteix a satisfer 
les necessitats actuals sense compro-
metre la capacitat de les generacions 
futures per garantir l’equilibri entre 
creixement econòmic, la cura del medi 
ambient i el benestar social. Això és el 
que pretenem a Activa’t Eco i hem po-
sat tot l’interès a buscar que els pro-
ductes que oferim reuneixin les se-
güents condicions: 

• Productes de derivats vegetals i bai-
xos en tensioactius.

• Productes d’alta biodegradació i mí-
nim residus.

• Productes no testats en animals.
Un cop definides aquestes premisses, 
que és la base del projecte, s’ha anat 
configurant la resta i ampliant amb 
més i més productes amb les mateixes 
condicions.
Intentem cobrir les necessitats de la 
nostra clientela que per sort ha passat 
a ser molt més que això; hem forjat 
boniques amistats. Per la nostra sor-
presa, ens hem trobat que la botiga és 
un punt on compartir coneixements i 
experiències per tal de fer, entre tots, 
que l’entorn sigui molt més saludable. 
El dia a dia és un treball en equip. La 
clientela, extremadament compro-
mesa, ha après a organitzar-se i reom-
plir els seus envasos amb els produc-
tes que els cal amb la dosi que neces-
siten. S’emporten i paguen només el 
producte. Escoltant-la, de mica en mi-

ca, anem aprenent quines són les se-
ves necessitats dins la línia eco soste-
nible: tant per a la higiene personal i 
de la llar com tota la gamma d’objectes 
per reduir residus.
Reutilitzar els envasos va ser la idea 
inicial del projecte. Netegem i desin-
fectem un elevat nombre d’envasos 
per a tornar-los a utilitzar i, d’aquesta 
manera, evitar engrossir el plàstic 
d’un sol ús. Si som realistes, no podem 
tancar els ulls davant dels milers d’en-
vasos que estan en circulació. Actua-
litzem cada mes el marcador d’enva-
sos reutilitzats: 5.252 a data 1 d’agost. 

Entre tots podem millorar el nostre 
futur, aconseguint que no es produ-
eixin productes que contaminen els 
nostres mars i que afecten la nostra 
salut.

Celebrem el primer aniversari d’Activa’t Eco

Taquígraf Garriga, 19 L-4 Esparreguera 
T. 930 29 16 87 
  @acti vat.eco   Acti va't Eco
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…12 idees per 
reiniciar-nos

tornar
Als bons 
hàbits!

Recuperar bons hàbits: com mengem i què 
mengem? Amb la nostra actitud aconseguirem 
una relació més sostenible amb nosaltres i el 
nostre entorn. Alimentació, activitats socials, 
activitats esportives, salut, lleure… 

col·laboracions: 
Laura Mas 

Núria Bergé 
Lluïsa Paulo

Mireia Florensa
 Mariona Unzeta

 Joan Tejedor
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Mantenir una dieta saludable

Fer cinc àpats al dia. Esmorzar: 
l’àpat més important del dia, 
amb fruites, fruits secs cereals 
i proteïna. Mig matí: fruita o 
fruits secs Dinar: equilibrat i 
variat incloent verdura, cereal 
i proteïna. Mitja tarda: fruita 
o fruits secs. Sopar: ha de ser 
l’àpat més lleuger del dia, amb 
verdura, cereal i proteïna. 
Consumir cada dia verdures, 
hortalisses, fruita fresca i de 
temporada, ja que són un 
excel·lent regulador natural i 
són riques en fibra, vitamines, 
minerals i antioxidants, que 
tenen un paper fonamental en la 
prevenció de qualsevol malaltia.
Complementar-ho amb activitat 
física: sortir a caminar és una 
bona opció.

La cuina mediterrània, la més 
convenient per a la salut del planeta i 
la més sostenible.

Què té la dieta mediterrània que pot lluitar 
contra el canvi climàtic?
• Predomini d’aliments d’origen vegetal 
—hortalisses, fruites, fruits secs, llegums, 
oli d’oliva, vi, farines, arròs… 
• En equilibri amb els d’origen animal, amb 
més peix que carns. 
• Inclou ous, iogurts i formatges.
• Prima la proximitat i l’estacionalitat.
• Utilitza espècies i herbes aromàtiques —
comí, orenga, pebre, llorer, farigola, romaní, 
canyella, menta, alfàbrega entre d’altres.
• Una gran riquesa i variada gastronomia, 
suma de l’aportació de cultures que han 
deixat empremta en la mediterrània, amb 
procediments i tradicions locals que en-
riqueixen la varietat del model mediter-
rani global. Són típics els plats únics ben 
equilibrats, com els estofats de patates 
i verdures amb carn o peix, els guisats 
o empedrats de llegums i verdures, la 
pasta o arròs amb varietat d’hortalisses i 
petites porcions de carn, truites, bases de 
pa amb d’hortalisses escalivades, olles o 
calderetes amb ingredients molt diversos…
• Ben combinat amb la pràctica d’activitat 
física a l’aire lliure i el sol gràcies a la 
bonança del clima.

01.

  Menges bé? 
  Cuidaràs el planeta.

Per què menjar de proximitat i de temporada vol dir menjar millor i, a la vegada, permet lluitar contra el canvi 
climàtic? Omplir la cistella amb productes de proximitat hauria de ser un objectiu primordial per diversos 
motius: Per evitar el transport. En cotxe, camions, avions… qualsevol producte que vingui de fora té un 
cost elevat en emissions de gasos. Per evitar grans explotacions. Moltes vegades el que fan és explotar 
la mà d’obra —sovint dones o menors. Per evitar la monopolització. Per exemple, si els espàrrecs vénen 
del Perú a un cost molt econòmic, ens hauríem de preguntar: A quin preu paguen aquells agricultors? Qui 
es beneficia d’això? Quin productor local pot competir amb aquests preus? Qui voldrà produir espàrrecs 
aquí? Quin és el cost real d’aquest producte? Conservar el producte produeix malbaratament d’envasos. 
Transportar-lo representa despeses excessives en refrigeració, avions, camions… consum d’energia i emissió 
de gasos d’efecte hivernacle. Danys irreparables per al planeta. Quan podríem menjar espàrrecs de Gavà. Per 
aconseguir una dieta estacional i de qualitat. El producte que es produeix en condicions naturals i collit 
en el seu punt de maduresa, està d’acord amb la natura i conté de manera natural els nutrients i la varietat 
que el nostre cos necessita en cada moment. Així mateix, les petites granges són més sostenibles i de millor 
qualitat que les macros productores. També la pesca localitzada és més respectuosa amb les estacions, la 
regeneració i reproducció de l’ecosistema. Per tenir un entorn més resilient al canvi climàtic. Els grans 
cultius extensius i l’abandonament de terres ens fan més vulnerables davant catàstrofes com incendis o 
plagues. És necessari recuperar el mosaic paisatgístic i hi podem contribuir a través del nostre consum.

