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Editorial
#8Març
Aquesta edició del periòdic 08640 està 
dedicada a la dona i hem volgut sortir 
al carrer justament el mateix dia en 
què se celebra el Dia Internacional 
de la Dona. Una data important per a 
recordar que encara hi ha desigualtats 
entre homes i dones i que això no és 
una cosa d’Olesa, ni de Catalunya, ni 
europea. Passa a tot arreu, tot i que 
s'ha avançat moltíssim des de 1911. 
El 25 de març d'aquell any, 123 joves 
treballadores i 23 treballadors, la ma-
joria immigrants, van morir en el tràgic 
incendi a la fàbrica Triangle Shirtwaist 
de Nova York, per no poder sortir de 
l'edifici, ja que havien estat tancades 
sense possibilitat d'escapar. Aquest 
succés va tenir grans repercussions 
en la legislació laboral dels Estats 
Units, i en les celebracions posteriors 
del Dia Internacional de la Dona es va 
fer referència a les condicions laborals 
que van conduir al desastre.

No obstant això, cal continuar rei-
vindicant la igualtat entre homes i 
dones, i encara queda un llarg camí 
per recórrer. Una de les més grans 
desigualtats manifestes entre homes i 
dones és la diferència de sou, anome-
nada “escletxa salarial”. Encara avui 
les dones cobren menys que no els 
homes, i l’explicació no és pas perquè 
les dones no treballen tantes hores. 
Per altra banda, la incorporació de la 
dona al mercat laboral no ha implicat 
que les dones es desvinculessin de 
les feines de casa. Això a Catalunya, 
a l’Argentina i a la Xina, con tots els 
matisos que calguin.

En aquest espai fem curt per expli-
car, argumentar i donar dades i es-
tadístiques. Seria massa llarg. Però 
es important destacar que una dels 
objectius d’aquesta lluita de les dones 
(i també dels homes) ha de ser fer 
desaparèixer la violència masclista: 
segons xifres oficials, una de cada 
quatre dones ha rebut una agressió 
masclista de gravetat especial durant 
la seva vida. Imperdonable!

Humilment volem retre homenatge a 
totes les dones que han treballat arreu 
del mon per a millorar les condicions 
socials i laborals de les dones. I també, 
des d’aquí, donar tot el nostre suport 
a la constant lluita que, dia a dia, re-
alitzen les dones a tot el món, per tal 
que elles tinguin els mateixos drets 
que els homes.

Ah, i no ens podem oblidar. Felicitats 
a les dones que formen part de este 
projecte: Eva Díaz, Montse Farré, Bàr-
bara Boulocq i Montse Valls ... Bona 
lectura del 08640!

Cartell
L’Ignasi Aballí ha estat l’artista escollit 
enguany per crear el cartell institucio-
nal de La Passió d’Olesa. Aballí, artista 
visual reconegut internacionalment, 
va inaugurar una exposició de la seva 
obra el passat 22 de febrer i romandrà 
fins al 31 de març al vestíbul del tea-
tre. L'obra d'Aballí es caracteritza per 
elements com són la no-intervenció 
en el material -de manera que aquest 
es transformi sense l'acció física de 

l'artista-, l'absència o els materials de 
la vida quotidiana. 

Portes obertes
El proper diumenge 24 de març, l’Ins-
titut Creu de Saba celebrarà les portes 
obertes d’ESO. Hi haurà una xerrada 
informativa a partir de les 10 hores i 
visita guiada fins a les 13 hores.
Per la seva banda, l’Escola Povill farà 
dues jornades de portes obertes: el 
dissabte 16 de març, d’11 a 13:30 
hores (Infantil i Primària) i el dijous 
21 de març, de 19 a 21 hores (ESO).

Rutes saludables
L'Ajuntament va presentar els recor-
reguts de les noves rutes saludables 
que s’han traçat dins el projecte “Vol-
tem Olesa: una mirada de salut als 
barris”. La iniciativa, impulsada pel 
Departament de Salut Pública, ja va 
començar a caminar ara tot just fa un 
any,  amb l’objectiu de crear sis rutes 
en l’entorn urbà que promoguessin 
l’activitat física i altres conductes sa-
ludables entre la població, així com la 
seva connexió amb el medi natural del 
municipi. El passat mes de setembre 
es va implantar la primera de les sis 
rutes, la Volta 1 de l’Eixample, i ara 
l’Ajuntament espera validar la resta 
de recorreguts per posar-los en fun-
cionament properament.

A banda de la presentació, durant el 
mes de març es duran a terme tres 
sortides enfocades a validar les rutes 
sobre el terreny i a possibilitar que la 
ciutadania pugui proposar-ne millores: 
el dijous 14 es realitzarà pels Closos i 
el centre d’Olesa; el dijous 21 es farà 
la validació de la Ruta de l’Eixample, 
de l’Areny del Molí i del Cementiri Vell; 
i el dijous 28, la del Nucli Antic, del 
Poble Sec i de Can Singla. La sortida 
serà des de la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay, a les 9:15 hores.

Arxivada
La Fiscalia Provincial de Barcelona 
ha arxivat les diligències que havia 
obert contra l’alcaldessa d’Olesa, 
Pilar Puimedon, en relació al decret 
de convocatòria del referèndum de 
l’1 d’octubre, ja que, segons consta 
a l’escrit emès per la Fiscal en cap 
provincial, Concepción Talón, “no ha 
resultat degudament acreditada la 
comissió dels delictes que van motivar 
la incoació d’aquestes actuacions”. La 
citació a Pilar Puimedon s’emmarcava 
en la decisió dels fiscals catalans de 
decidir reactivar, el setembre de l’any 
passat, la investigació contra els 712 
alcaldes i alcaldesses que haurien do-
nat suport al referèndum de l'1 d'oc-
tubre firmant decrets per a la cessió 
de locals de votació.

Això passa al poble

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

Farmàcies de torn diürn  - març 2019
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

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

dissabte 23 BARGALLÓ
diumenge 24 VENDRANES
dilluns 25 LEY
dimarts 26 MATAS
dimecres 27 ABELEIRA
dijous 28 ALAVEDRA
divendres 29 BARGALLÓ
dissabte 30 VENDRANES
diumenge 31 BERENGUER
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Sentència a favor
El Tribunal Suprem ha confirmat la 
sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga 
el govern de la Generalitat a
assumir el finançament de les escoles 
bressol d’una trentena de
municipis, entre ells Olesa de Montser-
rat. Així, es reconeix als consistoris el 
dret a rebre 1.300 euros per alumne 
pels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 
2014-2015. En el cas d’Olesa, les sub-
vencions pendents a percebre oscil·len 
entre els 400.000 i els 500.000 euros.

Homenatge
En el marc de les VII Jornades de 
Memòria i Justícia, Olesa va celebrar 
el passat dimarts 19 de febrer, un 
emotiu homenatge als olesans i les 
olesanes afusellades el febrer de 1939 
al cementiri d’Abrera, víctimes de la 
repressió franquista. L’acte instituci-
onal va comptar amb la presència de 
familiars, representants municipals 
i la directora general de la Memòria 
Democràtica. Després dels parlaments 
institucionals, l’acte va acabar amb 
una ofrena floral als peus de la placa 
commemorativa a l’alcalde Fèlix Figue-
ras i Aragay, un dels olesans afusellats 
fa 80 anys.
Les persones afusellades el 19 de fe-
brer de 1939 van ser: Mateo Hinojosa 
Izquierdo, José Martínez López, Juan 
Heredia Martínez, Ramon Badia Blasi, 
Josep Bayona Vidal, Fèlix Figueras Ara-
gay, Josep Font Cugat, Martí Lahosa 
Queralt, Joan Jané Casajoana, José 
Martí Pons, Tomàs Matas Campaña, 
Jaume Picas Vila, Joana Piñero Fer-
nández i Lluïsa Xifré Morros. També es 
va homenatjar a: José i Juan Campos 
Peris (es desconeix si van sobreviure o 
no) Juan Garrido Abad (sobreviu però 
torna a ser afusellat l’endemà a Olesa), 
Juan A. Martínez Moreno (sobreviu, 
exiliat a França), Juan Pérez Garviche 
(sobreviu, trobat i assassinat temps 
després) i Ginés González Gallardo 
(malferit, mort a casa seva a Olesa). 
També es va fer ofrena per a Enric 
Cortell i Ramon Massagué, dos veïns 
d’Abrera que van ajudar a fugir a Juan 
Garrido Abad i que van ser afusellats 
l’endemà amb ell.

