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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
“Y con la resaca a cuestas, vuelve el 
pobre a su pobreza, vuelve el rico a su 
riqueza y el señor cura a sus misas...”. 
Serrat parlava d'aquell sentiment des-
prés de festes, tot i que quan va escriure 
aquella cançó no s'utilitzaven tant les 
targetes de crèdit. Avui “la costa de 
gener” ve, primer en forma de plàstic 
i després en forma de resum detallat 
amb una suma el total ens posa molt 
nerviosos.
Finals de gener, fa temps que van acabar 
les festes i la regularitat torna a envair 
les nostres agendes, els nostres calen-
daris i els nostres rellotges. Estem en 
Carnestoltes i el lent pas del mes ens 
recorda constantment la famosa “cu-
esta de enero”, que ja no és només “de 
enero”, sinó que també de febrer, març 
i tants mesos com la targeta de crèdit 
t’ho deixi.
Finals de gener i al temps que l’escenari 
polític català es torna a acomodar, les 
coses canviaran perquè tot segueixi més 
o menys igual. Tots, d'alguna manera o 
altra, vam sentir els espeternecs dels 
temps que corren. Els preus pugen in-
versament proporcional als salaris, els 
bancs i les caixes no donen treva amb 
els interessos i a la roda del consum li 
falta girar amb energia. 
I Olesa no s'escapa de la “cuesta de 
enero”. Comerços semi buits, els con-
sumidors amb cares grises, poc diners 
en les butxaques i destinat per a l'indis-
pensable. Al caminar pel poble, em va 
sorprendre la gran quantitat de bars en 
traspàs i que seguiran així fins que tot 
s'aclareix.... i encara queda. Sobreviuen 
algunes botigues de tota la vida, el mer-
cat municipal intenta ressuscitar i tornar 
a aquells anys daurats, els orientals 
insisteixen amb bars i qualsevol botiga 
que els permeti buscar-se la vida i els 
pakistanesos continuen en la seva línia 
de feina on pots trobar gairebé qualsevol 
producte i a horaris on ja gairebé tot 
està tancat.
Des d'aquí, apostem i creiem en els co-
merciants i emprenedors que aposten 
per la seva empresa i que esperen el 
temps necessari perquè doni els seus 
fruits. Però el consum i el comerç d’Olesa 
també reflecteixen l'actitud de part dels 
seus més de 23.000 habitants. L'èxode 
de clients cap a les grans superfícies, 
atrets per promocions i per una oferta 
d'oci i atraccions per a totes les edats, 
deixen al poble gairebé desert i amb els 
botiguers amb més oci que mai, esperant 
darrere del taulell que vinguin els quals 
ja es van marxar. 
Sense els comerços i les empreses 
d’Olesa no podries estar llegint aquest 
periòdic. Per això, podríem intentar mi-
rar a Olesa un poc més com el poble de 
cadascun, que no solament utilitzo com 
a dormitori, sinó que a més és el poble 
on viu, educo als meus fills, faig esport, 
participo d'activitats culturals i a més, 
on faig les compres, i on aposto pels 
seus comerços. És només començar a 
intentar-lo… 
Bon Carnestoltes i bona lectura d'aques-
ta edició del periòdic 08640.

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

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

diumenge11 ALAVEDRA
dilluns 12 VENDRANES
dimarts 13 BERENGUER
dimecres 14 LEY
dijous 15 MATAS
divendres 16 ABELEIRA
dissabte 17 ALAVEDRA
diumenge 18 BARGALLÓ
dilluns 19 BERENGUER
dimarts 20 LEY

dimecres 21 MATAS
dijous 22 ABELEIRA
divendres 23 ALAVEDRA
dissabte 24 BARGALLÓ
diumenge 25 VENDRANES
dilluns 26 LEY
dimarts 27 MATAS
dimecres 28 ABELEIRA

Maça restaurada
L’Arxiu Històric Municipal d’Olesa 
ja té en custòdia la porra o maça 
històrica del municipi datada de 
finals del segle XVI que ha estat 
restaurada al Centre de Restaura-
ció de béns mobles de Catalunya. 
És una peça de fusta i argent 
que s’utilitzava a finals del segle 
XVI i durant el segle XVII com 
a element distintiu de la vila. La 
porra precedia els seguicis i actes 
protocol·laris. 
L’encarregat de dur la porra era 
el porrer i era un treballador de 
l’administració pública o bé relaci-
onat amb l’església, i la portava al 
davant de determinats seguicis i 

processons amb l’objectiu de sim-
bolitzar la protecció a l’autoritat i 
també com a símbol de prestigi.  
A Olesa de Montserrat, l’ofici de 
porrer sobretot es va desenvolupar 
al segle XVII i era un treballador 
de l’administració que anava vestit 
de vermell i que portava aquesta 
gran maça de plata a actes institu-
cionals i molt protocol·laris, segons 
han destacat el Regidor de Cultura, 
Xavier Rota, i l’arxiver municipal, 
Toni Pérez.
Després de romandre durant dos 
segles guardada a un armari, la 
regidoria de Cultura va decidir 
restaurar la porra. L’ens públic 
encarregat de fer aquest treball ha 
estat la secció d’orfebreria del Cen-
tre de Restauració de béns mobles 
de Catalunya. El regidor de Cultura 
ha explicat que els treballs s’han 
centrat en una neteja de la plata i 
en una estabilització de l’estructu-
ra que estava una mica malmesa.
Ara, la maça o porra cerimonial ja 
restaurada es troba guardada de 
forma adequada a l’Arxiu Històric 
Municipal i tothom qui vulgui pot 
veure-la. 

