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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
#Niunamenos
El resum d’una notícia del passat mes 
de maig era: “Una veïna del municipi de 
76 anys està ferida greu després que 
el seu marit, de 79 anys, l'hagi apu·
nyalat al tòrax. El presumpte agressor 
va lesionar·se després amb un ganivet 
tot i que el seu estat no presenta tan·
ta gravetat com el de la dona.” Una 
altra: “Els agents van haver d’atendre 
una jove que s’havia refugiat amb un 
atac d’ansietat en un supermercat del 
municipi perquè, segons va afirmar, la 
seva ex·parella l’havia amenaçat i in·
tentat agredir. La jove va ser trasllada 
a l’Hospital de Martorell.”
Fins allà els fets, concisos, crus, infor·
matius, descriptius i que serveixen per 
reflectir una trista realitat que sembla 
no tenir solució efectiva. Olesa de 
Montserrat va patir aquests terribles 
successos, però en altres pobles de la 
comarca, en altres comunitats autòno·
mes i fora del país se succeeixen aquest 
tipus de fets cada dia.
La violència domèstica, violència de 
gènere, maltractaments en l'àmbit 
familiar, totes aquestes situacions 
emmarcades dins de delictes o faltes 
contra la vida, integritat física o moral, 
llibertat sexual, llibertat o seguretat de 
les persones no són situacions noves 
i no es veuen en una zona específica, 
sinó que ja formen part, lamentable·
ment, de la vida quotidiana de milers 
de dones.
La notícia és precisament el desenllaç 
de la història. La notícia no explica el 
calvari de la víctima. Els diaris no es 
fan ressò de les amenaces, els crits, 
els cops, les rascades, les mirades 
d'odi, les empentes, en definitiva, les 
agressions físiques i psicològiques que 
pateixen moltes dones a tot el món.
Els protocols d'actuació a partir de les 
denúncies presentades pels que patei·
xen aquest tipus de violència haurien 
de ser revisats i actualitzats. General·
ment, la víctima fa un llarg recorregut 
a jutjats fins que els que tenen el poder 
judicial es posen del seu costat i dicten 
una ordre d'allunyament. I tot i així, els 
cinc·cents metres de perímetre que 
"ofereix" la justícia i que envolten la 
víctima no són suficients per treure·li 
la por. Aquest fals cèrcol de seguretat 
és violentat per les trucades telefò·
niques, missatges de text i qualsevol 
altre mitjà de comunicació, sobretot, 
les xarxes socials.
Les marxes i les convocatòries en 
defensa de la violència domèstica se 
succeeixen (#NiUnaMenos) i s'organit·
zen concentracions més contundents, 
sobretot quan ja és massa tard, quan 
ja no se suporta més, però encara que 
resulti trist i patètic, quan la víctima ja 
no pot reclamar res més.

Temps de festes a Olesa, juny és el mes 
de Santa Oliva, de la Festa Major, de 
Gaudir celebracions, trobades i esperar 
l'estiu i els vacances. El 08640 us desit·
ja bones festes per a tothom de tot cor!

L’Olesa del futur
Definir com ha de ser l’Olesa en la que 
creixin les noves generacions. Aquest 
és l’objectiu marcat per l’Ajuntament 
amb el projecte d’elaboració d’un nou 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), 
L’actual planejament urbanístic d’Olesa 
ja fa 20 anys que va entrar en vigor, i 
l’evolució de la ciutat i les seves neces·
sitats en aquest temps fan imprescindi·
ble, segons totes les forces polítiques, 
que s’afronti la seva posada al dia. És 
per aquest motiu que l’Ajuntament ha 
iniciat el procés de redacció i aprovació 
del POUM, la complexitat i llarga durada 
del qual vol aprofitar per a facilitar la 
més gran participació ciutadana en la 
seva elaboració, en un termini màxim 
de 3 anys.
El POUM fixarà les regles del joc del 
creixement urbanístic de la ciutat, si 
és que s’ha de produir, per als pròxims 
anys. Plasmarà la ciutat que volen els 
ciutadans i contribuirà a fer la ciutat 
que defineix els olesans perquè caldrà 
preveure·ho tot, partint de la ciutat 
existent, amb tota la seva complexitat. 
El POUM és, per tant, una norma de 
gran importància, que ordena urbanís·
ticament la ciutat i el terme municipal 
i en dissenya el desenvolupament i 
creixement futurs. La seva vigència és 
indefinida, però estableix unes previsi·
ons temporals per a la seva execució, 
que normalment abasten períodes de 
temps considerablement llargs. 
El POUM fa previsions i estableix regu·

lacions en matèries que afecten d’una 
manera o d’una altra tots els veïns de 
la ciutat: ordenació dels espais públics 
(carrers, places, etc.) i de les cons·
truccions, habitatge, infraestructures, 
equipaments públics (escoles, centres 
de salut…), patrimoni arquitectònic, 
mobilitat, espais lliures i zones verdes 
i protecció del medi natural. Classifica 
les diverses parts del terme municipal 
en sòl urbà, urbanitzable (apte per a 
la seva transformació en sòl urbà) i no 
urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i 
ha de gaudir d’una protecció especial), i 
estableix els usos i les activitats que es 
poden s’hi poden dur a terme. 
El POUM està format per diversos docu·
ments, d’entre els quals destaquen les 
normes urbanístiques, els plànols infor·
matius i d’ordenació, el catàleg de béns 
a protegir, l’agenda i l’avaluació econò·
mica de les actuacions que preveu, els 
estudis mediambientals adequats i la 
memòria social, que ha de contenir les 
previsions referents a la construcció 
d’habitatge de protecció pública. 
Un projecte que marcarà l’actualitat 
política municipal al llarg dels propers 
anys; de fet, tot just ara s’ha obert el 
període per la licitació del contracte de 
la seva redacció. 
El procés d'elaboració del POUM està 
compost per cinc fases: informació i 
participació ciutadana i redacció de 
l'Avanç del POUM (es constitueixen i es 
posen en funcionament els òrgans de 
participació ciutadana: la Comissió In·
formativa Especial, el Consell Assessor 

i el Plenari del POUM, mentre alhora, 
l'equip de tècnics redactors realitza un 
seguit de treballs previs i procedeix a 
la redacció de l'Avanç del POUM); una 
segona fase d’aprovació de l’avanç del 
POUM (que conté els objectius i criteris 
generals del pla, una síntesi d’alternati·
ves, la descripció de les característiques 
bàsiques de la proposta d’ordenació i 
l'informe de Sostenibilitat Ambiental 
Preliminar); un cop finalitzat aquest 
procés es passa a la redacció comple·
ta del POUM, que conté els següents 
documents: una memòria descriptiva 
i justificativa, els plànols d'informació i 
d'ordenació, les normes urbanístiques, 
el catàleg de béns a protegir, l'agen·
da i avaluació econòmica i financera, 
l'informe de sostenibilitat ambiental, 
el programa d'actuació urbanística i la 
memòria social. En una tercera fase es 
fa l’aprovació inicial, que ha de fer el 
ple; en una quarta, l’aprovació provisi·
onal pel Ple de l'Ajuntament i la seva es 
transmissió al Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca·
talunya per a la seva aprovació defini·
tiva. I la fase definitiva és l'aprovació 
definitiva del document del POUM que 
va a càrrec del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat. 
La mateixa llei ja preveu una àmplia 
participació ciutadana en l’elaboració 
d’un dels documents més importants 
per la construcció i desenvolupament 
futur d’un municipi. 
De fet, l’elaboració d’un nou POUM 
d’Olesa era un compromís de pràcti·

Això passa al poble

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

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

diumenge12 LEY
dilluns13 ABELEIRA
dimarts 14 ALAVEDRA
dimecres 15 BARGALLÓ
dijous 16 VENDRANES
divendres 17 BERENGUER
dissabte 18 LEY
diumenge 19 MATAS
dilluns 20 ALAVEDRA
dimarts 21 BARGALLÓ
dimecres 22 VENDRANES

dijous 23 BERENGUER
divendres 24 LEY
dissabte 25 MATAS
diumenge 26 ABELEIRA
dilluns 27 BARGALLÓ
dimarts 28 VENDRANES
dimecres 29 BERENGUER
dijous 30 LEY
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cament totes les forces polítiques ole·
sanes pel mandat 2011·2015, quelcom 
que no es va abordar, segons el llavors 
alcalde Salvador Prat, “per la necessi·
tat de prioritzar en la despesa davant 
un context econòmic desfavorable”, 
i malgrat ja hi havia un Avans POUM 
recentment redactat. 
En el cas olesà, l’inici d’elaboració del 
POUM nou, l’actual data de 1996, coinci·
deix en el temps amb la fase d’al·legació 
de l’Avanç Pla Director d’Infraestruc·
tures al Nord del Baix Llobregat de la 
Generalitat de Catalunya, que dibuixa 
les connexions ferroviàries i viaries 
existents i les projectades al territori. 
Segons la proposta actual, la C·55 que 
s’aproparia encara més al nucli urbà 
d’Olesa perquè connecti amb la B·40 o 
4rt Cinturó, en un punt en que confluiria 
també amb una futura variant de l’A2. 
L’Ajuntament d’Olesa ja ha anunciat que 
presentarà al·legacions a un projecte 
que “trinxa el territori”.
 
Balanç de govern
El passat 24 de maig es celebrava un 
any de les darreres eleccions munici·
pals. Un any de la victòria a les urnes 
del Bloc Olesà, que amb 4.585 (el 49,46 
% del total d’emesos), assolia la majoria 
absoluta, i amb 12 regidors veia refer·
mada clarament la confiança d’olesans 

i olesanes per tornar a governar al 
municipi un nou mandat. En aquest cas 
amb Pilar Puimedón a l’alcaldia olesa·
na, ara el partit de govern, ha celebrat 
un acte públic per fer balanç d’aquest 
període (de 4+1 anys governant Ole·
sa) en el que posava en valor la tasca 
feta per millorar el municipi. Segons el 
mateix govern, una millora que inclou 
tots els àmbits d’Olesa i l’Ajuntament: 
l’econòmic, el social, les inversions, la 
proximitat i la participació ciutadana. 
Des de l’oposició però, i en declaracions 
a l’emissora municipal, els diferents 
partits han coincidit en assenyalar que 
perceben canvis en la gestió, i acusen 
al govern d’improvisar les seves políti·
ques. Una acusació que des del govern 
es nega categòricament i s’exemplifica 
amb la tasca feta, però sobretot amb 
projectes com el nou POUM, el nou 
contracte d’escombraries, una futura 
reconversió del carrer Francesc Macià, 
o les inversions en equipaments espor·
tius, quelcom que asseguren, seguiran 
fent d’Olesa un poble on viure·hi cada 
dia millor. 
 