Parc Rural  
Els 12 ajuntaments integrants del 
Parc Rural del Montserrat van signar 

l'acta de constitució de l'associació que 
el gestionarà, en un acte celebrat a 
Collbató. A banda d’ocupar la vicepre-
sidència, l’Ajuntament d’Olesa també 
ha ofert el municipi com a seu del Parc 
Rural del Montserrat, concretament 
les instal·lacions de l’edifici municipal 
de Cal Puigjaner, que s’ha rehabilitat. 
A més, Olesa acollirà, el proper 14 de 
març, l’acte de presentació del Pla 
de gestió i desenvolupament del Parc 
Rural del Montserrat.
Aquest és un gran pas que suposa 
la constitució formal de l’associació 
de municipis que gestionarà el Parc 
Rural, un projecte que perseguien des 
de feia molts anys diversos ajunta-
ments de la zona, entre ells el d’Olesa. 
Precisament, ja es va intentar tirar 
endavant l’any 2005, impulsat pels 
Ajuntaments d’Olesa, Esparreguera, 
Collbató i el Bruc, però aleshores no 
va ser possible. Va ser el 2016 quan es 
va reactivar la idea, que va poder ser 
realitat en gran part gràcies al suport 
de la Diputació de Barcelona. 

Bravo!
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
ha quedat en tercera posició de la 
seva categoria (municipis de 20.001 
a 50.000 habitants) en el reconeixe-
ment digital d’Administració Oberta 
que premia els ajuntaments i consells 
comarcals que van destacar l’any pas-
sat en la implantació de l’administració 
digital a les seves organitzacions. Els 
reconeixements els atorga el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya 
i els aspectes que es valoren són la 
pàgina web municipal, els tràmits en 
línia que s'hi ofereixen i el portal de la 
transparència.
D’altra banda, l’Ajuntament d’Olesa 
també ha rebut novament el Segell 
Infoparticipa a la qualitat i transpa-
rència de la comunicació pública local. 
Aquest guardó l’atorga la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) a partir 
de les avaluacions que fa el Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als 
webs municipals. El Consistori olesà 
ha tornat a assolir enguany el 100% 
del Segell Infoparticipa (aconseguit al 
100% per cinquè any consecutiu) que 
certifica la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública local. 

Això passa al poble (cont.)
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Xocolata solidària
El passat 14 de febrer es va celebrar la 
segona edició de la Xocolatada Solidà-
ria a l'Escola Daina-Isard. Un curs més, 
un grup de mares i pares va impulsar 
aquesta iniciativa que té com a prin-
cipal objectiu la lluita contra el càncer 
infantil. Més de 1400 euros es van 
recaptar durant l'activitat i s'enviaran 
a l'Hospital Sant Joan de Déu durant 
els pròxims dies. Des de la Cooperativa 
Daina-Isard volem agrair a tota la gent 
implicada i que fa possible aquestes 
activitats.
Escola Daina Isard

Qui posa el picarol al 
gat?
Aquest últims temps hem vist el po-
ble remogut i empolvorat, per la gran 
quantitat d'obres que el nostre Ajun-
tament ha efectuat. Si hi havia mo-
tius per fer-les, vol dir que ho teníem 
endarrerits, penso que no cal esperar 
reparar tot el poble de cop, (encara que 
s'acostin votacions), doncs treballar 
amb temps i tranquil·litat segur que 
és molt millor per a tots.
S'han fet obres interiors amb resultats 
positius, unes altres no tant, però 
amb general acceptables per el dia a 
dia dels nostres carrers. Vist els bons 
resultats dels treballs ja fets, tindríem 
de deixar-nos de  punyetes i empren-
dre las obres transformadores, que 
veritablement a Olesa li fan falta. Hem 
de rebutjar ser poble dormitori i poc 
a poc tornar a ser municipi industrial 
per poder igualar-nos a les poblacions 
veïnes. Per començar i entre d’altres 
coses, hauríem de fer bones carre-
teres, reviure l'estació de RENFE o 
traslladar-la a un altre lloc més adient, 
cosa de cabdal importància; preparar 
més terrenys industrials, sanejar las 
fantasmagòriques fàbriques enruna-
des que mal adornen els voltants del 
poble; controlar i fer desaparèixer ma-
terials contaminats que per desgràcia 
conviuen ben al mig d'Olesa; soterrar 
el carrilet també seria una bona feina, 
i també, fer un bon i elaborat projecte 
industrial per poder captar inversors i 
gent qualificada.
Durant una conversa m’han preguntat 
“On vius Jaume?” “Sóc d’Olesa” vaig 
respondre i em van dir “Ah, vius dins 
d’aquell forat!” Em vaig ofendre, però 
també vaig pensar molt en aquell co-
mentari. Si tots plegat i fent un esforç 
no som capaços de fer sortir a Olesa 
d'aquest forat, pot ser que continuem 
sent poble dormitori durant molt més 
anys. Anirem canviant voreres, rajoles, 
i miques de gespa, cosa que és molt 
entretinguda i divertida per anar fent, 
però segur que no emprendrem la 
transformació necessària per el poble 
i per els olesans.
Jaume Francesch Sole

Els Tonis agraeixen
Des de l’Associació Tonis d’Olesa de 
Montserrat volem donar les gràcies per 
la bona acollida i desenvolupament de 
la festa del passat mes de febrer, als 
socis, patrocinadors, col·laboradors, a 
tothom que ens ha ajudat desinteres-
sadament, als participants a la festa, i 
a la ciutadania en general per la bona 
acollida i el civisme mostrat. 
Els col·laboradors a l’acte de presen-
tació van ser: Adolf Bargues, Jaume 
Parent, Josep Riera, Ramon Badenas. 
Els col·laboradors institucionals: Ajun-
tament d’Olesa de Montserrat i Dipu-
tació de Barcelona. Els patrocinadors 
de carruatges: AAVV del Casc Antic 
d’Olesa, Comunitat Minera Olesana, 
Riera Casals i Bar Petit (Mercat Muni-
cipal), ERC Olesa, Sayas Sports, Cal 
Caspe. Patrocinadors de l’esmorzar: 
La Cuina de la Rosario, Boré, Estèti-
ca, Teràpies, Tallers Banda dels Tres 
Tombs: Grallers de l’Associació de 
Geganters i Nans d’Olesa. Restaurant 
de la festa: Cafè del Centre. Patroci-
nadors de l’exposició: OLD Logistics, 
TGO Transports Generals d’Olesa. 
Altres col·laboradors: Guia On Anem, 
Olesa Ràdio, Galito Pinsos/Agrocandi 
, Sabors Catalans, La Cuineta de la 
Montse, Pastisseria Perarnau, Periòdic 
08640, Olis Pous. Participants a la fes-
ta: Amics de Sant Antoni de Martorell, 
Club Hípic Esparreguera, Escola Mu-
nicipal de Música, Parròquia de Santa 
Maria, Miquelets de Catalunya, Coral 
Santa Maria, Esbart Olesà, Federació 
Catalana dels Tres Tombs, Associació 
Cultural de Carreters i Cansaladers de 
Sant Vicenç de Castellet
Associació Tonis d’Olesa

Retallades
En el marc del centenari de la conse-
cució de les 8 hores de feina (Vaga de 
la Canadenca) i de la Vaga General del 
21 de febrer (pels drets socials, polítics 
i laborals i contra l’autoritarisme), i a 

pocs dies de la Vaga del Vuit de Març, 
la POEM ens adrecem a la comunitat 
educativa olesana i als mitjans de 
comunicació per recordar la tancada 
del dia 6 de febrer i els compromisos 
allí adquirits.
El passat dia 6 de febrer a l’institut 
Creu de Saba, vam gaudir d’una jor-
nada de protesta i de propostes:
* De les 5 a les 8 hi va haver xocola-
tada, convivència, presentació de la 
tancada i de les reivindicacions, passi 
simultani de dos audiovisuals sobre 
uns altres problemes socials ben lligats 
a les retallades, com són els desnona-
ments i els maltractaments a les nenes 
i les dones, i una sessió de percussió 
amb 5 músics olesans.
* De les 8 a les 10 vam celebrar l’as-
semblea. Hi érem ex-estudiants dels 
instituts d’Olesa i actualment estudi-
ants a la universitat, mares i pares, 
membres de dos sindicats, docents i 
educadores d’Olesa...
Durant la tancada, vam constatar que:
- L’Administració ha concedit tal nom-

bre de concerts que, per primer cop 
a Olesa, ens trobem davant del perill 
d’haver més línies a la concertada 
que a la pública; a més, vol elimi-
nar línies (en aquest cas, de P3) a 
la nostra vila i arreu (insistim en la 
denúncia del robatori de línies a la 
pública);