Aclariment
El passat mes de desembre, l’Ajun-
tament d’Olesa va publicar un 
comunicat de premsa en relació 
a una querella interposada per 
agents de la policia local. Segons 
l’escrit “L’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat vol aclarir alguns punts 
de la informació difosa aquest di-
lluns (18/12) sobre l’admissió per 
part del Jutjat d’Instrucció número 
1 de Martorell d’una querella pre-
sentada per diversos agents de la 
Policia Local. El Jutjat de Martorell 
ha obert diligències prèvies en 
relació a una querella, presentada 
el 23 de novembre de 2016 per 7 
policies locals, que pretén l’exercici 
de l’acció penal contra tres caps 
de la policia local, un tècnic, una 
regidora i l’alcaldessa per diversos 
fets i presumptes delictes, de ma-
nera que no s’atribueix a tots els 
querellats ni els mateixos fets ni 
els mateixos delictes. 
S’acaba d’obrir ara la fase d’ins-
trucció. Estem, doncs, a l’inici del 
procediment penal i és necessari 
que aquest segueixi el seu curs per 
determinar si hi ha hagut algun fet 

Això passa al poble

De gran valor històric Foto: AOM
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delictiu o no i, en el seu cas, deter-
minar quines serien les persones 
responsables. 
Aquest Ajuntament afirma que 
sempre ha tramitat les queixes 
formulades pels seus empleats 
públics, d’acord amb la normativa 
vigent (sempre han estat només 
conflictes laborals). En aquest 
sentit, cal assenyalar que tots els 
expedients sancionadors oberts a 
membres de cos de la Policia Local 
(per exemple, 4 dels 7 querellants 
han estat expedientats en algun 
moment) s’inicien amb un informe 
tècnic que relata les actuacions 
objecte d’investigació. 
A partir d’aquests informes, es 
designa un instructor extern per 
tal d’efectuar les investigacions 
corresponents i és aquest instruc-
tor extern qui proposa l’aplicació 
de sancions o el sobreseïment de 
les actuacions.
L’Ajuntament d’Olesa de Montser-
rat entén que la querella interpo-
sada respon a una disputa de caire 
laboral interna de la policia local, 
que s’ha traslladat per part dels 
querellants a l’àmbit judicial. 
L’alcaldessa, Pilar Puimedon, també 
vol manifestar que si hagués tingut 
coneixement de la comissió efec-
tiva de qualsevol dels presumptes 
delictes relatats en la querella 
“hagués actuat en conseqüència 
i amb la màxima exigència legal”. 
També ha assegurat que quan hi 
hagi sentència i s’esclareixin les 
responsabilitats, “s’actuarà amb la 
màxima contundència, tant en el 
compliment de la sentència com a 
l’hora de demanar responsabilitats 
si es conclou que hi ha hagut mala 
fe en la denúncia”.

Subvencions pendents
El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha dictaminat 
que la Generalitat ha de pagar a 
diferents ajuntaments, entre ells 
el d’Olesa, les subvencions pen-
dents per les llars d’infants de tres 
cursos escolars. En el cas d’Olesa, 
a l’espera dels càlculs definitius, 
les aportacions pendents podrien 
arribar als 400.000 euros. 
L’alcaldessa Pilar Puimedon ha 
valorat positivament aquesta sen-
tència del TSJC a la que va arribar 
dos anys i mig després que prop 
d’una trentena d’ajuntaments, en-
tre els quals el d’Olesa, decidissin 
interposar un recurs contenciós ad-
ministratiu contra el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat i 
reclamar les subvencions pendents 
per les llars d’infants de tres cursos 
escolars, concretament dels cursos 
2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. 
Específicament, el contenciós es 

va interposar  contra les resoluci-
ons dictades per la conselleria en 
què desestimava els requeriments 
que li feien aquests consistoris 
per cobrar les subvencions per a 
les escoles bressol municipals que 
el Govern català havia fixat l’any 
2010, i que dels 2012 al 2015 no 
va fer efectives.
El TSJC reconeix amb la sentència 
el dret dels Ajuntaments recur-
rents “a percebre la suma de 1.300 
euros per alumne de les escoles 
bressol de titularitat municipal, en 
relació als cursos 2012-13, 2013-14 
i 2014-15”. 

RedDay
L’alumnat de 3º ESO de l’Escola 
Daina-Isard està preparant la se-
gona edició del RedDay, la gran 
campanya de donació de sang. 
Per segon any consecutiu, els 
joves gestionen i organitzen una 
jornada de donació de sang, en 
col·laboració amb el Banc de Sang 
i Teixits, que implica els companys 
de l'escola Daina-Isard, el profes-
sorat i les famílies del Centre i els 
veïns de la comarca.
La donació de sang és un acte al-
truista, solidari i responsable que, 
d'una manera senzilla i en qüestió 
de minuts, pot ajudar molts ma-
lalts. S'ha de tenir en compte que 
la sang no es pot fabricar i que té 
data de caducitat per això calen 
donacions periòdiques. En aques-
ta edició del RedDay, l'alumnat 
de 3ESO s'ha marcat l'objectiu 
d'arribar a les 120 donacions de 
sang, superant així el resultat de 
la primera edició. 
El proper dimecres 21 de febrer, 
de 9 a 13 i de 15 a 19 hores, dins 
de les instal·lacions del Daina-Isard 
(c/Cerdanya 15) podreu donar sang 
i col”laborar amb el Banc de Sang i 
Teixits. Si necessiteu més informa-
ció, us podeu adreçar a l’alumnat 
de 3º ESO, a comunicacio@daina-
isard.cat o trucant a la Secretaria 
de l’escola, al telèfon: 93 778 0994.

Per a més ocupació
El Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament d’Olesa de Mont-
serrat ha rebut durant el 2017 
més de mig milió d’euros d’admi-
nistracions com el Govern central, 
la Generalitat o la Diputació de 
Barcelona per posar en marxa 
diferents iniciatives per crear ocu-
pació al municipi, i que en total 
donaran feina a 44 persones. La 
majoria de subvencions les atorga 
el Servei d’Ocupació de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona. El cap 
de Promoció Econòmica, Josep Tor-
rent, ha destacat que els projec-
tes desenvolupats “repercuteixen 
directament en el teixit econòmic 
d’Olesa”. Precisament, una de les 
gestions més importants del Servei 
de Promoció Econòmica, i que ser-
veix per combatre l’atur al munici-
pi, són els plans d’ocupació. Josep 
Torrent ha destacat que els plans 
d’ocupació que impulsa el SOC 
són anuals i es convoquen a finals 
d’any. De fet, ara ja es comença 
a posar en marxa el corresponent 
a l’anualitat de 2017 i que donarà 
feina durant uns mesos a un total 
de 15 persones. Per fer-ho possible 
es rep una subvenció de 190.000 
euros. 

