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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
Mares, son océanos
Pares
Fer, soy yo, que significa hacer
Por es miedo y en castellano es 
una preposición
Son es verbo y es sueño, en inglés 
es hijo

Farmàcies de torn diürn  - desembre 2017
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

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

dissabte 23 ABELEIRA
diumenge 24 ALAVEDRA
dilluns 25 VENDRANES
dimarts 26 BERENGUER
dimecres 27 LEY
dijous 28 MATAS
divendres 29 ABELEIRA
dissabte 30 ALAVEDRA
diumenge 31 BARGALLÓ

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

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

dimarts 23 ALAVEDRA
dimecres 24 BARGALLÓ
dijous 25 VENDRANES
divendres 26 BERENGUER
dissabte 27 LEY
diumenge 28 MATAS
dilluns 29 ALAVEDRA
dimarts 30 BARGALLÓ
dimecres 31 VENDRANES

Farmàcies de torn diürn  - gener 2018
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit
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“Teu” projecte
L’Ajuntament i els instituts d’Olesa 
impulsen la 10a edició del Pro·
jecte Teu, que enguany compta 
amb la participació de 23 alumnes 
de tercer i quart d’ESO. Aquesta 
iniciativa permet desenvolupar 
una diversificació curricular amb 
l’alumnat proporcionant·los un 
entorn educatiu ajustat als seus 
interessos i necessitats, afavorint 

la seva motivació per continuar la 
seva formació.
El passat 21 de novembre s’ha 
fet l’acte oficial de signatura dels 
convenis entre Ajuntament i el 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, amb els centres, 
els alumnes i també les seves 
famílies. L’acte l’ha presidit l’alcal·
dessa d’Olesa, Pilar Puimedon, i 
ha comptat amb la participació de 

la inspector de zona del departa·
ment d’ensenyament de la Gene·
ralitat, Laia Casanovas; directors 
i directores dels diferents centres 
educatius participants i l’alumnat 
i les seves famílies.
L’alcaldessa ha agraït als alum·
nes el seu compromís, i els ha 
destacat l’esforç del projecte Teu 
en fugir d’una educació uniforme 

per tenir cap a l’adaptació envers 
els interessos de l’alumnat, i va 
ressaltar que el 90% dels partici·
pants que hi ha passat, han acon·
seguit aprovar el títol de l’ESO.
Per la seva banda, el director 
de l’escola Povill, Joan Povill, en 
representació dels centres parti·
cipants ha destacat la confiança 
dipositada en els i les alumnes 
participants, que, segons ell, 
hauran de respondre a aquesta 
confiança amb responsabilitat, i 
sent conscients de la gran opor·
tunitat que se’ls brinda.
Els 23 participants d’enguany, dels 
instituts Daniel Blanxart, Creu de 
Saba, Daina·Isard, Escolàpies i 
l’Escola Povill, faran tasques en 
diferents centres col·laboradors 
que s’han adherit al projecte, 
entre els quals hi ha empreses 
privades del municipi com tallers 
mecànics, perruqueries o cen·
tres veterinaris, així com centres 
públics com escoles de primària 
o llars d’infants i diferents depar·
taments de l’Ajuntament com Es·
ports o l’emissora municipal Olesa 
Ràdio. La designació de cada 
alumne s’ha fet tenint en compte 
el seu perfil i els seus interessos.

Ampliació
El Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat ha donat llum 
verda a tirar endavant la recla·
mada ampliació de l’institut Creu 
de Saba després que el juny ja 

Això passa al poble
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Això passa al poble (cont.)

es va comprometre amb l'Ajun·
tament d'Olesa a estudiar en 
ferm l’ampliació d'aquest centre 
d'ensenyament olesà. Després 
d’una visita de representants de la 
Generalitat, el director general de 
Centres Públics, Antoni Massegú, 
ha fet l'anunci oficial a l'alcaldes·
sa, Pilar Puimedon, i el director 
del Creu de Saba, Àlex Sala. De 
moment no hi ha data fixada per 
a començar l'ampliació però Mas·
segú va afirmar que la voluntat és 
fer·ho “el més aviat possible”. Pel 
que fa al projecte d’ampliació, es 
pot avançar que constaran de sis 
aules (quatre aules de Batxillerat i 
dues de reforç), un laboratori, una 
aula de dibuix i un taller. 
El director de l'institut, Àlex Sala, 
ha recordat en moltes ocasions 
que l’edifici de l’institut sempre 
ha estat inacabat i que, de fet, 
sempre hi ha hagut un espai re·
servat per a aquesta ampliació 
pendent. Per aquesta raó, durant 
tots aquests anys, la direcció del 
centre ha intentat anar de la mà 
de les famílies per reclamar les 
esperades obres. Àlex Sala ha 
rebut la notícia del vistiplau de 
l’ampliació amb molta satisfacció, 
ja que aquest compromís en ferm 
suposa no només finalitzar les 
obres del centre, sinó també so·
lucionar el problema que suposa 

que els mòduls prefabricats, si bé 
estan plenament dotats, no tenen 
els metres quadrats que hauria de 
tenir una aula.

Incendi amb ferits
Un home ha resultat ferit greu i 
tres menys greus en un incendi 
declarat el passat divendres 1 de 
desembre a la nit, en un pis del 
carrer Plaça Catalunya número 7, 
davant el mercat municipal.
Fins al lloc es van desplaçar 6 do·
tacions dels Bombers (4 camions, 
l’autoescala i un vehicle lleuger de 
comandament) que van apagar 
l’incendi cap a les 22 hores, que 
no va causar danys estructurals, 
però va cremar totalment l’habi·
tació del pis de la segona planta 
que va quedar totalment afectat 
pel fum. 
Un home de 62 anys va resultar 
ferit de gravetat amb cremades 
de segon grau a la cara i a les 
mans i va ser evacuat pel SEM a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron. Un 
altre home de 64 anys, menys 
greu, va ser evacuat a l’Hospital 
de Martorell, i dos policies locals 
de 45 i 28 anys, van ser evacuats 
en estat menys greu a l’Hospital 
Moisès Broggi. Segons ha infor·
mat la Policia Local, els dos agents 
ja han estat donats d'alta aqueta 
mateixa matinada, igual que l'ho·
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Això passa al poble (cont.)
me de 64 anys, ferit menys greu. 
De la mateixa manera, el cos ha 
informat que l'incendi no tindria 
cap vinculació amb la pobresa 
energètica. 

Llums de Nadal
La Brigada Municipal va fer de 
manera progressiva, l’encesa de 
llums de Nadal d’enguany (entre 
el 27 de novembre i el 6 de de·
sembre) per un tema logístic de 
recursos tècnics i mitjans materi·
als que impossibiliten fer·la de cop 
en un sol dia. Aquest any l’Ajun·
tament ha fet l’adjudicació dels 
llums de Nadal a una empresa 
nova, per tant a part de renovar 
els motius també s’amplia la co·
bertura i s’ha instal·lat enllumenat 
tipus LED, menys contaminant 
que el tradicional de fil lluminós 
i que representa un important 
estalvi energètic i econòmic.
Les figures són diferents als 
d’altres anys, més modernes i 
actuals, tot i que es respecta la 

temàtica nadalenca i predominen 
els colors verds i vermells carac·
terístics d’aquestes festes. Els 
carrers que es guarniran seran 
els mateixos d’altres anys amb 
l’afegit del carrer Coscoll, i es 
reforçarà també la il·luminació 
del recorregut que fa la Cavalca·
da de Reis a la zona dels Closos, 
on es torna a muntar un arbre 
gegant de 12 metres d’alçada a 
la rotonda.
Els edificis municipals també es 
decoraran; destaca la il·luminació 
de la Torre del Rellotge, on es farà 
l’encesa del llums en la celebració 
de la festa de Cap d’Any, i l’arbre 
gegant de tres dimensions i de 
fins a 10 metres d’alçada que 
s’instal·la a la plaça Fèlix Figueras 
i Aragay, davant de l’Ajuntament.

Pressupost 2018
Els gegants Esther i David, els 
que ens donen la benvinguda al 
arribar a l’Ajuntament, ja poden 
estar més tranquils. Després d’un 

intens i detallat debat, al ple del 
passat dijous 23 de novembre, 
s’ha aprovat inicialment el pressu·
post 2018 amb els vots favorables 
de l’Equip de Govern i l’abstenció 
dels grups de l’oposició.
El pressupost ascendeix a 20,9 
milions d’euros (exactament 
20.919.821€), dels quals prop 
d’1.565.000 euros es destinaran 

a inversions. Durant la sessió 
ordinària, els grups de l’oposició, 
tot i estar d’acord en l’incís en les 
partides destinades a Benestar 
Social, van manifestar, en la seva 
majoria, trobar·hi una manca 
d’aposta i dotació en diferents 
àrees com Comerç, Indústria i 
Promoció Econòmica, amb l’ob·
jectiu d’afavorir la reactivació 
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econòmica del municipi i acon·
seguir no només incrementar els 
ingressos sinó també afavorir la 
dinamització del comerç i la ge·
neració de llocs de treball.
Però, el debat i aprovació del 
Pressupost 2018 no va ser l’únic 
punt en l’ordre del dia. Entre d’al·
tres punts, també es va fer el sor·
teig dels membres de les meses 
per a les eleccions al parlament 
de Catalunya del 21 de desembre i 
es va aprovar la incoació d’un ex·
pedient sancionador a l’empresa 
Exfun, que gestiona el cementiri 
municipal, no pas per com ofereix 
el servei sinó perquè l’empresa 
no ha entregat la documentació 
comptable que li ha requerit en 
diferents ocasions l’ajuntament. 
Altres punts aprovats van ser la 
declaració d’especial interès mu·
nicipals d’obres realitzades a la 
residència d’avis Nostra Senyora 
de Montserrat i l’escola Daina·
Isard (que els permetrà recuperar 
una bona part del cost de la lli·
cència d’obres); i el Pla d’Acollida 
Municipal.
A l’inici del ple, i a diferència del 
que passa habitualment, l’alcal·
dessa va donar la paraula a ciu·
tadans presents a la sessió, que 
es preveia llarga. Hi van intervenir 
representants de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) 
del Baix Llobregat Nord, que van 
preguntar sobre la disponibilitat 
d’habitatge social a Olesa i sobre 
si l’Ajuntament aposta per la con·
tinuïtat de la plataforma creada 
pels municipis del Baix Nord per 
a la gestió dels pisos buits. El re·
gidor d’Habitatge, Jordi Martínez, 
ha assegurat que el consistori 
olesà hi continua apostant, va 
recordar les dificultats jurídiques 
amb les quals s’enfronten els 
ajuntaments per aconseguir per 
part de les entitats bancàries la 
cessió dels pisos buits i va apostar 
perquè ajuntament i PAH vagin de 
la mà en aquesta lluita.

