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ABELEIRA Colon, 91 T. 93 778 21 19
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
Entre princeses, dracs, roses i lli·
bres, se celebra el dia de Sant Jordi. 
Se’n coneixen molt poques dades, i 
gairebé totes les seves notícies es 
basen en llegendes i tradicions que 
han passat de boca en boca al llarg 
dels segles. El que sí se sap és que 
va ser un soldat romà, nascut al 
segle III a La Capadòcia (Turquia) i 
que va morir a principis del segle IV, 
probablement a la ciutat de Lydda, 
l'actual Lod d'Israel. 

El dia de Sant Jordi, patró dels ena·
morats, és el dia en el qual tots o 
gairebé tots rebem una rosa o un 
llibre. En commemoració de Sant 
Jordi, esperem que tots us animeu a 
comprar llibres, a llegir·los i a gaudir 
de tot el que ens poden oferir unes 
bones línies escrites amb sensatesa 
i imaginació. Aquesta data també 
pot servir per recobrar l'hàbit de 
llegir llibres, quan altres mitjans de 
comunicació com ara la televisió o 
la Internet permeten una accessibi·
litat més prompta, però també més 
espontània i efímera, a la cultura i 
el saber. 

Cal dir que la coincidència del Dia 
del Llibre amb la festivitat de Sant 
Jordi no té res a veure amb el sant. 
El Dia del Llibre va començar a 
celebrar·se el 7 d'octubre de 1926 
en commemoració del naixement 
de Miguel de Cervantes. La idea va 
ser de l'escriptor i editor valencià, 
establert a Barcelona, Vicent Clavel 
Andrés, qui la va proposar a la Cà·
mera Oficial del Llibre de Barcelona. 
El 1930 es va acordar canviar la data 
traslladant·la al 23 d'abril, dia de la 
mort de Cervantes. Cal dir que Mi·
guel de Cervantes va estar molt ben 
relacionat amb Barcelona, ciutat a 
la qual va dedicar grans elogis en la 
seva obra El Quixot. Es calcula que 
més de 80 països del món celebren 
el Dia del Llibre per aquesta data i cal 
recordar també que, un 23 d'abril de 
1981, moria un gran escriptor català 
com va ser Josep Pla i que el 1616 
ho faria el cèlebre dramaturg anglès 
William Shakespeare. 

Olesa de Montserrat es prepara, amb 
renovades energies per a aquesta 
Setmana Santa i per a la Diada de 
Sant Jordi. A gaudir de totes les ac·
tivitats previstes! Salut!

Finalista
El passat 22 de març, Dia Mundial 
de l’Aigua, membres de l’equip de 
voluntaris de la cadira Joëlette de 
l’Ajuntament d’Olesa van anar al Palau 
de la Generalitat al ser finalistes del 
concurs fotogràfic #ACAworldwater·
day2017 de la xarxa social Instagram 
i convocat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). L'objectiu del concurs, 
que és la segona edició, és fomen·
tar la reflexió sobre la importància 
de l'aigua, la necessitat de tenir·ne 
cura i preservar·ne el bon estat, així 
com de la qualitat dels rius i altres 
ecosistemes hídrics. Aquest any el 
lema del concurs ha estat: “l’aigua 
que ens mou” i també anava dedicat 
al tractament de les aigües residuals.
Entre les més de 800 fotografies pre·
sentades, la fotografia premiada pels 
voluntaris olesans i escollida com a 

una de les 24 finalistes, és la titulada 
"Al riu per primera vegada" i s’hi pot 
veure la Nati Grande com a usuària de 
la Joëlette. Es va fer durant l'excursió 
del passat 18 de febrer pel Camí del 
Riu, durant una excursió organitzada 
pel Departament de Medi Ambient i 
el Departament de Serveis Socials. 
Aquesta cadira especial permet obrir 
les portes al medi natural a persones 
amb diferents dificultats. És similar a 
un monocicle del qual a cada extrem 
i als laterals s’hi posen voluntaris per 
transportar·la. És de fàcil maneig i 
especialment còmode pels usuaris.
A Barcelona s’hi van desplaçar la Nati 
Grande (amb diversitat funcional, 
usuària de la cadira i protagonista del 
retrat), la Georgina Muñoz (regidora 
de Benestar Social, en representació 
de l’Ajuntament i del Departament 
de Serveis Socials), la Rosario Pastor 
(olesana i càtedra UNESCO de Soste·
nibilitat) i el Joan Soler Gironès (com 
a representació del Departament de 
Medi Ambient i també dels volunta·
ris). Els finalistes foren escollits per 
un tribunal expert i atorgat en mans 
del Honorable Conseller de Territori i 
Sostenibilitat Sr. Josep Rull al Palau 
de la Generalitat. Al lliurament de 
premis també hi eren presents el Di·
rector de l’ACA, el President d’AGBAR i 
membres de la conselleria de Territori 
i Sostenibilitat.
Cada tercer dissabte de mes, excepte 
festius, els voluntaris de la Joëlette 
realitzen una excursió pel medi na·

tural. Qui vulgui formar part d’aquest 
grup de voluntaris, sols ha de contac·
tar amb el Departament de Serveis 
Socials i deixar les seves dades, com 
també si hi ha alguna persona que 
vulgui demanar una excursió adap·
tada. Aquest projecte es va crear el 
novembre del 2015 amb l’adquisició 
de la cadira i que de moment ja forma 
un grup amb més de 20 voluntaris i 
algunes entitats que també s’hi han 
adherit com l’ADF Olesa de Montser·
rat, el Centre Muntanyenc i de Re·
cerques Olesà i la Creu Roja del Baix 
Llobregat Nord.