Segons un informe recent del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic de Nacions Unides (ONU), 
un canvi global en la dieta, dirigit cap al consum de més aliments d’origen vegetal i menys d’origen animal, 
aliments de temporada i de proximitat i acabar amb el malbaratament d’aliments, es plantegen com a 
estratègies per lluitar contra el canvi climàtic. Les persones expertes de l’ONU defensen que aquest canvi 
del sistema alimentari reduiria les emissions de gasos d’efecte hivernacle i milloraria l’ús de la terra i l’aigua.

@Laura Mas | @CPSimon
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Consumir de proximitat

Necessitem prendre consciència 
què consumim i per què per això 
ens cal: Mirar la procedència 
dels productes a la seva etiqueta. 
Consumir productes locals, 
coneguts com de “quilòmetre 
zero” o de proximitat, per 
reduir l’impacte associat al seu 
transport. Escollir productes de 
temporada per respectar el cicle 
natural dels aliments i evitar 
l’impacte associat a la producció 
intensiva. Optar per aliments 
frescos en lloc de congelats 
i amb el menor nombre 
d’embalatges. Participar en 
alguna cooperativa de consum 
ecològic, entitats que promouen 
els productes de proximitat 
i de temporada, així com 
l’agricultura ecològica. Conserva 
els aliments adequadament, per 
evitar que es facin malbé abans 
de ser consumits, congelant o 
fent conserves, per exemple.

Dedicar temps a la cuina

Cuinar no té per què ser un 
mal de cap. Cerca receptes 
que t’apassionin, cuina nous 
plats i crea les teves pròpies 
receptes. Converteix l’hora de 
fer el menjar en una hora feliç. 
Comparteix aquest moment 
amb els de casa, passeu-ho bé.  
No cal que cada dia facis plats 
molt elaborats, hi ha receptes 
fàcils i ràpides que et donaran 
noves visions dels ingredients 
de sempre. Improvisa amb el 
que tens a la nevera. Cuida’t i 
cuidaràs als que t’envolten. Et 
relacionaràs més i millor amb el 
teu cos i el teu entorn. 

03.

02.

De temporada i proximitat.
Parlem de la importància de consumir productes de temporada i proximitat, però realment 
sabem què vol dir? Són dos conceptes que van totalment lligats i és difícil parlar de l’un 
sense l’altre. Quina relació guarden amb l’alimentació saludable?
Productes de proximitat Com el seu nom indica, la proximitat fa referència als pro-
ductes que es produeixen a una distància entre productor i el consumidor relativament 
propera. Per exemple, si hi ha taronges de les terres de l’Ebre, tot i que potser queden 
lluny seran molt més pròximes que si les comprem del nord d’Àfrica. La idea és mirar de 
comprar aquell producte que s’hagi produït el més a prop possible: i no parlem només 
de la fruita i la verdura, sinó també de la carn, els ous, els embotits, la llet i derivats, la 
fruita seca, els cereals...
Productes de temporada Són aquells productes que en algun moment de l’any, 
de manera natural i a causa del seu cicle biològic, els trobem en el seu punt òptim de 
consum i només estan disponibles al mercat durant un cert període de temps.  Així doncs, 
en principi les cireres que trobem a l’estiu són les més bones, ja que realment s’han 
collit en el seu punt just de maduració o les sardines que és quan estan més carnoses i 
n’hi ha més disponibilitat i a millor preu, ja que hi ha més oferta. Si són de temporada 
tindran les màximes propietats organolèptiques: de gust, d’aroma, d’aspecte, etc. Ens cal 
naturalitzar que les fruites i hortalisses no sempre tenen un aspecte perfecte i així i tot 
són boníssimes pels nostres àpats (agricultura.gencat.cat/ca/actualitat/productes-temporada)

No obstant això, la tecnologia permet que gairebé tot l’any puguem trobar de tot. Disposem 
de productes més o menys llunyans i que no tindríem, ja que no es poden conrear en 
la nostra zona tot l’any. Però pel mateix motiu, si els productes venen de lluny, han de 
viatjar molt, s’han collit quan encara no estaven en el seu punt òptim de maduració, no 
els trobarem tan bons i seran més cars. A més a més, probablement provenen de cultius 
no ecològics que malmeten el sòl, la biodiversitat i la qualitat del producte. 
Ja veieu que és important conèixer la temporalitat dels productes, per treure’n el màxim 
de benefici. Per això quan parlem de producte de temporada, també parlem de proximitat. 
Hem de tenir clar que quan un producte ens ve de lluny, és un producte de temporada 
de la zona d’on prové, però no de la nostra. Si respectem la temporalitat i proximitat 
tindrem a l’abast productes frescos en el seu moment més bo per gaudir-ne millor i de 
manera més econòmica per a nosaltres i per al planeta, també. Amb la col·laboració de Laura Mas

El moment feliç
Quan es parla de menjar bé, tots sabem que vol dir seleccionar els 
millors ingredients, triar aliments no processats, cuidar la forma 
en què preparem els aliments, beure suficient aigua i no ometre 
uns certs tipus d’aliments. Però, la majoria obliden esmentar el 
‘temps’. Hem perdut el ‘temps’ que dediquem a cuinar i menjar, 
de manera que als àpats als quals hauríem de dedicar més temps 
–l’esmorzar i el dinar– són als que en dediquem menys, i al contra-
ri, per al sopar, que hauria de ser un àpat suau, disposem de més 
temps. Quan mengem de pressa es consumeixen més calories i 
això és perquè no li donem temps al nostre organisme a processar 
els aliments i ens permeti sentir-nos satisfets; si no ens donem 
temps per a gaudir dels sabors, aromes, textures i no assaborim 
els aliments, en poca estona tornem a sentir gana. Menjar a poc 
a poc, fer mossegades més petites i amb l’atenció posada en els 
aliments, ajuda a menjar menys i a més millora l’experiència de 
menjar. Hem de pensar en l’alimentació com una activitat bàsica 
i fonamental de les nostres vides i no com una activitat que ens 
pren temps. Cal fomentar i valorar el fet de menjar, de cuidar la 
nostra dieta, de dedicar temps a comprar i cuinar. És difícil, ho 
sabem, però és essencial. @cpsimon

