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Tret de sortida 
a les Festes 

d' Olesa!
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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
Com costa trobar bones notícies en 
els mitjans de comunicació! Serà 
que no hi ha o que venen més les 
males notícies? Com podem esca·
par a llegir “bombes”, “atemptats”, 
“comandos suïcides”, etcètera, 
sense mirar per a una altra banda? 
Aquest periòdic no és l'excepció, 
però aquí, realment, la majoria no 
són notícies catastròfiques. Pot·
ser la dinàmica d'un poble petit fa 
enfortir més el teixit social i això 
implica tenir la possibilitat de so·
lucionar els problemes quotidians 
més a la mà.
Com a poble no escapem a les de·
cisions comarcals, autonòmiques 
i nacionals, però sí que podem 
conèixer més de prop els acords 
polítics, les novetats. En definitiva, 
en una comunitat petita es compta 
amb la possibilitat d'aprofitar la 
proximitat en tot sentit, el que 
facilita la recerca d'alternatives, 
sobretot en moments de canvis so·
cials i polítics a tot arreu del món.
Sense desconèixer l'entorn negre, 
les nostres vides han de començar 
a gaudir dels altres colors. És hora 
de reinventarnos a nosaltres ma·
teixos i no esperar que la solució 
vingui de fora.  Juny és un mes on 
les festes majors envaeixen les ca·
ses, els carrers i els nostres cors. 
Llavors, deixem de banda les males 
vibracions i dediquem aquests dies 
a celebrar amb magnificència, la 
festivitat de Santa Oliva i la Festa 
Major del poble.
Per la nostra part, oferim una 
edició especial, produïdes amb un 
gran esforç per part del nostre 
equip. Preferim seguir apostant 
pel compromís assumit amb els 
nostres lectors, d'editar un diari 
amb rigor informatiu, dinàmic a 
l'hora de llegir i on la publicitat 
no envaeixi els titulars. El mateix 
compromís que assumim amb els 
nostres anunciants, els que per·
meten cada mes que aquest diari 
arribi a les vostres mans.
En definitiva, a tots vosaltres, es·
timats lectors, una forta abraçada, 
bones festes de Santa Oliva i Festa 
Major, endavant i fins a la propera 
edició! Bona lectura i salut! Bones 
festes a tothom!

Nova Auca
Fa més de 30 anys, concretament 
el 4 i 5 de juny de 1983, molts ole·
sans i olesanes van participar en 
unes Jornades de Cultura Popular 
organitzades per la UEC d'Olesa 
per pintar el mural de l'Auca de 
la natura que, durant tot aquest 
període, ha presidit la paret del 
carrer de Sant Josep Oriol, on ha·
via estat l’anterior seu de l’entitat. 
Malauradament, el pas del temps 
va anar deteriorant l’Auca i calia 
restaurar·la. Per això, ara fa gai·
rebé un any, va sorgir la idea de 
fer·ne una de nova, una nova auca 
que el passat 2 de juny s’ha co·
mençat a fer realitat gràcies a es·
coles i entitats d’Olesa vinculades 
a l’art i al medi ambient. Aquesta 
ha estat una iniciativa d’una co·
missió formada per membres de la 
UEC, la Fundació Escola Municipal 
d'Arts i Oficis i l'Escola Povill, amb 
el suport de l'Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat.
La jornada de confecció de la nova 
auca ha estat plenament festiva 
on els alumnes de les escoles 
Puigventós, Sant Bernat, Josep 
Ferrà i Esteva, Montserrat, Povill i 
Daina i l’institut Creu de Saba han 
passat un matí diferent, fora de les 

Això passa al poble

Farmàcies de torn diürn  - juny 2017
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
diumenge 11 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
dijous 29 ALAVEDRA
divendres 30 BARGALLÓ   

Nova auca Foto: CA

Èxit de les entitats Foto: AOM
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aules, per participar en aquesta 
diada històrica per als participants 
de més edat, membres d’entitats 
i centres com l’Escola d’Adults, 
Arts i Oficis, la Fundació Agrícola 
Olesana, la CAL o el Centre Obert. 
A aquests se’ls havia d’afegir, a la 
tarda, alumnes de les Escolàpies i 
l’institut Daniel Blanxart, l’Escola 
de Música, i d’entitats com la UEC, 
el Centre Muntanyenc i de Recer·
ques Olesà,  l’ADF o al Comunitat 
Minera Olesana.
El mural és encapçalat pels ver·
sos que curiosament, finalitzaven 
l’antiga auca: “Quan nosaltres 

ajudem/ la natura i l’estimem,/ 
un estel s’engegarà/ pel país que 
naixerà”. Precisament, per a la 
batejada com a “Auca del medi 
ambient” primer es van dibuixar 
els requadres i lletres de les cobles 
obra de l’olesà Jordi Vallverdú Cin·
tas i que van pintar Robert Casals i 
Josep Batlle. Per a la confecció dels 
dibuixos, es va traslladar la tasca 
a les escoles i instituts, així com a 
diferents entitats, que és previst 
que enllesteixin l’obra aquest dis·
sabte a la tarda.
Paral·lelament, i per retre un 
homenatge a l’antiga auca, s’ha 

muntat una petita exposició de 
fotografies de l'Auca de l'any 1983 
a la Casa de Cultura d'Olesa, que 
es podrà visitar fins el 13 de juny.

Fira d’entitats
Un any més, la zona del Parc Muni·
cipal s’ha tornat a omplir d’olesans 
i olesanes que no han volgut deixar 
escapar l’oportunitat de conèixer 
de primera mà el ric teixit asso·
ciatiu del municipi. Amb la parti·
cipació d’una setantena d’entitats 
olesanes, la jornada ha servit per 
visibilitzar i promoure l'activitat 
que fan dia rere dia.

El passat dissabte 27 de maig, el 
Parc Municipal ha tornat a quedar 
petit per celebrar la 9a Mostra 
d’Entitats, una cita que, any rere 
any, s’ha convertit en la gran pla·
taforma de l’associacionisme ole·
sà. Des de primera hora del matí, 
una setantena d’estands repartits 
entre el carrer Salvador Casas i 
l'entorn del Parc Municipal, han 
servit per exhibir bona part del 
patrimoni cultural, social, solidari 
i esportiu del municipi. 
Però a la mostra d’entitats, no tan 
sols hi ha estands, sinó també un 
munt d’activitats. Durant tota la 

Això passa al poble (cont.)
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Això passa al poble (cont.)
jornada, tant a l’escenari central 
situat a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay com als diversos estands, 
també s’hi han realitzat un munt 
d’activitats per a tots els públics: 
des d’exhibicions de dansa, balls 
de saló i twirling, fins a gimnàstica 
artística, activitats esportives i 
actuacions musicals.  Unes actua·
cions que han dut tothom a parlar 
un any més “d’èxit” en diversos 
sentits.
Més enllà d’exhibicions i activitats, 
la 9a Mostra d’Entitats també ha 
servit per realitzar un reconeixe·
ment per part de l’Ajuntament a un 
total d’onze entitats que enguany 
compleixen anys acabats en 0 des 
de la seva fundació. Al vespre, 
l’escenari central de la Mostra ha 
acollit un emotiu acte en el qual 
s’ha distingit associacions tan 
diferents com: ACAPS Olesa, AIC 
Voluntariat Vicencià, el col·lectiu 
Ariadna, l’Associació Pro·dismi·
nuïts Santa Oliva, l’EFO87, l’Ampa 
Mare de Déu de Montserrat, El 
Casal, el Club Tennis Olesa, la Unió 
Lliure de Treballadors, la Creu Roja 
Baix Llobregat Nord i l'ACF Olesa 
Sardanista.  

Premis
La Fundació Escola Municipal d'Arts 
i Oficis ha dut a terme el passat 

divendres 26 de maig, a la Casa 
de Cultura, l’acte de lliurament de 
premis de la 17a edició del Concurs 
Escolar de Dibuix, així com tam·
bé del 7è Concurs de Fotografia 
Digital. Mercè Segura, directora 
de l’Escola d’Arts i Oficis, ha des·
tacat les dificultats que ha tingut 
el jurat per decidir quines havien 
de ser les obres guanyadores en 
cadascuna de les categories, però 
de la mateixa manera, Segura ha 
encoratjat els alumnes dels diver·
sos centres educatius presents 
no deixar mai de dibuixar ni de 
fotografiar el món que els envolta.
Tenint en compte el veredicte del 
jurat, els guanyadors i guanyado·
res de les diverses categories del 
17è Concurs Escolar de Dibuix han 
estat: Grup A: Juliette Zegarra 
Aibar (primer premi), Rita Galitó 
(segon premi) i Rafa Fernández 
Fernández (tercer premi); Grup B: 
Hèctor Saavedra Hernández (pri·
mer premi), Emma Agudo Moreno 
(segon premi) i Jordi Solsona Gar·
cia (tercer premi); Grup C: Jana 
Martínez Damas (primer premi), 
Sara Samper Venteo (segon pre·
mi) i Oscar Saavedra Hernández 
(tercer premi).
Pel que fa als guanyadors i gua·
nyadores de les diverses catego·
ries del 7è Concurs de Fotografia 

Digital, han estat: Grup A: Paula 
Morillo (primer premi) i Bruno Tà·
pia (segon premi); Grup B: Andrea 
Pérez Martínez (primer premi) 
i Yhadira Pérez (segon premi); 
Grup C: Laura Làzaro Prat (pri·
mer premi) i Meritxell Montserrat 
Viladrich (segon premi); Grup D: 
Joan Riera Boada (primer premi). 
Totes les obres presentades en els 
dos certàmens es podran veure 
exposades a la Casa de Cultura 
fins el proper dimecres 14 de juny.

