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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
Els passats mesos de febrer i març, 
Olesa va ser l'escenari d'una sèrie 
de fets vandàlics que mereixen certa 
consideració. Resulta que algú es va 
acarnissar amb els contenidors i el seu 
raid delictiu va concloure amb una cin·
quantena de dipòsits d'escombraries 
cremats de manera parcial o total. A 
la quarta setmana del mes de març, 
la crema de contenidors va ocórrer 
en vuit punts diferents del poble, i es 
van registrar 10 avisos d'incendi la 
mateixa nit. L'actuació conjunta dels 
Bombers, els Mossos d'Esquadra i la 
Policia Local va evitar que es cremes·
sin cinc contenidors, però tres van 
acabar completament calcinats i 6 de 
forma parcial.
En un altre d'aquests episodis, succeït 
el 28 de febrer, es van detenir dos jo·
ves, un veí del municipi i un altre d'Es·
parreguera, acusats de la crema de 
19 contenidors en una sola matinada.
L'Ajuntament d'Olesa va ser citat pels 
jutjats com a part de la causa contra 
els dos presumptes piròmans i el con·
sistori demana una indemnització pels 
danys i els dos detinguts poden arribar 
a tenir penes de presó.
La regidora de Seguretat Ciutadana, 
Susana Yáñez, reconeix que el vanda·
lisme és un dels problemes que "pre·
ocupa especialment" a l'ajuntament. 
Yáñez destaca la importància de la 
"col·laboració ciutadana" perquè és 
impossible que les autoritats policials 
puguin "vigilar diàriament a totes ho·
res" una ciutat amb més de 100 punts 
de recollida de residus.
És un tema que preocupa no només 
a l'equip de govern, sinó als olesans i 
olesanes causa de la quantitat de con·
tenidors danyats en un curt període de 
temps i, a més, pel fet que no té cap 
justificatiu l'acció d'aquests piròmans. 
En cap cas, afortunadament, no s’han 
produït altres danys materials i perso·
nals, gràcies sobretot a la col·laboració 
ciutadana que ràpidament ha comuni·
cat  els incidents a les autoritats. Les 
autoritats locals continuen investigant 
l'origen d'aquests incendis. D'altra 
banda, també s'han produït cremes 
de cotxes a Olesa i alguna crema de 
contenidors a Collbató.
La Junta de Seguretat Local encara 
no s’ha reunit i hauria de ser urgent 
la seva convocatòria. 
Serà obra de la mateixa persona? Què 
fa que aquests individus atemptin 
contra el material urbà? De moment, 
preguntes de les quals encara en fal·
ten contundents respostes.

Investigats
L'Audiència Nacional investiga l'Ajunta·
ment per donar suport a la moció de 
ruptura aprovada pel Parlament. Els 
Mossos d’Esquadra han fet arribar al 
consistori un requeriment de l’alt tribu·
nal demanant informació sobre la moció 
aprovada el passat mes de novembre. 
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, 
ha explicat a l’emissora municipal que 
la carta va arribar el passat 16 de març 
de la mà dels Mossos d’Esquadra. Pel 
que fa al contingut del requeriment, 
Puimedon ha explicat que es demana un 
document on es confirmi que la moció 
de suport a la declaració de ruptura va 
ser aprovada, l'acta de celebració del 
ple, les gravacions del mateix, o bé 
que s'especifiqui si la proposició faculta 
l'alcalde per dur·la a terme executant 
els actes pertinents. Puimedon ha ma·
nifestat que mai la votació a favor d’una 
moció on s’expressa un desig hauria 
d’estar perseguit judicialment.
Aquesta moció es va aprovar el pas·
sat ple ordinari del mes de novembre 
amb la votació de 8 regidors del Bloc 
Olesà, i els regidors de Convergència i 
Demòcrates i ERC. Van votar en contra 
PSC, Movem Olesa i PP i l’abstenció de 
4 regidors del Bloc Olesà.
Sobre el requeriment, Pilar Puimedon 
ha afirmat que tota la informació que 
l’Audiència Nacional requereix  es pot 
consultar a través del web municipal. 
Malgrat tot, el tribunal requereix un 
document amb tota aquesta informació 
i, per tant, des de Secretaria i Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament d’Olesa s’està 

treballant per elaborar un document 
que respongui a aquest requeriment. 
L’alcaldessa d’Olesa ha afirmat que 
caldrà esperar quina és la resposta de 
l’Audiència Nacional i quines conseqüèn·
cies tindrà pels regidors i regidores que 
van votar a favor d’aquesta moció de 
suport a la declaració de ruptura del 
Parlament. Davant els requeriments de 
l'Audiència Nacional, des de la Federació 
de Municipis i l’Associació de Municipis 
es recomana els ajuntaments, més de 
200 ja estan investigats, a contestar 
per escrit a aquest requeriment. En 
aquest sentit, l’alcaldessa no hi veu cap 
problema i espera que la resposta que 
l’Ajuntament ha d’enviar a l’Audiència 
estigui aviat enllestida. 
Els partits polítics a l'oposició han ma·
nifestat de forma majoritària el seu su·
port a l'alcaldessa i lamenten, sobretot, 
la judicialització de la política, segons 
informa també el web municipal. La 
regidora de Convergència i Demòcra·
tes, Mercè Jou, ha criticat la decisió 
de l'Audiència Nacional de "perseguir” 
alcaldes i regidors pel simple fet de 
tenir i manifestar una opinió política 
ja que només recolzàvem allò que es 
va aprovar al Parlament de Catalunya. 
Des d'ERC, el regidor Martí Fortuny ha 
titllat la investigació de l'Audiència Na·
cional de "numeret de l'estat espanyol" 
perquè "ja hi ha alguna resolució que 
ha dit que aquesta moció no pot con·
siderar·se delicte". Per part dels grups 
que van votar en contra de la moció, 
el regidor del PSC, Carlos Fernández, 
ha destacat que "ja es coneixia que 

podria passar" però "no em sembla bé 
que es judicialitzi una qüestió política 
que s'ha d'abordar als Parlaments i no 
als jutjats".En un sentit molt similar, la 
regidora de Movem Olesa, Meritxell Are·
nas, ha manifestat que "és lamentable 
que davant d'un posicionament polític, 
l'Audiència Nacional vulgui imputar 
un delicte". Tot i que Movem Olesa va 
votar en contra de la moció, Arenas ha 
destacat que: "totes les regidores que 
puguin ser investigades rebran el suport 
de Movem Olesa". 
Sobre la decisió de l'alcaldessa de fer 
arribar la informació requerida a l'Au·
diència Nacional, tots els partits han 
donat també suport a l’alcaldessa. El PP 
d’Olesa no s’ha manifestat públicament 
sobre aquesta qüestió. 

Nous preus 
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha 
aprovat una modificació de les taxes 
i preus públics corresponents a dife·
rents equipaments esportius, l’Escola 
Municipal de Música i les llars d’infants 
municipals que en general contemplen 
un increment d’un 1,3%, el mateix 
increment que es va aprovar l’octubre 
de l’any passat quan es van aprovar la 
majoria d’ordenances fiscals locals per 
a aquest 2016. La modificació també 
inclou alguna rebaixa (en el cas d’alguns 
ensenyaments de l’Escola de Música) i 
l’ampliació de les bonificacions.
En el cas de les llars d’infants, l’incre·
ment de l’1,3% fa que la quota mensual 
per al proper curs 2016·2017 passi a ser 

Això passa al poble

Farmàcies de torn diürn  -  abril 2016
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

divendres 1 ABELEIRA
dissabte 2 ALAVEDRA
diumenge 3 BARGALLÓ
dilluns 4 BERENGUER
dimarts 5 LEY
dimecres 6 MATAS
dijous 7 ABELEIRA
divendres 8 ALAVEDRA
dissabte 9 BARGALLÓ
diumenge10 VENDRANES
dilluns11 LEY

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

dissabte 23 BERENGUER
diumenge 24 LEY
dilluns 25 ABELEIRA
dimarts26 ALAVEDRA
dimecres 27 BARGALLÓ
dijous 28 VENDRANES
divendres 29 BERENGUER
dissabte 30 LEY
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de 187,41 euros (ara és de 185 €) i la 
matrícula de 136,76 € (ara és de 135). 
Alhora s’han rebaixat els criteris que 
s’apliquen als alumnes que formin part 
d’una família nombrosa o monoparental 
per accedir a una bonificació del 25% 
sobre les tarifes. Si fins ara aquestes 
calia tenir uns ingressos inferiors a 3 
vegades l’Índex de renda de suficiència 
de Catalunya (IRSC), ara s’ha rebaixat 
a 2,7. També per l’Escola de Municipal 
de Música s’aprovaven els mateixos 
augments i rebaixes de criteris per 
accedir a una bonificació. A més, i per 
promocionar l’arribada d’alumnes, s’han 
rebaixat els preus per als ensenyaments 
de sensibilització per alumnes de P3 
(es passa de 38,83€ a 25€), P4 i P5 (el 
proper curs valdran 35 euros). La resta 
d’ensenyaments s’incrementen l’1,3% 
però la matrícula es manté en 79 euros.
En l’àmbit esportiu, els nous preus pú·
blics i taxes fan referència a el cost de 
les entrades de les piscines coberta i 
descoberta, cursets de natació, Escola 
Esportiva Municipal i lloguer d’instal·
lacions esportives. En aquest cas, els 
increments també són de l’1,3€. Així, 
per a la piscina d’estiu, el preu s’incre·
menta entre 5 i 10 cèntims de mitjana 
(una entrada d’adults en dia laborable 
passa de 4,15 a 4,20 €). A partir d’ara 
també s’equipara el preu que fins 
ara pagaven els aturats a la tarifa de 
jubilats, pensionistes i discapacitats, 
que era menor. Així, per exemple, en 
l’entrada a la piscina d’estiu, si fins ara 
els aturats pagaven 2,90 euros i els 
jubilats i pensionistes 1,90 euros, ara 
tots passaran a pagar 1,95 euros.
D’altra banda, i en el cas de la piscina 
coberta, es modifiquen els abonaments 
de mitja temporada (passa a haver·hi 
dos abonaments, de setembre a de·
sembre, i de gener a juliol); i els abo·
naments d’un any i un mes passen a ser 
de 12 mesos i 30 dies respectivament, 
per possibilitar que es puguin adquirir 
i començar a utilitzar el dia que es 
vulgui. Per animar a l’arribada de nous 
usuaris, també es crea un abonament 
per a ús de la piscina en horari reduït 
(de 7 a 8.30 h, de 13.30 a 15 h i de 20 
a 21.30 h).
Pel que fa als preus públics i taxes 
de l’apartat cultural, les novetats són 
que es crea una taxa per la inclusió de 
publicitat a l’agenda cultural (amb un 
màxim de tres anuncis per edició), amb 
l’objectiu de poder·la fer més àmplia, i 
també se’n crea una per a la venda de 
la col·lecció de publicacions “Quaderns 
d’Olesa” (al preu de 3,50 €). I en Festes, 
es crea un preu públic per a comple·

ments en activitats de caire festiu i/o 
cultural (és a dir, la possible venda de 
samarretes o gorres o altres elements 
en esdeveniments festius).
La modificació s’aprovava amb els vots 
favorables del partit de govern (Bloc 
Olesà) i l’abstenció o vot contrari (no·
més d’ERC i CiU en el cas dels preus 
que afecten als serveis d’esports) de la 
resta de formacions.