s
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Congelar,
conservar…

La carn, el peix i el pa cal embolicar-los per separat 
una vegada tallat a peces individuals així a l’hora d’uti-
litzar el tindrem a punt i no haurem de descongelar el 
que no necessitem. Per congelar verdures recomanem 
tallar-les, netejar-les i escaldar-les, després deixar re-
fredar i assecar. Posar-les dins de bosses i tancar-les 
ben hermètiques. Els brous els podem congelar en un 
pot de vidre, però cal que deixem uns dos centímetres 
sense líquid, ja que en congelar creix. Una manera molt 
pràctica és congelar el brou en una glaçonera, en poca 
estona tindrem cubs de caldo que podem posar en 
bosses i tenir-los a punt per a quan en necessitem 

una mica per a un sofregit, una salsa, una crema, etc. 
Si consumim formatge, també el podem congelar, ben 
embolicat, però no gaire temps. Si el tenim formatge 
ratllat, el podem posar en un pot de vidre i el tindrem 
a punt en qualsevol moment. Moltes vegades se’ns 
han fet malbé les herbes aromàtiques i no sabem com 
conservar-les: netejar-les, assecar-les i tallar-les com les 
hàgim d’utilitzar, les tindrem sempre a punt i conserven 
tot l’aroma i el bon aspecte. Si fem servir gingebre, 
el podem tenir pelat i net dins d’un pot de vidre al 
congelador i quan en necessitem el ratllem amb un 
ratllador i tornem a congelar.  @cpsimon

Tot a punt per congelar

Congelar és un bon mètode 
per aconseguir conservar els 
productes que hem adquirit. 
És important tenir clar 
unes normes bàsiques. La 
temperatura adequada per als 
congelats és de -18ºC. Protegir 
els aliments perquè no se n’alteri 
la textura i el color. Com més 
plans s’emboliquin més de 
pressa es congelaran i millor 
es conservaran. Un aliment 
congelat en cru es pot cuinar 
i tornar a congelar. El film 
alimentari o millor les bosses 
hermètiques, són els materials 
adequats per a congelar, també 
podem fer servir carmanyoles, 
però ocupen molt lloc, i si no 
volem utilitzar el plàstic, ho 
podem fer amb paper sulfurat, a 
les carnisseries el fan servir per 
embolicar, guardem-lo! 

04.

Comprar al productor.
Segurament coneixeu agricultors i ramaders que ofereixen els seus productes i la possibilitat de comprar 
directament a ells. Cada vegada més xarxes de socis vinculades al sector primari disposen d’aquest 
servei, per estalviar intermediaris, oferint preus més justos i garantint una qualitat més alta. També 
cada vegada més petits o mitjans comerços ofereixen la possibilitat de comprar els productes que els 
hi arriben directes del productor o elaborador: verdures, fruites, embotits, formatges, carn de porc, 
conill, pollastre, ous, vins, olis… Per excel·lència, els pans. Són molts els forns que prefereixen oferir 
els seus productes elaborats a l’obrador propi abans d’adquirir prefabricats que ells acaben de coure. 
També guanyen les xarcuteries que elaboren molts dels productes que venen. Pel que fa als llegums 
cuits que podem comprar a granel, gairebé totes les xarcuteries en tenen i de molt bones. Però parlem 
de la pagesia, Esparreguera que era un poble bàsicament dedicat a la pagesia resulta que ha perdut 
aquella particularitat, però així i tot podem trobar pagesos que ens poden vendre els seus productes, 
i és clar, com un tomàquet acabat de collir no hi ha res. Fins i tot alguns joves formats i preparats han 
encetat projectes per oferir la cistella de temporada i de proximitat, fruita o verdura collida en els camps 
que ells mateixos cuiden. Si ho trobem interessant, no dubteu a revisar la llista que us deixem perquè 
els pugueu conèixer i contactar amb ells. També us pot interessar conèixer www.montserratalplat.cat
xarcuters: Serra Xarcuters (@serra_esparreguera) Cal-Bo (@cal_bo_carnisseria) Cal Masinu (@cal_ma-
sinu) Núria Josep (@nuriajosepcarnisseria) forners: Forn Borràs (@fornborras) Forn de pa A Gallega, 
Forn Sopena  Forn Jorba (@forndepaJorba) pagesos: Cistella Cal Mas (@cistellacalmas) El meu hort (@
elmeuhortelteuhort) Hortet del Bruc (@somalzines_hortetdelbruc_i) formatges: Can Mimó (@canmimo_
pastorsartesans) pastissers: Grau pastissers (@pastisseriagrau) La Llorença (@la_llorenca_pastisseria)

Construir una xarxa comunitària local

Xerrar amb els veïns i veïnes 
sobre els nostres hàbits de 
consum ens enriquirà i ens 
farà més fàcil portar una vida 
sostenible. Compartir receptes, 
estratègies d’organització, 
rutines domèstiques, els llocs 
preferits on comprar, etc. És 
una manera d’obtenir més eines 
i el suport necessari per a ser 
operatius. Un pas més enllà 
seria construir una comunitat de 
consum. Comprar conjuntament 
productes de temporada i de 
proximitat n’abarateix els costos, 
disminueix els gasos d’efecte 
hivernacle i es disminueixen 
els residus de plàstic (sobretot 
si es compra a granel). Comprar 
directament al productor o 
elaborador sobretot pagesos, 
productors d’oli, de vi, de 
formatges, d’embotits…

