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ABELEIRA Colon, 91 T. 93 778 21 19
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Editorial
Comença el mes d’abril i malgrat 
la intermitent meteorologia i amb 
la gent recordant els dies de des-
cans per la Setmana Santa, ens 
queda el pont de finals de mes. 
Sembla que amb tanta crisi solta 
per aquí, el bon clima o les petites 
alegries que ens busquem es con-
verteixen en grans tresors, com si 
ens hagués tocat l’Euromillones. 
Aquests temps dolents que corren 
ens haurien de fer pensar en noves 
oportunitats, en noves estratègies 
i a reprendre vells costums que 
ajudin a sobreviure el dia a dia. 
No hi ha mal que duri cent anys... 
ni cos que ho resisteixi, així que 
intentem posar bona cara al clima 
quan no acompanya i al treball 
quan escasseja.

Aquesta edició del periòdic és 
especial perquè publiquem tota 
la informació relacionada amb la 
Diada de Sant Jordi, tradició que 
no hem de perdre. Sant Jordi, una 
de les tradicionals festes catalanes 
gairebé ens obliga a estar pen-
dents de les novetats editorials i 
de passejar pel poble i celebrar 
aquest intercanvi de roses i lli-
bres amb els nostres éssers més 
benvolguts. Per això, intentem no 
perdre aquestes tradicions que 
ens marca el calendari i que ens 
conviden a trencar amb la rutina.

Una edició més, ens quedem curts 
d’espai a les nostres pàgines. Es-
tem preparant noves seccions i 
reprenem “L'entrevista”, però això 
serà cap a l’estiu. Volem agrair des 
d’aquí els articles que ens escriviu  
o que pengeu a les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram, 
etcètera), perquè els olesans i 
olesanes s’han adonat que una 
de les maneres més eficaces de 
fer conèixer les seves inquietuds 
i reclamacions és a través d'un 
mitjà de comunicació, en aquest 
cas el nostre. No podem estar més 
que agraïts, perquè el 08640 se 
segueix realitzant cada més amb 
la vostra aportació i cada vegada 
més el sentiu com a propi. 

Per últim, de les notícies relaciona-
des al procés català, a sis mesos 
del referèndum, el dia a dia es 
menja la temporalitat del mensual 
08640. A gaudir d’aquesta edició!

Farmàcies de torn diürn  - abril 2018
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

diumenge 1 ALAVEDRA
dilluns 2 VENDRANES
dimarts 3 BERENGUER
dimecres 4 LEY
dijous 5 MATAS
divendres 6 ABELEIRA
dissabte 7 ALAVEDRA
diumenge 8 BARGALLÓ
dilluns 9 BERENGUER
dimarts 10 LEY
dimecres 11 MATAS

dijous 12 ABELEIRA
divendres 13 ALAVEDRA
dissabte 14 BARGALLÓ
diumenge 15 VENDRANES
dilluns 16 LEY
dimarts 17 MATAS
dimecres 18 ABELEIRA
dijous 19 ALAVEDRA
divendres 20 BARGALLÓ
dissabte 21 VENDRANES
diumenge 22 BERENGUER

dilluns 23 MATAS
dimarts 24 ABELEIRA
dimecres 25 ALAVEDRA
dijous 26 BARGALLÓ
divendres 27 VENDRANES
dissabte 28 BERENGUER
diumenge 29 LEY
dilluns 30 ABELEIRA

Escola Povill: la transfor-
mació d'una institució edu-
cativa
Aquest 2018 serà un any de canvis 
en l’estructura de l’escola Povill. El 
seu titular, Jordi Povill Ubach, en 
diàleg amb el periòdic 08640 va 
explicar que “Des de la creació de 
l’escola, la titularitat ha recaigut 
sempre sobre una persona física i 
això vol dir que tota la responsa-

bilitat i les decisions estratègiques 
han recaigut sobre la persona del 
titular”. Segons Povill, “en el mo-
ment actual aquesta figura jurídica 
ha quedat obsoleta i no permet 
gestionar-nos d’una manera àgil 
ni eficient”.
En un escrit, en Jordi va afegir que 
“Com ja sabeu, des de fa més de 
84 anys, els valors de la nostra 
escola han estat sempre compro-
mesos amb la realitat social de la 
gent d’Olesa. I és des d’aquesta 
vocació de servei públic i després 
d’haver consolidat la segona lí-
nia, que considero que el nostre 
projecte demana una estructura 
jurídica i organitzativa que permeti 
a l’escola afrontar els reptes del 
segle XXI”.
Povill considera que la tradicional 
estructura de l’Escola Povill ne-
cessita:
- Una titularitat més participativa 

a través d’òrgans de decisió col-
legiats.

- Una nova forma jurídica, sense 
ànim de lucre, que defineixi la 
nostra veritable vocació peda-
gògica.

- Un equip de gestió professio-

nalitzat que permeti una major 
eficiència fiscal i financera.

- Una estructura que permeti 
implementar politiques de re-
cursos humans que fomentin la 
carrera professional dels nos-
tres docents.

- Una organització que estructuri 
la cooperació, la participació i 
la implicació de tots els mem-
bres de la comunitat educativa: 
alumnes, professionals i famíli-
es.

Povill planteja en definitiva, una 
institució “que permeti sinèrgies 
pedagògiques amb altres centres 
educatius i que consolidi el nostre 
camí d’innovació educativa. Per la 
importància d’aquests motius, la 
meva voluntat és que aquesta nova 
estructura entri en funcionament 
durant aquest any 2018 i que es 
culmini així, el procés d’innovació 
pedagògica iniciat en els darrers 
anys”.

Passió conjunta
La Passió d’Olesa va rebre el pas-
sat diumenge 8 d’abril, la visita 
institucional de l’alcalde d’Esparre-

Això passa al poble



08640 3

guera, Eduard Rivas, i de l’alcalde 
d’Abrera, Jesús Naharro, que van 
veure l’espectacle acompanyats de 
l’alcaldessa olesana, Pilar Puime-
don. A la tarda, tots tres càrrecs 
electes es van desplaçar a Espar-
reguera per a veure-hi la segona 
part de La Passió d’Esparreguera. 
Segons ha destacat Pilar Puime-
don, les visites s’emmarquen dins 
l’ambient de relació cordial i distesa 
entre els tres municipis i ha de 
servir per escenificar que “hi ha 
rivalitat entre Passions però que, 
en cap cas, hi ha una situació d’en-
frontament”. Per la seva part, Edu-
ard Rivas ha subratllat que aquesta 
visita conjunta “ha de simbolitzar 
l’entesa i la cooperació entre els 
dos municipis veïns més enllà de 
posicionaments polítics i rivalitats 
històriques” tot fent èmfasi en que 
una iniciativa com aquesta “ha de 
posar de manifest tot allò que ens 
uneix més que no pas el que ens 
diferencia com a pobles”.

