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

ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86

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

Editorial
Per fi ha arribat el mes de juny i 
amb ell, les festes de Santa Oliva i 
Sant Joan. S'acaben les classes i ens 
permetem somiar amb alguns dies 
de vacances. Aquest mes no ens fa 
oblidar les penes, però almenys po·
dem postergar·les. El juny és un mes 
on les tradicions decoren les nostres 
cases i carrers, un mes durant el qual 
els desitgem "bones festes" al veí, 
als coneguts, als amics. Està en el 
nostre ànim gaudir de tot cor aquest 
mes de juny.
Olesa es vesteix de gala per esperar 
les festes de Santa Oliva i la Festa 
Major. És un moment esperat durant 
tot l'any, que a més de la importància 
històrica de la tradició, és una ma·
nera de tallar l'any calendari en dues 
meitats i carregar energies per a la 
segona part.
Les entitats, que han demostrat la 
seva força a la passada Fira d'Entitats, 
es preparen per ballar, cantar, cuinar, 
ofrenar, participar, celebrar i per emo·
cionar·se amb aquestes festes. Sense 
dubtes, han fet un gran esforç i han 
comptat amb la participació de molts 
voluntaris a l'hora dels preparatius per 
a lluir·se aquests dies. És per valorar 
la invisible tasca dels integrants de les 
entitats olesanes que permeten que 
puguem gaudir d'unes espectaculars 
festes. I amb el públic que participa, 
es genera un espai de alegria, color i 
de festa.
Les eleccions municipals han quedat 
enrere amb una aclaparadora victòria 
de l'equip de govern, que renova algu·
nes de les seves cares per continuar 
i reforçar la línia de gestió amb la 
qual treballen des de fa quatre anys. 
El poble d'Olesa ha donat la seva 
confiança un cop més al Bloc Olesa 
que comptarà amb majoria absoluta. 
Per a alguns partits tradicionals serà 
l'hora de la reflexió i per a algunes 
altres agrupacions, serà el temps de 
posar·se a treballar i afrontar els nous 
reptes amb il·lusió.
Juny ens espera amb bon temps, es·
pectacles de dansa, coral, castellers, 
Andròmines, fira de l'oli, de productes 
artesans i del comerç local, correfocs, 
màgia, teatre, cinema i jornades es·
portives per a tots els públics. Carrers 
adornats, balcons lluïts, enlairament 
de fanalets i moltes coses més. Per 
a aquest mes, no pretenem que les 
penes desapareguin màgicament, 
però que almenys, deixin espai en els 
nostres cors per poder gaudir d'aques·
tes festes.
Bones festes, salut!

Olesa atorga la majoria ab-
soluta al Bloc Olesà
El Bloc Olesà veu reforçada l’acció al 
govern municipal dels darrers quatre 
anys i obté la majoria absoluta per 
treballar “encara més per Olesa” el 
proper mandat. Així, amb total segu·
retat i sense necessitat de pactes, Pilar 
Puimedon, serà nomenada el proper 13 
de juny alcaldessa d’Olesa de Mont·
serrat, després del contundent triomf 
del  Bloc a les urnes, amb 4.585 vots, 
un 49’46% del total de vots emesos, i 
per tant, 12 regidors. ERC, amb 1058 
vots i l’11’41%, puja respecte el 2011, i 
amb 2 regidors esdevé la segona força 
més votada; el PSC, amb 946 vots i un 
10’20% es manté en nombre de vots 
però perd un regidor; CiU amb 748 
vots i el 8’07%, baixa substancialment, 
perd dos dels 4 regidors que tenia, i la 
cap de llista, Mercè Jou, anuncia que 
no repetirà com a candidata; l’aposta 
d’ICV de presentar·se juntament amb 
ciutadans provinents de moviments 
socials amb el nom de Movem Olesa, 
amb 720 vots i un 7’77%, li atorga dos 
regidors. El PP, amb 525 vots, un 5’66 
del total, perdia un regidor i es quedarà 
amb un únic representant al ple mu·
nicipal, mentre que ni POI (261 vots) 

ni PxC (268) obtenien representació. 
La participació en aquests comicis era 
del 54’96%. 
De fet, els resultats del passat 24M 
confirmen la tendència iniciada ara fa 
quatre anys, quan el Bloc Olesà (partit 
que integra EUiA, Olesans per la parti·
cipació, i ciutadans provinents d’altres 
partits, moviments socials, veïnals i 
culturals, que es defineix “d’esquer·
res i progressista” i que en aquestes 
eleccions formava part de l’Entesa pel 
Progrés Municipal) era la força més 
votada, passava de 5 a 9 regidors, i 
accedia al govern municipal només 8 
anys després de la seva creació. Ara, 
amb la majoria absoluta, 1.605 vots 
més que ara fa quatre anys, i l’expe·
riència al capdavant de l’Ajuntament 
d’Olesa, haurà de començar a desen·
volupar els 168 punts que formaven el 
programa electoral del partit. L’oposi·
ció, ERC, PSC, CiU, Movem Olesa i PP, 
hauran de fiscalitzar l’acció de govern, 
després d’uns comicis en que les seves 
propostes, programa i/o llista, acció i/o 
inacció dels darrers 4 anys, i l’acció i/o 
inacció del seu partit en àmbits supra·
municipals, no hagi estat suficient per 
disputar l’alcaldia que deixa Salvador 
Prat, al Bloc Olesà.  

A partir del dia 13, Pilar Puimedon 
serà alcaldessa d’Olesa, Joan Segado, 
Jordi Martinez, Susana Yañez, Xavier 
Rota, Georgina Muñoz, Francisco 
José Rosa, Dídac Solà, Miquel Riera, 
Montserrat Vergara, Jordi Lopez, i 
Anna Maria Flores seran els regidors 
del Bloc Olesà, Mireia Monfort i Martí 
Fortuny regidors d’ERC, Julio Silva i 
Carlos Fernàndez, del PSC, Mercè Jou 
i Domenech Paloma de CiU, Meritxell 
Arenas i Jordi Cornellas de Movem 
Olesa, i José Francisco Ramírez del PP. 
Tots prometien en campanya treballar 
per Olesa i els olesans, especialment 
en reduir l’atur, garantir l’estat del 
benestar, i fomentar encara més la 
participació dels ciutadans en la vida 
pública i política olesana, ara tenen 4 
anys per fer·ho.   

 
Detinguts els autors d’un ro-
batori amb violència a Olesa 
Els detinguts, que van perpetrar un 
robatori en una joieria d'Olesa el pas·
sat 10 d'abril en el que ferien al joier, 
al colze, amb un ganivet de grans 
dimensions quan aquest intentava 
prémer l'alarma, i que van endur·se 
joies valorades en 31.281 euros i 3.000 

Això passa al poble

Farmàcies de torn diürn  -  juny 2015
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

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

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

BONA FESTA MAJOR



08640 3

euros en efectiu, havien atracat dies 
abans una joieria a Abrera (40.000 
euros en efectiu). A més, els detinguts 
van intentar perpetrar un altre roba·
tori similar en un altre establiment 
de Barcelona. El modus operandi era 
comú: un dels lladres accedia a les 
joieria fent·se passar per client i dei·
xava la porta oberta perquè pogués 
entrar un segon atracador. Un cop a 
dins, amenaçaven amb arma blanca 
els responsables del comerç, fora els 
esperava amb un vehicle, un tercer 
detingut, que s’encarregava també de 
la vigilància prèvia. 
Els detinguts són cinc homes d'entre 
30 i 45 anys, veïns de Terrassa, Ba·
dalona, Castellbell i el Vilar i Espar·
reguera. Dos d'ells tenen nacionalitat 
espanyola i els altres tres de l'Uruguai, 
Xile i Colòmbia, aquest darrer sense 
domicili conegut.
Segons han informat els Mossos d’Es·
quadra, els fets es remunten al matí 
del passat 27 de març, quan dos ho·
mes van atracar una joieria ubicada 
a Abrera. El dia 10 d'abril hi va haver 
un altre atracament en una joieria 
d'Olesa amb el mateix procediment. 
Segons els Mossos d’Esquadra, en un 
moment de l'assalt, el joier va intentar 
prémer l'alarma però un dels autors ho 
va impedir amb una punxada que li va 
fer amb el ganivet al colze. 
Després de les primeres investigacions 
els Mossos van poder identificar tres 
sospitosos d'haver participat en els 
dos atracaments i van detectar que 
n’estaven preparant un altre a una 
joieria al districte de Sant Andreu de 
Barcelona. I el dia 20 de maig, en el 