- La massificació a les aules des de 
bressol a la universitat i el problema 
de les ràtios en els nostres centres 
incideixen negativament sobre la 
qualitat;

- És vital el tractament de gènere, de 
drets humans, de les llibertats... a 
l’aula (exigim la introducció en el 
currículum de la perspectiva de gè-
nere i la visibilització de les lluites 
de classe);

- No són de justícia les quotes, la 
competitivitat entre centres pú-
blics i la segregació; (convidem a 
contagiar les ganes de transformar 
aquesta situació; a fer vincles entre 
professors dels diferents centres 
de la població, planificar activitats 
conjuntament...; a organitzar les 
Portes Obertes d’enguany en comú);

- No volem barracons ni promeses de 
l’Administració no acomplertes; hi 
ha una evident manca de recursos 
materials (com ara laboratoris per 
a les àrees de ciències) i humans, 
sobretot de suport; al SIEI  (suports 
intensius per a l'escolarització in-
clusiva) dels centres no es dona a 
l’abast; (ho denunciem, reclamem 
un horari humà i tots els recursos 
i plantilla que ens calen, i animem 
a ajudar-nos a fi que el professo-
rat surti de l’escanyament amb la 
burocràcia, de l’autocensura i del 
«m’he acostumat a funcionar sense 

recursos materials»);
- La necessitat de trencar amb la 

massificació i d’una correcta atenció 
a les diversitats, xoca frontalment 
amb la situació insostenible de 
precarietat i de temporalitat en el 
sector (d’un total de 72.842 docents 
a Catalunya, 23.406 són personal 
interí i substitut). A més, el marc 
jurídic de la LEC i la LOMCE han 
desmantellat els principis bàsics 
de la funció pública: objectivitat, 
transparència, igualtat i mèrits en 
la provisió de places públiques; (llui-
tem per trencar amb la precarietat i 
guanyar en democràcia... també pel 
que fa als consells escolars);

- Els i les alumnes, durant els anys 
d’ESO i Batxillerat, veien la preca-
rietat educativa, es queixaven, però 
no feien res per organitzar la protes-
ta (actualment tenen clar que volen 
implicar-s’hi, i es proposa donar 
més informació a l’alumnat sobre 
les vagues, els drets i les condicions 
educatives);

- Cal més organització en tots els sec-
tors de la comunitat educativa (fem 
xarxa i trenquem amb el sentiment 
de solitud davant els greuges que 
patim a la pública);

- Al Centre Obert, regna l’externalit-
zació i, com a la resta, les educado-
res demanen més hores per poder 
donar un servei de qualitat (hi ha 
un problema de plantilla i hores); al 
servei del Centre Obert es demanen 
més places a diferents grups del 
centre, perquè hi ha alumnes que 
estan a la llista d’espera (falten 
hores i pressupost);

- L’Administració expressament, en 
la planificació, no té en compte la 
matrícula viva; escolaritza alumnes 
nouvinguts en els centres als quals 
se’ls ha tret l’aula d’acollida; fa que 
els EAP redueixin  el nombre de dic-
tàmens, a fi de distorsionar el nom-
bre d’alumnes amb NEE i de no dotar 
els centres amb els corresponents 
recursos; a més, la concertada atén 
un percentatge ínfim de l’alumnat 
amb NEE (la pública n’atén tota la 
resta), un factor de segregació que 
se suma al desequilibri quant a la 
composició social;

- Cal desemmascarar la progressiva 
privatització; en especial, de la For-
mació Professional, que volem conti-
nuï sota el Departament d’Educació i 
no sota el d’Empresa i Coneixement; 
cal dir no a una FP dual que explota 
el nostre alumnat, i cal denunciar 
que la Llei de la formació i de qua-
lificacions professionals (LFQP) és 
un instrument per desregularitzar i 
privatitzar;

- Podem afirmar que el sistema no 
garanteix la igualtat d’oportunitats 

Correu
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educatives (denunciem la burla del 
nou Decret de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, ja que aquesta 
atenció no es pot portar a la pràctica 
en les condicions reals i sense el 6% 
del PIB per a Educació).

Per tot plegat, ens felicitem per la 
tancada i us convidem a participar 
al carrer en les activitats reivindi-
catives de continuïtat. En aquesta 
línia, pròximament, unes “Portes 
Obertes alternatives” us hi esperen! 
Per a més informació, adreceu-vos a 
p.olesaesmou@gmail.com
POEM

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va 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 edici-
ons. 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

CUP
CUP Olesa es presentarà a les elecci-
ons municipals del proper 28 d’abril i 
hem parlat amb en Marc Serradó, Marc 
Guevara i Oliva Serra.

P: Què és la CUP?
R: La CUP o Candidatura d'Unitat 
Popular és l'eina institucional de l'Es-
querra Independentista i, per tant, 
defensem els eixos i els postulats 
d'aquest moviment: apostem per uns 
Països Catalans socialment justos, 
radicalment feministes, i ambiental-
ment sostenibles. La CUP respon a la 
necessitat de vertebrar el projecte de 
la unitat popular des dels municipis.

P: Què vol dir que sou municipa-
listes?
R: Entenem el municipalisme com una 
aposta estratègica per a la transfor-
mació social i la construcció nacional, 
que enllaça tot allò que afecta políti-
cament la vida de les persones en el 
seu entorn més proper i la lluita per 
millorar les seves condicions de vida.

P: En què consisteix el vostre 
projecte?
R: Volem posar sobre la taula una 
manera diferent de fer política. Volem 
teixir l'alternativa des del carrer i do-
nar veu a les entitats i els moviments 
socials a la institució, ampliant i fent 
un ús real dels diversos canals de 
participació ciutadana.

P: Heu confirmat que us presenteu 
a les eleccions? Per què ara?

R: Per a nosaltres, la lluita al carrer 
a través de l'organització popular ha 
estat sempre imprescindible. Ara, 
apostem per a defensar el nostre pro-
jecte polític també a les institucions. 
Ens presentem perquè creiem que po-
dem ser útils, perquè tenim propostes 
positives pel conjunt de les classes 
populars i perquè tenim voluntat de 
treball i de diàleg.

P: Com i quan naixeu?
R: Fa un any i mig, en el context previ 
al referèndum de l'1 d'octubre, un grup 
ampli de persones creem la plataforma 
Olesa Pren Partit amb la voluntat de 
coordinar la campanya de l'esquerra 
independentista per a difondre, par-
ticipar i fer efectiu el referèndum de 
l'1 d'Octubre. Posteriorment a la cele-
bració del referèndum, la plataforma 
inicia un procés de reflexió col·lectiva 
i decideix, finalment, que cal seguir 
treballant conjuntament centrant la 
nostra acció política al municipi, a tra-
vés de la creació i consolidació d'una 
Assemblea Local de la CUP.

P: Què voleu oferir als veïns i veï-
nes d'Olesa?
R: Volem recuperar la propietat col-
lectiva dels serveis bàsics del muni-
cipi per a traslladar-los de la lògica 
mercantil a la lògica del servei de 
qualitat. Això ens permetrà garantir 
uns serveis públics dignes i eficients, 
unes condicions laborals justes per a 
les treballadores, i una major capacitat 
de gestió democràtica dels nostres 
serveis i recursos.

Correu (cont.) En petit comitè
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Som les que volem que l'Ajuntament 
governi obeint, que les apostes mu-
nicipals sorgeixin de les necessitats 
reals de les ciutadanes, i de l'expres-
sió d'aquestes en òrgans de decisió 
popular. Qui enriqueix el poble és la 
gent organitzada que treballa per al 
bé comú. El nostre objectiu és que les 
organitzacions i les entitats del poble 
puguin autogestionar-se i trobar, sem-
pre, la institució al seu servei.
P: Com es conformarà la llista?
R: Amb la gent de l'Assemblea i amb la 
gent que ens dóna suport. La majoria 
venim d'estar vinculats amb el teixit 
social i associatiu d'Olesa. Encara no 
hem decidit qui serà el o la cap de 
llista. Actualment estem treballant 
per generar un equip fort i cohesio-
nat, i acabant de configurar la llista. 
Tenim propostes per a encapçalar-la, 
però no ens preocupa en excés. Som 
les que pensem que el conjunt és el 
que importa i que qualsevol persona 
de l'Assemblea pot representar-la en 
qualsevol moment, perquè la nostra 
manera de funcionar és assembleària 
i horitzontal. També estem treballant 
en el nostre codi ètic, que presentarem 
ben aviat, i que han d'acceptar públi-
cament totes les persones de la llista.