Biennal
El passat divendres 7 d’abril es va 
inaugurar la XX Biennal d’Art Con·
temporani Català a l’Espai d’Art de 
la Passió. L’Ajuntament d’Olesa, sen·
sible als temes artístics, s’identifica 
plenament amb aquesta biennal des 
de fa anys, i exhibeix l’exposició de 
l’actual edició a l’emblemàtic indret 
de l’Espai d’Art de la Passió (fins el 7 
de maig), que ja ha vist passar nom·
broses exposicions d’aquest certamen 
pioner de l’art jove, que és únic per 
les seves característiques al nostre 
país i fora d’ell.
A la convocatòria pública oberta a tots 
els joves del país s’hi varen presentar 
61 dossiers, d’entre els quals el jurat 
de selecció ha triat els set artistes 
que conformen l’edició d’enguany, i 
als quals s’atorga un ajut de 200 € 
per a la producció d’obra. Les obres 
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Farmàcies de torn diürn  - abril 2017
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

dimarts 11 BARGALLÓ
dimecres 12 VENDRANAS
dijous 13 BERENGUER
divendres 14 LEY
dissabte 15 MATAS
diumenge 16 ABELEIRA
dilluns 17 BARGALLÓ
dimarts 18 VENDRANAS
dimecres 19 BERENGUER
dijous 20 LEY

divendres 21 MATAS
dissabte 22 ABELEIRA
diumenge 23 ALAVEDRA
dilluns 24 VENDRANAS
dimarts 25 BERENGUER
dimecres 26 LEY
dijous 27 MATAS
divendres 28 ABELEIRA
dissabte 29 ALAVEDRA
diumenge 30 BARGALLÓ          

Foto finalista ACA/VJ
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escollides són representatives dels 
diferents corrents de la plàstica que 
en aquests moments conreen els ar·
tistes catalans.
La Biennal és un impuls a l’art d’avui i 
un toc d’atenció de la creativitat més 
jove del país, en un moment difícil 
de fortes retallades culturals, que els 
nostres artistes pateixen profunda·
ment. Catalunya és un país que té 
un reconegut prestigi internacional 
mercès el seu art, com ho demostren 
els artistes que ha donat la plàstica 
catalana en el segle XX, avui àmplia·
ment reconeguts internacionalment.
La Biennal ha evolucionat i s’ha adap·
tat a les noves tecnologies, de tal 
manera que tota la seva organització 
i coordinació s’està fent a través de 
les xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Youtube, Flickr, Vimeo, Issuu, entre 
d’altres).

Més de 30 mil euros
És la xifra que paga anualment l’Ajun·
tament per a netejar les pintades i 
grafitis que es fan a la via pública i 
als equipaments municipals. Al mes 
passat, la façana del Mercat Municipal 
ha aparegut amb grafits i pintades, i 
immediatament es va procedir a la 
seva neteja, per part d’una empresa 
especialitzada, amb un cost de 250 
euros. L’empresa de neteja de gra·
fits realitza més de 110 actuacions 
preventives i correctives a l’any. 
Dins d’aquestes actuacions també 
es contemplen una sèrie de jornades 
d’aplicacions d’antigrafiti semiperma·
nent i permanent als equipaments que 
més pateixen els grafits: la Biblioteca 
Santa Oliva i l’Ajuntament; d’aquesta 
manera, quan es fan pintades resulta 
més fàcil eliminar·les.

Camí escolar
L'Ajuntament, conjuntament amb les 
escoles Puigventós i Povill i amb la 
col·laboració de la Diputació de Bar·

celona, posaran en marxa el projecte 
“camí escolar” que pretén afavorir els 
desplaçaments a peu, segurs i agra·
dables dels nens i nenes des de casa 
seva fins a l’escola.
Olesa millorarà la mobilitat dels 
escolars del Povill i Puigventós per 
fomentar els desplaçaments a peu a 
l’escola, de manera autònoma i segu·
ra. La Diputació de Barcelona acaba 
d’aprovar el projecte que va sol·licitar 
l’Ajuntament d’Olesa i ara es farà un 
estudi sobre la mobilitat al voltant 
d’aquests centres, establint un pla 
d’actuacions de millora de la seguretat 
com fer passos elevats de vianants o 
repintar la senyalització viària. Olesa 
ja compta amb un itinerari escolar 
que es va fer el 2015 per al centre del 
Ferrà i Esteva.
El camí escolar està pensat perquè 
els infants de primària, a partir de sis 
anys, puguin arribar a peu a les esco·
les sense necessitat de ser acompa·
nyats per algun familiar. A més, però, 
és un recurs educatiu on participa 
tota la comunitat: alumnes, famílies i 
professors. Inclou accions de diferent 
caire, tant tècniques i de pacificació 
del trànsit com de sensibilització ciu·
tadana, per tal de promoure i facilitar 
que els nens i nenes vagin a l’escola 
a peu, de manera autònoma i que 
el desplaçament a l’escola sigui una 
activitat agradable i segura.
 
Cal Puigjaner
El regidor d’Obres i Edificació de 
l’Ajuntament d’Olesa, Miquel Riera, ha 
assegurat que el recent esfondrament 

d’una part de la façana posterior de 
l’edifici municipal de Cal Puigjaner ha 
permès descobrir una deficiència en 
la mitgera de l’edifici (documentat 
des de l’any 1548), no descoberta fins 
ara, que es solucionarà completament 
amb les properes obres de rehabilita·
ció de l’immoble. L’esfondrament de 
la façana posterior, en cap moment 
va suposar un risc per a tercers, 
via pública o edificacions veïnes. De 
moment, continua en licitació la pri·
mera fas del projecte de rehabilitació 
de l’edifici, pressupostat en 700.000 
euros, amb el qual es consolidarà l’es·
tructura (fonament, façanes i coberta, 
així com els forjats) i es rehabilitarà 
part de la planta baixa, per donar 
accés al pati posterior.

Nous horaris
La direcció general de Transports i 
Mobilitat de la Generalitat i ĺ empresa 
Hispano Igualadina·Monbús han pac·
tat ja una nova graella d’horaris del 
servei d áutobús de la línia Manresa·
Olesa·Barcelona que recull una bona 
part de les reclamacions fetes pels 
municipis afectats per les deficiències 
en el servei prestat per Monbús. Els 
nous horaris van entrar en servei el 
passat dilluns 27 de març i son el re·
sultat de les negociacions fetes en les 
darreres setmanes entre Generalitat, 
Monbús i els Ajuntaments d’Olesa, 
Manresa, Monistrol i Abrera arran les 
múltiples queixes d’usuaris que s’han 
produït des que Hispano Igualadina 
es va fer càrrec de la concessió el 17 
de desembre. 
Les graelles es poden consultar al 
Facebook del nostre periòdic (perio·
dicmensual08640).