Per part de la Diputació, la subven-
ció és de més de 200.000 euros i 
també consisteix en un pla d’ocu-
pació anual i que es convocarà 
a principis d’any. També aquest 
passat 2017 han arribat uns 44.000 
euros del programa de Garantia 
Juvenil.
Així, en total es dona feina a 44 
persones: 4 dins el programa de 
Joves en Pràctiques de Garantia Ju-
venil, 25 dins el Programa Comple-
mentari de Foment de l’Ocupació 
Local, i 15 en el Programa Treball 
i Formació. Pel que fa al mig milió 
d’euros de subvencions rebudes 
aquest 2017, des del Departament 
de Promoció Econòmica es destaca 
que aquesta xifra només s’havia 

aconseguit des del 2005 en dues 
ocasions: el 2010 i el 2016.
De totes maneres, la tasca del 
Servei de Promoció Econòmica no 
es centra únicament en aquests 
plans d’ocupació. Durant aquest 
2018 es posarà en marxa un Pla 
estratègic de desenvolupament 
econòmic d’Olesa en el qual s’hi 
ha estat treballant, així com també 
en la promoció d’accions al mercat 
municipal o el mercat ambulant. 
Sobre el mercat ambulant, el tècnic 
en cap de Promoció Econòmica ha 
avançat que en breu començarà 
el projecte d’ampliació del mercat 
ambulant dels divendres cap a La 
Rambla i que s’ha treballat en els 
darrers mesos.

Això passa al poble (cont.)

Una de les dues llars municipals   Foto: AOM Pla de Garantia Juvenil Foto: AOM
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D’altra banda, a més de les sub-
vencions que provenen d’adminis-
tracions supramunicipals, el Servei 
de Promoció Econòmica disposa 
d’una partida amb fons propis de 
l’Ajuntament que serveixen per 
tirar endavant altres projectes del 
departament. 
Aquest passat 2017 el Servei de 
Promoció Econòmica ha gestionat 
172 ofertes de feina, amb 1.083 
persones derivades i 96 contrac-
tes de feina. Quant a orientació 
laboral, s’han fet 273 primeres 
entrevistes, 430 entrevistes de 
seguiment, i 6 sessions grupals. Al 
Club de la feina hi ha hagut 5.405 
assistents i 409 participants.
En l’àmbit de la formació, gràcies 
a una subvenció SOC de Barris 
s’han fet 5 cursos, que van iniciar 
66 persones. També s’han realitzat 
set cursos diferents subvencionats 
per la Diputació de Barcelona que 
van iniciar 56 persones. I dins el 
programa Fem Xarxa, Fem em-
presa a Olesa s’han fet dos cursos 
amb 14 alumnes. En total, la xarxa 
Fem Xarxa, Fem Empresa ha ofert 
22 activitats.

Tallers participatius
L’Ajuntament va engegar l’última 
setmana de gener nous tallers 
participatius per avançar en la 
redacció del nou Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM).
La redacció del nou POUM d’Olesa 
fa un nou pas important endavant, 
després de l’aprovació de l’Avanç, 
el passat mes d’octubre. Aquest 
Avanç  planteja tres escenaris 
possibles per a l’Olesa dels propers 
15 anys en funció del seu hipotètic 
creixement demogràfic i la volun-
tat o no de creixement urbanístic 
que s’acordi i ara ha arrenca una 
fase molt important, ja que l’equip 
redactor haurà de concretar la pro-
posta urbanística fruit del treball 
tècnic i la participació ciutadana. 
Els tallers de participació s’allarga-
ran fins el 7 de març. Cada taller 
tractarà una àrea del municipi o te-
màtica concreta que pugui generar 

debat, convidant als assistents a 
participar per aprofundir en la visió 
global del planejament i permetent 
treballar amb una major definició 
els aspectes que engloba i aborda 
el POUM. Els objectius de les sessi-
ons són presentar l’Avanç de POUM 
aprovat i les propostes concretes 
per a l’àrea o temàtica plantejada, 
i debatre i validar les propostes 
concretes del POUM.
Totes les sessions es faran en el 
mateix horari: de 18:30 a 20:30 
hores, a la sala de sessions de 
l’Ajuntament. Al web del POUM es 
poden consultar les temàtiques 
de cada sessió i continuen actius 
diversos canals de comunicació per 
tal que tothom pugui fer arribar 
suggeriments i aportacions sobre 
el Pla a l’equip redactor (www.pou-
molesademontserrat.cat)

En record
“Lluitar perquè a Olesa de Mont-
serrat mai existeixi la injustícia 
del silenci culpable tot recordant 
aquells que la van patir”: amb 
aquest objectiu, l’Ajuntament ha 
col·locat el passat divendres 26 de 
gener a la Plaça de Fèlix Figueras i 
Aragay, deu llambordes anomena-
des “Stolpersteine”, en record a les 
víctimes olesanes que van morir en 
camps de concentració nazis.
Els “Stolpersteine” són llambordins 
fets de formigó de 10cm x 10cm 
coberts d’una fulla de llautó en la 
qual es graven les dades essenci-
als de la persona. L’objectiu és fer 
aturar el vianant i fer-lo pensar en 
aquella persona desapareguda, as-

sassinada i torturada pel nazisme. 
Des de l'inici del projecte, el 1993, 
s’han col·locat més de 28.000 
llambordins arreu d’Europa. Cada 
llambordí està fet a mà, un per 
un, un gest de respecte que vol 
explícitament contrastar amb 
l'exterminació industrialitzada per-
petrada pels nazis. A Catalunya, 
la petició de llambordins es fa a 
través del Memorial Democràtic de 
Catalunya.
En el cas d’Olesa, els deu llambor-
dins van recordar a deu olesans 
que van ser en camps de concen-
tració nazi. Alguns d’aquests ole-
sans van morir als camps, i d’altres 
van ser alliberats. Són Eduard 
Boada Olivé, els germans Joan i 
Ramon Sardà Paraira, Francesc 
Llongueras Marcet, José Marcos 
Martínez, Francesc Margalef Forca-
da, Manel Martín Alguézar, Eugenia 
Vidal Forcada, Miquel Grau Mateuni 
Josep Valldeperas Macià. 
La recerca de la Regidoria de Cul-
tura per fer el recull de noms ha 
partit del treball que, als anys 80, 
va fer l’olesà Carles Roca titulat 
“El cost humà de la Guerra Civil; 
així com també del llibre de l’his-
toriador Oriol Dueñas “La violència 
d’uns i altres. La repressió de la 
guerra i la postguerra 1936-1945. 
El cas d’Olesa de Montserrat” i 
documentació del Memorial De-
mocràtic.
A l’acte hi ha participat Gunter 
Demnig, l’artista alemany que ha 
ideat aquest projecte, familiars 
de les persones homenatjades, el 
director del Memorial Democràtic, 
Plàcid Garcia-Planas, l’alcaldessa 
d’Olesa, Pilar Puimedon, el regidor 
de Cultura, Xavier Rota, i regidors 
del Bloc Olesà, d’ERC, del grup mu-
nicipal format per Pdecat i Demò-
crates, de Movem Olesa i del PSC.
L’acte, que va  començar amb el 
Cant dels Ocells, ha acabat amb la 
signatura de Plàcid Garcia-Planas i 
de Gunter Demnig al llibre d’honor 
de l’Ajuntament d’Olesa i amb un 

concert al saló de sessions anome-
nat “Músiques de l’Holocaust”, a 
càrrec del Col·lectiu Brossa.