Ple de maig
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha 
aprovat per unanimitat la creació 
del Consell Assessor Urbanístic 
(CAU) municipal, un ens que tots 
els grups polítics municipals coin·
cideixen a considerar com el ga·
rant de la legalitat i transparència 
del nou Pla d’Ordenació urbanís·
tica Municipal  (POUM) que s’ha 
començat a elaborat i que ha de 
definir com serà l’Olesa del futur.
A la sessió plenària ordinària del 
passat 25 de maig, també s'ha 
aprovat els plecs per al contracte 
de les obres de cobriment de la 
riera de Can Carreras, la trans·
formació de la Fundació per a la 
Inserció Laboral en la Fundació 
Privada per la Inclusió Laboral Àu·
ria o una moció sobre la reforma 
del Reglament Orgànic Municipal.

Camins arranjats
Diversos trams dels camins fores·
tals que es troben al terme muni·
cipal d’Olesa s’han arranjat en les 
darreres setmanes, per garantir 
el seu bon estat de conservació i 
permetre l’accés dels vehicles de 
bombers per a casos d’urgència. 
Aquestes actuacions es troben 
emmarcades en el Pla Municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals 
(PPI) per mantenir la xarxa de 
camins de prevenció d’incendis. 
Aquestes vies són estratègiques 
per accedir a diferents punts de la 
població i  a punts d’aigua, en cas 
de que aparegui el foc.
Entre els trams de camins execu·
tats es troben el camí de Sant Pere 
Sacama i el camí de Puigventós a 
Sant Pere Sacama, que es trobava 
molt tancat per matolls i arbustos 
i podia ser perillós. Falta una se·
gona fase que serà un repàs ma·
nual amb motoserra per atenuar 
l’impacte de l’actuació. També dins 
d’aquest pla es farà el Camí Vell 
de Vacarisses·Olesa. 
Les actuacions de manteniment 
de la xarxa de camins municipals 
tenen un cost anual de més de 
31.000 euros, dels quals 26.000 
euros estan inclosos dins del con·
tracte municipal, i 6.000 euros 
dins del conveni de prevenció d’in·
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cendis amb la Diputació de Barce·
lona i l’ADF Olesa de Montserrat. 

FUE
Aquesta és la sigla de “Finestreta 
Única Empresarial” i l’Ajuntament 
ha rebut un reconeixement per la 
seva implantació. El guardó, que 
atorga la Generalitat de Catalu·
nya,  reconeix l’Ajuntament per 
haver posat en marxa aquesta 
eina, que simplifica i agilita els 
procediments que han de fer les 
empreses, per poder iniciar una 

activitat empresarial i dotar·los de 
més transparència.
La posada en marxa de la Fines·
treta Única Empresarial  ve de 
la necessitat de fomentar la col·
laboració entre les administracions 
públiques catalanes, per fomentar 
l’activitat econòmica.
Actualment, aquesta eina de 
simplificació administrativa és 
operativa al 96% dels municipis 
de Catalunya, en concret, en 905 
localitats, i ja cobreix el 76% de la 
població del territori català.
La FUE permet iniciar la forma·
lització de 524 tràmits, uns 405 
dels quals, a més, es poden també 
completar íntegrament a través 
d’aquest canal. Mentre que al 2014 

es gestionaven un 37% dels expe·
dients per via electrònica i el 63% 
restant de manera presencial. 
Ara s’ha invertit la tendència, de 
manera que la gestió electrònica 
dels expedients, l’any 2016, ja va 
representar el 72% del total.

Obres a Les Planes
L’Ajuntament engega les obres 
d’urbanització de la Rambleta 
del barri de les Planes, amb l’ob·
jectiu de que l’espai, ubicat al 
carrer Priorat, esdevingui un punt 
de passeig i descans dels veïns 
i veïnes del barri. El preu total 
d’adjudicació és d’una mica més 
de 236.000 euros (la Diputació 
hi aporta 100.000 euros per fer 

possible el projecte).
L’idea és que la rambla doni res·
posta a les necessitats de la vida 
quotidiana del veïnat de les Planes. 
Per fer·ho possible, el projecte 
d’urbanització de la Rambleta del 
carrer Priorat segueix un seguit de 
criteris, com ara intercalar espais 
funcionals i àrees obertes amb un 
tractament que permet un ús va·
riat de l’espai, com ara el passeig, 
zones infantils, zones d’estada o 
jardins. El regidor d’Obres i Edi·
ficació, Miquel Riera, ha destacat 
que es busca que aquest espai dei·
xi de ser una rambla per esdevenir 
una parc que funcioni com una 
“transició progressiva des d’una 
rambla més urbana cap a la zona 

Les Planes en obres Foto: AOM Pel comerç local Foto: AOM
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rural”. Amb aquesta actuació, es 
delimitaran tres zones diferenci·
ades. Hi haurà una primera zona 
verda de plantes i arbres al cantó 
est de la rambleta, definint així un 
límit més tou i unes zones d’estada 
amb bancs que aprofitaran l’ombra 
de la filera de moreres existent. 
La segona zona delimitada, en la 
part central de la rambleta, serà 
de paviment dur, i està orientada 
al passeig dels vianants. El pavi·
ment serà de formigó de color i 
tindrà bandes de lloses interca·
lades transversalment, que ani·
ran definint les zones laterals de 
bancs i ombra. La tercera zona, 
finalment, correspon a la part oest 
de la rambleta, i està orientada 
a aprofitar l’altra filera d’arbres 
existents.

Trobada pel comerç 
local
L’alcaldessa Pilar Puimedon, i el 
regidor d’Empresa i Ocupació de 
l’Ajuntament d’Olesa, Dídac Solà, 
han mantingut una trobada amb 
els responsables de PIMEC Comerç 
per dur a terme accions conjuntes 
que donin suport i impulsin el co·
merç de proximitat.
L’alcaldessa olesana ha manifestat 
la necessitat de treballar conjun·
tament tant amb la PIMEC com 
amb la renovada associació de bo·
tiguers i comerciants d’Olesa per 
enfortir l’associació i també el co·
merç local. Aquesta col·laboració 
es formalitzarà amb l’entitat amb 
l’aprovació del conveni i l’ator·

gament de la subvenció que es 
preveu fer a finals de mes.
Entre les propostes de la reunió, 
destaca l’elaboració d’un calendari 
anual d’activitats per afrontar els 
nous reptes de futur del comerç i 
fer·lo més competitiu, aconseguir 
augmentar el nombre d’associats 
del comerç olesà, fer accions so·
bre els locals buits, assessorar al 
comerç de manera individualitzada 
i impulsar el mercat municipal i el 
mercat ambulant. També es con·
templa l’organització de xerrades i 
sessions formatives sobre comerç 
online, bones pràctiques, xarxes 
socials i tendències de futur, entre 
d’altres.

Inspecció
La Policia Local d’Olesa fa una 
campanya d’inspecció a locals 
d’oci i restauració amb l’objectiu 
de comprovar les condicions bàsi·
ques de seguretat i d’higiene dels 

establiments, a més de revisar que 
els locals tinguin en regla tota la 
part administrativa de llicències.
Abans de fer la inspecció, els esta·
bliments d’oci i restauració reben 
una notificació prèvia on se’ls 
informa de la campanya d’inspec·
ció així com de la documentació 
que se’ls requerirà. La inspecció 
va vinculada a una acta que fa la 
Policia Local on s’apunten totes les 
deficiències que després es traslla·
daran a l’administració competent. 
La Policia Local d’Olesa de Mont·
serrat vol revisar absolutament 
tots els locals d’oci i restauració 
durant aquesta campanya. 

Educació vial
Prop de 400 alumnes es conscien·
cien a Olesa sobre les conseqüèn·
cies dels accidents de trànsit amb 
l'activitat educativa "Canvi de Mar·
xa”, impulsada per la fundació pri·
vada sense ànim de lucre Mutual 
de Conductors  amb el suport del  
Servei Català de Trànsit i la col·
laboració de l’Ajuntament d’Olesa, 
concretament la Policia Local i el 
Departament d’Ensenyament.
“Canvi de Marxa té l’objectiu de 
conscienciar els joves d’entre 14 i 
18 anys sobre les causes i conse·
qüències dels accidents de tràn·
sit així com fomentar conductes 
responsables i d’autoprotecció en 
aquest tram d’edat. I l’objectiu 
s’ha acomplert perquè “Canvi de 
Marxa” no ha deixat indiferent 
els prop de 400 alumnes d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius dels 

instituts Creu de Saba, Daniel 
Blanxart, Daina·Isard, Povill i les 
Escolàpies que hi han assistit. 
El nom “Canvi de marxa” apel·la 
a la moderació dels joves sobre·
tot durant les activitats de lleure 
nocturnes. El projecte consisteix 
en la representació fictícia d’una 
conversa entre dues germanes, 
una de les quals presencia un ac·
cident de trànsit quan es dirigeix 
en cotxe cap a la discoteca i truca 
a l’altra i li explica com ha procedit 
per avisar les autoritats i socórrer 
els afectats. 
Durant el seu relat, s’intercalen 
vídeos informatius i també tes·
timonis reals d’un caporal de la 
Policia Local d’Olesa, un bomber 
del Parc de Bombers de Martorell 
i un membre del Sistema d’Emer·
gències Mèdiques (SEM), que 
han explicat la seva experiència 
professional com a cossos d’emer·
gència que s’ocupen de la gestió 
més immediata d’un accident. Una 
experiència professional que so·
vint ha de lidiar amb la impotència 
de no poder fer res per salvar les 
vides de les persones que pateixen 
un accident de trànsit.
Canvi de Marxa també ofereix els 
testimonis reals d’una persona que 
ha patit un sinistre, i d’un familiar 
d’una víctima, l’Enric, que va per·
dre fa uns anys el seu fill en un 
accident. Ells han volgut mostrar 
les conseqüències que tenen els 
accidents pels mateixos afectats 
i per les persones més pròximes. 