Lloguer social
La consellera de Governació, Adminis·
tracions Públiques i Habitatge, Merit·
xell Borràs, al costat de l’alcaldessa 
d’Olesa, Pilar Puimedon, ha presidit 
el passat dilluns 3 d’abril, l’acte de 
lliurament de les claus dels habitat·
ges de l’antiga caserna de la guàrdia 
civil que l’agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha rehabilitat i destinat a 
lloguer social. Tant la consellera com 
l’alcaldessa han destacat que els 16 
pisos de l’edifici (quatre dels quals es 
destinaran a situacions d’emergència) 
s’han pogut recuperar per al parc 
d’habitatge públic gràcies a la bona 
col·laboració que hi ha hagut entre 

les dues administracions, que han tre·
ballat colze amb colze per recuperar 
uns habitatges que feina 12 anys que 
estaven en desús. 
I és que l’adjudicació i entrega dels 
pisos de l'antiga Caserna de la Guàrdia 
Civil a Olesa ha estat possible des·
prés que, fa uns mesos, es resolgués 
l’enfrontament entre el Ministeri de 
l’Interior i l’Incasòl per la propietat 
de l’edifici. Des que l’espai, al barri de 
Sant Bernat, va quedar en desús (co·
incidint amb el replegament definitiu 
de la Guàrdia Civil i el desplegament 
a tot el territori català dels Mossos 
d’Esquadra, al novembre de 2007), 
van ser nombrosos els intents de 
l’Ajuntament d’Olesa per recuperar 
l’edifici per a un ús comunitari.
La rehabilitació ha anat a càrrec de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
que és qui gestiona els habitatges, 
setze en total, tots ells de tres dor·
mitoris, amb unes superfícies útils 
d’entre 66,60 m2 i 68,04 m2. 
Dels setze habitatges, s’ha fet una 
reserva de dos d’ells per destinar·los a 
atendre casos de la Mesa d’emergèn·
cies econòmiques i socials de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. Dos més 
s’han reservat a favor de l’Ajuntament 
per a destinar·los a atendre casos 
dels Serveis Socials municipals com 
a habitatges compartits. La resta són 
els que s’han destinat a lloguer social 
i adjudicat a 12 famílies, després d’un 
sorteig al qual es van presentar més 
d’un centenar de sol·licituds. L’import 
del lloguer oscil·la entre 266,16 euros 
i 271,89 euros, i a aquesta renda 
mensual caldrà afegir la repercussió 
de l’IBI i la taxa de brossa.

Això passa al poble (cont.)
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Correu
L’enyorament
Fa setanta·dos anys que sóc col·
laboradora de la nostra Passió. Vaig 
viure uns anys fora d’Olesa, però no 
em perdia els diumenges de venir a 
col·laborar: l’entrada de Jerusalem, 
els vestuaris, petits personatges, el 
consell consultiu, etcètera. El meu 
pare, els meus germans, tots hem 
estat formant part d’aquesta gran fa·
mília que és La Passió. Fa pocs dies la 
meva filla em preguntava: “Ara no col·
labores amb res a la Passió?” Jo li vaig 
contestar: “Sí, llançant cada festa de 
representació unes quantes llàgrimes 
d’enyorament, quan des de casa es·
colto la música del començament del 
drama sucre”. Gràcies per aquests 
anys tan feliços que he passat.
Maria Mercè Boada

Sensibilització  
als refugiats
El passat dilluns sis de març vam re·
alitzar a les Escolapies la jornada de 
sensibilització als refugiats als alum·
nes de 1r i 2n de primària i als de 1r 
i 4t de secundària.
A Primària, la Glòria i la Maria, com a 
voluntàries que van estar en un camp 
de refugiats de Grècia, van fer un 
taller on ens van explicar algunes de 
les seves vivències. Els alumnes van 
poder veure un vídeo on alguns nens 
i nenes explicaven el què estaven vi·
vint i els seus somnis. També la Marta 
i la Núria ens van explicar un conte 
de la biblioteca municipal d’Olesa on 
es veu tota aquesta problemàtica. A 
continuació, alumne/a va tenir la pos·
sibilitat d’escriure o fer un dibuix del 
seu somni. Per finalitzar, vam tancar 
els ulls, amb una espelma a la mà, 
que simbolitzava el desig de no deixar 
mai de somniar en un món millor per 
a tothom.
Pel que fa a secundària, els alumnes 
van poder veure una exposició de 
fotografies cedides per l’Ajuntament 
d’Esparreguera. A partir d’aquí, la 
Glòria i la Maria van fer una xerrada·
col·loqui amb els alumnes. També van 
poder veure els testimonis del vídeo 
abans esmentat.
La Marta i la Núria ens van deixar 
uns contes i llibres il·lustrats de la 
biblioteca municipal d’Olesa per a que 
els puguem mirar i llegir durant uns 
dies a l’escola, tant a primària com a 
secundària.
Moltes gràcies a la Glòria, a la Maria, 
a la Marta i a la Núria per dedicar 
aquest temps a sensibilitzar, apropant 

altres realitats als nostres alumnes, 
sobre aquesta gran problemàtica que 
estem vivim.
Escolàpies Olesa