P: I per què serveix aquest codi 
ètic?
R: El codi ètic estableix un seguit de 
principis irrenunciables en relació a 
l'exercici d'un càrrec polític. Per nosal-
tres és important perquè és la garantia 
del nostre compromís social i polític 
amb el poble, la nostra radicalitat de-
mocràtica, i els nostres mecanismes 
interns per a fer front a la corrupció. 
Afrontem les legislatures com un 
servei que fem durant uns anys de la 
nostra vida sense interessos econò-
mics i de partit.

P: Quina valoració feu de la legis-
latura actual?
R: Creiem que el govern municipal ha 
fet una gestió acceptable de la vida 
diària del municipi durant la darrera 
legislatura, tot i que la implementació 
d'alguns projectes podria haver estat 
millor. No obstant això, estem conven-
çudes que, en el context d'una majoria 
absoluta, ha deixat perdre l'oportunitat 
d'apostar per una agenda municipal 
transformadora i per una participació 
ciutadana real i de base.

PP
L'actual i únic regidor del Partit Po-
pular a l’Ajuntament, José Francisco 

Ramírez, serà el candidat a l'alcaldia 
per aquesta mateixa formació a les 
eleccions municipals a Olesa del proper 
28 d’abril. 

ERC
El passat 20 de gener va ser presentat 
el candidat a l’alcaldia per ERC Olesa, 
Martí Fortuny i Planas, en un acte a 
l’edifici de l’Escorxador i amb la pre-
sència del diputat Joan Tardà. Al ma-
teix acte, que va comptar amb més de 
200 persones, també es va presentar 
el llibre “Fins que siguem lliures”, de 
Sergi Sol. Fortuny es va mostrar orgu-
llós d’encapçalar les llistes d’ERC i amb 
“responsabilitat i il·lusió per posar un 
municipi republicà al servei d’olesans 
i olesanes”.

Bloc Olesà
Miquel Riera ha estat designat candidat 
a l’alcaldia d’Olesa en representació  
del Bloc Olesà. Riera ha format part 
dels grups de suport i de les candi-
datures del Bloc Olesà des de la seva 
fundació l’any 2003. Arquitecte tècnic 
de formació i postgrau en Eficiència 
Energètica i en Enginyeria de l’Edi-
ficació, en el darrer mandat, des de 
2015, ha estat membre de l’equip de 
govern amb competències sectorials 
en matèria d’urbanisme i com a cinquè 
tinent d’alcalde, dirigint una indiscuti-
ble millora en el paisatge urbà amb un 
esforç tècnic i econòmic del qual també 
han participat els seus companys de 
govern. 
Dels darrers vuit anys de gestió muni-
cipal —marcats per un context de greu 
crisi econòmica i institucional a Cata-
lunya i Espanya— el candidat destaca 
el treball centrat sobretot en el servei 
i atenció a les persones, especialment 
les més vulnerables; la tenacitat per 
millorar l’espai públic i recuperar el 
patrimoni local; i l’esforç per sanejar 
les finances municipals. 
La gestió pública d’Olesa ha experi-
mentat un canvi qualitatiu en els dos 

darrers mandats i això s’ha traduït en 
diversos reconeixements d’institucions 
de prestigi. Només en els darrers dos 
mesos el municipi ha obtingut quatre 
guardons d’especial significació: el 
segell de qualitat màxima i transpa-
rència a la pàgina web municipal, per 
cinquè any consecutiu, atorgat per la 
Universitat Autònoma de Barcelona; el 
tercer premi de l’Administració Oberta 
de Catalunya per la implantació de 
l’administració digital; el Certificat de 
bona pràctica sobre innovació demo-
cràtica i govern local, concedit per la 
Federació de Municipis de Catalunya i 
la Fundació Pi i Sunyer; i el projecte 
Fem Salut Olesa ha estat premiat per 
l’Agència de Salut Pública de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Però encara queda molta feina a fer i 
moltes expectatives dels ciutadans a 
què donar resposta. Per aquest motiu 
el candidat Miquel Riera vol completar 
la feina de govern que el seu grup ha 
desenvolupat en els darrers anys, jun-
tament amb l’equip que està confor-
mant. Aprovar definitivament el POUM 
és una prioritat per consolidar el teixit 
industrial i aprofitar l’oportunitat que 
suposa la propera obertura del quart 
cinturó. També cal continuar projectes 
tan importants com l’avinguda Fran-
cesc Macià, cal Puigjaner, la plaça del 
doctor Fleming... i desenvolupar plans 
d’inversions per tots els barris que 
solucionin dèficits històrics i suposin 
una millora pel conjunt del municipi.
Bloc Olesà

C’s Olesa
Desde Ciudadanos Olesa han informa-
do que la agrupación “se encuentra 
trabajando en la recogida de informa-
ción de cara a la elaboración de nuestro 
programa electoral, escuchando a nu-
estros vecinos, a través de diferentes 
actos, en diferentes zonas de nuestra 
población”.
El pasado sábado 23 de febrero, C’s 
organizó una carpa en Sant Bernat y 
tienen previsto la realización de los 
siguientes eventos: Mesa informativa 
en la AAVV La Central (viernes 15, a 
las 20 horas); Carpa en la plaza Fèlix 
Figueres i Aragay (sábado 16, a partir 
de las 11 horas); Paseo ciudadano en la 
Riera (domingo 17, desde las 11 horas), 
y Carpa Llac (Los Closos, sábado 30, a 
partir de las 11 horas).
Al cierre de esta edición, la agrupa-
ción aún no había confirmado quienes 
conformaran la lista para las próximas 
elecciones municipales.

PSC
Amb l’eslogan “Una Olesa per tothom, 
una Olesa para todos” l’assemblea 
del PSC ha aprovat al candidat a les 
properes eleccions municipals, l’actual 
regidor, Fernando Vicente. El proper 
divendres 8 de març, l’agrupació mun-
tarà una carpa pel Dia Internacional de 
la Dona (a la Plaça de la Sardana) i el 
diumenge 17, es farà l’acte de presen-
tació del candidat, amb la presència de 
l’Eva Granados, a les 12 hores.

JuntsxCatalunya
En Xavier Aiguadé serà el cap de llista 
de l’agrupació Junts x Catalunya Olesa 
a les eleccions municipals del proper 
28 d’abril. El passat divendres 1 de 
març es va celebrar la seva presenta-
ció a la Casa de Cultura, amb la pre-
sència de la diputada Miriam Nogueras.

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut dels escrits (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. Totes les agrupacions 
polítiques són convidades a participar 
en aquesta secció (agenda d’actes, 
presentacions i propostes). Els arti-
cles 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: peri-
odic08640@gmail.com

En petit comitè (cont.)
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Exposicions
Fins al 17 de març
“Dones sindicalistes”, de l'Institut 
Català de les Dones. A la Casa de 
Cultura.

Fins al 24 de març
“La Biblioteca amb el Dia Mundial 
de l’aigua”. Exposició de llibres de 
préstec sobre l'aigua. A la Biblioteca.
 

Fins al 31 de març
“Aigua i economia social”, 150 anys 
de la Comunitat Minera Olesana. A la 
Casa de Cultura.

“Història d’un núvol”, de Maria 
Grimau. Al local social de l’AV La 
Rambla-Eixample.

Dijous 7
Hora del conte “La revolta de les 
lletres”, amb Santi Rovira (especial 
Dia de la Dona). A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Presentació del llibre “Joan Cadevall, 
professor, botànic i geògraf", 
d’Àngels Hernández Cardona, 
publicat per la Fundació Torre del 
Pala. Presentació a càrrec de Joan 
Soler. A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Ajuntament.

Conferència sobre les Pau, adreçada 
a alumnes de 2n de batxillerat 
d’Olesa. A les 12 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: IES Creu de 
Saba.

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

Taller xerrada per a famílies amb fills 
i filles de 3 a 12 anys “Educar sense 
cridar”, a càrrec d'Alba Castellví. 
A les 19 hores, a l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament.