B-40
Olesa de Montserrat, Viladeca-
valls, Abrera i Terrassa vetllaran 
pel compliment del calendari de 
finalització de les obres de la B-40. 
El passat dimarts 26 de març s’ha 
celebrat una reunió a l’Ajuntament 
de Terrassa entre els alcaldes i al-
caldesses de Viladecavalls, Olesa, 
Abrera i Terrassa, juntament amb 
representants de la patronal cata-
lana Cecot i de la Cambra de Co-
merç de Terrassa, per escenificar 
de nou el front comú dels municipis 
i agents socioeconòmics afectats 
per les obres d’aquesta infraes-
tructura, pel seu desenvolupament 
i compliment del calendari previst 
per a la seva finalització.
I tots plegats, han acordat una 
sèrie de punts a emprendre:
- Sol·licitar una reunió d’urgència 

amb el ministre de Foment per 
explicar la situació i conèixer 
l’estat de les obres.

- Sol·licitar la creació d’una comis-
sió tècnica de seguiment trimes-
tral que informi del projecte.

- Recordar el compromís del Mi-
nisteri de Foment de la data 
presentada de finalització de les 
obres (octubre de l’any 2019).

- Sol·licitar la creació a aquesta 
comissió de seguiment, un ca-
lendari del projecte, un anàlisi 
d’avaluació i planificació del pro-
jecte que inclogui a més l’encaix 
de les connexions i enllaços dels 
municipis amb l’autovia.

Obres a la piscina
La sessió informativa sobre les 
obres de remodelació de la piscina 
coberta ha aixecat molta expec-
tació entre les persones usuàries 
de l’equipament i ha comptat amb 
més d'un centenar d'assistents per 
obtenir tota la informació sobre les 
obres així com la recuperació de 
les quotes durant pel període de 
tancament. Els treballs que van 
començar el passat 3 d’abril són la 
primera de les tres fases projecta-
des per remodelar integralment la 
piscina coberta. Un cop finalitzades 
les tres fases d'obres, l'Ajuntament 
haurà fet una inversió d’uns 2 mi-
lions d’euros i l’equipament haurà 
passat d’uns 400 m2 a un altre 
edifici de 1.400 m2.
L’alcaldessa, Pilar Puimedon, el 
regidor d’Esports, Jordi Martínez 
així com a tècnics de l’Ajuntament 
i de l’empresa A Contraluz Arqui-
tectura, redactors del projecte, 
van ser els encarregats d’explicar 
el pla d’obres.
En aquesta primera fase d'obres 
es farà la construcció de nous 
vestuaris i, per això, comportarà 
l'enderrocament dels actuals i la 
construcció d'una part soterrada 
de seguretat per a diversos usos. 
A la part superior es construiran 
uns nous vestuaris per a grups, un 
espai central dedicat als vestuaris 
de personal, oficines, magatzem i 

sauna seca i, la darrera part, serà 
per a vestuaris més grans, amb 
més espai, i que s’adreçaran, so-
bretot, a gent gran. Aquesta fase 
es preveu que duri uns sis mesos, 
sense comptar amb els possibles 
ensurts que facin variar el projec-
te; l’import total de la primera fase 
pel qual sortirà a adjudicació els 
propers dies és de 857.000 euros.
Per acabar la reunió, les persones 
assistents van concentrar els seus 
torns de paraula a fer peticions 
de millora per als nous vestuaris 

o demanar que s’avanci l’obertura 
de la piscina d’estiu a finals de 
maig. També es va demanar que 
quan es reobri la piscina coberta 
s’estableixi un horari d’obertura 
els caps de setmana.

Patis oberts
L'escola Ferrà i Esteva s'afegeix al 
projecte Patis oberts a partir del 
proper divendres 13 d'abril. L’ob-
jectiu d’aquest projectes és oferir 
un espai obert per a infants, joves 
i famílies a la zona de l’Eixample. 

Això passa al poble (cont.)

Visites a les Passions  Foto: AOM El poble vol saber   Foto: AOM

La B40 triga més que la Sagrada Família Foto: AOM
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L’obertura del pati de l’escola Ferrà 
i Esteva serà els divendres de 17 a 
20 hores i els dissabtes, diumen-
ges, festius i vacances escolars 
de 10 a 20 hores durant l'horari 
d'estiu.
La tècnica d’Ensenyament, Anna 
Font, ha explicat que el projecte 
de “Patis oberts” va començar 
el 2014 posant a disposició de la 
ciutadania el pati de l’escola Mare 
de Déu de Montserrat, al bell mig 
de l’Eixample, un barri amb man-
cança d’espais públics. Segons la 
tècnica, l’objectiu és que les dues 
escoles amb patis oberts tinguin 
els mateixos horaris i a més dels 
dies no lectius, també s'obrin dues 
tardes entre setmana. Tot i així, de 
moment, l'escola Ferrà i Esteve no-
més obrirà els divendres a la tarda 
ja que el projecte ha començat a 
mig curs amb totes les activitats 
extraescolars en marxa.

Les normes d’ús del pati obert del 
Ferrà i Esteva seran visibles gràci-
es a la instal·lació d’un plafó infor-
matiu així com l’edició de cartells 
i díptics. Entre aquestes normes, 
s’avisa que no es pot anar amb ani-
mals o els infants petits han d’anar 
acompanyats d’una persona adulta 
perquè l’espai no està vigilat.

Condemnats
El jutjat penal número 11 de Bar-
celona ha condemnat a pagar 8.075 
euros i a fer efectiva una multa de 
4 euros diaris durant vuit mesos 
les dues persones acusades de 
cremar fins a 18 contenidors d’es-
combraries a Olesa, la matinada 
del diumenge 28 de febrer de 
2016. Gràcies a l’avís de diferents 
ciutadans, la Policia Local va po-
der enxampar i detenir in fraganti 
els dos joves de 19 anys, que van 
ser denunciats per un delicte de 
danys. El departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament va xifrar 
aleshores en 13.000 euros el cost 
dels desperfectes als contenidors 
i la neteja de les zones afectades 
pels incendis. 
Els fets van tenir lloc la matinada 
del 28 de febrer d’ara fa dos anys, 
quan la Policia Local va detenir a 
dues persones per cremar un total 
de 18 contenidors als carrers Lluís 
Puigjaner, Ferrocarrils Catalans, 
a la plaça Dr Flèming i al carrer 
Arquebisbe Ramon Torrella.
L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puime-
don, ha agraït la “bona feina feta 
per la Policia Local”, així com també 
per la ciutadania, que va ser clau 

per tal de poder detenir les per-
sones que estaven cometent els 
actes vandàlics. Alhora, Puimedon 
ha recalcat que, arran d’aquesta 
sentència condemnatòria, Olesa 
de Montserrat no haurà de pagar 
la totalitat de la despesa dels des-
perfectes. 