Agraïment i reflexió
L’antiga caserna de la Guardia Civil, 
tancada des del 2004, acollirà  des 
d’aquest mes d’abril un total de 12 fa·
mílies olesanes. Un equipament buit, 
sense servei i malmès, s’ha recon·
vertit en un edifici d’habitatges d’us 
social. Ens trobem, per tant, davant 
d’una excel·lent noticia que cal saber 
agrair. I en aquest cas l’agraïment 
te una destinatària única: l’Agència 
de l’Habitatge de la Generalitat, que 
és qui ha realitzat la inversió neces·
sària per aconseguir el canvi. Moltes 
gràcies.
Per atorgar de manera justa els habi·
tatges, ja que el nombre de famílies 
era superior al nombre de pisos, el 21 
de març es va fer el sorteig dels 12 pi·
sos entre les 94 sol·licituds admeses. 
La desil·lusió i la necessitat van fer, 
imagino, que algunes de les persones 
a les que la sort no va acompanyar 
fessin al Facebook de l’Ajuntament 
uns comentaris molt desafortunats, 
com ara: “yo no soy racista (...) però 
los Servicios Sociales no han tenido 
en cuenta las necesidades de las fa·
milias que son de aquí toda la vida”.
Uns comentaris que em porten a voler 
compartir amb vosaltres aquestes 
preguntes: què volem dir quan par·
lem de famílies d’aquí de tota la vida? 
Quines són aquestes famílies i quins 
requisits han de complir? Calen quatre 
generacions per “ser d’aquí de tota la 
vida”, potser només dos, cal portar 30 
anys empadronat, o 10 són suficients? 
I qui ho ha de decidir? O potser s’és 
més d’Olesa si et dius Puig que Mar·
tínez, o Martínez que Abdesssalem? 
Quines condicions s’han de donar per 
ser “de casa”? 
Us dono unes dades: dels admesos 
(amb una antiguitat mínima de tres 
anys d’empadronament), el 65% te·
nen DNI i l’altre 35% NIE. Per tant, 
dues terceres parts són, segur, de 
casa. I l’altre 35%, no són de casa 
perquè no tenen DNI? Segur?  
Una de les tragèdies quotidianes que 
ens ha deixat la crisis de la bombolla 
immobiliària és veure com la pobresa i 
la misèria es barallen entre elles, quan 
el que cal fer, entre d’altres coses, es 
caminar junts per aconseguir que els 
pisos buits dels bancs, rescabalats 
amb els diners de tots, puguin des·

tinar·se al lloguer social. En aquest 
objectiu seguim treballant.
Jordi Martínez Vallmitjana
Regidor d’Habitatge 
Ajuntament d’Olesa

1.500 calçots i moltes 
més gràcies!
Des de les associacions de veïns/es 
organitzadores de la darrera Calçota·
da Popular valorem molt positivament 
la jornada festiva que vam poder 
viure. I volem agrair moltíssim la col·
laboració activa de moltes persones 
que, malgrat no ser “inicialment de 
l'organització”, ens van donar un cop 
de mà des d'espais i funcions molt 
diferents (amb la llenya, amb els vehi·
cles, amb els calçots, amb la música, 
amb el beure, amb el recollir, amb el 
repartir...). 
Així mateix, també cal destacar la 
solidaritat entre totes les persones 
que vam participar de la calçotada 
compartint el menjar i el beure.
Volem disculpar·nos pels nostres 
errors d'organització comesos, però 
l'any vinent segur que els solvatarem.
Les associacions de veïns estem 
molt satisfetes de mantenir i ampliar 
aquest espai de trobada. L'any que ve 
intentarem tornar·hi. Moltes gràcies i 
visca el barris!
AV La Central, AV Casc Antic i AV La 
Rambla Eixample

Partit Demòcrata
El Partit Demòcrata (PDeCAT) va 
néixer  al congrés fundacional que es 
va fer al Fòrum de Barcelona al juliol 
del 2016. És la suma dels successors 
de Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC), Reagrupament, i 
molts altres corrents de la societat 
civil. El partit ha fet una gran aposta 
per la gent nova i per la regeneració, 
limitació de càrrecs i de mandats, i 
com no, per la transparència i la lluita 
contra la corrupció. 
El Partit Demòcrata té l’objectiu de 
donar resposta als anhels soberanis·
tes de la població de Catalunya, però 
també de ser l’eina per a construir 
un país nou i millor, i Olesa ha de ser 
una peça més d’aquest nou projecte. 
A Olesa, el Partit Demòcrata també 
es marca uns objectius propis: volem 
una vila preparada per al futur que 
ens espera; una vila on la gent tingui 
feina i no s’hagi de desplaçar lluny; 
una vila on es fomenti la indústria, 
i no on se la faci fora; una vila on 
l’Ajuntament faciliti els objectius i els 

actes de les entitats i no que en posi 
traves; una vila que es preocupi pels 
seus veïns; una vila on es fomenti 
el respecte i el valor de l’entorn on 
vivim. 
L’executiva local del partit està forma·
da per en Domènech Paloma, en Xavi 
Aiguadé, la Núria Castells, la Paula 
Guevara i està encapçalada per en 
David P. Castells. Aquesta executiva 
ha de vetllar per complir amb els ob·
jectius propis, però volem que tots 
els associats, simpatitzants i gent 
d’Olesa ens proposin, ens demanin i 
ens preguntin tant com vulguin.
Aviat farem la presentació oficial del 
partit a la nostra vila i us hi esperem 
a tos per informar·vos i respondre els 
dubtes que tingueu. Ens podeu trobar 
els dimarts de 20 a 21.30 hores al 
nostre local (Plaça de les Fonts, 7) o al 
correu olesademontserrat@partitde·
mocrata.cat. Fins aviat! Visca Olesa i 
Visca Catalunya Lliure! 
Partit Demòcrata Olesa