Contenidors
Policia Local i Mossos d’Esquadra in·
vestiguen la crema de quatre vehicles 
a Olesa la matinada del 29 de març, 
en dos incendis simultanis al pàrquing 
públic del c. Conflent i al c. Empordà. 
Aquest episodi, es suma a la crema 
intencionada de 9 contenidors més a 
Olesa el passat 22 de març i a plena llum 
del dia. De fet, des del 26 de desembre 
de 2015 (quan es produïa el primer 
capítol de crema massiva i intenciona·
da de contenidors) i fins la tancament 
d’aquesta edició, l’Ajuntament d’Olesa 
ha informat de la crema intencionada 
de fins a 52 contenidors a Olesa. Fruit 
de la tasca policial i de la col·laboració 
ciutadana s’han detingut dues persones 
a qui s’acusa de ser els autors de la cre·
ma del dia 27 de febrer (19 contenidors 
cremats per un valor d’uns 13.000 €). 
L’Ajuntament d’Olesa s’ha presentat 
com acusació a la causa.  
Segons dades de l’Ajuntament, al llarg 
de 2015 es van cremar intencionada·
ment 47 contenidors a Olesa (el que 
ha suposat un cost de més de 40.000 
euros per les arques públiques), mentre 
que la mitjana 2009·2014 es situa en 
els 19 contenidors cremats anualment. 
Només en el que porten de 2016, ja 
n’han cremat 28. 

Quin model de comerç 
vol Olesa? 
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha acor·
dat tirar endavant el disseny i imple·
mentació d’un projecte de concreció 
del model de comerç urbà a Olesa. La 
voluntat és la de fer aquest treball amb 
la participació dels comerciants de la 
vila, les seves organitzacions repre·
sentatives, entitats relacionades amb 
aquest àmbit, els partits polítics i la 
ciutadania. Segons la moció aprovada 
al darrer Ple (presentada inicialment pel 
grup de Convergents i Demòcrates i a la 
qual s’hi van adherir la resta de grups 
excepte el PP) “és del tot necessari el 
treball conjunt entre l’ajuntament i les 
principals associacions i els comerços 
de la vila per tal de promoure accions 

de millora en el desenvolupament del 
comerç urbà i de proximitat”.
La moció defensa un model de comerç 
que es caracteritza “per un equilibri 
de formats d'oferta i per disposar d'un 
gran nombre d'empreses familiars, 
empreses petites i mitjanes que, situ·
ades en la trama urbana, actuen com a 
factor de cohesió social i contribueixen 
a la mobilitat sostenible en la mesura 
en què es tracta d'un comerç basat en 
la proximitat, tot esdevenint també un 
element de convivència, seguretat, ciu·
tadania, integració i progrés econòmic i 
social”. Davant la manca, a Olesa, d’una 
definició clara del model comercial, diu 
la moció, ara seria un bon moment per 
iniciar aquest debat, coincidint amb la 
preparació i elaboració d’un nou Pla 
General d’Ordenació Urbana. 

Neix Càritas Olesa
La Parròquia Santa Maria ha estat 
l’escenari de la presentació pública de 
Càritas Parroquial d’Olesa, una entitat 
de caire social vinculada a l’església 
catòlica que es dedicarà a donar suport 
i acompanyament a les persones més 
necessitades i que neix de l’interès de 
la Parròquia i d’un grup de voluntaris de 
complementar la tasca que ja fan altres 
entitats del municipi com el Voluntariat 
Vicencià. L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Pui·
medon assegurava que “era gairebé una 
necessitat que existís Carites Olesa” i 
com els impulsors, animava la ciutada·
nia a implicar·se amb el projecte. 
Càrites es dedicarà a treballar amb 
les persones amb dificultats socials i 
econòmiques des de l’acompanyament 
i no entrarà amb competència amb 
altres entitats socials de la vila, com el 
Voluntariat Vicencià, que fan els serveis 
de recollida de roba i banc d’aliments. 
“Feu als altres tot allò que voleu que 
ells us facin” és segons el coordinador 
de Càrites Olesa, Daniel Pujol, el que 
resumeix tota la tasca que farà Carites 
Olesa. Per Pujol, després de mesos de 

preparació i formació, ara Carites Olesa 
neix per posar·se al costat d’entitats 
socials, ajuntament i persones, i per 
fer·ho s’obre ja un servei d’acollida i 
d’acompanyament, properament de 
reforç escolar i s’estudia posar en marxa 
un programa d’acompanyament a gent 
gran.
Carites Olesa sorgeix també de la volun·
tat del Bisbat de Sant Feliu d’estendre 
la vessant social de l’església catòlica, 
i tal com destacava Mossèn Esteve, ara 
es presenta per donar resposta a les 
necessitat dels propis parroquials però 
també de tots aquells olesans i olesanes 
que necessitin qualsevol ajut. Mossèn 
Esteve recordava que la tasca de Carites 
es farà sempre en col·laboració amb 
l’Ajuntament i el Voluntariat Vicencià. 
Concha Marqués, sots directora de 
Carites Diocesana de Sant Feliu del 
Llobregat, manifestava l’especial entu·
siasme amb que es rep el naixement de 
Càrites Olesa perquè sorgeix després 
d’un període de regularització del què 
ha de ser Càrites, recordava que cal 
estar al costat de les persones, entitats 
i administració, i estar emetent de la 
realitat que els envolta. Per Marquès, 
Olesa ja té la teoria, la força humana 
i el suport institucional perquè Càrites 
funcioni, i per tant, tots els elements 
possibles perquè l’acollida que ofereix 
l’entitat esdevingui exitosa.
Col·laborar amb Càrites Olesa és pos·
sible a través del voluntariat, fent·se 
soci o sòcia de l’entitat, o fent apor·
tacions econòmiques. Un dels primers 
recursos que oferirà seran les classes 
de reforç per alumnes d’ESO i per això 
fan una crida a estudiants universitaris 
i professors jubilats a fer·se voluntaris 
d’aquesta nova entitat que neix a Olesa. 

Concurs de cartells 
Fins al 8 de maig tens temps per a 
participar en el Concurs de Cartells de 
la Festa Major 2016 d’Olesa. Poden par·
ticipar·hi totes les persones majors de 

Això passa al poble (cont.)



086404

Això passa al poble (cont.)
16 anys i cada concursant pot presentar 
un màxim de dues obres, que han de 
ser originals i inèdites. S’atorgarà un 
únic premi de 550,00 € per al cartell 
guanyador (al qual s’aplicarà la corres·
ponent retenció de l’IRPF). El jurat el 
pot declarar desert si considera que cap 
dels treballs presentats no té les qua·
litats suficients per merèixer el premi. 
Els treballs han de ser al·legòrics a la 
Festa Major i han d’incloure la llegenda 
següent: “Festa Major 2016, Olesa de 
Montserrat, 23, 24, 25, 26 i 27 de juny”.
Els treballs poden lliurar·se a la recepció 
de la Casa de Cultura de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat (c. Salvador 
Casas, 26), sense signar i el veredicte 
del jurat, que serà inapel·lable, es farà 
públic el dia 10 de maig, a les 13.30 
hores a Olesa Ràdio (90.1 FM). També 
s’anunciarà a d’altres mitjans de comu·
nicació locals, a la pàgina web i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament d’Olesa.

Pas de vianants
La Diputació de Barcelona va començar 
la construcció d’un pas per a vianants 
semaforitzat al PK 1,400 de la carretera 
BV·1201 (carretera de Les Carpes), a 
l'alçada dels accessos al cementiri i al 
polígon industrial de Can Singla.
Les obres consistiran en l'adequació 
de l'itinerari de vianants fins al polígon 
industrial de Can Singla. El projecte té 
un pressupost de 60.428 € i es tracta 
d'una obra cofinançada ja que del total 
de la inversió la Diputació de Barcelona 
aporta 49.253,06 € i l'Ajuntament d'Ole·
sa, 11.175.40 €. L'objectiu d'aquesta 
inversió és elevar la protecció dels via·
nants en un punt que requereix mesures 
de seguretat elevades.
Les obres a realitzar consisteixen en fer 
un pas per a vianants semaforitzat al PK 
1,400 de la BV·1201, adequar l'itinerari 
de vianants fins al polígon industrial de 
Can Singla i il·luminar aquest àmbit. 
També s'implementaran bandes trans·
versals d'alerta i l'advertiment de perill 

de vianants com a reforç de la senyalit·
zació, per tal d'informar als usuaris de 
reduir la velocitat per la presència del 
pas de vianants.
El projecte es situa en un tram no urbà 
on hi ha l'accés a un polígon industrial i 
al cementiri, que no té il·luminació i es 
detecta un excés de velocitat  a la via. 
Pel que fa als itineraris per a vianants, 
en aquests moments, no hi ha voreres 
ni cap itinerari adaptat per accedir al 
cementiri des de la carretera ni tam·
poc en direcció al polígon. Les voreres 
acaben uns 40 m abans d'arribar a la 
intersecció amb la BV·1201.