Restes vegetals
El Departament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament ha introduït un nou 
sistema de recollida porta a porta 
de les restes vegetals al barri de 
Les Planes. Aquest sistema s’afe-
geix al que des de fa tres anys es 
fa al barri d’Oasis, i al nou sistema 
de recollida porta a porta del car-
tró comercial que l’Ajuntament va 
impulsar amb l’entrada en vigor 
del nou contracte d’escombraries, 
a finals del 2016. Per a aquest 
2018, des del Departament de Medi 
Ambient també es vol engegar la 
recollida porta a porta del vidre 
comercial i no descarta estendre el 
de restes vegetals a altres barris 
olesans amb proliferació d’habi-
tatges unifamiliars, com passa a 
les Planes.
En el cas del barri de les Planes, 
fins ara hi havia quatre contenidors 
fixes de poda a diferents indrets del 
barri. Aquests punts, però, tenien 
força incidències, ja que s’omplien 
de seguida a causa del mal ús que 
en feien algunes persones i també 
professionals de la jardineria, que 
hi abocaven grans quantitats de 
poda. La solució acordada amb 
l’Associació de Veïns de Les Pla-
nes va ser retirar els contenidors 
i introduir el sistema de recollida 
porta a porta.
El sistema és senzill. L’Associació 
de Veïns disposa de grans saques 
per a la recollida de restes vegetals 
que podran recollir gratuïtament 
tots els veïns i veïnes. En disposar 
cada casa d’un sac, quan aquest 
estigui ple s’ha de deixar davant 
la casa els dilluns a la nit (excepte 
vigílies de festius), i cada dimarts 
no festiu al matí, a primera hora, 
un vehicle de l’empresa de recollida 
de residus passa porta per porta a 
recollir els sacs plens.

Això passa al poble (cont.)

Llambordins per a no oblidar Foto: AOM

Nou servei a Les Planes Foto: AOM

El poder de la gent Foto: AOM
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Correu

Taula per a 45 invitats
Poques taules són com aquestes, 
on la família pot arribar a reunir 45 
persones en el dinar de Sant Este-
ve. Doncs sí, aquesta és la meva 
gran família. La meva mare de 84 
anys té 7 fills, 17 néts, 4 besnéts i 
2 rebesnéts. Si sumem les parelles, 
els néts polítics i algun invitat que 
sempre són benvinguts... aquest 
any hem arribat a la impressionant 
suma de 45 convidats. I es que 
cada any som més.
Fa anys que, fer el menjar per a 
tanta colla, s'aconsegueix gràcies 
a l'organització i l’ajuda de tots. La 
gran taula es prepara un parell de 
dies abans. Però la decoració que 
es llueix aquell dia, es el treball 
de mesos. I es que la meva mare 
li agraden molt les manualitats i 
durant l’any va fent  espectaculars 
i entretinguts detalls nadalencs. 
Però el que encara no hem aconse-
guit, es que la meva mare es lliuri 
de fer la seva deliciosa escudella 
que la prepara uns dies abans on 
a foc molt fluix i amb poc oli va 
coent una infinitat de verdures per 
separat i  després les congelarà, 
deixant-t’ho a punt, perquè el dia 
de Sant Esteve les bullirà en una 
grandiosa olla. 
Ella, aquest dia es veu tan petita en 
la seva cuina, ja que les olles que 
fem servir són molt i molt grans, i 
es veu encara més menuda. 
Gràcies a uns fogons complemen-
taris que posem al ben mig del 
terra, ella elabora la seva escudella 
seguint la recepta que ja feien les 
seves àvies, i que generació rere 
generació ha anat enriquint la for-
mula familiar, utilitzant només ai-
gua, verdures i una mica de màgia. 
Els vidres de les finestres que do-
nen al frondós pati, s’entelen tots. 
I la casa aviat es farceix del sucu-
lent olor embriagador que obrirà 

la gana als invitats que aniran 
arribaran. 
Quan aconseguim que tothom esti-
gui assegut, omplim els plats amb 
l’escudella, i en cada plat afegim 
un toc força generós de formatge 
ratllat. I aquest primer plat calent 
aconsegueix any rere any que els 
més menuts i els no tan menuts 
mengin amb un silenci que només 
queda trencat pel soroll descom-
pensat de les culleres.  
I jo des del meu lloc, admiro l’es-
pectable. I em sento tremenda-
ment orgullosa de cada un dels 
components d’aquesta taula. Res-
piro i m’omplo d’una gran pau feta 
d’harmonia, de somriures, rialles, 
felicitat i d’anècdotes. 
Sé que algun dia s’acabaran 
aquests dinars on totes les famílies 
dels meus germans ens ajuntem. 
I inexorablement, aquesta gran 
taula, quedarà dividida. I arribarà 
un dia, que cada un dels meus sis 
germans, formarà part d’una por-
ció de cada branca familiar. Però 
mentre durin aquests dinars... se-
guiré gaudint de l’escudella, però 
sobretot d’aquesta gran família. 
Gemma Valls Graells

Farmacias
El otro día comentaba con unos 
amigos que no hay farmacias de 
guardia en Olesa, a partir de las 
12 de la noche. ¿A quién tendría 
que recurrir para que habiliten 
una como mínimo? Creo que en el 
pueblo hay muchas como para que 
se vayan alternando las noches. 
Muchas gracias.
JCS