Turisme a Olesa
L’Ajuntament d’Olesa ha presentat 
una nova eina pensada per posar en 
valor els nombrosos atractius que té 
el municipi i facilitar així l’arribada de 

visitants. És la web de turisme (www.
turismeolesademontserrat.cat) que, 
amb un notable retard respecte les 
intencions inicials, s’ha presentat re·
centment en públic. Una web que aposta 
per l’impacte visual per donar a conèixer 
el ric entorn natural del municipi (es·
pecialment Ribes Blaves, les vistes a 
Montserrat i el camí fluvial del riu) i les 
rutes que s’hi poden fer, la destacada 
importància de les tradicions al munici·
pi, especialment les religioses (amb Els 
Misteris o La Passió), l’atractiu calendari 
festiu (amb Santa Oliva, Festa Major i 
la Festa dels Miquelets com a màxims 
exponents), el ric patrimoni existent (la 
Torre del Rellotge com a emblema), l’oli 
i elements no tant coneguts però amb 
similar potencial turístic (el convent 
de les Escolàpies i la cambra de Santa 
Paula Montal, o el Molí de l’Oli). També 
destaca un apartat en el qual es posa 
en valor l’oferta gastronòmica local, des 
del Mercat Municipal als productes més 
característics i de km0 dels diferents 
restauradors. 
La nova web, que ha comptat en el seu 
procés de creació i continguts amb la 
complicitat d’entitats i comerciants del 
municipi, vol ser l’eina de referencia 
sobre l’oferta cultural, lúdica, festiva i 
patrimonial del municipi, amb la clara 
voluntat d’incidir també en l’economia 

local, ja sigui per la despesa a Olesa que 
pugin fer els futurs visitants, com per 
la possibilitat que la iniciativa privada 
aposti també per els potencials turístics 
que té Olesa.

Les entitats, al carrer
El passat dissabte 4 de juny es va ce·
lebrar la 8a Mostra d'Entitats a Olesa. 
El Parc Municipal i el seus voltants va 
acollir la gran trobada del món associ·
atiu olesà amb l'objectiu de fer visibles 
i promoure l'activitat de totes les en·
titats culturals, esportives, populars, 
solidàries o de voluntariat. Més d'una 
seixantena d'estants van omplir els 
carrers. Al carrer Salvador Casas van 
estar ubicades les diferents entitats que 
treballen a Olesa pel benestar social; 
a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, 
els estands dels serveis municipal; al 
voltant de l’Ajuntament es van ubicar 
els estands de les entitats culturals i les 
esportives. A més del estants, la mostra 
va oferir el seu caire solidari amb els 
Amics de la Joëlette buscant voluntaris, 
el CAP d’Olesa facilitant la creació de la 
carpeta sanitària, el banc de sang i de 
teixits que recollirà donacions de sang, 
i recollida de diners pels refugiats.
I durant tot el dia, el gran nombre 
d’olesans i olesanes van poder gaudir 
d’exhibicions esportives, passeig dels 

Això passa al poble (cont.)

Les entitats al carrer    Foto: AOMTurisme on line    Foto: AOM
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Això passa al poble (cont.)

gegants i capgrossos, instrucció dels 
Miquelets, sardanes, cantata de les 
Veus d’Ariadna i la màgia de l’Arnau, 
entre d’altres actuacions.

Camí del riu
La Diputació de Barcelona referma el 
seu compromís d'invertir en el projecte 
del camí del Llobregat al seu pas per 
Olesa. Un projecte que ha de servir per 
“cosir” el territori a nivell paisatgístic, 
mediambiental i turístic”. Així ha qua·
lificat el Diputat delegat de Turisme de 
la Diputació de Barcelona, Miquel Forns, 
el projecte del camí del Llobregat que 
finança l’ens provincial. L’alcaldessa 
d’Olesa de Montserrat, Pilar Puimedón, 
acompanyada per diferents regidors 
de la corporació municipal, ha presidit 
la visita al tram d’obra del projecte al 
terme d’Olesa, la primera fase del qual 
està a punt de finalitzar·se. Durant 
la visita, Miquel Forns ha refermat el 
compromís de la Diputació de Barce·
lona per aquest projecte, i ha anunciat 
que aquest mateix any es concretarà 
el finançament per a la segona fase, 
que inclou entre les seves actuacions la 
recuperació d’un element històric com 
és “la Palanca”, que unia Olesa amb la 
colònia Sedó a Esparreguera. 

El projecte d’obertura i consolidació 
del camí fluvial del Llobregat al terme 
d’Olesa té el doble objectiu de millorar 
l’ecosistema de ribera i crear un itine·
rari natural per a l’ús públic d’aquest 
espai fluvial. Aquest projecte, impulsat 
i finançat per la Diputació de Barcelona, 
inclou l’obertura d’un camí per la llera 
del riu des de la Puda fins a la depura·
dora d’Abrera, i a Olesa, abraça des del 
camí de la Puda fins a la zona coneguda 
com la roca de la Mona. El projecte glo·
bal obre una nova perspectiva turística 
a la zona ja que, un cop finalitzat, es 
podran fer excursions en bicicleta, a 
cavall o a peu al llarg d’uns 200 quilò·
metres aproximadament.
El projecte s’ha d’executar en vàries 
fases. La primera fase ha requerit una 
inversió de 300.000 €, i ha permès obrir 
el camí projectat i alguns dels accessos 
al mateix. Per exemple, s’ha creat un 
accés per sota de la carretera C·55 a 
l’alçada de l’antic balneari de la Puda, 
que permet salvar la carretera. També 
s’han netejat i dignificat espais com la 
coneguda com a “platgeta d’Olesa”. El 
projecte al seu pas per Olesa contem·
pla dos tipus de camí, un amb pendent 
suau, amb amplada mínima de dos 
metres per tal que hi puguin circular 

les bicicletes; i un de pendent mode·
rat o fort, amb amplada d’1,2 metres. 
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedón, 
ha destacat que els resultats són “molt 
positius” i aquest “és un projecte amb 
molt de futur que esdevindrà un camí 
pel qual hi podran circular persones a 
peu o en bicicleta, amb tota seguretat”.
La segona fase està quantificada inici·
alment en 700.000 euros i contempla 
la consolidació i ampliació del camí i 
la millora de les infraestructures, l’ha·
bilitació de carrils bici i la recuperació 
de la Palanca de Can Sedó. La tercera 
i darrera fase, quantificada en 300.000 
euros més, contempla la recuperació 
d’hàbitats de ribera.
 
De festa en festa 
Olesa es prepara per viure amb la inten·
sitat que es mereix el mes de juny. I és 
que a Olesa, juny és sinònim de festa, 
de festa de Santa Oliva, de Festa Major, 
d’inici de les festes de barri, però també 
de la ja celebrada Mostra d’Entitats o 
d’una Festa Holi, que el darrer cap de 
setmana de maig, va omplir de gent i 
colors el parc municipal. 
I és que una de les accepcions de la 
festa és la de la pràctica col·lectiva 
consistent en el conjunt d’actes que es 
desenvolupen en un espai i en un temps 
específics, mitjançant els quals es ce·
lebra alguna cosa. A partir d’aquesta 
definició tant simple, podem conèixer 
l’home en societat (la olesana per 
exemple), el seu caràcter, com s’orga·
nitza per muntar la festa, què celebra, 
com i quan, perquè i quins elements 
hi ha incorporat al llarg de la tradició 
per tal de mantenir·la. Per enguany, 
un cop més l’Ajuntament d’Olesa amb 
l’esforç i participació de diverses enti·
tats del municipi programen activitats 
de tot tipus, per a grans i petits (balls 
d’orquestra i espectacles infantils), en 
que la tradició (ofrena floral, foguera de 
Sant Joan, etc), la innovació (fanalets, 
tastets, baixada d’andròmines, mara·

tó d’artistes), la cultura (exposicions, 
conferències...), l’espectacle (música 
en viu), el viure al carrer (botifarrada, 
correfoc, fira del l’oli i del comerç), es 
fusionen per fer participar al conjunt 
de veïns d’una infinitat d’actes. (podeu 
consultar tots els previstos a l’agenda). 
En l’imaginari humà, la paraula “festa” 
ha quallat com quelcom bó, positiu, però 
també com a transgressió, com a ruptu·
ra. I es sovint la combinació d’aquests 
elements els que definiran el grau de 
satisfacció dels participants. 
Enguany, els dies 10 i 27 de juny, i 
malgrat que siguin festius locals, els co·
merços d'Olesa poden romandre oberts 
al públic, ja que són els dos festius 
que es van proposar al Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya com a les dues dates a 
afegir al calendari d'obertura dels es·
tabliments comercials en diumenge i 
dies festius de l’any 2016. Pel que fa al 
mercat ambulant, el dia 10 de juny hi 
haurà mercat, però no el 24.

olesa de montserrat
festa major 2016

               23, 24, 25, 
        26 i 27 de juny

Olesa de cara al riu    Foto: AOM



08640 5

Això passa al poble (cont.)
Alcohol no, fes-te el favor!
Coincidint amb la proximitat de les 
principals festes populars a Olesa, 
l’Ajuntament ha engegat una campanya 
per la prevenció de consum d’alcohol 
en els menors d’edat. I per fer·ho ha 
involucrat a diversos departaments de 
l’Ajuntament, comerciants del municipi, 
escoles i instituts, i vol fer·ho també al 
conjunt de la ciutadania. 
La iniciativa s’ha posat en marxa degut 
a problemàtiques detectades relacio·
nades amb els riscos del consum entre 
joves del municipi, i específicament en·
tre els menors d’edat. Així, de moment, 
la Policia Local ha visitat establiments 
comercials, com ara bars, supermer·
cats i benzineres, per recordar·los la 
prohibició existent de vendre alcohol als 
menors de 18 anys, i alhora implicar·los 
a la campanya a través d’un cartell 
amb el lema “Aquí no es ven alcohol a 
menors” que llueix ja a la majoria d’es·
tabliments d’aquestes característiques. 
Igualment es reforçaran el nombre de 

xerrades que ja regularment i a través 
del CabalBaix (el Pla supramunicipal 
sobre drogues i comportaments de risc) 
es fan a escoles i instituts, i es recorda 
a les famílies i al conjunt de ciutadans 
la responsabilitat conjunta de prevenir 
el consum entre menors, i els diferents 
recursos existents al municipi per abor·
dar els casos de consum problemàtic.