05.
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Saps amb què neteges? 
A les nostres llars sempre estan presents els productes de neteja, però poc sabem d'aquests productes 
i de la seva composició. Primera perquè les formulacions que expliquen els envasos són confuses i 
complicades, segona perquè no és fàcil trobar anàlisis sobre els continguts, i tercera perquè hi ha limi-
tacions i proteccions a la divulgació dels seus ingredients. No coneixem els efectes d'alguns d'aquests 
components, però alguns són cancerígens i/o al·lergògens. Només pel fet de canviar aquests productes 
per altres que respectin el medi ambient ja és una bona aposta per afavorir la salut del nostre planeta. 
Per tant, és aconsellable recuperar tradicions naturals, tant per protegir el medi ambient com per garantir 
la salut familiar. Recomanem optar per productes baixos en tensioactius i ecològics, preferiblement a 
granel, recuperant i reutilitzant envasos antics. Una altra bona opció és utilitzar productes casolans 
que ens poden ajudar com: Bicarbonat per desembussar i netejar superfícies en què hi ha brutícia 
incrustada. Vinagre per fregar el terra. És un gran desinfectant. També es pot fer servir per rentar els 
plats o per netejar els vidres. Neteja mobles amb un drap humit. Llimona pel terra o vidres és un 
gran desinfectant ric en olis essencials i bioflavonoides. Ofereix una olor refrescant i ajuda a treure les 
taques. Glicerina per treure de manera més fàcil les taques del terra o d’aliments de la nevera. Olis 
essencials per desinfectar, per exemple, l'oli d'arbre de te. L'alcohol etílic desinfecta i treu les 
taques de greix. Abrillantador de mobles, preparar una proporció de llimona per cinc d'oli d'oliva.
Amb la col·laboració de Núria Bergé

07. Netejar i sanejar la llar

L’escalfament global s’està 
produint més ràpidament 
del que pensàvem, però no 
és lícit que ens en facin únics 
responsables als usuaris. 
Moltes activitats que fem 
diàriament generen diòxid 
de carboni i deixalles, el que 
trenca l’equilibri de la vida a la 
terra, cert. És per això que són 
els fabricants els que han de 
contribuir a la cura del nostre 
ambient per mitjà de l’elaboració 
de productes innovadors que 
redueixen tant les emissions de 
CO2 com la generació de residus.
Els productes de neteja són 
sostenibles quan compleixen 
les 3 “R”. Reciclar. Reutilitzar 
Reduir.

A quin preu 
paguem els 

productes 
envasats?

Cultivar, creativitat i 
relació amb la natura.
Tant el cultiu de plantes aromàtiques com el de flors, arbustos i, fins i tot, d’un petit hort en torretes o 
caixes ja preparades per a fer un hort casolà, és una activitat que ens ajuda a relacionar-nos amb la 
natura i prendre consciència del pas del temps. Veure créixer una planta és tota una experiència, requereix 
calma, produeix una gran satisfacció en veure’n els fruits i estimula la creativitat. Una oportunitat per 
descobrir l’entorn –¿què podem cultivar en el nostre territori?–, a més, l’activitat desperta la sensibilitza 
per la natura i contribueix a augmentar –encara que sigui poc– les zones verdes urbanes. És bàsic 
començar per fer una exploració de quines plantes, en quina època de l’any les hem de plantar, quina 
terra i com tractar-la, quanta aigua necessiten, quan s’han de collir, en què les podem utilitzar i acabar 
creant el nostre jardí i gaudir dels productes de l’hort.   @cpsimon

Cultivar plantes aromàtiques al balcó o jardí

El cultiu de plantes aromàtiques 
és una invitació a redescobrir 
l’antiga saviesa popular, que 
coneixia i practicava les diferents 
aplicacions culinàries i medicinals 
d’un seguit de plantes que hi 
ha en el medi rural. A la nostra 
societat, cada vegada més urbana, 
aquesta saviesa i cultura lligada a 
les plantes ha estat molt oblidada. 
Només alguna àvia ens fa encara 
una sopa de farigola quan tens 
malt de panxa o una marialluïsa 
quan no paeixes com cal. Potser 
seria bo recuperar-la i transmetre-
la a les noves generacions. A 
més el fet de cultivar i tenir cura 
de les plantes és una tasca molt 
gratificant i es crea una relació 
molt estreta entre les plantes i qui 
les cuida –s’ha de tenir cura de què 
necessiten?, quan s’han de plantar 
o collir?, com s’han d’assecar?, per 
a què serveixen?… julivert, menta, 
alfàbrega… útils per a la cuina i 
digestives, depuratives, relaxants… 
I encara amb el cultiu de plantes 
afavorim espècies pol·linitzadores 
com abelles i papallones.

06.
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Evitar envasos

Sí, d’acord, sempre hi ha un dia 
que t’has deixat la bossa a casa, 
però no costa gaire i resulta molt 
més higiènic anar a comprar 
amb els teus envasos, que a 
més poden ser reciclats. A la 
peixateria porta la carmanyola 
i demana que no t’hi posin 
plàstic. A la verduleria vés-hi 
amb el cistell i millor que no 
t’ho posin amb bossa, a casa els 
hi passes una aigua. Si has de 
comprar llegums, pots portar 
bosses de tela, en trobaràs fetes 
expressament, però també 
les pots fer tu. Al forn pots fer 
servir la bossa del pa, la de tota 
la vida. A la carn demana que 
te l’emboliquin amb el paper 
sulfurat, se’t conservarà molt 
bé embolicat així i fins i tot pots 
congelar amb el mateix paper. 
Que el món estigui ple d’envasos 
no és culpa nostra, però podem 
de ser exigents amb les grans 
empreses que no hi posen remei.

08.

Quan un producte ha viatjat 
pel món més que tu, és evident
què hi ha un problema: s’han 
d’haver gastat quantitats enormes de 
combustible per a portar aquestes 
peres de l’Argentina a Tailàndia i de 
Tailàndia a la teva botiga. Dos viatges 
al voltant del món per a menjar una 
pera? I el mal no acaba aquí! En 
quina part del món acabarà aquest 
cosmopolita envàs de plàstic buit 
una vegada que tu acabis? La culpa 
no és teva, però tu pots triar. 
Tria producció local i fresca, 
t’agradarà més.
(Adaptat i traduït de @get.waste.ed)

QUÈ!?

A quin preu 
paguem els 

productes 
envasats?