Parc Rural
L’Ajuntament d’Olesa es va reunir amb 
els consistoris de la zona per tal d’im·
pulsar el Parc Rural del Montserrat, una 
iniciativa que pretén posar en valor els 
recursos agrícoles forestals, ramaders, 
turístics i culturals dels municipis de 
l’entorn de la muntanya de Montserrat.
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, 
va ser l’encarregada de reunir·se amb 
alcaldes i regidors de Castellolí, Sant 
Salvador de Guardiola, Marganell, el 
Bruc, Collbató, Abrera, Esparreguera, 
Monistrol, Vacarisses i Castellbell i el 
Vilar. La finalitat de la trobada, que es 
va celebrar a Collbató, va ser signar 
un manifest a favor de l’establiment 
d’una figura que gestioni el sòl no urbà 
i les potencialitats del territori de tots 
aquests municipis.
El Consell Promotor del Parc Rural inici·
arà els primers treballs aquest mateix 
any i, paral·lelament, se sol·licitarà a la 
Diputació de Barcelona que assumeixi 
aquesta iniciativa supramunicipal per 
recuperar l’activitat rural, que els dar·
rers anys s’ha anat reduint malgrat les 
potencialitats del territori.

Canvi
La UTE Bages Exprés, formada per les 
empreses Castellà, Julià i Alsina Gra·
ells, deixarà de fer·se càrrec de la línia 

d'autobús entre Manresa i Barcelona 
que tenia des del 2010. Abans de l'es·
tiu, el servei serà operat per la Hispano 
Igualadina, l'empresa que era realment 
meritòria de l'adjudicació, segons acaba 
de dictaminar el Tribunal Suprem, en 
una sentència que dóna la raó a una re·
solució del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC).
El Tribunal Suprem, segons ho des·
taca el diari Regió 7, sentencia que la 
Generalitat, a l'hora de decidir el gua·
nyador del servei de la línia d'autobús 
entre Manresa i Barcelona, va atribuir 
una puntuació equivocada a l'oferta 
presentada per la Hispano Igualadina, 
ja que va valorar incorrectament la 
seva proposta econòmica d'explotació 
del servei. Segons les sentències del 
Suprem i del TSJC, la puntuació real 
obtinguda per la Hispano en el concurs 
era de 96 punts, per sobre dels 87,69 
obtinguts per Bages Exprés i dels 65 
punts rebuts per una tercera empresa 
que va licitar pel servei. En canvi, la 
Generalitat va atorgar a la Hispano una 
puntuació inferior a la que li correspo·
nia, amb la qual cosa va quedar per sota 
de Bages Exprés, que és, per tant, qui 

es va acabar quedant el servei.
La Generalitat li va rebaixar la puntu·
ació perquè va considerar que l'oferta 
econòmica de la Hispano es basava en 
valors anormals i desproporcionats i, 
per tant, va considerar temerari que 
la Hispano Igualadina fes una previsió 
d'ingressos d'1,2 milions d'euros anuals, 
tenint en compte que el projecte d'es·
tabliment del servei preveia únicament 
438.000 euros. A més, creia que, amb 
la proposta de l'empresa anoienca, es 
podria arribar a generar un dèficit anual 
de 244.467 euros. En canvi, tant el TSJC 
com el Suprem han donat per bons els 
recursos de la Hispano i han conclòs 
que la seva oferta econòmica no tindria 
resultats deficitaris, sinó, tot al contrari, 
uns beneficis estimats de 58.000 euros.
A més, els tribunals validen els estudis 
econòmics que van servir a la Hispano 
per fer una estimació anual d'ingressos 
d'1,2 milions. Aquesta va ser precisa·
ment la xifra aproximada d'ingressos 
que va tenir Bages Exprés l'any 2011, 
la qual cosa demostra que l'estudi 
econòmic de la Hispano era totalment 
viable i gens desproporcionat, segons 
els tribunals.

Projecte de pas de vianants   Foto: AOM

Els alcaldes de la comarca   Foto: AOM
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Correu
Agradecimientos
Me dirijo de nuevo a todos los olesanos 
y olesanas, porque al leer mi escrito 
anterior (edición 112 del periódico 
08640), me he dado cuenta de un error 
que sin querer he cometido. También 
me he olvidado de agradecer a varias 
entidades su ayuda, y con este nuevo 
escrito quiero enmendar mi error y mis 
olvidos.
El lamentable error que cometí fue 
que comuniqué que el IES Creu de 
Saba era el organizador de una prueba 
deportiva, en la que cada participante 
tenía que dar una cantidad por hacer·
lo. La cantidad recogida se entregaba 
al Voluntariado Vicenciano. El ERROR 
(con mayúsculas) fue equivocarme de 
instituto, pues el instituto que lo orga·
nizó fue el IES Daniel Blanxart, al que 
de corazón pido perdón, que espero me 
será concedido.
El otro despiste fue el olvidarme agra·
decer a todos los colegios de Olesa, al 
IES Creu de Saba su ayuda en la dona·
ción de alimentos y algunos alimentos 
y ropa. Hay que destacar la ayuda 
extraordinaria que hicieron en nuestra 
campaña de Navidad. Las gracias por 
vuestra ayuda y perdón por el olvido. 
Doy las gracias también a todas las per·
sonas que semana tras semana, tanto 
en la misa del Hospital como en la de 
la Parroquia, nos dieron alimentos en 
el Rebost de Deu. Gracias por vuestra 
ayuda y constancia. Con las gracias 
más sinceras y nuestra solicitud de 
perdón, os saluda atentamente,
Francis Garcia-Duran

El misteriós cas de la 
Biblioteca del Metge 
Carrera i l’”Índex Librorium 
Prohibitorum” (part 1)
Que en sabem els olesans d'en Francesc 
Carrera Lamich?
A la pàgina web de l'Ajuntament d'Olesa 
de Montserrat s'explica que Francesc 
Carrera Lamich va néixer a Santa Co·
loma de Queralt (1849) i arribà a Olesa 
l’any 1882, a 33 anys. L’any 1883 se li 
donà la plaça de metge de la vila on 
va exercir (al carrer de la Senyora) 
conjuntament amb el doctor Antoni 
Blanxart. Participà de la política mu·
nicipal com a regidor de l’Ajuntament 
del 1906 al 1910 i del 1912 fins al 1916. 
A causa de la seva delicada salut, va 
deixar d’exercir la medicina l’any 1922. 
En morir sense descendència el 1924, 
cedí tot el seu patrimoni personal a 
l’Ajuntament, facilitant, entre d’altres 
actuacions, la construcció de l’Escola 

Mare de Déu de Montserrat. El 25 de 
setembre de 1925 es posà el seu nom 
a un carrer del municipi (mal anomenat 
al nomenclàtor com “Metge Carreras” 
en comptes de “Metge Carrera” i no i 
han noticies que l'Ajuntament tingui 
intenció d'esmenar l'error).
Al testament, atorgat el 20 de juny de 
1923, Francesc Carrera va nomenar 
marmessors “...a Don Salvador Casas 
y Baltasar, propietario de Olesa, Don 
Arsenio Sala y Dinarés, farmacéutico 
de Tarrasa, y Don Francisco Badia y To·
bella, abogado de Olesa de Montserrat, 
confiriéndoles, juntos y a solas, las fa·
cultades necesarias para el desempeño 
de dicho cargo...” alhora que, després 
d'establir el que llegava a la seva dona 
Dolores Gonzalez Muñoz, també els 
nomenava “...En todos mis restantes 
bienes y derechos, de cualquier clase 
o especie que sean, que deje a mi 
fallecimiento, sea cual fuere el título, 
razon o causa por que correspondan....
herederos de confianza...”, no és cert, 
doncs, com afirma la web municipal, 
que cedís tot el seu patrimoni personal 
a l'Ajuntament.
Qui eren els marmessors i hereus de 
confiança del metge Carrera?. Salvador 
Casas i Baltasar, un dels mes grans pro·
pietaris olesans, era en aquell moment 
alcalde d'Olesa de Montserrat nomenat 
per Reial Decret (tinguem en compte 
que el Regne d'Espanya estava en plena 
dictadura del general Primo de Rivera), 
Arseni Sala i Dinarès era farmacèutic 
i va ser molts anys subdelegat de Far·
macia del partit judicial de Terrassa i 
director·cap del Laboratori Microbio·
lògic de Terrassa i Francesc de Paula 
Badia i Tobella era un advocat nascut a 
Olesa que aconseguí plaça de notari a 
Terrassa i profundament catòlic.
Pel que fa al patrimoni personal d'en 
Francesc Carrera, m'interessa parlar de 
la biblioteca que, segons un article pu·
blicat a una revista terrassenca anome·
nada La Acción del 12 febrer de 1926, 
era una gran biblioteca amb llibres de 
totes les tendències i camps del saber 
a on s'hi trobaven autors francesos, 
com ara Hugo, Voltaire i Renan; russos, 
com Tolstoi i Dostoievski, italians, com 
D'Annunzio i Lambros; castellans, com 
Galdós i Valera, valencià com Blasco 
Ibañez... .
El fet és que en aquell article de La 
Acción i en un altre del 2 d'abril, trenta 
olesans preguntaven als marmessors 
de Francesc Carrera per la biblioteca del 
metge, sobre els destí que se l'hi havia 
donat, ja que corrien rumors de que 
part dels llibres havien sigut cremats. 

