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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
La tornada
Deixar enrere les llargues i agradables 
vacances estiuenques i embardissar·se 
de nou en la voràgine del treball i la 
rutina diària pot provocar, segons els 
que diuen que en saben, la síndrome 
o el “trastorn postvacances”. De totes 
maneres, pocs sabrien definir aquest 
trastorn, encara que molts el sofreixen i 
el pateixen. Cal pensar que si el treball i 
la fatiga que provoca eren un problema, 
les vacances van ser una salvació. Les 
expectatives se centren en la volta, en 
el retorn de les vacances i en la presa 
de responsabilitats i de la rutina diària, 
amb l'enorme desig que aquest males·
tar no s'acreixi. Les vacances són per a 
gaudir, per ser amb la família i descansar, 
però s’han d'acabar. Si fossin perpètu·
es, també serien una rutina. De totes 
maneres, l'ésser humà s'acostuma a tot 
en un temps rècord, així que tornen les 
presses, la rutina diària de la tornada al 
treball i les activitats escolars. El millor 
seria un període de reajustament per 
a tothom a fi d’entrar amb bon peu a 
la nova temporada. Però la tornada a 
l’escola, pels nens, té el seu al·licient. 
Es retroben amb els amics, s’expliquen 
com ha anat l'estiu, comparteixen alguna 
tarda... Tot això fa que el retorn sigui 
desitjat i esperat. En el moment del 
tancament d’aquesta edició, a Olesa, 
encara no hi havia dates concretes del 
nombre d’alumnes per escola. De totes 
maneres, encarem aquest inici del curs 
2015·2016 i de la feina amb energies 
renovades i optimisme. Ens han de durar 
molts mesos. Tot té el seu atractiu i la 
tornada a una certa rutina, ben entesa, 
també pot ser agradable.
A Olesa, tenim un setembre ple d’activi·
tats culturals i socials: la festa dels Mi·
quelets (el passat cap de setmana, amb 
molt bona participació de gent), la Diada 
amb celebracions; cap a finals de mes, 
eleccions amb el 27S i el Correllengua, 
i a La Passió, la segona temporada de 
Fang i Setge. Un setembre groc i vermell, 
vermell i groc. A gaudir de totes les ac·
tivitats proposades!
Per altra banda, m’agradaria expressar 
una reflexió. La imatge d’Aylan Kurdi 
qui amb tres anys va morir ofegat a les 
costes de Turquia quan ell i la seva família 
intentaven arribar a Europa fugint de 
Síria, on la guerra civil ja ha deixat 300 
mil morts, ja no és una foto: és un crit 
mut. És terrible publicar aquesta foto, 
però el pes d’aquesta imatge dóna vida 
al periodisme i alhora el descentra. El 
drama bàsic no és el dels mitjans, sinó el 
dels immigrants que no poden immigrar 
perquè rellisquen des de la vida cap al 
fons del mar o de la terra que els casti·
ga amb l'atzar d'haver nascut en algun 
infern. Una història mostra moltes histò·
ries. Una sola foto exhibeix un món. Tot 
un símbol. Bona lectura d’aquest 08640.

Olesa reviu els fets de 1714
Els 5 i 6 de setembre passats, Olesa 
va celebrar la sisena edició de La Festa 
dels Miquelets. L’esdeveniment, que 
recrea els fets del 1714, va comptar 
amb més d'un centenar de recreadors 
vinguts d'arreu del Principat i del País 
Valencià, i amb una gran implicació i 
participació del poble olesà. En aques·
ta edició s'han introduït nombroses 
novetats i, sobretot, s'han volgut po·
tenciar les activitats dirigides al públic 
infantil; entre les més de 30 activitats 
organitzades, s'espera superar els 
10.000 assistents de l'any passat. 
La Festa dels Miquelets va permetre 
veure i viure els fets que succeïren a 
Olesa i al seu entorn durant la Guerra 
de Successió, amb combats a camp 
obert i pel casc antic, mostres de cam·
paments de Miquelets i instruccions 
d’armes, un gran mercat barroc, tot 
plegat amb la presència de més d’un 
centenar de recreadors vinguts d’arreu 
del país que reprodueixen de forma 
fidedigna el que passava a Olesa ara 
fa 301 anys, i és que l’agost de 1714 
a la sala gran del castell d’Olesa es va 
celebrar un consell de guerra amb la 
presència dels més destacats coronals 
on organitzaren l’intent de salvar Bar·
celona del setge. El fracàs de l’objectiu 

marcat desencadenarà en la tràgica 
jornada de l’Onze de setembre.
Però viure el 1714 també és possible 
al Teatre de La Passió, on des del 12 
de setembre es representa la segona 
temporada del musical Fang i Setge, 
espectacle èpic de gran format, amb 
més d’un centenar d’actors a escena.
L’espectacle compta amb un equip de 
professionals de renom que es manté 
aquesta segona temporada: música 
del compositor Salvador Brotons, dra·
matúrgia de Marc Rosich, coreografia 
de Toni Mira, lletres de Josep Pedrals i, 
dalt de l’escenari, figures reconegudes 
de l’escena catalana com: Lloll Bertran, 
Oriol Genís, Ferran Frauca, Xavier Ri·
bera Vall, Albert Gràcia, Neus Pàmies, 
Aina Sánchez, Jordi Llordella i Marc 
Pujol. Per reviure l’èpica del moment, 
el musical s’ha concebut com un es·
pectacle de gran format, amb música 
en directe i més d’un centenar d’actors 
sobre l’escenari.
El musical recrea la vida dins els murs 
de la ciutat assetjada de la Barcelona 
de 1714 a través d’històries personals, 
protagonitzades principalment per 
dones, que donen una visió femenina 
del setge i expliquen el dia adia de la 
ciutat. Des d’una vessant més filosòfi·
ca, conflueixen els diferents punts de 

vista del conflicte i es fan sentir totes 
les veus involucrades.

27S
Aquest 27 de setembre, els olesans i 
olesanes, i el conjunt de catalans te·
nen una històrica cita amb les urnes: 
se celebren unes noves eleccions al 
Parlament de Catalunya amb un mar·
cat caràcter plebiscitari, encara que 
formalment no ho esdevinguin. 
Des d’Olesa, les eleccions es viuran 
també intensament, perquè ja s’han 
constituït l’assemblea local de Junts 
pel Sí, de Catalunya sí que es pot, 
un grup de suport a les candidatures 
d’unitat popular (Olesa amb la CUP) i, 
és clar, també participaran a la cam·
panya les seccions locals del PSC i el 
PP. A més a més, la regidora i diputada 
olesana Mercè Jou, ocupa el número 
44 de la llista de Junts Pel Sí per Bar·
celona, i el regidor olesà Julio Silva, 
el número 75 de la llista del PSC. Jou 
serà, de fet, candidata a una tercera 
legislatura al parlament, mentre que 
Silva s’estrena en aquesta condició de 
candidat a l’òrgan legislatiu del país. 
Al tancament d’aquesta edició no hi 
havia anunciat cap acte de campanya. 
Tot i així, Olesa per la Independència 
espera mobilitzar un miler de persones 

Això passa al poble

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

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

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

dimecres 23 MATAS
dijous 24 ABELEIRA
divendres 25 ALAVEDRA
dissabte 26 BARGALLÓ
diumenge 27 VENDRANES
dilluns 28 LEY
dimarts 29 MATAS
dimecres 30 ABELEIRA
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a la Via de l'Onze de Setembre. L'en·
titat, adscrita a l'Assemblea Nacional 
Catalana, facilita l'assistència a la 
Meridiana de Barcelona amb autocar. 
Jaume Vendranas, portaveu d’Olesa 
per la Independència, ha destacat en 
declaracions a l’emissora municipal 
que, per la manifestació d’enguany, 
els olesans i olesanes que acostumen 
a participar en aquestes mobilitzacions 
s’han inscrit amb major antelació que 
en anys anteriors. I, per tant, espera 
que la manifestació d’enguany a la 
Meridiana, sota el lema “de l’11S al 
27S” sigui també un èxit. 

