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SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN. A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

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

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

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

ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Lluis Puigjaner, 103 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Editorial
Com acabem aquest 2014? S’acaba l’any, 
el calendari, i només en dues setmanes 
molts de nosaltres farem una mica de 
balanç d'aquests últims dotze mesos, 
intentarem aprendre dels errors, in-
ventarem noves fórmules per estar una 
mica millor, valorarem com solucionem 
els nostres problemes i ens farem forts 
en els projectes en els quals vam decidir 
posar tots els esforços.
Per la nostra part, el periodisme local, 
seguim apostant per fer un diari de qua-
litat, informativament i comercialment. 
El mes d'octubre passat hem complert 
deu anys ininterromputs de treball, 100 
edicions mensuals, totes i cadascuna 
de les quals pensades en els lectors, en 
definitiva, en tot el poble d'Olesa.
Mai ens ha interessat fer un mitjà de 
comunicació pensat a partir dels anun-
cis publicitaris i emplenat, amb l'espai 
sobrant, amb petits articles per al gran 
públic, però amb poc interès general. 
Mai hem pensat en el comerciant amb 
un esperit lucratiu: cada anunci és, per 
nosaltres, l'oportunitat que té el client 
per augmentar les seves vendes o pro-
mocionar els seus productes, i així ho 
fem saber: oferim dissenys innovadors, 
propostes de campanyes institucionals i 
pensem en el que es necessita. Sempre 
hem pensat que, per tal que els clients 
repeteixin una pauta publicitària, els 
anuncis han de destacar-se, ser creatius 
i estar publicats en un mitjà de comuni-
cació on els lectors, també consumidors 
d'aquesta publicitat de la qual parlàvem, 
també formin part de manera fonamen-
tal d'aquesta estructura periodística.
En definitiva, estimats lectors, un cop 
més, des del 08640 reforcem el com-
promís amb els lectors i amb els clients. 
Des del nostre lloc, apostem per seguir 
apostant en allò que sabem fer: perio-
disme local compromès amb el poble i 
amb els lectors.
Per altra banda, des d’Olesa, tanquem 
el 2014 amb la sortida del Calendari So-
lidari que, per desè any consecutiu, fem 
amb l’Associació pro discapacitats Santa 
Oliva i per al seu benefici. Aquest any, 
l’eix temàtic està relacionat amb el dret 
a la integració laboral de les persones 
amb discapacitat. Per això, en aquesta 
edició del Calendari hem volgut plasmar 
diferents oficis i professions que poden 
desenvolupar les persones amb disca-
pacitat amb la col·laboració de persones 
del nostre entorn que es dediquen a 
això. És una forma de cridar l’atenció 
sobre la integració de les persones amb 
discapacitat on encara queda molt a fer 
quant a la igualtat d'oportunitats, la no 
discriminació i l’accessibilitat universal 
en l'àmbit de la feina i l’ocupació. Espe-
rem que sigui del vostre grat.
I aquest desembre, aixequem les nos-
tres copes i celebrem el que s’hagi de 
celebrar. Bones Festes, bon cap d’any i 
ens tornarem a veure al febrer. Salut!

Sense creu
El CMROlesa ha denunciat el roba-
tori de la Creu de Beca, el passat 
cap de setmana del 29 i 30 de 
novembre, quan un dels membres 
de l’entitat, Joan Soler va descobrir 
que la creu de ferro no hi era. Soler 
ha lamentat aquest robatori, que 
podria respondre a una bretolada 
o per voler treure benefici econò-
mic d’una peça que més que valor 

monetari, el que té és valor senti-
mental. D’aquí que, com va passar 
fa uns anys arran del trencament 
de la Creu de Saba, esperi que la 
col·laboració de diferents entitats 
permetin recuperar aquest patri-
moni. La Creu de Beca és una creu 
del terme situada al nord d’Olesa, i 
hi ha referències documentals que 
evidencien l'existència de la creu 
des de l'any 1700, però l’actual 

creu data de principis dels anys 40.

Remodelació
Entre quatre i cinc mesos serà la 
durada dels treballs de remodela-
ció dels carrers Calvari, Travessera 
Calvari i Duc de la Victòria que ja 
ha iniciat l’Ajuntament. És previst 
que un cop enllestides les obres, 
aquests vials quedaran amb plata-

Això passa a Olesa

Farmàcies de torn diürn  -  desembre 2014
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit
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BONES FESTES
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Anselm Clavé, 115 · Olesa de Montserrat  Tel.: 93 182 76 20
Dimarts, dijous i divendres OBERT al migdia

* Promoció vàlida del 9 de desembre al 5 de gener de 2015 
o fins a esgotar existències

BON NADAL i
MILLOR ANY NOU!!

forma única i amb una fisonomia 
semblant a la dels laterals de la 
Rambla. El cost de l’actuació, a 
càrrec de l’empresa Artifex Infra-
estructuras S.L., és de prop de mig 
milió d’euros.
La remodelació s’ha dividit en 
quatre fases, dues en dos trams 
diferents per al carrer Calvari i 
les altres dues per a la Travessera 
Calvari i el carrer Duc de la Vic-
tòria. En el primer tram ja s’han 
començat a treure les voreres i a 
fer proves per comprovar l’estat 
del clavegueram. En un dels trams 

afectats per les obres s’eliminarà 
una línia d’aparcaments, fet que 
comportarà la desaparició d’una 
dotzena de places.

Obres al parc
L’Ajuntament està remodelant 
l’espai de jocs infantils del Parc 
Municipal i el dividirà per franges 
d’edat. El parc infantil que hi ha al 
costat de l’esplai d’avis, es dividirà 
en dos espais de jocs diferenciats: 
una part es dotarà amb jocs per 
a infants de fins a 5 anys i l’altra 
es destinarà a nens i nenes de 5 

a 8 anys; d’aquesta manera, s’ha 
previst que el terra del parc per als 
més petits sigui de cautxú i el dels 
més grans, de sauló.
Aquesta experiència ja es va apli-
car en la creació dels nous parcs 
infantils de la plaça de l’Oli, un fet 
que, segons destaca el regidor 
d’Urbanisme, Pere Planas, “ens ha 
demostrat que va ser un encert, 
perquè cada espai té els jocs ade-
quats per a la seva edat”.
Les obres de remodelació i millora 
del parc infantil, que ja han co-

mençat, suposaran una inversió 
de 50.000 €.

Ajuts
Fins el 31 de desembre hi ha temps 
per presentar-se a la cinquena 
convocatòria d’ajuts per a la poten-
ciació i millora del comerç al Nucli 
Antic dins del Projecte de la Llei de 
Barris. Aquests ajuts tenen com a 
finalitat la revitalització econòmica 
del barri, amb el suport a l’obertura 
de nous establiments comercials i 
amb incentius per a la reforma dels 

Si et matricules aquest diaAnselm Clavé, 100 Local 8
Les Galeries
Olesa de Montserrat 
Tel. 93 126 44 64
www.tu-buga.com

Això passa a Olesa (cont.)
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Regala 
les Joies
d’Olesa

NOVES 
COL·LECCIONS
Vine a veure-les!

Bones Festes

DESIG D’ALEGRIA, ESPERANÇA I FELICITAT PER A AQUESTES FESTES

comerços ja existents, ubicats tots 
dins l’àmbit d’actuació del Nucli 
Antic.
Els ajuts per a l’obertura de nous 
establiments comercials, se sub-
vencionaran les despeses en taxes, 
llicències, projectes i honoraris 
tècnics, així com l’adequació del 
local. Els imports dels ajuts poden 
ser fins a 3.500 €.
Per a aquells que millorin la imatge 
exterior del seu establiment, els 
ajuts poden arribar fins a 2.000 
€, en conceptes com canvi de 
retolació, il·luminació i aparador, 
reformes de la façana o adaptació 

del local per a persones amb mo-
bilitat reduïda.
Per obtenir més informació, con-
sulteu el web municipal o a adre-
ceu-vos a l’oficina del Nucli Antic, 
c. Salvador Casas, 3.

Cartell passionari
El passat dissabte 22 de novem-
bre, el pintor Xano Armenter va 
presentar el cartell de la tempo-
rada 2015 de La Passió, acte que 
va comptar amb la presència de 
l’autor del cartell de la temporada 
anterior, Perico Pastor, el president 
de l’entitat, Sam Carrique i més de 

50 persones.
Carrique va remarcar que la pre-
sentació del cartell de la tempo-
rada és una data important pel 
col·laborador, al igual que el primer 
dia de Passió o el dinar de germa-
nor que es fa un cop finalitzada 
la temporada, ja que “ens omple 
d'orgull que un pintor important i 
reconegut cedeixi un quadre seu 
a La Passió desinteressadament, 
igual que col·laborem nosaltres 
per l’entitat”. 
A més, Sam Carrique, durant l’acte 
va explicar que gràcies a la inter-
venció de Perico Pastor, va ser molt 
fàcil convèncer a Xano Armenter 
perquè realitzés una obra, un cop 
fet el contacte “ens va rebre a casa 
seva, ens va ensenyar la seva obra 
i ens ho ha posat tot molt fàcil. Ha 
estat una relació molt maca des 
del primer moment i ja tenim un 
nou amic a la família de La Passió”.
Per la seva banda, Perico Pastor va 
assegurar que “la recomanació és 
recíproca, ja que és fàcil recoma-
nar a un col·lega perquè és un ho-
nor col·laborar en una entitat amb 
aquesta història”. I va afegir que 
“sempre fa goig i vénen ganes de 
col·laborar quan en aquests temps 
et trobes amb un grup de persones 
que treballen desinteressadament 
per tirar endavant una iniciativa 
tan maca”.
Finalment, un cop descobert el 

cartell, i havent rebut l’aprova-
ció del públic amb un fort i llarg 
aplaudiment, va ser el torn de 
Xano Armenter, qui va assegurar 
que “ha estat un plaer, gràcies per 
haver-me convidat a participar de 
la vostra llista d’artistes”. A més 
d’afegir que quan Pastor li va co-
mentar la proposta en un primer 
moment va pensar que era un en-
càrrec enverinat, ja que ell no ha 
treballat mai el tema de La Passió, 
però es va emocionar en conèixer 
la llarga llista d’artistes que ja han 
fet el cartell de l’entitat.

Un dels elements més destacats 
és que el cartell d’enguany no s’ha 
treballat a través de cap tècnica 
clàssica, sinó que Armenter l’ha 
fet a través d’un iPad, ja que per 
l’artista “es pot dibuixar gairebé a 
mà, però alhora manipular-lo com 
ho faria un dissenyador gràfic. 
Per això vaig optar per aquesta 
eina”. Pel que fa a l’obra, segons 
Armenter, “al cartell, el tema de 
la llum és el més destacable, vaig 
pretendre reproduir la il·luminació 
d'un focus, ja que es tracta d'un 
teatre i d'una obra representada. 
A través d'aquest cartell, he estat 
encantat de narrar visualment La 
Passió d’Olesa”.
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ESTÈTICA - TERÀPIES ALTERNATIVES - TALLERS (CREIXEMENT 
PERSONAL I PROFESSIONAL) ESTÈTICA NATURAL, ESTÈTICA 
AVANÇADA, MEDICAL AESTHETIC TM

Aquest nadal regala bellesa i benestar:
COFRES DE BENESTAR - MASSATGES DEL MÓN - RITUALS DE BELLESA
RITUALS ANTIESTRÈS - KITS DE BELLESA
Fem XECS REGAL de tots els tractaments que realitzem al centre BORÉ
Demana’ns informació

Passeig del Progres, 21 local - 08640 Olesa de Montserrat
937781951- 638848077 - boreanas2011@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21h/ dissabtes i diumenges de 9 a 14h.