08640Inspecció a l'oci Foto: AOM
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Correu
Colaboración
El pasado mes de mayo, un hom·
bre de aproximadamente 70 años 
fue encontrado desmayado en la 
Plaça de les Fonts. Como fui yo 
quien lo encontró e intenté ayu·
dar en todo lo que pude hasta que 
llegó la policía, me gustaría saber 
su estado y si se ha recuperado, 
ya que no sé donde ponerme en 
contacto con él. Muchas gracias.
D.P.

Inversions  
participatives
La Comunitat Minera Olesana 
SSCL. ha presentat una propos·
ta dintre dels procés participatiu 
d’inversions 2017 que promou 
l’Ajuntament. A partir del 12 de 
juny les propostes acceptades 
seran exposades a la Casa de 
Cultura i a la web. municipal, 
per tant que la ciutadania pugui 
conèixer·les i votar·les.
La proposta presentada per la 
Comunitat Minera Olesana SCCL. 
és la remodelació de les fonts de 
la Plaça de les Fonts. L’objectiu de 
la proposta és millorar el mante·
niment, conservació i remodela·
ció d’una font tan emblemàtica 
per a tots els olesans i olesanes.
Invitem a tots els socis que  as·
sisteixin a la mostra dels projec·
tes que han estat acceptats i si 

creuen que la proposta millorarà 
la font, la votin. Lo mateix si ho 
fan per mitjà de la web municipal. 
La Comunitat Minera Olesana 
SCCL. vol  també participar en 
aquesta remodelació. Gràcies per 
la vostre participació.
Joan Arévalo i Vilà
President de la CMO

Futbol
Olesa de Montserrat és un poble 
de futbol, un poble que ha pogut 
viure diumenges de 3a divisió Ca·
talana i diumenges de 3a divisió 
espanyola. Un poble que cada dos 
diumenges, cap allà a les 16:30 
hores, s’apropa al Camp de Futbol 
Municipal Les Planes per veure als 
jugadors de futbol que vesteixen 
els colors verd i blanc, donar·ho 
tot per l’escut olesà. Des de pe·
tit he anat quasi cada diumenge 
a l’estadi a veure el partit i, en 
moltes ocasions, he pogut con·
templar com la grada estava 
plena de gent, com els “Green 
Warriors” es deixaven la seva 
veu animant al seu equip en tot 
moment. Però, també he pogut 
observar que l’accés a la grada 
està molt limitat, només s’hi pot 
accedir a través d’unes escales i 
d’un camí molt estret on amb fei·
na hi pot passar una persona. És 
fàcil veure algun diumenge a una 
persona amb cadira de rodes en 

l’entrada del camp, ja que no s’hi 
pot moure per la graderia. Penso 
que tothom té dret a situar·se 
en la part de graderia que més 
li agradi i des d’on observi millor 
el futbol. El Municipal Les Planes 
necessita que qualsevol persona 
hi pugui accedir al seu interior i 
gaudir, juntament amb els altres, 
del partit de futbol del diumenge.
David Valle Mestres

Greu irresponsabilitat 
ciutadana
En resposta a la carta “Salvado!”, 
publicada el passat mes de maig, 
on el senyor José Antonio Redolat 
dona les gràcies a la Guàrdia Ur·
bana d'Olesa de Montserrat, als 
bombers de Martorell i a totes 
les persones que el varen ajudar 
a salvar el seu gos que va caure 
al canal de l'Areny del Molí el 7 
d'abril d'enguany, en primer lloc, 
voldria dir que el que l'Ajunta·
ment d'Olesa hauria de fer és 
cobrar·li a aquest senyor totes 
les despeses ocasionades per 
aquesta situació, ja que si el seu 
gos va caure en aquell canal fou a 
causa de la seva irresponsabilitat 
per dur el gos deslligat. I el pitjor 
de tot és que el seu gos va caure 
al canal, perquè perseguia a una 
gata de la colònia de l'Areny. Ara, 
aquest senyor pot estar molt 

content perquè el seu gos es va 
salvar ·i jo me n'alegro, perquè 
m'agraden tots els animals·, però 
malauradament no podem dir 
el mateix d'aquella pobre gata 
·un animaló d'uns quants anys i 
bastant petit · que des d'aquell 
fatídic dia ja no l'hem vista més 
en aquella zona, molt probable·
ment, perquè es va morir en 
caure al canal o per altres raons 
que m'estimo més no dir, perquè 
no les sé. I tot per culpa de la 
irresponsabilitat d'aquest senyor 
per portar el seu gos deslligat en 
un lloc on hi viuen des fa anys 
els gats de la colònia de l'Areny 
del Molí. Si l'hagués dut lligat 
tots aquests fets no s'hagueren 
produït: ni la caiguda del seu 
gos al canal ni la suposada mort 
d'aquella gata, a la qual no hem 
vist més des d'aquell dia. 
Que com a mínim la probable 
· sempre cal tenir un raig d'es·
perança · mort d'aquell animal 
serveixi perquè la gent sigui més 
responsable i tingui més cura dels 
animals de la colònia. 
Josep Vilà Batlle

PD: Que el gos anava deslli·
gat i va caure al canal, perquè 
perseguia aquella gata m'ho va 
confirmar el propi amo del gos, 
quan, al cap d'uns dies d'aquells 
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fets, en no veure la gata, li vaig 
preguntar què havia passat, quan 
el vaig trobar a la zona de la co·
lònia de l'Areny passejant amb el 
seu gos. I de la gata em va dir 
que no sabia · ni li interessava, 
perquè tant li feia · què li havia 
passat després que el seu gos 
l'hagués perseguit. Aquests fets 
els vaig posar en coneixement 
de la Guàrdia Urbana i em van 
dir que, la propera vegada que 
el veies passejant amb el seu gos 
deslligat per aquella zona, que els 
telefonés, perquè hi anirien per 
tal d' advertir·lo. 
A més, vull aclarir que sóc vo·
luntari de la colònia de gats de 
l'Areny del Molí des fa uns quatre 
anys, ja que, pràcticament, cada 
dia hi vaig per donar·los de men·
jar i aigua, i també per vigilar i 
controlar una mica l'estat de la 
colònia i dels seus animals. I per 
aquesta raó conec el conseller 
de l'Ajuntament, Francisco José 
Ramírez (PP), doncs, ell ja s'en·
carregava de la colònia abans que 
jo ho fes també.

“L’educació que farem”
El passat dimarts 16 de maig, i 
en el marc dels actes que ERC 
organitza en l'àmbit nacional 
“La República que farem”, la 
secció local d'Esquerra a Olesa 
va organitzar una taula rodona 
sobre Educació. L'espai escollit 
va ser la Casa de Cultura, amb la 
presència a la taula de debat de 
l'Anna Simó, secretaria primera 
del Parlament de Catalunya, i els 
directors dels centres educatius 
Sant Bernat, Creu de Saba, Da·
niel Blanxart, Montserrat, Daina·
Isard i Puigventós, així com la 
implicació dels seus docents, i les 
AMPA d'aquests més les del Povill 
i Escolàpies, un debat moderat i 
conduït per Jordi Parent, membre 
de la secció local d'ERC Olesa.
Al debat estaven convidats tots 
els centres escolars, directors i 
docents, així com un represen·
tant de totes les AMPA, amb l'ob·
jectiu de debatre sobre diferents 
aspectes de l'ensenyament, tant 
de present, com sobretot, de 
quin tipus i com ha de ser l'en·

senyament en la futura República 
Catalana.
Els temes a tractar a la taula 
rodona varen ser proposats pels 
centres educatius i les AMPA, que 
dies abans ens varen fer arribar 
per poder coordinar els diferents 
aspectes que més interessen i 
preocupen a tot el professorat, 
pares i mares i com no, a l'alum·
nat.
Una taula rodona centrada en 
aspectes com l’escola inclusiva, 
la nova figura del mestre tant en 
l'ensenyament general com en la 
idoneïtat de formar als alumnes 
en la gestió de la informació, pro·
jectes com Escola 21, la jornada 
compacta/intensiva, les noves 
tecnologies tant a l'aula com en 
el disseny dels nous models edu·
catius, la futura llei d'educació, 
l'atenció a la diversitat, la forma·
ció professional, els nous espais 
educatius i la importància dels 
recursos econòmics i de profes·
sionals especialitzats, són alguns 
dels temes que es van proposar 
i tractar, davant d'unes 100 per·
sones que varen assistir a l'acte. 