Queixa
Tinc una queixa sobre la vorera 
que hi ha al carrer Pintor Fortuny 
cantonada Margarida Biosca, hi 

ha una reixa mal posada que 
envaeix la vorera des de fa més 
de 30 anys i provoca inundacions 
als pàrquings; a més a més hi ha 
un esgraó que ha provocat més 
d'una caiguda als vianants, també 
la dificultat d'anar amb un cotxet 
de bebè o cadira de rodes. A part, 
la porta del pàrquing sempre està 
oberta, provocant problemes de 
salubritat. S'ha comunicat tot això 
a l'Ajuntament però ningú no fa res 

per solucionar-ho. Gràcies.
PN

Perill
Fa uns mesos vaig escriure una 
carta perquè es col·loques una 
tanca a l’entrada del pàrking de la 
Plaça Catalunya, junt on es troben 
els semàfors, ja que és un lloc 
bastant perillós, un senyor hi va 
caure escales avall i de la caiguda 
ha quedat bastant afectat, però el 
perill hi continua. Penso que poder 

La meva gran família Foto: GVG
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que hagi caigut un senyor és poc i 
esperem que en caiguin un parell 
més per arreglar-ho.  
Maria Mercè Boada

Agraïment
El passat dissabte 27 de gener el 
club de Futbol Sala d'Olesa ha fet 
diferents partits en el Panell Salva-
dor Boada i la recaptació ha estat 
un taló de 200€ per a la nostra 
associació, el que va ser rebut per 
la presidenta i dues vocals. Moltes 
gràcies!
Associació Ariadna

Correu (cont.)
El doll i el pres  
de l’esperança
Ben al mig de nostres camps
entre gotes de rosada,
las que cauen dels cordons de gel
las dels degotalls de les roques
i las que brollant de las entranyes del puig,
es va formant un doll d'aigua
que poc a poc imparable marcarà camí,
més avall el torrent ja canta
el aigua baixa amb força i esclat,
trobarà molts impediments
per passar entremig de las roques
i de las forces repressores existents,
tindrà que lluitar, fer clots, reveig, rierols
enfrontar-se amb inferioritat vers traves
que forces malignes han tramat,
fins i tot una part es perdrà ben al mig de la lluita
no entendrem mai el perquè s'han rendit,.
però quant molts pensaran que ja està tot perdut, 
d'algun lloc i de ben ensota de las roques
de nou l'aigua neta i redemptora brollarà.
nostre terra ens torna un ferm present
aprofitem-lo i lluitem per conservar-lo
no siguem porucs com altres moments hem estat
tots junts, amb l'aire que respiro i nostre sol tant rogent
farem el devanir de nostra pàtria
serà tot el que els catalans voldrem.
Jaume Francesch Sole

El periòdic 08640 no es fa responsable 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 properes 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

Futbol solidari  Foto: FSO
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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

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
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Exposicions a la Casa  
de Cultura

Fins al 18 de febrer
Obra pictòrica de Pere Bernadó 
“Els colors del Senegal”. 
Organització: Ajuntament.

“La sardana al Vendrell”. Dels 
orígens a la difusió internacional 
d’un símbol. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Diumenge 4
Danses Olesa. Taller de danses 
tradicionals d’arreu obert 
a tothom. A les 17 hores, a 
l’Escorxador. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

V Aplec d’hivern. Berenar a la 
mitja part! Amb les cobles Vila 
d’Olesa i
Bisbal Jove. A les 17 hores, a 
l’UEC. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Diumenges de taula: aprèn a 
comptar jugant amb Lobo 77 i 
Red7. A les 17 hores, al carrer 
Església, 39. Organització: Club de 
Rol (CROM).

Dilluns 5
Va de concert! A les 18 i a les 
19:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Dimarts 6
Va de concert! A les 18 i a les 
19:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Dimecres 7
Va de concert! A les 18 i a les 
19:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

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

Debat a bat: literatura i filosofia 
per a joves! (de 12 a 16 anys). A 
les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 8
Va de concert! A les 18 i a les 
19:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Per Carnaval, a Olesa la fan! 
Creació d’una festa partint de 
les nostres arrels culturals. A 
les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: L’Arrel Acció Cultural.

Divendres 9
Va de concert! A les 18 i a les 
19:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

“Pensions: en perill?” Xerrada 
a càrrec del col·lectiu Marea 
Pensionista. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dissabte 10
Iniciació als escacs. A partir de 
6 anys, acompanyats d’un adult. 
Places limitades. A les 11 hores, 
a la Biblioteca. Organització: Club 
d’Escacs Olesa.
 
Carnestoltes: Benvinguda al rei 
Carnestoltes, a les 16:30 hores; 
Animació infantil amb Pop per 
Xics, a les 17 hores; Passarel·la 
de disfresses per als més petits, a 
les 18 hores; Rua conjunta, petits 
i grans, a les 19 hores; Concurs 
de disfresses sobre la passarel·la, 
a les 20:30 hores, i actuació amb 
el grup Bocamolls + DJ Prat, a 
les 23 hores. Recorregut de la 
rua conjunta: Plaça Catalunya, 
Passeig del Progrés, c/Metge 
Carreras, Rambla Catalunya i 
avinguda Francesc Macià. Concerts 
i passarel·la: a la Plaça Catalunya. 
Organització: Departament de 
Festes de l’Ajuntament.

Dilluns 12
Hora del conte per a nadons: 
“La casa del vent”, a càrrec de 
Sherezade Bardají. De 0 a 3 anys. 
Places limitades. A les 18 hores, a 
la Biblioteca.

Dimecres 14
Club de lectura infantil: 
“Menjallibres”. De 9 a 12 anys, 
amb inscripció prèvia. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Divendres 16
Hora del conte, a càrrec de Sandra 
Rossi. Per a nens i nenes, a partir 
de 4 anys. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

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

Dissabte 17
Club de lectura “Llegim el teatre”, 
conduït per l’Espe Piñero. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

Primera trobada de grups de 
ball en línia (Olesa, Abrera i 
Esparreguera). A les 17:30 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Diumenge 18
Voltem Olesa! Una mirada de salut 
als barris. Volta 1: Eixample. A les 
11 hores, des de Plaça Catalunya. 
Organització: Departament de 
Salut Pública de l’Ajuntament.

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

L’agenda del febrer '18
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L’agenda del febrer '18
Dimecres 21
Club de lectura jove: “Prohibit 
llegir!”. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 22
Presentació del llibre de poemes 
“Concuerpo” de Ruth Vicente, 
especialista en lideratge femení. A 
les 19 hores, a la Biblioteca.

Jam session. A les 20 hores, al 
teatre El Casal. Organització: 
Escola de Música.