Promocions, segueix-nos a: 

Boré us desitja Bones festes. Gràcies per la vostra confiança.

Obrim:
24 desembre fins les 19.00 h
25 i 26 de desembre a partir de les 17.00 h
31 desembre fins les 19.00 h
1 i 6 de gener a partir de les 17.00 h 

Aquestes festes les celebrem amb tu

Passeig del Progrés, 15-19 / 674 739 150

Amb la Marató
El divendres, 28 de novembre, el 
col·legi Escolàpies, amb la parti-
cipació de l'AMPA, es va proposar 
col·laborar amb la Marató de TV3, 
aquest any dedicada a les malal-
ties del cor.
Com a escola sempre ens hem 
mostrat molt sensibles amb 
aquestes campanyes. De fet, els 
alumnes de secundària participen 
en les conferències que provenen 
de la pròpia Marató, any rere any. 
Enguany, però, vam voler fer un 
pas més i per això vam decidir 
dur a terme un berenar solidari. 
Durant tota la setmana, mestres 
i alumnes, vam estar preparant el 
gran berenar i animant al màxim 
de gent a col·laborar. La trobada 
va ser tot un èxit i, des d'aquí, 
donem les gràcies a tothom que 
hi ha col·laborat, ja que entre 
tots ho hem fet possible. El pro-

per diumenge, 14 de desembre, 
farem la donació de l’aportació 
econòmica que entre tots hem 
aconseguit. Moltes gràcies!
Col·legi Escolàpies

Penyista emprenyat
Al juliol passat, tard i malament, 
es va fer l’assemblea anual a la 
Penya Barcelonista d’Olesa. Tard 
i malament, perquè es va avisar 
als socis amb poc temps i amb la 
mala intenció de fer-la les últimes 
setmanes de juliol per enganxar 
la gent de vacances. Potser ha 
d’amagar alguna cosa el president 
actual de la Penya? 
Parlant dels pressupostos, va 
dir que la Penya no havia rebut 
la subvenció de l’Ajuntament 
d’aquest any “per les retallades 
de la Generalitat”. Que tenen a 
veure les retallades amb les sub-

vencions d’esports del municipi 
d’Olesa? Res de res.
La veritat és més clara: el pre-
sident va fer la documentació 
malament, i quan l’Ajuntament li 
va demanar les correccions i els 
documents que faltaven, no no-
més no les va entregar a temps (2 
setmanes tard), sinó que seguia 
estant malament. La punteta 
va ser, que un cop entregada la 
documentació, tard com he dit, 
el president demanava que es 
donés com a bona i perdonessin 
el retard. Sort que l’Ajuntament 
no n’ha fet cas! Si no, hauria estat 
molt injust per la resta d’entitats 
que van rebre subvenció, que són 
totes les que van demanar-la. 
Fa anys que la Penya ja no és el 
que era. Com més va pitjor. La 
situació del FCB no és bona, però 
com que els socis de la Penya ens 
sentim maltractats, no és culpa 

del Barça, és culpa de qui dirigeix 
l’entitat. Els socis no som burros!
D.C.P.

Tenim tot el dret a ser 
lliures
Som a l’any 1947, en plena dic-
tadura, acte estrany. Inauguració 
d'una estàtua del mestre Anselm 
Clave a Sabadell. El cor de la UEC 
d'Olesa hi assisteix, tanmateix 
com en molts altres cors de tot 
Catalunya, és festa gran pel ca-
talanisme, feia ja molt tems que 
no en gaudíem cap, els dictadors 
ens ho permeten però estem 
vigilants.
La concentració va ser completa 
a les 12.30 hores. Plaza España 
de Sabadell estava a sobreeixir de 
cantors, públic i policia a peu i a 
cavall. Seguidament, xerrada dels 
guripes de torn, missa molt llarga 

Correu

Les Escolápies amb la Marató Foto: CE
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NOVETAT! CURSOS DE REIKI DIRIGIT A NENS I JOVES
El Reiki pot ajudar nens i joves a:

ELEN KUN, Mestra de Reiki i Respiració Conscient. Hores convingudes: 619 742 816

PER CUIDAR-NOS MÉS I VIURE EN HARMONIA. PREUS ESPECIALS

Regala salut, regala Reiki

JOVES (11-14 ANYS) 27 i 28 DE DESEMBRE DE 10-17 H
NENS (6-10 ANYS) 29 i 30 DE DESEMBRE DE 10-14 H
 OLESA DE MONTSERRAT

•	Aprendre	a	viure	més	tranquils	i	més	centrats
•	Disminuir	l’ansietat	i	l’estrès	en	èpoques	d’exàmens	
•	Conèixer-se	millor	i	estar	més	segurs	de	sí	mateixos
•	Accelerar	la	sanació	de	desequilibris

•	Aprendre	a	alleujar	dolors	i	inflamacions
•	Millorar	la	immunitat	
•	Afavorir	la	creativitat

i cantada per la cinquantena de 
cors, tres peces d’en Clavé, cada 
fet va ser rubricat per el crit de 
“Viva F...”, “Arriba E...”, amb la mà 
dreta enlaire obligadament.
S'acaba l'acte a les 15 hores i 
tothom va a dinar al bar que 
hem escollit al matí; tots portem 
el menjar, les begudes seran del 
bar, les taules es paguen entre 
tots.
Dinar i cantar tot va ser un, 7 
cors fem sobretaula dins del bar, 
ens ho passem bé, avui fem festa 
gran i està força animada. Uns co-
ristes parlen amb l'amo i desapa-
reixen, de sobte sentim que estan 
cantant “El cant de la senyera” 
amagats en un cel obert, seguida-
ment, canten “La Santa Espina”, 
l’amo del bar s'ha quedat blanc 
com la paret (no fotem, si entre 
la bòfia m'ho faran pagar car), i 
ara què? Doncs “Els Segadors”, 
ara sí, ja canta tothom. L’himne 
de Catalunya s'acaba amb un fort 
aplaudiment i cares molt felices, 
no ha passat res i hem fet país, 
poc, però molt important.
Jo tinc 12 anys i començo a veure 
coses que no m'agraden gens. 
No vull sentir mai més a la meva 
vida, l’himne de Catalunya cantat 
d'amagat dins d’un cel obert, un 
acte com aquest, de por i sub-
missió és deplorable i degradant 
per a qualsevol persona d’aquest 
món. Cap espanyol ni govern 
d'Espanya tenen legalitat per 
imposar als catalans un tracte 
d'aquesta baixesa, penso que ens 
hem de rebel·lar democràtica-
ment  contra actes com aquest o 
similars; la llibertat és patrimoni 
de tota la humanitat, qui la prohi-
beixi als altres fent servir la força 
bruta de las armes o les seves 
lleis partidistes, no és pas un ser 
humà, és un monstre embrutit  
amb idees de poder i dominació i 
amb el cervell malalt ple de fòbia 
i rancúnia.
Per desgràcia, ara l'any 2014, aquí 
dins d’Espanya encara en tenim 
masses. Tornarem a ser bon-
dadosos amb ells, els donarem 
medicina i els anirem curant poc 
a poc, no hi ha dubte que amb pa-

ciència, constància i democràcia, 
assolirem els nostres objectius; si 
ho fem així, al final els catalans 
podrem decidir, votar i ser lliures.
Jaume Francesch Solé

Perspectives 
econòmiques 2015
Suposo que molts de vosaltres 
us podeu preguntar com pot anar 
l’any que ve en l'àmbit econòmic; 
comentem diversos conceptes  
que poden venir bé per tenir una 
idea més clara. Encara que la bola 
de vidre ningú la té, repassem la 
situació actual: nivells d'atur alts 
(26 % aproximadament), dèficit 
alt (7 % aproximadament), se-
guim emetent deute a un tipus 
d'interès del 2,30 % aproxima-
dament, i ens seguim endeutant 
cada vegada més perquè com ja 
he comentat en altres articles el 
dèficit de l’Estat és alt, no s’aca-
ba de cobrir amb la recaptació 
fiscal i cal anar emetent deute 
amb un volum bastant gran. Les 
retallades d'aquests últims anys 
i les pujades d'impostos només 
han servit per no tenir un dèficit 
per sobre de l’actual. Els salaris 
a Espanya han baixat un 20 %; 
aquest és un dels motius del per-
què som molt competitius a l’hora 
exportar. Podria donar més dades 
però crec que amb aquests ja són 
prou significatives per fer-nos una 
idea de la situació actual.
I què tenim per l'any 2015? El BCE 
injectarà capital en els mercats, 
això es tradueix en donar diners 
als governs per a fer inversions 
públiques; en els pressuposts de 
l’Estat aquesta partida serà de 
les més grans des del principi de 
la crisi. Al mateix temps rebrem 
fons europeus per fer el corredor 
Mediterrani i probablement (això 
encara no és segur) es comenci 
a fer dos gasoductes per portar 
gas del continent africà. Tot el que 
he comentat fins ara pot ajudar a 
ser el principi de la recuperació, 
ja que podria començar a baixar 
el nivell d'atur, fer despesa en 
inversió pública pot baixar la 
població en atur, es necessitarà 

contractar personal i al mateix 
temps tindrem menys despesa 
pública i més consum, es podrà 
repartir més els impostos del país 
i, com a resultat, podríem tenir 
una baixada del dèficit públic i un 
principi moderat de la recuperació 
econòmica. Bones festes!
Joan Prat Puig

Vides paral·leles: 
Na Cayetana, Mustafà i 
Mohamed
Com tothom sap, la XVI comtessa 
de Guimerà, Na Cayetana  Fitz-
James Stuart y de Silva Falcó 
y Gurtubay, traspassà el 20 de 
novembre (quina casualitat) de 
2014 el seu Palacio de las Dueñas 
de Sevilla a 88 anys.
Medis informatius de tota mena i 
condició han glossat les extraor-
dinàries virtuts de tan nostrada 
aristòcrata: ésser lliure, va viure 
intensament i, sobretot, “se puso 
al mundo por montera” entremig 
d'actes benèfics, “saraos” i “corri-
das” gràcies a l'immens patrimoni 
mobiliari i immobiliari acumulat 
des del segle XV. Si hem de fer 
cas de les revistes del cor, tan 
popular i estimada era que Sevi-
lla sencera s'ha endolat i plorat 
desconhortadament la seva mort 
(inexplicablement ningú informa 
si a Guimerà també hi ha hagut 
semblant sentiment).
Digueu-me demagog. Que la 
desaparició d'una anacrònica 
“Grande de España” que havia 
fet de la droperia la seva forma 
de vida, es converteixi en un fet 
de tan gran rellevància mediàti-
ca fent dels defectes virtuts per 
passar-te’ls descaradament per la 
cara, mentre veus com les perso-
nes que han de demanar permís 
per viure perquè depenen d'un 
sou, creen riquesa amb el seu 
treball i moren a causa d'aquest 
treball, són relegats a puntual 
notícia de quart de pàgina com a 
molt i després a l'oblit, demostra 
la misèria moral de la societat en 
què vivim... I, goita tu, de sobte 
m'ha fet venir al cap una realitat 
olesana concreta i colpidora i de 

la qual no m’exculpo la part de 
responsabilitat que em pertoca.
Algú recorda a Mustafà Ichioven 
i Mohamed El Emrani? Ho dubto, 
jo tampoc els recordava, però us 
dic que són dues persones íntima-
ment lligades a la cultura olesana. 
No han escrit cap “Passió” com 
en Joan Povill, ni són escultors 
com l’Amadeu Paltor, ni teòrics 
tèxtil o musicòlegs com en Daniel 
Blanxart, ni arquebisbes com en 
Ramon Torrella, tampoc humanis-
tes com en Cebrià Montserrat (o 
Cipriano quan exercia de censor 
eclesiàstic i atorgava el “Nihil obs-
tat”), ni tenen cap carrer a Olesa 
com tots ells.
Doncs recordeu: Mustafà Ichio-
ven i Mohamed El Emrani són els 
dos encofradors que el migdia 
del 22 de desembre de 1998 van 
perdre la vida en quedar sepul-
tats per una esllavissada de terra 
mentre feien els fonaments de la 
nostra “Casa de Cultura”.
La “Casa de Cultura” s'inaugurà el 
26 d'abril de 2003 i dues plaques 
recorden l'equip tècnic del projec-
te i l'alcalde del moment, però ni 
un record pel Mustafà Ichioven i el 
Mohamed El Emrani. Quina mer-
da de societat que cal recordar-li 
l'obvietat que va deixar escrita 
Bertold Brecht a “Preguntes d'un 
treballador que llegeix”:
“Qui va construir Tebes, la ciutat 
de les set portes?
Als llibres hi ha noms de reis.
Van arrossegar els reis els blocs 
de pedra?”.
Martí Obiols Casanovas