Vies blaves
L’Ajuntament aposta fermament 
pel projecte de les Vies Blaves, 
que connectarà el territori a 
través de camins fluvials pel riu 
Llobregat, com a motor per al 
seu desenvolupament econòmic 
vinculat al sector de turisme de 
natura i per millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans amb l’am·
pliació de l’espai d’esbarjo i salut.
El camí del riu d’Olesa, que trans·
corre al costat del riu Llobregat, 
forma part del Projecte de Vies 
Blaves que pretén connectar el 
territori a través de camins flu·
vials i vies per bicicleta pel riu 
Llobregat des del seu naixement, 
a Castellar de n’Hug, fins a la 
seva desembocadura, al Prat del 
Llobregat. Al juny es va definir el 
traçat de la fase que es concen·
tra en els 140 quilòmetres que 
van des de Castellar de n’Hug a 
Martorell, que és la que queda 
pendent, ja que de Martorell fins 
a la desembocadura ja està en 
funcionament.
D’aquests 140 quilòmetres, 98 
ja estan executats, 35 s’han de 
millorar, i 7 quilòmetres s’han de 
fer de nou. A Olesa de Montserrat, 
a l’any 2016, ja es va poder avan·
çar alguna actuació puntual  en 
dels 10 quilòmetres de ribera que 
corresponen al terme municipal.
El consistori olesà considera que 
aquest projecte representa una 
oportunitat de creixement eco·
nòmic i de millora de la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes que 
disposaran de més zones verdes 
i d’esbarjo, tindran una connexió, 
en condicions més segures, del 
nucli urbà amb el parc fluvial del 
Llobregat, ampliant l’oferta d’ iti·
neraris de natura i salut. 
Un altre dels punts forts que va·
lora el consistori és que aquesta 
via permetrà una millor connexió 
i mobilitat entre municipis d’una 
manera saludable, sostenible i se·
gura i també del nucli urbà d’Ole·
sa amb les seves urbanitzacions. 
Ara mateix els residents als barris 
del Mas de les Aigües i Casablanca 
es veuen obligats a desplaçar·se 
sempre en cotxe i per una via tan 

perillosa com la C·55 sense tenir 
cap carril d’accés habilitat.
 
Recapte solidari
Que les olesanes i olesans són 
solidaris no hi cap dubte. I això 
va quedar demostrat un cop 
més, al Gran Recapte d’aliments, 
organitzat pel Voluntariat Vicen·
cià, el passat mes de novembre. 
L’objectiu de l’entitat era recollir 
productes típics nadalencs com 
torrons, neules i d'altres per fer 
un lot complementari al setmanal 
d'aliments bàsics que lliuren a les 
persones amb necessitats.
Segons han explicat membres de 
l’organització, a nivell de volunta·
ris s'han cobert les expectatives 
(aproximadament una trentena) i 
quant als aliments, l’hora de més 
afluència de gent ha estat els 
migdies i les aportacions de tots 
els tipus, no només d’aliments per 
la taula de Nada, sinó els lliura·
ments més habituals de productes 
bàsics com oli, conserves, pasta 
i altres aliments de llarga dura·
da. Els punts on s'ha fet el Gran 
Recapte eren l'Àrea de Guissona, 
Lidl, Mercadona, Bon Preu, Condis 
i Caprabo.
El Voluntariat Vicencià, a part 
de les dues campanyes puntuals 

de recollida d'aliments, de forma 
permanent també en recull a la 
parròquia de Santa Maria i a l'an·
tic Hospital junt amb els que pro·
venen dels Fons Socials Europeu 
i els que gestiona la Creu Roja.

Conveni signat
Un total de nou alumnes i nou 
responsables de comerços, bars i 
restaurants d’Olesa han signat el 
conveni de pràctiques que perme·
trà a l’alumnat del Curs d’Atenció 
al Públic (organitzat per Promoció 
Econòmica) finalitzar la seva for·
mació amb pràctiques i facilitar la 
seva inserció laboral.
L’objectiu principal de les pràc·
tiques és fomentar l’adquisició i 
actualització de coneixements així 
com adquirir experiència laboral 
i, possibilitar el seu reciclatge 
professional. Alhora, també per·

Això passa al poble (cont.)
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meten als participants donar a 
conèixer el seu bon treball com a 
professionals i tenir l’oportunitat 
d’accedir a una possible contra·
ctació per part de l’empresa col·
laboradora. 
La realització de pràctiques és 
possible gràcies a la implicació 
dels diferents comerços i empre·
ses de restauració del municipi 
que formalitzen aquests convenis 
de col·laboració amb l’Ajuntament 
per permetre a aquests alumnes 
professionalitzar·se en feines de 
barman, cambrer de bar·cafete·
ria, cambrer de barra, depenent 
de botiga i auxiliar de recepció.
L’Ajuntament promou l’ocupació 
d’aquests col·lectius de difícil 
inserció laboral, com els aturats 
de llarga durada o joves sense 
cap experiència laboral, amb la 
realització de diferents programes 
formatius. Tot i que des del depar·
tament de Promoció Econòmica 
s’organitzen molts cursos com 
de gestió de magatzem, carretó 
elevador, neteja industrial o fibra 
òptica, aquesta és la primera 
vegada que es fa en el sector 
comerç. Josep Torrent, cap del 

Departament Promoció Econòmi·
ca, explica que “aquest programa 
formatiu es finança amb fons ínte·
grament de l’Ajuntament d’Olesa 
i això ens permet adaptar·nos a 
les demandes específiques tant 
dels nostres demandants de feina 
com del nostre teixit empresarial, 

demandes que no venen cobertes 
per d’altres programes que sub·
venciona Diputació de Barcelona 
o Generalitat de Catalunya”.

14
Són les parades que resten buides 
al Mercat Municipal. I en aquest 
sentit, l’Ajuntament convoca una 
nova licitació per l’atorgament 
de les cessions administratives 
d’aquestes, ubicades als sectors 
de peix i congelat, carn, i fruita i 
verdura i productes diversos.
El coordinador del departament 
de Promoció Econòmica de l’Ajun·
tament, Vicenç Tur, va explicar 
que pot concórrer tothom qui tin·
gui un projecte econòmic validat 
pel Departament, ja que “l’impor·
tant és tenir el major nombre de 
parades obertes perquè també 
repercutirà en el bon funciona·
ment de tot el mercat, per tant, 
ajudarem a tothom qui tingui una 
idea de negoci viable”.
Per facilitar els tràmits, l'Ajunta·
ment ha posat a disposició dels 
interessats el servei de Promoció 
Econòmica per ajudar a confec·
cionar el pla d’empresa ”pensem 
en un perfil emprenedor d’una 
persona que s’hagi quedat a l’atur 
i ho vulgui capitalitzar amb aques·
ta activitat. Tothom qui estigui 

interessat que vingui a Promo·
ció Econòmica i l’ajudarem a fer 
el projecte de negoci amb uns 
costos d’implantació molt més 
baixos que a qualsevol altre local 
de venda o lloguer del municipi” 
explica Tur.
El cost és de 14,78 euros el metre 
quadrat de parada i depèn de la 
superfície que tingui. Hi ha des 
de les més petites de 5 metres 
quadrats, a les més grans, de 25 
metres quadrats, tot i que la mida 
més habitual de parada és de 10 
metres quadrats. El preu mig per 
aquesta mida seria de 1.773 euros 
a l’any, 150 euros al mes. Les con·
cessions són inicialment per a 20 
anys i la llei permet fer pròrrogues 
successives fins el 60 anys.
Els interessats podran consultar 
amb detall les bases d’adjudica·
ció al Plec de Clàusules a la web 
municipal, apartat “Perfil del con·
tractant”. La previsió és que les 
noves parades puguin començar 
a funcionar a principis de 2018.

Això passa al poble (cont.)
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Va passar

Imatges del novembre a Olesa...

Lliurament de premis Subolesa

Presentació de la revista Opcions i xerrada 
sobre el consum

Rodatge de “Los renacidos” a La Passió

Taller sobre bullying a l’escola
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Va passar (cont.)

Presentació del llibre “Por que a mí?”

Presentació del llibre  
“Mujeres tres el espejo”

Xerrada amb el Xavi Bosch
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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

Dietètica 
i Teràpia

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
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Desembre
Diumenge 10
Segona Marxa a peu, pel 
Dia Internacional de les 
Muntanyes. Des d’Olesa al 
Monestir de Montserrat. A les 7 
hores, sortida: Plaça Fèlix Figueres 
i Aragay. Organització: Ajuntament 
i CMRO.

Dilluns 11
Hora del conte per a petits 
lectors: “Maria la marieta”, a 
càrrec de Mon Mas. A les 18 hores, 
a la Biblioteca.

I la Marató de TV3... de què 
va? Conferència sobre “Les 
malalties infeccioses”, a 
càrrec de Roser Font Canals, 
infermera a la Mútua de Terrassa. 
A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Fundació La Marató 
de TV3.

Dimecres 13
Jornada de Salut Pública 
“Avancem cap al Pla de Salut”. 
A les 9:30 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Ajuntament.

Tallers familiars “Postals de 
Nadal”. A les 17 hores, a la llar 
d’infants Taitom. Organització: 
Ajuntament.

Club de lectura: “Prohibit 
llegir!”. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Debat a bat: Literatura, 
filosofia i art per a joves! “Allò 
que no es veu”. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 14
Club de lectura: “Llegir 
Proust”. A les 19 hores, a 
la Biblioteca. Organització: 
OlesaAteneu.

Xerrada taller “Decoració per 
a les festes”, a càrrec de Maria 
Àngels Garcia. A les 18 hores, 

a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Ariadna.

Caminada especial “Fem 
salut”, caminem mentre parlem 
de
dietes diabètiques. A les 9:15 
hores, al terme municipal d’Olesa, 
amb la participació del CAP Olesa. 
Organització: Ajuntament i CAP 
Olesa.

Cafè Tertúlia “Dones que 
parlen de dones”. A les 18 
hores, a Ca l’Oriol – La Teixidora. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 15
Taller vital bàsic 
d’autoprotecció suport 
bàsic i DEA. A les 16 hores, 
a l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Conferència “40 anys del 
Congrés de Cultura Catalana”, 
a càrrec de Marta Rovira i 
Martínez, directora de la Fundació 
Congrés de Cultura
Catalana. A les 20 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Hora del conte, “Muf muf muf. 
Històries d’un Nadal al revés”, 
a càrrec de Mon Mas. Per a nens i 
nenes majors de 4 anys. A les 18 
hores, a la Biblioteca.

Conferència “Els cartells de 
les Passions”, a càrrec de Carles 
Reynés. A les 19 hores, a la 
Biblioteca. Organització: Fundació 
Centre d’Estudis Passionarium.

Dissabte 16
Escacs per als més petits. A les 
11 hores, a la Biblioteca (cal fer 
inscripció). Organització: Escacs 
Olesa.

Hora del conte en anglés: 
Storytime “The Elf’s 
inventions”. Per a nens i nenes 
de 3 a 8 anys. A les 12 hores, a 
la Biblioteca. Organització: Kids & 
us.

Inauguració de l’exposició de 
Diorames i Pessebres. A les 
18:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Fins el 7 de gener. Organització: 
Associació de Pessebristes 
d’Olesa.

Fira de Nadal. Exposició 
i venda d’artesania i 
de productes de Nadal, 
actuacions, tallers i un munt 
de sorpreses! Cantada de la 
coral de sensibilització de l’EMM, 
a les 11:30 hores; Cantada de la 
coral de l’AMPA de l’EMM, a les 
12 hores; Cantada de la coral de 
l’AVO, a les 12:30 hores; Sortida 
de la Carassa i cantada de la coral 
de l’EMM i cercavila amb músics 
cap a la Casa de Cultura, a les 18 
hores; Inauguració de l’exposició 
de diorames i pessebres amb el 
grup instrumental de l’EMM, a 
les 18:30 hores; Cercavila amb 
el grup instrumental de l’EMM 
i inauguració del pessebre de 
l’olivera, a les 19 hores; Cercavila 
cap a la Plaça de les Fonts, a les 
19:30 hores. De 10 a 21 hores, 
a la Plaça de les Fonts i voltants. 
Organització: AV Casc Antic.

