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Tornem a sentir l’olor de les festes majors, aquella olor tímida i lleugera 
que surt del forn quan comença a coure’s la pizza... Malgrat tot encara no 
podrem gaudir del gust d’aquelles festes majors amb tots els ets i uts. Ens 
hi podrem acostar força, però. I això, fa un any, no ho hauríem pas ni ima-
ginat. Olesa de Montserrat, Abrera, Esparreguera... el calendari festiu 
s’activa novament, la relació entre poblacions, el festeig i les ganes de 
compartir la vida. Festes a banda, una de les coses més destacables d’aquest 
juliol que ara comença serà, de ben segur, el retorn de les cares als carrers. 
Comencem a retrobar cares conegudes a cada cantonada i podem deixar 
de banda aquesta màscara que ens ha imposat la situació sanitària i que 
ho feia tot més fred, asèptic, estrany. Algunes persones ja no tindran excu-
sa per no saludar. A cara descoberta tot és més sincer, natural, quotidià. Fa 
un any, què? Ho recorden? Ara bé, la falsa sensació que la pandèmia ja és 
història, però, ens posa a tots plegats en una situació fràgil i delicada. En 
llocs concorreguts, interiors i quan no es pugui mantenir la distància de 
seguretat, encara haurem de lluir la mascareta, que no hem de deixar de 
tenir ben a mà. Ja veiem la llum al final del túnel, però no podem prémer 
l’accelerador (i no perquè no ens multin per excés de velocitat, sinó per no 
estampar-nos contra el mur de la Covid-19 i perdre el control al revolt de 
la nova normalitat). Un juliol amb molta gent amb els braços adolorits per 
les punxades de les vacunes i les cames adolorides per les “punxades” dels 
mosquits. Qui ens ho havia de dir, fa un any. 
Bon estiu, bona gent! (I benvingut novament, Espavila en paper!)

Per Gerard Bidegain Figuerola | Espavila 

editorial 

Perdona, no t’havia conegut

mailto:agendaespavila@gmail.com
mailto:carmepaltor@gmail.com
http://www.instagram.com/gerardbidegain
https://www.agendaespavila.cat
https://twitter.com/espavilarevista
https://www.facebook.com/Espavila-Esparreguera-360115147485108/
https://www.instagram.com/agendaespavila/
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PBK es un restaurante joven y emprendedor que 
nace con el propósito de cambiar el concepto 'fast 
food' hacia una propuesta de más calidad, original 
y con ingredientes locales propios de nuestra gas-
tronomía. Por eso, encontrarás nuestras patatas 
PBK con salsa romesco -entre otros ingredientes-, 
hamburguesas con foie y jamón ibérico o kebabs 
con tiras de solomillo de pollo amarillo marinadas. 

Siempre hacemos personalmente todas las ela-
boraciones necesarias para nuestros platos, des-
de la masa de las pizzas (que dejamos fermentar 
48h para que tenga más calidad y fácil digestión), 
hasta las salsas que utilizamos para nuestras pa-
tatas, hamburguesas, pizzas y kebabs. El marina-
do de nuestros solomillos, nuestra salsa romesco 
o salsa pesto, nuestra salsa PBK (la salsa de la 
casa), sin olvidarnos de nuestros postres como las 
crepes o el coulant de chocolate.

La variedad y dedicación vienen acompañadas de 
la calidad de la carne, utilizando solamente carne 
ecológica de ternera, buey y pollo. Además, so-
mos el único restaurante de Cataluña con los 
permisos para comercializar hamburguesas de 
carne ecológica de buey 'Bos Taurus Primigenius' 
de raza sayaguesa. Este tipo de carne, de produc-
ción mínima pero de alta calidad, es comparada 
por algunos expertos con la carne de kobe. La 
raza sayaguesa es autóctona de Zamora y tiene el 
sello Bos Taurus Primigenius, que es la raza bovi-
na más antigua y pura de Europa. 

No nos olvidamos de los vegetarianos y veganos, 
por lo que ofrecemos opciones sin carne ni pro-
ductos de origen animal tanto para entrantes, 
como hamburguesas, pizzas, kebabs y por supues-
to los postres. Las hamburguesas veganas están 
elaboradas por nosotros mismos con legumbres y 
verduras asadas. 

Todo esto lo podréis encontrar en PBK en Av. Fran-
cesc Marimon, 108, Esparreguera. Pero si no podéis 
acercaros, también ofrecemos servicio a domicilio 
a Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Coll-
bató, Martorell y el Bruc. Toda la información sobre 
nuestros servicios y productos está en la web pbk.
es, donde además encontrareis ofertas exclusivas 
todos los días del 10, 15 y 20% de descuento.

¡Os esperamos en nuestra terraza 
inaugurada recientemente!

Av. Francesc Marimon, 108, Esparreguera.

https://www.facebook.com/PBKEsparreguera/
https://www.instagram.com/pbkesparreguera/
https://www.pbk.es
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Donada la situació d’alerta que encara es viu a causa de la pandèmia, les entitats organitzadores (Entitats del Consell Local de 
Cooperació d’Esparreguera) han decidit mantenir el mateix format de l’any passat. Seran els restaurants els qui serviran un 
àpat o un menú a les persones que comprin el tiquet de «l’Àpat Solidari». Aquest tiquet, de 18€, es podrà adquirir a la botiga 
IMAGINE (a la plaça de l’Ajuntament) o bé a la paradeta de la Plaça de la Pagesia del 25 de juny al 3 de juliol.

Els tiquets adquirits es podran bescanviar durant tot el mes de juliol, per un menú de 13 € en un dels establiments de la llista 
de participants. Els 5 € restants del tiquet aniran íntegrament a la bossa solidària per ajudes socials: aquest any Omplimlapica 
i Càritas. Caldrà posar-se en contacte amb el restaurant triat per reservar i encarregar els menús que es podran consumir al 
mateix restaurant o bé endur-se’ls. També podeu participar en la campanya solidària comprant el tiquet zero de 5 € que aniran 
íntegrament a la bossa solidària. Cal destacar que l’any passat es van recollir un total de 3.000 euros que van repartir a parts 
iguals aquestes mateixes entitats, Omplimlapica i Càritas, i que els han destinat a ajudes socials i a famílies del poble.