Transparència
L’Ajuntament d’Olesa ha renovat 
per quart any consecutiu el Segell 
InfoParticipa a la qualitat i la trans-
parència de la comunicació pública 
local, un guardó que atorga la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) a partir de les avaluacions 
que fa el Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural de la UAB (LPCCP) als webs 
municipals.
L’Ajuntament olesà ha assolit el 
2017, per quart any consecutiu, el 
100% del Segell Infoparticipa que 
certifica la qualitat i la transpa-
rència de la comunicació pública 
local. La regidora de comunicació, 
Susanna Yáñez, s’ha mostrat satis-
feta per la revalidació del Segell In-
foparticipa, sobretot perquè “Olesa 
de Montserrat és una població més 
aviat petita i amb un Departament 
de Comunicació modest”. A més, 

Yáñez ha destacat que “cada any és 
fa més difícil aconseguir el Segell 
ja que el nivell d’exigència incre-
menta cada edició”.
La Sala d'Actes del Rectorat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) serà l’escenari del lliurament 
de guardons dels Segells Infoparti-
cipa 2017 que es celebrarà el pro-
per 25 d’abril. Entre els municipis 
que han aconseguit el 100% del 
Segell també s’hi troben Marto-
rell, Esplugues, Cornellà, Gavà o 
Castelldefels.

Pel barri
L'AV Rambla Eixample va iniciar un 
petit projecte pilot per revegetar 
el barri i fer-lo florit i agradable. 
L'Eixample té un important tramat 
urbà amb una elevada densitat ur-
banística i un dèficit d'espais verds 
oberts. A més hi ha un domini ab-
solut del ciment i l'asfalt convertint 
la via pública amb espai de fàcil 
manteniment però poc habitables.
Segons els responsables del pro-
jecte “Partint de la necessitat de 
viure i desenvolupar-nos en espais 
agradables, entenent que el procés 
per invertir l'actual situació és lent, 
i amb l’intenció de centrar en el 
veïnat aquest canvi, l'AV Rambla 
Eixample ha plantat un conjunt 
de 12 plantes aromàtiques en 3 
escocells davant del local, situat a 
l'Escorxador”.
Un acció autònoma que tindrà un 
manteniment autònom -per part 
dels veïnat usuari del local-, i que 
pretén ser prova pilot per iniciar 
una repoblació paulatina dels car-
rers on les persones i el vincle amb 
l'espai públic sigui eix de transfor-
mació urbana.

Això passa al poble (cont.)

Contenidors cremats al 2016  Foto: AOM

Més verd al barri Foto: ALE
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Exposicions a la Casa de 
Cultura

Fins al 15 d’abril
Treballs de recerca. Organització: 
Ajuntament. 

Fins al 23 d’abril
“Educar la mirada a partir de 
l’obra de... Joan Hernández 
Pijuan”. Adreçada a infants de P2 
i P3. Organització: Escola d’Arts i 
Oficis.

Exposició de fotografia pel 
Dia internacional de l’art. 
Organització : OlesaAteneu.

Diumenge 8
Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Danses Olesa. A les 18 hores, a 
l’Escorxador. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

La prova de BTT “La Portals” 
passa per Olesa. Des de Collbató 
a La Puda, entra a Olesa per la C-55 
i baixa al riu, on hi haurà l’últim 
avituallament de la prova. A les 9:30 
hores. Organització: Lataca i Patronat 
de la Muntanya de Montserrat.

Dimecres 11
Palestra/Batec: lectura de 
treballs de recerca de batxillerat 
i projectes de cicle formatiu 
de grau mitjà i superior. A les 
17 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: OlesaAteneu i centres 
de batxillerat d’Olesa.

Laboratori de lectura “Les 
notícies volen!”. Per a nens i nenes 
a partir de 6 anys. A les 17:30 hores, 
a la Biblioteca.

Dijous 12
III Correpinxos. A partir de les 
19 hores, als establiments d’Olesa. 
Organització: Associació de Botiguers 
i Comerciants d’Olesa.

Divendres 13
Hora del conte “Els mons de 
Rudyard”, a càrrec de Sandra Rossi. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 14
Commemoració del Dia del 
Consum Responsable, amb una 
fira d’associacions i entitats per un 
consum responsable. A partir de les 
10 hores, a la Plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

Intercanvi de punts de llibre. 
A les 12:45 hores, a la Biblitoeca. 
Organització: Set dones per punt

Art al carrer! Fotografia, còmics, 
escultura, pintura, grafits, arts 
plàstiques, art viu i orfebreria. 
Reconeixement al pintor i escultor 
olesà Josep Garí. Vermut popular i 
actuacions. A partir de les 11 hores, 
al Parc Municipal. Organització: 
OlesaAteneu.

Curs d’introducció als escacs. 
Per a nens i nenes a partir de 6 
anys. A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs Olesa.

4t Trail de les Ermites d’Olesa. 
Mini TEO i TEO Vertical. Organització: 
IES Daniel Blanxart.

Xerrada: La geografia d’Olesa a 
debat”, amb la Societat Catalana 
de Geografia de l’Institut d’Estudis 
Catalans. A les 17:30 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: Societat 
Catalana de Geografia.

Representació de La Passió. A 
les 17:30 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Diumenge 15
Commemoració del Dia del 
Consum Responsable, amb una 
fira d’associacions i entitats per un 
consum responsable. A partir de les 
10 hores, a la Plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

4t Trail de les Ermites d’Olesa. 
TEO 12 km i TEO 25 km. 
Organització: IES Daniel Blanxart.

Dilluns 16
Hora del conte “Colors, on sou?”, 
a càrrec de Sandra Rossi. Per a nens 
i nenes de 12 a 36 mesos. A les 18 
hores, a la Biblioteca.

Dimarts 17
Presentació del llibre 
“L’esborrany”, de Sílvia Romero, a 
càrrec de Maria Montoriol. A les 19 
hores, a la Biblioteca.

Dimecres 18
Club de lectura infantil 
“Menjallibres!”. A les 17:30 hores, a 
la Biblioteca.

Va de concert! Combos adults. A 
les 20 hores, al pati de la Casa de 
Cultura. Organització: Escola de 
Música.