Conferència “La recuperació de la 
Torre del Rellotge i la Portalada 
renaixentista”, a càrrec de 
l’arquitecta Mireia Barnadas. A les 
19:15 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 8
Lectura del Manifest del Dia 
Internacional de les Dones. A les 
12 hores, al Parc de l’Estatut. 
Organització: Ajuntament.

Xerrada “Cooperativa i economia 
social”. A les 20 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Comunitat 
Minera Olesana.

11a Mostra de cinema i dones amb 
la projecció de “El orden divino”, de 
Petra Biondina Volpe. A les 22 hores, 
al Casal. Organització: Bloc Olesà i 
Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Dissabte 9
Taller per a públic familiar “Elles!”, a 
partir de 6 anys. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Concert de formacions. A les 
17 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Centre d’Arts Musicals 
L’Estudi.

Diumenge 10
Fira de la Primavera “Fora estocs”. 
De 9 a 20 hores, a la Rambla dels 
Closos. Organització: Associació 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al Teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió 
d’Olesa.

Teatre infantil “Kàtia”, amb la 
companyia TeatreNu. A les 17:30 
hores, al Casal. Organització: Xarxa 
Olesa.

Concert amb el quartet “Quatre 
vents”. A les 18 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Associació 
Amics de l’Orgue i de les Arts.

Dimarts 12
“Voluntariat per la llengua 2019”, 
presentació de les parelles 
lingüístiques. A les 19:30 hores, a 
l’Ajuntament. Organització: Oficina 
de Català d'Olesa.

Dimecres 13
Taller obert “Pintem cares”, adreçat 
a famílies amb infants de 18 a 36 
mesos. A les 17 hores, a la llar 
d’infants Taitom. Organització: 
Ajuntament.

Col·loqui “Com superar l’addicció 
al tabac”, a càrrec de Francisco 
Fernández. A les 19:30 hores, al local 
social de l’AV La Rambla-Eixample.

Dijous 14
Hora del conte per a nadons “Ralet, 
ralet”, a càrrec de Mercè Rubí. A les 
11 hores, a la Biblioteca.

Fòrum de treballs de recerca de l’IES 
Creu de Saba. A les 17:30 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: IES 
Creu de Saba.

Divendres 15
Presentació del llibre “Dansa 
tradicional catalana”, de Pompili 
Massa Pujol, dins dels actes pel 90è 
aniversari de l’Esbart olesà. A les 19 
hores, a la Biblioteca. Organització: 
Esbart olesà.

Curs de cuina “Desperta la teva 
vitalitat a través de la cuina”. A les 
17:30 hores, al Mercat Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Xerrada “Aprendre de com és o 
de com pot ser la configuració 
federal d'Europa”, estats federals 
i federalisme a Europa, a càrrec 
de Fèlix Figueras. A les 19 hores, 
a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: OlesaAteneu.

Xerrada “L’aigua i la seva gestió”. A 
les 20 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Comunitat Minera 
Olesana.

Divendres 15
11a Mostra de cinema i dones amb 
la projecció de “Lady Bird”, de Greta 
Gerwig. A les 22 hores, al Casal. 
Organització: Bloc Olesà i Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

Dissabte 16
Anem d’excursió amb la Cadira 
Joëlette!, sortida inclusiva per 
l'entorn natural. A les 10 hores, des 
de la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

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

Vermut musical. A les 12 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

“Obrim les portes al patrimoni 
olesà”, visites guiades a l'interior 
de la Torre del Rellotge i a la 
portalada renaixentista. A les 16 
hores, a la Plaça Nova. Organització: 
Ajuntament.

Representació de La Passió. A les 
17:30 hores, al Teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió 
d’Olesa.

L’agenda del març '19
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L’agenda del març '19
Diumenge 17
“Obrim les portes al patrimoni 
olesà”, visites guiades a l'interior de 
la Torre del Rellotge i a la portalada 
renaixentista. A les 10:30 hores, 
a la Plaça Nova. Organització: 
Ajuntament.

“Benvinguda, primavera!”, 
activitats familiars amb música, 
tallers, xocolatada, animació... i el 
trenet! A les 11 hores, a la Riera. 
Organització: Ajuntament.

Paella d’inici de la temporada ciclista, 
amb jocs d’entreteniment per als 
infants, adreçat als socis i sòcies, 
familiars i simpatitzants. A les 13 
hores, a l’UEC. Organització: Unió 
Ciclista Olesana.

Dimarts 19
“Fem salut, Olesa!”, les fonts rurals, 
patrimoni hídric d’Olesa, per la 
commemoració del Dia Mundial de 
l'Aigua (22 de març). A les 9:15 
hores, des de la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Menjallibres, club de lectura infantil. 
A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 21
“Fem salut, Olesa!”, la literatura 
vinculada a l’aigua, per la 
commemoració del Dia Mundial 
de l’Aigua (22 de març). 
Xerrada temàtica del CAP Olesa 
“L’automedicació”. A les 9:15 hores, 
des de la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

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

Curs de cuina “Desperta la teva 
vitalitat a través de la cuina”. A les 
17:30 hores, al Mercat Municipal. 
Organització: Ajuntament.

11a Mostra de cinema i dones amb la 
projecció de “Les distàncies”, d’Elena 
Trapé. A les 22 hores, al Casal. 
Organització: Bloc Olesà i Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

Presentació del llibre “Cavil·lacions 
d’un home corrent”, a càrrec de 
Ramon Pons. A les 19 hores, a 
la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: OlesaAteneu.

Xerrada “L’aigua al món”. A les 
20 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Comunitat Minera 
Olesana.

Concert amb “El sobrino del diablo”. 
A les 22 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Dissabte 23
Introducció als escacs, per a nens i 
nenes a partir de sis anys. A les 11 
hores a la Biblioteca. Organització: 
Club d’Escacs Olesa.

Diumenge 24
Espectacle de màgia “Formidable!”, 
amb el mag Charlie. A les 17:30 
hores, al Casal. Organització: Xarxa 
Olesa.

Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al Teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió 
d’Olesa.

Taller d’Afroyin: Dansant! A les 
10:30 hores, al local social de l’AV La 
Rambla-Eixample.

Concert “Sardanes a banda”, amb 
la Banda de Cardona i el tible Xavi 
Ventosa. A les 18:30 hores, a l’UEC. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

“Una mirada científica al riu”, 
excursió divulgativa i amb 
experiments casolans per interpretar 
el nostre riu, per la commemoració 
del Dia Mundial de l'Aigua (22 
de març). A les 9 hores, des del 
Pavelló Sant Bernat. Organització: 
Ajuntament.

Dilluns 25
Inauguració de l’exposició “Després 
de l’ESO, què?”. Fins al 5 d’abril. 
A l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament i TET.

Dimecres 27
“Com funciona l’e-biblio?” Vine amb 
la teva tauleta i t'ensenyem com 
utilitzar la biblioteca virtual que tens 
a la teva disposició amb el carnet de 
la Biblioteca. A les 15:30 hores, a la 
Biblioteca.

Conferència/xerrada “Combatre 
les addiccions amb la força de la 
voluntat”, amb Paco Fernández 
Hoces. A les 18 hores, a la 
Biblioteca. Organització: Associació 
Dones i Progrés.

Dijous 28
Conferència/col·loqui “Dieta 
saludable”, amb el Dr. Joaquim 
Ripollès. A les 18 hores, a la 
Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Ariadna.

Poesia, textos i cançons de Maria 
Aurèlia Campmany, a càrrec de 
Carme Sansa (actriu) i Jaume 
Mallofré (músic). A les 19:45 hores, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament i CECSCAT.

Divendres 29
“Àgora”, espai participatiu de debat 
sobre temes actuals. A les 19 
hores, a l’edifici dels Safaretjos. 
Organització: OlesaAteneu.

Debat al voltant del projecte “Aigua 
Olesa Segle XXI”. A les 20 hores, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Comunitat Minera Olesana.

Dissabte 30
Representació de La Passió. A les 
17:30 hores, al Teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió 
d’Olesa.

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

Diumenge 31
Sortida d’aventura, a les agulles 
del Petintó superiors i a la balma 
de l’Espluga. A les 9 hores, des de 
l’aparcament del pavelló Salvador 
Boada. Organització: Ajuntament.

Segona Fira Animalista d’Olesa, 
amb xerrades, desfilada d'animals 
en adopció i paradetes. De 10 a 
19:30 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Animalistes d’Olesa.