Amb aquesta iniciativa, també, es pretén donar una mica d’impuls a un dels sectors més afectats per la crisi, el de la restauració, 
que ha patit especialment les restriccions de confinament. A continuació, passem el llistat de restaurants i establiments que 
s’han afegit a la proposta i que s’ofereixen a fer aquest bescanvi. Recordeu de fer reserva prèvia

A Paniagua  937.774.314   |   El Raconet Ibèric  937.775.327   |   7 Culleres  937.680.888   |   Flor de Sal  937.776.153
Cal Sant  937.709.687   |   Gust de Gla  937.776.508   |   Ca l’Angelita  937.772.216   |   Land  606.235.917   |   Com a Casa 
931.564.861   |   La Volta  931.371.313   |   Deliciosus  937.777.704   |   Les Alzines  937.771.941   |   El Campanar  937.778.736  
Mamy’s Food  937.729.171   |   El Rincón Charro  937.778.889   |   Sant Jordi  937.771.055   |   El Tapeo 938.586.082

Els organitzadors d’aquest Sopar animen tothom a participar d’aquesta proposta que, a part de solidària, pot ser 
atractiva i engrescadora. Si voleu, podeu fer fotos del vostre àpat solidari i publicar-les a Instagram amb l’etiqueta 
#SoparSolidariEsparreguera

7è Sopar Solidari 
d’Esparreguera 2021
Aquest any, com ja comença a ser tradició, es torna a 
organitzar el Sopar Solidari de Festa Major. 

Ctra. de Piera, 6  Esparreguera T. 93 777 50 55

P E R R U Q U E R S  E S T I L I S T E S

Bona Festa Major!



DEL POBLE PER AL POBLE
El Sopar Solidari de la Festa Major arriba a la 6a edició. Gràcies a l’assistència d’uns 200 comensals i la col·
laboració de comerços i empreses d’Esparreguera, en els anteriors sopars es recolliren uns 3.000 €, diners 
que s’utilitzaren per a ajudes socials a famílies del poble i a diverses ONGs.
Aquest any, a causa de la pandèmia i de la crisi econòmica, l’organització canvia, excepcionalment, el for·
mat de l’esdeveniment. Mantenint “l’esperit del Sopar”, s’ha decidit que siguin els restaurants els que 
serveixin un menú amb el “Tiquet de l’Àpat Solidari”, evitant un sopar multitudinari i ajudant així un dels 
sectors perjudicats, el de la restauració.
Ara, més que mai, és necessària la nostra col·laboració.

COM HO FAREM?
Comprant els tiquets de 18 € que es podran bescanviar, al llarg del mes de juliol, per menús de 13€ en 
qualsevol establiment participant. Els 5€ restants del tiquet aniran íntegrament a la bossa solidària d’en·
guany: Omplimlapica i Càritas. 
Un cop adquirit el tiquet, caldrà posar·se en contacte amb l’establiment per reservar i encarregar els menús 
que es podran consumir al mateix restaurant o bé endur·se’ls.
També es pot participar en aquesta campanya solidària organitzant un àpat a casa vostra, comprant tiquets 
zero (5€) que aniran íntegrament a la bossa solidària. Una altra opció és fent un ingrés al compte d’Om·
plimlapica ES31 2100 0057 46 0200591497. 
Compartirem els àpats solidaris a través de les fotografies que pengeu a les xarxes amb l’etiqueta #Sopar-
SolidariEsparreguera
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Restaurants de la vila

Les entitats del Consell Local de Cooperació 

Per a qui?
Per dues entitats 
socials del poble: 
Omplimlapica i 
Càritas. 

TIQUET
MENÚ

18€

TIQUET
ZERO

5€

ÀPAT SOLIDARI 
7è SOPAR SOLIDARI  ADAPTAT

FESTA MAJOR D‘ESPARREGURA, JULIOL 2021

Tot el
mes de
Juliol 

Com?

Compra el teu 
tiquet1

escull un 
restaurant2

gaudeix del teu 
menú al restaurant 
o per emportar

3

Venda
anticipada: 
Parada a la Pça. de la Pagesia,
Divendres 25 de juny de 18h a 21h
Dissabte 26 de juny de 10h a 13h
Dijous 1 de juliol de 10h a 13h
Divendres 2 de juliol de 18h a 21h
Dissabte 3 de juliol de 10h a 13h

A "Imagine",  
Pl. de l’Ajuntament, nº 6
tot el mes de juliol
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ELS PETITS
DINAMITZEN
L’ECONOMIA
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EL PETIT COMERÇ 
ÉS LA HISTÒRIA DEL POBLE
Parlem de proximitat, de comoditat, d’exclusivitat 
en el tracte, d’originalitat i renovació permanent. 
Però el petit comerç és portador, a més, d’una gran 
tradició. La història del nostre poble s’explica, també, 
a través dels establiments més emblemàtics. És per 
això que cal convertir el petit comerç en un eix de la 
política econòmica i territorial per la seva capacitat 
de generar ocupació, riquesa, poble i qualitat de vida. 
Seria interessant començar a imaginar i experimentar 
nous escenaris de futur, fer un plantejament per no 
perdre valors i actius de què disposem: proximitat 
–no us càpiga cap dubte que és un valor a l’alça–, 
singularitat, personalització... Si no som capaços 
d’adaptar-nos a les necessitats i hàbits de la societat 
actual, perdrem pistonada.
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Av. Francesc Marimon, 104
Davant del Teatre de La Passió
Esparreguera
T. 937.759.873  M. 659.408.020
hidrotec06@gmail.com

S a l  p e r  a 
t r a c t a m e n t s  d ’ a i g u a
D e s c a l c i f i c a d o r s
O s m o s i s  i n v e r s e s
M a n t e n i m e n t s  P i s c i n e s
P r o d u c t e s  p e r  a  p i s c i n e s 

P A S S I Ó  P E R  L ' A I G U A
H I D R O T E C



estiu 2021 | juliol | espavila _ 7 
pl. ajuntament, 6 | galeries 7 | esparreguera  | 636 941 288   | rosalafargue@gmail.com

Ritual exfoliant, 
depuratiu i rejovenidor 

que optimitza el 
bronzejat amb menys 

exposició al sol, 
reforçant les defenses 
de la pell i augmentant 

la producció de 
vitamina D

Bronzejat 
+

defenses
+

Vitamina D
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DEL 1 AL 20 DE JULIOL
RONDA VERDA
BERENARS D’ESTIU
Org. Ronda Verda

DISSABTE 3.JULIOL

_6 de la tarda
FINALS DEL TORNEIG SOCIAL DE TENNIS
n Pistes de tennis. Esparreguera
Org. Club de Tennis Esparreguera 1967

_a les 9 vespre
CONCERT JAZZ
ÀLEX GUZMAN, GUITARRA; SOREN ALCARAZ, 
BATERIA; GUILLEM DURANTE, BAIX 
n Pati de Can Pasqual. Esparreguera
Org. Beques Lola Lizaran

DIJOUS 8. JULIOL

_2/4 de 7 de la tarda
RONDA VERDA
BAIXADA D’EMBARCACIONS RECICLADES
Porta el teu vaixell reciclat i 
fes·lo baixar pel tram d’aigua
n Zona Padrineta. Esparreguera
Org. Ronda Verda

Passeu la tarda en família, 
envoltats de natura. Durant 
tot el mes de juliol hi haurà 
diferents activitats per divertir·
vos mentre camineu a l’entorn 
d’Esparreguera