Contestava el 9 abril en la mateixa pu·
blicació Arseni Sala i Dinarès explicant 
que s'havien dividit els llibres en “dos 
clasificaciones: científicos y literarios” 
i que els primers s'havien entregat a 
un “estudiante pobre de medicina” i 
“en lo referente a la sección literaria, 
el albaceazgo acordó donar algunos 
volúmenes al ilustre Ayuntamiento de 
Olesa para formar la base de su futura 
Biblioteca Municipal; se repartieron 
muchos otros entre todas las entidades 
locales y, los restantes, se entregaron 
a varios amigos del finado, entre ellos 
nosostros........Los únicos libros que 
se quemaron, y quizá ello dio pábulo y 
fundamento a los infundados rumores 
que La Acción se hizo eco, fueron varias 
colecciones de periódicos y revistas... 
por el estado deplorable en que se en·
contraban...” (continuarà).
Martí Obiols Casanovas

Perill
A la Plaça Catalunya hi ha unes escales 
per baixar al pàrking; davant d’aquesta 
escalinata les persones esperen que 
el semàfor es posi verd, però mentre 
passen per davant nostre vianants que 
volen seguir cap a Francesc Macià o 
Alfons Sala, la primera intenció de les 
persones és anar enrere per deixar pas, 
aleshores hi ha el perill de caure per les 
escales, cosa que ja ha passat. No es 
podria buscar una solució, posar una 
protecció i evitar el perill?
María Mercè Boada

Visita cultural a 
Esparreguera
El passat 12 de març, des del Centre 
Muntanyenc i de Recerques Olesà, vam 

fer una sortida cultural a Esparreguera  
per visitar l’ermita de Santa Maria del 
Puig i el museu de la Colònia Sedó. Les 
dues vistes van ser conduïdes per dos 
guies experts en la matèria, el Joan 
Llort i el Francesc Xavier Granel, res·
pectivament. 
A l’ermita del Puig vam veure les ac·
tuacions arqueològiques que s’hi van 
fer, comprendre les diferents etapes 
constructives de l’església i també vam 
fer un passeig per l’entorn eremític 
on vam veure algunes de les antigues 
cases que es van construir, una antiga 
bassa fluvial i una panoràmica de tot 
el conjunt de la Colònia Sedó.
A la Colònia Sedó, el guia del museu 
ens va ensenyar la turbina més gran 
d’Espanya del segle XIX, vam entrar 
a dins de la canonada de 2 metres de 
diàmetre que portava aigua des de la 
Presa del Cairat, ens va mostrar una 
maqueta d’una turbina i la va posar 
en funcionament. També vam fer una 
visita per la galeria subterrània de la 
mateixa Colònia i ens va posar un audi·
ovisual en 3D i una maqueta interactiva 
de la història de la fàbrica.
Va ser un dia excepcional i una sortida 
impressionant. En total érem 52 ole·
sans Degut el gran interès, el 2 d’abril 
es va tornar a repetir la sortida.
Per altra banda, el dia 20 de març vam 
tornar a Esparreguera per entrar a 
l’interior de la Cova del Petrecó, molt 
a la vora de la urbanització de Can 
Vinyals. El passeig per l’interior va ser 
molt bonic ja que vam poder veure els 
espeleotemes. De la cova fa impressió 
el petit túnel de set metres que hi ha 
per accedir a la cambra interior que 
alhora esdevé una petita aventura.
CMRO

La turbina de Can Sedó   Foto: JS
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En petit comitè

Cabanillas x Silva
Des de PSC d’Olesa de Montserrat 
volem primer de tot agrair la tasca 
del nostre company Julio Silva al front 
del nostre projecte, i com a portaveu 
socialista. No només pel seu tarannà 
obert i amable, tal i com deien en cam·
panya, Julio és #BonaGent; sinó per 
la seva dedicació i entrega al projecte 
socialista.

Motius d’incompatibilitat laboral han fet 
que Silva hagi de renunciar a la seva 
tasca com a regidor. Li desitgem tota la 
sort en els seus nous projectes. Degut 
a això, al passat ple municipal del 24 
de març es va fer efectiva la renuncia, 
i tal i com es va aprovar a la reunió 
Executiva del passat 16 de març, el 
regidor Carles Fernández assumirà la 
tasca de Portaveu Municipal i la compa·
nya Chari Cabanillas passarà a formar 
part del grup municipal socialista com 
a regidora a l’oposició.
Fernández, és graduat en Dret i té una 
àmplia experiència al nostre partit i al 
sindicat d’UGT on ha assumit diferents 
tasques de gestió i organització. Fer·
nández ha assegurat que “com a nou 
Portaveu del grup municipal, seguiré 
treballant en la mateixa línia que el 
company Julio Silva, vetllant per a que 
els olesans i les olesanes tinguin veu 
al Ple Municipal i  no permeten que els 
problemes reals del municipi caiguin en 
l'oblit, doncs l'equip de govern se n’ha 
d’ocupar i és la seva obligació posar 
solucions”
Cabanillas, de 36 anys, i oficial adminis·
trativa, accepta la seva nova dedicació 
amb la voluntat “d’aportar solucions 
reals i efectives als problemes dels i les 
ciutadanes d’Olesa, així com treballar 
especialment per temes com la igual·
tat i la conciliació”.

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

La nova regidora   Foto: CC
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Fins al dilluns 18 
Exposició: “I després de l’ESO, 
què?”. A la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Fins al diumenge 17
Exposició de treballs artístics. 
A la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Dones i Progrés.

Diumenge 10
Representació de La Passió. 
A les 10.15 h, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Celebració del Dia 
Internacional de la Dansa. 
Actuacions al carrer d’alumnes 
d’escoles de dansa. A partir de 
les 11 h, a 113 Dansa (c. Lluís 
Puigjaner, 113). Organització: 
Associació d’escoles de dansa 
autoritzades (AEDA) i la 
col·laboració de l’Ajuntament i 113 
Dansa.

Campionat de hip-hop. A les 
17 h, al Pavelló Sant Bernat. 
Organització: 113 Dansa.

Concert de Cambra: Mosaic 
Trio. Interpretació d'obres d'Astor 
Pizzolla, J. Galeote, M. de Falla, 

J. Perera i d'H. Villalobos. Amb 
Maria Perera, violí; Núria Galvany, 
violoncel, i François·Xavier Fix, 
guitarra. A les 18.30 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Associació Amics de l'Orgue i de 
les Arts i Ajuntament.

Dimarts 12
Xic Session. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dimecres 13
Hora del conte per a nadons: 
“El cuc i la cuca”, a càrrec de 
Mon Mas. Per a nens i nenes d'1 a 
3 anys. A les 18 h, a la Biblioteca.

Xic Session. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Sortida al Teatre Goya (BCN): 
“L'avar”, de Molière, amb Joan 
Pera. A les 19 h, des de la Plaça 
de l’Oli. Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.

Dijous 14
Tallers familiars: “Manualitats 
de Sant Jordi”. A les 17 h, 
a la llar d’infants La Baldufa. 

Organització: lla d’infants la 
Baldufa i Serveis Educatius Cavall 
de Cartró.

Presentació del llibre “Estels 
del sud”, el Parc Natural dels 
Ports i projecció audiovisual, 
a càrrec del seu autor, Ismael 
Monsonis. A les 19.30 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: CMRO.

Divendres 15
Hora del conte: “Les bruixes 
de xocolata”, a càrrec de Mon 
Mas. Celebració del centenari del 
naixement de Roald Dahl. A les 18 
h, a la Biblioteca.

“Memòria i justícia: els 
represaliats de la guerra 
civil”, 80è aniversari del seu 
inici. Projecció del documental 
70 anys de silenci, realitzat per 
Émile Navarro. Taula rodona amb 
Émile Navarro, Manel Perona, 
president de l’Associació per la 
Memòria Històrica de Catalunya, 
Aleix Escursell, historiador, i Ana 
Algarra, estudiant. A les 19 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament i L’Arrel Acció Cultural.

Dissabte 16
Laboratori: “Carrer de Roald 
Dahl”. Conte per a majors de 6 

anys amb les seves famílies. A les 
11 h, a la Biblioteca.

Representació de La Passió. 
A les 17.30 h, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Diumenge 17
2n Trail Ermites Olesa. Curses 
d’11 km i 25 km pels parcs de 
Montserrat. A partir de les 8.30 
h, des de la plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Associació 
Esportiva Escolar IES Daniel 
Blanxart.

Espectacle infantil. A les 17.30 
h, al teatre El Casal. Organització: 
La Xarxa Olesa.

Tertúlia: “El teatre com a 
eina educativa”. A les 19.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Olesa Ateneu.

Dijous 21
Festa literària de l’Associació 
Voluntaris d’Olesa i lliurament 
del recull de poesies del 21è 
Concurs de poesia. Recital 
de poesia, amb la periodista i 
escriptora Pepa Fraile. A les 18 h, 
a la Biblioteca. Organització: AVO.

L’agenda de abril '16
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Presentació del llibre: 
“L'aigua: patrimoni d'Olesa 
de Montserrat. Itineraris 
poètics. Volum II”, editat per la 
Comunitat Minera Olesana i amb la 
presència del seus autors, Miquel 
Guillamón Casanovas i Joan Soler 
Gironès. A les 20 h, a la CMO.

“Fes-te” de l’Escola Municipal 
de Música. Cercavila, a càrrec 
del Taller de Percussió, a les 
17.30 h; activitat musical oberta 
a nens de 3 a 5 anys, a les 
17.30 h; activitat musical oberta 
a nens de 6 i 7 anys, a les 
18.30 h; actuació dels combos 
kids, a les 18.30 h; concurs de 
composició, a les 19 h; actuació 
de l’orquestra d’acordions, combo 
junior i combos adults, a les 20 
h. Totes les activitats, al pati de 
al Casa de Cultura (amb excepció 
del concurs, que es realitzarà a 
l’auditori). Organització: Escola 
Municipal de Música.

Divendres 22
Hora del conte en anglès: 
“Storytime the king's servant”. 
A les 18 h, a la Biblioteca. 
Organització: Kids&Us Olesa.

Club de Lectura General: 
“Revolutionary road”, de 
Richard Yate, moderat per Maria 
Monturiol. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca.

Presentació del llibre “Les 
poesies més atrevides”, de 
Josep Maria Sibina. A les 19 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Inauguració de l’exposició de 
pintures i treballs. Fins a l’1 
de maig, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació de Veïns 
de la Rambla·Eixample.

Dissabte 23
Sant Jordi 2016. Al llarg del 
dia: venda de llibres, roses i fira 
artística de Sant Jordi al carrer 
Salvador Casas i altres indrets 
de la vila. Ballada de sardanes a 
la Plaça de la Sardana, a les 12 
h; tallers infantils a la pl. Fèlix 
Figueras i Aragay, a les 17 h; 
lliurament del premi Sant Jordi 
2016 a l’escenari del Parc, a les 
18.30 h; tastets de música i de 
la nostra cuina al costat de Cal 
Mané, a les 19.15 h. Organització: 
Ajuntament. Col·laboració: ACF 
Olesa Sardanista, comerços i 
altres entitats de la vila.