Voluntaris
El passat 29 de novembre l’As-
sociació de Voluntaris d’Olesa va 
celebrar al Casal el festival home-
natge a la gent gran i centenària 
d'Olesa 2014. Hi van participar les 
germanes Salvador, en Sadurní 
Paltor, en Llorenç Mimo, l'Antònia 
Oms, la Carmen Hita, el grup de 
ball Olesa Balla, i Olesa Sardanis-
ta, la Núria Castells; tots ells van 
posar a l’escenari interpretacions 
fabuloses, cadascú amb el seu es-
til, des de monòlegs, balls de saló, 
sardanes, cançó espanyola, poe-

Correu (cont.)
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sies, etcètera. La part protocol-
lària va ser un petit homenatge a 
la Felipa Hernández pel seu 100 
aniversari. La regidora de Serveis 
Socials, Georgina Muñoz va fer el 
lliurament d’un petit obsequi i li 
va dedicar unes emotives parau-
les als familiars de la Felipa, per 
que li facin arribar. Maria Carmen 
Manzanares presidenta de l’AVO 
també els va fer entrega d’un ram 
per l’homenatjada i va dedicar 
unes paraules a tots els assis-
tents. La segona part va tenir un 
emotiu moment per l’amic i volun-
tari Joan Miralles i per cloure el 
festival la coral Record, de l’AVO 
va interpretar, dirigits per la Maria 
Egea, unes boniques cançons de 
pel·lícules molt conegudes. I amb 
una cantada de tots els que hi ha-
vien intervingut en el espectacle 
va finalitzar aquest festival. Des 
de l’Associació volem donar les 
gràcies a tots els assistents que 
tot hi les inclemències del temps 
van venir, aquest va ser l'únic 
punt negatiu de la tarda, ja que 
va fer que moltes persones grans 
d’Olesa que haguessin volgut as-
sistir al festival és van haver de 
quedar a casa.
AVO
Corrupció
Tots som corruptes? Posem al-
guns exemples: aquella propina 

del jornaler al seu cap de colla 
perquè el continuï llogant, el re-
gal anual al metge o al capellà, el 
pernil per als influents del poble, 
la panera de Nadal per als direc-
tius d'empreses, les comissions 
al batlle per haver atorgat obres 
a dit a contractistes del seu ta-
rannà, aquells diners cobrats en 
negre per als regidors de torn 
per a l’adjudicació de tots els 
serveis de la població, las caixes 
de cava, vi o licors repartides 
entre els influents o entre amics 
de partit polític, vacances gratis, 
adjudicació de llocs de treball 
a amics o familiars, explotació 
infantil, prostitució, drogues, 
hisenda, comissions milionàries 
acceptades per membres dels 
governs nacionals i autonòmics 
en funcions siguin del color que 
siguin, obres de construcció na-
cional i internacional, compra i 
venta de terrenys de gran volum, 
compra de màquines de guerra 
terrestres, marítimes, aèries, 
ferrocarrils, petrolieres, entitats 
bancàries, comerç global, ajuts 
internacionals misteriosament 
desapareguts, contes il·legals 
en paradisos fiscals, tribunals 
comprats, institucions afavorides 
intocables i milers i milers de 
fraus mes, amb els que podríem 
omplir un interminable llibre de 

despropòsits.
Alguns diran que els humans som 
així, que aquesta manera d'actuar 
és el nostre natural tarannà i que 
no s’hi pot fer res. Tots sabem 
que ben al mig d'aquests falsos 
directius i corruptes hi ha molt 
bona gent que treballen de ferm, 
que es comporta legalment i que, 
sens dubte, són les víctimes de la 
situació. Això fa que aquests usur-
padors es tornin rics, poderosos, 
creguts i roïns, i en provoquin el 
rebuig dels que reclamen justícia, 
d'aquí a l’enfrontament només hi 

ha una mirada, i el xoc és inevita-
ble i cíclic: “les guerres”. Podem 
assegurar, que si els humans no 
som capaços de cercar una altra 
fórmula per conviure, més justa, 
adient i igualitària, que controli 
estrictament i amb fermesa els 
corruptes, dictadors, mentiders, 
religions, especuladors, el capita-
lisme enervat, els falsos polítics 
i profetes, i un llarg etcètera de 
lacres humanes, en aquest món 
nostre anomenat Terra, que és 
l'únic que tenim i on hem nascut 
tots per igual, i que desgraciada-
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ment només hi sabem conviure 
enfrontats amb menyspreu i odi 
profund, no assolirem pas la pau 
desitjada. No vull donar-me per 
vençut, però ho veig molt difícil i 
enrevessat, ja que les ànsies de 
riquesa i poder d'aquests paràsits 
xucladors de la raça humana, són 
tant terrorífiques i obsessives, 
que no tenim cap més remei que 
esperar que un dia arribi, potser 
per casualitat, algú amb una idea 
original que ens porti fins a la 
pau, la tranquil·litat i la concòrdia, 
una utopia per molts desitjada 
i pels polítics actuals fortament 
explotada.
JFS

L’esperit de Nadal
En poques ratlles en tindreu prou 
i no m’invento res que tots vos-
altres no sapigueu. Quina il·lusió 
fa quan finalitza l’any i es poden 
celebrar les festes de Nadal amb 
la família, tots plegats. Els més 
petits tenen la diversió assegu-
rada amb el pessebre, el tió, els  
Pastorets i les cançons nadalen-
ques. Aquesta tradició que molts 
de nosaltres hem viscut des de 
petits a casa nostra, sembla que 

el pas dels anys s’anés perdent 
totalment o ens la facin perdre 
aquells mandataris que, per ra-
ons polítiques, ens obliguin, per 
decret llei, a treure emblemes 
religiosos i a no deixar fer se-
gons què. Jo dic que la fe no ens 
la faran perdre mai, perquè la 
portem a dins. Uns més creients 
que altres, però cadascú a la 
seva manera. Aquesta és la meva 
opinió. Pels catòlics, aquestes 
festes tan assenyalades, són un 
reconeixement religiós, per al-
tres és un folklore i una tradició 
gastronòmica de molt consum, 
de la qual en surten beneficiats 
comerços i grans àrees comerci-
als, que aprofiten per obrir totes 
les festes per fer el Nadal, millor 
dit “l’agost”.
Joan Salmerón Lopez

Sobre la Creu de Beca
Entre les diferents caminades que 
procuro fer cada dia, ja que un ja 
és gran, avui he anat a caminar 
fins a la Creu de Beca, amb la idea 
de baixar després per Les Planes. 
Però en arribar al punt indicat, 
m’he assabentat que a la Creu li 
havien tallat el cap. De moment, 
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TRÈS CHIC HOME / DONA
Alfons Sala, 2  08640 Olesa de Montserrat
Telèfon 93 778 47 34

Us desitja Bones FestesMODA CASUAL AMB UN TOC CHIC

Pessebre vivent als jardins de La Clota, 1961 Foto: JSL
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LA COOPERATIVA DE L’AIGUA

www.cmineraolesana.cat Facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl           Twitter: @CMineraOlesana                 Canal YouTube: Comunitat Minera

Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat

Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
Fax: 93 778 16 86

correu@cmineraolesana.cat
www.cmineraolesana.cat

ACTES DEL 146è ANIVERSARI DE LA COOPERATIVA DE L’AIGUA
El passat dilluns 8 de setembre es van 
realitzar els actes de celebració de 
146è aniversari de la cooperativa en el 
marc del tradicional Concert de Nadal 
organitzat conjuntament amb l’ACF 
Olesa Sardanista i amb l’actuació de la 
Cobla Vila d’Olesa dirigida pel mestre 
Francesc Gregori.

Durant la celenbració es va procedir a 
fer diferents reconeixements de la mà 
del president de la Comunitat Minera 
Olesana, el Sr. Joan Arévalo, acompan-
yat pel Consell Rector.

 
Acte de reconeixement al Sr. Domingo 
Cortel i Ollé amb motiu de la fundació 
de l’Associació Voluntaris d’Olesa i 
Acte de lliurament del premi “Al ser-
vei d’Olesa” instaurat per la Comuni-
tat Minera Olesana a l’Associació Vo-
luntaris d’Olesa per la seva valuosa 
tasca solidària amb la gent gran.

D’uns anys ençà, el dia de la Comme-
moració de l’aniversari, la Comuni-
tat Minera Olesa SCCL. distingeix el 
treball solidari i el voluntariat que es 
desenvolupa a la societat civil olesana 
a favor dels ciutadans que més ho ne-
cessiten. Enguany els Òrgans Socials 
hem decidit distingir a l’Associació 
Voluntaris d’Olesa i el seu fundador, el 
Sr. Domingo Cortel i Ollé l’atorgament 
del premi, anual “Al servei d’Olesa”. 
Aquesta distinció es dóna pels seus 
Serveis d’ entrega altruista  i cívica  
per atendre les necessitats de la gent 
gran.

L’associació  va néixer  amb l’objectiu 
de convertir-se en un grup de volun-
taris per atendre i ajudar a les perso-
nes més grans d’ Olesa que tingues-
sin mancances i estiguessin soles. Un 
dels objectius de l’associació era tro-
bar respostes i possibles solucions a 
les necessitats de la gent gran.

El Sr. Domingo Cortel i Ollé, “MINGO”  
va ser l’ànima i fundador d’aquesta 
entitat. 

Abans de la  seva constitució com a 
associació, l’any 1993, ja era viva 
aquesta inquietud i treballava per a les 
persones grans. 

El “pinyol” de l’Associació Voluntaris 
d’Olesa el formaren una cinquantena 
de persones. La primera Junta va estar 
formada per: Domingo Cortel (Presi-
dent); Salvador Nolla (Vicepresident); 
Carmen Bermúdez (Secretària); Ricard 
Soldevila (Tresorer);  Jaume Garcia, 
Adolf Cortel, Antoni Fontanet, Ramona 
Rubio, Maria Carmen Manzanares, El-
vira Cassi, Domingo Galcerán, Carmen 
Polo i molts altres que en el transcurs 
dels anys hi han col·laborat.
Cal destacar que  el 22 de febrer de 
1993, es va fer la primera reunió de 
l’associació a la Sala de Ca l’Oriol i el 
dia 22 de març de 1996 l’Alcalde En-
ric Térmens va lliurar les claus del nou 
local, situat a la Sala Municipal de Ca 
l’Oriol.

Avui dia l’associació aixopluga una no-
drida i variada activitat, tota relacio-

nada amb la prevenció i millora de la 
salut  mental, social i motriu, tan ne-
cessària  en aquest període de la vida. 
Tot això ho fan possible els  voluntaris, 
olesans i olesanes que estan compro-
mesos amb aquella idea que el Mingo 
va sembrar.  