Acords de ple
Pel que fa a la política municipal, 
sembla que s’ha posat ja punt i final 
al conflicte existent al Mercat Munici·
pal. L’Ajuntament d’Olesa ha aprovat 
agafar directament les regnes de la 
gestió del mercat, que fins ara portava 
l’Associació de concessionaris, i con·
tractar una empresa privada especia·
lista en la dinamització de mercats per 
portar també la gestió administrativa 
d’aquest servei. Tot plegat amb l’ob·
jectiu de que l’equipament comercial 
torni a ser un referent dels mercats 
de la comarca.
Igualment, l’Ajuntament d’Olesa, amb 
la recent publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de la darrera 
modificació del Pla General d’Ordena·
ció Urbana que afecta a l’àmbit de Can 
Singla, sense augmentar ni els metres 
quadrats de les naus, ni els seus usos, 
posa fi a la llarga situació irregular 
de 18 naus industrials del polígon 2. 
També una modificació puntual del 
Pla General, en aquest cas referent 
a la delimitació de la zona esportiva 
municipal i el camp de tir amb arc, 
permetrà que el club de tir amb arc 
pugui millorar les instal·lacions amb 
una nova construcció que resguardi de 
la pluja i el vent els arquers. 
Un dels debats més importants dels 
propers mesos a la política municipal, 
serà el nou contracte d’escombraries 
i neteja viària que ha d’atorgar l’Ajun·
tament d’Olesa, el contracte més 
important de l’Ajuntament pel que 
suposa de despesa. Mentre això no es 
produeix, i malgrat l’actual va vèncer el 
mes de març passat i ha estat criticat 
pel govern i l’oposició, s’ha prorrogat 
el vigent (amb Fomento de Construc·
ciones i Contratas).

Horts municipals
Els olesans tenen fins el 19 de setem·

bre per poder presentar les sol·licituds 
per a la cessió d’ús d’una de les 17 
parcel·les que l’Ajuntament posa al 
servei de la ciutadania per a desti·
nar·les a horts urbans.
La cessió per a l’ús temporal de les 
parcel·les, ubicades al pati de l’antiga 
escola  Sant Bernat, es regirà per un 
reglament que consistirà en l’atorga·
ment d’una llicència d’ocupació tempo·
ral per a la cessió d’ús dels terrenys. 
Poden presentar sol·licitud per a l’ús 
de les parcel·les els olesans i olesanes 
majors de 18 anys empadronats a Ole·
sa amb una antiguitat, com a mínim 
d’un any, sempre que no tinguin (ni el 
sol·licitant, cònjuge, parella de fet o 
qualsevol altre membre de la unitat 
familiar) una altra parcel·la dels horts 
municipals o una parcel·la destinada 
al cultiu.

Font de Puigventós
El Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament va redescobrir la “font de 
Puigventós” resseguint les indicacions 
donades pel Ramon Escrich i l’estudi 
de la geografia del terreny per acotar 
el seu emplaçament. Es tracta d’una 
cisterna d’aigua però sense broc. 
Portava gairebé 20 anys amagada 
entre la bardissa. El dia de la troballa 
es va procedir a la seva neteja inicial, 
tot i així, requereix d’una restauració 
futura.
S’ubica a una cota inferior de la masia 
de Puigventós, a la capçalera de l’aflu·
ent esquerre del torrent del Raganer. 
Dit d’una altra manera, anant cap a la 
muntanya de Puigventós, poc abans 
d’arribar als seus peus, trobem la 
trifurcació del “corriol del pou”, de la 
pista forestal cap a la masia de Puig·
ventós i de la pista forestal que mena 
a Sant Pere Sacama. Seguint aquesta 
últim camí, la font es troba cinc metres 
per sota, just abans de girar el primer 

revolt. L’accés és costerut i relliscós i 
està fitat. Coordenades: 41°34'07.3"N 
1°54'04.3"E. Darrerament, i més enllà 
d’aquesta descoberta, han estat veïns 
d’Olesa els que estan localitzant fonts 
de les quals es tenia constància oral 
o escrita, però que la vegetació havia 
aconseguit ocultar.

Coneix Olesa
El constant augment de participants, 
així com la bona valoració que en fan 
de la iniciativa, garanteix que, com a 
mínim, fins el proper 3 de novembre 
es mantindran les sortides guiades 
per Olesa i el seu entorn. Un projecte 

que és possible gràcies a la contra·
ctació, via pla d’ocupació i per part 
del Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Olesa, d’un guía gran 
coneixedor de l’entorn natural d’Olesa, 
la seva història i/o el seu patrimoni. 
Des del passat mes de maig s’han ce·
lebrat 14 sortides culturals (3 en horari 
nocturn) i, en total, hi han assistit 519 
persones.
Després d’una obligada aturada per 
vacances, ara tornen a organitzar·se 
setmanalment, en horaris, temàtiques 
i dificultats diverses perquè així hi 
puguin participar el màxim d’olesans 
possible.

Això passa al poble (cont.)

08640
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Correu

Deixalleria I
Darrere la Policia Local hi ha un gran 
pati de l’Ajuntament, que és al mig 
del poble, amb unes instal·lacions que 
donen el carrer Argelines, on es troba 
una deixalleria il·legal, que provoca 
plagues perquè està plena de porque·
ries, unes galledes grans que semblen 
de pintura, que en ploure s'omplen 
d'aigua i crien mosquits tigre, també 
formigues petites de les anomenades 
argentines, i no falten ratolins, a més 
de motos desbatallades, senyals de 
tràfic, junt amb 32 cotxes amb restes 
de benzina dintre, amb la perillositat 
que això representa per els veïns que 
hi vivim i les molèsties que ens donen 
tant els mosquits, com les formigues i 
els ratolins que s'enfilen a les nostres 
cases. Estic segur que segons qui vis·
qués darrere d'aquest carrer, aquest 
problema ja no hi seria.
P.C.P.

35 anys
Un 7 de novembre de 1980 a les 22 
hores es constituïa una nova entitat 
a Olesa de Montserrat, era el Centre 
Muntanyenc i de Recerques Olesà. 
Des de fa 35 anys hem fet una munió 
d’activitats amb un ampli ventall de 
les nostres temàtiques: espeleologia, 
escalada, alpinisme, arqueologia, es·

quí, excursionisme, natura, patrimoni, 
divulgació i geografia. Volem mos·
trar·vos un tastet d’aquest llegat mes 
rere mes fins a finals d’any.

1) 1983 (secció de muntanya): el 
Josep Reche i el Xavier Martín, del 
CMRO, conformen una expedició 
per escalar la gran paret vertical 
de 900 metres de El Capitán al Parc 
Nacional de Yosemite (Califòrnia, 
EUA). Van assolir l’ascensió amb 
èxit.

2) 1992 (Ssecció d’esquí): es celebra 
el 12è curs d’esquí de l’entitat del 
qual una comitiva de dos autocars 
amb unes 110 persones realitzen 
el curset a Andorra. L’afluència 
massiva de gent persisteix durant 
tota la dècada dels 90. Els cursos 
encara són vigents i ja hem fet 35 
cursets.

3)  2003 (secció de recerques): el 
CMRO, juntament amb l’empresa 
d’arqueologia Arqueocat executa i 
coordina unes tasques arqueològi·
ques a l’interior de l’església Santa 
Maria d’Olesa del qual apareix un 
arc gòtic, desconegut fins al mo·
ment.

Abans d’acabar, volem homenatjar 
els nostres companys Albert Ibañez i 
Josep Grañó del CMRO que van perdre 
la vida fa 25 anys en una de les munta·
nyes més altes del món, el Hidden Peak 
(també conegut com Gasherbrum I o 
K5) a la serralada del Karakoram (Hi·
màlaia) de 8.068 metres, durant l’atac 
final al cim, el 19 d’agost de 1990. 