Custusigniada de Sant Jordi. 
Vermut amb música ambient, a les 
12.30 h; paella, a les 14 h; barra, 
durant tota la tarda (fins que 
obrin els tastets); tabalada, festa i 
correfoc amb Diables Custus Ignis, 
Drac Olivé i Diables Sa Forcanera 

(Blanes), a partir de les 22 h. 
Organització: Colla de Diables 
Custus Ignis.

Diumenge 24
Representació de La Passió. 
A les 10.15 h, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Cinema infantil: “Lifi: una 
gallina tocada de l’ala”. A les 17 
h, al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Cinema d’autor: “El becari” 
A les 19 h, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dilluns 25
Intercanvi de corals de 
residències. A les 16.30 h, a 
la residència d’avis Montserrat. 
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Nits d’Òpera al Casal: “Lucia 
di Lammermoor”, en directe 
des de The Royal Opera House de 
Londres. A les 20.15 h, al teatre El 
Casal. Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Divendres 29
Nit de rol, per aprendre a jugar 
a jocs de rol i viure una nit 
d’aventures. A les 21 h, al teatre 
El Casal. Organització: Club de Rol 
Olesa de Montserrat i Bloc Juvenil.

Dissabte 30
Festival d’animació. A les 17 h, 
a la residència d’avis Montserrat. 
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Roda d’esbarts infantils i 
juvenils Catalònia, amb la 
participació de l'Esbart Olesà, 
l'Esbart Dansaire de Granollers, 
Bitrac Dansa d'Igualada i Casal 
Cultural Dansaires Manresans. 
A les 18 h, a l’escenari del Parc 
Municipal. Organització: Esbart 
Olesà.

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
Temporada
L’olesana Laura Baletas Farreras estre·
na sponsor. Serà RMT Logístic, empre·
sa per a la qual treballa i que gràcies 
a la seva ajuda podrà fer realitat una 
altra temporada més de competició 
en BTT.
Els objectius principals d'aquest any 
son: la Copa Catalana de Marató (3 
curses d’uns 100 km amb 3.000 de 
desnivell), el Campionat de Catalunya 
de Ultramarató Gosol (130 km amb 
3.600 de desnivell) i el Campionat del 
món de Marató, el proper 2 de juliol 
al Montblanc, Suïssa, amb 70 km amb 
3800 de desnivell), entre d'altres com 
el Campionat d’Espanya de Marató, al 
setembre.
El passat diumenge 3 d'abril, Laura va 
fer la primera prova de la Copa Cata·
lana de marató de 100 km i 3.000 de 
desnivell, aconseguint una 5º posició. 
Per altre banda, l’olesana ha comen·
çat a participar a les seves primeres 
competicions en muntanya, després de 
participar en el seu primer KM vertical 
de 7 km i 1.000 de desnivell.

Ciclisme olesà
Aquest mes de març la Unió Ciclista 
Olesana ha portat a terme diverses 
activitats amb motiu de l’inici de la 
temporada 2016. Per a destacar, han 
fet la presentació oficial de la nova 
equipació per aquesta temporada. 
També es va fer la primera sortida de 
la temporada per part de les seccions 
del club (Carretera i BTT) i al final de 
l’excursió, es va celebrar la II Paella 
per a socis, sòcies i simpatitzants, al 
parc municipal.
Dins dels objectius per al 2016, està 
la cinquena edició del Santa Oliva Ex·
trem de BTT i la reconeguda Pedalada 
Infantil, totes dues, activitats que es 
portaran a terme el proper 12 de juny, 
dins la Festa de Santa Oliva.
L’UCO ja compta amb 110 afiliats, el 
que demostra l’increment i l’interès 

dels olesans i olesans per aquesta 
disciplina. Si vols més informació so·
bre l’UCO, pots visitar el web (www.
uco.cat).
Unió Ciclista Olesana

Viñau, campió català
Albert Viñau i Carmen Pérez s’han 
proclamat campions de Catalunya en 
ser els vencedors de la cinquena edició 
de l’Ultra Trail de les Muntanyes de la 
Costa Daurada (UTMCD) que s’ha dis·
putat el primer cap de setmana d’abril, 
amb sortida i arribada a Prades.
El certamen, organitzat per la Secció 
de Muntanya de l’Agrupació Cultural 
Vila·seca amb la producció tècnica de 
Naturetime, ha comptat amb la parti·
cipació de 600 participants entre les 
seves cinc curses.
Viñau s’ha adjudicat el triomf en 
completar els 90 km i 4.500m de 
desnivell positiu en 10:14:21. Després 
de mantenir un frec a frec amb Kilian 
Garcia durant la primera meitat del 
recorregut, s’ha escapat al camí de la 
Mussara (km 48) i ja no ha donat cap 
oportunitat als seus rivals. El podi l’han 
completat Marc Solé (10:30:09) i David 
Preñanosa (10:52:05), que han signat 
una trajectòria ascendent durant el 
recorregut.
En fèmines, Pérez ha dut a terme un 
mà a mà amb Sara Codina que ha co·
mençat a resoldre en obrir forat cap 
al quilòmetre 60 entre l’Albiol i Mas de 
Forés. Pérez ha creuat la línia de meta 
en 12:58:05, mentre que Codina ha 
arribat en 13:19:23. La tercera posició 
del podi ha estat per Àngels Centelles 
(13:49:30) després de remuntar i su·
perar Judit Francin, que havia liderat 
la prova a l’inici i que ha acabat acon·
seguit la quarta plaça (13:59:47).

Tir amb arc
Amb un gran ambient i excel·lent 
participació al Castell de Montjuïc i 
Pardinyes (Lleida) es va celebrar la 1a 

jornada de Lliga Catalana  XXXI Trofeu 
Pepe Fagoaga i nacional postal d’aire 
lliure amb 13 participants del Tir Arc 
Olesa que van participar en dues jor·
nades, on es van destacar cinc millors 
marques personals.
El tirador J. R. Bastides va aconseguir 
superar la barrera del 609 punts a la 
distància de 70 m donant mostra del 
seu nivell, tot i operat del peroné feia 
una setmana, ha estat molt enforma 
competint com esportista adaptat. 
Altre destacat va ser Salvador Adrian, 
que aconseguia millor marca personal 
(MP) en sumar 576 punts (282·294). 
Adriana Pla també aconsegueix MP i 
aconseguia 542 punts. Josep Galera 
es queda a tant sol 1 punt dels 500 i 
amb 499 és MP. Hèctor Garcia no té 
el millor dia i obté 361 punts. Lourdes 
Barba comença a dominant el nou arc i 
a la segona sèrie aconseguia 216 punts 
i un total de 396 punts. En màster JL 
Amador suma 585 punts a 60m i re·
cord de Catalunya en la segona sèrie 
al sumar 304 punts. En categoria cadet 
Bran Rodríguez es queda a tant sols 
4 punts de fer MP i suma 534 puts en 
dues sèries regulars (266·268). A la 
jornada de dissabte, Clara Soberbio 

va obtenir MP aconseguint 631 punts 
en dues sèries competitives (331·300). 
Altra millor marca personal va ser per 
Iria Garcia que a la distància de 12 
metres, va sumar 291. Leire Garcia 
que va participar en Pardinyes, i amb 
febre obté 265 punts, un punts menys 
que Ona Rubio amb 264. Roc Rubio 
trenca la barrera dels 500 en obtenir 
513 punts.
Per la seva banda, J. L. Amador va 
acabar 11è al Nacional Open Màster en 
Beasain (Guipúscoa), disputat el pas·
sat 20 de març. L’olesà va sumar 1142 
punts a les sèries 266/277/287/312 en 
les distàncies de 70/60/50/30 metres, 
que el van situar com a segon millor 
català en arc recorbat. 
Amb una impressionant pluja que va 
estar present tota la tarda en la pri·
mera jornada de dissabte, on mantenir 
la precisió no va ser fàcil, va provocar 
que les marques no siguin millor i les 
sensacions van ser difícil de trobar, tot 
i que Josep Lluís Amador tenia com a 
objectiu estar molt a prop dels 1.150 
punts. En la jornada de diumenge, 
la pluja no va estar present i facilita 
millorar el nivell a tots els esportistes.

Viñau campió!   Foto: MV

Els ciclistes olesans Foto: UCO El futur del TAO   Foto: TAO
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Entrevista amb…

…Pere Salvador, 
nou president 
d’Olesa Sardanista
Olesa Sardanista ha estrenat nou 
president. Qui, fins ara havia es-
tat secretari, Pere Salvador, ara 
passarà a liderar una entitat que, 
durant els darrers anys, ha dut 
Gregori Campos, que ara passa 
a ser, precisament, el secretari. 
Un període de clar creixement del 
nombre de membres, de ballades 
organitzades i de visibilització 
d’aquesta dansa entre la societat 
olesana. Amb el relleu i les noves 
incorporacions es busca continu-
ar el creixement, consolidar-lo, 
preparar la celebració del 60è 
aniversari (l’any vinent). Per fer-
ho, s’aposta per impulsar la seva 
part comunicativa i d’imatge.

P: Per què s’ha produït el relleu 
a l’entitat?
R: És un relleu natural, de conti·
nuïtat, positiu perquè significa que 
Olesa Sardanista és una entitat viva 
i acceptada com un gran repte per·
sonal que suposa una gran feina. En 
Gregori i la seva junta ha/hem fet 
una gran feina, i ara volem continuar 
fent·la amb un objectiu clar: celebrar 
com cal el 60è aniversari d’Olesa Sar·
danista. Per això hem fet una junta 
que combina membres i balladors 

històrics de l’entitat i noves incorpo·
racions, que sense ser sardanistes de 
sempre (o potser no ho saben), ens 
donaran un impuls quant a comuni·
cació i imatge.

P: Quins són els objectius 
d’aquesta etapa?
R: Seguir creixent. Volem que cada 
cop més gent quan vegi una ballada 
de sardanes pels carrers i les places 
d’Olesa, conegui aquesta dansa i s’hi 
pugui afegir, perquè tothom és ben·
vingut. Cal trencar tòpics, fugir de la 
llosa que suposa certa visió sobre les 
sardanes, per posar en valor els seus 
beneficis, la gran quantitat de gent 
(de diferents edats i condicions) que 
la balla a Olesa i la qualitat de les ba·
llades que organitzem (una trentena 
l’any). I clar, en paral·lel, fer·la grossa 
pel 60è aniversari. Si algú encara no 
ens coneix, això canviarà aviat.