DIMECRES 7.JULIOL

_10 de la nit
«RAYA I L’ÚLTIM DRAC»
CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA 
n Plaça del Centre. Esparreguera
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
Org. Ajuntament d’Esparreguera

DIMARTS 6.JULIOL

_2/4 de 7 de la tarda
RONDA VERDA
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Porta material per pintar, 
nosaltres portem els fulls
n Zona furgoneta verda. Esparreguera
Org. Ronda Verda

DIJOUS 1.JULIOL

_2/4 de 7 de la tarda
RONDA VERDA
JOC DE PISTES
Troba el missatge secret amagat a la natura
n Zona 16 fonts. Esparreguera
Org. Ronda Verda

DIUMENGE 4.JULIOL

_De les 11 del matí a les 2 del migdia
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
n Piscina Municipal d’Estiu. Esparreguera
Org. Fundació Esclerosi Múltiple

_a les 8 vespre
«PAULA I DEIV EN ACÚSTIC»
PAULA GARCIA MATAS, VEU; 
DAVID CANO, GUITARRA
n Pati de Can Pasqual. Esparreguera
Org. Beques Lola Lizaran

AGENDA

CADA DIJOUS.JULIOL
_Nit
RUTA DE LA TAPA DEL BRUC
TAPA I BEGUDA 3’50€
Cada dijous Ruta de la tapa al Bruc
n Els restaurants participants: Cal Cobix, 
La Llar, Bar Gaia (Anna), Blue Bar i el Bar 
Granada. El Bruc
INFO: www.bruc.cat/rutadelatapa 
Org. Ajuntament del Bruc

La millor sanitat privada
per la teva família



La millor sanitat privada
per la teva família

100€ 25€
EN CONTRACTAR

SALUT
EN CONTRACTAR

DENTAL

QUAN EL CLIENT ESTIGUI EXEMPT DE CARÈNCIES
FINS A 200€ PER ASSEGURAT DE SALUT AMB DENTALX2
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DEL 7 AL 12 DE JULIOL
CERCAGALLINES 2.0
BALCONS DELS CARRERS DE LA VILA
Org. Ajuntament d’Esparreguera i Colla de 
Diables d’Esparreguera

Esparreguerines i 
esparreguerins, estigueu atents 
aquests dies als balcons de 
les cases, ja que les gallines 
són animals imprevisibles i no 
sabem on es poden amagar. 
Us demanem que així que 
n’identifiqueu, comuniqueu la 
situació a l’autoritat pertinent.

DIVENDRES 9.JULIOL
_2/4 de 7 de la tarda
«ESPARREGUERA 1931-1939. REPÚBLICA, 
GUERRA, REVOLUCIÓ I REPRESSIÓ»
PRESENTACIÓ LLIBRE DE JOSEP M. COBOS
Cal reserva a www.esparreguera.cat
n Can Pasqual
Org. Ajuntament d’Esparreguera

_7 de la tarda
FUTBOL 7 
32è TORNEIG D’ESTIU VILA D’ESPARREGUERA 
n Camp de futbol municipal
Org. Centre d’Esports Esparreguera

_2/4 de 8 del vespre
FUTBOL SALA
TRIANGULAR DE VETERANS
n Pistes poliesportives zona esportiva
Org. Veterans Futsal Esparreguera

_8 del vespre
COROS ROCIEROS SANTA EULÀLIA I 
NUEVOS COMIENZOS D’ESPARREGUERA
CONCERT 
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
n Plaça del Centre
Org. Ajuntament d’Esparreguera

_11 de la nit
BUHOS I PORTO BELLO
CONCERT
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
n Escenari de les Hortes
Org. Ajuntament d’Esparreguera

2/4 de 12 de la nit
SWING CONCERT
AMB FEETWARMERS QUARTET
n Plaça d'Antoni Nin i Escudé
Org. L’Ateneu d’Esparreguera

DISSABTE 10.JULIOL
_8 del matí 
TOC DE MATINADES 
PER LA VILA
n Campanar i carrers de la vila
Organitza: Castellers d’Esparreguera Col. Amics 
del Campanar d’Esparreguera

_8 del matí
PESCA INFANTIL
TORNEIG 
n Les Pells (sota el pont d’Olesa de Montserrat)
Org. Societat de Pescadors

_10 matí
CRONOESCALADA 
AL CAMPANAR
Inscrip.: barrakaesparreguera1@gmail.com
n Plaça de Santa Eulàlia
Org. Barraka Alternativa Col. Parròquia de Santa 
Eulàlia i Amics del Campanar d’Esparreguera

_2 del migdia
DINAR POPULAR 
DE FESTA MAJOR
Reserva: barrakaesparreguera1@gmail.com
n Plaça de Santa Eulàlia
Org. Barraka Alternativa

6 de la tarda
TEATRE
ESPECTACLE TEATRAL
n Plaça de Santa Eulàlia
Reserva: barrakaesparreguera1@gmail.com

Org. Barraka Alternativa

6 de la tarda
BITLLES I PETANCA
TORNEIG
n Pistes de petanca del Barri Font
Org. Club de Petanca i Bitlles del Barri Font

_7 de la tarda 
PROGRAMA DE RÀDIO 
DE FESTA MAJOR 
n Plaça de l’Ajuntament 
Durant el programa es farà públic el 
veredicte del II Concurs de Versots Gitanos.
Organitza: Ràdio Esparreguera 89.4FM

_2/4 de 8 del vespre
CONCERT DE GRALLES 
ELS GRALLERS MÚSX
n Plaça del Centre
Reserva: colla@castellersdesparreguera.cat
Org. Castellers d’Esparreguera

_9 del vespre
PANDEMÒNIUM INFANTIL
CERCAVILA
n Av. de Francesc Macià (entre el carrers de 
l’Hospital i de Balmes)
Org. Ajuntament d’Esparreguera i La Fede

_10 del vespre
PANDEMÒNIUM DE FESTA MAJOR
CORREFOC 
El correfoc canvia d’ubicació, no hi 
haurà interacció entre públic i diables i 
l’aforament serà limitat.
n Av. de Francesc Macià (entre el carrers 
de l’Hospital i de Balmes)
Org. Ajuntament d’Esparreguera i La Fede

_11 de la nit
LILDAMI I MI.AMARGO
CONCERT 
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
n Aparcament de les Hortes
Org. Ajuntament d’Esparreguera

_12 de la nit
SESSIÓ DJ’S REMEMBER
ANYS 80/90
n Plaça d’Antoni Nin i Escudé
Org. L’Ateneu d’Esparreguera

DIJOUS 8. JULIOL
_6 de la tarda
20 ANYS DE FÒRUM 21
OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ
L’exposició romandrà oberta els dies 8, 9, 
10, 11, 15, 16, 17 i 18 de juliol.
n Sala d’Exposicions Municipal
Org. Fòrum XXI

_7 de la tarda
PENJADA DE LA SENYERA I   
REPICADA DE CAMPANES 
INICI DE LA FESTA MAJOR
n Campanar de Santa Eulàlia
Org. Amics del Campanar d’Esparreguera

_2/4 de 8 del vespre
PREGÓ I CONCERT DE LA BANDA
AMB L’ACTOR DAFNIS BALDUZ I LA 
BANDA DE MÚSICA D’ESPARREGUERA
n Escenari de les Hortes
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
Org. Ajuntament d’Esparreguera

_2/4 d’11 de la nit
IMPRO SHOW
ESPECTACLE DE PLANETA IMPRO
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat 
n Escenari de les Hortes
Org. Ajuntament d’Esparreguera

FME!