Dijous 19
Conferència/col·loqui “Ayurveda, 
la salut a les teves mans”, a 
càrrec dels terapeutes Adrià Montoro 
i Esther Jiménez. A les 18 hores, 
a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Ariadna.

III Correpinxos. A partir de les 
19 hores, als establiments d’Olesa. 
Organització: Associació de Botiguers 
i Comerciants d’Olesa.

Debat a bat! “Qui fa que siguem 
com som? Som fidels a nosaltres 
mateixos?” Àlbums il·lustrats, 
còmics, històries, experiències i... un 
maniquí. Activitat per a nois i noies a 
partir de 12 anys que s'atreveixin a 
parlar i reflexionar. A les 17:30 hores, 
a la Biblioteca.

Presentació del llibre “La señora 
del ánfora”, d’Isabel Prescolí, amb 
l’autora i l’escriptora Carme Via Sala 
(Premi Delta 2015). A les 19 hores, a 
la Biblioteca.

Divendres 20
Presentació del disc “Mirant al 
meu voltant, tible i sardanes”, 
de Xavi Pinyol i la Cobla Marinada. 
A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Va de concert! Formacions. A les 
20 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Dissabte 21
Anem d’excursió amb la Cadira 
Joëlette. Sortida inclusiva pel 
medi natural. A les 10 hores, des 
de la plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Bibliolab: conte animat. Taller 
per a nens i nenes de 4 a 7 anys 
acompanyats d’un adult. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

XVIII Trobada d’esbarts infantils 
i juvenils. A les 18 hores, a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Esbart Olesà.

Lliurament del premis del 
certamen literari. A les 12 hores, a 
la Biblioteca.

Diumenge 22
Representació de La Passió. A 
les 10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Terra de dracs, amb Pep López. 
A les 17:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa.

Ballada de sardanes de Sant 
Jordi, amb la Cobla Vila d’Olesa. A 
les 19 hores, a la Plaça de la Sardana. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 23
Sant Jordi 2018: tallers infantils, 
lliurament del Premi Sant Jordi 2018, 
tastets de música i de la nostra 
cuina, venda de llibres i roses, fira 
de Sant Jordi d’artesania i més... A la 
plaça Fèlix Figueras i Aragay i al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Va de concert! Formacions. A les 19 
hores, al Parc Municipal. Organització: 
Escola de Música.

Taller de Sant Jordi. A partir de les 
17 hores, a la Biblioteca.

Dimarts 24
Bibliolab: històries en moviment, 
a càrrec de TaNtàgORa. Instal·lació 
literària d'àlbum il·lustrat i joc on us 
conviden a grans i petits a construir 
històries a partir de la pàgina d'un 
llibre. Només cal que passeu per 
la plaça i participeu! Per a famílies 
amb infants a partir de 3 anys. A les 
18 hores, a la plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Biblioteca.

Dimecres 25
Dia internacional de 
Conscienciació sobre el soroll. 
Taller i caminada urbana. A les 18 
hores, sortida des de la plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Lliurament dels guardons del 
concurs fotogràfic a Instagram 
organitzat pel Col·lectiu dels 
Misteris d'Olesa. A les 20 hores, a la 
Biblioteca.

Inauguració de l’exposició 
fotogràfica “30 anys de Xarxa 
a Olesa”, amb fotografies de 
Mingo Vallès. Fins al 4 de maig, a la 
Biblioteca.
 
Dijous 26
III Correpinxos. A partir de les 
19 hores, als establiments d’Olesa. 
Organització: Associació de Botiguers 
i Comerciants d’Olesa.

Festa Literària del Voluntaris 
d’Olesa. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Divendres 27
Club de Lectura General, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18:30 
hores, a la Bibloteca.

Presentació de la infografia: 
“Quin ús fem del temps? L‘ús 
diferenciat entre homes i dones”. 
Inauguració de l’exposició “Quin 
temps tenim?”, fins al 6 de maig. A 
les 19 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Inauguració de l’exposició “Arts 
de barri: expressions”. Fins al 
6 de maig, a la Casa de Cultura. 
Organització: AV La Rambla-
Eixample.

Dissabte 28
Taller de clown. Al local de l’AV La 
Rambla-Eixample. Organització: AV 
La Rambla-Eixample.

Club de lectura: “Llegim el 
teatre”, conduït per Espe Piñero. A 
les 11 hores, a la Biblioteca.

Diumenge 29
Cinema infantil: “Aviones. Equipo 
de rescate”, de Roberts Gannaway. 
A les 17 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Cinema d’autor: “La batalla de 
sexos”, de Jonathan Dayton i Valerie 
Faris. A les 19 hores, al teatre El 
Casal. Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Totes les activitats proposades en 
aquesta secció són enviades per les 
entitats i associacions organitzadores. 
La redacció del 08640 no es fa 
responsable d’alteracions dels 
programes o de canvis d’última hora.

L’agenda de l'abril '18
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Portes obertes
El proper diumenge 15 d’abril a 
les 11 hores la nostra llar d’infants 
Escolàpies Olesa obrirà les portes 
a tothom que vulgui conèixer les 
seves instal·lacions, les educadores 
i la seva tasca educativa. La nostra 
llar és un espai petit i acollidor on 
es respecta el ritme i el tarannà de 
cada infant, i on també tenim cura 
de les famílies pensant en les se-
ves necessitats. Compartirem amb 
vosaltres les nostres experiències 
i podrem resoldre tots els dubtes 
que puguin sortir. Us esperem!
Escolàpies Olesa

Fonts i indrets
Després de 3 anys i 3 mesos d’un 
laboriós treball, el juny del 2017 
vaig publicar el llibre “Fonts de 
Montserrat i indrets amb aigua” i 
editat per Farell Editors. És el pri-
mer dels 6 llibres que he publicat 
que es distribueix a tot el territori 
català i que ha tingut una gran 
rebuda per part dels catalans i 
catalanes.
S’ha fet ressò, especialment, per 
fugir de les guies convencionals i 
de l’atreviment de parlar d’aigua a 
Montserrat, ja que es caracteritza 
per ser una “muntanya seca” degut 
a la seva geologia. Un altre dels 

objectius del llibre que ha captivat 
als lectors ha estat demostrar que 
a part del patrimoni monumental 
i religiós que trobem al Monestir, 
també hi ha un entorn natural molt 
ric i divers amb vestigis d’un llegat 
preindustrial i rural i sobretot, un 
interessantíssim patrimoni hídric.