P: Què prepareu per aquesta 
efemèride?
R: Tenim moltes idees que esperem 
que poc a poc es vagin concretant. El 
repte del 60è aniversari de l’entitat 
com a tal (de sardanes a Olesa se 
n’havien ballat molt abans), és gran 
i volem fer que tot Olesa conegui 
que estarem d’aniversari. De fet que 
no només Olesa ho sàpiga, sinó que 
al Montserratí i al conjunt del país 
tothom tingui proposes atractives 
durant el 2017 amb la sardana com a 

protagonista per venir a Olesa. Hem 
presentat ja candidatura, potent i 
amb el suport de moltes entitats 
d’Olesa, per acollir el concert final de 
Sardana de l’Any, i hi hauran moltes 
altres sorpreses, més enllà de les ba·
llades, aplecs i resta de celebracions, 
i per a tots els públics.

P: Quin és l’estat de la Sardana a 
Olesa i al país?
R: A Olesa no ens podem queixar, 
hem fet una gran feina i això ha 
tingut els seus fruits. De fet, a cada 
ballada, la gent que ve de fora ens 
ho comenta, som l’enveja per bona 
part de sardanistes per l’ambient que 

hem creat al voltant de la sardana. 
Però volem seguir, ampliar el nombre 
de sardanistes, fixant·nos en els més 
petits. Per això nosaltres continuarem 
amb el projecte de “País a l’escola”.  
Potser la nostra experiència serveix 
perquè altres llocs on la sardana viu 
una crisi que arrossega anys, revifi.

08640
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Empreses, entitats  i serveis
Ariadna
L’Associació Ariadna proposa diverses 
activitats per aquest mes. El dilluns 
25 conviden a tothom a veure el pro·
grama “Divendres” (TV3) amb sortida 
des de la plaça de l’Oli, a les 14.30 
hores; només t’has d’apuntar fins al 
dimecres 13.
El dijous 28, proposen una confe·
rència amb la psicòloga i sexòloga, 
Marian Ponte amb el tema “Els camins 
de la resiliència (afrontar situacions)”, 
a les 18 hores, a la Casa de Cultura. 
Per últim, el dissabte 30 d’abril tenen 
prevista una sortida en autocar a Al·
cover, amb visites guiades, esmorzar, 
ball i guia. 

Casal artístic
El Casal Artístic engega motors! 
La presentació d’aquest nou espai 
proposat per l’AMPA de l’Escola Puig·
ventós serà el proper divendres 15 
d'abril a les 18h a Cal Rapissa i hi 
haurà jocs pels infants amb els mo·
nitors del casal d’estiu. La proposta 
compren Cinema, Música, Teatre, Circ 
i Pintura, entre d’altres. Enhorabona 
i endavant!

Nova junta
L’Associació de Comerciants d’Olesa 
va estrenar la seva nova junta des·
prés de l’assemblea del passat 30 de 
març. Segons els nous representants 
“aquesta nova junta és un ampli 
equip amb moltes ganes de treballar 
i d’aportar noves idees. Comencem 
una nova etapa plena d'energia re·
novada, on estem convençuts de 
poder millorar la dinàmica actual, les 
activitats i les promocions, la coordi·
nació amb l’Ajuntament i ens públics, 
i en definitiva millorar la situació del 
comerç al poble"
L’associació estarà presidida per An·
tonio Romero, Meritxell Cortada com 
a vicepresidenta, Montse Moreno com 
a secretaria, Raúl Gómez com a treso·
rer, i Josep Casasayas, Ariadna Roca, 
Anna Domènech  i David Bravo com 
vocals. Des del 08640, els hi desitgem 
bona sort en aquesta nova etapa.

El dret a decidir
El tema de la vacunació genera cada 
cop més controvèrsia, en els últims 
mesos podíem llegir als mitjans de 
comunicació la proposta de vacunar 
també els nens del virus del papil·
loma o el debat sobre la intenció de 
fer obligatòries les vacunes. 
El VPH (virus del papil·loma humà) té 
més de 100 ceps o famílies, d’aques·
tes entre 12 i 15 podrien induir a un 
càncer de coll d’úter. Però només la 
cepa 16 i la 18 presenten un risc ele·

vat. Els ceps 16 i 18 són els respon·
sables d’un 70% dels càncers de coll 
d’úter, però en la població espanyola 
només del 56%. Cervarix i Gardasil, 
les dues vacunes del VPH, contenen 
només aquests dos ceps dels 15 més 
oncogènics. La vacuna té per tant una 
eficàcia teòrica del 56% tot i no haver 
estat mai demostrada ja que calen al 
menys 20 anys per certificar·ho, això 
serà el 2026, tenint en compte que es 
va començar a vacunar el 2006.
La vacuna no conté el virus sinó una 
part del seu material genètic, això 
genera una resposta immunitària in·
suficient i per aconseguir una major 
estimulació artificial dels anticossos 
s’opta, com en altres vacunes, per 
utilitzar sals d’alumini que generen 
una reacció de fins a 10 cops més 
important.
Als EEUU hi ha un registre d’inci·
dències greus (morts, paràlisis…) de 
30 vacunes i el 60% del total d’inci·
dències corresponen a la vacuna del 
VPH. Un estudi recent de la Universi·
tat British i Columbia (Tomljenovic i 
Shaw) demostra per primer cop amb 
un test d’immunohistoquímica la 
relació causal entre la vacuna i dues 
de les nenes mortes a causa d’una 
vasculitis cerebral autoimmune. Al 
produir·se l’excitació immunològica i 
no trobar un virus real els anticossos 
van contra proteïnes pròpies,  les més 
similars a les que han provocat l’ex·
citació i ataquen les del endoteli dels 
vasos sanguinis del cervell. L’elecció 
dels anticossos pel cervell és degut 
a l’alumini que és un neurotòxic amb 
predilecció pels teixits nerviosos i 
capaç de travessar la barrera hema·
toencefàlica.
Els científics Tomljenovic i Shaw a 
continuació van fer una revisió sobre 
els estudis realitzats fins el moment 
sobre neurotoxicitat, alumini i vacu·
nes. Com en la majoria d’estudis, el 
grup tractat se l’hi administrava la 
vacuna però el grup control no rebia 
un placebo com podria ser sèrum fi·
siològic sinó que se l’hi administrava 
alumini. Els resultats per tant demos·
traven una neurotoxicitat similar en el 
grup tractat i el grup control.
Sense haver demostrat a dia d’avui la 
seva eficàcia, amb efectes secundaris 
demostrats científicament i amb la 
possibilitat de controlar aquest risc de 
càncer amb citologies periòdiques, la 
vacuna s’ha introduït al calendari de 
vacunacions. No podem posar en dub·
te la bona intenció dels professionals 
sanitaris alhora de vacunar·nos però 
a Espanya la vacunació és lliure i com 
tota elecció cal fer·la amb informació 

per valorar·ne el risc·benefici. No es 
tracta de generar una polèmica estèril 
a favor o en contra de la vacunació 
sinó d’aportar més informació sobre 
una vacuna en concret. La intenció de 
qualsevol persona que es dedica a la 
salut és millorar el benestar dels seus 
pacients i no hauria d’haver·hi dos 
bàndols que lluiten per imposar el seu 
ego sinó un de sol, que té com a mà·
xima prioritat la salut de tots. Per més 
informació podeu visitar l’explicació 
de Teresa Forcades, metge especi·
alista en salut pública: http://www.
youtube.com/watch?v=ca57ZZjvyRc 
o podeu consultar també la lliga per la 
vacunació lliure: vacunacionlibre.org
Marc Pérez Galceran
Llicenciat en INEF, Fisioterapèuta i 
Osteopata

Destí
Alba y David Bravo, dos jóvenes 
hermanos de Olesa de Montserrat lo 
tenían claro: querían abrir una tienda 
multi·marca en Olesa de Montserrat 
y Fyord debía estar en ella con un 
espacio dedicado. Los jóvenes em·
prendedores inauguraron Destí Moda 
Home el pasado 11 de marzo, en 
Olesa, en un evento donde estuvie·
ron acompañados por directivos de la 
empresa, clientes y amigos con una 
asistencia de más de 100 personas. 
Desti Moda Home propone un espa·
cio de moda masculina exclusiva con 
una firme apuesta por Fyord, donde 
la marca cuenta con unos 40 metros 
cuadrados. Al igual que las tiendas 
corporativas, el Corner Fyord pre·
sentará la totalidad de las colecciones 
Fyord a lo largo del año, reflejando la 
imagen y espíritu de la marca, y dan·
do oportunidad a los clientes de Desti 
Moda Home a una extensa selección 
de moda Fyord.

Gent gran
El Casal Cívic del barri de Sant Ber·
nat acollirà, tots els dimarts a partir 
del 12 d'abril i fins el 14 de juny, un 
curs amb exercicis i jocs pràctics per 
exercitar la memòria, de 17 a 18.30 
hores. A més a més, tots els diven·
dres del mes de maig s'ha organitzat 
un taller pràctic de salut i benestar 
també adreçat a la gent gran. Les 
activitats serviran per proporcionar 
eines per sentir·se actiu i mantenir 
en forma les capacitats cognitives, 
ajudant a millorar la salut física i 
l’activitat mental així com promoure 
estils de vida saludable. El taller es 
celebrarà els dies 6, 13, 20 i 27 de 
maig de 17a 19 hores al Casal Cívic de 
Sant Bernat. És una activitat gratuïta 

organitzada pel Casal i l’Obra Social 
“La Caixa”. Per inscriure’s, cal trucar 
al tel: 93 778 4602.

II Concurs Literari
La Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua catalana (CAL) organitza 
el II Concurs Literari 2016, amb dues 
categories: poesia i prosa. Els partici·
pants han de ser majors de 16 anys, 
i poden presentar una única obra per 
cada categoria, a la Biblioteca fins al 
dimarts 19 d’abril. El premis seran un 
lot de llibres, cortesia de la Biblioteca 
i un val per una pizza a la Vila Mont·
serratina, per a cada categoria, que 
es lliuraran el dissabte 23 (Sant Jordi) 
a la mateixa biblioteca.