FESTA MAJOR 2021 ESPARREGUERA
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NIT 
DELS 

SETS
TRENTA-UN ANYS 
DEL SETSETSET
D’ESPAR-
             REGUERA

PATI DEL 
PATRONAT
8 VESPRE

17 JULIOL 2021

Festa Major 
d’Estiu

E S P A R R E G U E R A

Organitza:

PANDEMONIUM
,

Dissabte 10 de juliol
21.00 h infantil / 22.00 h adults 

20
21

Avinguda de Francesc Macià (entre els carrers de l’Hospital i de Balmes)

ATENCIÓ!
- No es permet la interacció entre el públic i els diables.
- Cal venir preparat pel foc: eviteu roba de teixit sintètic i porteu 
elements de protecció.
- No utilitzeu gel hidroalcohòlic, és altament inflamable.
- Utilitzeu mascaretes de cotó 100%.
- Mantingueu-vos en la zona habilitada per als espectadors.
- Mantingueu la distància interpersonal de seguretat.

!

Aforament limitat

La colla de Diables NO es fa responsable de les conseqüències de no 
acomplir les normes.

ESPORTS AMAT
C. Gran, 7 
93 777 17 52
amatbs.com
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DIUMENGE 11.JULIOL
_2/4 de 7 del matí
PESCA 
CONCURS DE PER A ADULTS
n Les Pells (sota el pont d’Olesa de Montserrat)
Org. Societat de Pescadors

_9 del matí
PETANCA
TORNEIG SOCIAL
n Pistes de Petanca de la Plana
Org. Club de Petanca AV la Plana

_10 del matí
ESCACS 
XXI TORNEIG DE FESTA MAJOR
n Sala petita de la Passió
Org. Club d’Escacs la Passió d’Esparreguera

_11 del matí
FUTBOL DE VETERANS 
QUADRANGULAR DE FESTA MAJOR
n Camp de futbol municipal
Org. Club Esportiu Veterans d’Esparreguera

_2/4 de 12 del migdia
REPICADA DE CAMPANES 
DE FESTA MAJOR
n Campanar de Santa Eulàlia
Org. Amics del Campanar d’Esparreguera

_12 del matí
OFICI SOLEMNE 
DE FESTA MAJOR 
n Església de Santa Eulàlia
Org. Parròquia de Santa Eulàlia d’Esparreguera

_12 del migdia
CERCAVILA 
DE FESTA MAJOR
Ball de les Gallines de la Colla de 
Diables d’Esparreguera, els Geganters 
d’Esparreguera, la Colla Bastonera del 
Montserratí, les Gitanes Montserratines, 
els Castellers d’Esparreguera i la Banda de 
Música d’Esparreguera
n Av. de Francesc Macià (entre els carrers de 
l’Hospital i de Balmes)
Org. Ajuntament d’Esparreguera i La Fede

_6 de la tarda
BITLLES I PETANCA
TORNEIG
n Pistes de petanca del Barri Font
Org. Club Petanca i Bitlles Barri Font

_7 de la tarda
COBLA ORQUESTRA ELS MONTGRINS
AUDICIÓ DE SARDANES
n Escenari de les Hortes
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
Org. Ajuntament d’Esparreguera

_7 de la tarda
«INFIDELS»
TEATRE DE FESTA MAJOR 
Idea i direcció de Jaume Rovira.
Venda d’entrades a www.lapassio.net
n Teatre de La Passió
Org. La Passió d’Esparreguera

_8 del vespre
COI ELS MONTGRONS 
I LA COLLA BASTONERA DEL MONTSERRATÍ
CONCERT DE TAVERNA
Reserva: collabastoneradelmontserrati@
gmail.com
n Plaça del Centre
Org. Colla Bastonera del Montserratí 

_10 de la nit
ORQUESTRA ELS MONTGRINS
CONCERT DE FESTA MAJOR 
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
n Escenari de les Hortes
Org. Ajuntament d’Esparreguera

_2/4 d’11 de la nit
ALBERT BOIRA
MONÒLEGS
Cal reserva prèvia al tel. 937776906
n Plaça d’Antoni Nin i Escudé
Org. L’Ateneu d’Esparreguera

DIUMENGE 11.JULIOL
_8 del vespre
COI ELS MONTGRONS 
I LA COLLA BASTONERA DEL MONTSERRATÍ
CONCERT DE TAVERNA
Reserva: 
collabastoneradelmontserrati@gmail.com
n Plaça del Centre
Org. Colla Bastonera del Montserratí 

Els bastoners d’Esparreguera 
s’apunten a totes, no els falta 
energia ni estímuls. Aquest 
concert de taverna serà un dels 
pocs actes que se celebraran a la 
plaça del Centre

EL NUNCI DE FESTA MAJOR
CIA. ROBERT GOBERN 
n Espectacle itinerant
Org. Ajuntament d’Esparreguera

n Dissabte 10 de juliol
A les 11 del matí, al barri Font del Vidal
A les 12 del migdia, al barri Font
A les 7 de la tarda, al barri de la Plana
A les 8 del vespre, al barri del Castell
n Diumenge 11 de juliol
A les 11 del matí, al barri de Can Rial
A les 12 del migdia, al Mas d’en Gall
A les 7 de la tarda, a Can Vinyals
A les 8 del vespre, a Can Sedó
n Dilluns 12 de juliol
A les 11 del matí, a la Zona Esportiva
A les 12 del migdia, al barri del Centre
A les 7 de la tarda, al barri de Can Comelles
A les 8 del vespre, a les Tres Caravel·les

DILLUNS 12.JULIOL
7 de la tarda
MOSTRA DE CULTURA POPULAR 
INFANTIL
Colles infantils de la Federació d'Entitats 
de Cultura Popular i Tradicional Catalana 
d'Esparreguera (geganters, castellers, 
diables, bastoners i gitanes)
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
n Escenari de les Hortes
Org. Ajuntament d’Esparreguera i La Fede

A partir de les 7 de la tarda
AMBAUKA 
CONCERT FAMILIAR 
n Escenari de les Hortes
Org. Ajuntament d’Esparreguera i La Fede

2/4 d’11 de la nit
CASTELL DE FOCS 
CLOENDA DE LA FESTA MAJOR
n Plaça de la Serralada
Org. Ajuntament d’Esparreguera

11 de la nit
LA SALSETA DEL POBLE SEC
CONCERT CLOENDA FESTA MAJOR 
n Escenari de les Hortes
Cal reserva a entrades.esparreguera.cat
Org. Ajuntament d’Esparreguera

FESTA MAJOR 2021 ESPARREGUERA

FME!
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“Assessoria comptable-fiscal, laboral i 
jurídica. Donant una especial rellevància al 
tracte de proximitat amb el client, fent-li 
un pressupost i assessorament ajustat a la 
seva mida”
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C/ Gran, 53 
Esparreguera

Tel. 649267499
hola@mo-he.es
www.mo-he.es

Contacta amb 
nosaltres perquè 

et puguem 
assessorar i 

tramitar la teva 
declaració.