Caga Tió popular. Animació 
infantil, caga tió gegant i 
molta, molta festa! A les 12 
hores, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

VI Open de Bloc. A les 16:30 
hores, a l’UEC. Organització: UEC 
Olesa.

Descobriment de la Carassa, 
cantada de Nadales i dolços 
per als infants (acte dins la Fira 
de Nadal). A les 18 hores, a la 
Plaça de les Fonts. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Inauguració de l’exposició de 
Diorames i Pessebres. A les 
18:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

Inici de la Ruta dels Pessebres, 
visita guiada i musicada: 

“El pessebre de l’olivera”. A 
les 19 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

Diumenge 17
Cantata de Nadal, a càrrec dels 
alumnes i professors de l’escola de 
música L’Estudi. A les 18:30 hores, 
al teatre La Passió.

Pujada del Pessebre a la Creu 
de Saba. Caminada fins a la Creu 
de Saba per deixar el pessebre, 
esmorzar i cantar nadales. A les 8 
hores, des de l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Concert d’hivern amb “Les 
veus d’Ariadna”. A les 18 hores, 
a la Casa de Cultura.

Dilluns 18
Va de concert! A les 20 hores, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Escola de Música.

Dimecres 20
Club de lectura: “Menjallibres”. 
A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Concert de Nadal. A les 19 
hores, a la parròquia Santa Maria. 
Organització: Escola de Música.

Divendres 22
Club de lectura general, a 
càrrec de Maria Montoriol. A les 
18:30 hores, a la Biblioteca.

XXIII Cursa de Nadal. A les 
10:30 hores, pels carrers d’Olesa. 
Organització: IES Daniel Blanxart i 
Pedrals.

Dissabte 23
III Tornegi solidari sènior 
femení. A les 10 hores, al camp 
municipal de futbol. Organització: 
Club Esportiu Futbol Olesa 87.

Escorxador Xics, amb inflables, 
jocs i tallers nadalencs. D’11 
a 13:30 i de 16 a 20 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

L’agenda de desembre '17 i gener '18
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L’agenda de desembre '17 i gener '18
Concert de l’Escolania i Cor 
Jove d’Olesa. Cloenda del 
XV aniversari. A les 20 hores, 
a la parròquia Santa Maria. 
Organització: Escolania i Cor Jove 
d’Olesa.

Diumenge 24
Missa de gall, amb l’Escolania 
i Cor Jove d’Olesa. A les 20 
hores, a la parròquia Santa Maria. 
Organització: Parròquia i Escolania 
i Cor Jove
d’Olesa.
 
Dilluns 25
Missa de Nadal. A la capella de 
l’Hospital, a les 11:15 hores; a la 
parròquia Santa Maria, a les 12:30 
hores. Organització: Parròquia i 
Cor Jove d’Olesa.

Teatre: “Els pastorets”. A les 
18.30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dimarts 26
Teatre: “Els pastorets”. A les 
18.30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dissabte 30
Torneig solidari de futbol sales 
2017, amb recollida d’aliments 
per a l’AIC Voluntariat Vicencià. 
A partir de les 9 hores, al pavelló 
Salvador Boada. Organització: 
Futbol Sala Olesa.

Patge Viu-viu a Ribes Blaves, 
amb xocolatada per als infants. A 
les 11 hores, al local de l’AV Ribes 
Blaves. Organització: AV Ribes 
Blaves.

Diumenge 31
Patge Viu-viu a Ribes Blaves, 
amb xocolatada per als infants. A 
les 11 hores, al local de l’AV Ribes 
Blaves. Organització: AV Ribes 
Blaves.

Patge Viu-viu, que entregarà 

una sorpresa a cada infant. A 
les 17 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Ajuntament.

Concert de Nadal, amb Coral 
El Record. A les 18 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

“L’home dels nassos”, passejada 
pels carrers de la vila. A les 12 
hores. Organització: Associació de 
Gegants i Grallers i Nans.

Cap d’any: campanades 2018, 
benvinguda al nou any amb 
música i llum. Obsequi d’una 
bengala als assistents per 
il·luminar l’hora del adeús. Des de 
les 23:45 hores, a la Plaça Nova. 
Organització: Ajuntament.

Gener
Fins al 14 de gener
Recollida d’arbres de Nadal. 
Punts de recollida: Plaça 
Catalunya, c/Les Garrigues (parc 
del Collet), c/Vallès (cruïlla c/
Priorat, Les Planes), c/Bages (zona 
Piscina) i Deixalleria Municipal. 
Des del 7 de gener. Organització: 
Ajuntament.

Dilluns 1
Gran Festa de Cap d’any, dj 
amb varietat musical (comercial, 
“patxanga” i House) i un munt 
de sorpreses. A partir de l’1. 
A les 3 hores, compte enrere i 
espectacular caiguda de 2018 
globus! Al Pavelló Sant Bernat. 
Organització: Ajuntament.

Dijous 4
Campanya del Somriure, cap 
infant sense joguina, recollida 
de joguines noves per a somiar. 
De 10 a 13 i de 16 a 20 hores, al 
Casal. Organització: Campanya del 
Somriure.

Divendres 5
Campanya del Somriure, cap 
infant sense joguina, recollida 
de joguines noves per a somiar. 

De 10 a 13 i de 16 a 20 hores, al 
Casal. Organització: Campanya del 
Somriure.

Arribada de S.M. Els Reis 
d’Orient i Tradicional 
Cavalcada. A les 18 hores. 
Recorregut: Plaça Dr. Fleming, c/
Pau Casals, avinguda Francesc 
Macià, c/Amadeu Paltor, c/
Argelines, c/Anselm Clavé, c/
Jacint Verdaguer, avinguda 
Francesc Macià i Plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament i 
entitats d’Olesa.
En cas de pluja l’arribada dels Reis 
d’Orient es farà al Teatre de La 
Passió a partir de les 18.30 hores 
en diferents torns.
 
Dissabte 6
Teatre: “Els pastorets” amb 
la visita dels Reis d’Orient. A les 
18:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Diumenge 7
Baixada del Pessebre de la 
Creu de Saba. A les 8 hores, 
sortida des de l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Recollida d’ampolles de cava 
buides. Durant tot el matí, pels 
carrers d’Olesa. Organització: CAU 
d’Olesa.

Danses Olesa: taller de 
danses tradicionals d’arreu 
obert a tothom. A les 17 hores, a 
l’Escorxador. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

Diumenges de taula: aprèn 
a menjar bé jugant al Sushi 
Party Go i al Gobb’it. A les 
17 hores, al c/Església, 39. 
Organització: Club de Rol (CROM).

Ballada de sardanes, amb la 
Cobla Ciutat de Cornellà. A les 18 
hores, a l’UEC. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Teatre: “Els pastorets” amb 
la visita dels Reis d’Orient. A les 

18:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dimecres 10
Club de lectura: “Prohibit 
llegir”. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 11
Cafè Tertúlia: dones que 
parlen de dones. A les 18 
hores, a Ca l’Oriol – La Teixidora. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 12
Inauguració de l’exposició 
“El Quixot vist per Josep 
Campmany i altres” 
(il·lustracions). A les 19 hores, a 
la Casa de Cultura. Fins al 28 de 
gener. Organització: Escola d’Arts 
i Oficis i Espai Campmany.

Dissabte 13
Club de lectura: “Llegim el 
teatre”, conduït per l’Espe Piñero. 
A les 11 hores, a la Biblioteca.

Diumenge 14
Teatre: “Els pastorets” amb 
la visita dels Reis d’Orient. A les 
18:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

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

Dijous 18
Literatura eròtica: presentació 
del llibre “Demana’m-ho així 
i et diré que sí”, de Josepa 
Sopeña, Premi de Literatura 
Eròtica La Vall d’Albaida. A les 19 
hores, a la Biblioteca.

Va de concert! Combos adults. A 
les 18 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Divendres 19
Conferència: “Quo vadis, 
Europa”, a càrrec de Joan Chicón. 
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A les 19 hores, a la Comunitat 
Minera Olesana.

Hora del conte: “Contes 
d’hivern”, a càrrec de Ferran 
Martín. Recomanada a partir 
de 4 anys. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Divendres 19
Conferència: “Quo vadis, 
Europa”, a càrrec de Joan Chicón. 
A les 19 hores, a la Comunitat 
Minera Olesana.

Dissabte 20
Escacs per als més petits. A les 
11 hores, a la Biblioteca (cal fer 
inscripció). Organització: Escacs 
Olesa.

Diumenge 21
Espectacle familiar. A les 
17:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa.

Concert d’orgue i tenora. 
Cloenda del 60è aniversari de 
l’ACF Olesa Sardanista amb 
Amics de l’Orgue i de les Arts. 
Amb l’estrena d’una obra d’Eduard 
Vila, composta per a l’ocasió. A 
les 18 hores, a la parròquia Santa 
Maria. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dimecres 24
Club de lectura: “Prohibit 
llegir”. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 25

Presentació del llibre “Tinc 
un bony al pit”, de Rosa Grau. 
A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Associació Ariadna.

Divendres 26
Club de lectura general, a 
càrrec de Maria Montoriol. A les 
18:30 hores, a la Biblioteca.

Tastets del món: tastet 
gastronòmic “Cuines del 
món”. A les 18 hores, a l’AV La 
Central – L’Olivera. Organització: 
Ajuntament.

Projecte Stolpersteine: 
Memorial de record a les 
víctimes olesanes dels camps 
de concentració nazis. A les 18 
hores, a la plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Dissabte 27
BiblioLab Música i ciència: això 
sí que vibra!. Taller per a nens 
i nenes de 6 a 10 anys. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

Prèvies del Campionat de 
Catalunya d’edats (segona 
jornada). A partir de les 9 
hores, al pavelló Sant Bernat. 
Organització: Federació Catalana 
d’Escacs, Associació de Clubs 
d’Escacs del Baix Llobregat i Club 
d’Escacs Olesa.
 
Diumenge 28
Dia Escolar de la No-Violència 
i la Pau de gener, amb activitats 
familiars. A partir de les 10:30 
hores, a la Plaça de la Sardana. 

Organització: Ajuntament.

Cinema infantil, amb pel·lícula 
a determinar. A les 17 hores, al 
teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Cinema d’autor amb pel·lícula 
a determinar. A les 19 hores, al 
teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dimarts 30
Xic Session. A les 19 hores, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Escola de Música.

Dimecres 31
Xic Session. A les 19 hores, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Escola de Música.

Tens una tablet i vols llegir 
llibres en qualsevol moment? 
Vine a la biblioteca i t’expliquem 
com fer·ho de manera gratuïta. A 
les 15:30 hores.

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

Ruta de pessebres
Pessebres que podeu visitar 
durant aquestes festes

•	 Ajuntament	d’Olesa	de	
Montserrat, Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay, s/n.

•	 Albert	i	Sònia	(Cal	Redolat),	 
c/Església, 30.

•	 Art	floral	i	decoració	El	Jardinet,	
c/Riera, 15.

•	 Assegurances	Paula,	 
c/Coscoll, 26.

•	 Assessoria	Parent,	 
Plaça Catalunya, 23.

•	 Biblioteca	Santa	Oliva,	 
c/Salvador Casas, 28.