decurs del dispositiu d’explotació del 
cas, la policia va avortar l'atracament 
a la joieria barcelonina just quan els 
autors es disposaven a entrar·hi: ja 
duien els guants posats, esgrimien els 
ganivets i navalles, a més d’haver·se 
aturat davant la joieria amb el vehicle. 
Tots tres portaven les bosses habituals 
que fan servir per carregar les joies 
sostretes. 
Els investigadors van arrestar els 
tres homes. El fet que els atracadors 
fossin tres persones diferents es deu, 
segons els Mossos, a que el cap de la 
banda havia decidit prescindir dels al·
tres per desavinences. Posteriorment 
els agents van localitzar i arrestar els 
altres dos presumptes atracadors, els 
que havien actuat en els dos primers 
fets. La detenció es va produir el ma·
teix dia.

Nou desfibril·lador
Els olesans i olesanes estan més car·
dioprotegits, i és que la regidoria de 
Sanitat de l’Ajuntament ha lliurat un 
nou aparell desfibril·lador, en aquest 
cas al cos de la Policia Local. Amb 
aquest ja en seran cinc els aparells 
desfibril·ladors que hi ha al municipi: 
al camp de futbol, al pavelló Salvador 
Boada (aparell que es trasllada a la 
piscina exterior durant l’estiu), al Mer·
cat Municipal (aparell finançat per la 
Comunitat Minera Olesana); al  Centre 
d’Atenció Primària d’Olesa i ara també 
a la Policia Local.
D’aquesta manera es vol reduir les 
probabilitats de mort per infart d’ole·
sans i olesanes, ja que una ràpida 
intervenció esdevé clau. Segons les 

dades actuals, un 30 % dels afectats 
per infart agut mor abans de ser atès 
en un hospital, però si la intervenció 
amb un desfibril·lador es produeix al 
primer minut, la recuperació del ritme 
cardíac és del 90 % i, per cada minut 
que passa, les possibilitats de sobre·
viure es redueixen entre un 7 i un 10%. 

La força de les entitats
El passat dissabte, 30 de maig, el món 
associatiu olesà va sortir al carrer du·
rant tot el dia, en el marc de la setena 
edició de la Mostra d’Entitats, orga·
nitzada des de l’Ajuntament. Aquesta 
mostra va comptar amb la participa·
ció d’un gran nombre d’entitats i va 
convertir·se en un punt de trobada 
anual en el qual les entitats i associ·
acions presenten els seus projectes i 
activitats, entre estands, actuacions 
diverses, jocs, música, balls i tallers.
La Mostra d’Entitats s’ha anat con·
solidant com una activitat de gran 
participació, dinàmica i d’exposició de 
la enorme riquesa associativa olesana. 
Una unió entre entitat i visitant, de 
contacte i informació de tot el que es 
fa des de les associacions, engranatge 
de la vida cultural, esportiva i social 
del municipi.
En aquesta edició, amb un total de 
71 d’entitats i serveis municipals, els 
olesans han pogut gaudir i conèixer de 
primera mà la història i les activitats 
que realitzen les seves organitzacions 
socials, esportives i culturals, amb 
trobades de danses, mostres i música 
per a tots els gustos. (Recull fotogràfic 
a les pàgines 20 i 21).

D’Olesa a Xina
L’Oli d’Olesa serà un dels protagonistes 
al festival gastronòmic que se celebra 
del 7 a l’11 de juny a la ciutat xinesa de 
Yantai. El certamen està inclòs dins el 
lliurament de premis Gourmand Inter·
national Awards, considerats els “Òs·
cars” de llibres de cuina de tot el món, 
en el qual aquest any hi participen 
205 països. Dins el festival hi haurà 
conferències, taules rodones i tastos 
com a punt de trobada de gourmets 
i professionals del món gastronòmic. 
L’encarregat de presentar el producte 
olesà és la consultora i escola culinà·
ria barcelona Gastronomia Activa. La 
seva directora, la Dra. Laura Gosalbo, 
serà la persona que coordinarà totes 
les accions, a més dels tastos guiats 
i les presentacions. Gastronomia Ac·
tiva comptarà amb un estand amb 
promoció i informació de l’oli d’Olesa, 
tot acompanyat d’una decoració amb 
fotografies de les vinyes, oliveres, el 
procés d’elaboració de l’oli, a més d’es·
pais i entorns destacats del municipi. 
La participació en aquest important 
certamen ha rebut la col·laboració de 
la Fundació Agrícola Olesana, Oliverai·
res Palomar Olesana, el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat i l’Ajunta·
ment d’Olesa de Montserrat.
L’Oli olesà, de la varietat “palomar” 
o “olesana”, és únic i exclusiu que ha 
rebut diferents premis per la seva qua·
litat i va ser la mateixa organització la 
que va demanar la presència del pro·
ducte olesà en el festival d’enguany.

Això passa al poble (cont.)
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Correu

Dret a votar i a la veritat
Aquest any 2015 serà de votacions de 
tota mena. Propagandes i cartells cars 
a dojo, discursos i mítings de dretes 
i d'esquerres, de  racistes, de llargs i 
pesats, però sobretot discursos amb 
tuf maligne amb tendència de menys·
preu vers l'oient per enganyar i deixar 
confós la majoria de la societat. La 
bona gent normalment escolta amb 
paciència,  resignació a aquesta mena 
de màquines d'escopir paraules banals 
i buides plenes de mentides i falsedats, 
però que amb la seva llarga insistència 
acaben enfosquint els raonaments dels 
votants, fent·los creure el que verita·
blement no existeix ni probablement 
mai existirà.
Ara fem una reflexió real, aquests po·
lítics que han creat la crisi i la misèria 
actual, els sous raquítics, les desi·

gualtats, el mal viure i altres lacres, 
ara i perquè els votem fan infinitat de 
promeses, diuen que ens ho donaran 
quasi tot, però que tinguem paciència 
potser fins l'any que ve o l'altre, que els 
sous ja pujaran, baixaran els impostos 
i que d'aquí a 5 o 6 anys tots nedarem 
en l'abundor.
Escoltant a aquests nois xerraires 
espavilats va passant el temps i els 
mesos, la majoria de poble senzill 
continua cobrant un sou minso i in·
suficient, mentre els entabanadors 
corruptes acumulen sous, comissions 
i diners ennegrits, que no saben pas 
com justificar.
No hi ha dubte que quan el poble s'ado·
na que no pot ser tant bo i confiat i 
obre els ulls per protestar, normalment 
ja hem fet tard, han passat els anys 
i ens hem fet vells i amb poca força, 
llavors endevinem que hem estat 
enganyats com a babaus de per vida, 
però ja ens falta esperit per reaccionar, 
això és el que maquinen i busquen els 
xerraires de torn.
Diuen que peix que s'adorm, la corrent 
se l'enduu.
Jaume Francesch Sole 

Festa Major
Escoltar com els carrers xiuxiuegen
per que, senyors, ja arriba la Festa 
Major
moment per deixar enrere la tristor
i obrir la porta a la alegria.

El nostre poble es vesteix de gala
esperant viure infinitat d'instants es·
pecials

és la màgia de la Festa Major, la única 
capaç
d’omplir d’il·lusió tan a petits i grans.

Festes marcades per la felicitat i la 
harmonia
on mai trobes el moment de marxar
per que si alguna cosa tenen les festes 
d’Olesa
és que mai saps el que et depararan.

I aquesta sensació un any rere l'altre
i la gent no deixa mai de disfrutar
per que son aquestes petites tradicions
les que fan que siguem un poble ge·
gant.