Finalment, alguns alumnes, van 
participar fent preguntes o refle·
xionant sobre alguns dels temes 
a debat i introduint·ne de nous.
Després d'una gran i rica parti·
cipació en el debat que va durar 
una hora i mitja, després de l'èxit 
del format i gràcies a la implica·
ció i participació de les AMPA i 
docents, van quedar alguns te·
mes sobre la taula. Per això, des 
de la secció local d'ERC Olesa 
emplacem a tothom a participar 
en futures jornades de debat i a 
més, volem agrair molt sincera·
ment la participació a directors, 
docents i les AMPA dels diferents 
centres educatius d'Olesa; l'es·
cola Sant Bernat, Creu de Saba, 
Daniel Blanxart, Montserrat, 
Daina·Isard, Puigventós, Escolà·
pies i Povill per la col·laboració i 
implicació.
ERC

Olesa de mou
Des de la Plataforma volem ma·
nifestar la nostra solidaritat amb 
els sindicats d’estudiants en les 
seves reivindicacions legítimes. 
Alhora, mostrem el nostre rebuig 
i indignació per les intimidacions 
i el maltractament a estudiants 
que només han fet valer el seu 
dret a vaga i manifestació.
És conegut que els mossos d’es·
quadra van entrar a la universitat 
i se’n van portar emmanillats 3 
estudiants, i els van tenir retin·
guts durant 5 hores. A més, 10 
alumnes més han estat citats 
a fi de donar·los les denúncies 
per: participació en manifestació 
il·lícita, danys i desordre públic.
Donem suport amb tota la nostra 
força i estimació a les universi·
tàries olesanes: l’Alba Monfort i 
l’Ana Algarra Navarro, que també 

Correu (cont.)

Esquerra proposa  Foto: ERC
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Correu (cont.)
estan exposades a un futur judici 
per les denúncies dels mossos. 
Entre tota la comunitat educati·
va hem d’aconseguir que aquest 
judici no es realitzi mai.
Denunciem els fets esmentats 
que són producte de la llei mor·
dassa, la qual té com a finalitat 
esporuguir i fer callar les veus 
que s’aixequen contra un sistema 
injust i corrupte.
Olesa es mou

Fes la feina ben feta
El 16 de desembre de l’any passat 
vaig enviar una carta a Terrassa 
i al mes de març d’aquest any 
em va ser retornada, perquè se·
gons Correus no existia aquella 
adreça, cosa que era falça. Vaig 
fer una reclamació a Correus 
d’Olesa, perquè van dir·me que 
s’havia de fer des de el lloc on 
s’havia llançat la missiva. Vaig 
rebre una contestació, per cert 
no gaire presentable, dient·me 
que Correus ja es posaria amb 
contacte amb mi. Estem al mes 
de maig i no he rebut cap noti·
ficació. Tant costa fer les coses 
correctament?
Maria Mercè Boada

El periòdic 08640 no es fa res·
ponsable del contingut de les 
cartes (opinions, comentaris, 
rèpliques i suggeriments d’inte·
rès 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



08640La guia del

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

DINEM, SOPEM

Pg. del Progrés, 2 
T. 680 36 87 28

•	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

CAFETERIA
 Argelines, 102
Horari: dilluns a divendres, 
de 8 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges, 
de 8 a 14 h
Tel 93 778 39 60
cafeteriaminoa@gmail.com

Francesc Macià, 81 5º 1ª 
T. 93 778 18 80

ENS CUIDEM

Cafè d’Autor Barista
Passeig del Progrés, 15-19

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

Cosmética Perfumes Inciensos
Rambla Catalunya 27 / T. 931 827 381

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

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

MODA

Centre de Salut Espígol 
T. 93 778 27 28   
www.espigol.org

Josep Bel Prades
Cuidant·vos des de 1996

Reformes integrals · Cuines, banys 
i armaris · Obra nova

C/ Jaume de Viver 5 · Olesa de Montserrat
93 778 23 35

www.topcyser.cat · www.facebook.com/topcyser

ROBA, MODA I COMPLENTS
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Exposicions a la Casa 
de Cultura

Fins l’11 de juny
Treballs de Batxillerat del Daina·
Isard.

Fins al 14 de juny
Exposició fotogràfica d’Arts i Oficis.
 
Fins al 13 de juny
L’antiga Auca de la natura.

Fins al 2 de juliol
Cartells de la Festa Major.

Fins al 9 de juliol
Obres presentades al 43è Concurs 
de Pintura Ràpida i al 47è Concurs de 
Pintura Local. 

Divendres 9
Tómbola missional benèfica. Fins 
a l’11 de juny, durant tot el dia, al 
carrer Santa Oliva, 34. Organització: 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül.

Conferència: “Alimentació 
natural per ajudar a prevenir 
i plantes per ajudar a curar”, 
a càrrec de Josep Pàmies, de 
l’associació Dolça Revolució. A les 
18 h, a la Biblioteca. Organització: 
Associació Dones i Progrés.

Lliurament dels premis Recerca 
Vila d’Olesa. A les 19 h, a 
l’Ajuntament.

Projecció “Pàtria”, la llegenda 
Otger Cataló i els 9 barons de la 
fama. Estrena simultània en més de 
40 sales de cinema. A les 21.30 h, al 
Casal. Organització: OlesaAteneu i 
Associació Cultural El Casal.

Concert jove, amb grup de versions 
All Covers. A les 23 h, a la placeta 
de Santa Oliva. Organització: 
Col·lectiu de Joves de Santa Oliva i 
Ajuntament.

Dissabte 10
Fira de Santa Oliva, de l’oli i de 
l’artesania. De 9 a 21 hores, a la 
Plaça de les Fonts i al carrer Alfons 
Sala. Organització: AV Casc Antic.

Xocolatada infantil. A les 11 h, a la 
placeta de Santa Oliva. Organització: 
Col·lectiu de Joves de Santa Oliva i 
veïns i veïnes de Santa Oliva.

Jornada de portes obertes al 
portal de Santa Oliva. D’11 a 13 h. 
Organització: Ajuntament.

Espectacle familiar de carrer 
i itinerant “Transhumància”, a 
càrrec de la companyia Xip Xap. A 
les 11.30 h, a la placeta i carrers de 
Santa Oliva. Organització: La Xarxa 
Olesa i Ajuntament.

Missa solemne. A les 12 h, a la 
parròquia.

Festival de patinatge artístic. 
A les 18 h, al pavelló de bàsquet. 
Organització: CPA Olesa.

Seguici i ofrena floral. Entrega 
dels obsequis a l’avi i l’àvia més 
grans i al portal més ben guarnit de 
Santa Oliva. A les 18.30 h, a la Plaça 
de les Fonts. Organització: ACF Olesa 
Sardanista i Ajuntament.

Concert de Santa Oliva, amb 
Mesclat i la Cobla Catalana dels Sons 
Essencials. A les 20.15 h, al parc del 
Porxo de Santa Oliva. Organització: 
ACF Olesa Sardanista i Ajuntament.

Sopar de veïns i veïnes de Santa 
Oliva. A les 21 h, al carrer Santa 
Oliva. Organització: Col·lectiu de 
Joves de Santa Oliva i veïns i veïnes 
de Santa Oliva.

Projecció “Pàtria”, la llegenda 
Otger Cataló i els 9 barons de 
la fama. A les 22 h, al Casal. 
Organització: OlesaAteneu i 
Associació Cultural El Casal.

Tabalada i correfoc de Santa 
Oliva, a partir de les 22 h. Tabalada: 
Plaça Catalunya, carrers Alfons Sala, 
Lluís Puigjaner i Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. Correfoc amb les colles i 
el Drac Olivé: Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay, carrers Salvador Casas, 
Anselm Clavé, Coscoll, Salvador 
Casas, Anselm Clavé, Sant Josep 
Oriol, Església, Ample, Creu Real i 
arribada al Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Custus Ignis, Diablots 
d’Olesa, UEC i Ajuntament.

Ginesta sound. Estallidos + Seikos 
+ DJ Trencant mites. A partir de 
les 23 h, al parc del Porxo de Santa 
Oliva. Organització: Agrupament 
Escolta Sant Bernat de Claravall i 
Ajuntament.

Diumenge 11
Pedalada BTT Ruta Santa Oliva: 
Pla del Fideuer, Sant Pere Sacama 

i Puigventós. A partir de les 8 
h. Sortida i arribada: Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: Unió 
Ciclista Olesana.

5a Tirada mixta per parelles. 
A les 9.15 h, al camp de Tir Arc. 
Organització: Club Tir Arc Olesa.

V Jornada de Portes Obertes a 
l’Ajuntament. De 10 a 14 h. 

Fira del comerç d’Olesa. De 10 
a 21 h, a la Plaça de les Fonts i al 
carrer Alfons Sala. Organització: 
Associació de Comerciants d’Olesa.

Portes obertes i visita guiada al 
convent de Les Paüles. Horaris: 
10.30, 11.30 i 12.30 h, al carrer 
Santa Oliva, 34. Organització: 
Col·lectiu de Joves de Santa Oliva.

Animació infantil de màgia. A les 
12 h, a la placeta de Santa Oliva. 
Organització: La Xarxa Olesa i 
Ajuntament.

X Baixada d’andròmines. A les 
17 h, a la placeta de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament.

X Marató d’artistes en modalitats 
de dansa, arts escèniques i 
cantautor/a o duet. A partir de 
les 19 h, al parc del Porxo de Santa 
Oliva. Organització: Ajuntament.

Projecció “Pàtria”, la llegenda 
Otger Cataló i els 9 barons de 
la fama. A les 19 h, al Casal. 
Organització: OlesaAteneu i 
Associació Cultural El Casal.

Ballada de sardanes i exhibició 
de la colla Xàldiga. A les 19.30 h, a 
la Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 12
Hora del conte per a petits 
lectors, de 6 a 24 mesos, amb la 
Sherezade Bardají. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Dijous 15
Taller d’autoprotecció i suport 
bàsica i DEA. A les 16 h, a 
l’Ajuntament.