Qui és el meu 
president?
Dia 22 de gener de 2017: es produeix 
a aquest món nostre un esdeveniment 
històric i molt important que ens pot 
portar conseqüències greus, han 
canviat al president. Ara fa 8 anys 
que fou proclamat un home de color 
negre com a president dels Estats 
Units d'Amèrica, es diu Barack Hus·
sein Obama. No importa pas res el 
nom, l'edat, la religió que professa, 
ni el caire polític, ni si és ric o pobre, 
o savi o ruc, el veritable i transcen·
dental, és que es tracta d’un home de 
color negre. Fa pocs anys per el sol fet 
de ser de color, tenia tancades totes 
les portes de la vida social de la seva 
pròpia nació i pàtria. Ara fa 8 anys va 
ser escollit per conduir la nació mes 
poderosa d’aquest món. La majoria 
de la humanitat es va sentir satisfe·
ta, alleugerida i esperançada amb el 
nomenament del president Obama. 
Semblava que el racisme impositiu de 
sempre, havia rebut un sotrac quasi 
definitiu, esperàvem que amb Obama 
aquest racisme primitiu s'anés fonent 
sense parar. Nosaltres la majoria de 
catalans i com normals habitants 
d’aquest planeta Terra que és de tots 
per un igual, ens sentirem molt re·
confortats amb aquest nomenament 
de caira plenament democràtic i an·
tiracista. Però al moment m'assalta 
un fort dubte que m'angoixa i em fa 
brollar unes preguntes. Espanya està 
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Correu (cont.)
al nivell de la nació americana quant 
tractem de drets humans? Els espa·
nyols acceptarien com a president 
d’Espanya a un home català votat 
democràticament? Una majoria d’es·
panyols deixarien de votar a un polític 
català per el sol fet de ser català? Es 
rebutgen per sistema els productes 
manufacturats catalans dins la nació 
espanyola? Ja no pregunto pas més, 
tinc el cor encongit i disgustat pensant 
en nosaltres, espanyols i catalans.
Voldria endevinar que Catalunya ha 
fet molts mèrits amb el seu compor·
tament passat. Amb votacions lliures 
i democràtiques, els seus 7,5 milions 
de ciutadans, escolliren com al seu 
President de la Generalitat de Catalu·
nya perquè els guies durant al menys 
4 anys, a un senyor andalús nascut a 
Iznajar, Còrdova, José Montilla Aguir·
re, ell ha sigut el president de Catalu·
nya nº 137. El Sr. Montilla va vèncer, 
i tothom el va acceptar perfectament 
amb dignitat, i tot endevinant que ell 
era castellanoparlant, mai ningú se’l 
va mofar, més al contrari, un gran 
respecte vers ell. Tot un exemple del 
poble català, de bona convivència i 
concòrdia entre gent catalana, pa·
cifica i civilitzada, mereixedora d’un 
tracte mes demòcrata i igualitari, del 
que normalment rebem ja fa masses 
anys, dels diferents governs centrals.
Els nord·americans, aquest 2017, 
han canviat bruscament de direcció 
política, totes les esperances que 
tot el món va dipositar amb Obama 
s’estan igualant a marxes forçades. 
Amb el nou president Trump i el seu 
peculiar i autoritari comportament, 
segur que ens encarrilem tots junts al 
precipici. Esperem que als espanyols 
i als catalans ens deixin una mica 
tranquils, perquè puguem adreçar 
las nostres vies de convivència i que 
el xoc pronosticat, no es produeixi ni 
ara ni mai. Avui per avui, encara som 
tots demòcrates.
Jaume Francesch Sole

Sanció anul·lada
Des de Movem Olesa volem manifes·
tar a la ciutadania olesana la nostra 
opinió sobre la sentència dictada pel 
Jutjat contenciós administratiu núm. 1 
de Barcelona anul·lant una sanció de 
301 euros imposada a un ciutadà per 
l'Alcaldessa d'Olesa de Montserrat.
Malgrat que pensem que la frase 
pronunciada pel ciutadà i que va ser 
l'objecte de la sanció, no era irres·
pectuosa cap a la policia local ni va 

alterar la convivència, sinó que era 
una expressió emparada en el dret 
constitucional a la llibertat d'expressió 
i a la crítica, no entrarem a analitzar 
el fet perquè el jutge tampoc ho ha fet 
per innecessari a l'estimar la caducitat 
del procediment sancionador.
El Jutjat contenciós administratiu 
núm. 1 de Barcelona ha anul·lat la 
sanció  per caducitat de l'expedient 
a l'haver trigat més de sis mesos a 
resoldre's. El Bloc Olesà, martell con·
tundent de la ineficiència municipal 
quan estava a l'oposició, ara presoner 
de la supèrbia derivada de la seva 
majoria absoluta ha begut de la seva 
pròpia medicina a l’hora de malbara·
tar recursos materials, econòmics i 
humans municipals, és a dir de tota 
la ciutadania. S'hagués pogut evitar 
el judici?
Sí, s'hagués pogut evitar. En primer 
lloc perquè el Decret 278/1993, de 9 
de novembre, sobre el procediment 
sancionador d'aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat és clar 
quan diu que un expedient caduca 
“Si no recau cap resolució  expressa 
transcorreguts sis mesos des de l'inici 
de l'expedient”, i s'hagués hagut de 
detectar que des de l'inici fins a la 
comunicació al ciutadà de la resolució 
havia passat amb escreix el termini 
legal i s’hauria d’haver arxivat l'ex·
pedient.
En segon lloc, i més important, s'ha·
gués pogut solucionar el conflicte fent 
ús de la conciliació i/o la mediació que 
preveu l'Article 35 de l'Ordenança 
Municipal de Civisme i Convivència 
Ciutadana, com ens consta que va 
proposar reiteradament de forma 
verbal i escrita el ciutadà sancionat. 
L'alcaldessa no ho va intentar (i citen 
literalment les seves paraules) “pel 
caràcter potestatiu i discrecional i no 
preceptiu d'aquesta possibilitat”; de 
forma entenedora “perquè no vull”. 
I aquí veiem  la seva arrogància i 
la subordinació còmplice del govern 
municipal del Bloc Olesà, que  en 
comptes de dialogar (una de les pa·
raules estrella de la seva campanya 
electoral), com se suposa que hauria 
de fer una demòcrata, ha preferit 
escarmentar a un ciutadà.
Dit això i per acabar, a l'alcaldessa li 
demanaríem que faci un recompte de 
què ens costarà, aquest “tant soroll 
per a no res”, els honoraris de l'advo·
cat del ciutadà (que haurà de pagar 
l'Ajuntament), la defensa lletrada de 
l'Ajuntament i el temps perdut en 

tots aquests mesos pels funcionaris 
i funcionaries que han intervingut a 
l'expedient sancionador.
Movem Olesa

