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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
“A bona hora vingui el maig, el millor 
mes de tot l’any…” Serà veritat? El 
maig sembla ser el mes "frontissa" 
entre el començament de la prima-
vera i l'esperada arribada de l'estiu. 
Si parlem del temps, no podem fer 
càlculs perquè les pluges, el vent, els 
núvols i el sol són tan imprevisibles 
que descartarem “al maig, cada dia 
un raig”, “l'abril plovent, maig rient” i 
“l'abril plujós i maig ventós, fan l’any 
ric i profitós”. 
Del que sí podem fer càlculs és de 
quant temps queda per a l'època de 
festes d'estiu... ja casi...
També a partir d’aquest mes, les 
famílies comencen a planificar no 
només el futur col·legi dels seus fills, 
sinó quines són les possibilitats de 
lleure que tindran, vacances, piscina, 
casal, en definitiva, com compaginar 
els nostres dies de festa amb els 
mesos de juliol i agost (i també al-
guns dies de juny i setembre) quan 
els més petits hauran d’ocupar el 
temps de diferents maneres, però 
no a la escola.
A moltes llars, les vacances han 
desaparegut o s'han modificat els 
destins, potser escollim el poble de 
la família o algun apartament de la 
costa, per davant dels viatges exò-
tics i fora del país. Vacances més 
curtes, però vacances a la fi. Per 
als que no en tenen, Olesa ofereix 
diverses possibilitats...
Maig també és el mes de la Renta, 
el mes on els bars i els restaurants 
treuen les taules al carrer i on la gent 
comença a reunir-se més al refugi 
d’una bona terrassa i el seu aperitiu.
Per últim i en relació al 08640, 
és destacable la gran participació 
dels lectors (no només a l’edició 
impresa, sinó a les xarxes socials) 
en la producció del periòdic que per 
raons econòmiques no porta més 
pàgines com a nosaltres ens agra-
daria. Resulta que els nostres lectors 
cada vegada més, ens envien fotos, 
comentaris i articles que intentem 
sempre posar-los, encara que no 
sempre tenim lloc per tothom. Des 
d’aquí demanem disculpes si alguna 
vegada, per raons d’espai, no podem 
publicar el material que vam rebre.
Bona lectura d’aquesta edició, prèvia 
a l’especial de Santa Oliva i Festa 
Major!

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

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

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

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

En contra
A la sessió plenària del passat mes 
d’abril, la major part dels membres 
del consistori de l’Ajuntament han 
tornat a mostrar el seu rebuig pel 
tancament de línies de P3 en una 
moció que arribava a través del 
Fòrum Social del Baix Llobregat i 
que també demanava abaixar rà-
tios i exigir al Parlament i la Gene-
ralitat que s’incrementi la inversió 
en matèria d’ensenyament fins el 
6% del PIB. L’alcaldessa i regidora 
d’Ensenyament, Pilar Puimedon, va 
explicar que es presentava aquesta 
moció “per solidaritat a d’altres po-
blacions que enguany estan patint 
aquesta problemàtica” i avançava 
que “podria ser que l’any vinent 
Olesa s’hi trobés davant d’aquesta 
amenaça de tancar aules de P3”.
La moció es va aprovar amb la una-
nimitat de tots els grups municipals 
de l’Ajuntament excepte PdeCat i 
Demòcrates que s’hi va abstenir. 
També per unanimitat però amb 
l'abstenció en aquest cas del PP, 

es va aprovar una moció que pre-
sentaven PdeCat-Demòcrates per 
instar al govern de l'estat espa-
nyol a rescabalar els imports que 
va deixar de subvencionar des de 
2008 a la Generalitat per a l’edua-
ció entre els 0 i 6 anys. El regidor 
Domènec Paloma va explicar que 
aquestes subvencions van passar 

de 88 milions d’euros el 2008 a 0 
el 2012, any en què van quedar 
suprimides, traslladant el proble-
ma de finançament de les escoles 
bressols a la Generalitat.

Casi...
Els premis del 9è Concurs d’Inici-
atives Empresarials es van lliurar 

Això passa al poble

El Povill, casi, casi Foto: AOM
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el passat 18 d’abril, en el marc de 
l’acte de cloenda del 4t programa 
“Fem Xarxa, Fem Empresa” i que 
va néixer amb l'objectiu d'oferir 
accions, cursos i tallers gratuïts 
destinats a empreses i emprene-
dors/es de la zona nord del Baix 
Llobregat pensats per potenciar 
l’esperit emprenedor a la comarca, 
dinamitzar el teixit empresarial i 
potenciar i reforçar les capacitats 
dels empresaris amb sessions de 
coaching i altres tècniques inno-
vadores.
El projecte es desenvolupa des dels 
departaments de Promoció Econò-
mica dels diferents ajuntaments 
que conformen la zona nord del 
Baix Llobregat (Abrera, Collbató, 
Esparreguera, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Sant Andreu de la 
Barca i Sant Esteve Sesrovires) i és 
finançat pel Fons Social Europeu, 
la Diputació de Barcelona i tots els 
ajuntaments implicats.
Enguany s'han presentat un total 
de 86 candidatures que aspiraven 
a guanyar algun dels cinc guardons 
concedits. Innovae (Martorell) ha 
guanyat el premi a la millor empre-
sa en creació de llocs de treball; 7 i 
Tria (Sant Andreu de la Barca) s'ha 
imposat com a millor empresa en 
creació de llocs de treball; el co-
merç Antònia (Abrera) ha guanyat 
el premi a la millor empresa en el 
sector comerç; el Centro Canino 
Fercan (Abrera) s’ha emportat el 
premi a la millor iniciativa empre-
sarial promoguda per aturats de 
llarga durada i a la categoria de 
millor idea jove de negoci, el gua-
nyador ha estat INFLUEM, de l’IES 
el Castell d’Esparreguera. Cadas-
cun dels guanyadors s’ha empotat 
un xec per valor de 3.000 euros. A 
Olesa, s'havien presentat un total 
de 6 projectes a la categoria de mi-
llor idea de negoci jove. D'aquestes 
sis, un projecte amb la implantació 
d'unes taules autorentables d'un 
grup d'alumnes de 4t d'ESO de 
l'escola Povill ha quedat en segona 
posició i molt a la vora del projecte 
finalment escollit.

Més verd, més maco
En breu començarà la fase d'en-
jardinament del parc al davant 
de l'escola Puigventós. Així ho va 
confirmar el regidor d’Obres, Mi-
quel Riera, que ha explicat que el 

projecte es farà en dues fases. La 
primera, l'adequació i accessibilitat 
de l'espai, es va dur a terme a prin-
cipis de 2017 i ara s'executarà la 
segona que consistirà en col·locar 
tots els elements de jardineria, 
que es caracteritzaran per ser es-
pècies autòctones de la zona de la 
Mediterrània. 
Amb aquests treballs s'acabarà la 
transformació d'aquest espai que 
abans era un descampat. El regidor 
ha destacat que la vegetació es 
disposarà per tal que afavoreixi el 
joc ja que serà un parc diferent a 
la resta que hi ha a Olesa amb més 
presència d'arbres i vegetació. El 
disseny del parc al davant de l'es-
cola Puigventós ha estat dissenyat 
amb la col·laboració de l'AMPA de 
l'escola.
 