•	 Botiga	Núria,	c/Església,	31.
•	 Cal	Baldiró,	 

Passatge Font de Can Solé, 6.
•	 Cal	Boter,	c/Coscoll,	6-8.
•	 Cal	Caspe,	 

c/Salvador Casas, 33·37.
•	 Cal	Galitó,	c/Calvari,	42-44.
•	 Cal	Rapissa,	c/Ample,	25.
•	 Comunitat	Minera	Olesana,	 

c/Alfons Sala, 42.
•	 Edifici	dels	Safaretjos,	 

c/Salvador Casas, 3.
•	 Emili	Cascante	Ferrer,	 

c/Argelines, 8.
•	 Esplai	d’Avis	d’Olesa,	 

Parc Municipal.
•	 Estudi	Fotogràfic	Pere	Grimau,	

Passeig del Progrés, 35.
•	 Eugenio	Moreno,	 

c/Pau Casals, 26.
•	 Exposició	de	diorames	a	la	Casa	

de Cultura,  
c/Salvador Casas, 26

•	 Farmàcia	Abeleira,	c/Colom,	93.
•	 Ferreteria	Ricard	Vila,	Plaça	

Catalunya, 49.

L’agenda de desembre '17 i gener '18
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•	 Ferreteria	Sarri,	 
c/Alfons Sala, 1 i 1B.

•	 Ferreteria	Scorpio,	 
c/Ferrocarrils Catalans, 15.

•	 Floristeria	Arrels,	 
c/Església, 22.

•	 Floristeria	Rosa	d’Abril,	 
c/Colom, 109.

•	 Frankfurt	Teckel,	 
c/Colom, 131.

•	 IFAMSA	SL,	 
Plaça Catalunya, 14.

•	 La	Botiga	de	la	Rambla,	 
Rambla Catalunya, 40.

•	 La	Vermuteria,	c/Església,	27.
•	 Macolsa,	 

Carretera de la Puda, s/n.
•	 Mercat	Municipal,	 

Plaça Catalunya.
•	 Papereria	Núria,	 

c/Salvador Casas, 4·6.
•	 Parròquia	Santa	Maria,	 

Plaça Nova.
•	 Pastisseria	Magda,	 

Rambla Catalunya, 18.
•	 Pastisseria	Perarnau,	 

c/Salvador Casas, 31.
•	 Pessebre	de	l’Olivera.	

Miquel Grima i Associació de 
Pessebristes, Parc Municipal.

•	 Pessebre	del	carrer	de	Fora,	 
c/Argelines, 51·53.

•	 Plats	Cuinats	Can	Miquel,	 
Plaça Catalunya, 34.

•	 Punt	33,	c/Lluís	Puigjaner,	33.
•	 Punt	Creatiu	Eva	Fernández,	 

c/Salvador Casas, 19.
•	 Residència	Ntra.	Sra.	de	

Montserrat, c/Colom, 149.
•	 Residència	Santa	Oliva,	 

c/Argelines, 137.
•	 Rostisseria	Gall	Dandy,	 

Passeig del Progrés, 52.
•	 Teatre	de	La	Passió,	 

Plaça de l’Oli.
•	 Tella	Teixits,	 

Plaça de les Fonts, 6.
•	 Topcyser	Interiorisme,	 

c/Jaume de Viver, 5.
•	 Vidrieria	Sibina,	 

c/Alfons Sala, 39.
•	 Vista	Òptica,	 

c/Anselm Clavé, 150.

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.

Vine a conèixer què fem 
Visita en horari lectiu les instal·lacions de la 
Cooperativa i descobreix el nostre projecte. 

Hores a convenir. Reserva la teva visita a:
     www.daina-isard.cat        93 778 09 94

cooperativa d’ensenyament

Jornada de portes obertes
25 de febrer 2017

Estrena de la Suite per a Tenora i Orgue "Olesa a Sta. Oliva" d'Eduard Vila 
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Correu

Agraïment
Des del Voluntariat Vicencià A.I.C. 
d’Olesa de Montserrat, voldrien 
donar·vos les gràcies tant als vo·
luntaris, que ens van ajudar ha fer 
el “Recapte” distribuïts pels super·
mercats d’Olesa, com als mateixos 
supermercats per deixar·nos fer 
la recollida als seus establiments.
Un any més, hem pogut veure 
que Olesa de Montserrat és un 

poble molt solidari quan es tracta 
d’ajudar i així ho han demostrat 
un cop més.
Voluntariat Vicencià

Ocells
Tinc un arbre al jardí, que aquest fi 
d’any no aixeca el cap, mai ha estat 
així, el beix esmorteït, trist, ressec, 
no se pas com el puc reviure, doncs 
ha patit estranyes tempestes en tot 
el que va de la tardor. Ara arriben 
a ses desfullades branques dos 
ocells, son molt bonics, sembla que 
tenen fred, gana, i no hi ha teca, 
però no paren picotegen, marxen, 
tornen, dintre els becs porten pa·
lletes treballen de ferm fan el seu 
niu, per refer·lo tindran feinada 
està desfet, però no decauen s'es·
forçaran fort i ferm fins acabar, 
sabem que defensen la llard d'ells i 

la dels seus descendents, intueixen 
que quant la boirada fosca i con·
taminant s' aparti, tornarà a brillar 
el sol, aquest reviurà al arbre del 
jardí, als ocells i a tots nosaltres 
que atordits com sempre, espe·
rem, esperem i al final molt sovint 
no l’encertem.
La natura es bona mare, en té so·
lucions a tot i per aquest cas com 
correcte jutge també encertarà la 
bona solució. Molts ara pateixen 
una crisis de moral molt forta, al·
tres no tant o gaire bé gens ja que 
guanyadors es senten. Segur que 
tots junts en son culpables dels 
entrebancs i desgavells que ara pa·
tim. Passarem un hivern anguniós 
i agre, el fred dur sempre es llarg 
i pesat i sembla que mai s'acabi. 
Però el arbre del meu jardí, al seu 
temps rebrotarà oferint·nos els 

seus fruits i els seu verd fullam. Els 
ocells, gracies a la bona feina feta 
tindran el niu de menuts ben ple, 
i nosaltres com sempre lluitarem 
i lluitarem per sortir de la trampa 
que alguns espavilats amb molta 
malicia ens han muntat. Treballa·
rem de ferm, posarem seny, cons·
tància, fermesa, il·lusió renovada, 
instints sans i desperts, estarem 
de peu i preparats per beure com 
cada dia per la eterna carena poc 
a poc s'aixeca el sol. Farem feina 
i actes que ens reconfortin, sen·
se permetre que la mala gent de 
sempre ens robin res del que hem 
guanyat amb esforç, legalitat i dig·
nitat, no acceptarem articles amb 
número sospitós.
Lluitarem amb esperit titànic per 
eliminar corruptes, especuladors, 
dictadors mentiders i violents, 
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Bones Festes

Ansel Clavè 144
Tel.   93 778 12 00
mòb. 627 58 27 71

botigaannadecor@gmail.com

acceptarem converses i raons pa·
cífiques rebutjant als provocadors 
xulos, desalmats, justiciers i fan·
farrons. Recuperem normes i lleis 
que incorrectament s'han perdut. 
Fem fugir la mandra de sobre la 
por, la desídia, treballem i treba·
llem i si som capaços de posar·la 
legalitat i la raó per davant de tot, 
no ho dubteu, trumfarem i al final  
farem nius plens i profitosos com 
els ocells del meu arbre del jardí.  
Desitjarem que tots podem gaudir 
d'un feliç Nadal a la seva llar, amb 
família i plena llibertat, que l’any 
2018 sigui ple de joia i prosperitat.
Jaume Francesch Sole

Acompanyament
Sóc una persona de 75 anys i 
quan arribem aquesta edat, ge·
neralment tenim alguna que altre 

mancança de salut i jo no sóc una 
excepció. He patit un ictus i com a 
resultat he perdut la visió d’un ull, 
m’ha costat i em costa superar·ho 
però és el resultat d’una malaltia 
però quan ho és d’una pilota... ha 
d’ésser molt més difícil d’acceptar. 
No conec aquest senyor però si que 
m’uneixo a ell per donar·li ànims i 
que no li faltaran les meves prega·
ries al senyor perquè l’ajudi.
Maria Mercè Boada

Aquesta participació?  
No, gràcies!
Com associació de veïns de la qual 
formen part, creiem en la comu·
nicació directe com a vincle per 
establir relacions reals entre les 
persones. Quan ens vam adherir al 
consell de barris ho vam fer perquè 
trobàvem (i ho és) necessari que hi 

Correu (cont.)



08640La guia del

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

T. 606 90 44 68
mfarre@estudimf.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

Mecànica- Planxa- Pintura
C/ Can Singla nº 11
Pol. In Can Singla
Tel 93 778 22 55
info@men2cars.com

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
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hagi una via i espai de posada en 
comú per tal que Olesa des de les 
seves bases i barris pugui millorar i 
ser un poble on conviure tots junts.  
Mantenir una bona comunicació 
amb l’Administració ha estat sem·
pre una premissa per l’AV Rambla 
Eixample i per això sempre hem 
mirat de ser presents en tots 
aquells espais que se’ns ha sol·
licitat des de l’Ajuntament.
Malauradament les darreres ex·
periències van posar en evidència 
que alguna cosa no funcionava i 
ens van fer prendre la decisió de 
deixar de gastar esforços i temps 
en espais que no són útils, com el 
Consell de barri, perquè s’havia 
convertit en un lloc on fer, senzilla·
ment, rodes de premsa dels gover·
nants. La veu de les persones que 

participàvem quedava en segon pla 
ja que els hi servia per esplaiar·se 
en altres aspectes que potser no 
formarien part de l'essència d'un 
consell de barris.
Nosaltres creiem en espais horit·
zontals, d’anada i de tornada, on 
compartir problemes, informaci·
ons, reflexionar sobre solucions i 
mirar d’empènyer conjuntament 
cap a la construcció d’un poble 
millor. Un model de participació 
des de baix, de treball cooperatiu 
i autònom.
I malgrat tot això vam tornar a 
decidir participar en el darrer Con·
sell sota la premissa il·lusionant 
de presentar propostes concretes 
i solucions a problemes que ens 
assenyalen el veïnat (intervencions 
al Parc de l’Estatut, aparcament als 

barri de l’Eixample i La Central) o 
conèixer la proposta de reurbanit·
zació del Francesc Macià per poder 
analitzar·la...,i res; tristament vam 
comprovar que res havia canviat. 
Per aquest motiu, des de l'asso·
ciació de veïns volem informar 
de la nostra disconformitat amb 
el funcionament, i argumentar la 
nostra decisió de no assistir més 
als Consells de barris.
Amics i amigues dels barris, rein·
ventem la nostra coordinació?
AV Rambla Eixample
(Comunicat de l’AV Rambla Eixam-
ple envers la deriva dels “Consell 
de barri” i les deficiències del mo-
del de participació)
 
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 (cont.)
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VOL-AN-VENT FARCIT DE CARXOFES 
LLAGOSTINS I TRUFA
CANELONS DE CARN
CANELONS DE CEPS
CANELONS DE MARISC
CANELONS DE FOÎE
MELÓ O PINYA 
BABY FARCIDA
AMANIDA FABETES AMB PERNIL 
D’ÀNEC I FRUITS SECS
BRAÇ DE PATATA

RAP A L’ALL CREMAT
CALAMARS FARCITS MARISC
MAR I MUNTANYA 
(POLLASTRE AMB ESCAMARLANS)
1/2 ESPATLLA XAI AL FORN
POLLASTRE FARCIT DE NADAL
LLAMINERA FARCIDA GAMBES
CONFIT D’ÀNEC A LA TARONJA
POLLASTRE DE PAGÉS
BACALLÀ AMB ALLS TENDRES I 
MÚRGULES

Entrevista amb…

Jeni  
Poquet
“Els somnis que es 
poden tocar,  
s'han de perseguir”

Després de 30 anys al capda-
vant de l’escola de dansa 113 
Dansa, Jeni Poquet ha deixat 
l’acadèmia i la presidència 
de l’Associació d’escoles de 
dansa autoritzades. En aques-
ta entrevista repassa part 
d’aquestes tres dècades, el 
seu moment actual, i els seus 
nous projectes.