Teràpia amb cavalls
L’olesana Anna Gasset és educadora 
social i equinoterapeuta, i des de ja 
fa un any ha posat en marxa el pro·
jecte Atabei de teràpia assistida amb 
cavalls. Atabei és un espai lúdic i te·
rapèutic on s’utilitza el contacte amb 
l'entorn natural i la funció mediadora 
del cavall com a motor del benestar 
de les persones.
Está ubicat al centre d'equitació i 
turisme eqüestre de Cavalls Pintats, 
a Castellví de Rosanes, a 15 minuts 
d'Olesa i forma un equip interdiscipli·
nari que planteja una gran diversitat 
d'activitats pensant en el desenvolu·
pament integral de les persones per a 
millorar la seva qualitat de vida. Des 
del vessant social, Atabei promou al 
llarg de les sessions processos soci·
oeducatius per afavorir la integració 
social i la igualtat d'oportunitats.
Mitjançant la utilització de diferents 
tècniques d'equitació i d'activitats re·
lacionades amb els cavalls s'exerceix 
una pràctica terapèutica i educativa, 
on el cavall és el coterapeuta de l'ac·
tivitat acompanyat d'un professional 
en el camp social o de la salut. Com 
que és una activitat a l'aire lliure, 

L’ajuda dels cavalls   Foto: AG
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en contacte amb la natura i amb els 
animals, fa que la motivació i atenció 
cap a l'activitat sigui molt elevada. 
Es pot percebre una millora en poc 
temps, amb una evolució a curt, mitjà 
i llarg termini segons la casuística. 
Les sessions estan estructurades i 
programades de forma personalitza·
da i poden ser individuals, per grups 
reduïts i per a grups més nombrosos.
Segons l’Anna, des d’Atabei “apro·
fitem la relació que s'estableix amb 
els cavalls per acompanyar i afavorir 
processos d'aprenentatge, creixe·
ment personal i canvi social utilitzant 
estratègies integradores i globals. 
Practiquem la modalitat d'equitació 
terapèutica, destinada a persones au·
tònomes que poden realitzar alguna 
acció sobre el cavall i que presenten 
dificultats cognitiu·conductuals i/o de 
relació. També proposem l'equitació 
social, destinada a entitats i serveis 
que treballen amb persones amb situ·
ació d'exclusió i risc social. Realitzem 
projectes i activitats educatives de 
promoció i prevenció personalitzades 
segons els destinataris i la problemà·
tica associada”.
Si vols més informació, pots contactar 
amb l’Anna per mail: atabei.equino-
terapia@gmail.com o per Facebook 
https://www.facebook.com/equinote-
rapia.atabei/?ref=hl

Castellers a Olesa
Hola olesanes i olesans! Al nostre 
poble ha nascut una Colla Castellera. 
Tots desitgem tenir·la, però per això 
cal el suport de tot el nostre poble, 
perquè en aquesta colla hi ha cabu·
da per a tothom, sense excepcions, 
sense distincions, l’important és que 
estiguem units en aquest projecte, 
amb l’orgull Olesà.  
Estem avançant, pas a pas. Hem 
aconseguit pilars de quatre i de tres. 
Hem col·laborat amb altres colles i 
participat en actuacions benèfiques. 
Però l’important és seguir treballant 
per millorar i aconseguir fer castells 
espectaculars, i per això necessitem 
de la vostra col·laboració, perquè 
tots junts, el poble Olesà, podem i 
tocarem al cel. Encara que penseu 
que no podeu fer·ho, jo us dic com a 
casteller principiant, que hi ha molts 
indrets on podeu fer que es parli del 
nostre poble, i on Olesa de Montserrat 
sigui conegut i reconegut. Per això 
us animo, teniu les portes obertes 
perquè vingueu els dijous als assajos 
i proveu. Sempre hi haurà un lloc per 
a cadascun de vosaltres.
Els assajos són els dijous de 19 a 22 
hores, i en acabar, es pot sopar en el 

propi local. Ens trobareu en el Casal 
d’Olesa de Montserrat (c/Metge Car·
reras, 69).
Poble olesà: fem fort a la colla! i que 
tota Catalunya ens conegui i sàpiga 
el que podem arribar a fer i serem 
grans! Gràcies a tots. Salut i castells!
José Luis Gómez
Baix i tresorer de la Colla

Mars Joan
Aquest és el títol de l’obra de teatre 
que, fins al 24 d’abril estarà en escena 
al teatre Tantarantana, a Barcelona, 
amb la participació de l’olesà Isidre 
Montserrat.
Mars Joan és una comèdia inspirada 
en un projecte real, “Mars One”, una 
proposta internacional privada, de 
l'holandès Bas Lansdorp, que té per 
objectiu començar la colonització del 
planeta Mart a l'any 2026. Per dur·ho 
a terme, va obrir una convocatòria a 
tot el món per anar enviant 4 aspi·
rants (2 homes i 2 dones) cada 2 anys, 
fins arribar a crear una colònia de 24 
humans. Més de 200.000 persones 
s’hi van inscriure, i després de vàries 
fases eliminatòries, queden els últims 
100 candidats entre el què hi ha el 
català Àngel Jané (convidat a la roda 
de premsa juntament amb la també 
inscrita Núria Tapias). Per finançar el 
projecte, Mars One en retransmetrà 
vàries etapes a través d'un reality 
show mundial.
Amb la direcció de Roc Esquius i amb 
Núria Deulofeu, Josep Sobrevals, Va·
nessa Segura i l’Isidre, l’obra va sobre 
el que li passa al Joan, que no és feliç. 
La gent que l'envolta tampoc ho és, 
tot i que ells fan com qui res. Potser 
és el normal, potser, fins i tot, és l'úni·
ca possibilitat. Però el Joan troba un 
viatge, un viatge que el transportarà 
directament allà on se suposa que hi 
ha els seus somnis. A les estrelles, a 
un lloc on tot serà nou i ell en serà el 
gran protagonista. Un planeta sense 
convencions socials que l'allunyen de 
la felicitat. Així que s'apunta al viatge 
sense pensar·ho, posant del revés el 
món de la seva parella i amics. Mars 
Joan no parla d'un altre planeta, no 

parla d'un viatge, sinó de la voluntat 
de fer aquest viatge, del qual, per 
cert, no podrà tornar.
A més a més, l’Isidre actualment està 
representant “iMe” de Roc Esquius a 
diferents teatres i sales de Barcelona, 
Catalunya i Madrid.
Curs
La Borrasa (Fons Social del Montser·
ratí) i el Seminari d’economia crítica 
Taifa organitzen el curs “Reflexionant 
alternatives”. És un fet que cada cop 
hi ha més persones que és pregunten 
sobre les alternatives a un model de 
societat capitalista indesitjable per la 
majoria de les persones que habitem 
el planeta. L’objectiu d’aquest curs se 
centra en plantejar diferents propos·
tes, idees, arguments, etcètera, que 
serveixin per a la reflexió i per l’acció 
a totes aquelles persones que tenen 
la voluntat de participar en aquest 
procés de transformació social. Amb 
aquest objectiu, s’ofereix una pers·
pectiva amplia, tant a nivell històric 
com metodològic, al voltant del debat 
sobre les alternatives que serveixi per 
enriquir el bagatge col·lectiu per a la 
transformació social. Les sessions 
seran el 20 i 27 d’abril, els 4, 11, 18 
de maig i l’1 de juny, de 19.30 a 21 
hores. Per incriure’s enviar un mail 
a info@laborrassa.cat amb el títol: 
CURS_ECO_(nom de la persona).

Campanya
El mes d’abril és el mes de la Campa·
nya Nacional de Prevenció i Benestar 
Gastrointestinal de les farmàcies 
Apoteca Natura. Aquest grup de far·
màcies tenen una filosofia basada 
en el consell i en donar una resposta 

natural als principals problemes de 
salut. Son farmàcies actives i molt 
implicades en la prevenció amb l’ob·
jectiu d’assolir l’equilibri fisiològic de 
l’organisme.
A les farmàcies Apoteca Natura en 
fan dues campanyes sanitàries anu·
als a nivell nacional, tot i que durant 
tot l’any tenim actives les següents 
campanyes per a qui ho necessiti: 
cardiovascular, gastrointestinal,  so·
brepès i obesitat, menopausa i son.
Durant el mes d’abril, la Campanya 
Gastrointestinal  es pot  fer  a la 
farmàcia Matas i a la farmàcia Ven·
dranes de manera gratuïta. Es basa 
en fer un qüestionari, elaborat amb la 
col·laboració de la Societat Espanyola 
de Metges d’Atenció Primària (SEMER·
GEN) i la Societat Italiana de Medicina 
General (SIMG),  per esbrinar quin és 
l’origen del problema gastrointestinal, 
i així poder aconsellar al pacient quins 
hàbits ha de canviar per millorar i si 
es necessari, recomanar producte 
natural.
Tot i que el qüestionari es pot fer en 
10·15 minuts, es aconsellable dema·
nar cita per poder escoltar millor al 
pacient i fer un bon consell.
La campanya està indicada a perso·
nes amb gasos, digestions pesades, 
tensió abdominal, restrenyiment, 
reflux, acidesa, diarrea, períodes 
diarrea·restrenyiment... així que, si 
apareix alguna d’aquestes molèsties,  
la campanya pot ajudar a aconseguir 
un benestar intestinal. Telèfons per 
demanar cita: 93 778 1036 (farmà·
cia Matas) o 93 778 4048 (farmàcia 
Vendranes).