Quan comprem en un supermercat es fa impossible 
no comprar envasos que hem de llençar i que 
paguem a preu de producte. És clar que hi ha 
algunes coses que han d’anar embossades: arròs, 
llegums, pastes, mantega, formatge... però cal que 
uns tomàquets (eco) vagin en una caixa i embolicats 
amb paper de cel·lofana amb una pila d’etiquetes? 
Potser una xocolata ha d’anar envasada, però n’hi 
ha prou que estigui embolicada en paper, no cal que 
vagi en un estoig de cartó o de plàstic. I no és només 
el preu de l’envàs, és també el cost energètic i les 
despeses en recursos per fer desaparèixer aquests 

envasos. Estem parlant d’un model de comerç caduc, 
obsolet, però sembla que ningú ho accepti: perjudica 
l’economia local, la ramaderia, pesca i pagesia de 
proximitat, perjudica el petit comerç, perjudica la 
nostra salut, perjudica el planeta... i em pregunto a 
qui beneficia? Als grans capitostos? Han aconseguit 
que ens sentim responsables perquè sembla que a 
nosaltres ens agrada el plàstic, perquè som incívics 
de mena... No us preocupeu, que ja ens estan venent 
els productes ‘eco’ fabricats igual que els anteriors, 
però amb més etiquetes i segells que també paguem 
més cars.  @cpsimon

No llençar res, no malbaratar els aliments.

Per evitar el malbaratament i 
vetllar per la nostra economia 
és molt important conservar bé 
els productes que comprem. Fer 
una llista de la compra per no 
descuidar-nos res, organitzar-nos 
bé, però sobretot per no comprar 
en excés. Comprar amb mesura 
i primar la qualitat abans que la 
quantitat. No llençar restes de 
verdures o de carns se’n poden fer 
brous o cremes. No llanceu pots 
buits de conserva, us serviran 
per fer envinagrats, confitures, 
escalivats, escabetx…
Fer cuina d’aprofitament. No 
oblideu a més a més de reduir i 
reciclar cal reutilitzar. 

09.
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No desesperar-se ni pressionar-se en accés.

Sí, les coses no van bé, tots 
tenim un cert desànim perquè 
no ens agrada el que veiem. Com 
vivim, com tractem a la gent, 
com malbaratem el que altres 
necessiten per sobreviure, com 
menystenim el medi ambient. 
Però cal tenir confiança en les 
futures generacions. Són temps 
de canvis, necessaris, per altra 
banda, ja que estem vivint en 
una organització insostenible. 
No cal patir, hem d’optimitzar 
i posar-nos petits objectius que 
puguem assumir a poc a poc 
com a formiguetes. Ocupar-nos 
d’allò que ens afavoreix i crear 
un corrent d’energia positiva 
perquè les coses flueixin 
bé. Ah, i no cedir davant les 
negligències dels qui haurien 
de fer alguna cosa i no la fan per 
interessos que ja no se sap si ens 
interessen gens.

10.

Fomentar les bones relacions.

Fomentar la relació amb la 
família visitant-la sovint, 
compta amb ella davant 
qualsevol adversitat, et 
necessiten i els necessites.  
Quedar amb les amistats per fer 
alguna activitat: caminades per 
la natura i descobrir l’entorn, 
activitats culturals, xerrar a la 
terrassa d’un bar, fer un cafè de 
bon matí… Les bones rutines ens 
desinhibeixen i despreocupen.
Fer amistats noves en activitats 
diferents: participar en 
col·lectius, associacions, clubs… 
fer tallers, fer cursos… trobar-se 
per fer música, dansa, teatre…
A Esparreguera l’associacionis-
me és una fórmula que funciona 
de veritat i per a totes les edats.

11.

Com ens 
ajuden les 
associacions?
Us imagineu Esparreguera sense nosaltres? Quan parlem 
de nosaltres ens referim a tot el teixit associatiu local, 
aquelles manifestacions d'empoderament col·lectiu 
tan essencials, que fan poble, que fan identitat. Si em 
pregunteu que és per mi estar a una associació ho tinc 
clar: amics, família, Esparreguera, orgull, essència... 
Malauradament fa mesos que, amb comptagotes cada 
una de les entitats anem perdent massa crítica, que 
costa tirar endavant, sobretot ho veiem en cada cele-
bració anul·lada, ajornada o restringida per les mesures 
(a vegades sense sentit). Tanmateix, qui realment hi perd 
és el poble. És per això, que és necessària aquesta crida 
responsable a sortir al carrer, a participar, a gaudir, a 
fer, a crear! Més ara que la vida arrenca de nou passat 
vacances, ara és hora de tornar als assaigs, de tornar a 
retrobar-se amb la colla, entitat, grup, i sobretot seguir 
creixent i creant vincles emocionals tan importants per 
la salut de tothom. @Joan Tejedor

Desesperar-se 
no és la solució.
Dins la situació actual en què ens trobem, i sent conscients de com 
estan les coses, encara estem anímicament òptims, en general. Ara 
bé, sabem que toca lluitar i en aquest sentit ens hem d’exigir al 
màxim i aportar a la societat i a nosaltres mateixos imaginació, bon 
humor, benestar. Les coses es poden valorar de dues maneres: bones 
i dolentes, disfrutar-les o patir-les. Desesperar-se no és la solució. 
S’ha de buscar equilibri entre l’una i l’altra, però la millor opció ha 
de ser disfrutar-les les dues. Això sí, quan tenim un objectiu, sigui 
el que sigui, és importantíssim no cedir, perquè això ens dóna la 
possibilitat de lluitar i aconseguir el que volem.  @cpsimon
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L’assegurança mèdica
privada més completa
al preu que necessites

200€
EMPORTA'T FINS A

PER ASSEGURAT
DE SALUT I DENTAL

EN PÒLISSES DE +1 ASSEGURAT

16,20€
DESDE

MES



BOXA
KICK BOXING INFANTIL
   (a partir de 8 anys)
MUAY THAI
JIU JITSU
MMA (Arts Marcials Mixtes)
DEFENSA PERSONAL 
   (per a dones)
ZONA GRAPPLING
RING DE COMBATS
i moltes coses més...

HORARI
10:00 a 21:00

622 78 23 15 | @16.cordes
Carrer Guardiola, 1 Esparreguera

Cuidar la salut i fer exercici

És important complir petites 
regles que no hauríem de saltar-
nos pel nostre bé i pels qui estan 
al nostre costat. Cuidar-te vol 
dir cuidar els teus. Visitar una 
nutricionista que analitzi que 
és el que més convé: potser cal 
millorar el pes, o reduir sucres, 
eliminar gluten... 
No deixar passar les revisions 
mèdiques: una mala audició, 
dèfi cit de vista, dolor d’ossos, 
una boca en mal estat... 
qualsevol petita molèstia pot 
esdevenir un dany més greu.
Procurar sentir-se bé: amb una 
tallada de cabells, un massatge, 
un tractament per a la pell…
Fer exercici: el que més t’agradi, 
encara que sigui passejar.

12.