Divendres 23
Club de lectura general, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18:30 
hores, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició de 
pintures “Uns temps, uns colors” 
de SpeedyJohn (F. Trujillano). A 
les 19 hores. Fins a l’11 de març a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Inauguració de l’exposició “Els tres 
tombs a Olesa de Montserrat”. A 
les 20 hores, a la Casa de Cultura. 
Fins a l’11 de març. Organització: 
Associació Tonis d’Olesa.

Diumenge 25
Cinema infantil, amb pel·lícula 
per determinar. A les 17 hores, al 
Casal. Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

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

Dimarts 27
Òpera en directe des de París 
“Romeu i Julieta”. A les 20 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dimecres 28
Taller E-biblio, per llegir llibres 
des de la teva tauleta. A les 15:30 
hores, a la Biblioteca.

Club de lectura infantil 
“Menjallibres!”. De 9 a 12 anys, 
amb inscripció prèvia. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

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 ho
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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

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

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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Empreses, entitats  i serveis (cont.)
10 anys
Les "Veus d'Ariadna” aquest any 
celebren els 10 anys de la seva 
fundació i el passat divendres 26 
de gener van fer un sopar en un 
restaurant en el qual van brindar i 
cantar per tot aquest llarg recor-
regut en el que han anat a cantar 
a moltes residències d'Olesa i 
pobles del voltant portant ale-
gria amb les seves cançons i fent 
passar una bona estona a tots el 
avis i àvies.

Tu momento
A partir de este mes de febrero 
comienzan las clases de creci-
miento personal en Olesa. La 
duración del curso es de 2 meses 
y serán clases cada 15 días en 
grupos reducidos.
Si te has dado cuenta que en 
tu vida se repiten situaciones 
en las que el resultado no es el 
que quieres, si te ves repitiendo 
comportamientos que no te dejan 
en paz, si piensas que todavía 
puedes aprender algo sobre tus 
emociones, tu cuerpo y la forma 
de interpretar lo que vives, este 
curso te va a ser muy útil.
Sólo necesitas sentir que es tu 
momento, estar comprometido 
con tu aprendizaje y estar dispu-
esto a ir un paso más allá. ¿Estás 
listo/a para cuestionarte lo que 
das por hecho y confiar en que 
puedes transformar aquello que 
necesites para mejorar tu vida? 
Nosotros te acompañamos en las 
clases creando un contexto dis-
tendido y liviano para que disfru-
tes mientras recorres tu camino.
En este proceso utilizaremos her-
ramientas como el mindfulness, 
el coaching, la PNL y técnicas de 
gestión emocional, entre otras, 
que te ayudarán a reconocer  tus 

fortalezas y utilizarlas en tu día a 
día así como transformar y soltar 
lo que está limitando para la vivir 
la vida que deseas.
Apúntate al grupo de los martes 
por la tarde de 18 a 20 horas, 
o los jueves por la mañana de 
10 a 12 horas. Las plazas son 
limitadas. El precio del curso es 
de 200€ (consulta las diferentes 
opciones de pago). Tel: 670 473 
759 (Toni) ó 640 361 348 (Ruth).

Llibre
El passat dijous 25 de gener es va 
fer la presentació del llibre “Tinc 
un bony al pit” de la Rosa Grau, 
un acte q s'havia de fer el pas-
sa't mes de novembre i s'havia 
cancel·lat. Amb una nombrosa 
concurrència, la presentació va 
finalitzar amb un recital de po-
esia.

Sardanes
Una parròquia de Santa Maria 
plena per acomiadar la celebració 
del 60º aniversari de l’ACF Olesa 
Sardanista. L’ocasió s’ho valia, 
l’estrena de la “Suite olesana, 
Olesa a Santa Oliva” per a tenora 
i orgue, del músic de Martorell 
però molt vinculat a Olesa, Edu-
ard Vila. 
Durant la mitja part del concert, 
han intervingut en aquest ordre: 
Pere Salvador, president de l’ACF 
Olesa Sardanista, el president de 
la Confederació Sardanista de Ca-
talunya, Joaquim Rucabado i Pilar 
Puimedon, alcaldessa d’Olesa de 
Montserrat. Tots tres han desta-
cat la qualitat de les propostes 
presentades durant aquest any, 
i la bona  feina feta per l’agrupa-
ció en pro de la sardana i de la 
cultura popular. Si Salvador feia 
referència a la complicitat, entre 
entitats i institucions, per assolir 
l’èxit, Rucabado ho feia a la im-
plicació d’aquests i Puimedon al 
compromís. 
El mateix autor a presentat l’obra, 
on ha explicat que s’ha inspirat en 
temes musicals força coneguts a 

la vila com són els goigs a Santa 
Oliva, patrona d’Olesa, i temes de 
la Passió. Per ell, segons paraules 
seves: “ha estat un repte accep-
tar l’encàrrec d’Olesa Sardanista, 
ja que mai abans havia composat 
per a tenora”. 
La interpretació de la Suite a càr-
rec de Lorién Santana (orgue) i 
Teresa Campos (tenora), ha estat 
un èxit absolut, on els aplaudi-
ments del públic assistent ha fet 
que els músics ens oferissin un 
bis del darrer moviment. 

Segons Salvador: “l’acte d’avui és 
un punt i seguit, perquè aquest 
2018 ja tenim 30  d’activitats 
programades i encara en tenim 
alguna per tancar”. Les més pro-
peres: el 2/2 a les 19 hores, a la 
Casa de la Cultura, col·loqui sobre 
concursos i colles sardanistes, i la 
inauguració d’una exposició dels 
Dansaires del Penedès. El 4/2, el 
V Aplec d’Hivern amb les cobles 
Bisbal Joves i Vila d’Olesa a la 
UEC Olesa a les 17 hores.
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Esport olesà
Taekwondo
L’olesana Cristina Romero formarà 
part de l’equip que participarà al 
Primer Campionat Europeu de la 
Song Moo Kwan (Taekwondo), en 
les modalitats de Kyorugi i Pumse, 
que es celebrarà a Milà (Itàlia) el 
cap de setmana del 3 i 4 de febrer. 
Cristina competirà en tècnica i 
combat. Molta sort!

Sorpresa
El triatleta Antonio Pareja despidió 
el 2017 con la prueba San Silvestre 
de Cartagena, realizada el último 
día del año pasado. La sorpresa es 
que acabó en la tercera posición en 
su categoría. 