Ballada de sardanes, amb la Cobla 
Vila d'Olesa. A les 18:30 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Projecció de la pel·lícula “Mi obra 
maestra”. A les 19 hores, al Casal.

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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Empreses, entitats  i serveis

Gats
Des de fa anys, Acaima treballa per 
emparar i protegir els animals, i des 
de l’any 2004, ens ocupem de la Ges-
tió de les Colònies Controlades dels 
Gats d’Olesa. De fet, des de l’asso-
ciació han afirmat que “som l’entitat 
gestora de les colònies felines (som 
els únics autoritzats per l’Ajuntament 
d’Olesa per donar de menjar als gats 
del carrer, anem identificats quan 
realitzem les nostres tasques).”
Si ets una persona compromesa, 
responsable, adores als gats i, a més, 
tens temps lliure... busquem "mans 
amigues”, fes-te voluntari! Per a més 
informació, contactar a: acaima_ole-
sa@hotmail.com o per Facebook.

Tanca per jubilació
A finals d’aquest mes de març, la 
tradicional herboristeria i dietètica 
l'Espígol tanca per la jubilació de la 
seva propietària, Anna Maria, que ha 
volgut destacar que “Durant 32 anys 
he gaudit d'una feina que m'ha enri-
quit com a persona i vull donar-vos 
les gràcies per la confiança que 
m'heu demostrat. El local passarà 
a ser exclusivament un Centre de 
Quiromassatge, dirigit pel meu fill”.
Des del periòdic, et desitgem molta 
sort Anna Maria!

DEA
El Departament de Salut Pública de 
l’Ajuntament ha dissenyat un Taller 
d'Autoprotecció, Suport Vital Bàsic i 
DEA adreçat a entitats del municipi i 
especialment interessant per aque-
lles entitats que feu activitats ober-
tes. L’activitat serà el proper dissabte 
9 de març, a les 10 hores a la Casa 
de Cultura, a càrrec de l’infermer 
Raúl Reyes.

Jornada solidària
El proper dissabte 9 de març és un 
dia especial per a Xarcuteries Marga-
rit. Durant tot el matí (de 9:30 a 14 
hores) els olesans que s’hi vulguin 
acostar podran gaudir d’una tassa 
de brou fet a la Cuina Margarit, que 
tindrà un cost simbòlic de 2 €. Tam-
bé hi haurà brou apte per a vegans i 
vegetarians. 
Tots els guanys aniran destinats al 
Voluntariat Vicencià, una entitat amb 
llarga tradició a Olesa que desenvo-
lupa una tasca solidària d’ajuda a 
les famílies més desafavorides del 
municipi a les quals mensualment 
proporciona aliments a través del 
banc d’aliments que gestiona, així 
com roba i alimentació infantil. El 
Voluntariat Vicencià rep el suport 
d’empreses, d’entitats i de la ciutada-
nia per ajudar a les famílies olesanes 
en situació de vulnerabilitat o de risc 
social.
La jornada solidària no s’oblida dels 
menuts de la família.  La mestra 
Montse Nomen posarà veu al conte 
“Sopa de Pedres”, una història amb 
transfons solidari que s’explicarà a 
les 12 i a les 13 hores a la terrassa 
de la botiga. L’activitat és gratuïta i 
promet ser d’allò més entretinguda.
L’establiment, que va obrir les portes 

el 2017, retorna la marca als seus 
orígens olesans, mantenint cinc bo-
tigues a Barcelona. La Lídia Margarit 
gestiona aquesta botiga i també la 
cuina, que es troba a l’interior de 
la botiga i proveeix de plats cuinats 
totes les botigues Margarit. Amb 
aquesta jornada la Lídia vol continuar 
amb la tradició solidària de la família 
amb una jornada on hi espera la com-
plicitat i la participació dels olesans.
Margarit és una empresa familiar de 
cansaladeria-xarcuteria  fundada el 
1945 a Sarrià per Dolors Rafa, de 
Cal Sagalito. Actualment hi treballa 
la tercera generació, formada pels 5 
germans Margarit, i ja s’ha comen-
çat a incorporar la 4a generació. La 
botiga d’Olesa, ubicada a Joan Coca 
i Grau, 5, va obrir les seves portes el 
2017 i és la sisena botiga Margarit.
Des dels seus orígens, la família s’ha 
ocupat sempre de tenir un model 
de botiga modern, que ofereixi al 
client  bona gastronomia i el gust 
pel bon menjar. En aquest sentit la 
cuina i l’obrador propis són peces 
clau perquè s’hi treballa amb les 
últimes tecnologies i amb receptes i 
fórmules millorades al llarg dels anys. 
D’aquesta manera aconsegueixen 
treure el màxim partit de tots els 
productes.  
La Lídia Margarit i l’equip de persones 
que ha format a Olesa treballen  per 
fer possible l’atenció i amabilitat de 
l’establiment i  les propostes més in-
teressants i innovadores per als con-
sumidors. A més, gràcies a la cuina 
pròpia, ofereix una gran varietat de 
plats preparats. L’oferta s’arrodoneix 
amb un ampli ventall d’embotits, for-
matges, carns fresques i productes 
complementaris que van d’allò més 
clàssic al més gourmet. Per a més 
informació, podeu contactar per mail 
a: lmargarit@xmargarit.com o per 
telèfon: 661 470 287.

Fira
L’Associació de Botiguers i Comer-
ciants d’Olesa, en forma conjunta 
amb el Mercat Municipal, proposa la 
“Fira de la Primavera” per al proper 
diumenge 10 de març a la Rambleta 
dels Closos.
Des de les 10 i fins a les 20 hores, hi 
haurà promocions comercials, dife-
rents actuacions, inflables i una gran 
oferta gastronòmica. A més durant 
tot el dia, hi haurà un servei de trenet 
des del centre del poble al recinte 
de la fira, per tal de fer una jornada 
lúdica, enmarcada dins la campanya 
“El comerç es posa en marxa!”.
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Entrevista conjunta amb…

… els representants de les 
AV Los Closos, La Central, 
Sant Bernat i La Rambla-
Eixample

“Aquest POUM té un gran 
problema de concepció”

P: La majoria d’associacions de veïns d’Olesa heu pre-
sentat al·legacions al POUM aprovat per l’Ajuntament. 
Quines son les principals?
R: Per un costat fem al·legacions al creixement urbanístic 
expansiu i desproporcionat que proposen, sobretot, de tres 
grans zones: la zona de darrere del Bon Preu fins a Can Sin-
gla (La Central), Cal Candi i cap a la Creu de Beca (Les Pla-
nes) i de Santa Oliva i el Collet cap a Can Llimona..., en total 
parlem d'uns 1300 habitatges entre cases i pisos.
D'altra banda hem presentat propostes per a solucionar pro-
blemes actuals, que nosaltres entenem que tenim, com és la 
mobilitat segura de les persones i infants amb carrers via-
nants, la creació de parcs i zones verdes, d'altres qüestions 
referents al gravíssim problema de l'habitatge o l'energia que 
tenim, o que es facin equipaments descentralitzats a tots els 
barris aprofitant espais emblemàtics (com les naus del Poble 
Sec, l'escola de Sant Bernat o l'antic Cementiri) perquè arri-
bin a tothom. Bé, també demanem la obvietat que la via del 
tren s'ha de soterrar.
Aquest POUM, que no tot està malament i té alguna cosa 
positiva com reduir l'edificabilitat a l'Eixample o la regulació 

d'alguns carrers i cases i polígons industrials, té un gran pro-
blema de concepció: segueix la lògica del creixement, con-
sumint territori, recursos...per obtenir ingressos. Nosaltres 
apostem per un altre model, que sigui racional, sostenible i 
que situï les persones i la natura al centre.

P: Com ha rebut les propostes l’Ajuntament? Us heu 
reunit per parlar-ne?
R: Hem tingut pressions amb trucades privades, interpreta-
cions errònies insinuant que ens manipulava un partit polític, 
sent això totalment fals. S'han preocupat de ridiculitzar la 
nostra aportació amb un document públic, sembla que no-
més poden opinar els tècnics o els que opinen com ells.  La 
resposta a l'al·legació hauria de ser privada, i no amb un 
comunicat públic que sembla més un article de promoció de 
la feina feta.
Al cap i la fi, si som la representació d'una part del poble, el 
que no poden fer és ridiculitzar-nos d'aquesta manera, com 
si fóssim un "cero a la izquierda". I més emprant els canals 
de l’Ajuntament. És poc ètic.
Vam fer una reunió amb l'Ajuntament on ens van dir no a tot, 
malgrat això, mantenim la lluita per una Olesa de les perso-
nes i la natura.