Avui l’associació és una realitat arrela-
da a la societat civil d’Olesa.

Gràcies Mingo pel llegat que ens has 
deixat. Olesa t’ho agraeix. 

Acte d’agermanament amb les fede-
racions de cooperatives: FEDECAP i 
CEDESAL de la República Argentina.

La Comunitat Minera Olesa SCCL ator-
garà els diplomes d’agermanament 
a la “Federación de Cooperativas de 
Agua Potable de la Provincia de Bue-
nos Aires” FEDECAP i al “ Centro para 
el Desarrollo de la Economía Social en 
América Latina“ CEDESAL. 

Nomenaments: President d’Honor (a 
títol pòstum) al Sr. Joan Riera i Cor-
rius i als socis d’honor de l’entitat.

Distincions que han concedit els Òr-
gans Socials de la Comunitat  Minera 
Olesana Sccl.
   
Nomenament de  “President d’Honor” 
a títol  pòstum al Sr. Joan Riera Corrius, 
en reconeixement  i agraïment   per la 
tasca realitzada  com a President de la 

Cooperativa  de 2009 a 2011. 

Nomenaments de Socis i Sòcies en 
reconeixement als valors Cooperatius  
demostrats al llarg  dels  anys a:

Eulàlia Oller Mimó, Sòcia 527   
Àngela  Armangou Orriols, Soci 359           
Conxita  Safont Comelles  Sòcia 193 
(Vídua de Francesc Calsina) 
Lourdes Quer  Pujol, Sòcia 464                 
Joan Vilà Jové, Soci 249
Enric Térmens i Beltran, Soci 514  
Jaime Blanco Carballo, Soci 6223 
Francisco Fernàndez Fernández, Soci 
872                                                            
Josep Alavedra Galceran, Soci 1229
Benet Font Boada, Soci 887      
Miquel Guillamón Casanovas, Soci 
2006
Josep Gil Sancho, Soci 2503 
Pedro  Torrente Torrente, Soci 1170
Carles Roca Gotsens, Soci 4651 
Arseni Martells Segura, Soci 3387
Josep Arévalo Vilà, Soci 3512  
Joan Segura Gotsens, Soci 1273
Maties  Morte  Salvador, Soci 531 
Joaquim Subirana Volta, Soci 2564
Oscar Duxans Segura, Soci1855 
Emilio Folch  Montfort, Soci5554
Ginés  Guevara Flores, Soci 4703 

Tots aquests reconeixements s’entre-
garan el proper 17 de gener durant el 
transcurs de l’Assemblea Extraordinària 
de la Comunitat Minera Olesana.
 
La Comunitat Minera Olesana vol 
desitjar a tots els seus socis i sòcies 
un Bon Nadal i un Feliç 2015. 

Reportatge fotogràfic dels actes del 146è aniversari i distincions socials fetes a l’Associació de Voluntaris d’Olesa i al seu fundador sr. Domingo Cortel i Ollé.
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BONES FESTES
VOLS LLUIR UNA CARA RADIANT AQUESTES FESTES? 
Fes-te RADIOFREQÜÈNCIA FACIAL, actua sobre 
la flacciditat i les arrugues.
I a més:
•	Per	cada	compra	de	crema	facial,	un	Tractament	Facial	Exprés	de	REGAL	!!!
•	Només	desembre,	per	cada	higine	facial,	una	manicura	de	REGAL	!!!
•	Bono	fotodepilació	4	+	1	/	Làser	de	Diodo.
•	Manicura	GELAC

Correu (cont.)

m’he enfadat, però després he 
pensat: “Benaventurats aquells 
que pateixen fam i tristesa!” En-
cara que no es donin compte que 
el fet de tallar la creu de ferro per 
anar a vendre-la al drapaire, per 
altres persones representa tallar 
una part de la nostra història ja 
que aquesta creu fa molts anys 
que fou plantada en aquest lloc.
1478: in loco vocato bequer...

1522: in loco vocato de Crux den 
Bequer
1548: peça de terra en lo lloc 
anomenat “Creu de Bequer”
1560: lo lloc dit les Planes de 
Bequer
1590: i de la Creu den Bequer...
1600: peça dita Creu de Bequa
1618: lloc anomenat Creu de Beca
I així, fins ara és anomenada Creu 
de Beca. Esperem que algú o altre 
pensi refer aquest accident social. 
Moltes gràcies.
Josep Maria Sibina Alsina

La jubilació
Quan hem treballat bastants anys 
ja desitgem que arribi la jubilació 
i hem omplert un sac de projectes 
i il·lusions, coses que no havíem 
pogut realitzar durant l’època la-
boral. Jo recordo que quan vaig 
deixar de treballar, el primer que 
se’m va ocórrer va ser comprar 
un piano i aprendre a fer funcio-
nar les tecles, explotar els meus 
dots d’artista teatral, cosa que no 
havia fet mai i... Però la realitat és 
molt més curta del que esperem. 
De vegades es perd la parella, les 
cames ja no et funcionen com 
abans i el cos es va malmetent. 
Has de suprimir algunes de les 

teves il·lusions, però no hem de 
deixar-nos arrossegar per aques-
tes negativitats i hem de gaudir 
de totes les coses bones que 
tenim les persones grans, de la 
nostra experiència  i aportar-les 
al nostre estimat jovent.
Maria Mercè Boada

Rectificació
A l’edició d’octubre vàrem publi-
car un article signat pel Salvador 
Jorba quan, en realitat, va estar 
signat pel Miquel Jorba. Fet l’acla-
riment, demanem disculpes per 
l’errada.
08640

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’au-
tor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: 
periodic08640@gmail.com

Bones Festes

Benvinguda Clara
7 de desembre de 2014
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Aquest Nadal sortegem carros de compra. 
V I N E  I  P A R T I C I P A ! ! !

I si véns el dimecres al matí, et convidem a un cafè.

Bones FestesLluís Puigjaner, 2
OLESA DE MONTSERRAT
Tel. 93 778 27 55

Anselm Clavé, 78 / 08640 Olesa de Montserrat / T. 93 778 41 88

P E R  D E S I TJ A R 
U N  B O N  A N Y

P E R  P A S S E J A R  P E L S 
C A R R E R S  N A D A L E N C S

P E R  R E G A L A R 
A Q U E S T E S  F E S T E S

T E M P O R A D A  TA R D O R - H I V E R N
b o n e s  f e s t e s

Bones Festes!

En petit comité
Podemos
Después del éxito de nuestra 
asamblea abierta del 8 de novi-
embre pasado, el Círculo Podem-
Podemos de Olesa de Montserrat 
continúa creciendo. En este mo-
mento, estamos en pleno proceso 
de constitución de los represen-
tantes del Círculo. Recordamos a 
todos los ciudadanos del municipio 
que pueden inscribirse en la página 
web www.podemos.info y partici-
par en la votación de los candi-
datos a la Secretaría General y el 
Consejo Ciudadano. Os animamos 
a votar. Si tenéis cualquier duda 
podéis contactar con nosotros 
en https://www.facebook.com/
groups/1470865089847450/ o en 
podemos.olesa.montserrat@gmail.
com
Podem-Podemos Olesa

Candidat socialista
L’assemblea del PSC d’Olesa ha 
escollit Juli Silva com a candidat a 
l’alcaldia a les properes eleccions 
municipals de maig del 2015. Silva 
va agrair al conjunt de militants 
la confiança que li ofereixen en 
aquest gest i va assegurar que “el 
nostre projecte compta amb per-
sones amb experiència, persones 
molt preparades i persones carre-
gades d’il·lusió per tirar endavant 
el nostre model de ciutat a Olesa 
de Montserrat”. El candidat socia-
lista va remarcar que “aquest nou 
projecte funcionarà i serem capa-
ços de recuperar la confiança dels 

votants socialistes a qui no varem 
saber escoltar. Ara estarem al car-
rer i basarem la nostra política en 
la proximitat i la transparència”.
L’equip de campanya començarà 
a treballar en breu perfilant les 
principals línies estratègiques del 
programa electoral per a les mu-
nicipals del mes de maig de 2015, i 
encetarà un procés de participació 
amb una ronda de contactes amb 
entitats i col·lectius de la ciutat. 
“Volem una Olesa de tots i totes. 
Una Olesa cohesionada, amb enti-
tats de tota mena i color, amb un 
comerç local creixent i participatiu, 
amb una atenció sanitària òptima, 
amb convivència i civisme pels car-
rers, amb instal·lacions municipals 
dignes i al servei de la ciutadania”.
“Els socialistes hem après, ens hem 
renovat i volem oferir als olesans i 
olesanes el millor projecte de ciu-
tat: una ciutat amb recursos, amb 
promoció econòmica, amb cura de 
la seva gent” i sobretot “amb uns 
polítics propers, sensibles, valents 
i que mirin Olesa de Montserrat 
dels futurs anys amb el cap i amb 
el cor”, ha afirmat el candidat.

Nous càrrecs
El passat 15 de novembre, en 
assemblea d’afiliats celebrada a 
la seu del sindicat Unió Lliure de 
Treballadors (ULT) a Olesa, es van 
renovar els càrrecs de l’executiva.
La nova executiva està formada 
per treballadors i delegats d’em-
preses, tots sindicalistes amb 

molta experiència i joves de nova 
incorporació, entre els quals hi 
ha tècnics en gestió laboral, en 
Seguretat Social, en prevenció de 
riscos i salut laboral, en dret tribu-
tari i en assessoria fiscal, i formen, 
junt a l’equip jurídic del sindicat, 
un conjunt d’assessors preparats 
per donar resposta als problemes 
laborals i socials de treballadors i 
treballadores del Baix Llobregat.
Executiva ULT: Mari Carme Gómez 
García (Secretaria General), Juan 
Miguel Lesmes Espinar (Organitza-
ció), Nuria Presas Morral (Econo-
mia), Juan Manuel López Romero 
(Acció Sindical), David Colell Llofriu 

(Formació i Propaganda), David 
Rius Capalvo (Salud Laboral) i Car-
les Lorite Gómez (Comunicació).
En paraules de la nova Secretaria 
General “La Unió Lliure de Treba-
lladors sempre ha estat un sindicat 
on encoratgem tothom a participar 
i on valorem molt la consciencia 
social i sindical. El sindicalisme no 
es fa en despatxos, es fa a les em-
preses i allà on es vulnerin els drets 
i la dignitat dels treballadors”.

PD: Podeu enviar els vostres es-
crits a: periodic08640@gmail.com 
i preguem que no superin les 30 
ratlles.El candidat socialista, Julio Silva Foto: JS



0864012

Desembre
Fins el 12 de 
desembre

Concurs de pessebres 
casolans. Poden participar-
hi nois i noies de 6 a 13 
anys d’Olesa. Es visitaran 
els pessebres els dies 27 
de desembre al matí i el 28 
de desembre a la tarda. El 
lliurament de premis es farà 
el dia 18 de gener al Casal. 
Organització: Agrupament 
Escolta i Guia Sant Bernat 
de Claravall.

Dijous 11

Taller de manualitats. A 
partir de les 17.10 h, a la 
llar d’infants La Baldufa. 
Organització: La Baldufa.

Presentació del llibre 
Olesa de Montserrat 
desapareguda, a càrrec 
dels seus autors, Xavier 
Rota i Elisabet Martínez 
Nogareda. A les 19.30 h, a 
la Biblioteca. Organització: 
Editorial Efadós i Biblioteca.

Divendres 12

Taller i xerrada sobre 
Decoració nadalenca. 
A les 18 h, a la Comunitat 
Minera Olesana. 
Organització: Ariadna.

Taller “Christmas letter 
to Santa” (practica 
l’anglès!) per a nens i 
nenes de 3 a 8 anys. A 
les 17 h, a la Biblioteca. 
Organització: Kids & Us 
Olesa.