Consulta comunitària
Des de l’Associació de Veïns/es de la 
Rambla Eixample valorem molt po·
sitivament l’organització i celebració 
de la primera consulta comunitària, 
celebrada el passat dissabte 4 de 
març, a la pròpia Rambla Catalunya. 
La realització d’aquesta activitat ha 
significat l’ocupació de la via pública 
per realitzar una activitat col·lectiva i 
compartida, que ha modificat tempo·
ral i simbòlicament un espai d’ús de 
vehicles per una d’altra de vivència i 
creació humana.
Les activitats plantejades han funci·
onat i la mainada ha pintat de colors 
i idees l’asfalt lateral de la Rambla, i 
els músics han animat el matí amb 
una permanent rua itinerant al llarg 
de la Rambla.
Entenem que el treure urnes i vots al 
carrer ha estat un fet que ha compor·
tat, per una banda, una vivència entre 
persones que reforça el coneixement 
i la presència de l’associació com un 
possible eix vertebrador del barri, que 
no l’únic; d’altra banda ha portat a la 
praxis el dret a decidir de les perso·
nes, reconegudes com a subjectes 
polítics actius, que co·decideixen el 
seu futur i el del seu entorn.
Ambdós fets, plegats, han facilitat ge·
nerar un debat viu i intens, esdevenint 
un pas en l’empoderament col·lectiu 
del barri i del poble. El feedback ha 
estat molt profitós.
A nivell organitzatiu, la consulta ha 
funcionat perfectament i no hi hagut 
cap incidència remarcable. Cal res·
saltar la participació activa i directa 
del veïnat, legitimant més encara una 
consulta organitzada des de l’autono·
mia entenent la participació ciutadana 
com a quelcom que supera l’àmbit 
institucional oficial. Lamentem la 
hostilitat rebuda des de l’Ajuntament, 
tant en les declaracions falses emeses 
per la ràdio com en la manipulació 
de l’agenda cultural modificant el 
títol i contingut de l’acte. Tal i com 
hem insistit des del primer moment, 
aquesta expressió d’acció de demo·
cràcia directa tenia un objectiu humà, 
d’organització i d’empoderament col·
lectiu, on l’eix eren les persones i no 
els números. Tot i això us oferim els 
resultats de la consulta: Total de vots: 
285; vots a favor: 249; vots en contra: 
35; vots nuls: 1.

La participació (prop de 300 perso·
nes) ha superat les expectatives de 
l'organització, que contemplava una 
participació d'un centenar de veïns/
es. Resultat contundent per limitar 
l'accés de vehicle a la Rambla: la pa·
cificació és l'aposta de la ciutadania; 
les persones directament afectades 
han comportat més del 60% dels vots 
emesos (Rambla + entorn; les propor·
cions dels resultats s'han mantingut 
en totes les procedències dels votants 
(augmentant lleugerament l'opció 1 
en veïns d'altres barris i augmentant 
lleugerament l'opció 2 en veïns de la 
Rambla); El nombre de vots recollits 
"in situ" el dia de la jornada ha superat 
els 150, i via on line més de 120 vots.
Volem agrair la participació de tots 
els veïns i veïnes que s’han involucrat 
en la consulta, la complicitat de les 
diferents associacions de veïns, la 
col·laboració dels músics, l’ajut en la 
difusió al CEIP Josep Ferrà i Esteva 
i als comerços de la zona. Aquest 
és només l’inici de les pràctiques de 
compartir decisions i responsabilitats 
des de l’espai comunitari, i fer efectiva 
la democràcia directa.
Associació Veïns La Rambla·Eixample

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser·
va el dret de publicar·les i resumir·les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edici·
ons. Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i cognom 
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

La Rambla va fer la seva consulta AVLR
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Entrevistem a

Joan Arévalo,
president de la 
Comunitat Minera 
Olesana

“Tots tenim una idea de la vida 
i de la mort: jo vull morir viu”

Nascut a Olesa (18/02/1943), Joan 
Arévalo és enginyer tècnic, diplomat 
en Direcció i Administració d’empre·
ses i diplomat en Hidrologia i Gestió 
d’Abastament d’aigua. Fa 28 anys 
que és a la Comunitat Minera, des 
del 1989 com a secretari. El 1991 va 
ser president, el 1993 es va produir 
la constitució de la cooperativa, 
primer president, el 2001 va ser·ne 
director gerent i, des del 2011, n’és 
president.

P: Tant de temps al capdavant 
de la CMO, quins són els nous 
desafiaments que li planteja 
l’entitat?
R: La CMO desenvolupa un servei 
públic essencial per a un desenvolu·
pament  normal de la vida domèsti·
ca, industrial i dels serveis que rep 
el ciutadà. La missió de la CMO és 
la millora continuada dels servei 
que presentem, tant en qualitat de 
l’aigua de subministrament com en 
infraestructures, que fan possible i 
asseguren la continuïtat del servei 
les 24 hores del dia els 365 dies de 
l’any. Tota l’explotació  integral del 
servei municipal d’abastament i dis·
tribució d’aigua potable al municipi 
compta amb els mitjans tecnològics  
i processos  de filtració necessaris 
per assegurar una aigua de qualitat.   
La CMO com a cooperativa vol fer 
possible que molts pobles de Ca·
talunya optin pel model de gestió 
cooperatiu i participatiu dels propis 
usuaris amb una gestió econòmica 
social, fent servir l’exemple i expe·
riència  d’Olesa de Montserrat.

P: De què manera interactua 
la CMO amb els olesans i ole-
sanes?
R: Cada any, la CMO fa una memò·
ria social, en la qual s’explica les 
accions que ha desenvolupat du·
rant l’exercici. Les accions són molt 
variades i els col·lectius també. La 
CMO dedica a retorns socials amb 
l’objectiu d’incidència, lluita contra 

l’exclusió social i en altres accions 
uns 20.000 €. També portem a 
terme la recuperació i construcció 
de fonts per afavorir la sostenibili·
tat i per reduir el consum d’aigua 
embotellada.

P: En general, els Consells de la 
Minera estan formats per adults 
majors, vostè creu que seria ne-
cessària l’implicació del jovent 
en algunes instàncies de decisió 
a la Minera?
R: La governança i l’autogestió de 
la CMO sempre l’han portat les  
persones “adultes” amb experièn·
cia industrial i empresarial, amb 
voluntat de servei i valors cívics. 
L’entitat ha arribat als 150 anys de 
servei al poble d’Olesa. L’expressió 
“joventut”  per  sí mateix, no és 
garantia d’innovació. Les transfor·
macions que ha fet la CMO (d’àm·
bit societari, estructural i tècnic) 
han estat fruit de les aportacions, 
suggeriments i col·laboracions dels 
socis i les sòcies.
Dit això, no volem passar per alt el 
fet que ens agradaria que el “jo·
vent” i les dones participessin de la 
governança; a les assemblees de la 
cooperativa tenen veu i vot tots el 
socis i sòcies.
Per altra banda, faig la següent 
reflexió: creieu que la CMO hauria 
arribat als 150 anys, si no hagués 
comptat amb uns olesans i olesanes 
“adults” que s’han mantingut deslli·
gats totalment d’altres institucions 
administratives o empresarials i que 
sempre han actuat amb autonomia 
pròpia, posant sempre per debat els 
serveis i l’autogestió? Els olesans i 
olesanes ens hem de sentir satisfets 
i orgullosos de tenir una entitat que 
ha preservat en el temps l’esperit 
de servei d’una societat participada 
pels propis ciutadans, que va néixer 
l’any 1868 amb el noble objectiu de 
servir aigua potable al poble.