Festival d’animació. A les 17 h, a la 
residència Santa Oliva. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Conferència: “Podem viure sense 
les abelles?”, a càrrec de Jaume 
Cambra, professor de botànica a la 

Universitat de Barcelona i apicultor. 
A les 19.30 h, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: CMRO i CMO.

Divendres 16
Hora del conte, amb Ferran 
Martín. A les 18 h, al Bibliolilà. 
Organització: Biblioteca.

Cuinem el 1714: taller de bunyols 
per a grans i petits, a càrrec de Pitus 
Robert. A les 18 h, a la cuina de 
l’Escola d’Arts i Oficis. Organització: 
Associació Cultural La Festa dels 
Miquelets i Fundació Escola Municipal 
d’Arts i Oficis.

Club de lectura general, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18.30 h, al 
Bibliolilà. Organització: Biblioteca.

“Aiurveda: què és i com 
funciona?, una medicina amb 
filosofia, a càrrec d’Adrià Montoro 
i Esther Giménez. A les 19 h, a la 
CMO. Organització: OlesaAteneu.

Festa Major de Les Planes. 
Concert, festa de l’escuma, inflables, 
balls, palla i concurs de talents, entre 
d’altres activitats. Fins al 18 de juny. 
Organització: AV Les Planes.

Dissabte 17
43è Concurs de pintura ràpida. A 
partir de les 8 h, segellat de les teles 
a la Casa de Cultura; fins a les 13 h, 
lliurament de les teles a concurs; a 
les 14 h, lliurament de premis, a la 
Casa de Cultura. Organització: Escola 
d’Arts i Oficis.

Excursió a la muntanya amb la 
cadira Joëlette. A les 9 h, al terme 
municipal d’Olesa. Organització: 
Ajuntament, ADF Olesa i CMRO.

XIV Torneig de 12 hores 
d’hoquei. A les 9 h, al pavelló 
Salvador Boada (pista annexa). 
Organització: Club Esportiu Olesa 
Patí.

Torneig 3x3 Nou Bàsquet Olesa. 
A les 9 h, a la Plaça Catalunya. 
Organització: NBO.

Lliurament de premis del 47è 
Concurs de Pintura Local “4t 
Memorial Francesc Margarit i Monné”. 
A les 14 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Taller de pintar samarretes. A les 
18.30 h, al local social de l’AV Oasis. 
Organització: APP Finca Oasis.
Projecció “Pàtria”, la llegenda 

L’agenda del juny '17
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Otger Cataló i els 9 barons de 
la fama. A les 22 h, al Casal. 
Organització: OlesaAteneu i 
Associació Cultural El Casal.

Diumenge 18
3a Jornada de lliga local Trofeu 
Joan Gil. A les 9.15 h, al camp de Tir 
Arc. Organització: club TAO.

Jornada de portes obertes a 
la piscina d’estiu. A les 10 h. 
Organització: Ajuntament.

Cantata Super D, amb les escoles 
d’Olesa. A les 12.30 h, al teatre 
La Passió. Organització: Escola de 
Música.

Mostra musical “Homenatge a 
Elvis Presley”. A les 19 h, al teatre 
La Passió: Organització: Escola de 
Música.

Projecció “Pàtria”, la llegenda 
Otger Cataló i els 9 barons de 
la fama. A les 19 h, al Casal. 
Organització: OlesaAteneu i 
Associació Cultural El Casal.

Dilluns 19
Inauguració de l’exposició 
“Diaris il·lustrats de persones 
refugiades”, de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat. Fins al 
21 de juny, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Dimarts 20
Hora del conte “El viatge d’en 
Konan”, a càrrec de la Fundació 
Akwaba, en el Dia Mundial de les 
persones refugiades. A les 18 h, al 
Bibliolilà. Organització: Biblioteca i 
Ajuntament.

Nit d’Òpera al Casal “La 
Cenerentola”, des de l’Òpera de 
París. A les 19.30 h, al teatre El 
Casdal. Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Dimecres 21
Celebració del Dia Internacional 
de la Música, Jam Session. A les 20 
h, a la Font d’en Roure. Organització: 
Escola de Música.

Dijous 22
Jocs gegants: El món de les portes 
i altres tallers. A les 18 h, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Espectacle i jocs familiars de 
diversitat “Donem la volta al món 
amb el grup Xiula”. A les 19 h, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Taller de solidaritat “Viatge per 
la Mediterrànea”, amb l’associació 
cultural Tell. A les 19 h, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Divendres 23
Flama del Canigó i encesa de la 
Foguera de Sant Joan. A partir de 
les 20 h, ballada de sardanes amb 
la Cobla Vila d’Olesa i ballada amb 
la colla de gegants i nans d’Olesa, 
a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay; a 
les 21 h, arriba la Flama del Canigó 
a la rotonda dels Closos on es 
reunirà tota aquella gent que corrent 
vulgui acompanyar·la fins a la plaça 
de l’Ajuntament. A continuació, 
tindrà lloc la lectura del manifest i 
l’encesa de la foguera de Sant Joan. 
Organització: CAL Olesa.

Barraques, a partir de les 21 h, al 
Parc Municipal.

Foguera de Sant Joan. A partir 
de les 23 h, al barri de Sant Bernat. 
Organització: AV Sant Bernat.

Ball de revetlla, amb l’orquestra 
Costa Brava. A partir de les 0 h, a 
la Plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Revetlla Jove, amb Dj Caribbean 
Dandy + Dr. Prats + Sra Tomasa + 
Dj Caribbean Dandy. A partir de les 
0 h, al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Dissabte 24
38a Trobada de gegants. A les 18 
hores. Organització: Associació de 
Gegants i Grallers i Nans d'Olesa.

Espectacle de dansa “Oli 
d’Olesa”, amb l’Esbart Olesà i 
l'Esbart Arrels de Lleida. A les 19.30 
h, al teatre La Passió. Organització: 
Esbart Olesà.

Barraques, a partir de les 20 h, al 
Parc Municipal.

Sardaxou de Festa Major, amb la 
Cobla Contemporània. A les 22 h, a 
la Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Festa DJ, amb Rafa Martínez. A 
partir de les 23.30 h, a la Plaça de 
l’Oli. Organització: Ajuntament.

Festa musical amb Los 80 
principales + DJ. A partir de les 0 
h, a la Plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Diumenge 25
XI Cursa del Foc. Cursa solidària, 
vine a córrer! Lliurament de premis 
a la plaça de Catalunya. A les 8.30 h. 
Sortida i arribada: davant de la Plaça 
de l’Oli. Organització: Club Atletisme 
Olesa.

Cantada de matines tradicionals 
Aulesa. Matinades tradicionals de 
gralla Desperta’t Olesa! A partir de 
les 8 h, al Nucli Antic. Organització: 
Associació Gegants, Grallers i Nans 
d’Olesa.

Fira de la Cervesa. D’11 a 23 h, 
a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Jornada de cultura popular, 
amb els Castellers d'Esparreguera, 
Castellers de Súria i Castellers del 
Prat. A les 12 h, a la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Torneig de Bumpers Balls, amb 
equips de 5 jugadors, joves de 12 a 
35 anys. A les 18 h, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Concert d’orgue i sextet de 
metalls: “Cinema i aire per un 
tub”, amb Lorien Santana i el grup 
Aire per un tub. A les 18.30 h, a la 
parròquia. Organització: Associació 
Amics de l’Orgue.

Concert de Festa Major, amb 
Barcelona Gospel Messengers: “Be 
Here now”, homenatge a George 
Harrison. A les 19 h, al teatre La 
Passió. Organització: Ajuntament.

Espectacle infantil “Gira i gira”, 
amb la Bellpuig Cobla i el grup 
Polcasol 3. A les 19.30 h, a la Plaça 
de la Sardana. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Concert The lindy hoppers band 
(swing). A les 20 h, a la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Sardanes de Festa Major, amb 
la Cobla Vila d'Olesa i l'ACF Olesa 
Sardanista. A les 22 h, a la Plaça de 
la Sardana. Organitzció: ACF Olesa 
Sardanista i Ajuntament.

Barraques, a partir de les 22 h, al 
Parc Municipal.

Festa de la llum. A les 23 h, a 
la Plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Dilluns 26
“The incredible box”, amb la 
companyia La Tal. A les 19.30 h, a 
la Plaça Catalunya. Organització: La 
Xarxa Olesa i Ajuntament.

Sopar a base de tastets de la 
nostra cuina. A les 21 h, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Comiat de Festa Major, amb 
l’espectacle “Nit de llums i desigs” 
i enlairament de fanalets. A les 23 
h, al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Dijous 29
Conte il·lustrat de la diversitat 
sexual (per a infants). Lectura 
del manifest LGTBI, activitat inclosa 
en el marc de la celebració del Dia 
de l’Alliberament LGTBI. A les 18 h, 
a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Conferència “Les malalties 
intestinals, què en sabem i com 
les podem prevenir”. A les 18.30 
h, a l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Poemari de Núria Domènech i 
presentació del llibre de poemes 
Premi Martí Dot “Afonia”. 
Acompanyament al piano de Mari 
Muñoz. A les 19.30 h, a la Biblioteca. 
Organització: OlesaAteneu i 
Biblioteca.

Karaoke summer edition: vine 
disfressat amb algun element 
estiuenc i rebràs un petit obsequi! 
A les 23 h, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Juvenil.

Divendres 30
Festes de La Rambla-Eixample. 
Inflables, balls, exposicions, 
paella, revetlla, xocolatada, torneig 
de petanca i de dòmino, entre 
d’altres activitats. Fins al 2 de 
juliol. Organització: AV La Rambla·
Eixample.