P: Vau participar abans? S’han fet molts tallers...
R: Si, hem participat en les entrevistes, en diversos tallers..., 
però si em permet la similitud amb l'esport, sempre amb 
aquesta sensació de participar asseguts a la banqueta, ells 
ens convoquen, però no ens deixen sortir a jugar. Per exem-
ple, el Cinturó del Nord i les 250 cases cap a Can Llimona van 
en contra tant de les conclusions del taller de participació 
que és va fer, com dels resultats de la Consulta Ciutadana 
del 2017.
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Entrevista amb… (cont.)
P: Què us sembla més greu del POUM?
R: El creixement urbà d'Olesa, sobretot de tres zones molt 
concretes: 1) A Les Planes es volen construir més cases di-
rigides cap a la creu de Beca, en principi amb 85 cases més, 
i 454 cases més a Cal Candi, amb el corresponent asfaltat 
d'una zona considerada com el pulmó verd d'Olesa de Mont-
serrat. 2) A la Central es volen construir 525 habitatges més, 
havent com hi ha pisos buits a Can Dalmases. 3) I El Cinturó 
Nord i l'asfalt cap a Cant Llimona amb 250 cases unifamiliars: 
No volem canviar les oliveres per cases de luxe.
A més hi han d'altres problemes que encara estan per resol-
dre, com és el soterrament de la via del tren o la “macroro-
tonda” que es vol construir com a entrada a Olesa. 
Volem una Olesa per a les persones, amb zones verdes i 
equipaments necessaris a tots els barris.
P: Quines propostes alternatives feu vosaltres? 
R: Una proposta és preservar els dos grans espais interns 
que ens queden a Olesa sense edificar i convertir-lo en dues 
grans zones verdes. Parlem de Cal Candi i de la zona de La 
Central. Sabem que en alguna d'aquestes àrees hi han drets 
adquirits i és més complicat: caldrà negociar i primar l'inte-
rès i les necessitats del poble per davant del privat.
També proposem pacificar tot el centre de la vila per crear un 
gran eix vianant que arrenqui a la Rambla dels Closos, Parc 
Municipal, segueixi amb el Casc Antic i empalmi amb l'eix 
plaça de l'Oli - Rambla Catalunya - Parc de l'Estatut. Aquest 
gran eix i una bona xarxa de carrers que connectin els barri i 
les escoles ajudarien a potenciar anar a peu i canviar el mo-
del de mobilitat. Això sí, cal construir aparcaments soterrats 
dissuasius, perquè algun lloc hem de posar els cotxes!

Per exemple, volem que el POUM faciliti que les edificacions 
paralitzades siguin municipalitzades i es construeixi habitat-
ge social o que faciliti la reconversió industrial per sectors 
productius amb valor afegit. O que es blindi i es potencií el 
comerç local i es dificulti l'entrada de grans superfícies o 
franquícies. Totes aquestes qüestions el POUM, encara que 
sigui un pla urbanístic, les ha de considerar i promoure d’al-
guna forma.

P: Què penseu a partir d'ara? S’aprovarà de totes ma-
neres el POUM tal i com va ser presentat al ple? Hi 
haurà lloc per a les al·legacions?
R: Aquesta és la nostra preocupació, que el POUM pugui 
avançar sense negociació i rebutjant les al·legacions. Nosal-
tres hem d’explicar el que no veiem clar del POUM a la resta 
de veïns i veïnes per fer difusió i també mirar d’articular una 
resposta comunitària el màxim de conjunta possible per sal-
var Olesa.
Segur que hi han moltes persones i entitats que no saben el 
contingut del POUM, o que no tenien alguns dels detalls que 
hem estat comentant, perquè això no s’ha explicat. 
Cal que ens posem d’acord més enllà d'interessos parti-
distes, d’eleccions, del govern de torn o dels «xiringuitos» 
que siguin. La qüestió és que dividits perdrem, només col-
lectivament podem guanyar i fer una Olesa millor.

NdelaR: Persones entrevistades: Alba Gonzalez Dani Ortiz, 
Francisca Artigas, Iván Galvez, Juanjo Fernández, Ramon 
Pintado, Ramon Sabarich, Susi Pardo i Oriol Francesch.

08640
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Esport olesà

Casi d’or
El Club Gimnàstica Olesa s’ha 
desplaçat de nou cap a Vic per a 
celebrar la darrera primera fase de 
la Copa Catalana de Gimnàstica, 
el passat cap de setmana del 16 i 
17 de febrer. Degut a l’alt número 
de participants, aquest any, s’han 
repartit les fases de la Copa Ca-
talana en quatre caps de setmana 
diferents. El CG Olesa ha estat 
representat en tres d’ells, només 
queda per celebrar-se el darrer, en 
el que participaran les gimnastes 
de les categories més altes de 
Copa Catalana: Via Olímpica. 
El club olesà ha tornat cap a casa 
celebrant nous èxits. El cap de 
setmana va començar amb la com-
petició de les gimnastes més pe-
tites, les CCEE A. L’equip de CCEE 
A petites (format per la Laura, la 
Lucía i la Sara) va aconseguir una 
fantàstica segona plaça, medalla 
que es sumà al podi individual de 
la Laura (3). Les seves dues com-
panyes es van classificar també en 
posicions molt properes al podi, la 
Lucía va ser sisena i la Sara nove-
na. En la categoria de CCEE A4G 
la Berta (15) i la Danae (27) van 

fer un gran paper, classificant-se 
en molt bona posició en una com-
petició amb mig centenar de par-
ticipants. La jornada de dissabte 
va acabar amb la competició de 
les gimnastes de CCEE C (petites i 
grans). De nou, el nom del club i del 
poble sonava a l’entrega de premis: 
l’Ariadna Vildoso va aconseguir una 
medalla de bronze a la classificació 
individual de CCEE C4G. A més, 
el club va quedar fantàsticament 
representat per quatre gimnastes 
més en aquesta categoria: a CCEE 
C4G Jana Martínez (22a) i a CCEE 
C4P Laia Sorli (59), Laia Molina (71) 
i Naia Camarero (100). Diumenge  
va ser el torn de les gimnastes de la 
categoria B. A escolars B 4 aparells 
el club  va ser representat per la 
Naia Palomo (que va fer una gran 
competició però degut a una error 
en l’aparell de salt no va poder 
aconseguir una millor classificació 
individual). I finalment, la competi-
ció va acabar amb la participació a 
escolars B 3 aparells amb la Mirella 
Trillo (32).
L’equip tècnic destaca l’esforç 
d’aquestes gimnastes, que entre-
nant poques hores a la setmana 
surten a competir a nivell de tot 
Catalunya en categories, a vega-
des, amb més de cent gimnastes. 
Esperen poder seguir treballant 
conjuntament amb aquestes peti-
tes esportistes per a poder seguir 
millorant els resultats i, sobretot, 
gaudir plegades de la gimnàstica. 

Destacada participació
Durant els tres caps de setmana 
de febrer (2-3, 9-10 i 16-17) s’han 
celebrat a Olot i Vic les primeres 
fases de Copa Catalana de Gimnàs-
tica Artística Femenina de Base 1, 
2, 3, 4, 5 i 6 i categories escolars 
A, B, C, D i E. El club Gimnàstica 
Olesa ha participat en les diferents 
categories amb un total de vint-i-
cinc gimnastes, aconseguit pujar 

a podi en una desena d’ocasions. 
En total han competit més de mil 
participants de tot Catalunya, xi-
fra que ens recorda la dificultat 
que té poder estar entre les tres 
primeres posicions. Tot i així, el 
treball, l’esforç i la constància de 
les gimnastes olesanes ha fet que 
en deu ocasions el Club Gimnàstica 
Olesa pugés al podi. “No és el que 
ens preocupa ni el nostre objectiu”, 
recorden les entrenadores del club, 
“però forma part de la competició 
i de la recompensa a tot l’esforç i 
entrenaments que porten darrere 
totes les esportistes del club.  Pujar 
al podi no es fàcil, per això ho ce-
lebrem amb molta il·lusió”. L’equip 
tècnic fa èmfasi, però, en que el 
més important és fer bona gimnàs-
tica i practicar l’esport de manera 
sana, buscant sempre la felicitat, 
l’auto-superació i l’aprenentatge de 
totes les gimnastes del club. 
Destaquem els ors de la Núria 
Galán a B2G i la Clàudia Autón a 
B3M; les plates de l’equip de B4P 
(Paula G., Dana R., Judith T., i Maria 
G.), de l’equip d’escolar A4P (Laura, 
Lucía i Sara) i l’individual de la Jana 
Sanz a B1G; i els bronzes individu-
als de la Júlia García a B2G, la Paula 
Gálvez a B4P, la Laura Navarro a 
A4P l’Ariadna Vildoso a CCEE 4G. 