El llibre suggereix quinze itinera-
ris de variada dificultat i distància 
per arribar a tots els públics i que 
recorren l’interior del massís i els 
municipis circumdants per donar 
a conèixer el patrimoni relacionat 
amb l’aigua que envolta la munta-
nya. Podem trobar des de fonts, 
degotalls i fins i tot, mentideres 
–surgències d’aigua intermitents 
d’origen càrstic-, com també punts 
d’aigua artificials, però alhora molt 
interessants com són basses, ca-
nalitzacions, pous i sobretot els 
complexos i enginyosos sistemes 
de recollida d’aigua que podem 
veure a les diferents ermites. 
El passat 20 de març, dos dies 
abans del Dia Mundial de l’Aigua, el 
llibre va obtenir el Premi de l’Aigua 
2018 que cada any atorga l’Asso-
ciació Catalana d’Amics de l’Aigua 
a través de la valoració d’un jurat 
extern integrat per cinc personali-
tats de reconegut prestigi a Cata-
lunya i que dona el reconeixement 
a diferents empreses, particulars, 
projectes i obres publicades que 
han destacat i que tenen relació 
amb l’aigua. Un agraïment a totes 
les persones que m’han ajudat ha 
fer possible aquest llibre!
Joan Soler i Gironès

Fills...
Quan varem casar-nos el meu ma-
rit i jo, era perquè ens estimàvem 
i la nostra finalitat era tenir fills, 
però aquests no varen arribar. Ja 
que el nostre desig era tenir fills, 
varem adoptar-ne dos, eren i són 
l’alegria de la nostra vida i explico 
això perquè no puc comprendre 
com una dona pot eliminar d’aquest 
món un nen que són l’alegria dels 
adults. Sincerament quan vaig es-
coltar lo del petit Gabriel els ulls 
se’m van humitejar, el meu esquifit 
cervell no ho podia entendre. Com 
és que existeixen persones tan...? 
Maria Mercè Boada

El periòdic 08640 no es fa respon-
sable del contingut de les cartes 
(opinions, comentaris, rèpliques 
i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret 
de publicar-les i resumir-les si és 
necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per 
falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a 
aquesta secció s’han de signar amb 
el nom i cognom de l’autor, DNI, 
telèfon i adreça. S’han d’adreçar 
a l’a/e: periodic08640@gmail.com

Correu



08640La guia del

DINEM, SOPEM

•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

Grupo Santa Oliva, 
bloque 5. Local 8-9 T. 
93 127 07 05

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

C. Arquebisbe Ramon Torrella 16 (Els CLossos), Olesa 
Reserves al Tel. 93 004 64 85 

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

ENS CUIDEM

Pl. Catalunya 32 1r 2ª
T. 93 778 97 61

Passeig del Progres, 21 
93 778 19 51
638 84 80 77  
boreanas2011@gmail.com 
www.bore.cat

Alimentació natural i dietètica
Jacint Verdaguer, 13
T. 93 778 27 28 
www.espigol.org

Finques Domina 
T. 93 778 66 48 
607 637 820  
info@finquesdomina.com 
www.finquesdomina.com

LLAR

Fusteria Agudo
Serveis de Fusteria
T. 630 328 967  
olesafusta@hotmail.com

T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
info@jardiart.com
www.jardiart.com

Elisabet Campos
Nº AICAT: 6516
T. 663 606 191
Francesc Macià 168, L1
monurba15@gmail.com

Més de 50 anys al servei 
de la construcció
T. 93 778 12 91 - 93 778 08 66  
suconspa3@suconspa.cat

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

MODA

Lluis Puigjaner, 43 A
endolcat.olesa@gmail.com
Tel. 93 515 33 98

SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

 

A partir de Gener ens TRASLLADEM 
Plaça de les Fonts, 2
Tel. 640 16 69 45

Anselm Clavé, 154 - Tel. 93 015 26 88
    685 927 283      Peluquería Ruth

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

TERÀPIES NATURALS

Esparreguera
Sant Miquel, 3 
T. 937772273-T. 640 918 673

Abrera
Av. Generalitat,31 
T. 937703043-T. 699 722 692

Olesa de Montserrat
Anselm Clavé, 150 
T. 937784620-T. 640 672 943
Parc de l’Estatut, 12 
T. 937783477-T. 640 670 849

Lluís Puigjaner, 38 (Los Closos)
Tel: 679 383 183

Tel: 695 14 16 61
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Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

PROFESSIONALS

MODA
Mallorca,11-13 bx.
08640 OLESA DE MONTSERRAT

Rbla.Catalunya,98 5è 2a
08008 BARCELONA

www.ambitassessor.com

937 782 011

ambit@ambitassessor.com

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

 
Carrer Salvador Casas, 33-37 T. 93 775 79 28
08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 

Telèfons Olesa 937786935 / 640109501
Telèfons Barcelona 932450040 / 660968057

Calvari 53, baixos, Olesa de Montserrat 
Ronda Universitat 12, 5è 11a, Barcelona

info@dedal-advocats.com
www.dedal-advocats.com

ESPECIALISTES EN: 
CIVIL,  PENAL, ESTRANGERIA, LABORAL I  FAMILIA

SERVEIS

Miquel Coll i Alentorn, 76
93 778 57 84 – 639 22 88 39
www.educaulaolesa.com

C/	Sant	Josep	Oriol	3
Tel.	93	778	63	30
Mob.	619	758	199
Olesa	de	Montserrat

C/ Colon, 64  T. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com

LICENCIADA EN FILOLOGÍA 
INGLESA SE OFRECE PARA DAR CLA-
SES DE REPASO DE INGLÉS. PRECIO A 
CONVENIR.

Móvil: 650873221

Calvari, 65
Tel. 93 778 24 14
www.padelolesacentral

Tel. 937785692

remmultimarca@eurotaller.com

REMM MULTI MARCA Olesa

CARRER MALLORCA 78 08640 Olesa de Montserrat Barcelona

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Mallorca 24
08640 Olesa de Montserrat
Telèfon 930 132 173
Correu-e celiaborras641@gmail.com

Assegurances
T. 93 742 79 65- 666 140 813
info@alandge.es

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

T. 93 742 79 65- 660 247 813 
info@almacomunitats.com

EXPERTS EN LA GESTIÓ DE COMUNITATS I PATRIMONI

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

PNIE

El seu bar mòbil 
de confiança.
Cafes, begudes fredes, en-
trepans 
freds i calents.
Disposem de nou taules amb les 
seves cadires.
Per a festes, fi de cursos, 
actes organitzats per tota mena 
d’associacions, ...