Premis Sant Jordi
L'escenari del Parc Municipal ha 
acollit el lliurament del 26è Pre-
mi Sant Jordi infantil i juvenil de 
conte i narració breu en català, un 
esdeveniment que ha estat seguit 
per centenars de famílies. S'han 
presentat un total de 105 obres 
d'alumnat de tots els centres edu-
catius de primària i de secundària 
d'Olesa.
Els guanyadors i les guanyadores 
de les diferents categories van 
rebre de mans de l'alcaldessa i 
regidora d'Ensenyament, Pilar Pui-
medon, i dels directors i directores 
dels diferents centres educatius, 
un trofeu i un val per a un lot de lli-
bres. Tots els i les finalistes també 
van rebre un xec-regal i un diploma 
acreditatiu.
Com és habitual, el premi Sant Jor-
di es va dividir en diferents catego-
ries. A la categoria A, per a nens i 
nenes de primer i segon d'educació 
primària, el primer premi va ser per 
a Elisabet Campmany Serra, de 6 
anys, pel conte “El primer tresor de 
la Marina”, i el segon premi per a 
Joan Parcerisas Vivas, de 7 anys, 
pel conte “El paisatge de la nit”.
A la categoria B, per a l'alumnat de 
tercer i quart curs de primària, el 
primer premi va ser per a Laia Mills 
Domènech, de 8 anys, pel conte “El 
mitjó desaparellat”, i el segon per 
a Anna Garcia Puig, de 10 anys, pel 
conte “L'eruga A, E, I, O, U”.
A la categoria C, per a estudiants 
de cinquè i sisè de primària, el 

premi se'l va endur Karla Enríquez 
Carrasco, d'11 anys, pel conte “La 
lluna amiga”, i el segon premi per 
a Gabriel Cara Abad, també d'11 
anys, pel conte “Un dia de pel-
lícula”.
A la categoria D, per a l'alumnat 
de primer i segon d'ESO, el primer 
premi va ser per a Clara Voltas 
Viñals, de 13 anys, pel conte “La 
realitat supera la ficció”, i el segon 
premi per a Federic Mallofré Vela, 
de 12 anys, pel conte “Camí del 

Pla”.
Finalment, i a la categoria E, per 
a joves que cursen tercer i quart 
d'ESO, el primer premi va ser per 
a Clàudia Piñero Rodríguez de 15 
anys, pel conte “Diferent”; i el 
segon premi per a Eva Díaz Rodrí-
guez, de 14 anys, per “La societat 
dels homes cocodril”.
La resta de participants també van 
obtenir un diploma acreditaiu de la 
seva participació al certamen.

Això passa al poble (cont.)

Les llars d’infants, de preinscripció  Foto: AOM Premis Sant Jordi  Foto: AOM
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Guanyadora
L'olesana Ingrid Moragas Margarit 
és la guanyadora del Concurs de 
Cartells de Festa Major d'Olesa 
2018.
El jurat qualificador del Concurs de 
Cartells de Festa Major, reunit el 
passat 2 de maig, ha decidit quina 
serà la imatge que representarà 
enguany la festa grossa olesana, 
que se celebrarà del 22 al 25 de 
juny. El regidor de Festes, Jordi 
López, ha destacat que el jurat ha 
escollit aquesta proposta perquè 
conté molts elements representa-
tius de la festa major olesana així 
com el predominant color verd, 
color representatiu del municipi.
La proposta guanyadora protago-
nitzarà el programa d’actes de la 
Festa Major, que es repartirà per 
les llars a mitjans del mes de juny. 
El veredicte s'ha fet públic el passat 
4 de maig, a l'informatiu d'Olesa 
Ràdio.

Desapassionats
Olesa ha posat el punt i final a la 
temporada de representacions de 
La Passió 2018, que ha abaixat el 
teló el passat dimarts 1 de maig 
després d’un total de nou sessions.
Pocs minuts després de les dues 
de la tarda, i amb l’atenta mirada 
d’una platea totalment entregada, 
els centenars d’olesans i olesanes 
que un dia més feien possible l’es-
pectacle veien tancar-se el teló 
de La Passió per darrera vegada 
aquest any. Mentre els actors i 
les actrius començaven a acomia-
dar-se els uns als altres, entre els 
assistents vinguts d’arreu de Cata-
lunya s’hi comentava la impactant 
posada en escena del drama sacre 
olesà i se’n lloava la interpretació 
dels diversos papers principals.
I és que, ja ho auguraven el presi-
dent de La Passió, Sam Carrique, 
i el responsable de l’equip de Di-
recció del muntatge, Ignasi Camp-

many, a principis de temporada: 
la gent no hi veuria grans canvis 
escènics o interpretatius sinó que 
les principals novetats requeien en 
el sistema d’assajos, que, segons 
explicaven, havia permès ajustar 
encara més tot l’engranatge de la 
part escènica i tècnica. Tot plegat 
per configurar un espectacle àgil, 
amb poques interrupcions entre 
escenes i amb l’objectiu de dotar 
l’escena d’un ritme gairebé cine-
matogràfic. El resultat s’ha notat 
des de l’estrena de la temporada 
2018 fins aquest 1 de maig.
De fet, des de fa uns anys, l’objec-
tiu dels diferents equips de Direcció 
ha estat el de fer més àgil l’espec-
tacle. D’aquí que, mica en mica, 
s’hagin anat eliminant escenes 
sense les quals s’ha considerat que 
l’espectacle era igualment entene-
dor. De la mateixa manera, durant 
aquesta temporada s’ha treballant 
intensament en les transicions, per 
fer que pràcticament ni es notin. 
Aquest any, fins i tot s’ha modificat 
la dinàmica dels assajos per treba-
llar, conjuntament amb l’equip de 
tramoia, aquestes transicions. 