Conferència “Coves 
i avencs de la 
Mediterrània” i projecció 
de  diversos curtmetratges 
d’espeleologia, a càrrec 
de l’espeleòleg Víctor 
Ferrer Rico. A les 19.30 
h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Secció 
de Geografia i Ciències 
Naturals del CMRO.

Dissabte 13

Club de lectura de 
novel·la negra: El monje, 
de Matthew G. Lewis. A les 
11 h, a la Biblioteca.

Fira de Nadal 2014, fira 
d’artesania i productes 
de la terra i cantada de 
nadales. De 8 a 21 h, al 
carrer Salvador Casas i a 
la plaça Fèlix Figueras i 
Aragay.

Inauguració de 
l’exposició de diorames 
de pessebres. A la Casa de 
Cultura, fins l’11 de gener. 
Organització: Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

“Storytime”: hora del 
conte en anglès. A les 
11.30 h, a la Biblioteca. 
Organització: Kids & Us 
Olesa.

Estrena de l’espectacle 
“Fang i setge”. A les 21 h, 
al teatre La Passió. 

Diumenge 14

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Espectacle familiar: 
“Sol amb la lluna”. A les 
17.30 h, al Casal Cultural. 
Organització: La Xarxa 
Olesa.

Partit futbol sènior 
femení EFO 87. A les 
16.30 h, al Camp Municipal. 
Donatiu de 3 € per a 
col·laborar amb la Marató de 
TV3 per a les malalties del 
cor.

Dilluns 15

Hora del conte: “La 
ventafocs”, a càrrec de 
Sherezade Bardají. Per a 
nens i nenes de 4 a 7 anys. 
A les 18 h, a la Biblioteca.

Dimarts 16

Trobada amb Ramon 
Soler, treballador del 
sector tèxtil i autor de 
Peguera, l’ànima d’un poble 
i Fil i carbó: el món de 
les fàbriques, la vida de 
les famílies a les colònies 
industrials. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

Dimecres 17

Hora del conte per a 
petits lectors (0 a 3 
anys), amb Santi Rovira. A 
les 19 h, a la Biblioteca.

L’agenda del desembre'14, gener '15

Descomptes i liquidacions per 
restructuració en perfumeria i 
maquillatge

Rambla de Catalunya, 19 A
OLESA DE MONTSERRAT
93 778 28 11

dte. 
30, 40 
i 50% 
Essence 
Loreal

Max Factor
Deborah

Segueix-nos
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L’agenda del desembre'14, gener '15
Va de concert! Combos 
d’adults. A les 20 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música.

Jam session. A les 21 
h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dijous 18

Presentació del llibre 
Las clases del maestro 
Picasso, de Ricardo 
Peregrina. Un llibre per als 
més petits que recull trucs 
i consells per aprendre 
a dibuixar. I, després, 
petit taller de creació de 
personatges. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Concert de Nadal. A 
les 18 h, a la Parròquia. 
Organització: Escola 
Municipal de Música.

Divendres 19

Hora del conte, amb la 
Montse Nomen. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Club de lectura general, 
moderat per Santi Baró. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca. 

Va de concert! 
Formacions. A les 20 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dissabte 20

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Diumenge 21

Pujada del pessebre 
a Creu de Saba. A les 
8, al local de la UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Manualitats nadalenques, 
visita del Pare Noel i 
Caga tió. Des de les 11 h, 
al local social de l’AV Les 
Planes.

Concert de Nadal amb 
“Les veus d’Ariadna”. 
A les 18 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: 
Ariadna.

Concert de Nadal: “El 
poema de Nadal”, de 
Josep Maria de Sagarra. 
A les 18 h, a la Parròquia. 
Organització: Escolania i Cor 
Jove.

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Dimarts 23

XX Cursa de Nadal de 
l’IES Daniel Blanxart. A 
les 10 h. Circuit urbà pels 
carrers d’Olesa (sortida i 
arribada al mateix institut). 
Organització: IES Daniel 
Blanxart. 

Dijous 25

Missa del Gall. A les 12 
de la nit, a la Parròquia. 
Col·laboració: Escolania i 
Cor Jove.

“Els pastorets”. A 
les 18.30 h, al Casal. 
Organització: Associació El 
Casal d’Olesa. 

Divendres 26

Animació i Caga tió 
infantil. A les 12 h, a la 
UEC.

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Dissabte 27

Torneig solidari d’equips 
femenins. Al Camp 
Municipal. Organització: 
EFO’87.

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Diumenge 28

Patge Viu-Viu. A partir de 
les 11 h, al teatre La Passió.

“Els pastorets”. A 
les 18.30 h, al Casal. 
Organització: Associació El 
Casal d’Olesa. 

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

ÚLTIMS 
NÚMEROS 

DE LA GROSSA 
DE CAP D’ANY!!!
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L’agenda del desembre'14, gener '15
Dimarts 30

Recital poètic musical 
del Poema de Nadal, d’en 
Josep Maria de Sagarra, 
a càrrec de la companyia 
“Teatre de les Golfes”. A 
les 18.30 h, a la Casa de 
Cultura. Donatiu 5 €. La 
recaptació es lliurarà a la 
Marató de TV3.

Dimecres 31
Gran comiat de l’any 
2014 i benvinguda 
al 2015 a la torre del 
campanar d’Olesa, 
amenitzat amb música. 
A partir de les 23.45 h. 
Organització: Ajuntament.

Festa de Cap d’Any 
amb Andreu Presas de 
Ràdio FlaixBac, Dj Doe 
i Mike Lorian. Serveis: 
barra, menjar, guarda-
roba, local climatitzat i 
autobús. A partir de la 1 h, 
al pavelló Salvador Boada. 
Organització: Bloc Juvenil.

Festa de Cap d’Any per 
a socis i amics de l’AV 
Les Planes. A partir de les 
0.30 h, al local de l’AV Les 
Planes.

Festa de Cap d’Any. A 
partir de les 0.30 h, a la 
UEC. Organització: UEC 
Olesa.

Gener
Divendres 2
Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Dissabte 3

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Diumenge 4

Danses Olesa. Trobada 
per aprendre a ballar 
danses tradicionals 
dels Països Catalans, 
Occitània i d’arreu 
d’Europa. A les 18 h, a la 
plaça Nova (sota la Torre 
del Rellotge). Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

“Els pastorets”. A 
les 18.30 h, al Casal. 
Organització: Associació El 
Casal d’Olesa. 

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Dilluns 5

Arribada de SS. MM. els 
Reis d’Orient i tradicional 
cavalcada. Recorregut: 

plaça Dr. Fleming, c. 
Pau Casals, av. Francesc 
Macià, c. Amadeu Paltor, 
c. Argelines, c. Anselm 
Clavé, c. Jacint Verdaguer, 
av. Francesc Macià i plaça 
Catalunya. A les 18.15 h.
*En cas de pluja els Reis 
arribaran al teatre de La 
Passió a les 18.30 h. Els 
accessos al teatre es faran 
en tres torns segons els 
horaris següents: 1r torn, 
de 18.30 a 19.15 h; 2n torn, 
de 19.45 a 20.30 h, i 3r 
torn, de 21.00 a 21.45 h. 

Dimarts 6

“Els pastorets”. A 
les 18.30 h, al Casal. 
Organització: Associació El 
Casal d’Olesa. 

Des del 6 i fins al 
dimarts 13, recollida 
d’arbres de Nadal. Punts 
de recollida a la Plaça 
Catalunya, als punts de 
recollida de poda i a la 
Deixalleria Municipal.

Divendres 9

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Dissabte 10

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Diumenge 11
Baixada del pessebre. A 
les 8 h, sortida del local de 
la UEC. Organització: UEC 
Olesa.

Recollida d’ampolles de 
cava. Com cada any, els 
nois, noies, pares, mares 
i caps de l’Agrupament 
Escolta Sant Bernat de 
Claravall passaran per les 
cases del poble per recollir 
ampolles de cava buides. Si 
no voleu que us despertin, 
deixeu les ampolles al 
llindar de la porta! Durant 
tot el matí. Organització: 
Agrupament Escolta Sant 
Bernat de Claravall.

“Els pastorets”. A 
les 18.30 h, al Casal. 
Organització: Associació El 
Casal d’Olesa. 

Espectacle “Fang i 
setge”. A les 21 h, al teatre 
La Passió. 

Ballada de sardanes amb 
la cobla Ciutat de Cornellà. 
A les 18 h, a la UEC. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista i Comunitat 
Minera Olesana.

A
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Aquest nadal gaudeix i regala:
•	Si	et	fas	ungles	de	porcellana,	
	 50 % dte a rentar i marcar
•	Per	un	Tractament	de	lluentor,	
	 un esmalt permanent a 10 €
•	Per	un	Tractament	d’allisat	i	queratina,	
	 ungles permanents Gratis
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L’agenda del desembre'14, gener '15
Divendres 16

Hora del conte: “De 
quin planeta ets, Anna 
Tarambana?”, amb la 
Mon Mas. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Inauguració de 
l’exposició “La infància 
del PSUC 1936-1939”. 
Fins al 25 de gener al PSUC 
Olesa.

Diumenge 18

Espectacle familiar: 
“Musiquetes de paper”, 
a càrrec de la companyia 
Fem Sonar les Musiquetes. 
Lliurament dels premis del 
Concurs de Pessebres de 
l’Agrupament Escolta. A les 
17.30 h, al Casal d’Olesa. 
Organització: La Xarxa 
Olesa.

Dimecres 21

Taller sensorial. A les 
17.05 h, a la llar d’infants 
Taitom. 

Dijous 22

Taller per a nens i nenes: 
“Internet segura”, 
a càrrec dels Mossos 
d’Esquadra. A les 17.30 h, a 
la Biblioteca.

Divendres 23

Club de Lectura general: 
El sentit d’un final, de 
Julian Barnes. A les 18.30 h, 
a la Biblioteca.

Diumenge 25
Cinema infantil: 
Doraimon i Nobita 
Holmes al misteriós 
museu del futur. A les 
17 h, al Casal d’Olesa. 
Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Cine club: La millor 
oferta. A les 19 h, al Casal 
d’Olesa. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dijous 29

Nit d’òpera: Andrea 
Chénier. A les 20.15 h, al 
Casal d’Olesa. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Divendres 30

“De ceràmiques i 
baluards”. Balanç de la 
intervenció arqueològica 
de prevenció a la plaça 
de la Cendra. A les 19 
h, a la Casa de Cultura. 
Organització: L’Arrel Acció 
Cultural i CMRO.

Ruta de Pessebres
Pessebres que podeu visitar 
durant aquestes festes.
•	 Ajuntament	d’Olesa	de	

Montserrat, Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay, s/n.

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

•	 Associació	de	Botiguers	i	
Comerciants d’Olesa, c. 
Salvador Casas, 33.

•	 Biblioteca	Santa	Oliva,	c.	
Salvador Casas, 28

•	 Botiga	Núria,	c.	Església,	31
•	 Cal	Boter,	c.	Coscoll	6-8.
•	 Cal	Galitó,	c.	Calvari,	42-44
•	 Cal	Pel·la,	c.	Ample,	39
•	 Cal	Rapissa,	c.	Ample,	25
•	 Comunitat	Minera	Olesana,	c.	

Alfons Sala, 42
•	 Emili	Cascante	Ferrer,	c.	

Argelines, 8
•	 Esplai	d’Avis	d’Olesa,	Parc	

Municipal
•	 Estudi	fotogràfic	Pere	Grimau,	

Passeig del Progrés, 35
•	 Eugeni	Moreno,	c.	P.	Casals,	26
•	 Exposició	de	diorames	de	

pessebres a la Casa de Cultura
•	 Ferreteria	Ricard	Vila,	Plaça	

Catalunya, 49
•	 Ferreteria	Scorpio,	c.	