P: Ja no hi és al capdavant de 
l’escola 113 Dansa, què t’ha 
passat?

R: Arribat a aquest punt de que 
l’escola ja portava gairebé 30 anys 
(al proper setembre) i que jo per 
malalties feia tres anys que ja no 
podia donar classes amb assidu·
ïtat, només estava fent algunes 
suplències, vaig pensar que hi 
havia arribat el moment de que 

algú amb empenta, amb energia 
i ganes, em faci el relleu. La per·
sona que l’ha agafat és el Peppo 
Alert va ser alumne i professor 
de l’escola de dansa urbana i, la 
persona ideal.
El procés ha sigut llarg perquè el 
què jo volia era que l’escola man·
tingués tota la part professionalit·
zadora que jo vaig aconseguir amb 
el Departament d’Ensenyament. 
113 Dansa no era una escola 
professional, però sí una escola 
professionalitzadora: aquestes 
son les escoles autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament (no 
n’hi ha gaires perquè els requisits 
son molt alts) i jo tenia l’orgull de 
dirigir la meva. Aquest programa 
es continua fent i los alumnes re·
ben formació en dansa clàssica, 
contemporània, jazz, claqué, cant, 
interpretació i dansa urbana, i els 
hi acompanya a fer cursos fora 
de l’escola i en tot aquest procés, 
perquè el que volem és el que els 
nostres alumnes, el que tingui 
les condicions i les ganes, pugui 
treballar professionalment.

“No existeix el no 
puedo, existeix el no 

me sale ahora”

P: I que passa amb el que no....

R: L’agafa com esbarjo. Però el 
programa que jo tenia no per·
metia que els alumnes agafessin 
matèries soltes, només podien fer 
un programa de dansa clàssica 
(de la Royal Academy) i que era 
evidentment per preparar exà·
mens, i l’altra de dansa urbana. 
En el moment en que Peppo agafa 
l’escola això canvia: la part pro·
fessionalitzadora es la mateixa, 
però el Peppo ha obert una porta a 
tots aquells alumnes que volen fer 
classe de hip hop, dansa urbana o 
de contemporani, tot això que no 
tenien abans. El ventall actual de 
l’escola que ja no es diu “113 Dan·
sa”, sinó “Move on Dance Studio” 
és molt més ampli.

P: El teu acomiadament va ser 
una mica sorprenent, oi?

R: Que jo deixava l’escola va ser 
una sorpresa per a gairebé tot·
hom. L’any passat va passar pel 
quiròfan i va ser quan va decidir 
que havia de fer un canvi i havia de 
deixar alguna cosa, sinó volia que 
la vida em deixi a mi i jo encara 
vull fer moltes coses. Emocional·
ment jo no hagués pogut treballar 
un curs amb les preguntes dels 
perquès, de pares, d’alumnes, fins 
i tot dels professors, que ells ho 
van saber poc temps abans. A la 
festa de final de curs, jo em vaig 
acomiadar. Va ser impressionant, 
va ser molt difícil poder parlar, 
volia dir i agrair moltes coses, que 
després ho vaig fer amb un mail 
a les famílies, perquè la veu s’em 
trencava, evidentment, “el show 
debe continuar”.

P: No podem evitar fer un re-
pàs per aquests trenta anys... 
què t’han deixat?

R: Moltes coses. En principi, la 
satisfacció de poder veure a molts 
dels nostres alumnes treballant 
professionalment; m’han deixat 
el conèixer a molts companys que 
ara estan treballant a l’escola i 
amb els que em va enriquit moltís·
sim, no només amb la meva vida 
professional, sinó també a nivell 
personal. M’hi he trobat famílies 
que han passat a ser part de la 
meva família, famílies implicades 
amb l’aprenentatge de la dansa 
amb els seus fills, famílies que 
han arriscat moltíssim, sobre tot 
de fills, que sembla mentirà però 
encara es com una lacra això de 
que un nen vulgui ballar. 

“Una ajuda per part de 
les institucions hagués 

anat molt bé”

P: Algú en especial?

R: Sí, una família amb la que m’he 
de treure el barret. El seu fill està 
actualment a l’Institut del Teatre, 
és un alumne brillant i serà un 
ballarí brillant. Ell sap de qui estic 
parlant.

P: Com et va tractar Olesa 
davant la teva proposta pro-
fessional al llarg d’aquests 
trenta anys?

R: Jo no crec que sigui un trac·
te personal, crec que sempre el 
tracte a la dansa és pejoratiu, 
minoritari, som la germana pobre 
de les arts escèniques. I ho sé de 
cert que no és una qüestió d’Ole·
sa, perquè com tu saps, els últims 
deu anys vaig ser la presidenta de 
l’Associació d’escoles autoritzades 
pel Departament d’Ensenyament.
Si ja moltes famílies creuen que la 
dansa simplement és una activitat 
extraescolar, que també, però no 
és només això. Els nens i nenes 
que volen dedicar·se a ballar, és 
una sensibilitat apart, has de llui·
tar moltíssim, encara ara s’escolta 
“Vols estudiar això, però una cosa 
seriosa també?”... i m’ha passat 
amb la meva filla Tamar, també.

P: T’han comprès la teva ma-
nera de ver la dansa?

R: La gent que ha estat al meu 
costat, dintre de l’escola, si, 
evidentment, perquè tenen la 
mateixa sensibilitat. Però moltes 
vegades, fora, no. He estat ballant 
i donant classes tota la vida, he 
pujat a l’escenari amb una panxa 
de nou mesos i aquestes coses 
no s’entenen. He deixat al meu 
pare a una UCI coronària, sense 
saber que passaria, i vaig arribar a 
Olesa corrents, la dutxa i va anar 
a fer la mostra de final de curs. 
És una sensibilitat apart. Tenia 
tot el meu dret a dir “jo no sé si 
el meu pare sortirà d’aquesta” i 
els nens es queden sense la seva 
mostra. Però quan tu t’estimes la 
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Entrevista amb… (cont.)
teva professió d’una manera que 
dius “aquests alumnes porten 
tot un curs treballant i ha arribat 
el seu moment”. És com “el dia 
de la boda: ¿ahora no me caso?, 
pues, me caso”. De la mateixa 
manera, malauradament l’ho he 
passat amb el meu primer marit i 
no s’entenia. El meu primer marit, 
Josep Vela era les meves mans i 
els meus peus, era un regidor im·
pressionant i a l’últim festival no 
hi va poder venir perquè estava 
al llit, s’estava morint.

P: Costa molt que la gent en 
general entengués aquest 
nivell de compromís?

R: Si que costa. Sóc una per·
sona que quan et dono la meva 
paraula, no se si és alguna cosa 
positiva o negativa, per qualsevol 
projecte, sigui remunerat o no, el 
meu compromís és exactament 
igual. Amb els meus alumnes 
jo lis ensenyava que ha de ser 
així, perquè si et compromès 
en un projecte, on no estàs sol, 
pertanys a una companyia, a un 
grup, al que sigui i no assistei·
xes a un assaig, a una funció, 
no estàs perjudicant·te només 
a tu, estàs perjudicant a tot un 
col·lectiu que hi ha al darrere i 
és una falta de respecte al pú·
blic. Considero que una persona 
que esta asseguda a una platea 
i ha pagat una butaca, l’importa 
res el que t’hagi passat a la teva 
privada. “El show siempre debe 
continuar”.

“El show debe 
continuar. Siempre” 

“Jo soc el resultat 
d’una mala praxis 
en dansa, la meva 

esquena té problemes 
des de fa molts anys” 

P: Et sents reconeguda a 
Olesa?

R: Crec que si. Moltes vegades 
em coneixen més fora per la 
meva tasca com a presidenta 
d’ADEA, perquè m’he mogut 
molt, però a Olesa puc ser un 
referent a la dansa. De fet l’any 
passat vaig trucar a la porta de 
l’Ajuntament, i m’en van fer la 
“palmadita” a l’esquena com que 
jo era un referent però només 
es va quedar amb això. Potser 
si hagués tingut un recolzament 
d’una altra manera, a lo millor 
es podien haver fet més coses a 
l’escola. Per exemple, els alum·
nes que tenen unes condicions 
per poder desenvolupar la seva 
carrera en dansa, se’ls hi ha 
d’ajudar, és una carrera cara, les 
sabatilles de punta costen molts 
diners. No he pogut aconseguir 
cap tipus d’ajuda econòmica. 
Molts alumnes de l’escola, i això 
no lo havia dit encara fins ara, 
han estat becats per Jeni Poquet, 
perquè ni l’Ajuntament d’Olesa ni 
el Departament d’Ensenyament 
han pogut ajudar. Una ajuda per 
part de les institucions hagués 
anat molt bé. Però hem subsistit 
i tot això ha estat gràcies a les 
famílies.

P: De totes maneres, amb la 
nova botiga, continues vin-
culada al món de la dansa a 
Olesa...

R: Camerino ha estat un tras·
llat, perquè estava en una part 
de l’escola, però con que no havia 
res a Olesa on les famílies podien 
trobar l’equipament necessari per 
a la dansa, he decidit traslladar·la a 
un nou espai, més gran, a prop del 
nostre magatzem. El local té apro·
ximadament 200 metres quadrats i 
ens inunda la màgia de la dansa i el 
teatre, i volia que això fos una pro·
longació de la meva vida artística. 
Amb la decoració vaig voler anar als 
principis de la dansa clàssica amb 
la línia una miqueta barroca i crec 
que ho he aconseguit.
La botiga es diu “Camerino” i tu al 
camerino t’has de transformar en 
un personatge, però quan entres 
al camerino tu entres amb roba de 
carrer, per això en tenim un apartat 
d’outlet de roba de carrer. Però 
com que aquí som molt “farandu·
leros” i no podia ser roba, calçats 
i complements de carrer ordinaris, 
hem portat firmes i marques, i a 
més a més, tenim pret·a·porter en 
outlet. Guapos a dalt d’escenari i 
“estupendísimos” a baix.

P: A Olesa, els últims temps han 
obert nous centres o espais on 
es ofereix cursos i talleres...

R: Com escola, només està Move 
on Studio Dance, la resta no son 
escoles, no estan autoritzades 
pel Departament d’Ensenyament. 
L’únic que jo demanaria és que 
aquests col·lectius no perjudiquin 

als alumnes. Jo soc el resultat d’una 
mala praxis en dansa, la meva es·
quena té problemes des de fa molts 
anys, perquè em van posar las sa·
batilles de punta als dos mesos de 
rebre classes, perquè el meu peu 
era “fantàstic”, però el meu cos no 
estava preparat per poder posar 
això. Pensa que a les nostres car·
reres estudiem “Anatomia aplicada 
a la dansa” i tot el professional de 
la dansa sap en quin moment un 
alumne por portar les sabatilles 
de punta que li agraden tant a les 
nenes. Si ho estàs fent fora de lloc, 
fora de preparació d’aquella alum·
na, el que faràs, probablement, 
és que aquella alumna mai pugui 
ballar professionalment. Tinguem 
cura nosaltres como pares, d’on 
portem als nostres fills.