L’Isidre en escena  Foto: IM
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Treball

g Busquem professors d’anglès 
amb experiència per a treba-
llar amb grups de nens/nenes 
zona Esparreguera/Abrera 
(imprescindible vehicle propi). 
Interessats podeu contactar 
amb English Now, tel.: 636 266 
007.

g Noia de 18 anys s'ofereix per do·
nar classes de repàs a nens de 
primària, ESO i Batxillerat i també 
per a fer de cangur. Aquest any he 
començat la carrera d'Educació 
Primària i m'agraden molts els 
nens. Per qualsevol dubte, fique·
vos en contacte amb mi, tel: 619 
936 226 (Maria).

g Es busca algú que li agradi tre-
ballar la terra per cuidar vinya 
d'oliveres. Tel.: 697 713 250 i/o 
606 452 341.

g ¿Sabías que el 90% de las averías 
de ventanas y persianas de alumi·
nio se pueden reparar? Estamos 
especializados en reparación de 
ventanas, persianas, puertas de 
comunidad, etcétera. Contactar 
con Josep, tel.: 696 476 867 i 93 
778 1277.

g Doy clases de inglés a nivel par·
ticular todos los niveles básico, 
intermedio y avanzado; también 
preparación para la PAU, FCE, PET, 
CAE, etcétera. I am waiting for 
you! Tel.: 672 077 409.

g Noia de 19 anys, tècnica en 
educació infantil i monitora, 
ofereix servei de mainadera i 
professora de repàs a nens i 
nenes de 0 a 14 anys de dilluns 
a diumenge. Tel.: 682 872 500 
(Mar).

g Noia de 21 anys estudiant de Me·
dicina s'ofereix per a fer classes 
d'anglès i de repàs. Tel: 600 082 
429 (Cristina).

g Señora seria, responsable y con 
experiencia  se ofrece  como 
cuidadora de gente mayor o dis·
capacitados, con título de auxiliar 
de enfermería. Tel.: 628 483 377 
o 672 585 318.

g Estudiant de Psicologia amb 
experiència en Integració So-
cial s’ofereix per cuidar, fer 
activitats i/o repàs a nens i 
nenes. Preu a convenir. Tel.: 
661 120 285 (Silvia).

g Se ofrece chica joven para cuidar 
niños desde 2 meses, con muy bu·
ena presencia, simpática, amable 
y cariñosa. Tel.: 603 264 613.

g Fotògrafa freelance. Es realitzen 
reportatges, fotografia de produc·
te, sessions d'estudi o exteriors, 
etc. Contacte: mo.fotografia0@
gmail.com

g Dona amb experiència s'ofereix 
per cuidar gent gran i per les tas·
ques de la casa. Dilluns a diumen·
ges. Ana Maria, tel.: 93 778 1319.

g Me ofrezco como cuidadora de per·
sonas mayores, tengo muy buenas 
referencias, con título de Auxiliar 
de Geriatría y diploma para cuidar 
personas con Alzheimer. Tel.: 678 
362 270 (Conchi).

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

g Busco trabajo de limpieza, planc·
ha, canguro, cuidado de personas 
mayores; soy una persona alegre 
y muy responsable. Tel.: 690 340 
088.

g Se dan clases de inglés para todos 
los niveles y edades. Preparación 
para la PAU, FC, PET, etc. No pi·
erdas el tiempo, mi móvil es 672 
077 409.

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

g Noia universitària amb experiència 
s'ofereix per donar classes i també 
per mainadera. Dilluns a diumen·
ge. 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 classes d'iniciació al 
piano. Tel.: 634 579 663.

g Se ofrece auxiliar de enfermería 
con título para cuidar a niños y a 
persones mayores. Soy una per·
sona muy cariñosa y alegre, y me 
encanta ayudar a la gente. Tel.: 
673 956 920.

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 con·
venir. Tel.: 654 707 318.

Automotor

g Es ven o alquila plaça de par-
king al carrer Colon 180. In-
teressats, truqueu al 679 211 
082.

g Alquilo plaza de parking para coche 
pequeño/mediano o moto, en la 
calle Metge Carreras 47·49 (zona 
Bonpreu). Tel.: 93 778 0360.

g Se alquila plaza de aparca-
miento al lado del Bon Preu. 
Precio: 50 euros. Tel.: 627 030 
910 (solo por las tardes).

g Es ven baca portaequipatges 
cotxe Citroën Jumpy, Fiat o Peu·
geot. Made in France. 150 quilos 
de càrrega màxima. Homologada 
2005. Rodet de càrrega. Mides: 
Llarg 2,25 x 1,18 ampla. Estat 
impecable. Preu: 200 €. Tel.: 619 
042 495.

g Vendo plaza de parking en la ca·
lle Benet Margarit, cerca del Bon 
Preu. Puerta automàtica recién 
puesta. Precio: 6.000 euros. Tel.: 
673 859 199.

Diversos

g Es venen cadenes noves Kia Spor·
tage 4x2LX; interessats, trucar al 
tel.: 649 017 054.

g En venda caixa de cabdals FAC Mo·
del 103. Sistema d'obertura amb 
clau mecànica. Mides interiors: 
375x480x280 mm. Pes: 26 quilos. 
Estat impecable. Bon preu: 125 €. 
Tel.: 619 042 495.

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, trucar al tel.: 93 
7781 799.

g Vendo camilla estética i/o masajes 
multiposiciones en perfecto esta·

do. Precio: 250 €. Tel.: 636 932 
167 (Lourdes).

g Venem cadira de rodes elèctrica 
model Calabria, en estat impeca·
ble. Ideal per a persones amb mo·
bilitat reduïda. Comandament a la 
cadira o a l’acompanyant. Manual 
d'instruccions. Preu: 1.100 €. Tel.: 
600 597 390.

g Servei gratuït a domicili de reco·
llida de trastos que encara esti·
guin en us,  nous o vells, antics 
o moderns. No llencis res, ni de 
casa, del garatge, el traster... Fora 
trastos. Tel.: 619 042 495.

Immobiliari

g Alquilo habitaciones, preferente·
mente para mujeres. Tel.: 678 362 
270.

g Urge traspasar panadería·cafe·
tería en pleno rendimiento por 
cuestiones personales. Precio: 
25.000€. Interesados, llamar al 
tel.: 93 778 3960.

g Se busca señora sola, de mediana 
edad, que quiera compartir piso. 
Tel.: 678 362 270.

g Casa en venta en muy buen es-
tado, zona Las Planas, 227 m2,  
4 habitaciones, 1 aseo, 1 baño, 
comedor, cocina y garaje. Pre-
cio a negociar. Interesados, 
llamar al tel.: 653 620 941..

g Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, excepte els ressaltats 
que es cobren per paraula. Per a la 
publicació, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640gmail.com, o al tel. 
626 684 065. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis 
de preus o modificacions de les 
ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.

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.

Fora de joc
En aquesta secció publiquem una inquietud dels nostres 
lectors, i intentarem buscar respostes a qüestions de la 
vida quotidiana d’Olesa i que ens preguntem però no tenim 
clara la situació.

En aquest cas, no és freqüent que, en dos mesos, a Olesa es faci 
de dia amb desenes de contenidors cremats. Aquests fets vandàlics 
mereixen una explicació a les olesanes i olesans. Qui o pot estar 
darrere d’aquesta barbaritat?

Les respostes, envia·les al twitter del 08640 
#periodic08640 08640
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Per molts anys!

08640

Abril
Adriana Morraja Mostazo (20), Alba Cano Bañales (15), Alba Morral Antón (19), Alexey Nurislamov (13), Angeles Valdivia Sánchez (79), Anna Arjona 
Poquet (12), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (24), Carme Jorba Picañol 
(68), Carolina Suriñach Roca (37), Cinta Alcon Franch (22), Conchi Marco Parra (56), Daniel Terradas Ricard (90), David López Peláez (32), Diana López 
(27), Eloy Cárdenas Morales (8), Encarna Peláez Montes (58), Enric Bernardó Grattesat (43), Eusebio García Romero (83), Eva Cano Bañales (21), Eva 
Diago (34), Fèlix Carreras i Gironés (59), Ferran Martínez Muñoz, Francisco Cèspedes Tena (46), Francisco Mostazo (74), Gemma Casulla (40), Goretti 
Cela Tomàs (24), Gregorio Montoya Salas (70), Ingrid Pascual Reyes (19), Isa Fernández (34), Isaac Casanovas Resina (36), Javier Roda (29), Jessica 
García Sabarit (34), Jesús Flores Segovia (23), Joan Daví Tomàs (48), Joan Termens Prades (71), Joan Vilà Bobé (31), Jordi Caballer (41), Jordi Caballol 
(41), Jordi Morelló López (34), Jordi Térmens López (44), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (53), Josep Amores Guevara (52), Josep Campos 
(70), Juan José Gasch Millán (75), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (75), Júlia Térmens Agut (18), Julieta Speranza (42), Laura Díaz Muñoz, 
Laura Escayola Escamilla (20), Laura Pérez Puig (40), Laura Romero Ropero (21), Leandro Taravilla Alcántara (76), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (48), Marc 
Altarriba Taravilla (21), Marc Tarrazona Closa (21), Maria Angels Pérez (56), María José Barroso (39), Maria Pous Martorell (30) Maria Pujol Fernández 
(22), Marta Comellas Alert (40), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (66), Melció Molina (85), Melina Fraile Avalos (25), Mercè Jorba Climent (77), 
Miguel Moreno Gómez (20), Miquel Perpinyà Torregrosa (72), Montse Pastor Castells (51), Neus Pérez Manyà (25), Nicole Cera (14), Noèlia Quesada 
Carrique (25), Núria Artola González (57), Núria Flores Soler (22), Pedro Vázquez Pérez (43), Pep Vilà Paltor (40), Pepita Garrucho (74), Pilar Márquez 
Tirado (78), Raquel Amador Teruel (40), Renato Marzano Arcarons (28), Ricard Bernades Agüero (26), Rocío Galindo Olmo (19), Roger Forn (19), Roger 
Sequera Galobart (17), Rosa Llorens Laria (76), Rosalía Reyes Ruiz (79), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (41), Vicenç Tarrazona Rodríguez (60), 
Vicente Cocinero Muñoz (56), Xavier Martínez Tomàs (23).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has d’enviar·nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i 
els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

Felicidades
MAMÁ
DE TUS HIJOS Y TU MARIDO. 
TE QUEREMOS

Felicidades
ALLAL Y 
SORAYA
9 Y 11 AÑOS.  
PARA LOS PRIMOS 
MÁS GUAPOS 
DEL SAN BERNARDO.
DE PARTE DE TODA 
LA FAMILIA.

Felicidades
MICHELLE
YA SON 11 AÑITOS 
¡A POR MUCHOS MÁS 
PRINCESA!! 
TE QUEREMOS MILLONES.

Per molts anys
NÚRIA
9 ANYS. EL PAPA, 
LA MAMA I LAIA

FELICIDADES
CAMPEONES
POR MUCHOS MÁS JUNTOS. 
OS QUIERO.
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