Fent Xarxa
La Xarxa Socioeducativa d'Infància i 
Adolescència fa balanç de la feina feta 
durant el curs 2015·16, un recull de 
les accions i el treball compartit que 
han realitzat els sis grups de treball. 
Així doncs, el Grup Motor ha presentat 
l'avaluació del treball en Xarxa mentre 
que el Grup Protecció ha fet valoració 
del projecte pilot "Educadors familiars" 
que ha atès a sis famílies, l'ampliació 
dels serveis terapèutics, la subvenció 
complementària de beques menjador o 
la formació a càrrec del Servei de Medi·
ació Ciutadana amb tallers relacionats 

amb l'assetjament escolar als dos insti·
tuts del municipi. El Grup d'Èxit Escolar 
ha treballat, entre d'altres, el protocol 
d'absentisme, els grups de suport es·
colar, el club dels deures i grups de 
reforç o ajuts a l'equitat educativa amb 
una aportació de 18.000 € a 7 centres 
educatius. Des del Grup Adolescència 
s'ha treballat en l'acompanyament a la 
vida adulta, un grup de suport en les 
relacions familiars, en un circuit d'inter·
venció per part del servei Cabalbaix o el 
grup de treball de Prevenció del Consum 
Responsable. El Grup de Famílies i Lleu·
re durant el curs 2015·16 ha centrat el 
treball, entre d'altres, en les beques per 
a la participació en activitats d'estiu i el 
suport a activitats de les AMPA. El Grup 
de Petita Infància ha treballat en ajuts 
d'urgència social per a l'escolarització 
en la petita infància.
La Xarxa Socieducativa d’Olesa de 
Montserrat està integrada per tècnics 
municipals, representants de dife·
rents serveis i centres implicats dels 
àmbits dels Serveis Socials, Joventut, 
Ensenyament i cossos de seguretat. 
Recordem que la Xarxa Socioeduca·
tiva té com a objectiu treballar per la 
protecció, l'educació i la promoció dels 
infants i adolescents del municipi, amb 
la implicació de famílies, professionals i 
entitats, l'educació i l'acció social del 
nostre territori.

Recicla oli
El Departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Olesa ha posat en mar·
xa un any més la recollida d’oli vegetal 
domèstic usat a tots els centres escolars 
del municipi. El projecte consisteix en 
recollir envasos plens d’oli (un Claki) 
que l’alumnat d’Olesa porta de casa. 
Cada vegada que un/a alumne/a porta 
un claki ple d’oli vegetal usat s’emportà 
un de net.
L’objectiu del projecte és conscienciar 
sobre la importància del reciclatge, 
fomentar la recollia selectiva, evitar 

la producció de residus així com la 
contaminació de l’aigua o reduir el 
manteniment del clavegueram i les de·
puradores. Durant el mes d’abril, mes 
d’implantació del projecte, s’han recollit 
400 litres d’oli vegetal usat.
 
Sardana de l’any
Olesa serà la seu l'any vinent del 
Concert de la Sardana de l'Any 2017. 
L'anunci es feia oficial el cap de setmana 
que Olesa Sardanista ha celebrat amb 
un notable èxit, el 36è aplec de la Sar·
dana, que ha inclòs la primera trobada 
d'escoles Sardanistes d'Olesa. I que 
convertia en un cap de setmana rodó pel 
món sardanista local, malgrat la pluja. 
Prop d’un centenar de nens i nenes de 
les escoles Montserrat, Puigventós, 
Josep Ferrà i Esteva i Escolàpies d’Ole·
sa han estat els protagonistes de la 
primera trobada d’Escoles Sardanistes 
d’Olesa, una de les novetats dels 36è 
Aplec de la Sardana organitzat per 
Olesa Sardanista i fruit del projecte 
“El país a l’escola”, que ha possibilitat 
que uns 200 nens i nenes dels quatre 
centres escolars olesans hagin après, 
durant un trimestre, a ballar sardanes. 
La bona notícia del cap de setmana pels 
sardanistes olesans també ha estat la 
designació d’Olesa de Montserrat com 
a seu del concert de la Sardana de l’any 
2016, i que tindrà lloc el maig del 2017. 
Serà una de les cites que permetrà que 
Olesa Sardanista celebri amb tots els 
honors el seu 60è aniversari. Mentre 
l’entitat continua la preparació de tots 
els actes de celebració del 60è aniver·
sari, ja aquest mateix mes de juny, però 
sobretot al juliol, les sardanes tornaran 
a ser protagonistes a Olesa gràcies a la 
gran quantitat de ballades previstes. 
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Conflicto
El motivo de estas líneas es para dar 
a conocer el problema que estamos 
sufriendo los trabajadores de limpi·
eza y socorrismo del Centro Acuático 
Municipal de Abrera. Desempeñamos 
nuestras funciones subrogados a dos 
empresas, propiedad del mismo dueño, 
que ganó ambos concursos. Desde el 
inicio de su gestión comenzó a demorar 
el pago de nuestras nóminas a tal punto 
de llegar a debernos tres sueldos al día 
de la fecha. Esto sumado a una serie 

de irregularidades como la utilización 
de personal sin contrato o no prestar 
el servicio por falta de personal hizo 
que eleváramos una serie de reclamos 
al Ajuntament y su alcalde, denuncia 
en Inspección de Trabajo e incluso 
denuncia en conciliación laboral, fase 
previa al juicio por impago.
Pero el equipo de gobierno no sólo no 
reconoce esta problemática sino que 
a su vez, la niega. Nos encontramos 
empantanados en una situación invero·
símil. El contrato es por un importe de 

800 mil euros a pagar en cuatro años y 
el personal del Ajuntament no sólo no 
controla el servicio, si no que a su vez 
suple las carencias del mismo con su 
propio personal. 
Al día de hoy, nos encontramos total·
mente desamparados y agradeceríamos 
cualquier tipo de ayuda. La empresa de 
socorrismo que debía entrar a gestio·
nar el servicio, AUNAR S.L., elegida en 
mesa de contratación del día 29/03/16 
y ratificada en junta de gobierno del 
día 19/04/16, no entra. Un mes y medio 

después de haber ganado el concurso 
y cansado de esperar una solución al 
conflicto, el titular de la empresa se ve 
obligado a renunciar asegurando que el 
Ajuntament de Abrera "desconocía la 
presencia de una deuda y por ende la 
cantidad de la misma en el momento de 
la firma del contrato"; "que intentaron 
hacer que firmara dicho contrato sin un 
reconocimiento explícito de la deuda"; 
"que el Ajuntament de Abrera no tiene 
ni idea como solucionar el conflicto”.
De esta manera los trabajadores segui·
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mos subrogados a la empresa Notiluka 
S.L. con la que no percibimos nuestros 
sueldos desde marzo, a la espera que 
alguna de las empresas que se presen·
taron al concurso firmen sin mirar el 
contrato y nos subrogue.
El Ajuntament por su parte sigue pa·
gando puntualmente a la empresa mes 
tras mes sin hacer un solo informe 
negativo de la misma, cosa increíble y 
alarmante, ya que no solamente no nos 
paga si no que a su vez no cubre el ser·
vicio. Los trabajadores le presentamos 
al Ajuntament un informe con más de 
40 incidencias a las que han respondido 
indicando que "no tienen constancia de 
las mismas".
En el pleno del día 26/05/16 a peti·
ción de los partidos políticos de AdA y 
Abrera en comú, se aprobó la creación 
de una Comisión de Investigación que 
intentará arrojar un poco de luz sobre 
esta situación demencial. Por su par·
te una iniciativa popular espontánea 
presentó en el Ajuntament 600 firmas 
exigiendo una solución inmediata al 
conflicto A la espera de una solución, 
agradecemos mucho vuestra gentileza 
de publicar estas líneas en vuestro 
periódico, ya que es de interés público 
y muchos usuarios de las instalaciones 
del Centro, son de Olesa.
Eduardo Martín Alonso

El riu desconegut
Des de temps immemorials i fins fa 
100 anys, el riu era un lloc de vida 
quotidiana per als olesans; després, 
amb l’augment de les zones i polígons 
industrials, i la construcció del ferrocar·
ril i de la carretera C·55, aquesta vida 
va començar a perdre’s. Des de fa 100 
anys fins avui, doncs, el riu només ha 
estat lloc per a la pesca i també com un 
espai d’esbarjo puntual com és l’Areny 
del Molí.
Ara, la Diputació de Barcelona i l’Ajun·
tament d’Olesa de Montserrat empre·
nen un projecte ambiciós per a fer 
un camí que voregi el riu en el tram 

d’Olesa de Montserrat, entre la Puda 
de Montserrat i la Roca de la Mona, és 
a dir, en tota la seva integritat. Aquest 
camí es farà en tres fases i la primera 
ja ha finalitzat.
Hi ha un tram que amb la primera fase 
s’ha donat a la llum i que és a la zona 
del Mas de les Illes, darrere del polígon 
industrial de Can Vinyals est. Vam anar·
hi a treure el cap i realment vam quedar 
sorpresos de la biodiversitat florística 
que hi ha en aquest indret i que gràcies 
a aquest camí hem pogut constatar, 
com per exemple el tamariu francès 
(Tamarix gallica), el malrubí d’aigua 
(Lycopus europaeus), els créixens 
(Rorippa nasturtium·aquaticum), el lliri 
groc (Limniris pseudacorus), l’anagall 
d’aigua (Veronica anagallis·aquatica) 
o el tabac de jardí (Nicotiana glauca), 
una planta introduïda d’Amèrica que és 
raríssima a Catalunya en estat espon·
tani. Igualment la fauna és molt rica, 
especialment en insectes, en ocells, 
com el bernat pescaire (Ardea cinerea) 
o l’ànec collverd (Anas platyrhynchus), i 
en peixos, amb una dotzena d’espècies, 
no totes autòctones.
També cal destacar un petit espai que 
connecta el camí amb el riu davant 
mateix de la presa de Broquetes de la 
Colònia Sedó i que rep el nom popular 
de la “platja fluvial d’Olesa”. Tot i així, i 
en general, desitgem que aquest camí, 
ens faci deixar de viure d’esquena al riu 
i tornar a mirar cap a ell de nou.
Joan Soler i Gironès i  
Àngel M. Hernández i Cardona

El vot
Tots tenen raó, la culpa sempre es dels 
altres, jo soc el bo,soc el qui ho farà 
mes be, os salvaré a tots,os donaré la 
moma i molt mes, donaré treball a tot· 
hom amb bons sous, milloraré la sanitat 
pública i l'ensenyament, desterraré 
la corrupció i milloraré la convivència 
entre tots. Fantàstic, tindré que votar 
a aquest demandant, per el que diu, 

segur que es dels meus. Però compta, 
perquè escolto als altres polítics siguin 
d'una ma o del altre i tots diuen el ma·
teix, segur que de nou ens menteixen, 
alguns de ells han manat durant tem·
porades llargues i no han fet pas res 
de bo, axis dons aquest descartats. Ni 
ha uns quants de nous que van molt 
embalats semblen creïbles, els escolto 
i mels miro amb atenció i poc a poc se 
m'arruga el nas, m'ho pensaré, potser 
l'any que ve. Bé, i ara qui queda? Doncs 
els extrems de davant i de darrera, 
aquest la van fer massa grossa els anys 
30, no vull ni pensar amb ells.
Doncs ja no queda ningú mes? Què 
fem? Votem o no votem?. Amb el ta·
rannà que demostren els polítics que 
tenim, es molt perillós donar nostre 
confiança a algun da ells, fins ara la 
majoria o han fet fatal, corrupció, reta·
llades, Impostos, enganys, fatxenderia, 
falta de saviesa amb las decisions i 
més i més.
Repenso una mica i recordo que ve·
nim d'una dictadura militar, on no ens 
deixaven pas ni votar ni opinar, que 
amb molt d'esforç varem aconseguir 
una dèbil Democràcia que poc a poc la 
varem enfortir entre tots i ara la tenim 
plena dintre Europa, no hem pas de 
de deixar·la perdre per la voluntat de 
quatre corruptes mal xinats, l'essència 
de la democràcia es poder exercir el 
vot, doncs ho farem. Triarem al mes 
digne i afí a nostres tendències, però 
des de aquest moment el vigilarem i 
l'obligarem a que faci tot el que ens ha 
promès que faria, no permetrem que es 
mofi de nosaltres ja que som els que li 
paguem el sou, per tant ell te l'obligació 
de treballar per el poble amb honor, 
energia i satisfacció. Si no ho fa així, el 
farem fora radicalment de la poltrona.
La democràcia té molts i rectes camins 
per poder imposar las lleis de tots i no 
hi ha dubte que nosaltres ja som un 
poble molt demòcrata.
Jaume Francesch Solé