P: De quina qualitat és l’aigua 
que ens arriba a casa?
R: Com he dit abans, la qualitat de 
l’aigua que subministrem compta 
amb una total seguretat  de salu·
britat. La preocupació màxima dels 
òrgans socials de la CMO, és servir 
una aigua de qualitat. Una gran part 
de les inversions anuals estan des·
tinades a la millora dels  processos 
que ho fan possible. 

P: Quin és el futur de l’aigua? 
Fora d’Olesa, de Catalunya i 
d’Espanya, són conscients a la 
Minera dels problemes mundials 
sobre la mancança d’aigua en 
molts països del mon?
R: Tots  els recursos hídrics han de 
ser gestionats amb la premissa  de 
tenir en compte la seva sosteni·
bilitat. En un futur pròxim, l’aigua 

serà utilitzada més d’una vegada, 
la reutilització serà una realitat, 
l’aigua dolça és massa valuosa per 
només fer·la servir un sol cop. Hi ha 
països on una gota d’aigua s’utilitza 
més de cinc vegades. La CMO l’any 
2012 va engegar el projecte “Olesa, 
aigua segle XXI”, amb la finalitat de 
tenir la possibilitat de disposar de 
nous punts d’extracció d’aigua dins 
del terme municipal, per no haver 
de dependre exclusivament de les 
aportacions del riu Llobregat, en 
cas de contaminació o altres pro·
blemes. 
Quant a les nostres accions fora 
del nostre país, cal dir que estem 
agermanats amb  les cooperatives 
d’aigua i sanejament de la provín·
cia de Buenos Aires, Argentina, i 
també hem iniciat col·laboracions, 
a traves de l’UNESCO, per assis·
tir tècnicament a la municipalitat 
d’Anta (Cuzco, Perú). Són projectes 
interessants per poder traspassar 
la nostra experiència i conèixer la 
seva, tan a nivell tècnic com de 
governança social.

P: Què es aigua.coop?
R: Aigua.coop és el projecte per 
facilitar els tràmits jurídics i tècnics  
aquells Ajuntaments i emprenedors 
socials que tinguin l’opció de re·
cuperar la gestió de l’abastament 
d’aigua municipal. Aquest projecte 
compta amb el recolzament del 
Grup Empresarial Cooperatiu CLA·
DE, tan a nivell  de promoció com 
de fiançament. Aigua.coop  és un 
model de gestió de l’aigua des de 
l’economia social. Aquest projecte 
compta amb ajudes de “ARACOOP”, 
Generalitat de Catalunya i dels Fons 
Socials Europeus “CEPES”. Aquest 
projecte va néixer de la CMO i va 
ser recolzat per CLADE, grup en el 
qual en formem part, per actuar en 
el marc de l’economia social.

P: Quins beneficis li aporta ai-
gua.coop a las cooperatives?
R: El benefici és tant de caire eco·
nòmic com social, i també de la  
recuperació de  la gestió directa i 
participada pels propis ciutadans, 
que farà possible que els beneficis 
que genera l’abastament revertei·
xin el cent per cent a la població. Els 
preus de l’aigua a Olesa de Mont·
serrat són un 40 % més baixos que 
els preus mitjans de Catalunya i un 
60 % més baixos que els de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

P: Per què defensa tant el model 
de gestió cooperatiu de l’aigua?
R: Defensem el model coopera·
tiu perquè som una cooperativa 
i creiem que amb un servei tan 
necessari i imprescindible com és 
l’aigua, el primer és el servei i no el 
benefici. L’aigua no és una merca·

deria, i hem de denunciar·ho si ho 
és. Creiem que el ciutadans som els 
propietaris de l’aigua i per això hem 
de participar i controlar la gestió de 
l’abastament.

P: Heu pensat en ficar un peu 
en l’energia elèctrica?
R: Amb  la facturació de l’energia 
elèctrica ja hem fet alguna cosa. 
L’objectiu és aprofitar que, com a 
cooperativa de consumidors i usu·
aris i, per tant, com a majoristes, 
podem comercialitzar energia elèc·
trica i vendre·la als socis i sòcies. Fa 
tres anys que vàrem fer un conveni 
al Factor Energia, posant al servei 
dels socis i sòcies uns preus i un 
descomptes que han estat benefi·
ciosos; també hem ofert auditories 
energètiques per valorar potencies 
contractades, per abaixar la factu·
ra elèctrica. També s’ha de dir que 
l’actual llei que regula la produc·
ció i comercialització de l’energia 
elèctrica, no afavoreix emprendre 
iniciatives per emprar energies re·
novables i sostenibles.

P: Va tenir ganes de plegar i de-
dicar-li més temps a la família?
R: Sempre he comptat amb el 
suport de la meva parella i de les 
meves  filles en tot aquest temps 
de dedicació a la CMO. L’entitat 
ha estat i és un projecte de futur 
engrescador que ha afavorit a tot 
el poble. La dedicació i l’esforç per 
transformar l’entitat ha estat un ob·
jectiu compartit per molts olesans 
que han cregut en el projecte. Avui, 
la CMO és una entitat puntera en 
la gestió de l’abastament  d’aigua 
potable, a més de ser un referent 
del cooperativisme i de l’econo·
mia social. La CMO col·labora amb 
moltes entitats que formen  part 
del teixit associatiu olesa. Dit això 
penso que a la CMO tenim la ferma  
convicció de que estem arrelats a 
Olesa. Quant a això de deixar la 
CMO, segur que vindrà un dia que 
seré rellevat de les meves respon·
sabilitats. Tots tenim una idea de la 
vida i de la mort: jo vull morir viu.
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SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