Queden pocs dies...
... per a la preinscripció a les 
192 places oferides per les llars 
d'infants, públiques i privades 
subvencionades, del proper curs 

2018-2019 a Olesa, que es podran 
fer a les dues llars d'infants públi-
ques, La Taitom i La Baldufa, i als 
tres centres privats subvencionats: 
Santa Maria, Escolàpies i Roda-
Roda. Per al proper curs, l’oferta de 
places es distribueixen en diferents 
grups: de P-0 hi ha 5 grups i 40 pla-
ces; de P-1, 8 grups amb 70 places, 
i a P-2 també 8 grups i 82 places. 
El departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat 
ha informat que aquesta és l’oferta 
inicial per fer les preinscripcions i 
que, a partir del 12 de maig, quan 
acabi el procés, es coneixerà quina 
és la demanda real del municipi i si 
cal fer modificacions.
El 22 de maig es publicaran les 
llistes amb la baremació de totes 
les sol·licituds. Del 22 al 25 hi ha 
un període de reclamacions i el 25 
de maig es farà el sorteig públic a 
les 10 del matí a la sala de plens 
per treure un número de desem-
pat. L'1 de juny es publicarà l’oferta 
definitiva de places i el llistat de 
l’alumnat admès. Del 4 al 12 de 
juny les famílies hauran de forma-
litzar la matrícula.

Això passa al poble (cont.)

08640

Fins l’any que vé  Foto: AOM



08640 5

La vellesa d’una mestra dels 
anys seixanta
Quina il·lusió quan ja tens el títol a 
la butxaca, però més il·lusió encara, 
quan ja pots exercir. Tot el dia amb 
nens! Et sents respectada, esti-
mada i moltes vegades confident, 
però també et fan males passades, 
que després quan arribes a casa se 
t’escapa el somriure per sota el nas, 
pensant que és el mateix que feies 
tu, quan anaves a l’escola. Passa un 
dia i un altre i dius quantes coses 
m’ensenyen aquests infants, tu et 
prepares les classes, vols cada dia 
fer-ho millor, però hi ha coses que 
no es poden preparar, te les fan 
experimentar els nens.
He estat rodejada de vailets qua-
ranta anys, allò era vida, tendresa, 
plaer... Ara estic jubilada  quan 
surts al carrer i trobes un nen/a, 
avui home/dona i et saluda o bé pu-
ges a un taxi i el taxista et diu: “jo 
a vostè la conec, és la senyoreta...”, 
el viatge es fa curt, tot el trajecte és 
un munt de records, o vas al metge 
i el doctor, és aquell alumne tan 
entremaliat. Quin goig! Ara quan 
som grans busquem aquesta felici-
tat que donen els nens i els joves. 
Tots els avis ens agrada amanyagar 
els infants, però els que hem tingut 
l’experiència de ser mestres, crec 
que encara necessitem més tenir 
quitxalla a prop nostra. Nens, joves: 
acompanyeu i visiteu als avis, per-
què ens  omplen d’alegria i de vida.
Maria Mercè Boada

Agradecimiento
Desde AD’O queremos dar las 
gracias a todas aquellas personas 
que han asistido a la primera feria 
animalista, que se ha celebrado 
en Olesa de Montserrat el 5 de 
mayo, y queremos aprovechar, para 
agradecer al Ayuntamiento que nos 
haya dado el permiso y nos haya 
facilitado el material necesario para 
realizarla. Agradecer también, a 
todas aquellas personas que nos 
apoyan diariamente y que se han 
ofrecido a colaborar con nosotros, 
y a todas aquellas asociaciones 
que enseguida han hecho un hueco 
para poder estar en la primera feria 
animalista de Olesa. Sin embargo, 
queremos pedir disculpas a todas 
aquellas asociaciones olesanas, 
que aún no teniendo nada que ver 
con el mundo animal les hubiera 
gustado participar, y por problemas 
de agenda se han quedado fuera. 
De igual manera, queremos dar las 
gracias a los partidos políticos de la 
oposición, por escucharnos en los 
plenos y tomar nota de nuestras re-
ivindicaciones y, por lo tanto, de las 
necesidades de los animales, pero 
especialmente queremos agrade-
cérselo a Movem, PSC, Esquerra 
Republicana y PdCat por apoyarnos 
y ayudarnos en estos tres últimos 
años tan intensos, acompañándo-
nos en nuestras concentraciones 
y participando activamente en la 
redacción de la ordenanza de te-
nencia animal.
Así mismo, nuestra gratitud a la 
Policía por sensibilizarse con los 
animales y echarnos una mano con 
ellos, cuando es necesario. Gracias 
a todos.

Como asociación, nuestro deber es 
concienciar sobre las obligaciones y 
responsabilidades que tenemos los 
ciudadanos con los animales, más 
allá de si se tiene o no un animal 
de compañía. Nos convertimos en 
cómplices cuando no decimos nada 
ante un maltrato, y somos igual de 
responsables al permitirlo, pues to-
dos sabemos que debemos respetar 
la naturaleza y el medioambiente, 
y es curioso, que precisamente 
desde ese mismo Departamento, 
se haya tomado la decisión de 
matar a todos los peces del lago, 
amparándose en la legalidad, ya 
que son considerados una especie 
exótica e invasora: ¿en un circuito 
cerrado?, ¿van a salirse del agua, 
van a colonizar el césped y van a 
degradar su biodiversidad?, ¿cuánto 
nos costará crear, artificialmente, 
un medio natural en el lago? ¿No 
es incongruente?
Nuestro fundamento como asocia-
ción es velar por el bienestar animal 
y si la ley es contraria a este hecho, 
al menos, el Ayuntamiento nos de-
bería haber avisado para intentar 
buscar alguna solución si la hubiere. 
Ni a nosotros se nos ha avisado ni 
a FAADA tampoco, ¿tanto costaba 
preguntar? Lamentamos esta falta 
de interés para intentar buscar 
alternativas antes de recurrir a 
soluciones tan siniestras, y nos en-
tristece la falta de concienciación, 
de sensibilidad y de voluntad para 
hacer políticas animalistas. 
AD'O(Animalistes D'Olesa)

Contra el rumor, informació
El procés de licitació de la renovació 
de l’enllumenat públic a Olesa de 
Montserrat.
Al passat número del 08640, ERC 
d’Olesa va publicar un anunci on 
acusava l’Equip de Govern del Bloc 
Olesa d’una contractació sospitosa 
i poc transparent. En aquest breu 
escrit volem respondre amb in-
formació als seus rumors, tot fent 
una consideració prèvia: quan un 
grup municipal té dubtes sobre una 
contractació, entenem que el seu 
deure és demanar tanta informa-
ció com cregui convenient i que, 
un cop estudiada, si creu que hi ha 
alguna cosa incorrecta o els dubtes 
persisteixen, ha de demanar aclari-
ments o presentar la corresponent 
denúncia. Publicar dubtes abans 
de rebre la informació i escampar 
rumors no és una manera respon-
sable, al nostre entendre, d’exercir 
la política ni el control del govern 
des de l’oposició.
Aportem al 08640, i els podeu tro-
bar al web municipal, dos informes, 
un de jurídic i un de tècnic sobre 
el procés de contractació de l’en-
llumenat públic (IDAE). L’informe 
jurídic assegura que el procediment 
de contractació per a la renovació 
de l’enllumenat públic al nostre 
municipi és impecable, ja que ha 
garantit tots els principis: publici-
tat, igualtat, transparència i lliure 
concurrència.
L’informe tècnic, molt extens i difícil 
de resumir en poques paraules (són 
cinc pàgines més molts documents 
que proven el que s’afirma i que 
podeu trobar al web), explica pas a 