Comptabilitat per a empreses

Assessoria fiscal

Assessoria laboral

Assessorament i gestió jurídica

Gestió íntegra de tràmits mercantils

Organització empresarial per a PIME i autònoms

Tramitem totes les gestions referents:

Certificats Energètics
Cèdules d’habitabilitat
Inspecció tècnica d’edificis (ITE)
Canvis de titular en vehicles
Duplicat de documentació
Traduccions jurades
Assegurances
Declaració de renda

http://www.mo-he.es
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DEL 1 AL 20 DE JULIOL
RONDA VERDA
BERENARS D’ESTIU
Org. Ronda Verda

Passeu la tarda en família 
envoltats de natura.
Durant tot els mes de juliol hi 
haurà diferents activitats per 
divertir·vos mentre camineu a 
l’entorn d’Esparreguera.

DIUMENGE 11.JULIOL

_7 de la tarda
«ENTRE DONES, PEDRES I OSSOS
TEATRE 
Inspirada en el llibre «Mujeres que 
corren con los lobos» de Clarissa Pinkola, 
protagonitzada per Caludia Anyor
n Teatret (Francesc Macià, 66 Esparreguera)
Org. Tramateatre

AGENDA

DIMARTS 13.JULIOL
_2/4 de 7 de la tarda
RONDA VERDA
CONTACONTES
Inspirada en el llibre «Mujeres que 
Escoltaràs bones històries. (Porteu cadires i 
o mantes per seure a terra)
n Zona furgoneta verda. Esparreguera
Org. Ronda verda

DIJOUS 15.JULIOL
_2/4 de 7 de la tarda
RONDA VERDA
ARTNATURE
Pintarem pedres i farem obres d’art 
efimeres amb elements de la natura
n Zona roureda (aparcament de les 
Hortes) Esparreguera
Org. Ronda verda

DIMARTS 20.JULIOL
_2/4 de 7 de la tarda
RONDA VERDA
ACTIVITAT SORPRESA
n Zona 16 fonts. Esparreguera
Org. Ronda verda

24.25.JULIOL
_11 del matí
FESTIVAL GONG
NOVES SONORITATS
Ravid Goldschmidt i Ferran Palau són els 
convidats més destacats d’una edició que 
per les restriccions de la pandèmia oferirà 
tots els concerts a l’aire lliure a la terrassa.
n Coves de Montserrat. Collbató
Info i entrades: www.gong.cat
Org.DOM

DIUMENGE 25.JULIOL
_7 de la tarda
CONCERT DE FLAUTA I ORGUE
AMICS DE L’ORGUE
Marc Farré, flauta i Joan Castillo, orgue. 
Obres de Bach, Vivaldi, Mouquet i Haendel.
n Església de Sant Corneli. Collbató
Org.Amics de l’Orgue

DISSABTE 17.JULIOL
_11 del matí
COLLBATÓ MEDIEVAL I MOLÍ D’OLI
VISITES GUIADES
Descobrir Collbató i la seva història.
n Plaça de l’Era. Collbató
Entrades: covesmontserrat.cat 
Org. Ajuntament de Collbató

DISSABTE I DIUMENGE 
_tot el dia
INSPIRA MONTSERRAT
CAP DE SETMANA
Expriències per un estil de vida conscient i 
respectuós: Salut, benestar, alimentació…
n A la natura. Collbató
Contacte: inspiramontserrat@gmail.com
Org. Ajuntament de Collbató

DISSABTE 17.JULIOL

_8 de la tarda
ENTREGA DELS SETS
SETSETSET
26a edició dels SETS
n Pati del Patronat . Esparreguera
Reserves: 618.313.899 
Org. Setsetset Associació Cultural

 

Som una associació en què volem donar a conèixer la costura artesanal l'elaboració de comple-
ments per a nadons. Impulsem l'economia local col·laborant amb tallers per la zona. Volem poten-
ciar el Km 0 per tal de minimitzar els efectes del transport. També tenim una altra línia de Mercat 

que es La Basta Factory, on tenim productes Zero Waste, tot fet per nosaltres.

Apostem per un projecte on es pot mostrar la nostra passió per la costura i el ganxet, i 
aportar una mica d'amor en uns moments difícils.

Què podeu
trobar?

Apostem per una Economia on el valor princi-
pal és la satisfacció de les persones per sobre 
dels interessos monetaris. 
Tots els nostres productes són artesanals, i els 
nostres criteris són de crear roba sostenible, 
de proximitat on l’Economia Circular sigui el 
nostre pilar. 

Ha nascut un nadó i no saps el que 
regalar, puix nosaltres t'oferim un 
ventall ampli de productes.

Des de productes fets a ganxet, productes 
per a nadons de tela, productes per la neteja 
facial, neteja íntima, i fa poc hem introduït la 
personalització dels productes, per donar un 
toc més individualitzat a cada encàrrec que 
ens feu.
Tot fet 100% a mà i posant molt d'èmfasi en 
l'empremta ecològica pel nostre planeta.

Ens podreu trobar a fires, sobretot 
aquelles on es treballi l'Economia Social 
i Solidària, Mercats de Nadal, etc… Però si 
voleu més informació sobretot el que fem, 
ens podeu contactar per Whatsapp, o pel 
correu electrònic.

Les nostres creacions van des de 
productes per a nadons, a arribar a fer 
productes per minimitzar l’ús dels 
plàstics.

HANDMADE

Ens formem per 
poder oferir-vos el 

millor de nosaltres.

Tot el que fem

Detalls de naixement Complements

Tot mena de productes de ganxet com 
ara ninos, mossegadors, mantetes, 
etc..

Amigurumis
Des de compreses de tela, fins a 
bosses per portar el pa. Bosses per la 
fruita, discs desmaquillats, tot per fer 
fora els plàstics

Productes Zero Waste

Bosses, motxiles, pistoleres, tot molt
pràctic per a grans i petits
adaptant-nos a tot el que hagi de venir.