Felicitats
Avui dia 26 d’abril fa quatre anys. 
Quatre anys que vau atropellar el meu 
germà. 
Aquell dia no se m’oblidarà mai, però és 
possible que a vostès sí. D’aquell tràgic 
dia en recordo cada segon, recordo la 
veu trencada del policia, el soroll en·
sordidor de l’helicòpter, la seva roba 
estripada, la incertesa, els crits dels 
veïns, la mirada de la mare veient el seu 
propi fill a terra cargolant·se de dolor, 
la lluita entre la vida i la mort, l’allau de 
gent preguntant per ell. Aquell dia ens 
va canviar la vida a tots. Però sobretot 
a l’Agustí. Una persona alegre, bona, 
pare de quatre fills, una bellíssima 
persona que mai faria mal a ningú, un 
home estimadíssim pel poble d’Olesa 
de Montserrat, que sempre somriu tot 

Agustí i Gemma (1975)     Foto: GVG

Agustí i Gemma (1987)      Foto: GVG
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i el dolor i els problemes que té. Segu·
rament, el seu somriure a vostès els 
haurà calmat el remordiment... I avui 
ja no recorden el que li van fer fa qua·
tre any, i és per això que, ara, la seva 
empresa ha decidit tornar·lo atropellar. 
Perdoni, però no entenc per què vostès 

han denunciat el meu germà. Què volen 
recuperar amb això? Diners? I després 
què? Com podran sortir al carrer i mi·
rar·nos als ulls a tots els qui estimem 
a l’Agustí?
Mai van preguntar·li com estava durant 
els mesos i mesos que va ser a l’hospi·

tal, cap cop van anar a donar sang, ni 
es van preocupar per si li faltava res, 
a ell o algú de la seva família. Ni tan 
sols... mai ningú de vostès li han arribat 
a demanat perdó. Tant costava? 
Jo m’ho imagino a la inversa, m’imagino 
haver estat la causant d’un accident 
així, per una gravíssima imprudència i 
sé segur que mai no m’ho podria treure 
del cap. Ho arrossegaria amb mi. I li puc 
assegurar que sempre estaria pendent 
de la seva evolució. 
I vostès què han fet? Li han posat un 
detectiu privat perquè necessiten de·
mostrar que res ha canviat. Però aquest 
detectiu s’ha oblidat d’una cosa molt 
important: de donar·los un informe 
de tot el que l’Agustí ja no podrà fer 
mai més. 
I jo em pregunto, a vostès se’ls ha mar·
xat de cop el remordiment del que van 
fer en veure unes fotos d’una persona 
que ha decidit treballar unes hores, 
perquè es vol sentir útil?
Sap per què l’Agustí ha decidit treba·
llar tot i el dolor? Perquè a casa no s’hi 
podia estar. Ell necessitava oblidar, 
passar pàgina. Però no el deixeu. En 
denunciar·lo estan demostrant que no 
tenen sentiments, que no els importa 
gens el que va passar. Més aviat sem·

bla que heu preferit que s’estigui per 
sempre més en una cadira de rodes. 
Aquesta denúncia li ha fet molt de mal. 
Més del que us podeu arribar a imagi·
nar. Un dolor d’ànima que arriba fins 
a les cicatrius que embolcallen el seu 
cos tapades per la roba. I aquest dolor 
és capaç d’obrir cada una d’aquestes 
cicatrius. I reviure cada segon de tots 
aquells mesos d’hospitalització. 
Però de debò, no sé per què l’heu de·
nunciat. Segur que és per diners i per 
fer mal. 
Jo us en puc donar de diners. Puc ven·
dre el poc que tinc, demanar diners 
als bancs i als amics. Sé segur que 
molta gent d’Olesa me’ls deixarien. I 
us donaria el triple del que busqueu; 
jo, a canvi, vull que em torneu l’Agustí 
d’abans. Girem les agulles del rellotge, 
quatre anys enrere, i en el moment i 
lloc de l’accident poseu·vos algú de 
vosaltres en comptes d’ell. I torneu·me 
a l’Agustí d’abans. 
Gemma Valls Graells

Incivismo
Y continúa el incivismo de los dueños 
de los perros, siguen sin recoger las 
cacas de sus mascotas, por lo visto 
cuando salen de las calles de Olesa y 
se dirigen al campo o a donde vayan, 
pasan por un camino que está pavi·
mentado con hormigón donde hay 
viviendas, llegando a él sueltan a sus 
mascotas para que hagan sus necesi·
dades, pero allí se quedan pues no las 
recogen y si lo hacen dejan la bolsita 
allí mismo, tanto cuesta llevarla hasta 
un contenedor que hay muy cerca en 
la fuente de Vilapou? Algunos también 
dejan un papelito encima como si fuera 
un regalo. ¡Ya está bien señores! Por 
este camino (me refiero a la zona de 
Vilapou, donde acaba la calle Barcelo·
na) pasan a diario muchas personas 
que van a caminar tanto mayores como 
pequeños y hay que ir esquivando los 
excrementos que dejan sus mascotas 

Caques i més caques       Foto: MG
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más los malos olores.
Podrían ayudar a que todos disfrute·
mos del entorno igual que lo disfrutáis 
vosotros, también recordarles que es 
obligatorio llevar los perros atados por 
la seguridad de todos.
M.G.

Aclariment
En referència a la vostra publicació 
amb data de maig 2016 amb número 
de referència 114, a la pàgina 4 de la 
publicació de l’article dels guanyadors 
de Sant Jordi, on posa: “A la categoria 
D, per a alumnes de Primer Premi va 
ser per a Carlota Canals Ortuño, de 
13 anys, pel conte “El Nadal que ens 
va quedar marcat”, i el Segon Premi 
per a Roosevelt Adetutu Shoyode, de 
12 anys, pel conte “No”, desitjo que, 
categòricament, el cas contrari és el 
correcte, que la meva filla Roosevelt 
Adetutu Shoyode és la guanyadora del 
primer premi.
Per tant, l’esforç ha de ser bolcat en 
accelerar la rectificació de l’error amb 
una disculpa a les persones afectades 
(Roosevelt Adetutu Shoyode, i del seu 
pare, Adekunle Ramoni Shoyode).
Adekunle Ramoni Shoyode

NdelaR: La informació publicada a l’edi·
ció anterior del 08640 va ser extreta de 
la pàgina web de l’Ajuntament.

Agraïment
Volem agrair tot el suport que ens heu 
donat arran de la mort del nostre pare, 
marit i germà, Alfred. Estem aclapa·
rats pels múltiples testimonis que ens 
han arribat de persones de tot tipus. 
Ens consola pensar que el seu pas per 
aquesta vida ha deixat una petjada 
inesborrable en tots els que l’hem cone·
gut i estimat. Moltes gràcies a tothom.
Família Vinyals Carreras

La música de La Passió
La música de la Passió noucentista era 
una conglomerat de diferents peces 
compostes per tot d’olesans aficionats. 
Al 1890 s’intentà renovar de forma 
completa, però no es tingué èxit. 
Durant les pres primeres dècades del 
segle XX s’apuntaren a aquell conglo·
merat peces d’autors clàssics, entre ells 
Beethoven i J. S. Bach. 
A finals de la dècada dels quaranta la 
música i el text foren substituïts de 
manera completa. De la música se’n feu 

càrrec Josep M. Roma. La música del 
mestre Roma és tota factura moderna 
i té una frescor i gràcia indiscutible.
Anàlisi del fragment musical de la Cru·
cificació: al principi l’angoixa s’escurça 
fins que arriben les trompetes de la 
mort. Súplica, ritmes sincopats que 
semblen lamentacions de Jesús a Déu 
Pare. 
Al principi polifònic però emulant gre·
gorià, volent·li donar un sentit molt 
religiós.
Maria Mercè Boada

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser·
va el dret de publicar·les i resumir·les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edicions. 
Les cartes per a aquesta secció s’han de 
signar amb el nom i cognom de l’autor, 
DNI, telèfon i adreça. S’han d’adreçar a 
l’a/e: periodic08640@gmail.com
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EXPOSICIONS
Fins al 16 de juny
Concurs Escolar de Dibuix i 
Fotografia. A la Casa de Cultura. 
Organització: Fundació Escola 
Municipal d’Arts i Oficis

Fins al 17 de juny
“Festa i Cultura popular a Olesa de 
Montserrat”. A la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Fins al 22 de juny
“Mosquit tigre, un veí que ens 
incomoda”. A la Biblioteca. 
Organització: Ajuntament.

Fins al 3 de juliol
Concurs de Cartells de la Festa 
Major. A la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Fins al 10 de juliol
Obres dels concursos de Pintura 
Ràpida i Pintura Local. A la Casa de 
Cultura. Organització: Escola d’Arts i 
Oficis.

ACTIVITATS
Dijous 9
Tómbola missional benèfica. Al 
llarg del dia i fins al 12 de juny. Al 
carrer Santa Oliva, 34. Organització: 
germanes de la caritat de Sant 
Vicenç de Paül.

Cafè tertúlia: “Dones que parlen de 
dones”. A les 18 h, a La Teixidora. 
Organització: Ajuntament.

Inauguració de l’exposició “Festa i 
Cultura Popular a Olesa”. A les 18 h, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Lliurament dels premis Recerca Vila 
d’Olesa. A les 19 h, a la Biblioteca. 
Organització: Ajuntament.

Concert Jove amb Sigelpa + DJ 
Crom. A les 23 h, a la placeta de 
Santa Oliva. Organització: Col·lectiu 
de Joves de Santa Oliva.

Divendres 10
Xocolatada infantil. A les 11 h, a la 
placeta de Santa Oliva. Organització: 
Col·lectiu de Joves de Santa Oliva i 
veïns i veïnes de Santa Oliva.

Animació infantil: “Els tres porquets”, 
amb la companyia Xip Xap. A les 
11.30 h, a la placeta de Santa Oliva. 
Organització: La Xarxa Olesa.