4000
Dos joves olesans i dos companys 
muntanyencs de Masquefa em-
prendran aquest estiu una expe-
dició per aconseguir el seu repte: 
pujar un 4000. Gràcies a les seves 
ànsies per descobrir les altes mun-
tanyes i els seus misteris, s’han 
proposat de viatjar al Marroc, el 
proper mes de juliol per pujar el 
cim més alt del nort d’Àfrica, el 
Toubkal, de 4167 metres.
Per portar el seu objectiu estan do-
nant xerrades informatives sobre la 
seva expedició amb la finalitat de 
demostrar el poden aconseguir. El 

seu únic impediment és la financi-
ació: per això estan buscant patro-
cinadors tot i que ja tenen alguna 
empresa interessada; a canvi faran 
un documental, juntament amb la 
venda de productes amb la seva 
representació. Per a contactar amb 
ells, el telèfon és el 608 936 813 
(Genadi Valls).
Els valents són:
David Barceló, 18 anys, Masque-
fa. Fa aproximadament 2 anys va 
entrar al món de la muntanya, a 
través del grau mig del Cafemn a 
Olesa. Actualment s’està formant 
per ser tècnic esportiu d’excursi-
onisme a Bagà. Té bons coneixe-
ments d’escalada i muntanya.
Cristian Cabanillas, 19 anys, Mas-
quefa. Actualment no està estu-
diant tot i que s’està preparant 
per portar a terme les proves de 
bomber forestal. Practica BTT i 
Trail Running, competint en les dos 
modalitats. Ha estudiat el grau mig 
del Cafemn. Té coneixements de 
muntanya, tant en travesses, com 
en ruta.
Genadi Valls, 18 anys, Olesa. Porta 
des de petit fent excursions per les 
altes muntanyes de la Cerdanya. 
Ha participat des de travesses 
per costa com en alta muntanya 
de vívac. Actualment competeix 
en Trail Running i BTT. Està estu-
diant el grau mig del Cafemn. Té 
coneixements en escalada i bona 
experiència en alta muntanya.
Pau Bonastre, 18 anys, Olesa. Des 
de fa 4 anys que està motivat per 

el món de la natura i muntanya, 
portant a terme rutes per el parc 
natural de Montserrat i part de Cer-
danya. Té coneixements en mitja 
muntanya, i grans coneixements 
audiovisuals.

Bronze
El taekwondista Cristian Amoros 
va aconseguir la medalla de bronze 
al Campionat de Catalunya Infan-
til i Adult de Poomsae, celebrat 
el passat diumenge 21 de gener 
al poliesportiu de la Mar Bella de 
Barcelona, després d’una brillant 
actuació. Xavi Lucena, David Nuñez 
i Alejandra Paz van tenir una bona 
jornada i aconseguien les medalles 
de participació.

Gimnàstica
El cap de setmana del 13 i 14 de 
gener es va celebrar el “II Torneig 
ciutat d'Olot” on hi van participar 
onze gimnastes del nostre club. 
El dissabte van competir l'Àfrika i 
l'Alaia al nivell de "Via Olímpica 1"  
estrenant-se aquesta temporada 
en una nova categoria. 
El diumenge ho van fer L'Aynara 
Ferrera i l'Etna Pallarès (Categoria 
A3), Naia Camarero i Emma Es-
teban (Categoria B3), Laura Mora 
i Jana Martinez (Categoria C3) i 
Lucía Laguna, Lucía Serrano i Sofía 
Rodríguez (Categoria D3). La clas-
sificació més destacada va ser per 
Jana Martínez en la categoria C3, 
on va acabar tercera en l'aparell 
de salt. Totes elles inauguraven 

la seva temporada participant en 
aquesta competició.
Per altra banda, el cap de setmana 
del 20 i 21 de gener es va celebrar 
a Castelldefels la Primera jornada 
de competicions de Consell Comar-
cal de Gimnàstica Artística amb la 
participació de 14 gimnastes de 
l'entitat. En la categoria d'Educa-
ció Infantil, el nostre club ha estat 
representat per quatre gimnastes: 
Martina Francisco, Ona Agustí, Lau-
ra Navarro i Lucia Picón. Preben-
jamí femení: Jana Sanz(11), Laia 
Dorado (19), Angy Martin (24), Gi-
sela Gómez (29), Irene Giñón (35), 
Danae Gonzalez (36) i Sara Vilchez 
(37). Prebenjamí Masculí: Nico 
Rincón (8è) i Martí Nogareda (22n). 
Infantil B: Ainara Ramos (11). Pel 
que fa a la classificació dels equips, 
a la categoria Prebenjamí B femení 
van ser 7è i 8è classificat.
Per a la gran majoria de gimnastes 
va ser la seva primera competició. 
Ara a seguir treballant cara a la 2a 
jornada que es celebrarà el 17 de 
març a Gelida.
Pel que fa a la Gimnàstica Rítmica 
del nostre club, les nostres gim-
nastes s'estan entrenant per a la 
competició del 10 de març.
Club Gimnàstica Olesa

16
Van ser les medalles que van acon-
seguir els tiradors olesans al 51è 
Campionat de Catalunya de Sala 
celebrat a Figueres, el passat cap 
de setmana del 27 i 28 de gener. 

Pareja, tercer   Foto: AP

Cristian, bronze   Foto: PN

Els tiradors olesans   Foto: TAO
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Treball
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 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 Soy Ángeles y me ofrezco 
para limpieza y cuidados 
de ancianos, tengo expe-
riencia. 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 Es ven bicicleta estàtica 

nova per estrenar i muntada. 
Tel: 698 285 044 (Miquel).

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 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.

Esport olesà (cont.)
Hi van participar 183 esportistes 
catalans, entre ells 23 esportistes 
de Tir Arc Olesa que aconseguien 
16 medalles a les diferents cate-
gories i 2 records de Catalunya, 
Marcel Temporal i Clàudia Garcia.
Per altra banda, el Tir Arc Olesa 
convoca als socis a l’Assemblea 
General Ordinària, el proper 17 
de febrer a les 10:30 hores en 1ª 
convocatòria al camp de tir amb 
arc, amb el següent ordre del dia: 
1) Lectura i aprovació acta ante-
rior. 2) Aprovació dels comptes 
econòmics any 2017. 3) Aprovació, 
si escau, del pressupost 2018. 4) 
Resum esportiu temporada 2017. 
5) Calendari esportiu previst tem-
porada 2018. 6) Aprovar, si escau, 
del nou Reglament Intern. 7) Precs 
i preguntes.