Bons hàbits, bona salut.
No esperem a trobar-nos malament, la INFLAMACIÓ SILENCIOSA no avisa. Tenim un veritable 
problema en la nostra dieta actual. Estem fent una dieta molt rica en sucres: una llauna de refresc 
té 42g de sucre, que equival a ingerir 10-12 terrossos de sucre. Un bric petit de suc de fruites té 24g 
de sucre, que equival a 8 terrossos de sucre. Aquest alt consum de sucre, juntament amb l’estrès 
crònic (ritme de vida accelerat i dormir menys hores de les que hauríem de dormir), l’Helicobacter 
pylori (que molts portem de sèrie), tòxics que ingerim, medicaments (paracetamol pel mal de cap, 
ibuprofèn per la regla…), ampolles d’aigua de plàstic que porten BISFENOLS… ens està creant un 
ambient d’infl amació crònica en tot el nostre organisme, que és la base de les malalties cardio-
vasculars, tiroïditis, hipertensió arterial, dislipèmies (colesterol, triglicèrids), gota… Fins a arribar 
a tenir malalties autoimmunes i càncer de còlon. Però sobretot, ens està agilitzant l’envelliment 
prematur! Com podem prevenir aquesta infl amació? Amb alimentació antiinfl amatòria: Baixa en 
calories. Baixa en hidrats d’alt contingut en sucre. Evitar greixos animals. Prendre probiòtics i prebi-
òtics. Consumir aliments rics en antioxidants, fruites, verdures, espècies… color, color i més color! 
Consumir àcids grassos omega 3, peix blau, llavors de lli, xia. Fer exercici. Escollir una activitat física 
que sigui adequada i ser constant. Descansar i dormir vuit hores. Practicar ioga, meditació, gaudir 
i riure sense parar. @ Mireia Florensa
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Espavila a la cuina
cuinar com la mare | carmepsimon
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Una cuina d’aprofi tament també és saludable. Avui hem dinat de restes.  1). Envinagrats i conserves. Moltes vegades ens trobem 
que tenim molt d’una fruita o verdura, és el moment de posar-les en conserva. En vinagre –meitat aigua i meitat vinagre, salt, 
un raig d’oli i herbes–, en molt pocs dies ja les podràs menjar i són supersaludables 2). Melmelades fantàsti ques amb fruites 
massa madures o quan algú t’ha regalat un cistell de cireres, amb molt poc ti ndràs melmelada per tot l’any. 3). Muntàbal amb 
albergínies escalivades i triturades amb un all i un raig de llimona oli i sal –si us agrada hi podeu posar tahin. 4). Tàrtar de fuet 
resulta un aperiti u deliciós i va molt bé per aprofi tar els caps del fuet que de vegades queden una mica secs, tritureu-lo i amaniu 
amb tomàquet –tallat molt peti t i sense llavors–, un raig d’oli i acompanyeu amb torradetes. 5). Pastí s de restes de verdures peix 
o carns sense gluten fregiu unes albergínies –a l’hivern ho podeu fer amb col escaldada–, tallades llargues, cobriu un plat o vol 
i poseu-hi damunt restes del que vulguis, barrejat amb un sofregit de ceba, tomàquet i herbes aromàti ques, al vostre gust, tan-
queu amb les albergínies i coeu al forn uns 15 minuts. 6). Pasta amb qualsevol cosa, a casa en diem així amb una pasta –serveix 
qualsevol fi ns i tot la menuda–, bullida i posada a la paella on hem fregit un all, una mica de bitxo –al gust– i una cullerada de 
sobrassada. 7). Cremes o sopes no cal que us ho digui, segur que tothom té receptes mil. Us en vull recomanar una: l’«oliaigu» 
menorquí, aprofi teu restes de ceba, tomàquet i pebrots, ho fregiu a foc lent amb uns alls i quan considereu que ja està, cobriu 
amb aigua i deixeu coure uns 15 minuts, al plat poseu unes torrades ben fi nes i acompanyeu amb fi gues. 8). Coca o truita oberta 
quan us sobri una mica d’escalivada no ho dubteu, feu una truita oberta, a foc molt lent i remenant sovint per fer caure l’ou cap 
als costats. 9). Verdures sobrants amb un sofregit d’ametlles, alls, tomàquet i, per sobre, formatge, grati neu per fer créixer la 
verdura que va sobre ahir. 10). Croquetes o bunyols ja ho sabeu és un recurs fantàsti c per aprofi tar qualsevol resta, però us vull 
parlar d’uns bunyols fàcils de fer i que queden molt bé: ou batut, afegiu pa torrat i desfeu fi ns a aconseguir una massa que podeu 
barrejar amb trossets d’emboti ts, formatges, carns, bolets… Feu boles i fregiu en oli ben calent –a l’Aragó en diuen ‘mata-hambres’.  
A la web podreu veure algunes d’aquestes receptes agendaespavila.cat/cuina

10 plats D’APROFITAMENT



937.709.845    @serra_esparreguera
Esparreguera: -c/ Sant Joan, 3 

Martorell: -c/ Mur, 32  -Rambla de les Bòbiles Mercat (parada 30) 

arrebossats, macerats, botifarres, hamburgueses, 
croquetes… preparat com a casa perquè tu no tinguis feina

i nosaltres vetllem perquè tinguis la millor qualitat, 
reduint al màxim greixos i sals. Saludable i sostenible!

Espavila a la cuina
cuinar com la mare | carmepaltor

La carn de conill és carn blanca i és una de les carns amb 
menys greixos que hi ha. Això fa que sigui una carn magra, 
adequada per a totes les edats, per una dieta sana i equili-
brada. La carn de conill és habitual en l’alimentació medi-
terrània i forma part de la variada gastronomia del nostre 
país. La carn de conill és baixa en calories, ja que suposa 
uns 132 kcal per cada 100 g, per la qual cosa es recomana 
en dietes hipocalòriques. També conté proteïnes d’alt valor 
biològic i tots els aminoàcids essencials per a sintetitzar-les, 
el que la fa molt apropiada per als esportistes. A més, té 
un contingut gras baix i un contingut baix en colesterol. És 
una font excel·lent de vitamines B6 i B12, fonamentals per 
al sistema immunitari i per als ossos. Quant al contingut 
mineral, aquesta carn és baixa en sodi i alta en fòsfor. A 
més, conté importants minerals com el ferro, el zinc i el 
magnesi. El zinc contribueix al manteniment dels cabells, 
les ungles i la pell en condicions normals.

costelles de conill arrebossades

pollastre marinat aletes adobades 
barbacoahamburgueses 

de diferents 
sabors i carns

croquetes 
de rostit de 
pollastre de 

pernil, de 
bolets…

salsitxes i 
botifarres, de 

diferents sabors 
i de pollastre

‘flamenquins’

llibrets amb pernil 
de york i formatge, 

de sobrassada…

Molt senzill de fer, les costelles les hem comprat a Serra 
xarcuters, les hem salat i empebrat i passat per farina. 
Després per un ou batut i finalment
per pa ratllat. Les hem fregit en oli 
de gira-sol ben calent i deixat 
que s’escorri l’oli.