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.
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Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

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

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

PROFESSIONALS

MODA

Anselm Clavé 117 
T. 93 114 76 87

Moda Infantil
Anselm Clavé 100 Local 16
T. 93 778 16 99  
montsemoreno68@gmail.com

C/ Colon 127 
T. 93 778 75 18  
pecatdolc@gmail.com 
www.pecatdolc.com

Alfons Sala, 2 
T. 93 778 47 34 · 674 436 683
treschicscp@gmail.com

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

Assessoria Jurídica Divorcis. Separacions. 
Herències. Arrendaments. Qüestions Civils i 
Penals. Accidents de Circulació. Compra. Venda 
LLoguer. Contractes, etc…
DÈLIA SASTRE ROBLES, Advocat
Av. Francesc Macià 81 1r 4ª
Tel. 93 778 43 73 
mail: sastrer@telefonica.net 
25 anys al seu Servei

Assessoria laboral
Laboral. Pensions. Gestió Fiscal i Comptable. 
Constitució d’empreses. Autònoms. Accidents 
de Treball. Estrangeria
REMEDIOS MORA MORA
Graduat social Col.legiat.
Av. Francesc Macià 81 1r 4ª
Tel. 93 772 97 28
rememora@telefonica.net
25 anys al seu Servei

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

ASSESSORIA PARENT

David Navarro 
Personal trainer
Tel 637865403
davidnptrainer@gmail.com

david navarro

davidnptrainer

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

Gestions i avaries en horari d’oficina
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h. 
Tel. 93 778 18 99 Urgències 24 hores. Tel. 93 778 02 95
w w w . c m i n e r a o l e s a n a . c a t

Lluís Puigjaner 113, Olesa de Montserrat (08640) 
931173 565  www.camerino.es  info@camerino.es

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

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

PER A LLOGAR O VENDRE COMPTA AMB NOSALTRES

ACADÈMIA DE REFORÇ
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Festa sardanista
Si ja històricament el mes de 
juny és sinònim de festa grossa 
a Olesa, enguany Olesa Sarda·
nista proposa una sèrie d’actes 
que tenen per objectiu acostar 
la sardana i la sonoritat de la 
cobla al gran públic. Propostes 
com el concert de la Cobla dels 
Sons Essencials + Mesclat el dia 
10 de juny, per acostar·se a un 
públic jove, i l’espectacle famili·
ar “Gira i gira! Vinga, no paris de 
saltar!” que vol arribar a grans i 
petits. Tampoc hi faltaran cites 
ineludibles com les ballades de 
Santa Oliva (amb exhibició in·
closa de sardana esportiva amb 
la Colla Xàldiga), la ballada de 
Festa Major (amb les versions 
de la Cobla Contemporània) i la 
tradicional ballada amb la Cobla 
Vila d’Olesa.
Actes inclosos dins la celebració 
del 60è aniversari de l’entitat, 
que segons el seu president, 
Pere Salvador “és una molt bona 
oportunitat per nosaltres d’arri·
bar a un públic a qui la sardana i 
la cobla no atrau especialment, 
i per el públic una oportunitat 
per trencar amb tòpics que 
acompanyen la sardana des de 
fa temps”. El calendari de pro·
postes és el següent: el 10 de 
juny, al Parc del Porxo, a les 20 
hores, Cobla Catalana dels Sons 
Essencials + Mesclat; el 24 de 
juny, a la Plaça de la Sardana, a 

les 22 hores, Sardaxou amb la 
Cobla Contemporània; el 25 de 
juny, a la Plaça de la Sardana, 
a les 19:30 hores, Gira i gira! 
Vinga, no paris de saltar! i a les 
22 hores, també a la Plaça de la 
Sardana, Ballada de Festa Major 
amb la Cobla Vila d’Olesa. Tots 
els actes són gratuïts i oberts a 
tots els públics. 

Nova botiga moda
Perquè totes les dones són 
guapes, però hi ha dies que 
estan estupendes, perquè et 
sentis estupenda sempre visita 
MIRA'M, la nova botiga de roba 
a Olesa.
En MIRA'M podràs trobar roba 
per a senyora per a totes les 
edats. Vestits, pantalons, fal·
dilles, samarretes, bruses, etc 
de totes les talles. I també 
complements. Els trobaràs al 
c / Anselm Clavé, 136 d'Olesa 
de Montserrat. . Segueix els en 
facebook MIRA'M Mira
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Margarit, 
gastronomia creativa
La família Margarit acaba d’obrir 
una botiga a Olesa després de 
més de 70 anys de negoci fa·
miliar i 5 botigues a Barcelona. 
Hi trobareu embotits, pernil 
ibèric, plats per emportar, ama·
nides, llegum, carns fresques, 
hamburgueses, formatges, 
càterings i molt més. La cuina 
i l'obrador són propis i tots els 
productes tenen el segell de 
qualitat inconfusible de Marga·
rit. Si voleu conèixer totes les 
novetats Margarit, podeu con·
nectar·vos al seu Facebook o 
consultar el web www.xarcute·
riesmargarit.com. L’adreça és c/
Joan Coca i Grau, 5 i el telèfon, 
93 778 5426.

Coaching
El Servicio Integral de Coaching 
(SIC) basa su estilo de coaching 

deportivo, para aumentar el 
rendimiendo, en dos puntales: 
“Ser·hacer·resultados”, un pro·
ceso de aprendizaje donde se 
centran en lo más esencial de 
la persona, sus creencias, sus 
valores, sus interpretaciones, 
su motivación y a partir de aquí, 
sus acciones cambian y como 
consecuencia los resultados 
también serán diferentes. Y por 
otra parte, “Máximo rendimi·
ento·potencial·interferencias”, 
utilizando diferentes técnicas, 
disminuyen las interferencias 
para así liberar el máximo po·
tencial disponible de la persona 
y alcance su máximo nivel de 
desempeño. Para más informa·
ción, contactar con los coachs 
Toni Martínez (670 473 759) i 
Ruth Vicente (640 361 348).

Ja fa olor 
de vacances!!!
Quan vas de viatge vols que 
tot surti bé, que no hi hagi cap 
contratemps que et faci tenir 
un mal record del viatge, pen·
sa que la teva salut viatja amb 
tu i no fa vacances, dedica·li 
un temps quan preparis el teu 
viatge. Parlem de la farmaciola.
La farmaciola no només son 
les pastilles pel mareig, els 
antiinflamatoris i tiretes. Heu 
de dur una farmaciola adient al 
vostre destí. No serà el mateix 
si aneu de viatge a una ciutat 
que si aneu a un país tropical 
o bé aneu a fer muntanya. El 
millor és que el farmacèutic us 
assessori per tenir una farmaci·
ola segons el destí de vacances. 
Però no només hem de pensar 
en la medicació que ens cal, sinó 

que també hem de saber com la 
transportarem perquè quan la 
necessitem estigui en perfectes 
condicions.
Aquí van els nostres 6 consells 
bàsics per a una farmaciola 10:
1) Reaprofitar medicació: si ja 
tens farmacioles antigues, o 
medicació per casa que vols 
aprofitar per al viatge, primer 
de tot, assegura't de que ha 
estat ben conservada, és a 
dir, l’has tingut en un lloc sec, 
fresc, a temperatura i humitats 
adients per garantir que els me·
dicaments estan perfectes. No 
val si han estat a l'armariet del 
bany o al de la cuina per exem·
ple, on temperatures i humitats 
varien força.
2) Revisa caducitats: revisa les 
caducitats de tota aquesta me·
dicació que ja tens a casa i vols 
posar a la farmaciola de viatge.
3) Tot fàcilment identificable: la 
medicació i productes sanitaris 
que posis a la teva farmacio·
la de viatge han d'estar en el 
seu embalatge original, amb el 
prospecte, i que siguin fàcilment 
identificables. Pensa que pot 
ser que no siguis tu qui els hagi 
d'agafar i així evitaràs errors.
4) Tamany de la farmaciola: la 
farmaciola ha de ser d'un ta·
many suficient perquè hi càpiga 
tot però que al mateix temps 
sigui fàcilment transportable. Si 
va a la maleta de mà i no la fac·
tures, assegura't que la podràs 
pujar a l'avió sense problemes. 
Et recomanem que parlis amb la 
companyia perquè et donin les 
indicacions i normes que tenen 
al respecte. Si vas a la munta·
nya a fer excursions pensa que 
l’hauràs de dur a sobre, que 
sigui petita i pesi poc.
5) Medicació habitual: la teva 
medicació habitual ve amb tu de 
vacances, no te l’oblidis. Potser 
que allà on vagis no en trobis 
fàcilment, per tant sigues pre·

vingut/da i prepara·la bé.
6) Conservació de la farmaciola: 
no pot estar a zones on li toqui 
el sol directe o a prop de fonts 
de calor o fred, és a dir, no a les 
guanteres dels cotxes o a la part 
del darrere sobre la safata del 
cotxe, comte amb les bodegues 
d'equipatges dels avions, hi ha 
canvis sobtats de temperatura 
i pressió que poden fer malbé 
els teus medicaments, com per 
exemple inhaladors o insulines. 
Si la portes a la motxilla que no 
estigui a la part de sota, que 
al deixar la motxilla no puguis 
donar·li cops.
Amb aquests consells podràs 
preparar una farmaciola de 10. 
Si abans de preparar la farma·
ciola del teu viatge t'acostes a 
la nostra farmàcia t'ajudarem 
a preparar·la, perquè volem 
que tu i la teva salut viatgeu 
correctament.
Gemma Vendranes
Farmacèutica titular farmàcia Ven-
dranes