Ferrocarrils Catalans, 15
•	 Floristeria	Rosa	d’Abril,	
 c. Colom, 109
•	 Forn	Pubill,	c.	Alfons	Sala,	20
•	 Fundació	Agrícola	Olesana,	
 c. Anselm Clavé, 94
•	 IFAMSA	SL,	Plaça	Catalunya,	14
•	 Joaquim	Boada,	c.	Sastre,	3
•	 Mercat	Municipal,	Plaça	

Catalunya
•	 Miguel	Marín,	c.	Empordà,	88
•	 Oficina	del	Nucli	Antic,	c.	

Salvador Casas, 3
•	 Papereria	Núria,	c.	Salvador	

Casas, 4-6

•	 Parròquia	Santa	Maria,	pl.	Nova
•	 Pastisseria	Magda,	Rambla	

Catalunya, 18
•	 Pastisseria	Perarnau,	c.	Salvador	

Casas, 31
•	 Pessebre	del	carrer	de	Fora,	c.	

Argelines, 51-53
•	 Plats	Cuinats	Can	Miquel,	Plaça	

Catalunya, 34
•	 Punt	33,	c.	Lluís	Puigjaner,	33
•	 Residència	Ntra.	Sra.	de	

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

Argelines, 137
•	 Ricard	Solernou,	c.	Coscoll,	26.
•	 Rostisseria	Gall	Dandy,	Passeig	

del Progrés, 52
•	 Secretos	Íntimos,	Rambla	

Catalunya, 13
•	 Teatre	de	La	Passió,	pl.	de	l’Oli
•	 Tella	Teixits,	porxos	de	la	plaça	

de les Fonts
•	 Topcyser	Interiorisme,	
 c. Jaume de Viver, 5
•	 Vidrieria	Sibina,	c.	A.	Sala,	39
Per obtenir més informació 
consulteu el web: www.
pessebristesolesa.wordpress.com

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.
L’Ajuntament ha informat que 
en cas de pluja els espectacles 
exteriors organitzats per 
l’Ajuntament se suspendran, 
excepte l’arribada Reis d’Orient, 
que es farà al teatre de La 
Passió, i aquells actes en què 
s’especifiqui l’espai alternatiu. 
L’Ajuntament es reserva el dret 
de suspendre qualsevol de les 
activitats per raons de seguretat 
i/o administratives.

Sayas Sport

Bones
Festes

Rambla de Catalunya, 27
Olesa de Montserrat (Barcelona)
T 931 827 381

Aquest Nadal , la Botica , t’ho posa fÀcil, Regala:
GRAN VARIETAT EN 
COSMÉTICA NATURAL.

CISTELLES INFANTILS 

PER A NADONS

TARGETA REGAL

CISTELLES ORIGINALS, 
DIFERENTS I MOLT 
ECONÒMIQUES.
ESCULL LA TEVA! 
O TE LA FEM!

ESTALVIA FINS UN 
80% EN EL TEU
PERFUM FAVORIT. 
MÉS DE 160 
REFERÈNCIES.

6,90 € 50 ml

10,90 € 100 ml
FLASCÓ GRATIS

2015 08640
Periòdic mensual d’Olesa de Montserrat www.periodic08640.com

El dret a la integració laboral 

de les persones amb discapacitat

www.periodic08640.com

calendari 2015
A BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ PRO-DISCAPACITATS SANTA OLIVA

JA A LA 
VENDA!

5 €
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Entrevista amb
Martí Alcón, 
integrant de “Camino a Cienfuegos”
Un pintor alpinista, un encofrador que inventa còctels i un enginyer 
que produeix discos es troben a l'inici del camí cap a Cienfuegos. 
Quan s'esdevé aquest fenomen quàntic es barregen les arrels més 
profundes de la música llatina (flamenc, bossa nova, samba, salsa, 
boleros...) amb el principi d'incertesa: el jazz.

P: Primer va ser Carrer Mallorca i ara...
R: Carrer Mallorca va ser el primer grup que vaig tenir. Va ser un 
grup que es va formar el 2006, va gravar 2 discs els anys 2008 i 
2009, i es va dissoldre a principis d’any del 2012. Els components de 
Carrer Mallorca vam començar a estudiar a la universitat, a treballar 
i a tenir altres projectes musicals més exigents. A causa d’aquests 
factors, el grup sencer va decidir deixar de tocar amb aquest nom. 

P: ¿Com neix “Camino a Cienfuegos”? 
R: “Camino a Cienfuegos” neix de la unió de tres músics que havíem 
tocat molt poc junts. El primer contacte va ser a causa d’un con-
cert que va sorgir. Manuel Barrios ens va trucar per convocar 3 o 4 
assajos i confirmar la data de l’actuació. Érem 7 o 8 músics. Degut 
a aquest esdeveniment, vam quedar un altre dia només nosaltres 
tres amb la idea de muntar una formació a trio que interpretés 
Latin Jazz. Recordo que vam assajar poc més d’una hora gravant 
tot el que sortia. 

P: El nom ve de...
El nom no va sorgir tan fàcilment com la formació, l’estil i el re-
pertori. Vam estar temps buscant un nom que ens definís, però no 
resultava gens senzill ja que encara s’estava gestant el projecte de 
banda. Un bon dia, ens va semblar que havíem trobat el nom ideal: 
Camino a Cienfuegos. Cienfuegos és una regió de Cuba, país del qual 
prové l’essència que ha anat adquirint el nostre trio (musicalment 
parlant). Per altra banda, forma un curiós joc de paraules amb el 
nom propi de Camilo Cienfuegos, un personatge molt important de 
la història llatinoamericana.   

P: És difícil definir el vostre estil musical?
R: Camino a Cienfuegos intenta unir temes amb arrels llatines (ja 
sigui flamenco, bossa nova, samba, salsa, son…) amb el jazz. La 
nostra música permet sentir en un concert el Quizás (bolero) tot 
seguit del Tenor Madness (jazz blues), o bé interpretar el Caravan 
(swing) amb un cajón flamenco. 

P: I ja teniu el primer CD...
R: Després d’un any d’actuacions en sales de concerts, restaurants, 
festes privades, etc. Camino a Cienfuegos decideix gravar un disc. 
Vam començar l’octubre de 2013 amb la finalitat d’enregistrar els 
temes que havíem estat tocant durant tot aquest temps. Vam gravar 
el treball al nostre local d’assaig, amb jo mateix com a enginyer 
de so. Tots els temes estan gravats d’una presa, tocant tots tres 
alhora. En dues cançons apareix Lluís Alcón a la bateria i pailes. El 
disc ha sortit a la venta el juliol d’aquest any.     

P: Què opines del món musical a Olesa?
R: Personalment, opino que a Olesa hi ha molta música. És a dir, 
molts grups, molt bons músics, i molta gent que dóna suport a 
aquesta activitat cultural. A més, tenim una gran sort: aquesta 
Escola Municipal de Música. Tot i així, no penso que sigui una de les 
millors èpoques que ha passat Olesa, referent al tema de concerts. 
Cada cop resulta més difícil a moltes associacions poder pagar a 
músics. Fins i tot en ocasions, es deneguen permisos per realitzar 
activitats musicals com ara jam sessions a les 19 hores i coses per 
l’estil. Tot i així, estic content: la població té moltes ganes de sentir 
música, d’escoltar-ne i de fer-ne.

Fitxa tècnica
Piano: David “El cangrejo” Muñoz Guillamón
Congas, cajón i percussió: “Manolito Barrios” López Abada
Baix elèctric: Martí Alcon Quer “Aguacateman”
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Escacs
Al XXXII Open d'Escacs de Mar-
torell acabat recentment, les ger-
manes olesanes Martín han marcat 
una fita per als escacs olesans: 
la Sònia ha quedat campiona del 
grup B amb 6 punts i mig sobre 9 
entre un total de 44 participants. 
La germana de la Sònia, la Laura, 
ha ocupat el segon lloc del grup C 
amb 7 punts de 9 possibles entre 
un total de 78 jugadors i jugadores. 
Enhorabona!

Balance
Después de una muy buena tem-
porada, Antonio Pareja ha termi-
nado el año con un desgraciado 
accidente casero que lo hace 
pasar por quirófano para poder 
sanar el tendón supraespinoso. 
Sin embargo, su balance es muy 
positivo. De 16 pruebas, subió al 
podio en 13 ocasiones y cosechó 
los siguientes títulos: campeón del 
Campeonato de España de Triatlón 
Cros (Calella), del Campeonato de 
España de Acuatlón (Altafulla), del 

Campeonato de Catalunya de Tri-
atlón (Montgat) y del Campeonato 
de Catalunya de Aquatlón (Platja 
d’Aro). También fue subcampeón 
en el Campeonato de España de 
Duatlón Cros (Calella), en el Cam-
peonato de España de Trialtón 
(Altafulla) y en el Campeonato de 
Catalunya de Duatlón de Montaña 
(Sant Andreu de la Barca). ¡Enho-
rabuena y pronta recuperación a 
este brillante deportista!

Bons resultats
El corredor olesà de ciclisme de 
muntanya de l’equip Tu aluminio 
grup TecniToldo/Ingimec, David 
González, ha finalitzat quart a la 
final de la categoria M-40. Gràcies 
a la seva regularitat en el campi-
onat Open Inverse BTT Premi de 
tardor, ha finalitzat amb els re-
sultats parcials següents: 13è a la 
general, 7è d’M-40 (Cervelló); 8è a 
la general, 5è d’M-40 (Sant Julià de 
Vilatorta); 7è general, 6è de M-40 
(Viladecans) i 8è general, 7è d’M-
40 (Sant Celoni). Per la seva part, 
José Manuel Salguero, del mateix 
equip, va finalitzar primer a la 3a 
Marxa BTT d’Esparreguera, cele-
brada el passat 12 d’octubre amb 
un temps d’1 h 42' 48''.

Presentació
El passat diumenge, 30 de novem-
bre, es van celebrar a Olesa els 
partits de presentació i preparació 
de la Selecció Comarcal del Baix 
Llobregat de Futbol Sala amb la 
Selecció de la Catalunya Central i 

Esport olesà

Bones Festes

EMPORTA’T SOLUCIONS
Respostes professionals per a l’empresa

Mallorca,11-13 bx.
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ambit@ambitassessor.com
www.ambitassessor.com
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B o n e s  Fe s t e s

REGALA 
BELLESA

Germanes guanyadores Foto: JB
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del Vallès Occidental. Durant tota 
la tarda es va respirar un molt bon 
ambient de futbol sala i es va poder 
gaudir amb el grandíssim nivell dels 
millors jugadors i jugadores de la 
nostra comarca.
Per la nostra entitat, ha estat un 
orgull poder acollir aquest esdeve-
niment i volem felicitar els orga-
nitzadors i els seleccionadors per 
la bona tasca desinteressada que 
estan fent i també volem felicitar 
els protagonistes d’aquesta festa, 

els jugadors de la selecció, entre 
els quals hi ha 8 olesans. 
Futbol Sala Olesa

270 busquen l’essència
El passat 16 de novembre va 
ser el dia de la presentació dels 
equips dels Nou Bàsquet Olesa: 
els nens i nenes, nois i noies que, 
setmana rere setmana, vesteixen 
la samarreta de l’entitat van ser 
els grans protagonistes. Els 24 

equips del club van tenir un vídeo 
de presentació on cada conjunt 
responia una pregunta relacionada 
amb l’essència que busca l’NBO. 
I, posteriorment, cada equip, ju-
gador per jugador, va anar sortint 
al centre de la pista. En el tram 
final de la presentació, i en el torn 
de paraules, el president del Nou 
Bàsquet Olesa, Jordi Dalmases va 
agrair a tots l’assistència, la feina 
realitzada i va aprofitar per fer un 
resum del que ha suposat el primer 

any d’existència pel club de bàs-
quet d’Olesa. Per la seva part, el 
president de la Federació Catalana 
de Bàsquet, Joan Fa, va felicitar al 
club per la presentació i va voler 
destacar la gran feina que es rea-
litza a Catalunya en el bàsquet de 
formació. Un fet que, segons Fa, 
permetria que unes seleccions ca-
talanes de bàsquet serien entre les 
cinc millors del món en l’actualitat.