Són boníssimes sense res, 
però les podeu acompanyar 
amb una salsa romesco 
ben clareta o una salsa 
barbacoa. Procureu que no
sigui molt forta.
Resulten igual de bones 
acabades de fer que fredes
una amanida o una mica de raïm
o una llesca de pa amb tomàquet. 

pollastre
arrebossat

‘pinxos’ teriyaki
nuguetts
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arrebossats, macerats, boti farres, hamburgueses, 
croquetes… preparat com a casa perquè tu no ti nguis feina

i nosaltres vetllem perquè ti nguis la millor qualitat, 
reduint al màxim greixos i sals. Saludable i sostenible!

T. 619 73 66 60 | AV. FRANCESC MACIÀ 135 | ESPARREGUERA

INFO@ESPIRAL108.NET | WWW.ESPIRAL108.NET

TALLERS 

· eneagrama · constel·lacions 

· percepció energètica · emocions ·

· FORMACIÓ constel·lacions familiars

ACTIVITATS 

· taichi · chikung · kung fu · kung fu infantil 

· psicomotricitat · ioga · pilates · sistèmica corporal · mindfulness

· DANSA I EXPRESSIÓ CORPORAL · estiraments I TONIFICACIÓ

TERÀPIES 

· acupuntura · quiromassatge · astrologia · dietètica i nutrició 

· osteopatia · constel·lacions i moviments sistèmics

Mantenir uns nivells d'ansietat rela-
tius és una cosa absolutament normal, 
i fins i tot pot ser beneficiós, però 
malauradament les conseqüències 
poden ser fatals si l’ansietat no desa-
pareix o creix en intensitat. Poden 
provocar diversos trastorns psicolò-
gics, debilitar el sistema immunitari, 
provocar l’envelliment prematur, in-
somni, cansament crònic… És molt 
interessant conèixer petits gestos que 
podem fer durant el dia i que ens per-
meten controlar l’ansietat i aconse-
guir la tranquil·litat necessària.  
Aprendre a respirar correctament i fer 
exercicis respiratoris relaxants té 
efectes molt beneficiosos per al nostre 
organisme. Estirar-se de cara amunt, 
aclarir la ment, posar una mà a l'abdo-
men i una altra sobre el pit, agafar aire 
pel nas i expulsar-lo per la boca. 
La meditació (mindfulness) és molt 
efectiva per a la relaxació, consisteix a 
imaginar una escena en la qual s’esta-
bleix pau, allunyant la tensió i l’ansietat. 
Relaxar la musculatura amb activitats 
com el ioga, pilates, chikung, dansa, 
expessió corporal, tonificació… Pare-
tixen de la base d’un treball físic adap-
tat a les necessitats de cadascú i són 
tècniques infal·libles per deixar enre-
re l’estrès i l’ansietat.
La música té un efecte relaxant sobre 
el cervell que ha estat provat en nom-
brosos estudis. Buscar una postura 
còmoda i escoltar o deixar-se portar i 
ballar i, si vols, d’una manera guida 
amb sessions de dansa. 
Qualsevol d’aquestes pautes es poden 
acompanyar d’una tassa d’infusió re-
laxant i n’augmentarà l’efecte. 

Relaxació 
per reduir 
l'ansietat.
PER LLUÏSA PAULO
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Grupo de terapia 
en Centro Zhi Acupuntec

Acupuntura Xinesa i Japonesa
Gestalt 
Naturopatia 
Flors de Bach 
Aromateràpia 
Refl exologia Podal 
Quiromassatge
Doula 
Health Coach

Xerrades mensuals a

Av. Francesc Marimon, 22
ESPARREGUERA
T. 936.637.655
www.acupuntec.com

Daniela Sanchéz

Un Grupo de Terapia es un espacio terapéu-
ti co de crecimiento en grupo. Puede parti -
cipar cualquier persona que tenga interés 
en el crecimiento personal, en encontrar 
su verdadera esencia y su propio bienestar, 
sea cual sea el momento de vida por el que 
esté pasando.
El grupo es un espacio seguro, de confi anza 
y de compromiso donde podrás senti r apoyo 
y aceptación con todo lo que quieras com-
parti r, permiti éndote ser quién eres.

¿Para qué puede servirte asisti r al 
Grupo de Terapia? 
Aprenderás herramientas necesarias y re-
cursos para ti , para que puedas brindarte 
la oportunidad de acercarte a tu interior, de 
escucharte, de vivir en el ahora de manera 
consciente, de darte el permiso para tener 
tu espacio ocupándote de tu parte emo-
cional y corporal, para aceptar como eres 
y para responsabilizarte plenamente con lo 
que sientes, haces y piensas sin justi fi carte 
ni juzgarte.

¿A quién va dirigido?
Este Grupo de Terapia está dirigido a cual-
quier persona que sienta que está en un mo-
mento de su vida difí cil y que necesite apoyo 
y comprensión. También para personas que 
sientan bloqueos, miedos, culpas, tristezas, 
emociones reprimidas, duelos no procesa-
dos, mejorar relaciones, situaciones pasadas 
enquistadas, asuntos no resueltos, traumas 
y o heridas de la infancia… que le perturban 
y no le permiten avanzar en su vida actual. 
Así como para personas que necesiten un 
crecimiento personal y que en grupo se sien-
tan más cómodos para permiti rse estar en la 
escucha y poderse abrir a su propio proceso 
al ritmo que así lo sientan.

Requisitos: No es necesario haber hecho 
ningún proceso de terapia previo, aunque sí 
que es recomendable que se refuerce con 
un proceso individual todo aquello que en 
el grupo vaya surgiendo.