+34 638 839 638

hola@babycrotx.com

@babycrotx

@labastafactory

www.babycrotx.com

Ens pots trobar a:
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LOLA 2021

IN_LOLA - PRESENTACIÓ  FESTIVAL LOLA
• TERRITORI PINGÜÍ / CIA PINGUS / SET 
FESTIVAL LOLA 2021
• ELS FUSELLS DE LA SENYORA CARRAR / CIA ALGALLINER / SET
• MONÒ LEG DEL PERDÓ  / MESTRES.CASASSES / SET
• CADIRES / CIA TEOREMA / OCT
• SALOMÉ / CIA LA CREMOSA / 0CT
• AMIC DILECTÍSSIM / LOLAFESTIVAL. SPARAGARIA. LAPASSIÓ  / OCT
• CYRANO / TRAMATEATRE / OCT.NOV

estimem, denunciem, reivindiquem, convencem, 
expliquem, comprenem, solidaritzem, empenyem, 
acollim, sotmetem, animem, pervertim, lloem, 
agradem, casem, venem, sumem, restem, dansem 
dialoguem, avorrim, insultem, premiem, divertim, 
recitem, cantem, embarguem, presentem, tallem 
construïm, eduquem, engresquem, signifiquem, 
interpretem, dirigim, toquem … SOM PARAULES!

Totes les funcions tindran lloc al Teatre de La Passió d’Esparreguera, llevat del 

«Cyrano» que es farà al Teatret per la celebració dels 30 anys de Tramateatre.

>SET.OCT.NOV

https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021
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TERRITORI PINGÜÍ
cia pingus  _set

ELS FUSELLS DE LA 
SENYORA CARRAR

cia algalliner  _set

SALOMÉ
cia la cremosa  _oct

AMIC DILECTÍSSIM
sparagaria.tramateatre.lapassió  

_oct

_IN
LOLA

https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/territori-pingui
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/els-fusells-de-la-senyora-carrar
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/salome
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/amic-dilectissim
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MONÒLEG DEL PERDÓ
mestres /casasses  _set

CADIRES
cia teorema  _oct

CYRANO
cia tramateatre  _oct.nov

Aquest any hem volgut recuperar l'INLOLA, 
un projecte que acull joves formacions 
esparreguerines i combina diverses 
disciplines artístiques en un programa 
paral·lel al del festival. El projecte 
«Territori Pingüí», de la Cia Pingus, enceta 
aquesta nova etapa fent la presentació 
de la programació del festival, el cap de 
setmana de l'11 de setembre. El 19 de 
setembre alça el teló Festival LOLA 2021 i 
les companyies AlGalliner, La Bacanal, La 
Cremosa i Albert Mestres ens presentaran 
els seus espectacles amb els quals la força 
de la paraula es fa palesa: Brecht, Wilde, 
Casasses... També estrenarem «Amic 
dilectíssim», coproducció de l'Sparagaria 
Orquestra, LolaFestival i el Teatre de La 
Passió d'Esparreguera, que parteix de 
la correspondència entre Josep Borràs i 
Ramon Torruella, autors de La Passió. Com 
a colofó, i per celebrar el 30è aniversari de 
Tramateatre, aquesta companyia estrena al 
Teatret l'obra de Rostand, «Cyrano». 

https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/cyrano
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/monoleg-del-perdo
https://tramateatre.wixsite.com/lola-2021/events/cadires
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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 

· body balance · zumba · mindfulness · estiraments I TONIFICACIÓ

TERÀPIES 

· acupuntura · quiromassatge · astrologia · dietètica i nutrició 

· osteopatia · constel·lacions i moviments sistèmics

Na
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 i
Teràpies
Sistèmiques
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EL PETIT COMERÇ COL·LABORA 
AMB LES ASSOCIACIONS I 
PATROCINEN ACTIVITATS

Germina i crea negocis innovadors, 
creatius, sostenibles i integrats 
a l’entorn urbà. Participen en les 
activitats comunitàries patrocinant 
i donant suport a entitats i 
associacions. És la base de la nova 
economia intel·ligent: crea més 
llocs de treball i de més qualitat; 
els beneficis econòmics reactiven 
l’economia del poble i realimenten 
el mateix comerç; promou els 
productes locals i enforteix 
Esparreguera... Un comerç urbà 
és vital per a evitar la degradació 
de la població i fa innecessària la 
utilització del transport privat. És a 
dir, fa la ciutat més assequible, més 
amable i més democràtica.



pastisseria i degustació
CARRER ARBRES, 2 .  ESPARREGUERA

93 777 57 38
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ELS PETITS 
SON MÉS 
SOSTENIBLES

bossa dissenyada
per l’espavila
i creada per

whatsapp 638 839 638 hola@
babycrotx.com
@babycrotx
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a: 
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635 766 868

@coaurea_holistic

coaurea@gmail.com

CRISTINA ORTUÑO

TERÀPIES I SERVEIS PER ASSOLIR LA 
PLENITUD EMOCIONAL I FÍSICA
KINESIOLOGIA NEUROENERGÈTICA 
TERÀPIA MANUAL TIR TERÀPIA INTEGRADA REGENERATIVA 
EL CODI DE L’EMOCIÓ    
GEOBIOLOGIA ENERGÈTICA, HARMONITZACIÓ D’ESPAIS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunci_espavila_170x115_sang3mm.pdf   1   23/6/2021   7:55:44

C/ dels Arbres, 1 
Esparreguera 
937 77 65 72
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Rentar les albergínies i tallar-les a daus de no més de 3 cm. En una 
paella posar 2 cullerades d’oli i daurar l’albergínia remenant sovint. 
Retirar i reservar l’albergínia. Fregir uns pinyons i reservar. Afegir la 
resta de l’oli i sofregir l’all i la ceba tallat petit. Deixar cuinar durant 
uns 3 minuts. Afegir el sucre i barrejar amb l’all i la ceba deixant que 
es caramel·litzin. Afegir el vinagre i el xerès i remenar sense parar 
durant un minut. Finalment, afegir l’albergínia i els pinyons i deixar 
cuinar durant uns 3 minuts, remenant constantment perquè no es 
cremi. Abans de traure-ho del foc afegir una mica d’alfàbrega i servir de 
seguida. Un plat fàcil de fer i boníssim!

ALBERGÍNIES CARAMEL·LITZADES

cuinar com la mare  carme p. simon Un temps meravellós, és la temporada de les verdures més 
coloristes: tomàquets, pebrots, carabassons, albergínies, patates 
noves, mongeta tendra, enciams… i si ho saps combinar pots 
fer, pastissos, cocs, arrossos, sopes, trites, salses, begudes, 
arrebossats, rostits, gratinats…  per menjar calent o per picar en 
un sopar fred.