Nou llibre
Després de més de dos anys 
d'un intens treball sobre el pa·
per i sobre el terreny, finalment 
veu la llum un nou llibre sobre 
Montserrat, en aquest cas sobre 
les fonts, surgències i punts 
d'aigua de la muntanya. Es 
tracta de “Fonts de Montserrat 
i indrets amb aigua” de Joan 
Soler Gironès, geògraf i guia de 
natura, que es va presentar el 
passat 8 de juny a la Biblioteca.
Montserrat, símbol identitari i 
far de Catalunya, és un parc na·
tural, un santuari, un paisatge, 
uns camins, un patrimoni i molt 
més.  Aquest llibre vol donar a 
conèixer tot un recull de fonts 
i punts d’aigua que trobem a la 
muntanya i als municipis dels 
voltants a través de quinze 
itineraris, que  ens permeten 
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descobrir tot el seu entorn,  ple 
de curiositats. És una guia ori·
ginal, defuig de les guies excur·
sionistes convencionals, ja que 
té com a fil temàtic l'aigua a la 
qual vol donar valor. Les fonts, 
bassals, cisternes, les fonts 
mentideres i l'impressionant 
enginy hidràulic de les ermites, 
entre altres coses, posen de 
relleu l'empremta humana i ens 
mostren la necessitat d'abasta·
ment d'aigua en una muntanya 
mancada de recursos hídrics per 
la seva geologia.
El llibre no és un estudi rigorós 
de les fonts montserratines, si 
més no, és un llibre d’itineraris 
pensat amb l’objectiu principal 
de donar a conèixer als cami·
nants i encuriosits un recull d’un 
centenar de punts d’aigua de la 
muntanya i el seu entorn –més 
conegut o no· amb una breu 
descripció de les referenciades.

Acull somriures
Des d’ACAPS Olesa busquen 
famílies acollidores per a nens 
i nenes saharuís, durant els 
mesos de juliol i agost. Si es·
teu interessats, contactar amb 
Jacinta al telèfon 616 664 987.

Xerrada
La secció local d’Esquerra a 
Olesa organitza una xerrada/
col·loqui amb Gabriel Rufián, 
diputat i portaveu adjunt d’Es·
querra Republicana de Catalu·
nya al Congrés de diputats de 
Madrid, i Joan Capdevila, diputat 
del Congrés dels diputats de 
Madrid. Serà el dissabte 10 de 
juny, a les 17 hores, al Parc de 
l’Estatut.

Fi de curs a La Passió
El passat dissabte 26 de maig, 
les Escolàpies vam celebrar el 
seu particular fi de curs al tea·
tre La Passió. Aquest any s’han 

inspirat en les músiques dels 
anys 70·80 una època que a tots 
els pares i mares dels alumnes 
els hi va portar molts records. 
Com ja va sent tradició, va ser 
tot un èxit. Amb aquestes línies, 
l’escola vol agrair a tots els col·
laboradors la seva participació: 
personal de La Passió, AMPA de 
l'escola, mestres i professors, 

mares i pares i sobretot als seus 
alumnes que ho van fer súper 
bé!, sense tots ells això no ha·
gués estat possible i no hagués 
estat tot un èxit.

08640
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Solo Dance
Al Campionat de Catalunya de 
Solo Dance celebrat a Figueres, 
les patinadores olesanes van ob·
tenir molt bons resultats. L’Ainhoa 
Angel, campiona a la categoria 
infantil, la Meritxell Marqués, 
campiona a la categoria Junior, i 
l’Alba Rodríguez i la Paula Rosa, 
segona i tercera, respectivament, 
a la categoria cadet. Enhorabona!

Or
La taekwondista del gimnàs 
Harondo, Paula Alvarez va con·
quistar la medalla d’or al Trofeu 
Federació Catalana de Taekwon·

do Absolut II. Alvarez va guanyar 
amb contundència a les seves 
rivals, després de portar una 
avantatja de 8 a 3 punts en el pri·
mer assalt, va guanyar el segon 
assalt per KO, on la competidora 
Veronica de la Rosa no va poder 
continuar. A la final va derrotar a 
la Rocío Martin per 12 a 7 punts, 
confirmant que és una gran pro·
mesa d’aquesta disciplina a nivell 
nacional.
Per la seva part, els taekwondis·
tes David Nuñez, Javier Lucena 
i Héctor Lucena van aconseguir 
medalles de plata a la XV Copa 
d’Andorra, el passat primer cap 
de setmana de juny. Enhorabona!

Simultànies femenines
El passat dissabte 27 de maig, 
dins del marc de la Fira d'Entitats 
organitzada per l'Ajuntament, 
es van celebrar unes simultàni·
es d’escacs a càrrec de la Gran 
Mestra Internacional Femenina 
Olga Alexandrova, d'acord amb 
el programa de Trobades Feme·
nines fomentades per la Fede·
ració Catalana d'Escacs. Es van 
realitzar un total de 18 partides, 
però van participar un total de 21 
jugadors  i jugadores de totes les 
edats, des dels 10 anys fins als 
80, provinents de diversos clubs 
de la zona com Cornellà, Cervelló 
i Martorell entre d'altres. Això, 
juntament amb tots els curiosos 
que es van apropar a observar 
les partides, va fer de la jornada 
una festa dels escacs digna de 
recordar.
Al final de la tarda, l'Olga va obte·
nir 13 victòries, tot i que 4 juga·
dors (3 dels quals juguen actual·
ment amb el Club d'Escacs Olesa) 
van fer taules i una jugadora del 
Club d'Escacs Mollet, la Teresa 
Muñoz, va ser la primera en aca·
bar la partida i va aconseguir la 
victòria. Cal destacar també la 
participació de la Joana Herra·
dor, que tot i ser la més jove, va 
ser l'última d'acabar la partida, 

lluitant fins al darrer moment. Al 
finalitzar totes les partides, l'Olga 
va obsequiar a alguns dels parti·
cipants, aquells que millor havien 
jugat, amb diversos regals com 
un llibre, bolígraf, un collaret o 
un joc de cartes d'EDAMI.
Des de l’entitat, volem agraïr a 
l'Olga i a tots i totes les partici·
pants la seva presència a l'ac·
tivitat, així com a l'Ajuntament 
d’Olesa i la Federació Catalana 
d'Escacs per la seva col·laboració. 
Esperem poder repetir l'experi·
ència els propers anys, hi esteu 
tots convidats!
Club d’Escacs Olesa

Retrorunning
L’atleta olesana Sandra Corcuera, 
cinc vegades campiona del món 
de Retrorunning, va disputar el 
passat diumenge 28 de maig a 
la localitat d’Albignasego (Padua), 
el XVII Campeionat Italià de Re·
trorunning en ruta. Un total de 3 
kilómetres disputats en un circuït 
d’1 km a un tram de la via prin·
cipal de la ciutat de 500 metres. 
Sandra, es va posicionar bé a la 
sortida arribant al primer gir en 
segona posició, tot i que l’atleta 
italiana Carla Caregnatto va opo·
sar resistència, no va poder evitar 
que Corcuera la sobrepassés al 

Esport olesà

Les olesanes triomfen Foto: PE
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Esport olesà (cont.)

Sandra, campiona! Foto: SC
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finalitzar el primer kilòmetre; des 
d’aquest moment Corcuera va 
començar a caçar a atletes mas·
culins, deixant a l’atleta italiana 
cada vegada més lluny, sense 
possibilitat de disputar la victòria 
a la meitat cursa. Sandra Corcue·
ra va arribar a aixecant els braços 
en senyal de triomf i obté així, la 
seva primera victòria absoluta a 
terres italianes.
Sandra, molt feliç per la seva 
victòria, va comentar en fina·
litzar la cursa, que havia tingut 
problemes musculars als primers 
500 metres i que va patir les 
elevades temperatures, però que 
es va recuperar a partir de la se·
gona volta, controlant totalment 
la cursa a partir de la tercera. 
Sandra espera poder disputar 
aquest any alguna cursa més al 
país transalpií, de cara a la cita 
mundialista de 2018 a Irlanda. 
Felicitats campiona!!

Torneig 3x3
Una de les activitats més espera·
des quan finalitza la temporada 
regular d’entrenaments i com·
petició per a la família del Nou 
Bàsquet Olesa és el torneig de 
bàsquet 3×3. El proper dissabte 
17 de juny, a partir de les 9 hores, 
tindrà lloc un torneig obert per a 
tothom que, enguany, tindrà un 
nou escenari: la plaça de Catalu·
nya d’Olesa.
El torneig es dividirà categories 
masculines i femenines, de pre·
mini a veterans. Per a partici·
par·hi cal omplir la butlleta d’ins·
cripció. El preu de la inscripció és 
de 12 euros (no socis NBO) i 10 
euros (socis NBO). Cada equip 
constarà d’un màxim de 4 juga·
dors. Hi hauran obsequis per a 
tots els participants amb una sa·
marreta i una botella d'aigua. Una 
jornada festiva amb bar, música, 
bon ambient, concurs de triples i 

moltes sorpreses més. El primer 
classificat guanyarà un premi de 
200€. Us podeu inscriure a la 
secretaria del pavelló de dilluns 
a divendres de 18 a 20 hores i 
a la pàgina web del club: www.
nbolesa.cat 

Campiona
Aina Pla, arquera de Tir Arc Olesa, 
es va proclamar campiona en la 
2a jornada de la Lliga nacional per 
cadets i menors que s’ha celebrat 
en Madrid. Aina va ser la millor 
catalana i va derrotar a la final a 
la balear Niura Barakhova, amb 
un contundent 6/0.
Per la seva part, el club olesà 

Esport olesà (cont.)