Técnica uti lizada: La Terapia Gestalt es 
la que usaremos para trabajar en las se-
siones siendo la base de la intervención 
terapéuti ca. También trabajaremos con las 
Constelaciones Familiares, la Programación 
Neurolingüisti ca (PNL), la Terapia Breve Es-
tratégica y la meditación.

Gesti ona el grupo: Raquel Rodríguez, 
Terapeuta Gestalt, es la facilitadora y quien 
acompañará el Grupo de Terapia durante 
todos los encuentros.

Estructura de las sesiones: En Terapia 
Gestalt se trabaja con lo fenomenológico y 
desde la vivencia por lo que el contenido en 
cada encuentro es libre, no parti remos de 
una estructura previa con un temario men-
sual, sino que en función de lo que surja en 
cada encuentro y con las intervenciones de 
las personas del grupo se trabajará durante 
la sesión. La Terapeuta del grupo es la res-
ponsable de velar por el bienestar de todo 
el grupo y en cada encuentro, si lo conside-
ra invitará al grupo a realizar algún ti po de 
prácti ca o técnica grupal.

Calendario: Iniciamos el jueves 7 de octu-
bre, será un encuentro mensual, el primer 
jueves de cada mes de 18h a 20.30h.

Acceso al grupo: Contacto previo al inicio 
del grupo con la Terapeuta, en una entrevis-
ta individual. El grupo es reducido (6 plazas 
y para dar inicio al grupo será necesario un 
mínimo de 4 personas) y se manti ene abier-
to siempre que las plazas no estén cubiertas.

Precio: Reserva inicial de plaza 10€ (no 
reembolsable). El coste mensual es de 25€.

Lugar imparti ción: Centro Zhi Acupun-
tec, Av. Francesc Marimon, 22-26 Esparre-
guera. Web: www.acupuntec.com

Contacto: Por teléfono, con Daniela, di-
rectora del centro 93.633.76.55; Instagram 
y Facebook @acupuntec y @raquelgestalt
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Charla sobre 
Fibromialgia, Dolor y 
Fatiga Crónica (SSC)
Quisiera plantearos esta gran idea. Llevo mucho tiempo bus-
cando la forma de poder dar escucha a estas enfermedades. 
Dirigidas tanto a enfermos como a familiares, para así poder 
comprender la situación que están viviendo y poder explicar 
que hay más opciones para mejorar su “Calidad de vida”.

¿De qué hablaremos?:
Hablaremos de la enfermedad y de como te puede beneficiar 
la acupuntura. De como física y psíquicamente encontrarás 
un antes y un después. Es un espacio seguro y muy íntimo, 
donde podremos hablar entre todas/os. 
Donde serás ESCUCHAD@. Donde aprender de la enfermedad, 
será también el escuchar a otras mujeres.
¿Cuánto tiempo hace que no hablas de esto con alguien?
No estamos solas. Ven a comprender tu enfermedad.

Impartido: Por Daniela, acupuntora en Medicina China y 
también padezco estas enfermedades. Te hablaré desde mi 
propia experiencia con la enfermedad y mi trayectoria como 
terapeuta.

Va dirigido: A los enfermos que sufren de estas patologías o 
aquellos que estén conviviendo con alguno y quieren conocer 
más acerca de estas enfermedades.

Cuando: Cada segundo viernes del mes a las 15h.

Donde: En Centro Zhi Acupuntec     
 (Avenida Francesc Marimon 22-26)

Duración: 1h 

Precio: 6€ 

Plazas: 6 personas. Se requiere reservar plaza. 

Importante: Es obligatoria la mascarilla.
Espacio habilitado ante la situación que vivimos, ventilado y 
con todas las medidas anti-covid.

Como siempre con ganas de poderte ayudar.

Estem de tornada a la rutina, comença el curs ben aviat 
i a poc a poc l'estiu anirà deixant pas a la tardor. Durant 
aquest període de temps, segurament, hem relaxat da-
vant els bons hàbits adquirits, hem menjat fora de casa 
en més d’una ocasió, hem augmentat el consum de ge-
lats i begudes edulcorades... Ha arribat el moment, 
doncs, de tornar a recuperar les bones rutines, de rei-
niciar-se. 
Recordem, doncs, quines són les claus per tenir una 
bona salut bucodental: 
1. Rentar-se les dents com a mínim dos cops al dia, 
durant dos minuts (el raspallat s'ha de fer a consciència 
i arribar a tots els racons), usar també fil dental. Com-
plementar la higiene amb un col·lutori adequat a les 
necessitats de cadascú (recordeu que el raspall s'ha de 
canviar cada tres mesos per mantenir la seva eficàcia). 
2. Eliminar el consum de tabac. Les genives dels fu-
madors són més susceptibles a les infeccions perquè el 
tabac causa una falta d'oxigen en el torrent sanguini, 
cosa que fa que es redueixi el flux de sang i nutrients 
cap a les genives. 
3. Controlar el consum de sucres. Penseu que la ma-
joria d'aliments processats porten sucres ocults. Recor-
deu que les begudes ensucrades en porten moltíssim. 
4. Hidratar-se bé. La saliva és considerada un protec-
tor natural de les dents. D'aquesta manera la manca de 
saliva fa que augmentin les possibilitats de malaltia 
bucodental. 
5. Visitar el dentista com a mínim un cop l'any per fer 
una revisió ens ajudarà d’evitar moltes malalties. 
6. Anar al dentista també amb els fills. La càries in-
fantil té una elevada prevalença. 
7. Si vosaltres o els vostres fills feu algun tipus d’es-
port de contacte, recordeu que és bàsic fer ús d'un 
protector bucal. A la clínica els fa perfectament adap-
tats a les dents de cadascú.

Bons hàbits 
per a sentir-
nos millor
PER MARIONA UNZETA



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 fi l: 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 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     

 

  CAM ESC GIL GIL FLO 

GUA PLA COS CAP ESC TAU TAU 

FLO GUA PLA COS CAM ESC TAU 

GIL FLO GUA PLA COS CAM ESC 

CAM GIL FLO GUA
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C ui d an t 
d e l s  v o s t re s 
s o m r i u re s !

C ui d an t 
d e l s  v o s t re s 
s o m r i u re s !

C ui d an t 

A N Y S
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RETORNA A TU!

racool  studio

Tractament detox dinamitzant per eliminar excessos de l'estiu, 
activar el sistema limfàtic i tonifi car. Recupera els bons hàbits. 

Després del merescut descans, ara dinamitza't!!