Així que deixeu enrere la por i la ti·
midesa

i sortiu al carrers a celebrar·ho
ja que al juny no hi ha res millor
que viure sol o amb companyia la 
Festa Major.
Carles Casado Cassi

Font de Can Solé
El passat 1 de maig es va fer la pre·
sentació de la restauració de la font 
de Can Solé, que ha dut a terme la 
Comunitat Minera Olesana. La pre·
sentació va ser popular i lluïda, amb 
la participació dels geganters, grallers 
i nans d'Olesa, Olesa Sardanista i la 
Cobla d'Olesa.
La restauració ha quedat molt bé, bona 
presència i placa inclosa i pica original, 
restaurada amb la pedra del mateix 

Font de Can Solé  Foto: AMO
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tipus que la de la pica, procedent 
d'una pedrera de Can Tobella. Felicito 
a la Minera per la iniciativa, dintre de 
la campanya per la restauració de les 
fonts d’Olesa, i ressaltant el detall que 
van tenir d'invitar i reservar lloc espe·
cials a la gent gran i voluntaris d'Olesa.
A aquesta gent gran el fet de la res·
tauració d’una font antiga, els hi deu 
haver despertat molts records viscuts 
en la seva joventut. Com a mi: fill de 
Cal Paulari, carrer Argelines, 15, recor·
do els anys 30 i 40 del segle passat: 
mitja hora abans de dinar i sopar, la 
mare, la Pilar de Cal Xelmo, em deia 
“Au Benito, agafa el càntir i la galleda 
i vés a buscar aigua a la font per po·
sar el vi en fresc” (llavors no hi havia 
gel i, encara menys, neveres. El gel, 
anys més tard, el va passar a repartir 

pels carrers el Magí del peix, de Cal 
Martells). Jo, amb el càntir i la galleda 
remuntava la pujada del carrer fins a 
Cal Xèris, travessava la carretera de 
la Puda, i cap a la font de Can Solé 
que, en aquelles hores, moltes vega·
des s'hi feien cues. Mentre esperava, 
algun cop em posava al portal que 
donava al safareig de la font. I sentia 
les xafarderies de les dones que allà 
rentaven la roba a cops de picador, 
i que no paraven de criticar la vida 
d’unes i altres (d'aquí ve l’expressió 
"fer safareig").
Llavors, quan em veien, em cridaven 
“nano, què fas aquí, què escoltes, eh?, 
fot el camp o li direm a ta mare!” I jo 
agafava el càntir i la galleda i anant 
en compte que no se’m tombés l’aigua 
a les escales de la baixada, feia cap 

Correu (cont.)
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cap a casa, que era, i és, a tocar de 
la riera. I així, uns quants anys. Són 
alguns records que m'ha fet reviure 
la restauració de la Font de can Solé. 
Potser també a mi en caldria alguna 
restauració. Sóc un altre Font.
Benet Font

Aplec
En relació al vostre article del mes de 
maig sobre el VIIè Aplec al Puigventòs, 
el jutgem com a molt superficial. Tot 
el que s'hi va fer era important (pels 
nens), per tant, tot ha de constar. Nos·
altres hi trobem a faltar un comentari 
sobre el treball que van fer els nens 
sobre la ballada de la sardana “Bai·
xant de Puigventós” que va tenir lloc 
a l'aplec. Ballar una sardana no vol dir 
que no té importància. El divendres 
anterior a l’aplec els nens van fer una 
sessió d'aprenentatge a l’escola, de 3 
a 4 de la tarda, amb l’ il·lusió de ballar 
el diumenge, dia de l'aplec.
En atenció al nens, i a la sardana, que 
necessita de molta més consideració, 
calia haver informat que la ballada de 
la sardana va ser molt participativa, 
és a dir, va ser èxit. Els nens van 
ballar acompanyats dels seus papes i 
mames, fent de la festa una cohesió 
familiar i amical. La sardana, podríem 
dir, va ser l'única participació viva dels 
nens. sense desmerèixer l’aprenen·
tatge de conèixer una olivera o un pi 
roig. També el cronista, passa per alt 
la feina feta per el grup Miloca, que 
va ensenyar als nens un eriçó, una 
tortuga i una òliba (de veritat).
Per tant, l’Ampa de l’escola Puigven·
tós mereix més reconeixement de la 
seva organització, que, com nosaltres 
sabem, sempre és feixuga i  amb al·
gun entrebanc. Només amb l'ànim de 
completar la informació cultural. 
ACF Olesa Sardanista
N. de la R.: Moltes vegades, l’espai que 
podem destinar a algunes actuacions, 

actes o fets culturals al periòdic 08640 
és massa petit per poder retratar amb 
molts més detalls tot el que passa al 
poble. 

El mosquit tigre
Ara que comença l'època en què el 
mosquit tigre ens fa la guitza, us faig 
arribar un petit poema que vaig es·
criure l'any 2008, quan aquest maleït 
insecte em va començar a fer la vida 
impossible.

El maleït mosquit
de l'Àsia ha arribat
i es fa insuportable
quan ens ha picat.

Algunes persones,
pel danyós mosquit,
han estat picades
i han tingut neguit.

L'insecte és petit
i les molèsties grans.
Hem de combatre'l
amb tots els afanys.

Que pica de dia,
de tots és sabut.
Ens treu l'alegria
i també la salut

En aquest escrit
no s'ha exagerat.
Si algú l'ha patit,
sap que és veritat.

Matar el mosquit tigre
és la gran solució,
per aquesta causa 
falta un inventor.

Esperem que un dia
amb algun invent,
d'aquests mosquit
per fi ens lliurarem.
Antònia Oms Casals, setembre 2008

Correu (cont.)
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Correu (cont.)
Curs 2014-2015
Un curs més de classes de català i, ara 
al finalitzar·lo, totes espereu les notes: 
Aprovaré?, suspendré? Sincerament, a 
mi no m’ha costat gens avaluar, per·
què he observat l’esforç que heu fet 
setmanalment de venir a classe, de la 
companyia que m’heu fet, d’aguan·
tar·me quan us explico la murga de 
les meves malalties, que m’heu donat 
el millor de cada una de vosaltres per 
fer·me la jornada més agradable i to·

tes heu après a escriure i a posar en 
pràctica la paraula “estimar”. Tot això 
es mereix un “excel·lent”.
Maria Mercè Boada

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
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Fins al 14 de juny
Exposició de treballs d’alumnes del 
batxillerat artístic de l’escola Daina 
Isard. A la Casa de Cultura.

Fins al 16 de juny
Exposició de fotografies i dibuixos 
escolars. A la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Divendres 5
Lliurament de premis de Recerca 
Vila d’Olesa. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dissabte 6
Fem salut caminant: “Descobrint les 
fonts d’Olesa”. A les 9 h. Organització: 
Ajuntament.

Ballada de sardanes amb la cobla 
Vila d’Olesa. A les 19 h, a la plaça de 
la Sardana. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

IV caminada nocturna amb lluna 
plena, a Sant Pere Sacama. A les 21 
h, al pati de la UEC. Organització: UEC 
d’Olesa, secció de Muntanya.

Sopar del col·lectiu de Joves de 
Santa Oliva. A les 21.30 h, al carrer 
Santa Oliva. Organització: Col·lectiu de 
Joves de Santa Oliva.

Sisena Fira de l’Oli (artesania i 
productes de la terra). De 9 a 21 h, a 
la plaça de les Fonts, carrer Alfons Sala 
i placeta de Joan Povill. Organització: 
L’Eixida de l’Art, Fundació Agrícola 
Olesana i Oliveraires Palomar Olesana.

VIII baixada d’andròmines. A partir 
de les 17 h. Recorregut: placeta Santa 
Oliva, carrers Santa Oliva, Creu Real, 
Ample i plaça de les Fonts. Lliurament 
d’obsequis, a la plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

Tabalada i correfoc de Santa Oliva. 
A partir de les 23 h. Recorregut: plaça 
Fèlix Figueras, carrers Salvador Casas, 
Anselm Clavé, Coscoll, Salvador Casas, 
Anselm Clavé, Sant Josep Oriol, Església, 
Ample, Creu Real i porxo de Santa Oliva. 
Organització: Diables Custus Ignis i 
Diablots d’Olesa.