pas que: el calendari per aconseguir 
la subvenció per millorar l’enllume-
nat d’Olesa era molt estricte, fins 
al punt que no pocs municipis en 
van quedar fora (Olesa va tancar el 
procés només 5 dies abans d’acabar 
el termini). Hi havia un any just 
per fer tots els tràmits: acceptació, 
contractar un tècnic que elaborés 
el projecte,  aprovar-lo, prepa-
rar els plecs, fer l’oferta pública 
del contracte obert i harmonitzat 
d’abast europeu... Tot plegat feia 
impossible eludir el mes d’agost. 
Però l’Ajuntament, volent garantir 
la màxima participació d’empreses, 
els ho havia anunciat públicament 
mesos abans (al març i l’abril de 
2017, fins i tot al Diari Oficial de la 
Unió Europea). Per tant, totes les 
empreses ho sabien mesos abans 
de l’agost.
•	 Per	elaborar	el	projecte	de	reno-

vació d’enllumenat es va buscar 
un tècnic amb experiència acre-
ditada. Assessorats també per 
tècnics d’altres municipis, entre 
els noms que van sorgir es va 
convidar a presentar oferta als 
dos tècnic amb un perfil més 
qualificat. Dues ofertes tal com 
marcava la llei per a un contracte 
menor i com acredita l’informe 
jurídic.

•	 Per	executar	l’obra	d’enllumenat	
es van presentar 9 empreses. En 
el procés van quedar excloses 8, 
però va ser per motius diferents: 
tres per presentar una declaració 
responsable enlloc d’un certificat 

de fotometria, com demanava 
el plec; quatre no aportaven 
els certificats exigibles de les 
tipologies de llumeneres i una 
altra empresa quedà fora per 
manca de documentació. Da-
vant d’aquest fet es va donar 
un termini a les empreses que 
podien quedar excloses perquè 
aportessin aclariments per poder 
seguir amb la contractació. No 
ho van fer i va guanyar l’empresa 
que complia totes les exigències, 
tècniques i de qualitat. Cap em-
presa va presentar al·legacions 
ni litigi, i una va revisar tot 
l’expedient. Entenien que el joc 
havia estat net.

•	 L’empresa	 guanyadora	 ho	
feu amb una oferta molt per 
sota del preu de licitació. Així 
d’1.400.000€ sense IVA de preu 
de sortida es va passar a poc 
menys d’1.000.000€ i, a més, 
oferint millores per valor d’uns 
100.000€ i ampliant la garantia 
fins als 8 anys. Tot plegat més 
de 400.000€ d’estalvi per al 
poble d’Olesa i garantint la mà-
xima qualitat dels productes a 
instal·lar, tal com marcaven els 
requeriments tècnics exigibles 
pel Ministerio per a lluminàries 
tipus LED.

Al darrer ple, celebrat el passat 26 
d’abril, vam aportar als grups de 
l’oposició tota la documentació per 
respondre els dubtes plantejats. 
Una documentació que tothom, 
insistim, pot trobar al web muni-

Correu
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cipal. Respondre dubtes i aportar 
informació és la nostra obligació 
i és el que fem i no deixarem mai 
de fer. Escampar rumors i sospites 
és una altra qüestió que demana 
una reflexió des de l’ètica política. 
Encara que s’acostin les eleccions, 
no tot s’hi val.
Bloc Olesà

Jaume Morera
El passat 18 d’abril ens deixava 
l’amic Jaume Morera Guixà, soci 
fundador i actual membre de junta 
del Centre Muntanyenc i de Recer-
ques Olesà (CMRO). Una entitat 
constituïda el 1980 amb dos objec-
tius clars, fer activitats de munta-
nya i també per fer recerca sobre 
el patrimoni local. En Jaume era 
l’ànima de la secció de Recerques. 
Era una d’aquelles persones fer-
mament compromeses amb el seu 
poble. Estimava i lluitava, fins a on 
fes falta, per Olesa de Montserrat.
Són molts els estudis i treballs que 
ell ha desenvolupat amb olesans 
i olesanes i amb socis i sòcies de 
l’entitat. Per exemple, la lluita per 
recuperar l’aflorament geològic de 
les Ribes Blaves als anys noran-
ta, estudis sobre els masos del 
municipi, la col·laboració amb les 
excavacions arqueològiques de 

Sant Pere Sacama i el Mas Vilar, 
diferents estudis arxivístics, estudis 
toponímics, estudis sobre ceràmica, 
estudis sobre les cases i carrers 
del nucli antic, estudis de la pedra 
seca i la vida rural local, estudis 
sobre els incendis forestals del 
1994, estudis sobre l’aigua d’Ole-
sa, i un llarg etcètera. En resum, 
molts treballs publicats al llarg dels 
anys i també molts projectes que 
s’estaven desenvolupant, però que 
aquests han quedat sobtadament 
estroncats. Des de l’entitat, profun-
dament afectats per la seva pèrdua, 
aixequem el cap i veiem convenient 
acabar-los com a homenatge a la 
incalculable feina feta per ell.
En Jaume, era d’aquelles persones 
que coneixien pam a pam el munici-
pi i buscava, mitjançant passejades, 
xerrades, exposicions o bé la publi-
cació de llibres, difondre tot aquest 
bast coneixement local.
És per tot això que els membres de 
junta i els socis i sòcies del CMRO 
volem, per una banda, entregar-nos 
a la seva família per tot allò que 
faci falta i, per altra banda, agrair 
la dedicació i obstinació del Jaume 
en la defensa del territori i del 
patrimoni del nostre municipi, així 
com també del nostre país durant 

tots aquests anys. Des de l’entitat, 
sempre hi serà present i agafem 
el compromís de prendre accions 
per mantenir viva la seva immensa 
estima per Olesa de Montserrat. El 
trobarem a faltar!
Centre Muntanyenc i de Recerques 
Olesà