P: Amb l’agència de represen-
tacions d’actors La Klaketa, 
continues?

R: Si, és un projecte que vem co·
mençar fa cinc anys i ja en tenim 
cartera d’actors professionals, 
amateurs i de cares noves en 
publicitat, no només a Barcelona, 
sinó Madrid, Andalusia i Alema·
nya, el que ens suposa haver de 
viatjar sovint per veure directos 
de càstings, nous projectes, i això 
m’agrada molt. 

“Potser si hagués 
tingut un recolzament 

d’una altra manera, 
a lo millor es podien 

haver fet més coses a 
l’escola”
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Tarda plena d’emocions
La commemoració del bicentenari 
del naixement del músic emporda·
nès Pep Ventura ha estat l’excusa 
perfecte per dedicar·li una part del 
concert de Nadal que, el passat 8 
de desembre, ha celebrat la ACF 
Olesa Sardanista al Casal amb la 
presència de unes 150 persones 
que han gaudit d’un repertori poc 
conegut del músic empordanès. 
Sota la batuta d’en Francesc Gre·
gori la cobla Vila d’Olesa ha fet 
gaudir al públic assistent.
Destacada ha estat també la pre·
sència de personalitats del sarda·
nisme i la cultura popular que han 
volgut acompanyar l’agrupació en 
un dels esdeveniments destacat 
de l’any. Així, eren presents, a 
més dels representants de l’enti·
tat, la Directora General de Cul·
tura Popular Maria Àngels Blasco, 
el president de la Confederació 
Sardanista de Catalunya, Joaquim 
Rucabado, la presidenta del Fo·
ment de la Sardana Pep Ventura 
de Figueres, Montserrat Mauné i 
el Regidor de Cultura de l’Ajunta·
ment d’Olesa, Xavier Rota.
Durant els parlaments, en Pere 
Salvador, president de l’agrupació, 
ha destacat la gran feina feta pel 

Foment de la sardana dins de la 
Capitalitat d’enguany, a Figueres. 
Totes les personalitats han coin·
cidit en destacar la rellevància de 
la figura de Pep Ventura i la gran 
repercussió del seu bicentenari en 
el món de la sardana. Salvador, 
també ha tingut unes sentides pa·
raules a la figura del protagonista 
de la segona part del concert, 
el músic Joan Segura, un olesà 
que va dedicar gran part del seu 
temps a una bona colla d’entitats 
olesanes i que com a record els hi 
composà una sardana. 
Un altre dels al·licients d’aquest 
concert era l’estrena d’una sar·
dana d’encàrrec en motiu del 
la celebració del 60 aniversari. 
L’encarregat ha estat el jove in·
tèrpret de tible  de la Cobla Vila 
d’Olesa, Xavier Ventosa, actual 
guanyador del premi Joventut en 
el certamen de la Sardana de l’Any 
que aquest any es celebrà a Olesa 
de Montserrat el passat mes de 
maig.  “El Secret d’Olesa” n’és el 
títol, fent referència a com s’ho fa 
l’entitat per a tenir unes ballades 
tan exitoses. 
Amb aquest concert, l’Agrupació 
encara la recta final de la cele·
bració de l’aniversari, quedant tan 

sols la ballada del mes de gener 
a la UEC amb la Cobla Ciutat de 
Cornellà i l’acte de cloenda on 
s’estrenarà una Suite per a Teno·
ra i Orgue de l’Eduard Vila. L’acte 
serà el diumenge 21 de gener a la 
Parròquia de Santa Maria d’Olesa 
a les 18hores, amb entrada lliure.

Guanyador
Ja es coneix el guanyador del 
Premi Vent de Port d’aquest any, 
el concurs de narrativa curta 
que organitza l’entitat trempoli·
na La Casa del Sol Naixent amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Tremp. L’obra “Passions que 
maten” ha servit perquè l’olesà 
Carles Dinarès guanyi els 2.100 
euros de premi.
En l’edició d’aquest any s’hi han 
presentat 109 contes, dels quals el 
jurat en va escollir quinze de fina·
listes i un de guanyador. El conte 
guanyador transporta el lector a 
Setmana Santa, en concret a una 
representació de la Passió en que 
entre acte i acte succeeix un fet 
que canviarà el desenvolupament 
de l’obra.
Aquest any, el jurat ha estat for·
mat per Jordi Mir, Josep Fabà, Ada 
Castells, Vicenç Llorca i Jordi Masó 
–guanyador de l’edició anterior. 
Ara, l’organització publicarà el lli·
bre que reculli l’obra guanyadora 
i les finalistes i que es presentarà, 
com cada any, a la primavera.

Primera pedra
El passat 20 d'octubre es va realit·
zar l’acte simbòlic de col·locació de 
la primera pedra de l'edifici Alessa 
a la zona d’Els Clossos, amb la 
presència dels compradors dels 
futurs pisos i la promotora “Grupo 
Dignus”. Enhorabona!

Decoració
L’associació Ariadna convida a la 
xerrada/taller “Decoració per a 
les properes festes”, amb Maria 
Àngels García. Serà el proper 14 
de desembre, a les 18 hores, a la 
Comunitat Minera Olesana.

Casal artístic
Aquest nadal aprofita els dies de 
festa i gaudeix d’un supercasal ar·
tístic, on podràs aprendre, riure i 
passar·t’ho d’allò més bé, ballant, 
interpretant, fent manualitats o 
maquillant·te de la mà de la Jeni 
Navarro, la Carla Torres i el Peppo 
Alert. El casal es realitzarà els 
dies 27, 28 i 29 de desembre, i el 
2, 3, 4 i 5 de gener. Per a més in·
formació, contactar amb Move On 
Dance Studio, c/Lluís Puigjaner, 
113, tel: 93 778 2351, a/e: info@
moveondancestudio.com

Calendari solidari 2018
El passat 30 de novembre es va 
presentar la nova edició del Ca·
lendari Solidari 2018 a benefici 
de l’Associació Prodiscapacitats 
Santa Oliva i produït pel periòdic 
08640. Aquest any, l’eix són els 
vincles afectius i emocionals, per 
exemple, entre mares i pares 
amb els seus fills o filles, o entre 
germans i germanes. Durant la 
sessió fotogràfica (les fotografies 
son en blanc i negre i d’estudi) es 
va generar un clima de profunda 
emoció al set muntat per a l’oca·
sió, on va quedar de manifest l’es·
tret vincle entre usuaris i part de 
les seves famílies, que han estat 
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al seu costat des de sempre. De 
la mà del fotògraf Tomàs Muñoz 
Zamora, s’ha intentat aconseguir 
que les fotografies reflecteixin el 
caliu que es va viure al moment 
de la producció. 
A la presentació, a l’Esplai Santa 
Oliva es van reunir els protago·
nistes de les fotos, monitors i 

les famílies que formen part de 
l’entitat.
El Calendari Solidari 2018 està a 
la venda als següents llocs: A&R 
Complements, Agrocandi, Arde·
co’s, Àrea de Guissona, Associa·
ció pro·discapacitats Santa Oliva, 
Bar Sol i Neu, Biblioteca Santa 
Oliva, Cafè del Teatre, Cafeteria 

L’express, Cal Caspe, Cal Serra, 
Calçats Feli, Calçats Llongueras, 
Camerino, Carnisseria i Xarcute·
ria Encarna Collado, Carnisseries 
Neus, Chloé Estilisme, Comunitat 
Minera	Olesana,	Ègar	Òptic,	Els	
Bruchs, Encoplesa, Estanc Plaça 
Catalunya, Estudi fotogràfic Pere 
Grimau,	 Frankfurt	 La	 Sardana,	
Fruiteria El Suro, Fruiteria Nelson 
y Chelo, Gall Dandy, Herboristeria 
Salvalú, Jijonenca Plaça Catalu·
nya, Jijonenca Rambla, Joieria 
Puig,	Julián	del	Aguila,	L’espígol,	
La cuina de la Rosario, Literator, 
Neo Natura, New Horizons Aca·
démie, Nova Imatge, Papereria 
Núria, Pastisseries Magda, Per·
ruqueria Lagares, Polleria Maria 
Dolors, Restaurant Cal Felip, Sas·
tre Aixelà, Taverna La Palmera, 
Vista	Òptica.

Hi tornen!
El cap de setmana del 3 i 4 de 
febrer de 2018 es tornaran a ce·
lebrar les festes de Sant Antoni 
Abat a Olesa. Durant tot el cap 
de setmana hi haurà un Mercat 
Medieval i altres activitats a la 
Plaça Catalunya de 10 a 21 hores, 
i el diumenge 4, com s’havia fet, 
començarem amb l’esmorzar típic 
de traginers i continuarem amb 
els Tres Tombs pels carrers del 
centre d’Olesa (circuit a confir·
mar). Properament podreu con·
sultar el programa de la festa a la 

pàgina web i a les xarxes socials.
Si ens vols ajudar a tirar enda·
vant la festa, i vols fer·te soci, o 
col·laborar, participar, patrocinar 
o llogar un carruatge, pots con·
tactar amb nosaltres (Associa·
ció Tonis Olesa) a les següents 
adreces: tonisolesa@gmail.com, 
http://tonisolesa.cat, https://
facebook.com/tonisolesa	 o	 als	
telèfons: 619 502 464, 657 016 
320 o 615 473 769. També ens 
podràs trobar personalment el 
proper 16 de desembre a la Fira 
de Nadal del Casc Antic.
Associació Tonis Olesa

Calçats, a reparació
Des del passat mes d’octubre, 
està	obert	 “Delka,	 reparació	de	
calçats”, a càrrec d’Arturo, un 
sabater olesà artesanal amb 
llarga experiència en el mon de 
la reparació de calçat. Està al car·
rer Barcelona, 60 i, amb atenció 
personalitzada, és dedica a canvi 
de talons, marroquineria, tenyir i 
folrar sabates i a la reparació de 
tapes, mitges soles i col·locació 
de material ortopèdic. A més a 
més, ofereix el servei d'esmolat 
de ganivets i tisores.
Per altra banda, hi ha el ser·
vei per a “moteros” (reparació 
de botes, jaquetes, alforges i 

Delka
reparació de calçats
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cremalleres) i per al món de la 
hípica (reparació de botes de 
muntar, arranjaments en cadires 
de muntar i canvis de corretges i 
sivelles). El seu telèfon és el 617 
894 610 i l’horari és de dilluns a 
divendres de 9 a 13 i de 16:30 a 
20 hores, i els dissabtes de 9 a 
14 hores.

Endolça’t
Aquest és el nom d’una nova 
botiga a Olesa, que es va inau·
gurar el passat 25 de novembre. 
Allí hi podràs trobar, a més d’un 
ampli assortit de xuxes, xiclets 
i xocolates, pastissos de gomi·
nola, globus d’heli, accessoris i 
tot el que necessitis per celebrar 
aniversaris (targetes, espelmes, 
banderoles, etcètera). A més a 
més, tota la col·lecció de pelut·
xos “Teen Tys” i una màquina de 
crispetes calentes, a punt per 
a degustar. Està al carrer Lluís 
Puigjaner, 43A (davant del parc 
del llac) i l’horari és de dilluns a 
diumenges, de 10:30 a 13:30 i de 
16:45 a 20 hores (només tanquen 
el dilluns pel matí). Enhorabona 
Jordi i Sílvia! 