Concert jove de reggae i ska, amb 
Ginesta Sound. A les 23 h, al parc del 
Porxo de Santa Oliva. Organització: 
Agrupament Escolta Sant Bernat de 
Claravall i Ajuntament.

Diumenge 7
Cicle “Primavera musical”: orgue a 4 
mans i a 4 peus, amb els organistes 
Guillaume Lawless i Joan Seguí. 
Organització: Associació Amics de 
l’Orgue i de les Arts.

Tómbola missional benèfica. Durant 
tot el dia, al carrer Santa Oliva, 34. 
Organització: Germanes de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paul.

Fira del Comerç d’Olesa amb 
paradetes dels comerciants. De 9 
a 21 h, a la plaça de les Fonts, carrer 
Alfons Sala i placeta de Joan Povill. 
Organització: Associació de Botiguers i 
Comerciants d’Olesa.

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

“El follet valent”. Cantata amb les 
escoles Sant Bernat, Ferrà, Puigventós, 
Montserrat i Daina Isard. A les 12.30 h, 
al teatre La Passió. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Teatre: Me, a càrrec de la companyia 
Dara. A les 18.30 h, al teatre el Casal. 
Organització: Butaka Olesa.

Concert d’orgue a 4 mans. A les 
18.30 h, a la parròquia. Organització: 
Associació Amics de l’Orgue i de les 
Arts.

XLI Mostra Musical. A les 19 h, al 
teatre La Passió. Organització: Escola 
Municipal de Música.

VIII Marató d’artistes (modalitats 
de dansa i arts escèniques). A les 20 
h, al parc del porxo de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament.

Dilluns 8
Conferència “No et deixis 
enganyar”, els enganys més comuns 
que pateix la gent gran. A les 17 h, a la 
sala polivalent de l’AVO. Organització: 
Mossos d’Esquadra amb la col·laboració 
de l’Associació de Voluntaris d’Olesa.

Dimarts 9
Intercanvi coral, amb la Coral Lleure 
i Coral Santa Maria, dirigida per Maria 
Egea i Llorenç Mimó. A les 16.30 h, a la 
residència Santa Oliva. Organització: 
Associació de Voluntaris d’Olesa i 
residència Santa Oliva.

Presentació del llibre Aigua: 
patrimoni d’Olesa de Montserrat. 
Itineraris poètics (volum 1), a càrrec 
dels seus autors, Miquel Guillamón 
Casanovas i Joan Soler Gironès. A les 
19.30 h, a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: CMO.

Concert jove amb la banda Biruji. 
A les 23 h, al parc del porxo de Santa 
Oliva. Organització: Col·lectiu de Joves 
de Santa Oliva i Ajuntament.

Dimecres 10
Jornada esportiva de portes 
obertes. A les 9, Ioga, amb Rocio 
Villegas i Jordi Najarro; a les 10.20 h, 
aeròbics estils, amb Erika Jiménez, i a 
les 11.40 h, Pilates master class, amb 
Xavi Martín i Sandra Zamora, totes 
aquestes activitats, al pavelló Salvador 
Boada.

A les 12.40 h, Aquatoning, a càrrec de 
Diego Vega i Sandra Zamora, a la piscina 
municipal. A partir de les 10.30 h, hi 
haurà un circuit de psicomotricitat a la 
gespa de la piscina.
A partir de les 9.30 h, jornada de portes 
obertes de futbol sala, a càrrec del 
club de futbol sala, al pavelló Salvador 
Boada.
Organització: Ajuntament i club FSO.

Actuació de Les Veus d’Ariadna a 
l’ofrena a la patrona d’Olesa. 

III Jornada de portes obertes 
a l’Ajuntament. De 10 a 14 h. 
Organització: Ajuntament.

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

Animació infantil amb titelles: 
“Els músics de Bremen”, amb Xip Xap 
companyia de teatre. A les 11.30 h, a 
la placeta de Santa Oliva. Organització: 
Xarxa Olesa i Ajuntament.

Missa solemne de Santa Oliva. A les 
12 h, a la parròquia. 

Seguici i ofrena floral a Santa Oliva. 
Es farà entrega dels obsequis al nen/a 
més petit, a l’avi i l’àvia més gran i al 
portal més ben guarnit de Santa Oliva. 
Des de la plaça de les Fonts fins al 
Porxo de Santa Oliva. Organització: ACF 
Olesa Sardanista amb la col·laboració 
d’entitats d’Olesa i Ajuntament.

Nit d’òpera: “La bohème”, de Puccini. 
Òpera en directe des de la Royal Opera 
House de Londres. A les 20.15 h, al 
teatre El Casal. Organització: Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

Actuació de l’orquestra simfònica 
Harmonia. Obertures d’òpera. A les 
20.30 h, al parc del porxo de Santa 
Oliva. Organització: Ajuntament.

Divendres 12
Activitats al Bibliolilà: rotllana de 
contes. A les 17 h, a la Biblioteca.

Documental “Guatemala-Olesa de 
Montserrat: les paraules dels pobles 
recorren els mateixos camins”. 
Xerrada·col·loqui “La semilla y la 
piedra”, dirigit per José Luis Sanz i Julio 
López, amb la presència de Fermín·Isaac 
Rodrigo Lázaro, membre de les Brigades 
Internacionals de Pau de Catalunya 
(PBI). A les 19 h, a la Biblioteca.

Festa Major Les Planes. Inici de 
festes, a les 21.30 h; VI Nit jove, amb 
demostració de zumba, break dance, 
concert de rock i DJ session, a partir de 
les 22 h. Organització: AV Les Planes.

Taller-degustació de cuina 
saludable, amb la Montse Batlle. 
A les 18 h, a l’Escola d’Arts i Oficis. 
Organització: Ariadna.

Llegim a la fresca, contes per 
als més petits: rondalles, àlbums 
il·lustrats, còmics... A les 18 h, al 
Bibliolilà. Organització: Escola Municipal 
de Música, Escola d’Arts i Oficis, 
Ajuntament i Biblioteca.

Inauguració de l’exposició “20 anys 
de cartells de la Festa Major”. Fins 
al 28 de juny, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Dissabte 13
Presentació del llibre restaurat 
Summa totius philosofie et medicine 
un dels primers llibres d’anatomia 
il·lustrat. El seu autor és d’ascendència 
olesana. Presentació de la nova entitat 
olesana “Olesa Ateneu”. A les 18 h, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Olesa Ateneu amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Festival de màgia oriental 4: 
“Colores Oriente”. A les 18.30 h, al 
teatre El Casal. Organització: Associació 
El Casal Cultural d’Olesa, Farasha i 13 
Lunas.

Festa Major Les Planes. Festa de 
l’escuma de colors amb música, a les 
12 h (cal portar banyador, sabatilles i 
tovallola). Gelats per a tothom i inflables 
amb un toro mecànic, a les 18.30 h; 
actuacions del grup de ball “Alegria” 
(sevillanes), a les 21 h; gran ball de 
revetlla amb el quartet “Vinilos”; la 
millor música actual amb els DJ Like & 
DJ Feli.

Diumenge 14
Festa Major Les Planes. Torneig 
infantil de petanca, amb la col·laboració 
del Club Acer Olesa, a les 10 h; Exhibició 
de manualitats realitzades a l’AA.VV., 
a les 11.30 h; Cloenda per a socis amb 
aperitius de Festa Major i tastet de 
paella, a les 13.30 h.

27è Concurs de color sobre l’asfalt. 
A partir de les 10 h, al Parc Municipal. 
Lliurament de premis, a les 13 h. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Dimarts 16
Nit de campions, lliurament de trofeus 
a tots els clubs del Baix Llobregat de 
la Federació Catalana de Futbol. A les 
19 h, al teatre La Passió. Organització: 
Federació Catalana de Futbol, EFO’87 i 
Ajuntament.