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

Seguici i Ofrena flora. Entrega 
dels obsequis a l’avi i l’àvia més 
grans i al portal més ben guarnit 
de Santa Oliva. A les 18.30 h, amb 
inici a la plaça de les Fonts i final al 
Porxo de Santa Oliva. Organització: 
Ajuntament i ACF Olesa Sardanista.

Concert de Santa Oliva, amb Pep 
Gimeno “Botifarra” i La Rondalla. A 
les 20.30 h, al Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament.

Botifarrada popular. A les 22 h, 
al parc del Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Col·lectiu de Joves de 
Santa Oliva.

Concert de Rumba amb Dr. Rumbeta, 
Músics d’Ai Ai Ai + música per 
amenitzar la nit. A partir de les 23 
h, al parc del Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Col·lectiu de Joves de 
Santa Oliva.

Dissabte 11
IV Jornada de Portes Obertes 
a l’Ajunament. De 10 a 14 h, 
a l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Festival d’animació. A les 17 h, a la 
residència La Vil·la. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

7a Fira de l’Oli. Artesania i 
productes de la terra. De 9 a 21 
h, a la plaça de les Fonts i carrer 
Alfons Sala. Organització: L’Eixida 
de l’Art, Fundació Agrícola Olesana 
i Oliveraires Palomar Olesana. 
Col·laboració: Ajuntament i Diputació 
de Barcelona.

IX Baixada d’andròmines. A les 17 h, 
a la placeta de Santa Oliva. Entrega 
dels obsequis, a la plaça de la 
Sardana. Organització: Ajuntament.

IX Marató d’Artistes. Modalitats de 
dansa, arts escèniques i cantautor/a 
o duet majors de 10 anys. A les 
19 h, a la plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

Sopar de veïnes i veïns de Santa 
Oliva. A les 21 h, al carrer Santa 
Oliva. Organització: Col·lectiu de 
Joves de Santa Oliva i veïns i veïnes 
de Santa Oliva.
Tabalada i correfoc de Santa Oliva. A 

les 22 h, tabalada: plaça Catalunya, 
carrers Alfons Sala, Lluís Puigjaner 
i plaça Fèlix Figueras i Aragay; 
correfoc amb les colles i el Drac 
Olivé: plaça Fèlix Figueras, carrers 
Salvador Casas, Anselm Clavé, 
Coscoll, Salvador Casas, Anselm 
Clavé, Sant Josep Oriol, Església, 
Ample, Creu Real i arribada al 
Porxo de Santa Oliva. Organització: 
Custus Ignis, Diablots d’Olesa, UEC i 
Ajuntament.

Ginesta Sound: Koers + 
Lokitolopongo + DJ. A partir de les 
23 h, al parc del Porxo de Santa 
Oliva. Organització: Agrupament 
Escolta
Sant Bernat de Claravall. 

Diumenge 12
Pedalada Ciclista BTT Ruta de Santa 
Oliva. Pla del Fideuer, Sant Pere 
Sacama i Puigventós. Sortida des de 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay, a les 
8.30 h. Organització: Unió Ciclista 
Olesana i Ajuntament.

Fira del Comerç d’Olesa. De 9 a 21 
hores. Durant tot el dia: parades de 
diferents comerços d’Olesa, inflables 
i música. A les 14 h, botifarrada 
popular i sorteig de “El teu pes” en 
oli. A la plaça de les Fonts i carrer 
Alfons Sala. Organització: Associació 
de Comerciants d’Olesa.

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

Portes obertes i visita guiada al 
convent de Les Paüles. A partir de 
les 11 h, al carrer Santa Oliva, 34. 
Organització: Col·lectiu de Joves de 
Santa Oliva.

Conferència “Santa Oliva, patrona 
d’Olesa”, amb motiu de l’arribada 
de les seves relíquies a Olesa fa 350 
anys. A les 17 h, al Porxo de Santa 
Oliva. Organització: L’Arrel Acció 
Cultural.

Concert de cambra, a càrrec del 
Quartet Teixidor, estil clàssic, 
romàntic i contemporani. A les 18.30 
h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació d’Amics de l’Orgue i de les 
Arts i Escola Municipal de Música.

Ballada de sardanes, amb l’exhibició 
de la Colla Sardanista Xàldiga i la 
Cobla Vila d’Olesa. A les 19.30 h, a 
la plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 13
Festival d’animació. A les 17.30 
h, a la residència Santa Oliva. 
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Taller d’escacs per a tothom. A les 
18 h, al Bibliolilà. Organització: 
Club d’Escacs Olesa. Col·laboració: 
Biblioteca.

Dimecres 15
Taller d’art per a nenes i nens de 8 
a 12 anys. A les 17.30 h, al Bibliolilà. 
Organització: Escola Municipal d’Arts 
i Oficis. Col·laboració: Biblioteca.

Hora del conte per a petits lectors: 
“Mà i manetes”, amb Sandra Rossi. A 
les 18 h, a la Biblioteca.

Conferència: “650 anys de Festa 
Major”. Presentació de la restauració 
del pergamí del rei Pere III, a càrrec 
de Carme Balliu i Magalí Gómez. 
A les 18 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Dijous 16
Taller familiar, jocs d’aigua. A les 
17 h, a la llar d’infants La Baldufa. 
Organització: Llar d’Infants La 
Baldufa i Serveis Educatius Cavall de 
Cartró.

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

Presentació d’Educaentorn, eina 
informàtica que recull i posa a 
l’abast de tota la ciutadania l’oferta 
educativa d’Olesa. A les 18.30 h, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 17
Ball en línia. A les 18 h, a l’escola 
Mare de Déu de Montserrat. 
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Club de lectura general, moderat per 
Maria Montoriol. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca.

Conferència: “Les festes majors a 
Catalunya, model festiu de futur”, a 
càrrec de Bienve Moya, amb motiu 
dels 650 anys de la concessió del 
privilegi de fira per Sant Joan. A les 
19 h, al Saló de Plens. Organització: 
Ajuntament i l’Arrel Acció Cultural.

L’agenda de juny '16
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Teatre: “Aquesta nit tanquem”, de 
Manuel de Pedrolo. A les 22 h, a 
l’UEC. Organització: Olesa Ateneu.

Jam Session. A les 20 h, al pati de la 
Casa de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Cinema al carrer: Ocho apellidos 
catalanes. A les 22 h, a la 
pista esportiva de Les Planes. 
Organització: Ajuntament i A.V. Les 
Planes.

Dissabte 18
Festes de Les Planes, al parc del 
barri. Al matí, festa de l’escuma; a 
les 18.30, inflables i sorpreses; a 
les 20.30 h, sevillanes amb el grup 
Alegria, i a les 22 h, ball de revetlla 
+ DJ. Organització: A.V. Les Planes.

46è concurs de pintura local i 
42è concurs de pintura ràpida. 3r 
memorial Francesc Margarit i Monné. 
A partir de les 9 h. Lliurament de 
premis, a les 14 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: Fundació 
Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Llegim el teatre!, club de lectura 
moderat per Espe Piñero. A les 11 h, 
a la Biblioteca.

Taller per pintar samarretes. A 
les 18 h, a la urbanització Oasis. 
Organització: A.V. Oasis.

Caminada amb lluna plena, fins 
a Sant Salvador de les Espases. 
A les 21 h, sortida des de l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Teatre: Aquesta nit tanquem, de 
Manuel de Pedrolo. A les 22 h, a 
l’UEC. Organització: Olesa Ateneu.

Diumenge 19
Festes de Les Planes, al parc del 
barri. Al migdia, paella popular. 
Organització: A.V. Les Planes. 

28è Concurs de color sobre l’asfalt. 
A les 10 h, al Parc Municipal. A 
les 13 h, lliurament de premis. 
Organització: Fundació Escola 
Municipal d’Arts i Oficis.

Cantata amb les escoles: “El nen 
enamorat de la lluna”. A les 12.30 
h, al teatre La Passió: Organització: 
Escola Municipal de Música. 
Col·laboració: escoles d’Olesa.

Teatre: “Aquesta nit tanquem”, de 
Manuel de Pedrolo. A les 18.30 h, a 
l’UEC. Organització: Olesa Ateneu.

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

Dilluns 20
Concert de combos. A les 19 h, 
al Bibliolilà. Organització: Escola 
Municipal de Música. Col·laboració: 
Biblioteca.

Dimecres 22
Teatre al Casal. Taller de joves: 
“Criaturetes”, a les 20 h; adults: “Ens 
casem”, a les 21 h, al Casal d’Olesa. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dijous 23
Arribada de la Flama del Canigó. A 
les 22 h, a la plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. Organització: CAL Olesa. 
Col·laboració: Entitats d’Olesa i 
Ajuntament.

Foguera de Sant Joan. A les 22.30 
h, al pati de la Casa de Cultura. 
Organització: Diablos i Custus Ignis.

Inauguració de la Festa Major 
d’Olesa, amb espectacle de llum, 
color i focs. A les 22.50 h, a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament. Col·laboració: Diablots i 
Custus Ignis.

Sopar i foguera de Sant Joan, al barri 
de Sant Bernat. Organització: A.V. 
Sant Bernat.

Ball de revetlla, amb l’orquestra 
Maravella. A partir de les 24 h, a 
la plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Revetlla jove: Steel Balls + DJ + The 
Papas & The Popo’s. A partir de les 
24 h, al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Divendres 24
Jornada de Cultura Popular: 
castellers d’Esparreguera + colla 
convidada. A les 18 h, a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Actuació de l’Esbart Olesà: 
“L'envelat”. A les 20 h, al teatre La 
Passió. Organització: Esbart Olesà.

Sardanes de Festa Major, amb la 
Cobla Vila d'Olesa. A les 22 h, a la 
plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Concert Jove: La Inquisición + Dr. 
Calypso + Pachawa Sound. A partir 
de les 23.30 h, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Ball de Festa Major, amb l’orquestra 
La Salseta del Poble Sec. A partir 
de les 24 h, a la plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament.

Dissabte 25
Col·loqui sobre el FC Barcelona, amb 
la participació de Raül Llimós, Julio 
Salinas i Joan Maria Pou. A les 11.30 
h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Penya Barcelonista Olesa.

Celebració del final de curs a 
Ribes Blaves, amb jocs gegants i 
sopar. A les 18 h, a Ribes Blaves. 
Organització: A.V. Ribes Blaves.

37a Trobada de Gegants d’Olesa de 
Montserrat. A les 18.30, plantada de 
gegants; a les 19 h, concurs de ball 
de gegants; a les 19.30 h, cercavila 
de gegants i capgrossos. 

Espectacle d’animació infantil 
“Balambambú”, amb la companyia 
Pentina el gat. A les 19.30 h, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
Ajuntament.

Celebració del 32è aniversari de 
l’agermanament amb Weingarten. 
A les 21 h, a la Piscina Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Sardanes de Festa Major, amb la 
Cobla Contemporània. A les 22 h, a 
la Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Volum XIV Festa de la Ràdio, amb 
DJ Rafa, d'Olesa Ràdio. A les 23.30 
h, a la Plaça de l’Oli. Organització: 
Ajuntament.