INFORMA’T  
sense cap compromís
Tel. 610 487 355

Tel. 644 257 432 · informacio@bridgewater.es
Colon, 95 · Olesa de Montserrat

Delka
reparació de calçats

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL 
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I 
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat

ASSESSORIA PARENT
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La consulta
¿Tienes alguna duda so-
bre tu hijo/a? sobre su 
crecimiento, educación, 
psicología, trastornos… 
este espacio es para ti.

Este mes Mari Carmen nos 
envió una pregunta relaci-
onada con la educación es-
colar de su hijo de 12 años: 
“Hola, envío la pregunta 
porque estoy preocupada 
por el futuro escolar de mi 
hijo. Ya estamos en el tercer 
trimestre y mi hijo irá den-
tro de poco al instituto. Ya ha mostrado dificultades para aprobar todas 
las asignaturas en el colegio. Estoy preocupada por si no puede seguir 
el ritmo del instituto, ya nos han avisado de que el nivel sube bastante. 
¿Cómo puedo ayudarlo?

R: Bienvenida Mari Carmen, tu duda es muy normal. El nivel sube pro-
gresivamente en todos los cursos y es cierto que el cambio al instituto 
es un paso importante. No sólo a nivel de estudio, sino de entorno. Co-
nocerá gente nueva, amigos nuevos, se rodeará de profesores nuevos. 
Es una nueva situación a la que tienen que acostumbrarse poco a poco. 
En cuanto al nivel académico si ya muestra algún tipo de dificultad, no 
esperéis a que el curso avance. Es posible que una ayuda en forma de 
repaso le vaya bien. El repaso es muy positivo si él quiere mejorar. Eso 
sí, no esperéis a último momento porque el repaso no hace milagros de 
la noche a la mañana.

También aprovechamos para contestar la duda de Laura, ya que creemos 
que puede ayudaros a muchos de vosotros: “Hola, os escribo para pedirte 
consejo. Me ha llegado una nota de la escuela comentando que mi hija 
de 7 años ha montado un escándalo de gritos, insultos en clase cuando 
la han cambiado de silla en clase (cada trimestre cambian de sitio). En 
casa también está muy irascible. Cada vez nos habla peor a su padre y 
a mí y solo está tranquila cuando consigue hacer lo que quiere. Ya no sé 
qué hacer para que no monte rabietas por todo. He intentado hablar con 
ella y explicarle que no puede comportarse así pero no sirve de nada. 
¿Qué puedo hacer?

R: El problema que comentas se está dando en muchos niños actualmente. 
El motivo es claro. Hay una gran falta de límites. Sé que la palabra límites 
puede parecer severa o estricta y que no queremos que nuestros hijos 
tengan que educarse como se hacía antaño, pero los límites son positi-
vos. Hacen que los niños sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer. 
Los niños necesitan entender que hay cosas que no se pueden hacer, 
que hay que hablar con educación y que no se lo merecen todo. Deben 
aprender que las cosas se consiguen con esfuerzo. Muchas veces lo que 
necesitan es que les digamos que NO. Tenerlo todo no es algo positivo. Te 
animo a que encuentres los límites y le expliques a tu hija que este tipo 
de comportamientos no se pueden consentir, ni en casa, ni en el colegio. 
Y que tener esta actitud traerá consecuencias negativas, debes decidir 
cuáles serán estas consecuencias (p ej. un día sin ir al parque, si a ella le 
encanta ir al parque). Sé que como madre lo más difícil es mantener tu 
palabra, pero ser consecuente es la mejor forma de educarla.

Irene Cuevas Jiménez
Psicóloga con mención clínica infantil y adultos
Consultas a: wonderlandactivitats@hotmail.com
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Empreses, entitats  i serveis
Tradicional
El proper diumenge 22 d’abril 
es celebrarà el X Aplec Popular 
al Puigventós. La sortida està 
programada a partir de les 9:30 
hores des de l’aparcament del 
pavelló poliesportiu municipal 
Salvador Boada.
El camí estarà senyalitzat amb 
els noms dels llocs i de la flora 
més representativa de l’entorn 
i es preveu una xerrada-taller 
adreçada als nens per part de 
l’associació Miloca (Amics del 
Centre de recuperació de Fauna 
de Torreferrussa). Si les condici-
ons són favorables, assistiren a 
l’alliberament d’algun rapinyaire. 
També està previst un esmorzar 
amb una ballada de sardanes 
oferta per l’entitat ACF Olesa 
Sardanista. En cas de pluja, l’ac-
tivitat quedarà suspesa.

Parlar i “beure” anglès
L’acadèmia d’anglès Bridgewater 
organitza i convida a una jorna-
da de “English Conversation” o 
podràs conèixer gent  i practicar 
l’anglès de forma divertida, di-
nàmica i gratuïta, de la mà d’un 
professor nadiu. La cita és en Cal 
Baldiró per a fer un beure men-
tre practiquem l’anglès. Serà el 
proper dijous 12 d’abril, a les 21 
hores.

Conferència
El passat dijous 8 de març es 
va fer una xerrada-conferència 
a la cafeteria 0%Gluten (c/Lluís 
Puigjaner 34) sota el nom “Vine 
a conèixer les tres claus per tenir 
una vida extraordinària”, a càrrec 
de Carme Montserrat. 
Es va parlar de com funciona 
l’energia, els pensaments,  les 
paraules, les emocions que cre-
en la nostra realitat i així tenir 
consciència que som els únics 
responsables de la nostra vida i 
si hi ha alguna cosa que no ens 
agrada, poder canviar ho.
Per finalitzar es va fer una me-
ditació guiada, a on cada un dels 

assistents va viure la emoció del 
seu somni complert i així poder 
manifestar-ho a la seva vida.

Art al carrer
En motiu del dia internacional de 
l'Art que se celebra l'endemà, 15
d’abril, Art al carrer pretén ser 
un espai lliure de creació activa 
en temps real, d'una banda, i una 
oportunitat de contacte entre 
artistes i d'aquests amb el seu 
públic, de l'altra; de manera que 
es pugui fer palesa la vitalitat cul-
tural d'Olesa i donar oportunitat 
al públic d'iniciar-se en el món de 
la creació artística.
Esta jornada, organitzada per 
OlesaAteneu, vol convertir-se en 
un espai on les persones d'Olesa 
que fan alguna activitat artística 
la comparteixin amb el públic i al-
tres artistes en un espai exterior, 
públic, obert, fora del lloc que els 
és habitual (escriptori, taller, sala 
d'exposicions, teatre, auditori…). 
No es tracta d'una mostra, sinó 
d'un espai col·lectiu de creativitat 
activa i participativa, en què l'art 
es viurà i serà compartit mitjan-
çant la creació en directe, tallers, 
debats i el que s'esdevingui.
Inclou qualsevol disciplina artísti-
ca que respongui a un estàndard 
de qualitat acceptable en un 
sentit ampli. Literatura, teatre i 
arts escèniques, arts plàstiques, 
cinema, música…