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

L’agenda de juny '15
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Dimecres 17
Hora del conte per a nadons “Tinc 
una planteta petita, per a que creixi 
s’ha de cuidar. Tic tac...”, a càrrec 
de Sandra Rossi. Per a infants de 0 a 3 
anys, places limitades. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Cloenda de l’11ena edició del 
Voluntariat per la Llengua. A les 
19.30 h, a l’edifici dels safareigs (c. 
Salvador Casas, 3). Organització: Servei 
Local de Català.

Dijous 18
Tallers familiars “Jocs d’aigua”, obert 
a totes les famílies amb fills d’un i dos 
anys. A les 17 h, a la llar d’infants La 
Baldufa. Organització: llars d’infants 
Taitom i La Baldufa i Serveis educatius 
Cavall de cartró.

Va de concert! Combos d’adults. 
A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de 
Música.

Divendres 19
Club de lectura general, moderat per 
Santi Baró. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

“Les arrels occitanes dels olesans: 
el cognom Llongueras”, a càrrec 
de Vicky Llongueras. Posteriorment 
hi haurà una taula rodona oberta a la 
participació de tothom entorn la recerca 
genealògica. A les 19 h, a la Biblioteca. 
Organització: L’Arrel Acció Cultural i 
Arxiu Parroquial d'Olesa.

Ball de revetlla amb Les veus 
d’Ariadna. A les 17 h, a la residència 
Santa Oliva. Organització: Ariadna.

Activitats al Bibliolilà: “Big Band”. A 
les 19.30 h, a la Biblioteca. Organització: 
Biblioteca i Escola Municipal de Música.
 
“Sardaxou”, amb la cobla 
Contemporània. A les 22 h, a la plaça 
de la Sardana. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Concert d’estiu de tubs. Repertori 
modern amb les cançons que més han 
sonat a les ràdios els últims anys. A les 
21 h, al teatre El Casal. Escolania i Cor 
Jove d’Olesa.

Dissabte 20
Concert d’estiu de tubs. Repertori 
modern amb les cançons que més han 
sonat a les ràdios els últims anys. A les 
19 h, al teatre El Casal. Escolania i Cor 
Jove d’Olesa.

Diada de bàsquet NBO, amb les 
categories premini masculí i femení. A 
partir de les 9 h, al pavelló municipal de 
bàsquet. Organització: NBO. 

Taller de pintar samarretes, vine a 
pintar la teva samarreta per la Festa 

Major. A les 18 h, al local social d’Oasis. 
Organització: Comissió de Festes 
d'Oasis.
XXXVI Trobada de gegants, amb 
la participació de Monistrol, Abrera, 
AMPA Mare de Déu del Carme, Pont de 
Vilomara, Bastoners del Montserratí, 
Custus Ignis, Castellers d’Olesa i 
Diablots de l’Esbart Olesà. Organització: 
Associació de Gegants i Grallers i Nans 
d'Olesa.
 
Presentació de la colla de Castellers 
d’Olesa. Organització: Castellers 
d’Olesa. 
 
Espectacle d’inauguració de Festa 
Major. A les 21.30 h, a la plaça de 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Diablots, Custus Ignis, Associació de 
Gegants i Nans d'Olesa i Ajuntament.
                                                                                  
Ball de Festa Major, amb música DJ 
de tots els temps. A partir de les 23.30 
h, a la plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Volum XIII Festa de la Ràdio. A 
partir de les 23.30 h, a la plaça de l'Oli. 
Organització: Olesa Ràdio i Ajuntament.

Barraques, sopar i festa. A partir de 
les 20 h, al Parc Municipal. Organització: 
La Fona, CAU, UEC·Rockòdrom i CROM. 

45è Concurs de Pintura Local i 
41è Concurs de Pintura Ràpida. A 
partir de les 9 h, al terme municipal 
d’Olesa i Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat. Lliurament de premis 
a la Casa de Cultura, a les 14 h. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Visita guiada: “Olesa 
desapareguda”, una visita per als 
apassionats de la nostra vila, per tancar 
els ulls i somiar. A les 10.30 h, a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Arrel d’Acció Cultural. 

Diumenge 21
Cantada de matines tradicional 
“Desperta’t Olesa!”. Matinades de 
gralles, a partir de les 8 h. Recorregut: 
plaça de les Fonts, carrers Església, 
Sastre, Verge del Pilar, Sant Antoni, 
Senyora, Ample, Creu Real, Santa Oliva, 
Hospital, plaça Nova, plaça de la Cendra, 
carrers de Dalt, de Baix, Coscoll, placeta 
de Joan Povill. Organització: Associació 
Gegants i Nans d'Olesa, Castellers 
d'Esparreguera i Ajuntament.

Tercera Fira de la Cervesa Artesanal. 
Durant tot el dia, a la plaça de Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

IX Cursa del Foc. A les 9.30 h, sortida 
de la cursa urbana per adults (10 km.); 
A les 9 h, sortida de la cursa urbana 
per a nens (600/1.500 m). Lliurament 
de premis a la plaça Catalunya. 

Organització: Club Atletisme Olesa i 
Ajuntament.

Jornada Castellera, amb els Castellers 
de Barcelona i d’Esparreguera. A les 12 
h, a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Sarsuela i Òpera, grans clàssics, amb 
el tenor Albert Deprius, la soprano 
Beatrice Jiménez i, a l’orgue, Lorién 
Santana. A les 18.30 h, a la parròquia. 
Organització: Associació Amics de 
l'Orgue i de les Arts.

Teatre “Temps”, amb Quim Masferrer. 
A les 19 h, al teatre La Passió. 
Organització: Ajuntament.

Teatre infantil “Colossal”, amb 
Teatre Mòbil. A les 19.30 h, a la plaça 
Catalunya. Organització: La Xarxa Olesa 
i Ajuntament.

Actuació musical amb “Autos 
Detroit” (power pop). A les 20 h, 
a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Dilluns 22
Presentació del llibre Els ponts 
d’Esparreguera, d’Àngel M. Hernàndez 
Cardona. En commemoració del 
centenari del pont entre Olesa i 
Esparreguera, inaugurat el 27 de juny de 
1915. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dimarts 23
Ballada de sardanes amb la cobla 
Vila d’Olesa. A les 20 h, a la plaça de 
l’Ajuntament. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Actes de la Flama del Canigó i 
encesa de la foguera. A les 20 h. 
Organització: ACF Olesa Sardanista, CAL 
Olesa i Ajuntament.

Revetlla de Sant Joan amb 
l’orquestra Rosaleda. A les 23.30 
h, a la Plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Revetlla Jove: DJ + Sherpah + 
La banda Puig. A les 24 h, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Inauguració de l’exposició de les 
obres dels concursos de Pintura 
Ràpida i Pintural Local. Fins al 12 de 
juliol, a la Casa de Cultura. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis.

Dimecres 24
Esbart Olesà “1929, temps de 
balneari”. Cloenda del 85è aniversari, 
amb la Cobla Mediterrània. A les 19.30 
h, al teatre La Passió. Organització: 
Esbart Olesà.

Els sons de la diversitat, amb Lluís 
Pinyot i el seu company Mohamed. 
A les 19.30 h, a la plaça de la Sardana. 

Organització: Ajuntament.

Ball de Festa Major amb l’orquestra 
Taxman. A les 23 h, a la plaça 
Catalunya. Organització: Ajuntament.

Concert jove: “Olesa Punk Rock”, 
amb Secret Army, Los Resonators, Bye 
Bye Pedro Blackenning, QTR3S, Family 
Murders i One Life One Sentence. A les 
22 h, al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Dijous 25
Circ “Cabaret Elegance”, amb la 
compañía Elegants. A les 19 h, a la 
Plaça de l’Oli. Organització: Xarxa Olesa 
i Ajuntament. 

Sopar a base de tastes de la nostra 
cuina. A les 21 h, al llac. Organització: 
Ajuntament.

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

Divendres 26
Primera observació del cel nocturn 
amb telescopi. Sopar i xerrada. A les 
21 h, al local de la CMRO. Organització: 
CMRO

Festes del barri del Poble Sec. 
Cinema al carrer: Malèfica, a les 22 h, a 
la pista del Poble Sec. Organització: AV 
Poble Sec i Ajuntament.