En Jaume Morera i Guixà
És l’amic absent. Als 67 anys, una 
mort ràpida ha truncat els seus 
treballs de recerca en molts camps, 
uns treballs que hi ha dedicat, d’una 
forma altruista, tota una vida.
Els que hem col·laborat amb ell 
directament des de la fundació del 
CMRO, al novembre de 1980, acos-
tant les activitats, muntanyisme i 
recerca, el tindrem sempre present 
a la memòria.
Quan la fundació del Centre, en 
Jaume i els seus col·laboradors ja 
tenien un bagatge de treballs de 
recerca, que van aportar al Centre. 
La Generalitat, al tenir-ne coneixe-
ment d’aquest valuós patrimoni, el 
juliol de 1984 ens nomenava “Col-
laboradors del Patrimoni Cultural de 
Catalunya”, en una llista amb altres 
entitats centenàries. Nosaltres sols 
portàvem tres anys i mig de rodatge 
del Centre.
Els treballs de recerca, tan d h̀istòria 

com arqueòlogics, no s’han inter-
romput mai per part del Jaume, 
esperant un dia poder aportar-los al 
Museu d’Olesa. Aquest es reivindica 
farà més de 40 anys però fins ara 
poc s’ha avançat. En aquest període 
tant sols s’ha vist créixer, en quanti-
tat i alçada, les grans construccions 
urbanes.
Quan arribi el dia del Museu d’Ole-
sa (serà a cal Puigjaner?), en Jau-
me Morera serà el gran absent, 
però vistes les seves aportacions, 
els que estimem Olesa el tindrem 
present més que mai en el record 
i a la memòria.
Benet Font

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

Correu (cont.)
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DINEM, SOPEM

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

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

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

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

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

ENS CUIDEM

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

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

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

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

LLAR

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

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

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

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

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

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

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

MODA

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

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

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

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

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

TERÀPIES NATURALS

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

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

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

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

Tel: 695 14 16 61

Pl. Weingarten Baden 10
Sant Bernat
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Exposicions

Fins al dilluns 14
“Quin temps tenim?: 
l’organització de la vida 
quotidiana”. Al Mercat 
Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Fins al diumenge 20
Pintura i treballs artístics. 
Inauguració: divendres 11, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Associació Dones i Progrés.

Fotografia i dibuixos. 
Inauguració: divendres 11, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis.

Fins al 31 de maig
Presentació de l’exposició 
“Camí ramader de Marina. 
De la Cerdanya al Penedès”, 
a càrrec de Joan Rovira, 
expert en transhumància. A 
les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: CMRO i Biblioteca.

Diumenge 6
Excursió per conèixer el 
patrimoni vegetal d’Olesa: 
“A la recerca de les 
orquídies!” A les 9 hores, 
sortida des de l’aparcament 
del pavelló Salvador Boada. 
Organització: CROM.

Diumenges de CROM. Vine 
a passar un diumenge entre 
cartes, daus, miniatures i 

diversió. A les 18 hores, al c/
Església, 39. Organització: Club 
de Rol.
Danses Olesa. A les 18 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Concert monogràfic de Quim 
Parera. A les 18:30 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Amics de l’Orgue i de les Arts.

Dijous 10
Presentació del llibre 
“Patrimoni existencial de la 
Catalunya rural”, a càrrec de 
Francesc Roma i Casanovas, I 
Premi Serret Terra de Cruïlla. 
A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: CMRO.

Divendres 11
Presentació del llibre 
“Demana-m’ho així i et diré 
que sí” (literatura eròtica), de 
J. Sopeña. A les 19 hores, a la 
Biblioteca.

Lliurament de premis del 
18è Concurs de Dibuix 
Escolar i del 8è Concurs 
de Fotografia. A les 19:30 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i 
Oficis.

Dissabte 12
Netegem la muntanya de 
deixalles “Let’s clean up 
Europe!”. A les 9 hores, 
sortida des del parc del Porxo 

de Santa Oliva. Organització: 
Ajuntament.

Vermuts musicals. De 12 
a 14 hores, a l’Escorxador. 
Organització: Ajuntament.

Diumenge 13
Primera Festa inclusiva 
d’Olesa. Commemoració dels 
25 anys dels Xino-xano. Al llarg 
del matí, al terme municipal 
d’Olesa. Organització: 
Associació de persones amb 
capacitats diverses.

7a Caminada “Suma’t al 
rosa”. A les 9:30 hores, a la 
Plaça Catalunya. Organització: 
Associació Ariadna.

Festa de la Primavera. 
Tradicional paella de celebració 
de la primavera. A les 11 hores, 
al local social de l’Associació 
de Veïns La Central-L’Olivera. 
Organització: AV La Central-
L’Olivera.

Aplec de la Sardana, amb 
les cobles Vila d’Olesa, 
Cornellà i Sabadell. A les 
12 hores, al Parc Municipal. 
A les 14 hores, dinar amb 
paella. A les 18 hores, Mostra 
d’escoles sardanistes d’Olesa, 
amb xocolatada i jocs inflables. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dimarts 15
Xic session. A les 19 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Dimecres 16
Club de lectura infantil: 
Menjallibres! A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

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

Divendres 18
Viquimarató de natura! 
Omplim la Viquipèdia de 
continguts sobre l’entorn 
natural d’Olesa. A les 15 hores, 
a la Biblioteca. Organització: 
CMRO, Biblioteca i Ajuntament

Hora del conte: “El jardí 
curiós”, a càrrec de Maria Coll. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

“Aires de cim”: documental 
sobre sardanistes i 
excursionistes de Tiana que 
van ballar una sardana al cim 
de l’agulla Gorra. Marinera de 
Montserrat. A les 19 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 19
Festa dels colors “Festa 
Holi”. A les 18 hores, al 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

L’agenda del maig '18
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L’agenda del maig '18
Dilluns 21
Taller de sòl pelvià, acte 
per commemorar el Dia 
Internacional d’Acció per la 
Salut de les Dones. A les 17 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Presentació de l’exposició 
“Camí ramader de Marina. 
De la Cerdanya al Penedès”, 
a càrrec de Joan Rovira, 
expert en transhumància. A 
les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: CMRO i Biblioteca.

Va de concert! A les 18 hores, 
fins al 25 de maig, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola de 
Música.

Concert de combos joves. 
A les 19:45 hores, al Bibliolilà. 
Organització: Escola de Música i 
Biblioteca.

Divendres 25
Club de lectura general, 
conduït per Maria Montoriol. A 
les 18.30 hores, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició 
de treballs de Batxillerat 
Artístic Daina Isard. Fins 
al 10 de juny, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola 
Daina Isard.

Dissabte 26
Club de lectura “Llegim el 
teatre”, a càrrec d’Espe Piñero. 
A les 11 hores, a la Biblioteca.

10a Mostra d’entitats 
d’Olesa. Activitats als estands 
de les entitats i a l’escenari 
principal. A partir de les 11 
hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Diumenge 27
Segon campionat de petanca 
MMG. A partir de les 9 hores, 
en l’Associació de Veins de 
Ribes Blaves. Organització: AV 
Ribes Blaves.