Per a més informació, programa-
ció i localització, visiteu el web
www.olesaateneu.cat

Tres primers premis
El passat divendres 9 de març 
Move On Dance Studio va obte-
nir tres primers premis de dansa 
clàssica, en la primera fase del 
concurs Estatal Anual Anaprode, 
que es va celebrar a Mollerussa. 
Els tres únics duets presentats 
per l'escola es van alçar amb el 
primer premi a les seves respec-
tives categories. Aquesta posició 
els permet passar a la segona 

fase del concurs que se celebrarà 
els dies 4, 5 i 6 de maig a Tarra-
gona. Tant les alumnes, Claudia 
Abat, Paulina Gallardo, Claudia 
López, Elena Martín, Carla Monge 
i Laia Pérez, com el professor que 
les va preparar, Valentí Paglia-
ricci, estan molt satisfets pels 
resultats obtinguts. El director 
de l’acadèmia Peppo Alert sent 
que obtenir aquestes alegries en 
el primer any de Move On, és un 
bon presagi. Enhorabona!

08640

Campiones en dansa clàssica  Foto: MOE
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Esport olesà

Atletisme
Un mes de març amb molta acti-
vitat pel Club Atletisme Olesa: a la 
pista coberta de Sabadell, Susana 
de Haro va proclamar-se campiona 
de Catalunya F45 en 3000 metres 
marxa i l’Aleix Camats va acon-
seguir l’or en llançament de pes 
sub-14. 
Pel que fa al cross, l’equip femení 
sub-18 va participar al Campionat 
d’Espanya de Clubs de Cross a 
Gijón i va aconseguir la 38ª posició 
en el seu debut nacional i l’Albert 
Ollé, que fa tant sols uns mesos 
que entrena aquí a Olesa, va de-
butar amb la Selecció Catalana 
Absoluta al Campionat d’Espanya 
de Cross a Mèrida i van aconseguir 
la 3ª posició.
Per la seva part, l’atleta olesana 
Olga Morraja que aquesta tempo-
rada competeix per l’ISS Hospita-
let, va participar al Campionat de 
Catalunya sub-20 i va obtenir la 
medalla d’or en llançament de disc 
i el bronze en llançament de pes. I 
a més, va aconseguir la 3ª posició 
en el Campionat d’Espanya, la seva 
primera medalla a nivell nacional. 
Per últim, un grup molt nombrós 
d’atletes van participar a La Marató 
de Barcelona, acabant tots ells els 
esperats 42.195 metres. Moltes 
felicitats a tots!

Casi...
El passat cap de setmana del 24 i 
25 de març, en el partit entre Ca-
talunya i la Comunitat de Madrid al 

pavelló extremeny de Montijo en el 
qual es decidia el semifinalista del 
Campionat d'Espanya, els catalans 
han tingut un inici poc esperat 
però positiu, i un final inesperat 
i gens satisfactori. I és que quan 
només portàvem jugats 2 minuts 
ja guanyàvem per 0-2, però Madrid 
s'ha refet i amb xuts exteriors 
aconseguia arribar 2-2 al descans. 
Les taules li servien a Catalunya 
per passar a les semifinals, però a 
la segona part han tornat a sortir 
amb força i els primers minuts, de 
nou, han estat decisius. L'olesà Jan 
Carreño (del CFO) ha superat la 
pressió dels rivals per marxar en 
carrera i marcar amb la punta de 
la bota, posant per davant a Cata-
lunya. L’alegria, però, ha durat ben 
poc. Madrid ràpidament tornava a 
empatar i més tard es posava per 
davant amb el 4-3, resultat que 
no s'ha mogut i que deixava els 
catalans eliminats.
El seleccionador català ha estat 
també l'olesà Jordi Barrero, que 
aquesta temporada debutava com 
a primer entrenador de la Selecció 
Catalana Benjamí de futbol sala.
Des del club, feliciten a en Jan, en 
Jordi i a tota la selecció que ho ha 
tingut ben a prop. Enhorabona!

Taekwondo
El passat 17 de març es va cele-
brar a Barberà del Vallès, el XIX 
Open internacional Jordan FAMC 
de taekwondo (combat). Les  ole-
sanes Núria i Cristina Romero van 

participar amb l'equip del Shen 
Dragon de Terrassa i la primera va 
obtenir un segon lloc a la categoria 
Sènior -59 kg i per la seva banda, 
Cristina va competir en dues cate-
gories assolint la primera posició a 
la categoria Cadet -38kgs i tercera 
a Cadet de 35 kgs. Bravo!

Patinatge artístic
Els passats 9 i 10 de març es va 
celebrar a la ciutat d’Avilés (Astú-
ries) el Campionat d’Espanya de 
Patinatge Artístic de Grups Xou, 
amb la participació de dues patina-
dores olesanes actualment al CPA 
Tona: Paula Panicello (Xou Gran) 
i Laia Buch (Xou Petit), ambdues 
iniciades com a patinadores al CPA 
Olesa.
Cal destacar el bon paper realitzat 
pels dos grups, amb unes meritò-
ries posicions en la classificació 
final del campionat: sisenes el grup 
gran i setenes el grup petit. Amb 
unes coreografies molt treballades, 

uns vestuaris espectaculars i amb 
unes figures d’elevada dificultat, 
els dos grups van realitzar un bon 
campionat.
El gran nivell dels participants, fan 
encara més destacable aquestes 
posicions. Entre ells hi trobem els 
actuals campions i subcampions 
del món: el CPA Olot i el CPA Gi-
rona. 08640

Els atletes olesans    Foto: CAO

Paula Panicello Foto: CPA Laia Buch  Foto: CPA

Núria, al podi   Foto: CO
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Treball
g Se ofrece chica de 16 

años para cuidar a niños/
as de entre 0 a 12 años, 
en horario flexible. Tel: 
622 181 131 (Teresa).

g Busquem catadors de pro-
ductes d'alimentació! Do-
na'ns la teva opinió i grati-
ficarem la teva participació. 
Inscriu-te al telèfon 664 
430 021.

g Se ofrece camarero y 
ayudante de cocina con 
experiencia. Tel: 615 898 
858.

g Contable por horas, con 
más de 20 años de ex-
periencia, se ofrece para 
llevar contabilidades 
de pequeñas o grandes 
empresas, elaborar IVA, 
IRPF, libros de ingresos 
y gastos, facturas, con-
trol de tesorería, etcé-
tera. Posibilidad de des-
plazamiento al domicilio 
de la empresa. Teléfono: 
637 432 088.