Ingredients 
albergínies •

oli d’oliva •
2 dents d’all •

1 ceba •
1 raig de xerès •

4 cdes de sucre moreno •
4 cdes de vinagre •

alfàbrega •
un grapat de pinyons

clic!

https://www.agendaespavila.cat/cuina/
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937.709.845    @serra_esparreguera
Esparreguera: ·c/ Sant Joan, 3 Martorell: ·c/del Mur, 32  ·Rambla de les Bòbiles Mercat (parada 30) 

Us hem preparat per aquests dies: 
safates d’ibèrics, d’embotits artesanals, de 
formatges; formatge de cabra amb mel, 
ideal per a amanides; foie gras; salmó; 
pernil cuit; croquetes; amanides –russa, 
Waldorf, de marisc–; hummus; canelons 
de rostit; canelons exquisits d’ànec, ceps i 

poma; canelons d’estiu; pastís de tonyina; 
creps –de pernil dolç i gouda, de sobrassada 
i havarti, de pernil ibèric i brie–; nuggets per 
fornejar amb salsa barbacoa gurmet... i encara 
tota mena de carns, presa ibèrica farcida de 
bolets, llaminera farcida de foie, carns, 
hamburgueses i botifarres per a barbacoes.

Us desitgem molt bona Festa Major! 

https://www.instagram.com/serra_esparreguera/
https://www.instagram.com/serra_esparreguera/
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En una paella ampla escalfar un raig abundant d’oli i sofregir la 
ceba ben picada. Quan estigui daurada afegir les tàperes i les olives. 
Incorporar un tomàquet petit tallat a daus. Coure uns cinc minuts tot 
remenant i afegir una o dues cullerades de sobrassada, segons el gust. 
Continuar remenant fins que la sobrassada es desfaci una mica. En una 
olla coure la pasta en abundant aigua amb sal, quan estigui cuita afegir 
a la paella mica a mica i si voleu podeu posar un mig cullerot de l’aigua 
de la cocció, remenar bé perquè s’impregni de la salsa. Saltar un parell 
de minuts i cap al plat! Afegir una mica de formatge de Maó ratllat. 
Agrada fins i tot als qui no els agrada la sobrassada calenta.

ESPAGUETIS AMB SOBRASSADA

cuinar com la mare  carme p. simon La pasta acostuma a ser un plat que agrada a tothom i a més 
admet tantes variants com vulguis.  Darrerament he estat 
buscant plats menorquins i una de les seves delicadeses és la 
sobrassada, que evidentment emprem moltíssim en els seus 
plats, l’utilitzen també per afegir sabor a les pastes i arrossos.

Ingredients 
espaguetis •

una ceba petita •
oli d’oliva •

unes tàperes •
tomàquet •

sobrassada •
olives d’Aragó •

clic!



Esteu pensant a organitzar un dinar o sopar 

popular i no sabeu com fer-ho? 

Si esteu organitzant un esdeveniment, una festa o 

celebració i penseu que no hi pot faltar el moment de 

l’àpat popular, amb nosaltres podeu trobar una 

solució ben imaginativa. 

Us gestionem tota la feina. 

Tenim tot el material necessari per dur-ho a terme.

Podem oferir-vos tot el que cal per garantir que les vostres 

celebracions siguin un èxit: graellades de carn, paelles i 

fideuades, servei de bar, lloguer de material… 

I, per descomptat, la nostra especialitat: 

Porcs sencers rostits!

Vosaltres passeu-ho bé; nosaltres ens encarreguem de tot!

Des de fa anys vivim amb passió el món de la restauració i la 

gastronomia popular, treballant a càterings, fires i 

esdeveniments al carrer de tot tipus. Hem après i adquirit 

els coneixements per poder realitzar esdeveniments de gran 

envergadura, oferir tot tipus de serveis i adaptar-nos a les 

necessitats de cada grup, entitat o particular.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

619820149
info@brasacatalana.cat        www.brasacatalana.cat

Esparreguera, Països Catalans

937 72 92 99    @rebost del montserrati
Esparreguera · c/ Camí Ral, 14 

Vins embotellats i a granel, vermuts, licors, ratafies: productes artesanals 
i de proximitat. També són punt de recollida de la Cistella de Cal Mas.
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Preescalfar el forn a 180 °C i greixar el motlle. Barrejar tots els ingredients 
(menys les cireres) vigilant que no quedin grumolls. Al fons del motlle posar 
les cireres sense pinyol. Abocar pel damunt la barreja (he fet servir un motlle 
de 24 cm de diàmetre). Com més petit és el diàmetre del motlle més temps de 
cocció en el forn. Durant la cocció les cireres quedaran una mica cobertes per 
la massa quan aquesta pugi. Enfornar a 180 °C, durant 30/35 minuts, al mig 
del forn. Quan quedin 5 minuts ficar un objecte amb punxa i si surt net, ja està 
llest. Un bon clafoutis s’eleva durant la cocció, torna a baixar quan es refreda. 
Posar sucre pel damunt abans de servir. Un bon pastís per a aprofitar el millor 
moment de les cireres. Si voleu en podeu fer-ne i congelar.

CLAFOUTIS DE CIRERES D’ESPARREGUERA

cuinar com la mare  carme p. simon Si les verdures de temporada són bones, no ens deixem 
les fruites, meravelloses, i les podeu trobar fàcilment 
d’Esparreguera. Cireres boníssimes, mirabolans, peres de 
sant Joan, nespres, albercocs, préssecs, clàudies... Us deixo 
unes postres que s’han convertit amb les postres preferides 
de la família i una manera deliciosa de menjar cireres.

Ingredients 
500 g cireres •

75 g de farina •
100 g de sucre •

3 ous + 1 rovell •
150 de llet sencera •
essència de vainilla •

sucre per decorar •
farina i mantega per a 

untar motlle•

clic!

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


Medicina i Serveis
CREU BLAVA

Una de les especialitats del centre 
mèdic CREU BLAVA és la REHABILITACIÓ. 
Disposem d’un equip multidisciplinari 
altament qualificat per a avaluar i 
atendre les necessitats dels pacients, 

format per traumatòlegs, osteòpata, 
fisioterapeutes i un equip tècnic i 
mecànic preparat per oferir un ampli 
servei. Posem una especial dedicació en 
la rehabilitació del sòl pelvià. 

Patir dolor no ha de ser la normalitat!

FISIOTERAPÈUTICS
• Jordi Climent
• Tere del Moral
• Josep Serrano
• Núria Huguet

SÒ L PELVIÀ FISIO
• Núria Huguet

OSTEÒ PATA
• Dr. Lluís Àlvarez

TRAUMATÒ LEGS
• Dr. Josep Manel Casulleras 
• Dr. Víctor Ramon Domingo

REHABILITACIÓ
• Reeducació postural
• Magnetoteràpia
• Laserteràpia
• Ultrasò
• Electroteràpia: 

antidolor, teràpia 
manual, massoteràpia, 
electroestimulació muscular

• Tractament ATM
• Punció seca
• Ventoses
• Osteopatia
• Drenatge limfàtic
• Fibròlisi diacutània (ganxos)
• Kinesiotaping

REHABILITACIÓ DEL SÒ L PELVIÀ
• Embaràs • Postpart
• Tractament incontinències 

per home i dona: urinària 
d’esforç i d’urgència, etc.