Cinema infantil: “El 
alucinante mundo de 
Norman”, de Peter Docter 

i Ronnie del Carmen. A les 
17 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Cinema d’autor: “Perfectes 
desconeguts”, de Paolo 
Genovese. A les 19 hores, al 
teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

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

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

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

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

Móvil: 650873221

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

Tel. 937785692

remmultimarca@eurotaller.com

REMM MULTI MARCA Olesa

CARRER MALLORCA 78 08640 Olesa de Montserrat Barcelona

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

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

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

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

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

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

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

EXPERTS EN LA GESTIÓ DE COMUNITATS I PATRIMONI

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

PNIE

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

INFORMA’T  
sense cap compromís
Tel. 610 487 355

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

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

ACADÈMIA DE REFORÇ
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Empreses, entitats  i serveis

Per molts anys!
El proper 26 de maig es celebren 
els 25 anys de Toni Delgado Per-
ruquer, que seguint la tradició 
familiar el 1993 va decidir obrir 
la seva pròpia barberia al servei 
dels olesans.
Els primers anys va estar al carrer 
de la Església i des de 1996 ocu-
pa una cantonada privilegiada a 
l’emblemàtica Plaça de Les Fonts.
Tradició i actualitat es donen la 
mà en un ambient masculí ofe-
rint al client un servei seriós i de 
qualitat. Des del periòdic 08640, 
celebrem amb en Toni aquest 
aniversari tan especial!

48è Concurs de 
Pintura Local 
El passat 2 de maig es va obrir 
el termini per segellar les teles 
per participar al 48è Concurs 
de Pintura Local que organitza 
anualment la Fundació Escola 
Municipal d’Arts i Oficis. Aquest 
concurs és el més antic que s’or-
ganitza des de l’Escola i té per 
objectiu no només promocionar 
els pintors locals, sinó també 
afavorir la producció artística que 
representa la nostra vila i el seu 
terme municipal.
Al concurs hi poden participar 
tots els artistes olesans que ho 
desitgin. Es lliuraran vuit premis: 

Premi Comunitat Minera, Premi 
Cal Caspe, Premi Gabinet d’As-
sessors Antoni Pérez, Premi G&L 
Assessors, Bras-Cars i Sancho 
Joier, Premi Àmbit Assessor, Pre-
mi Decomarc, Premi Cal Baldiró i 
un premi Juvenil (per a menors 
de 18 anys). 
Per a més informació, consultar 
al web www.artsioficis.cat o bé a 
l’Escola Municipal d’Arts i Oficis 
de 16 a 21 hores (telèfon: 93 778 
13 41).

Setmana de la lectura
Quan ens fa mal la panxa, o ens 
preocupa alguna cosa; quan és 
dimecres i necessitem molt que 
arribi el cap de setmana; quan 
les coses a la feina no van bé i 
pensem ”voldria agafar un avió 
i viatjar ben lluny! I oblidar-me 
de tot i conèixer altres mons...”. 
Quan passa això, hi ha una recep-
ta secreta que ens pot ajudar: la 
recepta de la lectura!
Des de l’Ajuntament, les escoles 
i la Biblioteca hem posat en mar-
xa un pla lector per fer arribar 
la millor recepta per a cada cas, 
i és per això que, per encarar el 
bon temps amb l’inevitable opti-
misme lector, hem preparat una 
“Setmana de la lectura” on tots 
hi trobarem la dosi de literatura 
perfecta: ni massa, ni massa poc. 
Ni massa romàntica ni massa 
fantàstica. Ni amb massa morts 
ni amb massa pocs... Això sí! Amb 
una mica de misteri!
L’aventura comença el dilluns 14 
de maig amb una gimcana literà-
ria que faran els alumnes del pro-
jecte Lècxit amb la col·laboració 
d’alguns alumnes de secundària.
El dimecres 16 de maig, a partir 
de les 17:30 hores, pugen a l’es-
cenari de la plaça de l’Ajuntament 
representants de totes les escoles 
i instituts, de l’Escola d’Adults i 
del Servei de Català per fer una 
estona de lectura en veu alta.
I el dijous 17 de maig a les 19 

hores, fòrum de lectura familiar 
a l’auditori de la Casa de Cultura, 
on parlarem amb Eva Bach, au-
tora de diversos llibres, sobre els 
temes sorgits de la lectura que 
cadascú haurà fet prèviament del 
llibre “Educar millor”, de Carles 
Capdevila.
El divendres dia 18 de maig a les 
10 hores hi haurà l’acte oficial 
per a premiar a totes les escoles 
d’Olesa per la seva participació en 
el projecte de lectura impulsat per 
la plataforma Legiland.
I per posar el punt final a la Set-
mana de la Lectura, La Passió i 
la Regidoria de Cultura presenten 
un espectacle sobre poesia de 
M. Martí Pol a l'espai de l'Escor-
xador. Les representacions amb 
música electrònica en directe i 
dansa contemporània es faran el 
dissabte i diumenge.
Biblioteca Santa Oliva

30 anys
“La Botiga de la Rambla” és una 
botiga de mobles, cistelleria, de-
coració, regals i accessoris per la 
llar situada a la Rambla Catalu-
nya, 40 d'Olesa. Des de 1988 que 
es dediquen al disseny i decoració 
d'espais creant ambients únics. 
Els seus propietaris són interioris-
tes de formació i fan una selecció 
molt acurada de tot allò que entra 
a la botiga, intentant equilibrar 
qualitat i preu. T'assessoren sen-
se compromís tant si necessites 
fer un regal com si vols decorar 
o reformar completament casa 
teva o el teu negoci. S'adapten 
al teu pressupost i necessitats 
funcionals. 
Disposen de gran varietat de de-
talls per regalar als casaments, 
batejos, esdeveniments i celebra-
cions assenyalades, ja que també 
disposen de gran varietat de de-
talls per regalar als convidats, a 
més de “Wedding planner”. 
La botiga té 200 m2 i està or-
ganitzada per ambients: Cuina, 
Bany, Dormitori, Saló, Tèxtil per 
a la llar: cortines, roba de llit, 
catifes, coixins, camins de taula, 

Enhorabona Toni!  Foto:TD
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Empreses, entitats  i serveis
matalassos, il·luminació, entre 
d’altres. Diferents racons amb 
mobles auxiliars, plens de detalls 
i aromes que són una delícia pels 
sentits, quadres, miralls, marcs 
de fotos, centres de taula, ger-
ros... per celebrar que una vida 
en un entorn cuidat es gaudeix 
millor. 
Rústic, vintage, provençal, in-
dustrial, colonial, romàntic, clàs-
sic, estils atemporals i naturals. 
Imagineu els colors, els aromes, 
el tacte de la fusta i els teixits... 
la seva passió es crear ambients 
únics i es per això que és difícil 
entrar i no enamorar-se d'alguna 
cosa.
El telèfon de la botiga és el 93 
778 4245.