Havien de ser els primers catalans en 
aconseguir·ho.
Centre Muntanyenc i de Recerques 
Olesà

El nen, els dos euros 
i el senyor Rajoy
Un amic i jo a un grupet de canalla que 
juguen al futbol: “Mira, aquell moreno, 
és el meu fill, té 9 anys. Au, Jaume, 
gastem·li una brometa”. El meu amic 
es posa darrere un arbre i jo m'atanso 
al grupet de nens. Sense pensar gaire 
els pregunto: “Escolteu nois, algú de 
vosaltres es diu Salvador Ferré?”. El 
nen moreno aixeca la veu: “Sí, soc jo!” 
Doncs ja pots anar corrent cap a casa, 
perquè la teva família i tota la guàrdia 
civil del poble et busca, segur que l'has 
feta grossa. El nen s'espanta molt i es 
posa a plorar fortament, el seu pare 
deixa l'arbre i abraça el fill que està 
desconsolat. Jo em sento culpable i 
protagonista del disgust del nen. M'hi 
apropo i li dic: “Au, Salvador, no t'ho 
agafis així, aquí tens 2 euros i compra 
alguna llaminadura”. El nen em mira 
amb ulls brillants i cara molt seriosa 
i enfadada: “Ara què vols tu? M'has 
fet espantar molt, aquest cèntims no 
els accepto pas per res, ja te'ls pots 
fotre al cul”.
Vaig quedar molt parat i disgustat amb 
mi mateix, no pas amb el jovenet, ja 
que ell va reaccionar tal com la consci·
ència i el sentit comú de nen li dictava.
Fa una colla d'anys que el poble es·
panyol no ens tracta com a adults, 
sinó mes aviat com a nens petits. Els 

menuts solen reaccionar amb la veri·
tat per davant dient las coses clares i 
sense embuts. Després d'aquest anys 
de disgustos, retallades, mentides, 
misèries, mal viure i més, no podem 
acceptar xantatges d'última hora per 
comprar·nos el vot. Sap què senyor 
President? Tal com diria aquell nen, 
fill del meu amic: “M'ho has fet passar 
molt malament, m'has enganyat, t'has 
quedat a la força amb una part molt 
important dels meus treballats estalvis 
i de la meva dignitat. Ara, per raons 
òbvies i burdes, pretens retornar·me 
allò usurpat, una part raquítica i conta·
minada de xavalla”. Doncs no recolliré 
pas res d'aquesta deshonesta oferta, 
ja t'ho pots fotre allà on et càpiga.
Jaume Francesch Solé

Tenir coratge 27S, 
mirant l’horitzó
Mai no es comença des de zero. La his·
tòria pretèrita, ignorar·la és un error 
imperdonable. Escriure·la és deixar 
empremta i constància dels episodis 
del passat i del camí que s’ha fet i a 
la vegada una eina per l’evolució del 
futur. 
Ens agrada criticar en una sobretaula 
als nostres polítics, però governar 
no és fàcil, menys encara quan els 
elements que s’han de dirigir estan 
dispersos i enfrontats entre sí. El bon 
governant és capaç de prendre de·
cisions difícils avant posant els seus 
interessos particulars, per arribar a 
l’horitzó anhelat i no sucumbeix ni al 
populisme ni a la demagògia fàcil ni 

Deixalleria?   Foto: PCP
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Correu (cont.)

assoleix el poder.
En aquest moment decidim per la 
nostra història, no oblidem el sentit 
de les grans paraules de Ciceró: “La 
tirania viola qualsevol dret. Ningú no 
pot imposar al poble la seva voluntat 
i els interessos personals, i s'ha de 
negar l'obediència a aquest homes 
ambiciosos que arrabassen el poder 
al poble”.
Núria C. F.

Deixalleria II
Alguns ja ho saben, si no, us informem 
que hi ha una deixalleria nova a Olesa 
de Montserrat. O això deuen creure 
alguns. És al carrer Colón, cruïlla amb 
carrer Passeig Progrés. Els contenidors 
sempre estan plens. Per exemple, els 
de cartró, on molts comerços de la 
zona llencen caixes, es buiden dues ve·
gades i, tot i així, sempre veus caixes. 
I quan no hi caben, queden a terra. 
També hi podem trobar mobles. Als 
contenidors hi ha cartells que informen 
d'on és la veritable deixalleria amb un 
telèfon de contacte. Però deuen pensar 
que aquesta és més a prop. També hi 
ha servei de lavabo, on tenim un se·
nyor que ve a pixar als matins, sempre 
que no passis! Si no, el molestes!
Però fa unes setmanes ja era per riure 
o plorar. Els contenidors buits! Nets! 
Els escombriaires havien fet la seva 
feina de bon matí i seguien buits els 
contenidors! On era la brossa? Al terra. 

Cartrons, plàstic, orgànic, etcètera.
La meva proposta és que cada botiga 
tingui les caixes al seu portal i vingui 
un petit camió a recollir·les. A molts 
pobles i ciutats es fa. Al menys ens 
estalviaríem tenir cartrons pel terra. 
Per acabar, vull afegir que els escom·
briaires fan la seva feina i ells, millor 
que ningú, saben els punts negres 
d'Olesa en tema de contenidors. 
N.J.

Tot canvia
Abans, els meus pares i els meus mes·
tres m’havien ensenyat a dir “bon dia”, 
“bona tarda”, etcètera quan arribaves 
a un lloc. Ara, quan llances la teva 
salutació, ningú et contesta, tothom 
està enfeinat amb el Whatsapp. L’altre 
dia, vaig anar a un centre mèdic i van 
arribar dos metgesses o infermeres i 
cap de les dues va saludar i jo vaig dir: 
bon dia, van mirar·me com si fos una 
cosa rara i aleshores van contestar a 
la meva salutació, igual passa a altres 
llocs. M’haig de modernitzar?
Maria Mercè Boada

Aniversari trist
El monòlit de pedra que hi ha al Coll de 
les Espases, amb vistes a Montserrat, 
em recorda els dos companys, Josep i 
Albert, amb qui compartí tants afanys 
en el món del Karakorum i dels quals 
tinc mil records. I transcric del meu 
Diari.
“19 d'agost de 1990. El temps es manté 
bé,  per aprofitar el dia al màxim. A 
les 4 de la tarda, ja sóc al Camp Ca·
nadenc, més avançat que el nostre i 
des d'on la comunicació és més fluida. 
En Genis i el Josep estan acabant de 
parlar. Puc fer·ho amb el Josep; diu 
que van progressant cap al cim, que 
costa, i que hi arribaran tard. Quedem 
per la connexió a les 6, però que a les 
5 ja deixi la ràdio connectada per si 
surt una emergència. Ja no em moc 
del Camp Canadenc, les 5 ho seran 
aviat. Espero amb impaciència  l'hora 
acordada. Penso que faran alguna con·
nexió intermitent en aquests darrers 
moments per aconseguir el cim. Però 
passa l'estona i no es rep cap senyal 
de l'Albert i el Josep.
Amb en Carles ens comuniquem i 
comentem aquesta falta de connexió. 
No ens ho expliquem. Deuen tenir pro·
blemes? Potser els falta poc pel cim i 
no volen perdre temps en la connexió? 
Són les 6, hora normal de connexió. 
Tampoc donen senyal. El sol ja s'ha 
amagat darrere les muntanyes, d’aquí 

poc s’anirà enfosquint i no sabem què 
passa allà dalt. En aquest moment, 
arriba al Camp Canadenc l'Ibrahim, 
que ha estranyat que amb tanta estona 
jo no hagi tornat al nostre Camp. L'in·
formo de la situació i queda intranquil 
perquè tampoc compren la falta de  
connexió. Li dic que em quedaré tota 
la nit al Camp Canadenc, pendent de si 
connecten l'Albert i el Josep. El mateix 
dic al Carles. Així passo tota la nit: amb 
la ràdio connectada, amb trucades 

intermitents esperant respostes; o tru·
cades seves, que tampoc  arriben... La 
nit es fa llarga… L'endemà igual, però 
més anguniós, esperant… Confiant… I 
així, un altre dia, i un altre...
Però ni trucades seves ni resposta a 
les meves trucades. Ja mai van arribar. 
19 d'agost de 2015. Hauran passat 25 
anys. La memòria no se m’esborra...
Benet Font

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

Brutícia al carrer   Foto: NJ

Josep i Albert en el record   Foto: BF
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Fins al dissabte 19
Exposició “L’art i la paraula”. Amb 
motiu del 20è aniversari de l’Associació 
Voluntaris d'Olesa (AVO) i juntament 
amb l'Eixida de l'Art s'ha convocat a 
tothom que tingui inquietuds artístiques 
a plasmar o donar forma concreta a 
alguna idea abstracta i/o sentiments 
inherents en algun dels poemes 
premiats en el Concurs de Poesies de 
l’AVO dels darrers anys. A la Casa de 
Cultura.

Fins al diumenge 20
Exposició “Francesc de Castellví. 
Narracions històriques de la Guerra 
de Successió 1705·1714”. Elaborada 
l’any 2014 pel grup de recerca 
DIDPATRI (Universitat de Barcelona), 
el departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, i Molècula, 
xarxa de professionals en museografia. 
A la Casa de Cultura.

Dimecres 9
Conte en anglès: “Story time, 
around the world”. A les 18 h, a la 
Biblioteca. Organització: Kids&Us.

Dijous 10
Presentació del llibre Pensadors 
de la Grècia Arcaica, de l’olesà Josep 
Temporal. A les 19 h, a la Biblioteca. 
Exposició de les imatges, de Pere 
Grimau.