Escolàpies i la Marató
El passat divendres 24 de no·
vembre alumnes, mestres, pares 
i mares de les Escolàpies van 
participar d’una màster class de 
zumba a la Plaça de la Sardana. 
Juan Antonio Garcia, mestre de 

l’escola de dansa d’Abrera, ha 
estat l’encarregat de dirigir la 
sessió, que ha estat molt dinà·
mica i divertida. Tots els diners 
recaptats aniran destinats a La 
Marató de TV3 d'enguany. Des 
de l’escola volen agrair la col·
laboració de les famílies i donar 
les gràcies a Garcia per la seva 
participació.

Restauració del patrimoni
El proper 11 de gener començarà 
la 5a edició del taller anual de 
restauració del mobiliari de patri·
moni local, organitzat per l’Ajun·
tament. L’objectiu d’aquest taller 
és poder transmetre coneixe·
ments de l’ofici de restaurador/a 
de mobles renovant peces del 
patrimoni municipal que es tro·
ben en mal estat. S’assoleix, 
d’aquesta manera, l’aprenentatge 
de diferents tècniques per part 
dels participants i la recuperació 
de mobiliari antic en risc de ser 
malmès.
El taller, gratuït, es farà els dijous 
de 15:45 a 17:45 hores a l’Escola 
Municipal d’Arts i Oficis i s’adre·

ça a persones empadronades a 
Olesa i que tinguin més de 16 
anys. Les persones interessades 
es poden inscriure a la Casa de 
Cultura, fins al proper 22 de de·
sembre.

Cartells protagonistes
Els cartells de les Passions seran 
els protagonistes de la Jornada 
2017 del Centre d’Estudis Pas·
sionarium, que tindrà lloc el di·
vendres 15 de desembre a les 19 
hores, a la Biblioteca Santa Oliva. 
Sota el títol “100 anys de cartells 
de Passions. El perquè de cada 
imatge: els motius, l’estètica, 
l’art”, la jornada tractarà sobre 
un tema tan important com la 
imatge que les Passions donen a 
l’exterior a través dels seus car·
tells. La jornada d’aquest 2017 
serà a càrrec de l’esparreguerí 
Carles Reynés, professor de di·
buix de l’IES El Cairat. 
Pere Quer, president del Centre 
d’Estudis Passionarium, explica 
que “en anteriors conferències 
hem tractat aspectes lligats a les 
aportacions socials i culturals de 

les Passions, i ara hem centrat 
més la mirada en els espectacles. 
L’any passat vam parlar dels tex·
tos, i aquest any parlarem dels 
cartells”. 
Els cartells són els vehicles amb 
què les Passions s’han presentat 
al seu públic, i analitzar com han 
evolucionat dona molta informa·
ció sobre l’espectacle i l’esforç de 
mantenir viva la tradició, i alhora 
sobre com reflecteixen l’evolució 
de l’estètica i de la societat amb 
el pas dels anys.  “Qui vingui a la 
jornada podrà veure coses molt 
singulars i semblances una mica 
sorprenents”, avança Quer.
Per a més informació, adre·
ceu·vos a passionarium@passi·
onarium.org

Solidaritat
“Los Martes”, un equip de corre·
dors amateurs del Baix Llobregat, 
tornaren a participar de la Zurich 
Marató de Barcelona el proper 
11 de març i fan una campanya 
per a recaptar diners per ajudar 
a la Fundació Miquel Valls (www. 
http://fundaciomiquelvalls.org), 
i millorar la qualitat de vida dels 
afectats per l’ELA (Esclerosi 
Lateral Amiotròfica) i les seves 
famílies. No importa la quanti·
tat a aportar, és fer un gest per 
l’ELA! Si voleu fer un donatiu di·
rectament al compte corrent de 
la Fundació el número és: ES08 
2100 3422 1622 1010 3820, amb 
el concepte “Marató Los Martes”. 
Per a més informació, el web és: 
www.migranodearena.org/es/
reto/17411
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Gimnàstica
El cap de setmana del 25 i 26 de 
novembre es va disputar la 1a fase 
de la II edició de la Lliga Ibèrica a 
Vila Real (Castelló). Aquest any 16 
representats del Club Gimnàstica 
Olesa han format equip amb gim·
nastes del Club  Gimnàstica Espar·
reguera en diferents categories, 
l’equip de les Kids, l’equip Divisió C 

(Esparreguera·Olesa blau) i l’equip 
de Divisió C (Esparreguera·Olesa 
daurat). Aquesta competició consta 
de competir en equip, un nou for·
mat de competició on el resultat 
individual només serveix per pun·
tuar i fer pujar a pòdium a l'equip, 
no per guanyar de forma individual.
Tant les gimnastes com l'equip 
tècnic han fet un gran treball i 

continuaren treballant per a la 
propera fase.

Campió
Després de derrotar per 6 a 1 al 
Martorell AE, el 2n classificat, el 
Benjamí A del Futbol Sala Olesa 
es va convertir en el campió ma·
temàtic (a falta de dues jornades), 
de la Lliga Benjamí de Futbol Sala 

de la FCF.
Des del club, feliciten als protago·
nistes per aconseguir aquest premi 
i ple de victòries, i també felicitar 
al cos tècnic pel bon treball rea·
litzat i als pares per la seva gran 
implicació i aposta per la formació 
esportiva de l’entitat, animant 
sempre a l'equip fins al final.
El cos tècnic està integrat per 
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l’Enric Lobo i Carlos Navarro i els 
jugadors van ser: Aleix Sala, Tei 
Requena, Jordi Elihu Bravo, Victor 
Jimenez, Ruben Cordon, Guillem 
Casals, Nil Navarro i Jan Carreño. 
Enhorabona!

Taekwondo
Amb més de 70 competidors del 
Club Harondo 2 i més de 200 per·
sones a les grades, s’ha celebrat 
el	3r	Campionat	de	Taekwondo	de	
tècnica i pumses, organitzat per 
l’entitat olesana, el passat diu·
menge 26 de novembre, al pavelló 
Sant Bernat. Durant la jornada, els 
participants (nens i nenes des de 
5 a 15 anys) van demostrar una 
gran disciplina, tècniques i moltes 
ganes de participar, dins d’un marc 
de molta esportivitat.

Rècord
Figueres (Girona) i Constantí (Tar·
ragona) van ser les seus de la Ter·
cera Jornada de Lliga Catalana de 
Sala de Tir amb Arc, celebrada el 
passat 25 i 26 de novembre.

El Tir amb Arc Olesa va participar 
amb 24 esportistes amb grans re·
sultats, destacant el rècord de Ca·
talunya de Júlia Galera i marques 
personals d'Aina Pla, Sergi Pérez, 
Nerea Ruiz, Iria Garcia, Marcel 
Temporal i Marta Gimeno.
A la categoria Cadet, Aina Pla su·
pera la seva marca personal, amb 
506 punts, Nerea Ruiz, amb 443 
punts, Sergio Pérez, 550 punts, 
Iria Garcia, 523 punts, Marcel Tem·
poral, 583 punts i Marta Gimeno, 
278 punts. Per la seva part, la Júlia 
Galera va batre el rècord català a la 
categoria infantil, amb 580 punts.

Atletisme
El passat 3 de novembre es va ce·
lebrar la Nit de l'Esportista Olesà, 
on l’Ajuntament d'Olesa va reco·
nèixer els mèrits esportius de 5 
atletes del Club Atletisme Olesa: 
Víctor	 Rodríguez,	 Dani	 Sánchez,	
Olga Morraja, Pau Llordella i Pol 
Rodríguez. A més a més se li va 
atorgar un premi al club per la feina 
i els valors que transmet des de les 

categories base. 
Uns dies abans del reconeixement, 
va tenir lloc la 2a Jornada del XVIIè 
Campionat Escolar col·laborant 
amb la campanya de recollida de 
diners de la Marató de TV3 2017. 
Com a novetat es va incorporar el 
llançament de pilota medicinal en 
la categoria Open que conjunta·
ment amb el Cros es van arribar a 
assolir les 600 inscripcions. Moltes 
gràcies a tots per participar·hi i 
felicitats!
CAO

Montserratina
Amb més de 3500 ciclistes de 175 
clubs diferents, es va celebrar la 
69ª edició de La Montserratina, 
la tradicional marxa cicloturista 
que organitza la Federació Cata·
lana Ciclisme (FCC) per donar per 
acabada la temporada i rebre la 
benedicció de la Moreneta patrona 
dels ciclistes. L’Unió Ciclista Olesa·
na (UCO) va participar amb més 
de 50 ciclistes de les modalitats 
de carretera i BTT, que van pujar 
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Fora de joc
Al carrer Mallorca, entre el carrer Colom i l'avinguda 
Francesc Macià, sobre mà dreta segons la direcció 
del carrer, un tros de la vorera s’ha convertit en un 
possible risc per a qui camini desprevingut per allà 
i pensi que no hi ha esquerdes i que el sòl està en 
perfectes condicions. De qui és la responsabilitat de 
mantenir la vorera en bon estat?

Les respostes, envia·les al twitter del 08640 
#periodic08640

fins el Mirador dels Apòstols a la 
muntanya de Montserrat.
A la tornada, el club olesà va or·
ganitzar un esmorzar per a tots 
els participants i el reconeixement 
(amb rams de flors i trofeus) a les 
tres ciclistes (Maria José, Simone 
i Cristina) sòcies del club que amb 
el seu esforç i persistència son un 
exemple per a tots.
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Treball
g L’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat ofereix un lloc 
de treball com a Cap del De·
partament d’Esports. A més 
de les condicions generals 
exposades a la base general 
quarta, els aspirants hauran 
de: Estar en possessió d'un 
títol de grau universitari o 
llicenciatura o estar en con·
dicions d’obtenir·lo dins del 
termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part 
en les proves selectives. En 
el cas de títols expedits a 
l’estranger, caldrà la corres·
ponent homologació; estar 
en possessió del certificat 
de nivell C de la Junta per·
manent del Català, o d’algun 
dels certificats o titulacions 
equivalents, que s’hauran 
d’aportar en el moment de 
presentar la instància. Jor·
nada de treball complerta. 
Període de presentació d’ins·
tàncies (a l’Ajuntament), fins 
al 13 de desembre.

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

g Contable	por	horas,	con	más	
de 20 años de experiencia, 
se ofrece para llevar con·
tabilidades de pequeñas o 
grandes empresas, elaborar 
IVA, IRPF, libros de ingresos 
y gastos, facturas, control 
de tesorería, etcétera. Po·
sibilidad de desplazamiento 
al domicilio de la empresa. 
Teléfono: 637 432 088.