Futbol solidari
El passat dissabte 27 de gener des 
del club Futbol Sala Olesa vam 
organitzar una Trobada de partits 
de futbol sala amb el Sant Joan de 
Vilassar i el Sala 5 Martorell. Cada 
any celebrem aquesta trobada 
amb una fita solidària, l’any passat 
vam fer una donació a l’Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva amb el 
suport del Catgas E. Santa Colo-
ma i aquest any hem volgut fer 

un reconeixement i una donació 
a l’Associació de Dones Afectades 
de Càncer de Mama Ariadna que 
l’any passat va fer 20 anys de tasca 
social al municipi.
A l’acte hem tingut l’honor de que 
ens han acompanyat tot un seguit 
de personalitats, per una banda 
l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon 
i el regidor d’Esports, Jordi Marti-
nez; per l’altra banda, la presidenta 
de l’Associació Ariadna, Conxita 
León i cinc directives de la seva 
associació, a més del president del 
FS Olesa, Oscar Moral, el qual ha 
estat acompanyat per directius de 
la nostra entitat. 
Des del Futbol Sala Olesa hem 
volgut fer el nostre reconeixement 
a l’associació i els seus membres 
per la tasca importantíssima que 

realitza donant suport i ajuda a 
les moltes dones que passen per 
aquesta malaltia, i hem volgut fer 
un donatiu d’un total de 200 € per 
a contribuir en ajudar a l’associació, 
i esperem que amb l’audiència feta 
puguem donar a conèixer més l'As-
sociació Ariadna entre els nostres 
socis i esportistes i posar en valor 
una tasca que és imprescindible 
per la nostra societat.
La nostra entitat es sent obligada 
a col·laborar-hi per responsabilitat 
amb el municipi i els valors que 
actes com aquest transmeten als 
nostres esportistes i associats. El 
nostre més sincer agraïment de 
tenir persones com a vosaltres al 
nostre municipi. Moltes, moltes 
gracies!!!
Club Futbol Sala Olesa

Fora de joc
Per si queda algun dubte, és el 
número 26 del carrer Senyora. 
Potser sigui una lluita entre dues 
èpoques, dos estils de nombres, un 
oblit o un reforç, però aquí estan 
els dos tipus de "26" per indicar-nos 
la numeració d'aquest habitatge. 

Els comentaris, els pots enviar 
al twitter del 08640 #perio-
dic08640

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

08640

Ariadna rep un taló del Futbol Sala               Foto: FSO

Fora de joc  Foto: 08640
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Per molts anys!

08640

Febrer
Angels Campoy Lozano (56), Anna Maria Garcia Gibert (88), Antoni Boada Juncosa (41), Antonio López Ferrera (62), Antonio Vicente 
Moreno (70), Arnau Mollón Casado (14), Beatriz Díaz Manzanares (28), Beatriz Gómez (58), Bernat Durán (49), Cándido Colom Solsona 
(87), Carmelo Sánchez Sánchez (63), Celia Freniche García (49), Conxita Safont Comelles (88), Daniel Abril Escolano (42), Dèlia Almirall 
Vilà (33), Eduard Llimona Alemany, Eduard Sanmartí, Emili Bayona Gibert (53), Eusebio Ortiz Serrano (93), Felisa Guillem Gil (83), Flo-
rencio Codina Gorro (91), Francisca Castrillo Cordero (80), Francisco Corchado Gonzalez (105), Francisco José Arjona (55), Gabriel Cassi 
Sales (87), Helena Escolà Boada (31), Helena Oleart Playà (23), Isabel Carreño Moreno (78), Jaume Morera Castelltort (97), Joan Arévalo 
(75), Joan Segura Rius (57), Joan Torres Vicente (19), Joana Pérez López (9), Jonathan Sánchez Esteban (34), Jordi Jorba Picañol (54), 
Jordi Pinyol Guamis (40), Josep Arjona Romero (52), Josep Carrera Jolis (51), Judit Echenique Martínez (39), Júlia Ayguadé Canals (94), 
Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (81), Lluís Reche Gil (24), Macaria García Guerra (92), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró, Marga 
Arévalo Alvarez (49), Maria Galcerán Alavedra (62), María Manzanares Amaro (66), Maria Rosa Altarriba Fernández (54), Maria Rosa Mar-
garit Tobella (57), Marta Caballé Martínez (44), Melchor Cano Morales (59), Miguel Guillamón Casanovas (90), Miguel Navarro Mancebo 
(84), Miquel Aiguadé Ballús (69), Miquel Jorba Picañol (54), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (47), Montse Boada Sastre (83), 
Montserrat Cherta Batet (94), Nerea Barragán Lozano (17), Nil Segura Monfort (16), Núria Piqué Pinto (87), Paquita García Caballé (51), 
Paquita Gibert Juventeny (83), Pere Camats Cabré (45), Pere Camats Planas (80), Pilar Moser (61), Pol Aceña Foguet (25), Rosa Volta 
Segura (96), Sebastià Vilà Fillola (63), Sergio Ibáñez Poble (36), Sofía Lujano Valdivias (100), Teresa Estruch Mura (77), Toni Rosa Ferrer 
(11), Valentina Marta Carrasco (101), Xavier Armengou Safont (44).
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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Para un yaye GENIAL.

Felices 66 años!!!!
Alonso Garcia Cano
30/enero...66 años

¡FELICIDADES
JAVI!

Por tus 8 añitos
Muuuuchas felicidades de 
parte de toda tu familia!!!!
1-1-2018

¡FELICIDADES
CAMPEÓN!

3 años.
Verte feliz es nuestro mayor 
regalo. Te queremos, mamá, 
papá y tu hermana Sara

¡FELICIDADES
NAIARA!

9 Añitos
De parte de tus hermanos,
la mama y el Toni.

¡FELICIDADES
MIREIA!

Por tus 18 años, de parte de tu 
tete y tus padres, no cambies te 
queremos mucho!

¡PER MOLTS ANYS 
ARNAU!
14 anys no es fan cada dia! 
Els tues pares i el teu germà 
t’estimen infinit! 24 de febrer

¡PER MOLTS ANYS 
CARMETA!

17/12, 57 anys

ENRIC I MARIA
Feliç 55 Aniversari de noces.
Dels vostres fills, néts i besnéts
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