Diada de Catalunya. Taller de ball de 
bastons, a les 19 h; danses tradicionals, 
a les 20 h; sopar, a les 21.30 h; 
parlaments, a les 22.30 h; marxa de 
torxes, 23 h, concert i DJ, a continuació. 
Inici: plaça Fèlix Figueras i Aragay, final 
a la plaça Nova. Organització: La Fona, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Divendres 11
Danses i cançons, amb Jordi Tonietti. A 

les 19 h, a la plaça de l’Oli. Organització: 
Ajuntament amb la col·laboració de La 
Xarxa Olesa.

Havaneres, amb el grup Peix Fregit. 
Rom cremat a la mitja part. A les 19 h, 
a la plaça Fèlix i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Dissabte 12
Ballada de sardanes de l’Onze de 
Setembre amb la cobla Vila d’Olesa. 
A les 20 h, a la plaça de la Sardana. 
Organització: ACF Olesa Sardanista i 
Ajuntament.

Dissabte 12
Representació de Fang i Setge, 
segona temporada. A les 21 h, al 
teatre La Passió. Organització: Excés 
d'Entusiasme Produccions, amb la 
col·laboració de La Passió, Obra Social 
La Caixa, Ajuntament i Escola Municipal 
de Música.

Diumenge 13
7a jornada lliga local, trofeu Joan Gil. 
A les 8.30 h, al camp de tir municipal 
Agustí Valls. Organització: Club Tir Arc 
Olesa i Ajuntament.

29a fira de jocs Xarxa Olesa. A les 
17.30 h, al parc municipal. Organització: 
La Xarxa Olesa.

Representació de Fang i Setge, 
segona temporada. A les 18 h, al 
teatre La Passió. Organització: Excés 
d'Entusiasme Produccions, amb la 
col·laboració de La Passió, Obra Social 
La Caixa, Ajuntament i Escola Municipal 
de Música.

Dijous 17
Sortida cultural per Olesa: “Anem a 
l’Arxiu Municipal”, a càrrec de l'arxiver 
municipal, Antoni Pérez. A les 17 
h. Inscripcions a l'oficina de l'AVO. 
Organització: AVO i Arxiu Municipal.

Conferència “Novetats 
terapèutiques en càncer de mama”, 
amb l’oncòloga Meritxell Bellet de 
l’Unitat de càncer de mama de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron. A les 18 h, a la 
Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

Divendres 18
“El segrest definitiu de la sobirania: 
com ens pot afectar el tractat de 
lliure comerç?”. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca. Organització: La Borrassa, 
Fons social del Montserratí.

Hora del conte, amb el narrador Santi 
Rovira. A les 18 h, a la Biblioteca.

Dissabte 19
Olesa tremola. Tabalada i correfoc 
amb la participació de diferents colles 
de diables. Tabalada, a les 21 h, des 
de la plaça Fèlix Figueras i Aragay 
fins a la plaça de l'Oli. Correfoc, a les 
21.30 h, des de la plaça de l'Oli fins 
a la plaça Catalunya. Organització: 
Diablots d’Olesa, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament.

Representació de Fang i Setge, 
segona temporada. A les 21 h, al 
teatre La Passió. Organització: Excés 
d'Entusiasme Produccions, amb la 
col·laboració de La Passió, Obra Social 
La Caixa, Ajuntament i Escola Municipal 
de Música.

Diumenge 20
Representació de Fang i Setge, 
segona temporada. A les 18 h, al 
teatre La Passió. Organització: Excés 
d'Entusiasme Produccions, amb la 
col·laboració de La Passió, Obra Social 
La Caixa, Ajuntament i Escola Municipal 
de Música.

Final de la lliga local, trofeu Joan Gil. 
A les 8.30 h, al camp de tir municipal 

Agustí Valls. Organització: Club Tir Arc 
Olesa i Ajuntament.

31è concurs de teatre Premi Vila 
d’Olesa: El mètode Grönholm, amb el 
grup L'Escotilló de Vilanova i la Geltrú. A 
les 18 h, a la UEC. Organització: UEC.

Festa anual del Casc Antic. Activitats 
infantils, segon campionat de botifarra, 
paella popular i actuació musical a la 
tarda. De 10 a 20 h, a la plaça de les 
Fonts. Organització: AV Casc Antic.

Visita guiada: “L’Olesa del 1714”. 
Una visita amb la què recuperarem la 
memòria d'uns fets ocorreguts a casa 
nostra fa 300 anys. Places limitades. 
A les 10.30 h, al porxo de Santa Oliva. 
Organització: L'Arrel Acció Cultural.

Dimarts 22
“Conèixer Catalunya”: excursió a 
Sant Feliu de Codines, visita al Cim de 
les Àguiles. A les 9 h, a l’oficina de l’AVO. 
Organització: AVO, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i la CMO.

Dijous 24
Sortida cultural per Olesa: “Anem 
a l’Arxiu Municipal”, a càrrec de 
l'arxiver municipal, Antoni Pérez. A les 
17 h. Inscripcions a l'oficina de l'AVO. 
Organització: AVO i Arxiu Municipal.

Projecció de la pel·lícula Paddling 
to Alaska. Kayak Expedition, a càrrec 
del seu autor, Rai Puig Activitat inclosa 
en els actes de commemoració dels 
35 anys de CMRO i dins dels actes del 
Correllengua 2015. A les 19.30 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: CMRO.

Divendres 25
Club de Lectura General: “El túnel”, 
d’Ernesto Sábato, moderat per Santi 
Baró.

L’agenda de setembre '15
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Inauguració de l’exposició 
“Paisatges de Catalunya”, obres de 
Salvador Batalla. Fins al 4 d’octubre, a la 
Casa de Cultura.

Conferència: “Despatx, urna, escó. 
El domini polític de la burgesia 
industrial catalana durant la 
Restauració. L'exemple dels gerents 
de la Colònia Sedó, 1874-1931”, 
a càrrec de Salvador Prat, exalcalde 
d'Olesa. A les 19.30 h, a la Comunitat 
Minera Olesana.

Dissabte 26
Quart concurs i exposició de 
fotografies de l’Associació Ariadna. 
Inauguració i lliurament de premis 
del quart concurs de fotografies de 
l’Associació Ariadna, a les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Exposició fins al 4 d’octubre.

Olesa tremola. Trobada de tabals 
amb la participació de 20 colles. 
Recorregut pels carrers d'Olesa. Inici: 
a les 18.30 h, al parc de l’Estatut. En 
finalitzar el recorregut es farà una 
exhibició per grup i tabalada conjunta. 
Final de festa amb música de DJ a la 
plaça Catalunya. Organització: Diablots 
d’Olesa, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Representació de Fang i Setge, 
segona temporada. A les 21 h, al 
teatre La Passió. Organització: Excés 
d'Entusiasme Produccions, amb la 
col·laboració de La Passió, Obra Social 
La Caixa, Ajuntament i Escola Municipal 
de Música.

31è concurs de teatre Premi Vila 
d’Olesa: Panorama des del pont, amb el 
grup Abraxas de Barcelona. A les 22 h, a 
la UEC. Organització: UEC.

Diumenge 27
Festa del futbol sala al carrer, 
pel 25è aniversari del FS Olesa, amb 
inflables i servei de bar. De 10 a 20 h, a 
la plaça Catalunya. Organització: Club 
Futbol Sala Olesa.

Representació de Fang i Setge, 
segona temporada. A les 18 h, al 
teatre La Passió. Organització: Excés 
d'Entusiasme Produccions, amb la 
col·laboració de La Passió, Obra Social 
La Caixa, Ajuntament i Escola Municipal 
de Música.

Cinema infantil amb pel·lícula a 
determinar. A les 17 h, al teatre El 
Casal. Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Cinema d’autor: La isla mínima. A les 
19 h, al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Dilluns 28
Exposició de Cartells del 
Correllengua (15è aniversari). Fins 
al 9 d’octubre, a diversos comerços 
d’Olesa. Organització: CAL Olesa.

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

Correllengua 2015
“Caça l’errada”: concurs exposició a les 
xarxes socials, a càrrec dels olesans que 
pengin fotos amb errors gramaticals, 
castellanismes i barbarismes en cartells, 
anuncis i altres informacions que puguin 
trobar en espais públics. Amb l'etiqueta 
#caçalerradaOlesa a les xarxes socials.

Setembre

Dilluns 28
Presentació i inici dels actes del 
Correllengua 2015, a càrrec de la 
periodista i escriptora Empar Moliner. A 
les 20 h, a la Biblioteca.

Dimecres 30
Hora del conte: “Contes per la llengua”, 
a càrrec de Montse Nomen. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

Octubre

Dijous 1
Descobrint les fonts urbanes: mines, 
ponts i fonts, a càrrec de Joan Soler. A 
les 10 h, pels carrers d’Olesa.