Esport olesà (cont.)



08640 19

Menú migdia de dimarts a dissabtes.
I les nits de dijous a dissabtes Nou Menú Degustació amb bons plats i els nostres suggeriments.
Menús a mida per a grups... Us encantaran !!!

Bones Festes

Comença un projecte nou. Demana’ns pressupost  Gestió integral de projectes

Manteniments i desbrossaments

Obra nova

Rehabilitacions i reformes

Naus industrials

Teresa Gil. Mallorca, 44 B   08640 Olesa de Montserrat   +34 93 778 07 90   info@novesconstruccions.com   www.novesconstruccions.com

Bones Festes

WWW.TONIDELGADO.COM

U S  D E S I TJ A  B O N E S  F E S T E S

Classificats
Treball

g Señora con amplia experien-
cia en servicios domésticos se 
ofrece para labores del hogar, 
cuidado de ancianos o depen-
dientes y niños. Interesados, 
llamar al tel.: 93 742 77 06 
(África).

g Noi amb nivell d’anglès alt 
s'ofereix per fer classes d'an-
glès fins a nivell de First. Dis-
ponibilitat molt àmplia i preus i 
lloc a concertar. Contacteu amb 
Marc Solà, tel.: 618 933 902.

g Problemes amb el teu ordi-
nador, tablet o mòbil? Tècnic 
informàtic, econòmic. Tel.: 684 
014 194.

g Dona amb experiència s'ofereix 
per cuidar gent gran i per les 
tasques de la casa. De dilluns 
a diumenge. Ana Maria, tel.: 93 
778 1319.

g Masaje a 2 o 4 manos, a domici-
lio o en consulta, quiromasaje, 
deportivo, reflexo. Tel.: 616 
232 068.

g Busco trabajo de mantenimi-
ento de jardines, ayudante de 
cocina, cuidado de señores 
mayores. Soy un chico de 35 
años muy dinámico, tengo 
coche para desplazarme y dis-
ponibilidad inmediata. Tel.: 645 
407 736. 

g Clases de inglés garantizado. 

Particular y económico. Niveles 
básico, intermedio y avanzado. 
Preparación para exámenes en 
general. Tel.: 672 077 409.

g Limpiezas en comunidades, 
cristales comercios y particu-
lares, persianas comercios y 
particulares, rótulos, viviendas, 
oficinas, parkings. Tel.: 669 142 
382.

g Se ofrece auxiliar de enfer-
mería con título para cuidar a 
niños y a persones mayores. 
Soy una persona muy cariñosa 
y alegre, y me encanta ayudar 
a la gente. Tel.: 673 956 920.

g Senyora seria i responsable 
s’ofereix per fer de cangur i per 
cuidar persones grans. Hores 
a convenir. Tel.: 655 849 132 
(Núria).

g Llicenciada en Filologia catala-
na s'ofereix per fer classes tant 
de reforç escolar de llengües a 
alumnes de primària i secun-
dària, com de llengua catalana 
a adults. Tel.: 618 593 373 
(Emma).

g Universitària s'ofereix per fer 
de cangur a nens i nenes tant 
entre setmana com en festius. 
Preu a convenir. Tel.: 654 707 
318.

Automotor
g Es lloga plaça d’aparcament al 

carrer Colón, 180. Tel.: 679 211 
082.

g Llicència taxi d’Olesa de Mont-
serrat, amb cotxe o sense. 
Interessats, truqueu de 18 a 
22 h, al tel. 657 950 393.

g Lloguer de plaça d’aparcament 
al Casc Antic, carrer Ample. In-
teressats, truqueu als tel. 635 
668 377 o 609 703 687.

g Es busca garatge amb com a 
mínim 3,20 m altura, 3 m am-
ple, de 25 a 45 m2  amb llum 
per aparcar una roulotte-bar. 
Preu a convenir. Es precisaria 
que fos en un carrer ample i 
amb poc transit. Interessats, 
trucar al tel: 610 487 355 (Jo-
sep).

g Plaça de pàrking en venda al 
carrer Benet Margarit: Preu: 
7800 € (negociables). Tel: 673 
859 199.

g Se alquilan 2 plazas de aparca-
miento para moto. Calle Ama-
deu Paltor, 22 (Los Closos). Tel: 
605 093 560.

Immobiliària
g Local comercial en alquiler al 

lado del parque, Ayuntami-
ento y Correos. Totalmente 
equipado, apto para cualquier 
negocio, trato directo con el 
propietario. Tel.: 629 386 117.

g Alquilo 3 habitaciones, dos do-
bles y una individual en casa 
chalet en Las Planas, solo para 
chicas; las dos dobles, 250 

euros cada una y la individual, 
225. Interesadas, contactad 
con Ely al tel. 653 116 149.

g Se alquila piso céntrico, de 70 
m2, con 2 habitaciones dobles 
y una sencilla, con mucha luz y 
buenas vistas, todo reformado, 
como nuevo. Precio: 450 euros. 
Tel.: 635 029 284 (Pepi).

Diversos
g Servei gratuït de recollida 

de trastos. No llenci res. De-
sembarassem pisos, trasters, 
garatges. Li portem els seus 
objectes a la deixalleria. Ges-
tionem compra i venda d'an-
tiguitats. Organitzem la seva 
mudança i transport. Tel.: 619 
042 495.

g Es ven TV Philips de tub, 28" 
en molt bon estat, amb co-
mandament a distància i amb 
aparell de TDT de regal. Preu: 
30 euros. Interessats, envieu 
whatsapp o truqueu al 618 593 
373.

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.

MODA INFANTIL DE 0 A 16 ANYS

Anselm Clave 100 Local 16 (Galeries d’Olesa) Tel. 93 778 16 99
      LanecBlauOlesa   montsemoreno68@gmail.com

15% dte a partir 
de 30 € en compres

AQUEST NADAL

20% dte a partir 
de 50 € en compres

bones festes
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Empreses i serveis
Llibre
El passat dijous, 11 de desembre, 
es va presentar a Olesa el llibre 
“Olesa de Montserrat desapa-
reguda” dels historiadors locals 
Elisabet Martínez Nogareda i 
Xavier Rota Boada. L’obra forma 
part de la col·lecció Catalunya 
Desapareguda de l’editorial Efa-
dos i recull fotografies antigues 
en blanc i negre, amb el que es 
pretén emfatitzar aquells espais 
i indrets desapareguts de la nos-
tra vila. Són imatges d’un passat 
que transmeten el batec d’Olesa 
fins a la primera meitat del segle 
XX, amb l’activitat que l’absorbia 
cada dia en els espais oberts que 
captiven les mirades i que mos-
tren alhora les relacions vives del 
veïnat, consolidant així la identitat 
de la vila.
En diàleg amb la redacció del pe-
riòdic, Elisabet s’ha mostrat molt 
contenta i il·lusionada i ha desta-
cat que “és el segon llibre que de-
dico al passat d’Olesa; en aquest 
cas, als llocs i a les tradicions per-
dudes i oblidades”. L’escriptora ha 
comentat que “l’historiador Xavier 
Rota m’ha ajudat i entre els dos 
hem redactat els textos i hem se-
leccionat les imatges. Quan ara fa 
15 vaig publicar “L’abans d’Olesa” 
vaig recollir moltes imatges que 
no van publicar-se; ara era el mo-
ment de fer-ho, en aquesta obra”.
El llibre, de 184 pàgines i tapa 
dura, es pot aconseguir a totes 
les llibreries de la vila a 22 euros.

Davant
La llibreria Literator s’ha traslla-
dat, però no gaire lluny d’on era. 
Ara és al mateix carrer, just al 
costat de Correus, al número 33 
del carrer Lluís Puigjaner, i el seu 
telèfon és el 930 094 001.

Fruiteria Alba
Desde el pasado mes de agosto, 
la “Fruiteria Alba”, más conocida 
como “la tienda del olvido del 
carrer de Fora” ofrece, además de 
fruta y verdura fresca, todo tipo 
de productos de alimentación y 
para el hogar. Está atendida por 
Alba, la hija mayor de Nelson y 
Chelo, fundadores de la tienda. El 
horario es de lunes a viernes de 
8 a 13 y de 17 a 20 horas, y los 
sábados solo por la mañana. El 
teléfono para pedir que te lleven la 
compra a casa (de forma gratuita) 
es el 657 100 993.

Nova autoescola
El proper 12 de desembre obrirà 
una nova autoescola a Olesa. Es 
tracta d’“Autoescoles tu-buga.
com” i, segons la seva opinió, 
“Autoescoles Tu-Buga revoluciona 
el món de l’ensenyament amb les 
noves tecnologies. Tu poses les 
ganes, nosaltres posem els mit-
jans i l’APTE ve sol”.
Ofereixen vehicles dotats amb 
l’última tecnologia, test DGT en el 
núvol, cursos intensius de teòrica 
en vuit dies i, si et matricules el 
mateix divendres 12, tindràs 4 
pràctiques gratuïtes. L’autoescola, 
del Grup La Batlle3.com, ofereix 
finançament de fins a 12 quotes 
sense interessos. Són al carrer 
Anselm Clavé, 100, local 8 Galeri-
es Olesa, el web és www.tu-buga.
com i el telèfon és el 93 126 44 64.

P GRATUÏT PER CLIENTS
93 778 22 41 / Metge Carreras, 38 / Olesa de Montserrat

MENÚ (8,50 €)
 MENÚ INFANTIL

TAPES
BRASA

PLATS CREATIUS
PIZZES

MARISC FRESC
CELEBRACIONS

FESTES
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Fem xarxa, fem empresa
Els ajuntaments del Baix Llobregat 
Nord han unit esforços per dina-
mitzar l'esperit emprenedor de la 
zona, educar emocionalment els 
emprenedors i acompanyar els 
empresaris perquè desenvolupin 
el seu talent i el seu potencial a 
través d'una funció professional 
útil, creativa i amb sentit.
El projecte “Fem xarxa, fem em-
presa” permet oferir un seguit de 
cursos i tallers gratuïts destinats 
a empreses i emprenedors de la 
zona nord del Baix Llobregat pen-
sats per potenciar l'esperit em-
prenedor a la comarca "a través 
d'eines com el mètode Canvas", 
dinamitzar el teixit empresarial "a 
través de networking i comunica-
ció 2.0", i potenciar i reforçar les 
capacitats dels empresaris "amb 
sessions de coaching i altres tèc-
niques innovadores".
Al projecte hi participen els 7 
municipis del Baix Llobregat Nord 
(Martorell, Olesa, Abrera, Collba-
tó, Esparreguera, Sant Andreu de 
la Barca i Sant Esteve Sesrovires). 
A la nostra vila, es desenvoluparà 
la sessió informativa “El Mètode 
Canvas”, el proper 12 de gener a 
partir de les 9.30 hores. Totes les 
formacions són gratuïtes i estan 
dirigides a persones emprene-
dores i empreses. Per obtenir 
més informació i la programació 
completa, consulteu el web www.
olesam.cat

A la neu
La Secció Esquí del Centre Mun-
tanyenc i de Recerques Olesà 
organitza una excursió d’un cap 
de setmana a la neu (comarca 
de la Cerdanya) per al 24 i 25 de 
gener. I, com és tradicional, tam-

bé us podeu apuntar ja al curs 
d’esquí i snowboard a Vall Nord 
(Andorra), els quatre diumenges 
de febrer. Per apuntar-s’hi o per 
a més informació, cal adreçar-se 
a la seu de l’entitat (c. Església, 
39) els divendres de 22 a 24 h, i a 
partir d’aquest mes de desembre, 
també els dimarts i dijous de 20 
a 21.30 h. El correu electrònic és 
info@cmrolesa.com.