Festa musical amb la millor música 
dels ’80, a càrrec de Los 80 
principales + DJ. A partir de les 24 h, 
a la plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Diumenge 26
Cantada de matines tradicional 
Aulesa. Desperta't, Olesa! Matinades 
de gralles. A les 9 h, al Nucli Antic. 
Organització: Associació Gegants, 
Grallers i Nans d'Olesa i Castellers 
d'Esparreguera.

X Cursa del Foc (cursa solidària). A 
partir de les 9 h, sortida i arribada 
a la plaça Catalunya. Organització: 
Club Atletisme Olesa.

Fira de la Cervesa. D’11 a 23 h, a 
la plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
A les 21 h, música per amenitzar. 
Organització: Ajuntament.

Torneig de bumpersballs, amb equips 
de 5 jugadors, joves de 14 a 30 anys. 
Places limitades. Inscripció fins al 
22 de juny a Cal Mané. A les 18 h. 
Organització: Ajuntament.

Jocs gegants d’arreu del món, a 
càrrec de Quiràlia. A les 18 h, a 
la plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Teatre de Festa Major: Els homes són 
de Mart i les dones són de Venus, 
amb Jordi Díaz. A les 19 h, al teatre 
La Passió. Organització: Associació 
La Passió i Ajuntament.

Animació infantil: “Donem·li la volta 
al món”, amb el grup d'animació 
Xiula. A les 19.30 h, a la plaça 
Catalunya. Organització: Ajuntament.

Dilluns 27
Nit d’Òpera al Casal: Werther, en 
directe des de Londres. A les 20 
h, al Casal d’Olesa. Organització: 
Associació El Casal Cultural d'Olesa.

Tarda de Circ “Canvia·la!”, amb la 
companyia FourHand Circus. A les 19 
h, a la Plaça de l’Oli. Organització. 
Ajuntament. 

Sopar a base de tastets de la nostra 
cuina. A les 21 h, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Comiat de Festa Major. Espectacle 
"Nit de llums i desigs" i enlairament 
de fanalets. A les 23 h, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Dissabte 28
Commemoració del Dia de l’Orgull 
LGTBI. Organització: Ajuntament.

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

Pequeñas grandes genias
Gracias por habernos hecho que·
rer a este deporte (patín) y todo 
lo que conlleva, viajes, madru·
gones, nervios, lesiones, podría 
enumerar muchas más cosas 
menos positivas, pero sólo con 
ver lo que disfrutáis y trabajáis, 
todo ésto se nos olvida y sólo 
pensamos en lugares nuevos, 
comilonas juntos, alegrías en la 
pista y fuera de ella y sobre todo, 
ver lo felices que sois.
Aunque este deporte no esté 
realmente reconocido ya que 
demostráis todo el trabajo de un 

año en tres minutos, seguiremos 
apoyándolos y disfrutando de 
vuestro arte en la pista y sobre 
todo de lo que os queréis. ¡Ade·
lante que podéis con todo!
P.E.

Patinatge
Durant aquest any, fins ara el CPA 
Olesa ha aconseguit classificar 

tres patinadores per al Campio·
nat d'Espanya de Solo Dance que 
es va celebrar el primer cap de 
setmana d’aquest mes de juny a 
Fuengirola (Màlaga), on Ainhoa 
Angel va quedar segona a la 
categoria Infantil, Paula Roda, 
7ª i Emma Carreras, quarta a la 
categoria Cadet.
També han aconseguit que una de 

les patinadores representi al club, 
per primera vegada, al Campio·
nat de Catalunya en la modalitat 
de Figures Obligatòries.
Al Campionat d'Interclubs, orga·
nitzat per la Federació Catalana 
de Patinatge les olesanes han 
obtingut molts bons resultats, 
classificant·se 9 patinadores per 
les semifinals del proper 26 de 

Les patinadores olesanes      Foto: CPO

Bona temporada       Foto: GVG
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juny a Sitges.
Per últim, des del club, conviden 
a tothom a participar del festival 
de final de curs, el proper 11 de 
juny, a partir de les 18.30 hores, 
al pavelló municipal.

Cursa del Foc
El Club Atletisme Olesa conjunta·
ment amb la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament, organitzen el 
proper diumenge 26 de juny la X 
Cursa del Foc, dins del calendari 
de la Festa Major d’Olesa.
Aquesta cursa popular, avui en 
dia homologada per la Federació 
Catalana d’Atletisme i recone·
guda amb doble puntuació a la 
Lliga Championship, comprèn 10 
km amb recorregut integrament 
urbà. Després de les populars 9 
edicions ja realitzades, amb els 
seus respectius canvis que l'han 
fet guanyant vistositat, la cursa 
és reconeguda entre els atletes 
per tenir l'equilibri entre un circuit 
dur i amè.
Al marge de la cursa absoluta, 
l’organització del CAOlesa i l’Ajun·
tament han dissenyat un cursa 
de 600 metres per a nens. Com 
a novetat d'aquest 2016 i fent 
coincidir les X edició de la cursa 
del 10k estrenem la nostra I Milla 
Open Solidària del Foc, amb un 
circuit d'una sola volta. 
La X Cursa del Foc sortirà a les 
8.30 hores, seguida de la cursa 
infantil a les 9.45 hores i la Milla 
solidària a les 10 hores. Mentre 
els grans corren els 10 kilòme·
tres, l'organització oferirà servei 

de ludoteca pels més petits. Pel 
que fa a la cursa, aquesta disposa 
dels serveis habituals com dutxes 
o guarda·roba i a més, quatre 
avituallaments al llarg del circuit, 
llebres, servei de fisioteràpia i 
molta animació. 
Per a més informació visita la web 
de la cursa a: www.cao.cat o al 
facebook: www.facebook.com/
cursadelfoc. Us hi esperem!

Sotscampions
L’Igualada Hoquei Club en cate·
goria juvenil i amb 2 jugadors 
d’Olesa va acabar sots campió de 
Catalunya, el passat 1 de maig i 
es va classificar pel Campionat 

Esport olesà (cont.)

Olesans sotscampions         Foto: MR
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d’Espanya que es va celebrar 
a La Coruña els passats dies 
13 al 15 de Maig, juntament 
amb el C.E.Vendrell (campió de 
Catalunya) i dos equips gallecs 
(Ordenes i Dominícos), 1 equip 
basc (Loyola), 1 equip de Navarra 
(Oberena)  i 2 equips de Madrid 
(Rivas i Alcobendas).
La final va ser contra Vendrell 
(igual que la final de Catalunya), 
molt disputada, però aquesta 
vegada va guanyar l’Igualada per 
3·2 amb gol d’or en la segona part 
de la pròrroga. Enhorabona!

Extrem
A la festa de Santa Oliva, el pro·
per 12 de juny se celebrarà la V 
Sant Oliva Extrem·BTT. Un any 
més, aquesta prova organitzada 
per la UCO és al calendari dels 
bikers pel seu recorregut es·
pectacular, el qual presenta dos 
nivells de 18 km i de 54 km. Tam·
bé es durà a terme la pedalada 
infantil que, per cinquè any, de·
mostrarà l’alegria de la mainada.
Cada cap de setmana, el club 
fa sortides de Carretera i BTT 
seguint el calendari d’activitats 

anual que podeu consultar al 
web: www.uco.cat

Cronoescalada
El passat diumenge 22 de maig 
va tenir lloc la VIII Cronoescalada 
BTT a Puigventós. En aquesta 
edició, hi van participar més de 
130 corredors. Com a novetat, 
també es va realitzar la Mini·
crono, un circuit d'habilitats que 
va posar a prova els més petits. 
Finalment, els guanyadors abso·
luts van ser la Simone Friedrich 
i l'Aritz Zúñiga amb un temps de 

25'27'' i 19'12" respectivament. 
A més, l'Aritz Zúñiga ha batut el 
seu anterior rècord emportant·se 
el pernil i posant molt difícil a la 
resta de participants superar·lo.

Tiradors
El cap de setmana del 14 i 15 de 
maig, es va celebrar a Avila la 
tercera Jornada de Lliga nacional 
de Camp que ha comptat amb la 
participació de 82 esportistes, on 
la monistrolenca Cristina Gon·
zález, en les files Tir Arc Olesa, 
torna a dominar la categoria d'arc 

Esport olesà (cont.)

Simone I Aritz      Foto: DB Sénior i júnior      Foto: AP



08640 17

compost al sumar 370 punts i 
fer de nou la mitjana para estar 
present al mundial d'Irlanda de 
camp. La nostra arquera torna 
a mostrar el seu potencial i està 
molt il·lusionada per estar a Ir·
landa.
Per la seva part, Júlia Galera va 
aconseguir el rècord de Catalunya 
a la distància de 40 metres, al su·
mar 309 punts, 7 punts més que 
l'anterior record en poder de la 
tarragonina Cèlia, durant l’última 
competició de la Lliga Catalana 
d’Aire Lliure (Clàssic Ciutat de 
Terrassa).

Triatló
El fin de semana del 14 y 15 de 
mayo pasado se disputaron los 
campeonatos de España de Tri·
atlón y Aquatlón, con la partici·
pación de Toni y Antonio Pareja. 
El sábado 14 participan en el 
Campeonato de España de Triat·
lón con las siguientes distancias: 
750 metros de natación, 21 kiló·
metros de bici y 5 kilómetros de 
carrera. Acaban la competencia 
juntos y Antonio queda tercero.
El domingo 15 se celebra el cam·

peonato de España de Aquatlón, 
con  un formato diferente al tra·
dicional ya que las distancias que·
dan en: 1000 metros de natación 
y 5 kilómetros de carrera a pie. 
Padre e hijo compiten de manera 
conjunta y Antonio vuelve a subir 
al podio, esta vez proclamán·
dose subcampeón de España. 
¡Felicitaciones!

Esport olesà (cont.)
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Dansa
”El Taller” (estudi de ball) va 
obrir les seves portes per prime·
ra vegada l’any 1995 amb molta 
il·lusió, ensenyant i portant la 
dansa a Esparreguera. Ara des·
près d’aquesta trajectòria de 
més de 20 anys, tenim el goig 
de poder obrir una segona escola 
de dansa, en aquest cas, a Olesa 
de Montserrat.
L’escola imparteix les classes a 

nens i nenes a partir dels 3 anys, 
iniciant·los en aquest art de la 
dansa. Hi ha varies disciplines 
de ball, des del Modern Jazz i 
Ballet passant pel Hip Hop o 
Break Dance no oblidant tam·
poc els balls llatins. Els nostres 
professors son tots titulats i amb 
una gran trajectòria professional 
nacional i internacional. Esteu 
tots convidats a veure la nostra 
escola i a vindre a provar gra·

tuïtament durant una setmana, 
qualsevol activitat de ball, sense 
cap compromís.
L’escola tindrà les portes obertes 
per les inscripcions del proper 
curs 2016·2017, durant el mes 
de juliol i agost. Les classes s’ini·
ciaran a principis de setembre, 
preus assequibles i matrícula 
gratuïta. Per a més informació 
podeu trucar als telèfons 937 
775 563 i al 677 899 015; a/e: 
eltaller1995@gmail.com
L’equip de El Taller

Els Bruchs Olesa
Aquest any en fem 50 al servei 
del poble d’Olesa i rodalies. Des 
d’aquí voldríem donar les gràcies 
a totes les persones, entitats 
i empreses que durant aquest 
temps ens han fet confiança. 
Aprofitem també per desitjar a 
tothom una feliç Festa Major!