Primer Cinefòrum, amb la projecció 
d'una pel·lícula sobre el medi ambient i 
debat posterior. Activitat inclosa en els 
actes de commemoració dels 35 anys 
del CMRO. A les 19.30 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: CMRO.

Dissabte 3
Mostra de Cultura Popular. A partir 
de les 17.30 h. Cercavila pel municipi 
amb les entitats de cultura popular. 
Recorregut: Parc de l’Estatut, Rambla de 
Catalunya, Plaça de l’Oli, carrers Anselm 
Clavé, Salvador Casas i Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Sopar del Correllengua i Concert 15 anys 
CAL Olesa. A les 22 h, a la Plaça de les 
Fonts.

Diumenge 4
Animació infantil, a càrrec del grup 
“Ambäukatunàbia”. A les 18 h, a la Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay.

Dilluns 5
Projecció del documental “Ovidi Montllor, 
crònica d’un artista”. A les 20 h, a la 
Casa de Cultura.

Dimarts 6
Recital a Ovidi Montllor. Representació 
de poemes i cançons de l'Ovidi, a càrrec 
d'Oriol Garrido. A les 20 h, a la Casa de 
Cultura.

Dimecres 7
IV Dictat Català. A les 20 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: Servei Local de 
Català.

Divendres 9
“La Mocadorada”. Acte final del 
Correllengua. Taller de danses del País 
Valencià i entrega dels premis del Dictat 
Català. A les 20 h, a la Plaça de les 
Fonts.

Actes organitzats per la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua (CAL 
OLESA), l'Ajuntament i les entitats 
participants.
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Esport olesà

IMPARTIM 
CLASSES PER

Campiona catalana
El passat 30 de maig, a Salt, Sara 
Cases Cid s’ha proclamat campiona 
de la Copa Catalana de Gimnàstica 
Artística femenina 2015, a la categoria 
d’edat escolar. Sara, que viu a Olesa, 
entrenava amb el Club Gimnàstica 
Esparreguera ja que a Olesa aquesta 
modalitat no existia fins fa un temps, 
i ara ho fa al Club Egiba de Manresa.

Segon Memorial Joana Grau
El proper 20 de setembre, el Nou 
Bàsquet Olesa estrena la tempora·
da 2015·2016 amb l’organització del 
Segon Memorial Joana Grau, en ho·
menatge a la jugadora i entrenadora 
de bàsquet olesana desapareguda. En 
aquesta edició, el N. B. Olesa fa coin·
cidir l'esdeveniment del Memorial de 
Joana Grau amb l'acte de signatures, 
que és la benvinguda que fa el club 
als jugadors que fan pas de l'escola 
de bàsquet (ESBOL) a equips federats. 
Una tarda emocionant i oberta a tot·
hom, amb un partit amistós del sènior 
femení i el primer partit oficial de la 
temporada del sènior A masculí en el 
debut a primera catalana. Des del club, 
conviden a gaudir del bàsquet olesà el 
proper diumenge 20 de setembre al 
Pavelló Municipal de Bàsquet. A partir 
les 16.45 h, sènior femení i C. B. Ma·
tadepera (amistós, primera catalana); 
a les 18.15 h, acte de signatures dels 
nous jugadors de l’NBO; a les 19.15 h, 
sènior A masculí i A. E. Badalonès "A" 
(primera jornada, primera catalana). 
No hi falteu!

Gimnàstica
El Club Gimnàstica Olesa torna des·
prés de l'estiu amb les piles carrega·
des i amb moltes ganes de començar 
aquesta nova temporada que ens 
porta moltes novetats. El proper 14 
de setembre iniciaran les classes al 
pavelló nou del Sant Bernat. Aquesta 
temporada, a diferència de la passada, 

podran entrenar cada dia i això perme·
trà introduir com a novetat la iniciació 
de la gimnàstica artística masculina. 

Obstacles salvats
El passat mes d'agost, l’olesà Marc 
González Motlló va guanyar la cursa 
d'obstacles de la festa major de Mira·
vet (Tarragona) de la seva categoria 
d'edat, i el seu pare David Gonzalez 
també va guanyar per la passada Festa 
Major d’Esparreguera, la Cronoesca·
lada de Can Sedo en la categoria de 
veterans amb bicicleta de muntanya.

L’incombustible
L’últim cap de setmana d’agost s’ha 
celebrat a Altafulla una nova prova del 
Campionat d’Espanya de Triatló amb 
distància olímpica. El Triatló Olesa va 
estar representat per Toni Pareja (ca·
tegoria 35 a 39 anys), amb un temps 
de 2 h 25' 16", Toni Tejedor (categoria 
50 a 54 anys), amb un temps de 2 h 
30' 04" i l’incombustible Antonio Pa·
reja (categoria de 60 a 64 anys) que 
va finalitzar la competència en 2h 17' 
58". Antonio va acabar al pòdium i es 
va proclamar sots campió espanyol.

Sara campiona    Foto: DC

Marc, sense obstacles     Foto: MGM

Pareja al pódium     Foto: TO
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Esport olesà (cont.)

Patinatge
EL CPA Olesa està assolint molts bons 
resultats. Pel cas, el passat mes de 
juliol la patinadora Ainhoa Angel, a la 
modalitat de Solo Dance, va participar 
al Campeonat Europeu, celebrat a 
Dijon (França), i va aconseguir la 5ª 
posició a la categoria aleví. El proper 
mes d'octubre marxen cap a Hettange 

(França), la Paula Rosa, la Alba Rodri·
guez i l'Ainhoa Angel per participar al 
Open; i per altra banda, les olesanes 
Júlia Puertas i Laura Asensio repre·
sentaran al club a la Copa Barcelona, 
dins de la modalitat de Lliure i F.O., a 
la categoria juvenil, i la Judith Her·
nandez, a la modalitat de Lliure a la 
categoria infantil.

Ultramarató
El passat 13 de juny es va celebrar 
la 2ª prova de l’Open d'Espanya d'Ul·
tramarató amb BTT a la localitat de 
Monroyo. La prova consistia en 170 km 
amb 4.000 m de desnivell per pistes i 
senders. Va ser una prova molt dura 
en la qual les forces van acompanyar 
a l’atleta Laura Baleta Farreras, fins 
al final de la cursa, i va superar Elena 
González, fins el moment, líder de 
l’Open. La prova va estar molt dispu·
tada i no va ser fins el km 150 que la 
va atrapar la líder i li va treure l'avan·
tatge en els darrers 20 km, fet que li 
va permetre arribar a la meta amb deu 
minuts de diferència.
La Laura disputarà la final de la copa 
catalana el proper 3 d’octubre (és 
líder) i el diumenge 11 d’octubre es 
decidirà la campiona a l'última prova 
de l’Open d'Espanya, que se celebrarà 
a Andalusia.

Primer
El passat diumenge 7 de juny l’olesà 
Miquel Coronel es va proclamar primer 
classificat a la I Marcha Nórdica VCUF–
Nordic Walking Catalunya en categoria 
absoluta en la modalitat de 21 km amb 
un temps de 03:25:04, competència 
disputada a Bellver de Cerdanya dins 
de les diferents modalitats de curses 
d’ultrafons que van organitzar la VCUF 
(Volta Cerdanya Ultrafons).

En petit comité
Dissolució
L’assemblea local d'Unió Democràtica 
de Catalunya a Olesa de Montserrat 
es va reunir en sessió extraordinària 
el passat 15 de juliol, amb la partici·
pació de més del 70 % dels militants 
de la Secció Local. Després de deba·
tre sobre els fets ocorreguts al partit 
les setmanes prèvies, l’assemblea va 
acordar per unanimitat:
•	Manifestar	 el	 seu	 total	 desacord	

amb el posicionament i les decisions 
que la Direcció d’Unió Democràtica 
ha adoptat com a conseqüència de 
l’oposició interna que va provocar la 
poca claredat de la pregunta feta als 
militants sobre el procés sobiranis·
ta.

•	Manifestar	 particularment	 el	 seu	
desacord amb el posicionament 
contrari a la llibertat de Catalunya 
que té la Direcció del partit.

•	Deplorar	la	nul·la	predisposició	al	di·
àleg de la Direcció, demostrada amb 
l'obertura d'expedients disciplinaris 
i d'expulsió a molts militants.

•	Deplorar	 particularment	 la	 decisió	
d'expedientar Mercè Jou, diputada al 
Parlament i regidora a l'Ajuntament 
d'Olesa de Montserrat.