L’aroma
Aquest és el nom d’una nova bo-
tiga a Olesa que es dedica a la 
venda de tot tipus de té aromàtics, 
un espai degustació ja que pots 
provar-los abans de comprar. Es-
pelmes amb cera natural i diver-
sos olis, aromateràpia en Mikados 
i molt més. Visita’ls i prova-ho, i 
si no trobes el que busques, t’ho 
demanen! Són al carrer Jacint 
Verdaguer, 8 i el telèfon és el 93 
118 7727. L’inauguració és el dis-
sabte 13.

Lucia Estilistes
Nova perruqueria d’home, de 
dona i de nens a Olesa! Tot tipus 
de serveis: perruqueria, depilaci-
ons facials i manicura. Treballen 
amb la casa Montibello. Fan preus 
especials per aturats i pensionis-
tes. Gaudeix dels seus bons molt 
interessants i de la targeta client. 
Són al carrer Mallorca, 58, i el 
telèfon és el 93 118 22 62.

La Herradura
Aquest és el nom d’un nou res-
taurant a Olesa. Des del passat 
28 de novembre funciona aquest 
nou espai gastronòmic amb un 
ambient familiar i acollidor que 
ofereix menú diari a 8,50 €, menú 

infantil, tapes, brasa, pizzes, plats 
creatius i postres artesans. Espai 
interior per a celebracions, festes, 
aniversaris. Aparcament gratuït 
per a clients. Visita’ls al carrer 
Metge Carreras 38 o reserva al 
tel. 93 778 22 41.

Abdominals, sí o no?
Una de les activitats físiques més 
esteses són les clàssiques abdo-
minals que impliquen una flexió 
del tronc o a la inversa una flexió 
de les cames per aproximar-se al 
pit. És cert que en aquests exer-
cicis es tonifica el recte anterior 
del abdomen (la tauleta de xoco-
lata) però com a contrapartida la 
seva pràctica habitual genera una 
rectificació de la zona lumbar que 
afavoreix les hèrnies i protrusions 
discals. D’altra banda provoca 
una hiperpressió perineal que pot 
facilitar incontinències urinàries, 
hemorroides, prolapses…
Tenim 4 músculs abdominals (el 

recte anterior, els oblics extern 
i intern i el transvers) i la seva 
funció primordial és estabilitzar 
el tronc. De manera que actuaran 
fisiològicament en qualsevol ac-
tivitat aeròbica (nedant, corrent, 
jugant a futbol, tennis…) i ens 
donaran estabilitat.
Per fer un treball més específic, 
existeixen exercicis gimnàstics, 
com l’hipopresiva, que incideix 
més en el treball del transvers i 
d’una manera més respectuosa 
amb la fisiologia. Val a dir que les 
abdominals clàssiques podrien 
tenir sentit en l’entrenament d’un 
llançador de javelina o un jugador 
de futbol especialista en llança-
ments de banda, on és prioritari 
l’entrenament específic d’un gest 
esportiu a la salut. Ara, tu ho 
decideixes!
Marc Pérez

C. Mallorca, 58 - OLESA DE MONTSERRAT
93 118 22 62

AQUEST MES 

15% DESCOMPTE
EN TOTS ELS SERVEIS 
DE PERRUQUERIA

PROMO 
INAGURACIÓ

Tès aromàtics
Espelmes i olis de massatge
Mikados d'aromateràpia

c/ Jacint Verdaguer, 8  OLESA DE MONTSERRAT
Tel. 93 118 77 27   Segueix-nos al

INAUGUREM
dissabte 13 de desembre

08640
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Guaita!
Sense paraules... Què hem de fer?

08640

us desitgemBones Festes
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FELICIDADES

DAFNE E 
INGRID

FELICITATS 

ADRIÀ 
16 de novembre. 13 anys

Per molts anys !

08640

Desembre
Aina Sans Calvo (10), Aleix Armengol (5), Alfons Ferrer Bigorra (57), Amanda Moreno Gómez (20), Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (21), Ari-
adna Guarro Vizcaíno (15), Ariadna Soler Gasto (18), Blanca Povill Ubach (83), Carles Matas (88), Carles Vergara Pujol (85), Carlos Gigena Dosil (77), 
Clara Alcón Franch (26), Claudio Maldonado Fernández (51), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez (20), David Gar-
cía Miranda (11), David Sánchez Lozano (25), Dèlia Vilà Fillola (64), Domènec Paloma Sancho (51), Elisabeth Vidal Folch (34), Elvira Cassi (57), Elvira 
Zuñeda (22), Emma Pérez López (10), Eric Rute Lindo (10), Esteve Valldeperas Batalla, Eva Pérez Artero (39), Fara Vizcaíno Caballero (48), Feliçitat 
Barberán Periz (91), Felipa Hernández Zabay (100), Florentina Buch “Tinita”, Francisca Archs (73), Francisca Esteban Gonzàlez (57), Francisco Lozano 
(65), Francisco Ruiz Aguilera (68), Gerard Grivé (30), Gloria Coello Arce (20), Jana Rute Lindo (5), Jesús Prieto (31), Joana Ramos Pérez (56), Joan Vilà 
Jovè (74), Jordi Cunt Amores (8), José Angel Membrado Hernández (16), Josefina Sánchez Zamora (65), Josep Bel Prades (38), Josep Bernadó Cardús 
(60), Josep Camats Paloma (69), Josep Gil Díaz (82), Josué Casado (25), Juan Olivares (57), Juliana Gigena Boulocq (8), Laura Espejo Gil (10), Laura 
Lázaro Prat (15), Lidia Carmona (34), Lidia Torres Bosch (85), Lourdes Matas (53), Lucía Cáliz Gea (10), Lucía Cordón Martín (10), Manel Díaz Sicilia (35), 
Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen Almoguera López (43), Mari Carmen Párraga Romero (19), Mari Carmen Noguera López (43), Maria Assumpció 
Matas Cascante, Maria Dolores Artero Montoliu, “La Lola de los pollos” (61), Maria Montserrat Gil Jorda (45), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, 
María Victoria Cazador Fort (84), Marina Guillamón Pérez (19), Martí Cunt Amores (13), Mercè Fàbregas March (89), Mercè Viñas Durán (93), Miriam 
Gómez (40), Montse Chicón Montoya (33), Montse Peña Calvet (36), Montserrat Cadierno Acevedo (20), Montserrat Costa Guevara (41), Montserrat 
Durán Ubach (56), Natàlia Caballé (72), Neus Solsona Jou (26), Noemí Guzmán Serrano (23), Núria Canalda Artola (18), Núria Jou Vergara (22), Oscar 
Gracia Campos (11), Paqui Tapia (38), Paula Lozano López (11), Pilar Bañales Moreno (49), Raúl Montes Escacena (36), Robert Carles Quirantes Esteban 
(26), Roberto Gracia Gutiérrez (36), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (69), Rosario Sevillano (61), Roser Simon Bosch, Roser Taravilla Pardo 
(49), Ruth Lozano (39), Ruth Prat (40), Sabino Tejero Martín (53), Salvador Torres Pérez (82), Susana Nieto (38), Teresa González Granel (47), Tona 
Cerveira Ribot (43), Vanesa Cintas (35).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (28), Agustín Collado (54), Alejo Bertoluzza (12), Alfonso Duro González (65), Alicia Fernández Torres (92), Ana Layún i Molina 
(42), Ana María Matas Gotsens (84), Angel Bertoluzza (54), Angels González Cano (77), Anna Armengou Segura (21), Anna Maria Matas, Antonio Encinas 
Lucas (88), Antonio Montes Escafena (48), Arantxa Solís Samper (29), Ariadna Villella Zamora (22), Carles Matas Llesta (88), Carmen Menbrive Pérez 
(78), Claudio Ramos Vázquez (69), Daniela Gaviria Sánchez (11), Diego Viano (41), Dolors Camps Dot (57), Edgar Ayerbe Almoguera (12), Francisco 
Lozano González (83), Francisco Cano Santiago (80), Francisco Mas Cano (93), Gemma Peña Calvet (35), Gerard Martret Martínez (37), Gerva Rius 
Alavedra (87), Isabel Molina (77), Jacint Valls Calsina (25), Joan Escolà Casanovas (55), Joan Rodríguez (17), Jordi Corominas Ventura (59), Jordi Villella 
Zamora (24), José Fernández Sánchez (78), Josep Lluís Amador Teruel (35), Judith Martínez Català (33), Laura Barea López (31), Lauri Romero (43), 
Lorena Pérez López (19), Lorena Quesada Carrique (29), Lourdes Quer Pujol (77), Mari Carme Riera Valls (47), Maria Alba Altarriba Taravilla (25), Maria 
Bermúdez Ruiz (56), Maria Carreras Morales (83), Maria Escrich Callado (82), Maria García Guevara (63), María Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno 
(51), Maria Pino i Bernadas (34), Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (13), Marta Claudia Jabares Cassi (36), Maurici Ver-
gès Vidallet (87), Mercè González Montoya (77), Meritxell Solà Rivera (39), Miguel Calvo Lorca (84), Miquel Grima Mora (27), Mireia Ferrer Mora (19), 
Montse Cervilla Puga (65), Nerea Montes Cabello (12), Nil Ferreiro Moreno (18), Nil Oleart Playà (22), Nora Antón (18), Norma “Chiche” Layún (72), Núria 
Valls Calsina (32), Oscar Pérez Balcera (45), Oti López Ferrera (53), Paquita Ruiz Ruiz (55), Paula Jornet Piñero (19), Pepita López Gómez (69), Petra 
Balcera Macarro (93), Pilar Castillon Prat (35), Pilar Marín Grau (84), Queralt Coll Puig (26), Raquel Galobart (35), Raúl Almoguera López (39), Ricard 
Puyal Rius (18), Rosa Maria Morales Caparrós (45), Rosario Pardo Mora (70), Santiago Viano i Esperanza (11), Severino Párraga Sánchez (36), Silvia 
Porterias Torres (18), Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (42), Victòria Llimona Castells (87), Victoria Parra Pedrero (34), Sonia García (38).

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 
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.

FELLICITATS 

SARAH 
12 anys t’estimem, 
els pares i els avis.

IZAN 
MOLTES FELICITATS 
CAMPIÓ!!! 
JA TENS 6 ANYS. 
T'ESTIMEM MOLTÍSSIM. 
ELS TEUS AVIS, PARES I 
GERMANETA.

FELICITATS 

AINA   
10 anys!
Felicitats per el vostre 
aniversari,
us estima molt la 
vostra familia.

MUCHAS FELICIDADES

TANIA 
QUE SEAS MUY FELIZ Y QUE 
CUMPLAS MUCHOS MÀS A 
NUESTRO LADO. TE QUERE-
MOS 

MOLTES FELICITATS 

JULIANA 
Moltes felicitats, ja tens 
8 anys!
29 de desembre

MOLTES FELICITATS 

LAURA
10 anys Campiona!!!

MUCHAS FELICIDADES

VICTORIA 
Por ser nuestra alegría
12 AÑOS 

Dafne: 7/12/14 (8 años)
Ingrid: 10/12/14 (10 años). De 
parte de vuestro tito Edu. Sed 
felices, os queremos mucho
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