Un embaràs respectuós
Avui, podem observar l’augment 
de dones que donen el pit, el 
creixent interès pels parts natu·
rals i en general una tendència 
a desmedicalitzar el part. És 
interessant tornar a veure el 
part com un procés natural i no 
patològic. Cal tornar als orígens 
aprofitant les avantatges que 

ens proporciona la medicina 
moderna. L’àcid fòlic és una vita·
mina essencial des del moment 
que tenim l’idea d’anar a buscar 
un nen fins al tercer trimestre, 
permetrà el tancament del tub 
neural en l’embrió (dona lloc a 
encèfal i medul·la). La seva toma 
redueix els riscs de patologi·
es a aquest nivell en un 75%. 
Segons l’OMS es recomana 0’4 
mg diaris fins a la 12ª setmana, 
només les embarassades de risc 
com diabètiques o si es prenen 
antiepilèptics caldran dosis més 
altes. Així com l’àcid fòlic ja 
esta protocol·litzat, inclús d’una 
manera injustificada passat el 
primer trimestre, sovint no es 
té en compte el dèficit d’ome·
ga 3, bàsic en la formació del 
cervell del fetus tal com explica 
el Dr. David Servan. L’omega 3 
en l’embaràs i la lactància va al 
nadó afavorint el dèficit en la 
mare. Alguns estudis demostren 
que disminueix el risc de part 
prematur i controla el pes del 
nadó. El seu dèficit va associat 
a trastorns com la depressió, 
l’ansietat i la fatiga mental en 
la mare. Sempre buscarem 
una font d’omega 3 de qualitat 
com el peix blau petit i salvatge 
(sardina, seitó...) evitant pei·
xos grans com la tonyina molts 
rics en metalls com el mercuri. 
El mite que les embarassades 
han de menjar per dos és fals, 
és normal menjar més si es té 
més gana però no s’haurien 
d’obligar a menjar més, de fet 
el sobrepès augmentarà el risc 
d’hipertensió, en canvi, si és 
recomanable caminar a diari de 
30 a 45 minuts, fet que facilitarà 
una bona mobilitat de la pelvis, 
contribuint a fer més fàcil el 
part natural i alhora ajudarà a 
regular el pes i disminuir el risc 
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de diabetis gestacional. La proba 
de la glucosa o test d’O’Sullivan 
serveix per descartar una diabe·
tis gestacional, en molts països 
europeus no està protocol·litzat 
i es realitza només a la població 
de risc: embarassades de 35 
anys o més, antecedents fami·
liars de diabetis, obesitat, fills 
anteriors amb un pes de 4,5 kg 
o superior, o procedència d’un 
país amb alt índex de diabetis. 
La Associació Americana de Di·
abetis (ADA) senyala que no és 
necessari realitzar el crivellat de 
la diabetis gestacional en dones 
de baix risc. La proba consisteix 
en ingerir 50 grams de glucosa i 
100 g si el primer test és positiu. 
Per una embarassada que cuida 
la seva salut seguint una dieta 
sense sucres i cereals refinats 
és un excés que es podria evitar 
amb un glucòmetre a casa fent 
test durant una setmana en dejú 
i després dels àpats o fent els 
controls en la mateixa farmàcia 
com es proposa en altres països. 
Una alternativa interessant seria 
fer el test de O’Sullivan consu·
mint de 3 a 4 peces de fruita 
amb un índex glucèmic alt com 
proposa el Dr. Diego Jacques. Si 
realment ens preocupa el risc de 
diabetis hauríem de seguir una 
hàbits de vida saludables com 
disminuir el consum de sucre, 
refrescs ensucrats, carbohidrats 
refinats (pa blanc, brioxeria, 
pasta no integral...), làctics i fer 
activitat física... La dona emba·
rassada augmenta un 50% la 
producció d’hormones tiroides, 
això serveix d’argument per su·
plementar iode. Però en la pobla·
ció espanyola no hi ha dèficit de 
iode i no té sentit suplementar·lo 
de manera generalitzada ja que 
predisposa al efecte contrari, 
una saturació de la tiroides del 

fetus (que ja funciona a partir 
del primer trimestre). Sovint es 
donen multivitamínics, obviant 
que la vitamina C pot augmentar 
el risc de part prematur. Un dels 
rics principals als que s’exposa 
l’embarassada és al contagi per 
citomegalovirus que és una de 
les principals causes de sor·
desa en nens més petits de 4 
anys, però també pot causar 
hepatomegàlies, microcefàlies, 
hipotonia, pèrdua visual, retràs 
mental... El contagi es produeix 
sobretot pel contacte amb saliva 
i orina de nens petits i la millor 
prevenció serà rentar·se les 
mans amb aigua i sabó, sobretot 
les embarassades que treballen 
en llars d’infants. L’ecografia són 
vibracions mecàniques d’alta 
freqüència i suposen una mínima 
agressió sobre teixits en forma·
ció sensibles com el cervell del 
fetus, no s’hauria de banalitzar 
la seva pràctica per saber úni·
cament el sexe o pel plaer de 
tenir la imatge en 3D sinó que 
caldria restringir·la als casos 
imprescindibles. A Noruega, un 
dels països més rics del món, 
el sistema públic ofereix una 
única ecografia en un embaràs 
sa. Si es decideix donar el pit, 
al finalitzar aquesta etapa cal·
drà saber que la producció de 
llet desapareix en 15 dies quan 
el nen deixa de succionar, en 
aquests dies les mames s’inflen 
i poden generar dolor, és normal 
consultar al metge per la toma 
d’un analgèsic o utilitzar asses·
sorat per un terapeuta plantes 
com l’ortiga, però l’elecció de 
la bromocriptina (Parlodel) per 
tallar la llet, suposa assumir un 
risc massa elevat pel benefici 
que suposa explica el Dr Juan 
Gérvas. Als EUA va ser prohibit 
pels greus efectes secundaris 

com ictus, infarts de miocardi, 
convulsions, al·lucinacions... A 
Europa només es desaconsella 
en trastorns psiquiàtrics i malal·
ties cardiovasculars. De nou cal 
fer una pausa; avui en dia gràci·
es a les noves tecnologies tenim 
més informació i més medica·
ments, però és important valorar 
sempre el benefici sigui més alt 
que el risc que s’assumeix. La 
presa de decisions s’hauria de 
fer amb informació i aplicant la 
coherència amb un mateix ja que 
en últim terme som reposables 
de la nostra salut. 
Marc Pérez Galceran
Llicenciat en INEF, Fisioterapèu-
ta i Osteopata

Radiació solar, 
pell i fotoprotectors
Comença la calor i l’estiu i és 
l’època de l’any on la radiació 
solar és més agressiva ja que 
el sol està més a prop de la 
terra. Hi ha tres tipus de radi·
ació solar: l’ultravioleta (UV), 
la radiació visible i la radiació 
infraroja (IR). La més coneguda 
és la ultraviolada i n’hi ha dos, 
la UVA i la UVB. La radiació UVB 
penetra poc a la pell (epidermis), 
es queda a capes superficial i 
és la responsable del bronzejat, 
de les cremades a la pell si ens 
hem exposat massa temps al 
sol sense protecció i també res·
ponsable del càncer de pell. La 
radiació UVB altera al material 
genètic del nucli de la cèl·lula 
(ADN), el muta i pot originar un 
càncer de pell.
La radiació UVA penetra a capes 
més internes de la pell (dermis) i 
és responsables de l’envelliment 
de la pell, al·lèrgies a sol cada 
vegada més freqüents i càncer 
de pell a llarg termini.
Com a de ser un bon fotoprotec·

tor solar?
1) Que protegeixi en un 99% 
l’ADN de la cèl·lula amb la patent 
Celular Protection®. Evitarem 
el risc de càncer en molt bona 
mesura.
2) Ha de protegir de les radia·
cions UVB. Això ho garanteixen 
pràcticament tots els solars i ho 
podem veure perquè en l’envàs 
hi posa SPF 15, 30, 50+...
3) Ha de protegir de les radia·
cions UVA. Als envasos s’indica 
amb un cercle amb les lletres 
UVA a l’interior, tot i que molts 
no indiquen el valor de la pro·
tecció ja que sol ser molt petita. 
Laboratoris com BIODERMA, te·
nen alta protecció UVA i així ho 
indiquen a l’envàs. Per saber el 
número de protecció UVA millor 
preguntar al farmacèutic ja que 
hi ha fórmules per trobar el valor 
de protecció UVA.
4) Fórmules fotoestables en un 
98%, és a dir que durant tot 
l’estiu mantinguin exactament 
la seva composició i que no baixi 
la protecció al llarg de l’estiu. 
Això ho garanteixen els solars 
l’alta qualitat. Els solar s’han de 
renovar cada any si l’envàs està 
obert.
5) Que siguin hipoal·lergènics i 
sense parabens. 