Per tot això, els assistents, inclosos 
el president, el secretari i el vocal del 
Comitè Local, van manifestar tots, 
un a un, la seva voluntat de deixar el 
partit els propers dies. La gran ma·
joria de les persones de l’assemblea 
van anunciar, també, la seva intenció 
d'ingressar ben aviat a Demòcrates 
de Catalunya. Com a conseqüència 
de les baixes anunciades, va quedar 
dissolt el Comitè Executiu Local d'Unió 
Democràtica de Catalunya a Olesa.
Ex-membres del dissolt 
Comitè Executiu Local

P.D.: Podeu enviar els vostres escrits a 
periodic08640@gmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.

Sayas Sport
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Primer en marxa nórdica      Foto: MC La nostra ultramaratonista      Foto: LBF

Pareja al pódium     Foto: TO
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Tornem-hi!
Després d'una petita aturada per 
vacances d'estiu i carregar piles, des 
de l'AVO (Associació de Voluntaris 
d’Olesa) tornem amb moltes activi·
tats, que esperem siguin de l'agrat de 
tots. Per fer·vos obrir boca us farem 
un tastet d’algunes de les que farem 
aquest setembre: conferència dels 
Mossos, exposició “Art i Paraula”, visi·
ta a l'Arxiu Municipal, sortida al Cim d' 
Àligues, a més d’inici de nous tallers. 
Com veieu no parem i volem comptar 
amb totes les persones grans d'Olesa 
que vulguin venir a passar unes bo·
nes estones amb nosaltres i com no 
també ens agradaria poder comptar 
amb tota aquella persona interessada 
a poder ajudar, i que pugui oferir unes 
estones per compartir amb nosaltres i 
ajudar que les persones grans d’Olesa  
continuïn actius o bé fer·los una mica 
de companyia; tots podem aportar 
alguna cosa, us sorprendreu pensant 
que una petita estona pot ser una 
gran ajuda per a moltes d'aquestes 
persones que se senten acompanya·
des. Estem oberts a totes les petites 
col·laboracions, veniu: som al Parc 
Municipal, s/n, dilluns, dimecres i 
divendres, d’11 a 13 hores.
AVO

“Paddling to Alaska” 
a Olesa!
L’esperit aventurer d’en Rai, sorgeix 
de ben petit per l’estima cap a la na·
tura. És, però, durant els seus estudis 
universitaris d’educació física quan 
neix l’interès pel caiac, primer com 
a caiac de riu i posteriorment amb el 
caiac de mar. El caiac de mar li obre 
les portes a la seva professió i passió.
Alaska és un lloc exòtic i un reclam 
per qualsevol aventurer. És el lloc on 
decideix emprendre el 2014 el viatge 
trepidant des de Vancouver (oest del 
Canadà) fins al Parc Natural de Glacier 
Bay, al nord de la ciutat de Juneau 
(Alaska) resseguint l’anomenat Inside 
Passage on hi arriba el 19 d’agost de 
2014 després de 95 dies palejant per 

aquell mar gèlid.
Tres mesos farcits d’experiències, 
dies de mala mar i vent, trobades amb 
ossos grizzlis o negres, cetacis i molta 
més fauna, hospitalitat de la gent lo·
cal com també navegar entre glaçares 
i icebergs. Però aquest no ha estat el 
seu únic episodi aventurer en caiac. 
També a trepitjat la Patagònia, Nova 
Zelanda, la Baixa Califòrnia (Mèxic) i 
les Illes Balears i ja té en ment llan·
çar·se en un altre projecte ambiciós 
com el d’Alaska en un futur proper. 
També pretén guiar expedicions per 
grup de clients interessats en viure 
aventures similars.
Però de la travessa per Alaska, en 
volia fer un documental i editar·lo a 
través d’una productora professional. 
Així fou i es va produir un documental 
d’una hora amb full HD, amb banda 
sonora pròpia i en llengua catalana 
però amb subtítols en anglès. La pel·
lícula s’anomena “Paddling to Alaska” 
[Remant a Alaska]. El primer lloc en 
estrenar·se va ser a Barcelona l’abril 
del 2015 davant de 300 persones i 7 
projeccions més per arreu de Catalu·
nya, Balears i al País de Gal·les (UK) 
i diu que aviat s’emetrà per TV3. Va 
tenir tant de ressò, aquesta gesta, 
que va sortir a diversos mitjans de 
comunicació com a El Periódico, La 
Vanguardia, l’ARA i televisions com 
TV3 o 8TV.
Ara toca el torn d’Olesa, lloc on té 
grans amistats i lloc on també ha 
rebut consells tècnics per gravar el 
seu projecte a mans de l’olesà Xavi 
Soler de Fractal Produccions. També 

és un lloc que el crida per ser proper 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
lloc on hi ha gent que encara no ha 
vist el documental i l’està esperant.
El Centre Muntanyenc i de Recerques 
Olesà, com a entitat esportiva cultural 
i també com a entitat amb una llarga 
experiència esportiva i aventurera, 
hem decidit convidar aquest jove 
aventurer català el proper 24 de se·
tembre a les 19.30 hores i que ens 
projectarà la pel·lícula a l’Auditori de 
la Casa de Cultura dins dels nostres 
actes per commemorar el nostre 35è 
aniversari. Entrada gratuïta.
CMRO

Català
Del 14 al 25 de setembre estarà ober·
ta la inscripció als cursos de català 
per a adults que organitza el Servei 
de Català d’Olesa de Montserrat, 
que forma part del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. L’horari de 
matriculació serà al matí de 10.00 a 
13.30 h, i a la tarda, dilluns i dime·
cres, de 17.00 a 19.30 h. Les classes 
començaran la primera setmana d’oc·
tubre. L’oferta de cursos inclou nivells 
orals i escrits, en diferents horaris i 
modalitats (cursos presencials i en 
línia). En acabar el curs, un cop supe·
rada la prova final, s'obté un certificat 
oficial, vàlid per al món laboral.
Per a més informació, cal adreçar·se 
al Servei de Català, que està situat a 
la planta ·1 de la Casa de Cultura (c. 
Salvador Casas, 26).

Junta, se busca
El pasado 18 de junio, la Asociación 
de Vecinos de Les Planes celebró su 
asamblea anual, en la que se presentó 
el balance de actividades y la planifi·
cación de las próximas actuaciones. 
Se destaca que la actual junta dimitió, 
quedando como junta gestora hasta 
que se presente una nueva junta 
con nuevos voluntarios. Se espera 
celebrar otra asamblea en octubre, 
donde si no se presentan nuevos in·
tegrantes, la asociación se disolvería 
al finalizar el presente año.

Per a adults
El centre d’adults del nostre munici·
pi té una llarga historia, no obstant 
això és aquest any quan pren un gir 
important. Des del Departament 
d’Ensenyament, amb la clara intenció 
d’apostar pel nostre centre i per la 
seva promoció, estan treballant inten·
sament per remodelar un edifici vell 

i convertir·lo en un de nou, atractiu i 
funcional per a tots. L’edifici es troba 
ja separat de l’antiga escola Sant 
Bernat, aspecte que ens proporciona 
un entorn més acollidor. Així mateix, 
l’Ajuntament s’ha encarregat de fer 
neteja dels espais confrontants i el 
centre pren una nova imatge, molt 
més atractiva.
El nou accés pel carrer Almeria farà 
que l’escola sigui un espai de fàcil ac·
cés i amb moltes més possibilitats. In·
teriorment, també hi ha hagut canvis, 
els quals han creat un edifici modern 
i adaptat a les necessitats d’avui dia. 
Tenim la sort de comptar amb un 
equip docent més estable aquest 
any i una nova direcció amb moltes 
ganes de fer projectes i lluitar pel bon 
funcionament de l’escola. Des d’aquí, 
agraïm a l’equip sortint la dedicació 
d’aquests anys.
Aprofitem per recordar·vos que enca·
ra sou a temps de matricular·vos en 
qualsevol dels nostres ensenyaments: 
anglès, informàtica, nivells basics de 
castellà, GES (ESO per a majors de 
18 anys) i la preparació a les proves 
d’accés als cicles de grau mitjà i de 
grau superior.
El nostre horari d’atenció al públic fins 
a finals de setembre és de 10 a 13 h 
i de 16 a 19 h. El nostre telèfon de 
contacte és el 93 778 28 02 i el nos·
tre correu electrònic és: a8062031@
xtec.cat
Equip Docent del CFA Olesa

Les voluntàries      Foto: NC

L’escola d’adults       Foto: EAO
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Monòlegs
El grup de joves de la UEC d'Ole·
sa organitza el Primer Concurs de 
Monòlegs d'humor, per al proper 2 
d'octubre. És obert a tothom major 
de 18 anys i la data de termini per 
apuntar·se és el 20 de setembre i es 
pot fer o per correu electrònic (tea·
jovetre.uec@gmail.com) o al telèfon 
93 778 29 52 (de dilluns a divendres 
de 18 a 20 hores).