Dissabte 27
Cantada de la Coral Rècord de l’AVO. 
Celebració de la fi de curs dels 
tallers. A les 18 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Mostra de teatre del taller de teatre 
del Casal. Campi qui pugui, a les 19 h; 
La importància de ser Frank, a les 20 
h; Ens casem, a les 21 h. Al teatre El 
Casal. Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Diumenge 28
Mostra de teatre del taller de teatre 
del Casal. Campi qui pugui, a les 19 h; 
La importància de ser Frank, a les 20 
h; Ens casem, a les 21 h. Al teatre El 
Casal. Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dia internacional de l’orgull LGBT. 
Projecció de Mujer contra mujer, a la 
Casa de Cultura.

S’obre el teló: mostra dels primers 
tallers de La Passió d’Olesa. A les 17.30 
h, a La Passió. Organització: Associació 
La Passió.

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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Esport olesà

De locals
El camp municipal de tir amb arc 
Agustí Valls va acollir 53 arquers en 
el 38è Provincial de Barcelona i el 18è 
Vila d'Olesa, en el qual els esportistes 
del Tir Arc Olesa van aconseguir 20 
medalles (set títols, set medalles de 
plata i sis de bronze) i dos rècords 
de Catalunya en aleví Pere Sucarrtas 
i Nacho Souto en arc nu en esquirol.
Per la seva part, el passat 24 de 
maig es va celebrar també a Olesa, 
el Campionat Catalunya per Cadets 
i Menors que va proclamar 19 nou 
campions. Amb el vent com a prota·
gonista, sis van ser els olesans que 
van emportar·se títols i van sumar 
deu medalles (sis d’or, dues de plata i 
dues de bronze) a més de tres rècords 
de Catalunya.
El futur del tir amb arc català va es·
tar present a Olesa amb la presència 
de Francesc Altarriba, president de 

l’FCTA, que va lliurar les medalles 
als guanyadors que també rebien les 
medalles de la lliga catalana de Sala. 
Enhorabona!

BTT Santa Oliva
El proper diumenge 7 de juny es cele·
brarà la Ruta de Santa Oliva, una cursa 
de BTT organitzada per la Unió Ciclista 
Olesana i l’Ajuntament. Enguany, a la 
seva quarta edició, es presenta un 
repte per als més agosarats: el circuit 
extrem, un recorregut de 54 km que 
presenta tres voltes a la ruta clàssica, 
de 18 km. I, per als més petits, hi ha la 
possibilitat de participar a la pedalada 
mixta (terra i asfalt) mentre els adults 
gaudeixen de l’esport i de magnífics 
paratges naturals del nostre entorn. La 
plaça Fèlix Figueras i Aragay, davant 
l’Ajuntament, serà el lloc de concentra·
ció i la que acollirà, després de l’esforç, 
una botifarrada popular per recuperar 

forces. Per obtenir més informació, 
poseu·vos en contacte amb Jofre Melià 
(tel.: 618 819 891) o al web www.uco.
cat/index.php/es/

Triatló
El pasado sábado 16 de mayo se ce·
lebró el Campeonato de Cataluña de 
Triatlón de categorías, en Sant Feliu 
de Guíxols, con la participación de los 
olesanos Josep Lluís Franch, Gerard 
Franch, Toni Pareja y Antonio Pare·
ja, este último tras seis meses sin 
competiciones oficiales. De los 480 
participantes, los olesanos que enfren·
taron la fuerte tramontana, finalizaron 
en posiciones intermedias, y Antonio 
acaba tercero en su categoría.

Campions
Després d'un partit complicat davant el 
Montbuí, els olesans del CF Sala Olesa Els arquers locals  Foto: TAO Pareja al pòdium  Foto: AP

Gran temporada  Foto: FSO
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Esport olesà
van sumar la victòria necessària per 
poder celebrar el tercer títol de lliga 
consecutiu un cop ja havien assolit 
l'ascens de categoria. Per la seva part, 
el Benjamí “A” es proclama sots cam·
pió de Catalunya després de perdre la 
final per un ajustat 0·1 davant del Sant 
Joan de Vilassar FS i es va quedar a 
les portes del Campionat d’Espanya.
Sense cap dubte, aquesta va ser una 
molt bona temporada pel futbol sala 
olesà. El benjamí C, benjamí A, infantil 
A, cadet A, juvenil A, sènior A (ben·
jamí A i infantil A han guanyat tots 
els partits de lliga) van ser campions 
de lliga i van aconseguir l’ascens de 
categoria, mentre que el sènior B va 
pujar de categoria.
Per acabar, el club organitza el Casal 
Esportiu d'Estiu 2015, després de 
l'èxit aconseguit en l'organització de 
la passada edició del casal d'estiu. 
Serà a les instal·lacions esportives de 
l’Institut Daniel Blanxart i a la piscina 
municipal d'estiu, per només 155 eu·
ros, tot el casal. 

08640
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Miquelets “infantil”
Aquest any, des de l'organització de 
La Festa dels Miquelets, que se ce·
lebrarà el 5 i 6 de setembre de 2015 
a Olesa, volem convidar a tothom a 
participar·hi.
Enguany, a Olesa la volem fer grossa, 
i us proposem a xics i grans que us 
vestiu com ho feien homes, dones, 
nens i nenes el 1714. Per poder·ho 
fer amb el màxim rigor històric, fa·

cilitar la feina i treballar en equip us 
convoquem una reunió informativa el 
proper divendres 5 de juny de 2015 a 
les 21 h a Cal Rapissa (C. Ample, 25). 
Animeu·vos a participar i ajudeu·nos 
a fer més gran aquesta festa! 
Us hi esperem!
Associació Cultural La Festa dels Mi·
quelets (secció infantil)

Xerrada
El passat 11 de maig, l’Associació 
Dones i Progrés va organitzar una 
xerrada a la Biblioteca, amb Maria 
Àngels Mestre, una dona que es tot 
un exemple de superació personal. 
Ella va venir desinteressadament 
al nostre poble per donar testimoni 
que és possible recuperar la salut 
tot i estar diagnosticada d’una de les 
malalties anomenades avui en dia 
"incurables". Maria Àngels ha escrit 
diversos llibres entre els quals De 
la fibromiàlgia a la salut. Entre els 
assistents, es va comptar amb la 
presència també de Marian Nómen, 
una gran col·laboradora i activista de 
les associacions de malalts crònics 
del nostre entorn. Des de l’associació 
de Dones i Progrés volem donar les 
gràcies a Maria Àngels Mestre per 
les seves paraules plenes de saviesa.
ADP 

Ateneu
El proper dissabte 13 de juny es 
presentarà la nova entitat local Ole·
saAteneu. Durant la presentació, es 
donarà a conèixer la programació del 
primer curs, que constarà de debats, 
conferències i tallers, tant propis, 
com organitzats conjuntament amb 
altres entitats olesanes. L'acte inau·
gural comptarà amb l’assistència de 
persones vinculades al món ateneístic 
i que, alhora, han col·laborat en la 
gestació d'OlesaAteneu (Sergi Jover, 
Enric Cirici, Àngel Hernàndez, Ramon 
Alcoberro), que exposaran diferents 
aspectes de l’ateneisme i
presentaran la primera de les acti·
vitats d'OlesaAteneu: la coordinació
de la restauració del llibre [Incipit 
Su[m]ma totius philosophie [et] medi·
cine, del mallorquí de nissaga olesana 
Pere Bernat d'Olesa, un
important llibre de cirurgia editat a 
principis del segle XVI, del qual
només queden dos exemplars en tot 
el món.
L'Ateneu neix amb la voluntat d'esde·
venir una eina social per a l'extensió i 
conreu de la cultura en tots els seus 
aspectes, i que faci servei a altres en·
titats i persones que, dins de l'àmbit 
de la cultura, vulguin promoure idees 
i creacions, compartir i rebre coneixe·
ment, debatre i generar noves idees 

i intercanviar opinions. En una vila 
tan rica en propostes, art i cultura, 
OlesaAteneu vol aportar la transver·
salitat i el lloc d'intercanvi per a totes 
les persones (actives o
passives) que entenguin que la cul·
tura, les humanitats, l'art, la ciència, 
són garantia de llibertat i progrés. Du·
rant els propers mesos OlesaAteneu 
farà les activitats en diferents locals 
d’Olesa, mentre promou l’adquisició 
d’una seu per al ple desenvolupament 
de l’entitat.
La cita és a les 18 h, a la Casa de 
Cultura. Per obtenir més informació, 
podeu contactar a: olesa.ateneu@
gmail.com; Passeig del Progrés, 51, 
o Facebook.