• Disfuncions sexuals
• Reeducació 

abdominopelviana
• Gimnàstica abdominal 

hipopressiva

DOLÈNCIES
• Dolor
• Problemes articulars
• Inflamació
• Pre i post operació
• Accidents de trànsit
• Àlgies de la columna
• Neurodinàmica
• Traumatismes
• Problemes musculars

FENT SALUT AL TEU COSTAT!
PACIENTS PRIVATS I MÚTUES MÈDIQUES PRIVADES BONO 

10 sessions 
+ 1 regal 
200€

BONO 
5 sessions 
+ 1 regal 
120€

PER A PACIENTS PRIVATS, PER UN TEMPS LIMITAT 

CITA PREVIA
93 777 63 53

AV. MIL·LENARI 4-6
ESPARREGUERA 
T. 93.777.63.53 

www.creublava.org

HORARIS 
de 7:00 a 20:30

No tanquem al migdia
Hores concertades

https://www.instagram.com/centremedic_creublava/
https://www.facebook.com/medicinaserveis.creublava/
http://www.creublava.org
http://www.creublava.org
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627.989.568
937 778.0 44
Av. Francesc Macià, 76 
08292 Esparreguera
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EL PETIT COMERÇ OFEREIX 
ATENCIÓ PERSONALITZADA
El comerç i el servei local o de proximitat no es pot 
permetre no ser exigent amb ell mateix, ha d’oferir 
qualitat i atenció personalitzada, el client tornarà 
l’endemà i aquesta és la millor publicitat, la diferència 
que el comerciant ha de tenir en compte. És cert que, 
sigui com sigui, el model de comerç està canviant i el 
comerç local s’haurà d’adaptar, però vetllant per no 
perdre mai l’esperit de servei i la particularitat de cada 
establiment. Els comerços locals fan un poble singular 
i no un poble franquícia. Un dels actius principals i de 
valor afegit del nostre poble és el comerç propi. De 
franquícies, en podem trobar a qualsevol ciutat del 
món, mentre que el nostre comerç ens identifica.
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Seguramente alguna vez en tu vida te encontraste que al levantarte no podías 
girar el cuello. Con dolor o sin dolor. Puede ser que ese dolor del cuello invite a 
vértigos, dolores de cabeza, entre otros síntomas molestos... Quizás llevas tiempo 
con dolor en tus trapecios, zona del cuello en general.
El trabajo y las malas posturas nos llevan a realizar movimientos que nos 
lesionan. Nuestro cuerpo en general lleva mucha historia detrás, cada persona y 
cada caso tiene unas dolencias distintas que hacen su dolor diferente.
Os explico, este es un caso de dolor en ambos trapecios con un problema serio 
de rotura en la musculatura hacia ambos hombros. Con afectación del manguito 
rotador. Como podéis ver en las imágenes pasan de muy rojo, que es mucho calor 
e inflamación a un verde amarillo que es una zona más fría y sin lesiones.
Hay un antes y un después del tratamiento, en el cual se aprecia un antes con 
más zona roja y un después donde hay menos. Esta imagen se obtiene mediante 
una cámara térmica donde se hace evidente la bajada de inflamación, por lo tanto 
menos dolor y una mejoría, sesión tras sesión.
La acupuntura es un tratamiento efectivo y notable. Cada caso es único. Pero 
sus efectos son notables desde la primera sesión. Pregunta por tu caso estoy 
segura de poderte ayudar. Y sin efectos secundarios, totalmente compatible 
con cualquier tipo de tratamiento médico, sea rehabilitación, masajes y/o 
medicamentos.
Como siempre con ganas de poderte ayudar
Daniela Sánchez, acupuntora

Acupuntura Xinesa i Japonesa
Gestalt . Naturopatia . Flors de Bach 
Aromateràpia .  Reflexologia Podal 
Quiromassatge . Doula . Health Coach

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

ACUPUTURA 
CHINA Y JAPONESA

ANTES DEL TRATAMIENTO

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Os presento una nueva incorporación en el Centro Zhi. Llevábamos mucho tiempo 
buscando otra manera de poder ayudaros en vuestra salud. Estas són sus palabras.
Hola, soy Anna Martínez Torelli. Ante la adversidad de una enfermedad crónica 
degenerativa e incurable (lipedema), decidí empoderarme como paciente, estudié y 
desarrollé técnicas para ayudarme a sanar y mejorar mi calidad de vida. Conseguí bajar 30 
kg, que eran mi lastre desde hace más de 30 años. Hoy me siento más joven, más enérgica, 
y más feliz, me ha cambiado la vida! Siento la necesidad de compartirlo contigo, deseo que 
tú también lo consigas, por ello me uno al equipo del Centro Zhi Acupuntec como Health 
Coach, para acompañarte y guiarte holísticamente en mejorar tu calidad vida, recuperar la 
energía vital, ganar felicidad, evitar el envejecimiento prematuro, mejorar tu salud y, si lo 
necesitas, esto traerá consigo una pérdida de peso, siempre como consecuencia del proceso 
y no un fin en sí mismo. Te ayudaré desde mis conocimientos y mi propia experiencia; si yo 
lo he conseguido, tú también puedes hacerlo, sólo necesitas saber el camino.
Si te interesa, llama a Centro Zhi al 93.663.76.55 o pasa a vernos.



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

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

POLICIA 
LOCAL 
93 777 55 77

TELEFONS D’INTERÈS A ESPARREGUERA

FARMÀCIES DE TORN ESPARREGUERA

JULIOL 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   

 

   GUA GIL FLO TAU 

GUA COS CAM GIL ESC GIL FLO 

TAU PLA COS CAM  ESC CAM TAU 

FLO GUA PLA COS CAM ESC TAU 

GIL FLO CUA PLA COS CAM



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

Cuidant 
dels vostres 
somriures!

Benvinguda Festa Major!
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CAN COMELLES

NOVA PROMOCIÓ
D'HABITATGES 

PER A MÉS INFORMACIÓ 937771148 - 679474897
metspromotora@gmail.com

Habitatges de 170m²  - Qualificació energètica A 
4 habitacions + estudi - Jardí de 50m² 

Conjunt de 8 habitatges en filera

PROJECTE: OBRA: 

CAN COMELLES

NOVA PROMOCIÓ
D'HABITATGES 

PER A MÉS INFORMACIÓ 937771148 - 679474897
metspromotora@gmail.com

Habitatges de 170m²  - Qualificació energètica A 
4 habitacions + estudi - Jardí de 50m² 

Conjunt de 8 habitatges en filera

PROJECTE: OBRA: 