Quins son els principals filtres 
físics? 
1) Físics: són filtres que no s’ab·
sorbeixen dins la pell sinó que 
queden sobre fent un efecte 
pantalla. Estan indicats per a 
bebès i nens menors de 3 anys, 
pells atòpiques i al·lèrgics a fil·
tres físics. Abans solien ser molt 
i molt espessos però ara ja els 
fan de textures molt fluides. No 
fa falta aplicar·los mitja hora 
abans de l’exposició al sol ja que 
són efectius en el moment de 
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posar·los sobre la pell.
2) Químics: són filtres que s’ab·
sorbeixen a la pell i s’ha de mirar 
que siguin de bona qualitat per 
evitar reaccions al·lèrgiques. 
Cal aplicar·los 30 minuts abans 
de l’exposició perquè tenen un 
temps de penetració.
Hi ha persones que necessiten 
un tipus de protectors solar 
més concret pel tipus de pell 
que tenen. Per exemple en la 
infantesa, ja que el 80% de tota 
la radiació solar que rebrem en 
tota la vida la rebrem quan som 
nens. Així que hi hem de posar 
especial atenció. En menors de 
3 anys cal filtres físics i a partir 
dels 3 anys filtres químics, evi·
tant l’octocrilè, que dóna bastant 
casos de reaccions al·lèrgiques. 
Els protectors dels nens cal que 
portin Celular Protection® i Pèp·

tid C per garantir l’estabilitat del 
ADN del nucli de les cèl·lules i 
evitar risc de càncer de pell.
Hi ha moltes persones que tenen 
al·lèrgia al sol a causa de les 
radiacions UVA, que els genera 
picor, granets, erupció, vesícu·
les... Aquest grup necessiten 
un protector solar amb una alta 
protecció pels UVA i també seria 
molt recomanable prendre un 
complement via oral per prepa·
rar la pell per l’exposició al sol.
Les persones que tenen melas·
mes o taques hormonals simètri·
ques a banda i banda de la cara, 
típiques dels embarassos, o dels 
anticonceptius, necessiten un 
protector solar molt específic ja 
que la taca no l’origina l’Ultravi·
olat sinó la Radiació Visible. Els 
protector ha d’incloure Òxid de 
ferro que te la capacitat de blo·

quejar la Radiació Visible, a part 
de la protecció per UVA i UVB.
Persones pèl·roges, amb vitili·
gen, albins, amb càncer de pell 
o al·lèrgics a productes químics 
tenen indicats diferents tipus de 
protector solar. En tots els casos 
però especialment en aquests 
casos, el farmacèutic recoma·
narà el protector més indicat 
tenint en comte el tipus de pell i 
característiques personals.
Gemma Vendranes Matas
Farmacèutica Farmàcia 
Vendranes

Què es el “coaching”?
Un procés de coaching és un 
camí d'aprenentatge. Es basa en 
un sistema de preguntes mitjan·
çant el qual el coach acompanya 
al client a treure el màxim de si 
mateix utilitzant els seus propis 

recursos i habilitats. Consisteix 
en expandir la consciència de 
qui ho rep, convida a reflexionar 
sobre l'àrea de la vida que vol 
millorar, desenvolupar un poten·
cial intern desconegut i desfer·se 
de tot allò que dificulta el seu 
desenvolupament personal.
Podem tenir l'objectiu de millorar 
alguna relació, sigui de parella, 
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familiar, etcètera. Sempre ens 
enfoquem en el que pot fer un 
mateix per millorar la situació o 
per viure·la de la millor manera.
Un altre exemple, pot ser, voler 
fer un canvi de carrera profes·
sional o emprendre un negoci 
propi, a vegades, lligat amb des·
cobrir els nostres interessos en 
aquest àmbit. En qualsevol cas, 
el que sempre treballem en un 
procés de coaching és l'autoesti·
ma, l'autoconfiança, la capacitat 
d'adaptació als canvis, l'apertura 
i el descobriment de les nostres 
habilitats. Per obtenir més infor·
mació, poseu·vos en contacte al 
tel. 609 878 233, a/e evacoach.
serveis@gmail.com; web www.
bondiabondia.wordpress.com
Eva Sánchez-Paniagua
Coach especialista en gestió del 
canvi i creixement personal

Agraïment 
Distingit client, com a propietaris 
de Llenceria Pecat Dolç, voldrí·
em manifestar·vos l’agraïment 
per la fidelitat i confiança que 
dipositeu en nosaltres. El pro·
per 20 de juny farà 8 anys que 
vam començar aquest projecte 
amb molta il·lusió i entusiasme, 
i gràcies a vosaltres hem fet 
possible convertir aquest negoci 
en un èxit. Estem molt contents 
de poder crear aquest vincle 
cercà amb tots vosaltres, i espe·
rem seguir mantenint·lo durant 
molts anys. Aprofitem aquesta 
avinentesa per saludar·vos aten·
tament.
Alba i David
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Treball

g Do not waste time! Se dan cla·
ses de inglés para todos los ni·
veles; preparación y nivelación 
garantizada. Tel.: 672 077 409.

g S'ofereix noia jove, estudiant 
d'educació infantil, per treballar 
de cangur amb nens i nenes de 
qualsevol edat. Disponibilitat 
completa. Tel.: 645 322 774 
(Judit).

g Se buscan personas con me-
dios para realizar maqueta 
con 5 canciones. Interesa-
dos, llamar al tel. 626 802 
742 (Antonio).

g Noia de 18 anys s'ofereix per 
donar 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, fiqueu·vos en 
contacte amb mi, tel.: 619 936 
226 (Maria).

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

g Se ofrece chica joven para cui·
dar niños desde 2 meses, con 
muy buena presencia, simpáti·
ca, amable y cariñosa. Tel.: 603 
264 613.

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

Automotor

g Es ven o alquila plaça de 
pàrquing al carrer Colon 
180. Interessats, truqueu 
al 679 211 082.

g Alquilo plaza de aparcamiento 
para coche pequeño/mediano o 
moto, en la calle Metge Carre·
ras 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 tar-
des).

Immobiliari

g Piso en venta zona Eixample 
(Rambla), 75m2, 3 habitacio·
nes, salón comedor, baño com·
pleto, cocina grande, balcón 
y trastero. Buen precio. Inte·
resados llamar al tel. 675 074 
055.

g Alquilo habitaciones, prefe-
rentemente a mujeres. Tel.: 
678 362 270.

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

g Ocasió, venda pis a Manre·
sa: 65.000 €. A 5 minuts del 
centre, 68 m2, 3 habitacions, 
bany i cuina reformats, amb 
calefacció. Moblat. Per entrar·hi 
a viure. De particular. Tel.: 619 
042 495.

g Casa en venta en muy buen 
estado, zona Las Planas, 227 
m2,  4 habitaciones, 1 aseo, 1 
baño, comedor, cocina y garaje. 
Precio a negociar. Interesados, 
llamar al tel. 653 620 941.

g Se alquilan 2 plazas de apar-
camiento para moto en par-
king. Calle Amadeu Paltor, 
22. Tel.: 605 093 560.

Diversos
g Fora trastos, servei de recollida 

gratuïta de trastos. No llencis 
res, desembarassem pisos, 
trasters, garatges o locals, or·
ganitzem la seva mudança, fem 
viatges a la deixalleria, compra 
i venda d'articles de valor. A/e: 
foratrastosrosa@gmail.com, 
tel.: 619 042 495.

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.
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Per molts anys!
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Juny
Adrià Carreras (30), Agustina Casanovas Bernadas (86), Albert Gálvez (64), Albert Panicello Segarra (21), Ana Mora Ubach (15), Ana 
Nieto Corzo (33), Anna Maria Matas Cassany (54), Antoni Figueras Comte (89), Antonia Cabañero Martín (83), Antonio Bonavila (66), 
Antonio Soriano Capacete (53), Ariadna Benages Vicente (20), Aroa Gibaja San Martín (12), Carla Grima Mora (24), Cristina Vega Nieto 
(14), Daniel Solà Aparici (75), Dolores Lozano (76), Dylan Membrado Hernández (11), Dúnia Solà Rivera (45), Eduard Sales Jorba (40), 
Elena Pla Morales (18), Elisabeth Baró Fernández (33), Eliseo Gonell Seguer (83), Erika Sánchez (34), Feliu Sucarrats Margarit (74), Félix 
Cambronero García (83), Fermí Barlam (26), Francesc Moyano Altarriba (31), Francesc Pala Arellano (59), Francisco Cortés Campos (74), 
Giorgio Petani (41), Hugo Cordón Martín (7), Isaac Palomares Gonell (32), Isidre Alberch Vendrell (58), Ivan Gaviria Sánchez, Joan Ro·
macho Pros (10), Joaquin Romacho Vargas (48), Joan Eusebi Salabert (45), Joan Margarit Morales (15), Joana Da Silva, José Galcerán 
Musarro (75), José Manuel Corzo Fernández (44), José Orellana Peloche (21), Josefa Fontanet Guixa (87), Josefina Cabello Pérez (61), 
Josep Guzmán García (55), Josep Pere Quesada (56), Juan Castro Gallardo (81), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (86), Júlia 
Galvez Sánchez (7), Manel Castan Kwun (30), Manuela Ribera (64), Marc Cabello (16), Marc Escolà Boada (25), Marc Ferrer Mora (26), 
Marc Juanpera Gallel (21), Marc Sánchez Matas (27), Margarita Cortada Serra (94), Maria Caparrós Carrique (85), Maria Grima Gallardo 
(63), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (40), Maria Jesús del Rincón (48), Mari Carmen López, María Carmen Ferris Miguel (86), Maria 
Mestres Andreu (47), Maria Jobé Voltà (60), Maria Rosa Carles (73), Maria Rosa Pla Batalla (58), Maria Rosa Tort Tapias (62), Maria Rosa 
Ventura Soteras (87), Martina Garcia Amador (10), Máximo Oña (61), Mercedes Guirau Gallardo (50), Miguel Grima Gallardo (60), Mingo 
Flores Daura (47), Miquel Grau Morral (86), Miquel Serra Camarero (61), Míriam Prats Murcia (35), Míriam Villanueva Soria (26), Mónica 
Nieto Corzo (44), Montse Pascual (35), Montse Salas Collado (53), Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (91), Montserrat Gironès 
Cervello (88), Montserrat González (62), Montserrat Navarro (78), Montserrat Sánchez Carrique (62), Natalia Valle Mirabete (22), Núria 
Díaz Barcones (22), Núria Riera Reig (52), Olga Solà Rivera (48), Olivia Gigena Boulocq (1), Oscar Jiménez Nieto (13), Paquita Bautista 
(62), Pascual Miralles (78), Pau Bori Martínez (11), Pau Blanco Carrasco (15), Pere Guillamón Montoya (52), Pol Llobera González (17), 
Ramon Maylinch (59), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (51), Rosa Oller Mata (59), 
Roser Pacheco (30), Sandra Cáliz Rivera (38), Sergi Oña Domènech (29), Sergio Ortiz Delgado (21), Silvia de Paco (40), Silvina Gigena 
(47), Teresa Casas, Teresa Figuls Calveras (86), Teresa Nieto Corzo (37), Tibaut Van Cutsem (39), Uriel Jiménez Morales (18), Valentín 
González Villarón (42), Vanesa Sánchez (36), Victoria López Sáez (43), Xavi Povill.

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

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

Per molts anys 
ANNA i PAULA
ANNA PEL TEUS 6 ANYS
PAULA PELS TEUS 3 ANYS
DE PART DELS AVIS I 
LA TIETA LAIA

Per molts anys 
JOSEP M
11 JUNY. 80 ANYS!
JOSEP M GARCIA

Moltes felicitats 
DANIEL
19 JUNY. DANIEL MARTÍNEZ
9 ANYS. ETS UN CRACK!!!

Benvinguda 
NINETTE
11 MAIG

Per molts anys NOA
LA NOA FA 5 ANYS EL PROPER 
9/6/2016. PER MOLTS ANYS 
CUQUITA! T'ESTIMEM INFINIT! 
ELS PAPIS, EL TETE I ELS AVIS.

Felicidades
POR TUS 100 AÑOS, DE PARTE 
DE TODA TU FAMILIA.

Moltes felicitats 
LAIETA
JA TENS 5 ANYS!!! 
T'ESTIMEN MOLTÍSSIMMM 

Felicitats OLIVIA
1 ANY. 4 DE JUNY
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