Cursos
L’oficina de Promoció Econòmica 
ofereix un seguit de tallers i cursos 
gratuïts, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en el marc 
del Projecte Treball als barris i cofi·
nançada pel Fons Social Europeu. El 
16 de juny es dictarà el curs “Fiscalitat 
bàsica per autònoms”. Al juliol, el 13 
comença el curs gratuït ocupacional 
“Maquinària entorn laboral”, el 14, 
“Anglès atenció al públic” i el 18 “Co·
aching per a la recerca de feina”.
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Digestions pesades. 
Consells de la medicina 
tradicional xinesa
Les indigestions o dispèpsies amb 
símptomes com acidesa, distensió 
gasosa, eructes, sensació de pleni·
tud o pressió abdominal, flatulències 
(gasos), nàusees són un del principals 
motius de consulta mèdica. Les cau·
ses poden ser múltiples, però és molt 
interessant l’enfocament i els consells 
de la medicina tradicional xinesa. 
El foc intern, la força digestiva o 
la capacitat per descompondre els 
aliments i facilitar·ne la posterior 
absorció depèn, entre altres coses, 
de tres factors: els enzims, les se·

crecions gàstriques, hepatobiliars i 
pancreàtiques i l’activitat peristàlti·
ca (contracció i mobilitat visceral). 
Si imaginem ara el sistema digestiu 
com una olla al foc, on s’han d’anar 
esmicolant els aliments, la introducció 
de begudes fredes durant els àpats, 
començar amb una gran amanida 
de primer, finalitzar amb un postres 
fred o mastegar poc els aliments en 
dificultaran el procés.
Caldrà per tant evitar beure grans 
quantitats d’aigua durant els àpats 
i millor a temperatura ambient. 
D’acompanyament podem posar 4 
fulles d’enciam però no una gran 
amanida. Els postres típics com la 
fruita o el iogurt serà més aconsella·

ble consumir·los fora dels àpats. Es 
poden tallar prèviament els aliments 
a trossos petits i mastegar·los bé. 
Consumir aliments ben cuinats de 
manera ideal al vapor o bullits. Al·
guns aliments que tonifiquen la força 
digestiva són arròs, blat sarraí o fajol, 
mill, quinoa, ceba, carbassa, pasta·
naga, peix blanc, xucrut, gingebre… 
Aquests consells dietètics generals i 
altres més específics segons el cas 
del pacient combinats amb un treball 
osteopàtic de la mobilitat visceral 
dels òrgans implicats poden resoldre 
significativament la simptomatologia.
Consumir aliments crus o fets “al 
dente” permet que mantinguin gran 
part del seu valor vitamínic i pot ser 
molt interessant en èpoques de calor 
com l’estiu però no és el més acon·
sellable quan patim dispèpsies. Salut 
i bon profit!
Marc Pérez Galceran
Llicenciat en INEF, Fisioterapeuta i 
Osteòpata

Dones emprenedores
El passat 4 de maig, a l’espai de Cal 
Rapisa, es va fer la primera trobada 
de dones emprenedores anomenada 
“I Breakfast to Business”. Tretze do·
nes amb una fita comú, tenir el seu 
propi negoci, nou de les quals ja ho 
han aconseguit i les quatre restants 
estan en el camí de posar en marxa 

el seu projecte.
Aquesta trobada va fer que moltes 
dones empresàries i d’altres que ho 
volen arribar a ser es coneguessin 
entre sí i creessin llaços entre unes i 
altres. Les dones que encara no han 
acabat de donar llum al seu projecte 
van poder tenir un espai on escoltar 
les experiències dels pros i contres 
que es poden tenir de la veu d’altres 
dones protagonistes a l’hora de po·
sar en marxa un negoci, va ser una 
jornada molt profitosa on ens van 
compartir dubtes, inquietuds i molta 
fraternitat entre el grup.
Durant l’acte, també es va poder 
comptar amb la presència de Rosina 
López i Elisa Redal de l’Associació de 
Dones i Progrés, Josep Estruch cap 
del Departament de Promoció Econò·
mica, i Georgina Muñoz i Montserrat 
Esparbé, regidores de Benestar Social 
i Participació i Cultura, respectiva·
ment.

Sant Salvador 
de les Espases
El passat diumenge 24 de maig, les 
entitats locals d’àmbit excursionista, 
el Centre Excursionista i de Recerques 
Olesà i la UEC d’Olesa conjuntament 
amb la vegueria de la FEEC (Federació 
d’Entitats Excursionistes Olesà) del 
Baix Llobregat hem organitzat una 
caminada popular i circular a l’ermita 

Les emprenedores olesanes   Foto: AO
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de Sant Salvador de les Espases.
El lloc de trobada ha estat davant del 
Pavelló Salvador Boada a les 8 del 
matí i la sortida s’ha ha tingut lloc 
mitja hora més tard, en la qual una 
comitiva de 240 persones hem fet 
camí cap a l’ermita de Sant Salvador, 
passant per la Font de la Roureda, el 
mirador del Coll de les Espases i el Pla 
del Fideuer amb unes fabuloses vistes 
de Montserrat. Els primers excursio·
nistes feien cap a l’ermita una hora 
i quart després d’haver sortit. Allà, 
l’Associació d’Amics de Sant Salva·
dor de les Espases i membres de les 

entitats locals i de la FEEC han ofert 
cafès, galetes i sucs als participants.
Tot el recorregut estava marcat amb 
banderoles i també es podia i es pot 
descarregar el recorregut o track per 
a GPS a través del web wikiloc. El camí 
de tornada des de l’ermita, ha estat 
baixant direcció al balneari de la Puda 
de Montserrat i després enfilant camí 
de tornada pel Camí dels Voluntaris, 
un camí reobert el 12 d’octubre del 
2012 per les mateixes entitats locals 
organitzadores que també són sensi·
bles per la recuperació del patrimoni.
L’excursió de 10 km ha finalitzat cap 

a les 12 del migdia amb una crítica 
positiva per part dels participants 
vinguts majoritàriament de la comar·
ca del Baix Llobregat per les gratifi·
cants vistes, l’organització i el bon 
temps meteorològic. La presidenta 
de la vegueria de la FEEC com també 
un membre de la Junta General de 
la FEEC de Catalunya han valorat, 
també, molt positivament la jornada 
excursionista. 
A més, membres del Centre Munta·
nyenc i de Recerques Olesà (CMRO) 
expliquen que aplegar en aplec dalt de 
l’ermita mil·lenària dues·centes qua·
ranta persones de diversos municipis 
propers en un mateix dia és un fet 
excepcional i també és una manera 
d’ensenyar el patrimoni del municipi, 
és a dir, fomentar el turisme local a 

Olesa de Montserrat. Tanmateix, ma·
nifesten i lamenten profundament la 
manca de presència de personal de 
la Protecció Civil o de la Policia Local 
a fi de vetllar per la seguretat de la 
caminada popular, tal com s’havia 
sol·licitat i oficialitzat per part del cos 
de policia i de l’Ajuntament.
Junta Directiva del CMRO

Migas
El passat mes de maig es va celebrar 
a Olesa la tradicional “Feria de Abril” 
al Parc Municipal amb una gran par·
ticipació de gent. Entre balls, música 
i plats típics andalusos no va faltar el 
“Concurso de Migas” i el jurat va de·
terminar que el primer premi fos per 
a María Muñoz. Enhorabona!Els excursionistes Foto: CMRO