Sortides guiades
L’augment constant de participants, 
així com la bona valoració que fan 
de la iniciativa, garanteix que, com a 
mínim, fins el proper 3 de novembre 
es mantindrà un projecte que és pos·
sible gràcies a la contractació via pla 
d’ocupació i per part del Departament 
de Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Olesa, d’un guia gran coneixedor de 
l’entorn natural d’Olesa, la seva histo·
ria i el seu patrimoni. Des del passat 
mes de maig s’han celebrat 14 sorti·
des culturals (3 en horari nocturn), i 
en total hi han assistit 519 persones.

Segons el propi departament, sortida 
rere sortida, sigui diürna o nocturna, 
la gent pren més interès en aquestes 
sortides culturals, i es valora espe·
cialment l’interès dels nens i nenes, 
joves i adolescents, en conèixer més 
la muntanya i el patrimoni d’Olesa, 
així com la diversitat cultural dels 
assistents i casos particulars de fa·
mílies de fora del municipi que s’han 
acostat a Olesa de Montserrat des de 
Barcelona, Collbató i Tàrrega (Urgell), 
entre altres municipis, per conèixer 
i descobrir el ric entorn olesà. Les 
sortides retornen la segona setmana 
de setembre, quan se’n tornaran a 
organitzar setmanalment, en horaris, 
temàtiques i dificultats diverses per·
què així puguin arribar al màxim de 
participació de la gent d’Olesa.
Pel que fa pròpiament a les 3 sortides 
nocturnes, que s’han celebrat aquest 
estiu, la primera va ser el 17 de juliol 
fent una ruta circular pel Camí de Bru·
guerols amb arribada al Pla del Fide·
uer i retorn pel camí de les Escaleres. 
Tot i ser la primera excursió nocturna, 
l’assistència va ser de 38 persones. 
Ja durant el mes d’agost, es van fer 
dues sortides guiades nocturnes més, 
la primera fou el 7 d’agost en què els 
participants van visitar la Masia de 
Puigventós i l’ermita de Sant Pere 
Sacama amb 47 persones i 13 km. 
La última sortida, va ser el passat 12 
d’agost amb la intenció de veure les 
Perseids (pluja d’estels). Fins a última 
hora el temps meteorològic va ser 
imprevisible, però el cel es va obrir a 

les 20.00 h, a l’hora de la convocatò·
ria. Moment en que vam decidir tirar 
endavant l’excursió amb 167 persones 
i així els participants enfilaven el Camí 
de Bruguerols cap al Pla del Fideuer. 
Els primers en arribar van poder 
observar els estels, però a mida que 
avançava la nit el cel es va emboirar 
per xafogor fins vora les 00.00 h quan 
ja començàvem a prendre el camí de 
tornada. Moment en què es va tornar 
a obrir parcialment.

Ateneu
OlesaAteneu comença la seva pri·
mera programació regular amb les 
activitats següents. A l’Aulaateneu, 
hi haurà: reeducació de la grafia, 
escriptura de records, tècniques 
d'escriptura, Inspira't! (estratègies de 
creativitat literària), cuina energètica 
i integrativa i aula de català. El perí·
ode d'inscripcions tancarà el proper 
25 de setembre. En Àgoraateneu, es 
proposa una tertúlia ateneística a 
l'aire lliure, a l'ombra del lilà, amb el 
tema: “Dialogar per escoltar, escoltar 
per dialogar”, al Bibliolilà de la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay, el proper 2 
d’octubre, a les 20 hores. Per a més 
informació i contacte, consulteu el 
web http://olesaateneu.wix.com

Fi de curs
El passat mes de juny va finalitzar el 
curs de Chi Kung a Olesa, amb una 
molt bona participació de gent.

Cursos gratuïts
El departament de Promoció Econò·
mica ofereix dos nous cursos per a 
emprenedors i empreses: “Finances 
i control de gestió del negoci”, els 
propers 15 i 17 de setembre, de 9.30 
a 13.30 hores; i “10 claus per vendre 
+ al segle XXI”, els dies 29 de setem·
bre, 1 i 6 d’octubre, al mateix horari. 
Per a més informació, contacteu a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 

Dones
El projecte de dones emprenedores 
posat en marxa per l’associació Dones 
i Progrés va finalitzar el passat mes de 
juny i des de l’entitat volen felicitar a 8 
dones d’Olesa que tenen negoci propi 
a la vila, i que han volgut participar 
en el projecte donant a conèixer a 
tota Olesa el seu negoci i dient una 
frase que la defineix d’alguna manera 
a elles o al seu propi negoci:
Cristina Boixader Casamayor (K’ La 
Cris): “Un bon cafè, fet amb la ma·

teixa il·lusio del primer dia”. Carmen 
Sigueiro Peralvarez (Rostisseria 
Carmen): “Cocino con muchas ganas 
y salero para que todos prueben lo 
bueno”. Margarita Contreras Díaz i 
Montse Gil Jordà (7 D’Estudi): “Gau·
deix aprenent amb nosaltres”. Es·
tela Perales Domaica (Neo Natura): 
“Deixá ns cuidar·te!”. Danny Navarro 
Rioja (Cris Júl, Perruqueria i estètica). 
Eva Fernández Márquez (Punt crea·
tiu): “Tots tenim aquest punt creatiu 
pendent de desenvolupar”.

Colesterol: amic o enemic?
Fa poc temps els mitjans de comu·
nicació publicaven que el 80% dels 
espanyols superen el nivell desitjable 
de colesterol (200mg/dl). Actualment 
es considera patològic superar els 
250 mg/dl, però si anem uns anys 
enrere el límit era 300 mg/dl. Baixar 
els límits, suposa tenir més pacients 
amb hipercolesterolèmia i més con·
sumidors d’estatines (lovastatina, 
pravastatina, simvastatina, fluvasta·
tina, atorvastatina, cerivastatina…). 
Només als EEUU s’ha passat de 3 a 
25 milions de consumidors d’aquests 
fàrmacs en els últims 10 anys.
El colesterol és un nutrient essencial 
per la funció de les neurones i per l’es·
tructura de la membrana cel·lular. És 
antioxidant i precursor de substàncies 
que nodreixen el cervell (vitamina D, 
certes hormones…). El LDL, conegut 
com a colesterol dolent, és una li·
poproteïna que captura el colesterol 
per dur·lo a la neurona. Tenir nivells 
baixos de colesterol ens exposen a 
la demència i altres problemes neu·
rològics.
El risc de problemes coronaris associ·
ats al colesterol té a veure en realitat 
amb l’oxidació de la LDL. Una de les 
principals causes és el consum de 
glucosa (sucre), que s’adhereix a la 
LDL, la inutilitza i la fa incapaç de dur 
el colesterol al cervell. Si ens preo·
cupa el colesterol, per tant, hauríem 
de disminuir el consum de refrescos 
ensucrats, brioxeria, pa i pasta de 
cereals refinats (pa blanc), etc.
Tenir una dieta rica en greixos, per 
tant, no és cap perill per a la nostra 
salut, però cal escollir lípids de qua·
litat com els que aporten el peix, el 
marisc, fruits secs crus, pernil ibèric, 
l’alvocat, olis vegetals de primera 
prensió en fred...
Marc Pérez Galceran
Llicenciat en INEF, Fisioterapeuta i 
Osteòpata

Èxit en les sortides         Foto: JS

Fi del Chi Kung       Foto: RH
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Treball
g Busco trabajo de limpieza, planc·

ha, canguro, cuidado de personas 
mayores; soy una persona alegre 
y muy responsable. Tel.: 690 340 
088.

g Clases de inglés para Bachillerato 
nivelación, preparación para la 
PAU universidad, FCE, Speaking 
session. Tel.: 672 077 409.

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

g Limpiezas Sierra. Cristales, rótu·
los, persianas, viviendas, oficinas, 
naves, parking y comunidades. 
Tel.: 669 142 382.

g Venta de acciones del gimnàs Espai 
Fitness. Valor nominal negociable. 
Consultar con Josep Camats, al 
tel.: 660 258 844.