Molt de sardanes al maig
Olesa Sardanista segueix amb 
un bon grapat d’actes aquest 
mes de maig: Hora del conte a la 
Biblioteca, amb un conte sonat 
amb Pere Montserrat “El drac d’or 
i l’aigua prodigiosa”; el 38è Aplec 
d’Olesa Sardanista i la 3a Trobada 
d’Escoles Sardanistes, que es ce-
lebraran diumenge 13 a l’arbreda 
de Cal Mané del Parc Municipal.
Per acabar, el divendres 18 a les 
19 hores a l’Auditori de la Casa de 
Cultura es projectarà el documen-
tal “Aires del Cim, una sardana a 
Montserrat” de l’Agrupació sar-
danista i del Club excursionista 
de Tiana. 

Assemblea de la CMO
El passat dijous 26 d’abril la CMO 
va celebrar la seva Assemblea 
General Ordinària a la sala d’ac-
tes de la cooperativa. L’inici va 
comptar amb l’emotiu i sentit 
record a Jaume Morera, membre 
del Consell Rector des del 2011, 
mort recentment. L’assemblea va 
acordar posar el seu nom a l’Arxiu 
Històric de l’entitat i també es va 
anunciar la publicació del llibre 
sobre els 150 anys que Morera 
estava fent.
Seguint l’ordre del dia, durant 
l’assemblea es van aprovar per 
una àmplia majoria tots els punts 
sotmesos a votació com van ser 
l’Informe de Gestió, Comptes 
Anuals, Memòria o Balanç Social, 
tots corresponents a 2017. Tam-
bé es van aprovar el Pressupost 
FEPC 2018 amb què es desenvo-
luparà l’activitat de la cooperativa 
i el Fons Social 2018 per donar 
suport a projectes i entitats soci-
als. També es va informar de les 
ajudes (21.000 €) per difondre el 
cooperativisme i fer accions de 
formació  de l’Economia Social, 
provinents de l’Ateneu Cooperatiu 
del Baix Llobregat.
Un altre dels moments importants 
de l’assemblea va ser l’anunci 
dels actes per commemorar els 
150 anys de la cooperativa. El 
primer acte arribarà el 10 de juny, 
amb un oferiment d’una llàntia a 
Santa Oliva. El gruix d’actes de 

l’aniversari es concentrarà a finals 
d’any. Al novembre es presentarà 
el llibre commemoratiu dels 150 
anys; durant el mes de desembre 
s’inaugurarà la remodelació de la 
font de la Plaça de les Fonts; l’1 de 
desembre es celebrarà l’acte ins-
titucional de l’aniversari al Casal 
Catequístic; el 15 de desembre, 
la Passió acollirà el concert de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès; 
i durant tot el mes de març de 
2019, a la Casa de Cultura, els 
olesans podran veure una expo-
sició dels 150 anys.
El Consell Rector de la coope-
rativa va informar també sobre 
qüestions destacades com la dis-
tinció de l’Associació dels Amics 
de l’Aigua a la CMO en els darrers 
Premis de l’Aigua, l’Avanç Pla del 
projecte de les Vies Blaves i l’es-
tat del Contenciós Administratiu 
de la CMO amb l’Ajuntament so-
bre el ‘Camí del Riu’.

Povill i els avis
Com fa ja més de 15 anys, el 
passat dilluns 23 d'abril per ce-
lebrar el dia de Sant Jordi, els 
alumnes de Cicle Mitjà i Superior 
de l'Escola Povill vam anar a les 
residències del nostre municipi. 
Durant aquesta visita els nens i 

les nenes vam regalar un punt de 
llibre als avis i les àvies fet a l'es-
cola i els vam cantar una cançó 
relacionada amb aquesta festa. 
Per a tots va ser una experiència 
molt enriquidora i plena d'emoci-
ons. Des de l’escola, esperen amb 
molta il·lusió celebrar amb ells la 
propera Diada!

08640

Els nens i els avis Foto:EP

Joan Arévalo d’assemblea Foto:CMO
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Esport olesà

La Portals
El passat 8 d’abril es va portar a 
terme la IX edició de La Portals 
de BTT. Una part del recorregut 
passa per Olesa (pel marge del 
riu Llobregat) on estava el darrer 
avituallament de la cursa, cobert 
per  voluntaris de la Unió Ciclista 
Olesana que van assistir als corre-
dors i també els punts de control 
de la zona.
El dia va ser plujós i tot el recor-

regut estava molt enfangat. Els 
participants van tenir que fer un 
sobre esforç per poder superar els 
62 quilòmetres i un desnivell de 
1375 metres.
La UCO va presentar 15 corredors 
que van fer molt bona cursa i es 
van situar en les primeres posici-
ons: Estasquis Rodriguez, Guillem 
Castillo i en la categoria femenina, 
la primera va ser la Simone Frie-
drich.

Gimnàstica
El passat dissabte 14 d'abril s’ha 
disputat a Sant Feliu de Llobregat 
la 1ª jornada de gimnàstica rítmica 
conjunts. El club Gimnàstica Olesa 
ha estat representat en dues cate-
gories. A la categoría Prebenjamí 
B ha participat el conjunt format 
per la Carlota Ranchal, la Clàudia 
Pérez, l'Emma Valls, la Bruna Jorba 
i l'Ona Guerrero. A la seva actua-
ció, les gimnastes van aconseguir 

un total de 10,10 punts i es van 
classificar en la sisena posició a la 
general.
Pel que fa a la categoria Aleví, 
les gimnastes Núria Martin, Noa 
Escarrer, Emma Guzmán i Helena 
Haro van formar un quartet que va 
aconseguir la primera posició amb 
un total de 13 punts.

Atletisme
Tarragona va ser la seu de la Final 
del Campionat de Catalunya de 
Relleus Sub10-12-14-16, que es va 
celebrar el passat 21 d’abril. 
El Club Atletisme Olesa va pre-
sentar 2 equips: el Sub10 masculí 
format per Pau Camero, Iker Cla, 
Isaac Hernández i Axel Romero 
que van participar en el 4x60m 
millorant la seva marca en més de 
3 segons i aconseguint el 4rt lloc 
de la semifinal.
I també en el 4x60, l'equip sub12 
femení format per Paula Corzo, 

Mireia Prieto, Iris Salvador i Clara 
Zayas. A la semifinal van millorar 
la seva marca personal acabant en 
3er lloc i classificant-se per la final 
on van acabar cinquenes de Cata-
lunya, a un segon de les primeres.
Des del club, han volgut felicitar “a 
tots els atletes i als entrenadors 
que han demostrat que l’atletisme 
no es només un esport individual”.

Escacs
L’equip B del Club d’Escacs Olesa 
s’ha proclamat campió de Catalu-
nya de Tercera Categoria al derro-
tar a la final de la Lliga Catalana al 
Ripollet B per 1 a 3.  L’Olesa B ja 
havia quedat primer de grup en la 
fase territorial de Barcelona, cosa 
que li assegurava l’ascens a la se-
gona categoria territorial i l’accés al 
play off per la lluita al títol nacional 
català de la categoria.