El Tir arc Olesa amb bons resultats Foto: TAO
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Esport olesà (cont.)

va aconseguir tres medalles al 
Campionat Català Absolut i Arc 
Adaptat d’aire lliure, disputat a 
Lleida, el passat 4 de juny. L’or va 
ser per Adriana Pla (junior) i les 
medalles de plata per J.R. Bas·
tides i Lourdes Barba (sèniors).

Triatló
Josep Lluis Franch es va pro·

clamar campió de Catalunya de 
triatló a la seva categoria de vete·
rans. La prova celebrada el pas·
sat dia 7 de maig a Sitges, es va 
disputar en la modalitat esprint 
(750 metres de natació, 20 km. 
en bicicleta i 5 km de carrera. El 
triatleta olesà la va completar en 
un temps de 1 hora i 18 minuts. 
Enhorabona!

Cronoescalada
Bons resultats de la colla Els 
Senglars d'Olesa en la novena 
cronoescalada en BTT celebrada 
a Olesa el passat diumenge 7 de 
maig. La tradicional prova ciclista 
es va disputar al camí de pujada  
de poc més de 6 kilòmetres entre 
l'escola Daina Isard i el pla de Can 
Puigventós. En Jordi Canals va 

quedar en primer lloc de la cate·
goria veterà 2 (més de 50 anys) 
i en David Gonzalez segon en la 
mateixa categoria; en equips, 
els Senglars es van classificar en 
tercer lloc completant una gran 
cursa.

Franch, campió! Foto: JLF Els senglars Foto: DG
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Treball

g Profesor de Inglés, apro-
vecha las vacaciones, 
clases 

 Garantizadas, todas las 
edades, nuevas metodo-
logías, ayuda para el cole, 
universidad, títulos FCE, 
CAE y PET. Tel: 672 077 
409.

g Busquem catadors de pro·
ductes d'alimentació. Dó·
na’ns la teva opinió i grati·
ficarem la teva participació. 
Inscriu·te al telèfon: 664 
430 021.

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 Assistent administrativa 
freelance, presencial o 
des de casa. Hores i preu 
a convenir segons tas-
ques. Tel: 609 878 233 
(Eva).

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 Es busca pàrquing o re-

cinte tancat per aparcar 
auto-caravana (3,20m 
d'alçada). Tel: 622 174 
870 (Anna).

g Es lloga garatge al Passeig 
del Progrés, 79. Preu: 50 
euros. Interessats, contac·
tar amb el tel: 692 969 151 
(Mari Carmen).

g Es ven boxer tancat amb 
dues places d'aparca-
ment per cotxes mitjans, 
al carrer Lluís Puigja-
ner, 23 (Correus). Preu: 
24.000 euros. Tel: 619 
502 464.

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

g Es traspassa llicencia de 
taxi en actiu a Olesa de 
Montserrat. Interessats, 
trucar al tel: 649 722 405.

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

g Venta de plaza de parking en 
calle Benet Margarit, 24 (La 
Central). Tel: 673 859 299.

Immobiliari

g Vendo dúplex en Olesa, 5 
habitaciones dobles, una en 
suita, cocina office, 2 baños 
completos, 135 m2, terraza 
de 30 m2,  parking grande, 
trastero, más zona comuni·
taria. Tel: 605 263 204.

g Alquilo habitaciones, pre-
ferentemente para muje-
res. Tel: 678 362 270.

g Se vende o alquila plaza de 
parking de 11 m2 en C/ Co·
lon 94.96, esquina Rambla, 
de particular a particular. 
Interesados llamar al 666 27 
12 30.

g Se vende teléfono nuevo 
marca Alcatel para persona 
mayores, liberado para cu·
alquier tarjeta. Precio 30€ 
negociables. Interesados 
llamar al 666 27 12 30

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.

Fora de joc

En relació a la zona d’esbarjo per a gossos ubicada a Les 
Planes, molts amos de gossos ens han preguntat si es podria 
compartimentar per tal de tenir sectors diferenciats per a 
gossos petits, de carrera, perillosos, etcètera. Deixem la 
pregunta oberta a tothom...

Els comentaris, els pots enviar al twitter del 08640 
#periodic08640

En resposta a la nostra publicació del mes de maig, l’Ajuntament 
informa que “té prevista una important intervenció integral de mi·
llora urbanística a tota la zona, que consistirà en la renovació del 
clavegueram i la urbanització del carrer Barcelona en el tram que 
li falta, tot col·locant voreres, enllumenat, arbres... Es tracta d’un 
projecte ambiciós, del qual aviat es farà la primera fase amb una 
despesa aproximada de 320.000 €”. Moltes gràcies.

08640
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Per molts anys!

08640

Juny
Adrià Carreras (31), Agustina Casanovas Bernadas (87), Albert Gálvez (65), Albert Panicello Segarra (22), Ana Mora Ubach 
(16), Ana Nieto Corzo (34), Anna Maria Matas Cassany (55), Antoni Figueras Comte (90), Antonia Cabañero Martín (84), An·
tonio Bonavila (67), Antonio Soriano Capacete (54), Ariadna Benages Vicente (21), Aroa Gibaja San Martín (13), Carla Grima 
Mora (25), Cristina Vega Nieto (15), Daniel Solà Aparici (76), Dolores Lozano (77), Dylan Membrado Hernández (12), Dúnia 
Solà Rivera (46), Eduard Sales Jorba (41), Elena Pla Morales (19), Elisabeth Baró Fernández (34), Eliseo Gonell Seguer (84), 
Erika Sánchez (35), Feliu Sucarrats Margarit (75), Félix Cambronero García (84), Fermí Barlam (27), Francesc Moyano Al·
tarriba (32), Francesc Pala Arellano (60), Francisco Cortés Campos (75), Giorgio Petani (42), Hugo Cordón Martín (8), Isaac 
Palomares Gonell (33), Isidre Alberch Vendrell (59), Ivan Gaviria Sánchez, Joan Romacho Pros (11), Joaquin Romacho Vargas 
(49), Joan Eusebi Salabert (46), Joan Margarit Morales (16), Joana Da Silva, José Galcerán Musarro (76), José Manuel Corzo 
Fernández (45), José Orellana Peloche (22), Josefa Fontanet Guixa (88), Josefina Cabello Pérez (62), Josep Guzmán García 
(56), Josep Pere Quesada (57), Juan Castro Gallardo (82), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (87), Júlia Galvez 
Sánchez (8), Manel Castan Kwun (31), Manuela Ribera (65), Marc Cabello (17), Marc Escolà Boada (26), Marc Ferrer Mora (27), 
Marc Juanpera Gallel (22), Marc Sánchez Matas (28), Margarita Cortada Serra (95), Maria Caparrós Carrique (86), Maria Grima 
Gallardo (64), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (41), Maria Jesús del Rincón (49), Mari Carmen López, María Carmen Ferris 
Miguel (87), Maria Mestres Andreu (48), Maria Jobé Voltà (61), Maria Rosa Carles (74), Maria Rosa Pla Batalla (59), Maria Rosa 
Tort Tapias (63), Maria Rosa Ventura Soteras (88), Martina Garcia Amador (11), Máximo Oña (62), Mercedes Guirau Gallardo 
(51), Miguel Grima Gallardo (61), Mingo Flores Daura (48), Miquel Grau Morral (87), Miquel Serra Camarero (62), Míriam Prats 
Murcia (36), Míriam Villanueva Soria (27), Mónica Nieto Corzo (45), Montse Pascual (36), Montse Salas Collado (54), Montse 
Tura, Montserrat Aparici Alemany (92), Montserrat Gironès Cervello (89), Montserrat González (63), Montserrat Navarro (79), 
Montserrat Sánchez Carrique (63), Natalia Valle Mirabete (23), Núria Díaz Barcones (23), Núria Riera Reig (53), Olga Solà Ri·
vera (49), Olivia Gigena Boulocq (2), Oscar Jiménez Nieto (14), Paquita Bautista (63), Pascual Miralles (79), Pau Bori Martínez 
(12), Pau Blanco Carrasco (16), Pere Guillamón Montoya (53), Pol Llobera González (18), Ramon Maylinch (60), Raül Reyes, 
Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (52), Rosa Oller Mata (60), Roser Pacheco (31), Sandra 
Cáliz Rivera (39), Sergi Oña Domènech (30), Sergio Ortiz Delgado (22), Silvia de Paco (41), Silvina Gigena (48), Teresa Casas, 
Teresa Figuls Calveras (87), Teresa Nieto Corzo (38), Tibaut Van Cutsem (40), Uriel Jiménez Morales (19), Valentín González 
Villarón (43), Vanesa Sánchez (37), Victoria López Sáez (44), Xavi Povill.

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 d’enviar·nos un correu electrònic a periodic08640@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.

Per molts anys

ANNA I PAULA!
ANNA, 10 Juny (7 anys) i PAULA, 26 Maig 
(4 anys)  FELICITATS DE PART DELS AVIS 
I LA TIETA LAIA D'OLESA

Felicitats

JOSEP I CARME!
60è ANIVERSARI CASAMENT
10 DE JUNY DE 2017

Per molts anys

NOA!
9 de juny de 2017
Campiona! Ets genial i t'estimem 
infinit! Els papis, el tete i els avis.

Moltes 
felicitats

DANIEL!
19 Juny. 10 anys.

Moltes 
felicitats

OLIVIA!
2 anyets!!
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