Volvió Pareja

El pasado mes de febrero, el in-
combustible Antonio Pareja ha 
vuelto a competir, esta vez en 
Castellar del Vallès, donde se de-
sarrolló el Campeonato catalán de 
Duatlón con 5 kilómetros a pie, 23 
km en bici y 2.5 km nuevamente 
a pie. Pareja acabo como subcam-
peón de Catalunya, con un tiempo 
de 1 hora y 28 minutos.

Salut i pedals!
Enguany, l’Unió Ciclista Olesana 
fa 75 anys. L’entitat olesana està 
preparant per aquest any la cele-
bració del 75è aniversari de la seva 
fundació. Aquest club té un llarg 
historial esportiu i un fort lligam en 
la vida local. Està farcit d’anècdo-
tes i gestes esportives de primer 
nivell portades a terme per socis i 
sòcies d’aquesta entitat.

La Junta esta recollint dades que 
ens ajudin a preparar uns actes que 
donin a conèixer la història de uns 
dels clubs d’Olesa amb més anti-
guitat. Des de l’entitat, demanen 
que si teniu vivències passades, 
peripècies i/o notícies per explicar, 
material fotogràfic, mallots, car-
tells anunciadors i altres coses de 
interès, us contacteu amb Josep 
Maria Solà, al tel: 699 991 668.

Patinatge
El passat mes de febrer, el Club 
Patinatge Artístic Olesa ha estat 
representat a la Copa Catalana de 
Xous, amb el seu grup de xou petit, 
que ha assolit la setena posició.
Per una altra banda, també han 
participat del Campionat de Barce-
lona de Solo Dance, representats 
per l’Alba, la Paula i l’Ainhoa. Les 
dues primeres van aconseguir la 
quarta i cinquena posició respec-
tivament, a la categoria juvenil, 
en tant l’Ainhoa es va proclamar 
campiona de Barcelona a la cate-
goria cadet.

Gimeno campiona!
Marta Gimeno es va proclamar 
campiona d'Espanya de Sala en 
arc NU, a la ciutat madrilenya de 
Villaviciosa d’Odón. La Marta va su-
perar a la final a la també catalana 
(de Caldes), Rosa Miñano, amb un 
ple al 6. Va ser una final molt ajus-
tada, després d’arribar al 5/5, una 
fletxa de desempat decideix el 6 de 
Marta pel 4 de Rosa. Enhorabona!

Taekwondo
El passat diumenge 3 de març es 
va celebrar el 6è Campionat infantil 
de taekwondo de tècnica i poomsa-
es, al pavelló Sant Bernat, amb un 
gran ambient esportiu i una gran 
participació d’esportistes.

08640
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Per molts anys!
Març
Aarón Roca Toledo (13), Alba Figueres (62), Albert Aymerich (62), Albert Galvez (38), Alvaro Martínez Oliveras (17), Alicia Eri Castel (85), 
Ana María Vicente Torrijos (45), Andrea Llusà Cano (19), Andrés Llusà Lanau (46), Antonio Rodríguez Moreno (45), Carme Carrera Romero 
(23), Caroline Arroyo Moss (23), Carla Soriano Amores (18), Carla Portela Barea (10), Carme Pérez Artola (53), Claudio Ramos Aguilera 
(44), David Sevilla del Rincón (20), Daniel Martínez Collado (78), Dolores Castillo León (81), Encarnación Batista (88), Eric Párraga Jaba-
res (9), Fede Jaime Riera (26), Félix García Ruiz (95), Florentino Bañales Rubio (83), Francesc Altarriba Garcia (55), Francesca Amores 
Guevara (53), Francisca Guillén Clusas (90), Francisco Moles Ortega (70), Francisco Paredes Martínez (72), Francisco Vallejo Quesada 
(60), Iolanda Almirall Matas (49), Isabel Lanau (71), Iván Gálvez (38), Jonathan Luna (29), José Antonio Briz Pérez (79), José López Ru-
bio, José María Palau Porcal (57), Josep Font Catalán (95), Josep Gil Sancho (85), Josep Segura Rius (62), Juan Chicón Vallejo (60), Juan 
Ramon Escrich Collado (72), Júlia Quer Riera (25), Laureano Algarra Martínez (90), Lola Voltà, Manel Jiménez (56), Manoli Lozano Vargas, 
Manuela Nolasco (50), Marc Aymerich (37), Marc Montes Grau (19), Maria Martos Moreno (85), Mario Àvila González (15), Mari Carme 
Alonso Bonals (67), Mari Carmen Branchat (66), María Calvo Aguilera (60), Maria Oller Lloveras (69), Maria Pallarès Mareso (87), Mateo 
Martínez Oliveras (13), Miquel Girona Gual (79), Montse Farré, Montserrat Guevara Carrique (70), Paco Carrasco Martos (58), Pascuala 
Garatachea (94), Pau Caballol (17), Paula Portela Barea (15), Pepi Lozano (58), Pilar Sánchez Redondo (77), Pol Cañizares Linares (7), 
Ramon Martínez Solsona (47), Ramón Uber García (51), Raquel Amores Guevara (41), Raquel Domenech Carbó (39), Rosalía Duarte Muñoz 
(85), Roser Cunilleras Garijo (25), Roser Gironés (75), Sílvia Agramunt (64), Xavi Pommard (42).

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.

08640

Fora de joc

08640

El camí des de Sant Bernat 
fins a la Kao, en algunes parts, 
combina la naturalesa d’un llac 
format sobre tot després de la 
pluja, amb l’encant de la selva 
amazònica, per que les herbes 
creixen i ningú les poda. Vigileu 
per que la manca d’asfalt no 
està senyalitzada...

Els teus comentaris, en-
via’ls al twitter del 08640 
#periodic08640

Treball
g Ofereixo lloc de treball a Ole-

sa com a teixidor de telers 
de plana. Tel: 696 678 605 
(Xavier).

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

g Auxiliar de enfermería, con 
título oficial busca trabajo en 
Olesa y alrededores, tambi-
én puedo hacer de canguro, 
cuidar personas mayores, 
como asistente del hogar; 
tengo experiencia con niños 
y mayores, disponibilidad 
inmediata, precio a convenir. 
Tel: 690 340 088.

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 
productes d'alimentació! 
Dóna’ns la teva opinió i 
gratificarem la teva par-
ticipació. Inscriu-te al 
telèfon 664 430 021.

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

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

Diversos
g Se alquila plaza de par-

king en c/Jaume de Viver 
esquina c/Barcelona. Pu-
erta automática. Precio 
55€/mes. Interesados 
llamar al tel: 652 40 67 90

g Vendo moto eléctrica, solo 
ha funcionado cuatro veces, 
está como nueva. Regalo la 
rampa de madera. Precio: 
600 euros. Tel: 93 778 1109.

g Llogo habitació, tel: 654 308 
319.

g Local en alquiler en la 
mejor zona de comercial 
de Martorell apto para 
cualquier negocio. 500€/
mes. Interesados llamar 
al 629 386 117.

g Se vende huerto de 2000 
m2 en el término municipal 
de Esparreguera, pasado el 
puente de Olesa, dispone de 
camino particular de acceso 
directo en coche a la finca, 
con tres barracas, agua de 
riego, árboles frutales. Finca 
rústica con escritura.  Precio 
a convenir. Interesados lla-
mar al tel: 667 537 050.

g Plaça de pàrquing en 
venda, cotxe petit, accès 
per rampa. Zona barri La 
Central. Interessats con-
tactar al tel: 673 859 199.

g Noi de 42 anys busca habita-
ció/pis per compartir, prefe-
riblement a Olesa o rodalies. 
Tel: 651 988 487 (Toni).

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

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.

Felicitats Marc! Felicitats Biel!
18 de març (Marc), 27 de març (Biel). 10 anys
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