Éxit de La Portals Foto:UCO

Les gimnastes olesanes Foto: CGO
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Treball
g Se ofrece chica de 16 años 

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

g Busquem catadors de produc-
tes d'alimentació! Dona'ns la 
teva opinió i gratificarem la 
teva participació. Inscriu-te al 
telèfon 664 430 021.

g Se ofrece camarero y ayu-
dante de cocina con expe-
riencia. Tel: 615 898 858.

g Contable por horas, con 
más de 20 años de experi-
encia, se ofrece para llevar 
contabilidades de pequeñas 
o grandes empresas, ela-
borar IVA, IRPF, libros de 
ingresos y gastos, facturas, 
control de tesorería, etcé-
tera. Posibilidad de despla-
zamiento al domicilio de la 
empresa. Teléfono: 637 432 
088.

g Se precisa comercial, remune-
ración fija, formación a cargo 
de la empresa. Interesados 
llamar al tel: 626 728 744.

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

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

g Señor se ofrece para 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 cui-
dant a infants. Preu a convenir. 
Contacte: 654 707 318 (Gem-
ma).

g Soy Ángeles y me ofrezco 

para limpieza y cuidados de 
ancianos, tengo experien-
cia. Tel.: 656 754 848.

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

Diversos
g Noi de 42 anys busca habitació/

pis per compartir, preferible-
ment Olesa o Rodalies. Tel: 651 
988 487 (Toni).

g Es ven bicicleta estàtica nova 
per estrenar i muntada. Tel: 
698 285 044 (Miquel).

g Se vende huerto de 3 áreas 
en el término municipal de Es-
parreguera pasado el puente 
de Olesa, con agua. Precio a 
convenir. Finca rústica con es-
critura. Tel: 93 770 1227.

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

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

g Se vende piso en Abrera, 85m2, 
3 habitaciones (2 grandes),  
salón comedor, 1 baño, todo 
exterior, ventanas aluminio, 
parquet, calefacción gas natu-
ral. Precio: 125.000 € (negoci-
ables). Tel: 666 772 915.

g Se traspasa o vende, Bar Cal 
Pablo, por motivo de prejubi-
lación, a pleno rendimiento. 
Interesados llamar al 93 127 
07 05 o al 666 79 29 81

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

08640

Una lectora ha trobat una balconada molt perillosa. 
Des del terra al balcó potser no arriba al metge, és 
a dir, que si no la veus, decapitació mínim... És al 
carrer Les Planes, al tocar amb Argelines.

Els teus comentaris, envia’ls al twitter del 
08640 #periodic08640



08640 15

Per molts anys!
Maig

Adelina Càceres Fernández (89), Adrià Cèspedes Altarriba (20), Agata Agut Domenech (48), Ainhoa Martínez Vilches (23), Akira Valero, 
Alba Pareja Pinos (29), Alejandro Fernández Molina (25), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (64), Angela Armengou Orriols 
(87), Angelina Dalmases (68), Anna Pérez Jané (6), Anna Voltà Palomares (17), Antonio Mangas García (52), Bernardino García Lopera 
(88), Berta Claramunt Folch (30), Carlos Antón (50), Carmen Artola Rull (78), Celestina Sopeña Pisose (80), Cristina Porterias Torres (24), 
Cristóbal Cano Belmonte (82), Daniel Pérez (28), Dídac Salabert Yañez (16), Eudald Daví Solà (14), Elisabeth Morral Antón (27), Emilio 
Folch Monfort (94), Evangelina Moreno Mora (78), Fèlix González Amoedo (36), Francisco Verdugo López (81), Irene Morrus Martinez 
(45), Jaume Mampel i Ayuso, Jaume Volta Cortel (62), Javier Vega Nieto (14), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (33), Joan Sedeño Lobato 
(57), Joel Carrasco Bañales (18), Jordi Carballol (13), Jordi Grau López (50), Jordi Pons Badenas (46), Jorge Mangas Soldado (19), José 
Luis Espejo (48), Jose Luis Recme Aviles (51), José Manuel Salguero Tobes (39), Josefa Agulló López (80), Josep Casanovas, Josep Lluís 
Amador Nuñez (69), Josep Mallofré Boada (53), Josep Miravet Escrig (91), Josep Montserrat García (51), Juan Calvo Marcos (27), Judith 
Mora Riberes (23), Laia Solà Rivera (44), Lara Jaime Riera (24), Lluïsa Corsà Nolla (77), Lucía Lupacchini (35), Manuela Neira Cea (91), 
Marc Pérez Jané (3), Marc Soriano Amores (24), Maria Calsina Botines (70), Maria Rosa Villarreal López (43), Marina Montoya Bernades 
(34), Marta Voltà Palomares (17), Martina González Lupacchini (18), Mercè Bayona Gibert (50), Mercè Pallarès Costa (61), Miquel Cama-
rero Xucla (91), Milagros Lacort Arce (65), Mireia Lozano Chicón (35), Miriam Sánchez Matas (26), Montse Nomem Ubach (56), Nelson 
López, Neus Callén Navarro (22), Núria Almirall Vilà (40), Núria Costa Ribe (73), Núria Matas Pons (69), Núria Torres Martínez (49), Oriol 
Viñau Argelich (30), Paquita Jorba Picañol (64), Patricia Albalá Gutiérrrez (24), Paquita Solé Benitez (68), Paulina Muñoz Pardo (89), Pepita 
Pages Sans (89), Pilar Gil Termens (52), Pol Nin Moràn (36), Rafel Pérez Cintas (85), Raquel Guaita Ortega (40), Raúl Pérez Burgos (13), 
Ricard Salabert Jorba (39), Rosa Arnau Porcar (86), Rosario Sevillano Ruiz (76), Rubén Collado Bañales (20), Rubén Notario Vacas (22), 
Sandra García Abuín (40), Sebastián Barrientos Ribera (89), Sebastián Bertoluzza Gigena (19), Serena Pérez Álvarez (15), Sergi Graells 
Jané (39), Sergi Serra Jorba (36), Silvia Fuertes Sulé (17), Sonia Sevilla del Rincón (16), Susana Cabré Cherta (70), Toni Llusà Cano (16), 
Vanesa Cruz Cano, Xavier Garcia Garcia (44), Zaida Giménez Ruiz (23).

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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¡Feliz cumpleaños!

15 Años. Feliz Cumpleaños!!! De 
parte de tus hermanos, la mama 
y el Toni. Estamos muy orgullos 
de ti.

Felicitats Leia!

Ja tens 3 anyets!

¡Por la mejor mama 
del mundo!

Para la mejor mama del mundo. 
De parte de tus hijos. 
Te queremos.

¡Se casan!

2 de Junio. Tus padres 
y hermano. Os desea-
mos felicidad para toda 
la vida!!

Felicitats 
Montse!

21 anys!!!
De part de tota 
la família, t'estimem.
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