BONA
FESTA
MAJOR

Mostra d'Entitats (Recull fotogràfic)

La "ganadora" Foto: ALT
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Treball

g Se reparan ordenadores, precio 
asequible en tiempos de crisis. 
Para más información, contac·
tar al tel.: 663 665 600, mail: 
jordagalangironella@gmail.com

g Limpiezas Sierra. Cristales, 
rótulos, persianas, viviendas, 
oficinas, naves, parking y co·
munidades. Tel.: 669 142 382.

g Es precisen comercials immo·
biliaris per a la zona del Baix 
Llobregat i Vallès Occidental. 
Contactar al tel.: 93 775 7928 
(Montse).

g Senyora amb títol d'auxiliar en 
geriatria s'ofereix per cuidar i 
acompanyar a persones que 
estan soles o necessiten ajuda 
de mobilitat. Tel.: 93 778 6591.

g Noia universitària amb ex·
periència s'ofereix per donar 
classes i també per fer de mai·
nadera. De dilluns a diumenge. 
Preu a convenir. Tel.: 600 811 
060 (Anna).

g Noia de 16 anys s'ofereix a do·
nar classes particulars a nivell 
de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO, 
així com també classes d'inicia·
ció al piano. Tel.: 634 579 663.

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 Es necessiten comercials im·
mobiliaris per a la zona del Baix 
Llobregat i Vallès Occidental. 
Contacteu al tel.: 93 775 7928 
(Montse).

g Clases particulares de inglés a 
domicilio. Garantizado todos los 
niveles, nivelación para niños, 
preparación para exámenes. 
Tel.: 672 077 409.

g Es busca professor de xinés 
per a classes particulars. Inte·
ressats, trucar al tel.: 610 250 
108.

g Llicenciada en Filologia cata·
lana s'ofereix per a fer classes 
tant de reforç escolar de llen·
gües a alumnes de primària 
i secundària, com de llengua 
catalana a adults. Tel.: 618 593 
373 (Emma).

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

Automotor

g Vendo plaza de aparcamien·
to en la calle Benet Margarit, 
cerca del Bon Preu. Puerta au·
tomática recién puesta. Precio: 
6.000 €. Tel.: 673 859 199.

Diversos

g Moltamesfesta Abrera és una 
empresa especialitzada en el 
lloguer d’inflables per a tot ti·
pus d’esdevinements. Tel.: 657 
269 490.

g Vendo camilla estética y/o 
masajes multiposiciones en 
perfecto estado. Precio: 250 €. 
Tel.: 636 932 167 (Lourdes).

g Vendo ordenador, pantalla, 
teclado, torre y altavoces. 
ORD Packard Bell 19, precio a 
convenir. Interesados, llamar al 
tel.: 93 778 2070.

g Es traspassa llicència de taxi 
d'Olesa de Montserrat, inte·
ressats trucar al 657950393 de 
18h a 20h de dilluns a diven·
dres i caps de setmana de 8h 
a 22h.

Els anuncis d’aquesta secció són gra·
tuïts, excepte els ressaltats que es 
cobren per paraula. Per a la publicació, 
només ens has d’enviar un text no su·
perior a 15 paraules a periodic08640g·
mail.com, o al tel. 626 684 065. El 
periòdic no es fa responsable de pos·
sibles canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.

BONA 
FESTA 
MAJOR
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Per molts anys !

08640

Juny
Adrià Carreras (29), Agustina Casanovas Bernadas (85), Albert Gálvez (63), Albert Panicello Segarra (20), Ana Mora Ubach (14), Ana Nieto Corzo (32), 
Anna Maria Matas Cassany (53), Antoni Figueras Comte (88), Antonia Cabañero Martín (82), Antonio Bonavila (65), Antonio Soriano Capacete (52), 
Ariadna Benages Vicente (19), Aroa Gibaja San Martín (11), Carla Grima Mora (23), Cristina Vega Nieto (13), Daniel Solà Aparici (74), Dolores Lozano 
(75), Dylan Membrado Hernández (10), Dúnia Solà Rivera (44), Eduard Sales Jorba (39), Elena Pla Morales (17), Elisabeth Baró Fernández (32), Eliseo 
Gonell Seguer (82), Erika Sánchez (33), Feliu Sucarrats Margarit (73), Félix Cambronero García (82), Fermí Barlam (25), Francesc Moyano Altarriba (30), 
Francesc Pala Arellano (58), Francisco Cortés Campos (73), Giorgio Petani (40), Hugo Cordón Martín (6), Isaac Palomares Gonell (31), Isidre Alberch 
Vendrell (57), Ivan Gaviria Sánchez, Joan Romacho Pros (9), Joaquin Romacho Vargas (47), Joan Eusebi Salabert (44), Joan Margarit Morales (14), Jo·
ana Da Silva, José Galcerán Musarro (74), José Manuel Corzo Fernández (43), José Orellana Peloche (20), Josefa Fontanet Guixa (86), Josefina Cabello 
Pérez (60), Josep Guzmán García (54), Josep Pere Quesada (55), Juan Castro Gallardo (80), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (85), Júlia 
Galvez Sánchez (6), Manel Castan Kwun (29), Manuela Ribera (63), Marc Cabello (15), Marc Escolà Boada (24), Marc Ferrer Mora (25), Marc Juanpera 
Gallel (20), Marc Sánchez Matas (26), Margarita Cortada Serra (93), Maria Caparrós Carrique (84), Maria Grima Gallardo (62), Maria Isabel Hernández 
Gutiérrez (39), Maria Jesús del Rincón (47), Mari Carmen López, María Carmen Ferris Miguel (85), Maria Mestres Andreu (46), Maria Jobé Voltà (59), 
Maria Rosa Carles (72), Maria Rosa Pla Batalla (57), Maria Rosa Tort Tapias (61), Maria Rosa Ventura Soteras (86), Martina Garcia Amador (9), Máximo 
Oña (60), Mercedes Guirau Gallardo (49), Miguel Grima Gallardo (59), Mingo Flores Daura (46), Miquel Grau Morral (85), Miquel Serra Camarero (60), 
Míriam Prats Murcia (34), Míriam Villanueva Soria (25), Mónica Nieto Corzo (43), Montse Pascual (34), Montse Salas Collado (52), Montse Tura, Mont·
serrat Aparici Alemany (90), Montserrat Gironès Cervello (87), Montserrat González (61), Montserrat Navarro (77), Montserrat Sánchez Carrique (61), 
Natalia Valle Mirabete (21), Núria Díaz Barcones (21), Núria Riera Reig (51), Olga Solà Rivera (47), Oscar Jiménez Nieto (12), Paquita Bautista (61), 
Pascual Miralles (77), Pau Bori Martínez (10), Pau Blanco Carrasco (14), Pere Guillamón Montoya (51), Pol Llobera González (16), Rafaela López Miñarro 
(80), Ramon Maylinch (58), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (50), Rosa Oller Mata (58), Roser Pache·
co (29), Sandra Cáliz Rivera (37), Sergi Oña Domènech (28), Sergio Ortiz Delgado (20), Silvia de Paco (39), Silvina Gigena (46), Teresa Casas, Teresa 
Figuls Calveras (85), Teresa Nieto Corzo (36), Tibaut Van Cutsem (38), Uriel Jiménez Morales (17), Valentín González Villarón (41), Vanesa Sánchez 
(35), Victoria López Sáez (42), Xavi Povill.

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de 
treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest 
periòdic, demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has 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.

FELICITATS

DANIEL   
19 DE Juny. 8 Anys.

FELICIDADES

GALA  
De parte de tus papis que te 
quieren mucho!!. 17 de junio

FELICITATS

PAU 
Pau, 10 anys 23 de juny 
Ets molt gran!

MOLTES FELICITATS

LAIA   
Un petó enorme de tota 
la família especialment de 
la mami, el Rubi, l'Ares i 
el Marc. 
T'estimem moltíssim!!

MUCHAS 
FELICIDADES

AVI   
4 de julio. Tus nietos

FELICITATS

ANNA I 
PAULA  
De part dels avis i la 
tieta laia
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