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 ge·
riatria s'ofereix per cuidar i acom·
panyar 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 mainade-
ra. Dilluns a diumenge. Preu 
a convenir. Tel.: 600 811 060 
(Anna).

g Noia de 16 anys s'ofereix a donar 
classes particulars a nivell de pri·
mària i 1r, 2n i 3r d’ESO, així com 
classes d'iniciació 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 precisen comercials immobilia·
ris per a la zona del Baix Llobregat 

i Vallès Occidental. Contacteu al 
tel.: 93 775 7928 (Montse).

g Es busca professor de xinès per a 
classes particulars. Interessats, 
truqueu al tel.: 610 250 108.

g Llicenciada en Filologia catalana 
s'ofereix per a fer classes tant de 
reforç escolar de llengües a alum·
nes 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 con·
venir. Tel.: 654 707 318.

Automotor
g Es traspassa llicencia de taxi 

d’Olesa, amb cotxe. Preu: 
65.000 €. Interessats, trucar 
al tel.: 657 950 393.

g Vendo plaza de parking en la ca·
lle Benet Margarit, cerca del Bon 
Preu. Puerta automàtica recién 
puesta. Precio: 6000 euros. Tel.: 
673 859 199.

Diversos
g Es venen dues balances elec-

tròniques; una Dibal E-130 
colgante amb nou memòries, 
emissió de tiquet, 15 kg, i 
l'altre Magrinà, Mod. NI-10. 
Interessats, truqueu al tel.: 93 
7781 799.

g Moltamesfesta Abrera és una em·
presa especialitzada en el lloguer 
d’inflables per a tot tipus d’esde·
vinements. Tel.: 657 269 490.

g Vendo camilla estética i/o masajes 
multiposiciones en perfecto esta·
do. Precio: 250 €. Tel.: 636 932 
167 (Lourdes).

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.

A Catalunya està creixent la il·lusió i l'esperança per a donar resposta a l'emergència 
social i nacional que vivim d'un temps ençà. Il·lusió i esperança per canviar d'arrel el 
model social i econòmic que ens ha portat a l'actual situació i construir un nou país 
just socialment, ecològic, amb institucions transparents i radicalment democràtic i que 
retorni el protagonisme a la ciutadania. 

Aquesta il·lusió i esperança ve de lluny, és conseqüència de les mobilitzacions populars 
dels darrers anys, contra les desigualtats creixents provocades per una crisi econòmica 
que, paradoxalment a permès enriquir-se a una minoria especuladora, defraudadora i 
corrupte amb la complicitat dels governs de Catalunya i d'Espanya beneficiaris alhora 
d'aquesta corrupció, i també contra la política d'aquest darrer contra el nostre auto-
govern, la nostra cultura i la nostra llengua en clar atac a les legítimes aspiracions 
democràtiques i nacionals de Catalunya.

Les mobilitzacions contra els desnonaments, contra la reforma laboral, contra les reta-
llades, per una sanitat i educació pública democràtica i de qualitat, contra la sentència 
del Tribunal Constitucional retallant l'Estatut d'Autonomia que la ciutadania catalana 
havia votat, han quallat i han permès a les darreres eleccions municipals, demostrar 
que hi ha alternatives, que és possible canviar les coses, que es pot fer una política 
radicalment diferent posant a les persones com a protagonistes de les transformacions 
socials que millorin el benestar de la majoria.

  CATALUNYA SÍ QUE ES POT neix d'aquestes experiències i es presenta a les 
eleccions del 27 de setembre amb un objectiu: RESCATAR A LA CIUTADANIA I 

NO ALS I LES RESPONSABLES DE LA CRISI. Com? Amb un pla de rescat ciutadà 
basat en l'equitat i la solidaritat que garanteixi una renda de ciutadania per afrontar 
les situacions de necessitat d'alimentació, pobresa energètica i infantil i que eviti els 
desnonaments. Retornant a l'àmbit públic els serveis privatitzats amb el pretext de la 
crisi. Potenciant un sistema educatiu públic de qualitat i participatiu des de l'escola 
bressol a la universitat. Impulsant la transició cap a un model econòmic socialment 
just i ecològicament sostenible amb ocupació i salaris dignes. Construint una societat 
d'igualtat entre persones i tolerant. Amb una política cultural i informativa de lliure 
accés a tothom i desmercantilitzada. Impulsant una Catalunya solidaria amb el món i 
acollidora, compromesa amb lacultura de la pau. 

Com a nació Catalunya necessita refundar-se. Cal un procés constituent popular i 
participatiu cap a una República Catalana, que no sigui subordinat ni subaltern a 
cap altra marc, però que des d'una voluntat de col·laboració fraterna entre els pobles 
impliqui decidir-ho tot, des de la relació que volem mantenir amb l'Estat espanyol, els 
poders financers i privats que utilitzen la crisi per enriquir-se.  

Per tot això, PODEM, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV) i  ESQUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA (EUiA)  d'Olesa de Montserrat, criden a la ciutadania olesana 
a participar i col·laborar amb CATALUNYA SÍ QUE ES POT amb la vista posada a les 
eleccions del 27 de setembre, per tal de construir plegats la Catalunya popular davant 
la Catalunya de les classes privilegiades i obrir una nova etapa en què la prioritat no 
siguin els bancs, ni els mercats, ni els poderosos, sinó la justícia social, la vida i el 
benestar dels veïns i les veïnes; de la majoria.

PODEM, ICV I EUiA D'OLESA DE MONTSERRAT 
DEMANEN EL RECOLZAMENT CIUTADÀ A CATALUNYA SI QUE ES POT
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Setembre
Ainhoa Gallego Rendon (12), Albert Sales Jorba (31), Alberto García Sánchez (26), Alberto José Figueredo Campones (36), Ana Artiles Tejero (23), Ana 
Montoya, Angeles Muelas Enrique (75), Anna Martín Bacarisas (39), Antonia Sánchez Torrado (55), Antonio Heredia Luque (58), Candela Gigena Bou·
locq (10) Carlos Mangas Soldado (21), Carmen Cadierno Villarreal (65), Cristina Pérez Artero (38), Dani Chico Cruz (26), Dani Vicente Hernández (37), 
Daniel Maestro Martínez (59), David Ayala (34), Eduard Cristià Llongueras (84), Elies Valldeperas Costa (68), Emma Forn (20), Encarna Castillo Alcalá 
(46), Enric Termens, Espe Piga, Eulalia Mestres Escudé (47), Feliciano García (41), Fermín Lejarcegui Martínez (64), Francesc Pérez Manyà (32), Gemma 
Aymerich Jobé (32), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (81), Jordi Sibina Egea (30), José Díaz Manzanares (39), José Luis Diaz 
Romero (65), José Manuel Sánchez Valor (37), Laia Armengou (4), Lourdes Caamaño Pastor (50), Magda Graells Casals (75), Mar Purull Zuñeda (15), 
Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols (65), Maria Rosa Carbó González (66), Marina Segura González (23), Marta Tejero Sánchez (26), Matilde 
Teruel Marin (64), Mercè Ausió (79), Mercè Dalmases Alonso (27), Mercè Jou (53), Mercedes Rubio Cruz (47), Meritxell Montserrat (16), Miriam Ferrer 
Ruiz (30), Montserrat Bayona Termens (58), Montse Paredes Sánchez (38), Montserrat Pons Guillamón (95), Montserrat Riera Rey (49), Nati Cambro·
nero García (56), Noemí Miralles Roca (38), Noelia Mancebo, Núria García Orte (32), Raquel Caamaño Muñoz (28), Raquel Rodríguez Grima (37), Rocío 
Rodríguez Grima (41), Rosa Maria Domènech (67), Rosa Mata Alavedra (87), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García (32), Rut Montes Grau (11), 
Sandra Maestro Caamaño (34), Sarai Lejarcegui Oller (35), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (51), Toni Prieto Vázquez (43).

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 CARLA  
8 anyets. 7 d’agost

MOLTES FELICITATS JÚLIA  
De part dels teus pares i germà et volem des-
itjar que tinguis un feliç Aniversari.
 ja tens 7 anys. 

¡Felicidades por tus 10 años!
¡Te queremos un montón!

FELICIDADESMARIO
2 añitos ya. De parte del Guillem, 
Papa y Mama 

MARISOL ¡Feliz 40 años! 
Te lo desean tus amigas de "¡A mover el 
esqueleto!!" 

Benvinguda OLIVIA 
4 de juny

FELICITA AL PARE, 
A LA MARE, AL FILL, 
A LA FILLA, 
A L'AMIGA, L'AMIC…

T. 626 684 065
periodic08640@gmail.com

MOLTES 
FELICITATS 

CANDE   
20 de
setembre 
10 anys.
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