g Se precisa comercial, re-
muneración fija, formación 

a cargo de la empresa. In-
teresados llamar al tel: 626 
728 744.

g Chica de 16 años se 
ofrece para cuidar niños 
de entre 3 a 12 años, en 
horario flexible. Tel: 622 
181 131.

g Dona amb experiència 
s'ofereix per cuidar gent 
gran i realitzar tasques de 
la casa. Tel: 93 778 1319 / 
671 245 348 (Anna Maria).

g Señor se ofrece para cui-
dar ancianos, titulación 
y experiencia. Tel: 615 
898 958.

g S'ofereix Educadora Social 
per cuidar a nens/es entre 
0 i 3 anys, en horari de 
matí. Amb experiència de 
tres anys cuidant a infants. 
Preu a convenir. Contacte: 
654 707 318 (Gemma).

g Soy Ángeles y me ofrezco 
para limpieza y cuidados 
de ancianos, tengo ex-
periencia. Tel.: 656 754 
848.

g Se ofrece chico para todo: 
mantenimiento en general 
para empresas y particu-
lares, oficial de primera en 
sala de despiece de cerdos. 
Tel: 616 322 794.

Diversos
g Noi de 42 anys busca ha-

bitació/pis per compartir, 
preferiblement Olesa o 
Rodalies. Tel: 651 988 487 
(Toni).

g Es ven bicicleta estàtica 
nova per estrenar i munta-
da. Tel: 698 285 044 (Mi-
quel).

g Se vende huerto de 3 áre-
as en el término municipal 
de Esparreguera pasado el 
puente de Olesa, con agua. 
Precio a convenir. Finca 
rústica con escritura. Tel: 
93 770 1227.

g Es lloga garatge traster  de 
mida petita al casc antic 
d'Olesa. Preu raonable i 
duració a convenir. Mes 
informació al tel: 610 487 
355 (Josep).

g Es ven vehicle de mobilitat 
reduïda, scooter Luna 3R, 
color vermell, practicament 
nou. Tel: 660 445 453 (Es-
teve).

g Se vende piso en Abrera, 
85m2, 3 habitaciones (2 
grandes),  salón comedor, 1 
baño, todo exterior, venta-
nas aluminio, parquet, cale-
facción gas natural. Precio: 
125.000 € (negociables). 
Tel: 666 772 915.

Els anuncis d’aquesta sec-
ció són gratuïts, excepte els 
ressaltats que es cobren per 
paraula. Per a la publicació, 
només ens has d’enviar un text 
no superior a 15 paraules a 
periodic08640gmail.com, o al 
tel. 626 684 065. El periòdic no 
es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificaci-
ons de les ofertes. Els anuncis 
romandran publicats durant 
dos mesos.

Fora de joc

08640

1  Un lector ens ha enviat aquesta 
foto al Camí de Puigventós cap a Sant 
Pere, on “algun fill de sà mare s'ha 
pensat que era un abocador al ben 
mig del camí”.

2  Crec que al carrer de l’Església els 
hi ha sobrat una mica de cable...
 

Els teus comentaris, 
envia’ls al twitter del 08640
#periodic08640 1 2
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Per molts anys!

08640

Abril

Adriana Morraja Mostazo (22), Alba Cano Bañales (17), Alba Morral Antón (21), Alba Serra Pous (3), Alexey Nurislamov (15), Angeles 
Valdivia Sánchez (81), Anna Arjona Poquet (14), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, 
Bernat Armengou Segura (26), Carme Jorba Picañol (70), Carolina Suriñach Roca (39), Cinta Alcon Franch (24), Conchi Marco Parra (58), 
Daniel Terradas Ricard (92), David López Peláez (34), Diana López (29), Eloy Cárdenas Morales (10), Encarna Peláez Montes (60), Enric 
Bernardó Grattesat (45), Eusebio García Romero (85), Eva Cano Bañales (23), Eva Diago (36), Fèlix Carreras i Gironés (61), Ferran Mar-
tínez Muñoz, Francisco Cèspedes Tena (48), Francisco Mostazo (76), Gemma Casulla (42), Gregorio Montoya Salas (72), Ingrid Pascual 
Reyes (21), Isa Fernández (36), Isaac Casanovas Resina (38), Javier Roda (31), Jessica García Sabarit (36), Jesús Flores Segovia (25), 
Joan Daví Tomàs (50), Joan Termens Prades (73), Joan Vilà Bobé (33), Jordi Caballol (43), Jordi Morelló López (36), Jordi Térmens López 
(46), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (55), Josep Amores Guevara (55), Josep Campos (72), Juan José Gasch Millán (77), 
Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (77), Júlia Térmens Agut (20), Julieta Speranza (44), Laura Díaz Muñoz, Laura Escayola 
Escamilla (22), Laura Pérez Puig (42), Laura Romero Ropero (23), Leandro Taravilla Alcántara (78), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (50), Marc 
Altarriba Taravilla (23), Marc Tarrazona Closa (23), Maria Angels Pérez (58), María José Barroso (41), Maria Pous Martorell (32) Maria Pujol 
Fernández (24), Marta Comellas Alert (42), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (68), Melina Fraile Avalos (27), Mercè Jorba Climent 
(79), Miguel Moreno Gómez (22), Miquel Perpinyà Torregrosa (74), Montse Pastor Castells (53), Neus Pérez Manyà (27), Nicole Cera (16), 
Noèlia Quesada Carrique (27), Núria Artola González (59), Núria Flores Soler (24), Pedro Vázquez Pérez (45), Pep Vilà Paltor (42), Pepita 
Garrucho (76), Pilar Márquez Tirado (80), Raquel Amador Teruel (42), Renato Marzano Arcarons (30), Ricard Bernades Agüero (28), Rocío 
Galindo Olmo (21), Roger Forn (21), Roger Sequera Galobart (19), Rosa Llorens Laria (78), Rosalía Reyes Ruiz (81), Tere Vilardrich, Teresa 
Ribas Matas (43), Vicenç Tarrazona Rodríguez (62), Vicente Cocinero Muñoz (58).

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, 
per tal de treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des 
de la redacció d’aquest periòdic, demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a pe-
riodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t 
en contacte amb la Redacció.

08640

¡Felicidades!

¡4 añitos! De parte de tus hermanos, 
de mamá y papá.

¡Feliz cumpleaños!

De parte de tus 4 nietos: Aitor, Naiara, Alejandro y 
Gorka. Tu hija Juani y Toni. Te queremos!!! 
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