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

g Noia universitària amb 
experiència s'ofereix per 
donar classes de reforç i 
cangur. De dilluns a diu-
menge, preu a convenir. 
Tel: 600 811 060 (Anna).

g Estudiante de Magisterio se 
ofrece para dar clases par·
ticulares, a niños y niñas de 
primaria y ESO. Utilizando 
nuevas metodologias y haci·
endo	clases	dinámicas	para	
facilitar la comprensión de 
los contenidos y garantizar 
un mayor aprendizaje por 
parte de los alumnos. La cla·
ses pueden ser, con atención 
individualizada o en grupo. 
Tengo disponibilidad horaria 
de tardes. Llevo varios años 
dando clases de repaso y los 
resultados de mis alumnos 
han aumentado en todos los 
casos. Tel: 619 936 226.

g Señor se ofrece par cuidar 
ancianos, titulación y expe·
riencia. 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 Se dan clases de Inglés 
para todos los niveles. 

Niveles de colegio, PET, 
FCE, CAE, etcétera. Tel: 
672 077 409.

g Noia de 19 anys, amb ex·
periència com a professora 
de repàs i cangur, s'ofereix 
a donar classes d'infantil, 
primària o ESO·Batxillerat 
(àmbit humanístic i social). 
Puc desplaçar·me per Abrera 
o Martorell també. Interes·
sats, truqueu al telèfon: 717 
712 826 (Núria).

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

g Busquem una persona res·
ponsable i amb experiència 
per a portar vinya d'oliveres 
a Olesa (360 oliveres). Tel: 
697 713 250 i 606 452 341 
(a partir de les 21 hores).

g Professora amb més de 20 
anys d'experiència s'ofereix 
per donar classes de repàs 
de Primària, ESO i Batxille·
rat. Disponibilitat horària, 
també a domicili. Preus a 
convenir. Tel.: 639 228 836.

g Estudiant de Medicina 
s'ofereix per fer cangur, 
classes de repàs i d'an-
glès durant l'estiu. Tel.: 
600 082 429 (Cristina).

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.

Automotor
g Alquiler plaza de parking 

para coche pequeño o 2 
motos en Amadeu Paltor 
22. Tel: 605 093 560.

g Es busca pàrquing o recinte 
tancat per aparcar auto·
caravana (3,20m d'alçada). 
Tel.: 622 174 870 (Anna).

g Es lloga garatge/traster zona 
del Casc Antic, entrada única 
apte per moto o quad, 80 € 
al mes. Tel.: 610 487 355.

Immobiliari
g Alquilo habitación en el 

centro de Olesa de Mont-
serrat. Tel: 615 898 958.

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

Els anuncis d’aquesta secció 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 modificacions de les ofertes. 
Els anuncis romandran publicats 
durant dos mesos.

¡FELICIDADES
CARMENCITA!

Para La Carmencita 
la	chica	más	guay.	
Feliz cumpleaños 
de tus compañeras 
besos

¡MUCHAS 
FELICIDADES
VICTORIA DE 
ANTÓN!

Muchas felicidades 
de tu Padre

¡MUCHAS 
FELICIDADES
HERMANITA!

por tus 6 años!!! 
De parte de tu tete 
y familia que te 
quieren mucho

MOLTES 
FELICITATS 
ELI!

20 de gener

MUCHAS 
FELICIDADES 
CLAUDIA!!!

De parte de tus 
papis!!
28 de noviembre

PER MOLTS 
ANYS 
VÍCTOR!

ja fa 7 anys que 
varem descubrir 
l’amor infinit al teu 
costat!!!
T’estimem molt,el 
papa, la mama i el 
Biel.
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Per molts anys!

08640

Desembre
Aina Sans Calvo (13), Aleix Armengol (8), Alfons Ferrer Bigorra (60), Amanda Moreno Gómez (23), Amparo Navarro, Andrea Mendiola 
López (24), Ariadna Guarro Vizcaíno (18), Ariadna Soler Gasto (21), Blanca Povill Ubach (86), Carles Vergara Pujol (88), Carlos Gigena 
Dosil	(80),	Clara	Alcón	Franch	(29),	Claudio	Maldonado	Fernández	(54),	Cristina	Montserrat	López,	Daniel	Fernández	Bagán,	David	Chi·
cón	Gómez	(23),	David	García	Miranda	(14),	David	Sánchez	Lozano	(28),	Dèlia	Vilà	Fillola	(67),	Domènec	Paloma	Sancho	(54),	Elisabeth	
Vidal Folch (37), Elvira Cassi (60), Elvira Zuñeda (25), Emma Pérez López (13), Eric Rute Lindo (13), Eva Pérez Artero (42), Fara Vizcaíno 
Caballero	(51),	Feliçitat	Barberán	Periz	(94),	Florentina	Buch	“Tinita”,	Francisca	Archs	(76),	Francisca	Esteban	Gonzàlez	(60),	Francisco	
Lozano (68), Francisco Ruiz Aguilera (71), Gerard Grivé (33), Gloria Coello Arce (23), Jana Rute Lindo (8), Jesús Prieto (34), Joana Ramos 
Pérez	(59),	Joan	Vilà	Jovè	(77),	Jordi	Cunt	Amores	(11),	José	Angel	Membrado	Hernández	(19),	Josefina	Sánchez	Zamora	(68),	Josep	Bel	
Prades (41), Josep Bernadó Cardús (63), Josep Camats Paloma (72), Josep Gil Díaz (85), Josué Casado (28), Juan Olivares (60), Juliana 
Gigena	Boulocq	(11),	Laura	Espejo	Gil	(13),	Laura	Lázaro	Prat	(18),	Lidia	Carmona	(37),	Lidia	Torres	Bosch	(88),	Lourdes	Linares	Oller	
(39),	Lourdes	Matas	(56),	Lucía	Cáliz	Gea	(13),	Lucía	Cordón	Martín	(13),	Manel	Díaz	Sicilia	(38),	Manolo	Huerta	Villegas,	Mari	Carmen	
Almoguera	López	(46),	Mari	Carmen	Párraga	Romero	(22),	Mari	Carmen	Noguera	López	(46),	Maria	Dolores	Artero	Montoliu,	“La	Lola	de	
los pollos” (64), Maria Montserrat Gil Jorda (48), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador Fort (87), Marina Gui·
llamón	Pérez	(22),	Martí	Cunt	Amores	(16),	Mercè	Viñas	Durán	(96),	Miquel	Angel	Linares	Oller	(44),	Miriam	Gómez	(43),	Montse	Chicón	
Montoya	(36),	Montse	Peña	Calvet	(39),	Montserrat	Cadierno	Acevedo	(23),	Montserrat	Costa	Guevara	(44),	Montserrat	Durán	Ubach	
(59),	Natàlia	Caballé	(75),	Natàlia	Margarit	(21),	Neus	Solsona	Jou	(29),	Noemí	Guzmán	Serrano	(26),	Núria	Canalda	Artola	(21),	Núria	
Jou Vergara (25), Oscar Gracia Campos (14), Paqui Tapia (41), Paula Lozano López (14), Pilar Bañales Moreno (52), Raúl Montes Escacena 
(39), Robert Carles Quirantes Esteban (29), Roberto Gracia Gutiérrez (39), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (72), Rosario Se·
villano (64), Roser Simon Bosch, Ruth Lozano (42), Ruth Prat (43), Sabino Tejero Martín (56), Salvador Torres Pérez (85), Susana Nieto 
(41),	Teresa	González	Granel	(50),	Tona	Cerveira	Ribot	(46),	Vanesa	Cintas	(38).

Gener
Adrià	Albalá	Gutiérrez	(31),	Agustín	Collado	(57),	Alejo	Bertoluzza	(15),	Alfonso	Duro	González	(68),	Ana	Layún	i	Molina	(45),	Ana	María	
Matas	Gotsens	(87),	Angel	Bertoluzza	(57),	Angels	González	Cano	(80),	Anna	Armengou	Segura	(24),	Anna	Maria	Matas,	Antonio	Montes	
Escafena (51), Arantxa Solís Samper (32), Ariadna Villella Zamora (25), Carles Matas Llesta (91), Carmen Menbrive Pérez (81), Claudio 
Ramos	Vázquez	(72),	Daniela	Gaviria	Sánchez	(14),	Diego	Viano	(44),	Dolors	Camps	Dot	(60),	Edgar	Ayerbe	Almoguera	(15),	Francisco	
Lozano	González	(86),	Francisco	Cano	Santiago	(83),	Francisco	Mas	Cano	(96),	Gemma	Peña	Calvet	(38),	Gerard	Martret	Martínez	(40),	
Isabel	Molina	(80),	Iván	Rodríguez	Leandro,	Jacint	Valls	Calsina	(28),	Joan	Escolà	Casanovas	(58),	Joan	Rodríguez	(20),	Jordi	Corominas	
Ventura	(62),	Jordi	Villella	Zamora	(27),	José	Fernández	Sánchez	(81),	Judith	Martínez	Català	(36),	Laura	Barea	López	(34),	Lauri	Romero	
(46), Lorena Pérez López (22), Lorena Quesada Carrique (32), Lourdes Quer Pujol (80), Mari Carme Riera Valls (50), Maria Bermúdez Ruiz 
(59), Maria Carreras Morales (86), Maria Escrich Callado (85), Maria García Guevara (66), María Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno 
(54), Maria Pino i Bernadas (37), Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (16), Marta Claudia Jabares Cassi 
(39),	Maurici	Vergès	Vidallet	(90),	Mercè	González	Montoya	(80),	Meritxell	Solà	Rivera	(42),	Miguel	Calvo	Lorca	(87),	Miquel	Grima	Mora	
(30), Mireia Ferrer Mora (22), Montse Cervilla Puga (68), Nerea Montes Cabello (15), Nil Ferreiro Moreno (21), Nil Oleart Playà (25), Nora 
Antón (21), Norma “Chiche” Layún (75), Núria Valls Calsina (35), Oscar Pérez Balcera (48), Oti López Ferrera (56), Paquita Ruiz Ruiz (58), 
Paula Jornet Piñero (22), Pepita López Gómez (72), Petra Balcera Macarro (96), Pilar Castillon Prat (38), Queralt Coll Puig (29), Raquel 
Galobart (38), Raúl Almoguera López (42), Ricard Puyal Rius (21), Rosa Maria Morales Caparrós (48), Rosario Pardo Mora (73), Santiago 
Viano	i	Esperanza	(14),	Severino	Párraga	Sánchez	(39),	Silvia	Porterias	Torres	(21),	Sonia	García	Rustarazo,	Verónica	Escrich	Matas	(45),	
Victoria Parra Pedrero (37), Sonia García (41).

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.
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¡FELICIDADES
CARLA!

Verte sonreir cada 
día es el mejor 
regalo para todos 
nosotros, tu familia.
Te queremos 
Carla!!! 12·12·2017

PER MOLTS 
ANYS JOEL!

10 Anys Joel. 
Els teus pares i 
germà volem que 
la teva vida estigui 
plena de felicitat 
I bons moments. 
T’estimem molt i 
sempre!!!

MOLTES 
FELICITATS
JULIANA!

29/12/17
11 Anys!!!

PER MOLTS 
ANYS CARLA!

7 de desembre

FELICITATS ESTER I CARLOS!

27 de novembre i 7 de desembre

anuncia't  al 08640
arribem a 

TOT 
Olesa

Tel. 626 684 065
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27, 28 i 29 de desembre
2, 3, 4 i 5 de gener
matins de 9:30 a 13h

Informació: Visiteu-nos o truqueu al 937782414 o  696668937

Calvari, 65     08640 Olesa de Montserrat     T937782414     www.padelolesacentral.cat     

REGALA CLASSES!!!

REGALA PARTITS DE PÀDEL!!!

INFORMAT DE LES TARGETES REGAL DEL PÀDEL OLESA CENTRAL