DINEM, SOPEM

Pg. del Progrés, 2 
T. 680 36 87 28

•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

Grupo Santa Oliva, 
bloque 5. Local 8·9 T. 
93 127 07 05

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

C. Arquebisbe Ramon Torrella 16 (Els CLossos), Olesa 
Reserves al Tel. 93 004 64 85 

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

CAFETERIA
 Argelines, 102
Horari: dilluns a divendres, 
de 8 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges, 
de 8 a 14 h
Tel 93 778 39 60
cafeteriaminoa@gmail.com

Francesc Macià, 81 5º 1ª 
T. 93 778 18 80

ENS CUIDEM

Cafè d’Autor Barista
Passeig del Progrés, 15-19

Pl. Catalunya 32 1r 2ª
T. 93 778 97 61

Passeig del Progres, 21 
93 778 19 51
638 84 80 77  
boreanas2011@gmail.com 
www.bore.cat

Alimentació natural i dietètica
Jacint Verdaguer, 13
T. 93 778 27 28 
www.espigol.org

Finques Domina 
T. 93 778 66 48 
607 637 820  
info@finquesdomina.com 
www.finquesdomina.com

Cosmética Perfumes Inciensos
Rambla Catalunya 27 / T. 931 827 381

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 · 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

LLAR

Fusteria Agudo
Serveis de Fusteria
T. 630 328 967  
olesafusta@hotmail.com

T. 655 929 686 · 93 778 58 99 
info@jardiart.com
www.jardiart.com

Elisabet Campos
Nº AICAT: 6516
T. 663 606 191
Francesc Macià 168, L1
monurba15@gmail.com

Més de 50 anys al servei 
de la construcció
T. 93 778 12 91 · 93 778 08 66  
suconspa3@suconspa.cat

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

MODA

Centre de Salut Espígol 
T. 93 778 27 28   
www.espigol.org

Josep Bel Prades
Cuidant·vos des de 1996

Reformes integrals · Cuines, banys 
i armaris · Obra nova

C/ Jaume de Viver 5 · Olesa de Montserrat
93 778 23 35

www.topcyser.cat · www.facebook.com/topcyser

ROBA, MODA I COMPLENTS



086408

Exposicions

Fins 18 d’abril
Exposició “Poesies i misteris”. 
A la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Col·lectiu Misteris.

Fins 21 d’abril
“El mosquit tigre: un veí 
que ens incomoda”. Al 
Mercat Municipal. Organització: 
Ajuntament i Diputació. 

Fins 7 de maig
Biennal d’art contemporani 
català. A l’Espai d’Art de La 
Passió. Organització: Ajuntament.

“Arts de barri: expressions”, 
patchwork, puntes de coixí i 
pintura. A la Casa de Cultura. 
Organització: AV La Rambla·
L’Eixample

Dissabte 8
Club de Lectura: “Llegim el 
teatre”, amb Espe Piñero. A les 
11 h, a la Biblioteca.

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

Àgora de Jazz Matadero Jam 
Session. A les 18 h, al local 
de l’Associació de Veïns de La 
Rambla·Eixample. Organització: 
AV La Rambla·Eixample i Olesa 
Ateneu.

Diumenge 9
Sortida de natura a l’entorn del 
riu. A les 10.30 h, des del Parc 
de l’Estatut. Organització: AV La 
Rambla·Eixample i EMPO.

Benedicció i missa de 
Diumenge de Rams. A les 12.30 
h, a la parròquia. Organització: 
Parròquia Santa Maria.

Espectacle infantil: “Els tres 
porquets es caguen de por”, 
amb la companyia Samfaina de 
Colors. A les 17.30 h, al teatre El 
Casal. Organització: La Xarxa.

Concert de Setmana Santa: 
“La Passió segons Sant Joan”, 
de Bob Chilcott, a càrrec de la 
Coral Sant Esteve, l’Escolania i Cor 
Jove d’Olesa, la Jove Orquestra 
del Montserratí i solistes, sota la 
direcció d’Eduard Vila i Perarnau. 
A les 19 h, a la parròquia. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Dilluns 10
Hora del conte per a petits 
lectors, amb Sandra Rossi. A les 
18 h, a la Biblioteca.

Dimarts 11
Presentació del llibre “Círculo 
roto” d’Eva Sánchez·Paniagua. A 
les 19 h, a la Biblioteca.

Missa solemne dels Misteris. 
Al final de la missa, ball de la 
Moixiganga per l’Esbart Olesà, 
i processó del Silenci amb els 
Misteris la Pietat, la Soledat 
i el Crist de l’Agonia, amb la 
col·laboració de l’Escola de Música, 
l’Escolania i els armats de La 
Passió. A les 20 h, a la parròquia. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Dimecres 12
Conferència Cercle de Dones: 
lidera la teva vida, a càrrec de 
Ruth Vicente, coach integral. A les 
18 h, a la Biblioteca. Organització: 
Dones i Progrés. 

Dijous 13
Ruta dels Misteris. A partir de 
les 17 h. Visites guiades: 17.30 
i 18 h; ruta nocturna: 21 hores. 
Inici: Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Missa del Sant Sopar. A les 20 
h, a la parròquia. Organització: 
Parròquia Santa Maria.

Divendres 14
Ruta dels Misteris. A les 10 h, 
des de la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Visites guiades: 10.30, 
16 i 19 hores. Organització: 
Associació Col·lectiu Misteris

Representació de La Passió. 
A les 10.15 h, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió 
d’Olesa.

Litúrgia de La Passió i mort de 
Jesús. A les 18 h, a la parròquia. 
Organització: Parròquia Santa 
Maria.

Viacrucis al voltant de 
l’església. A les 20 h. 
Organització: Parròquia Santa 
Maria i Portants del Sant Crist. 

Dissabte 15
Vetlla pasqual i Eucaristia 
de Pasqua. A les 21 h, a la 
parròquia. Organització: Parròquia 
Santa Maria.

Diumenge 16
Pasqua infantil catequètica 
i bateig de nens i nenes. 
A les 12.30 h, a la parròquia. 
Organització: Parròquia Santa 
Maria.

Dimecres 19
Club de Lectura Infantil: 
“Menjallibres!” A les 17.30 h, a 
la Biblioteca.

Dijous 20
Festa literària de l’Associació 
de Voluntaris d’Olesa. A 
les 17.30 h, a la Biblioteca. 
Organització: AVO.

“Fes-te músic”, diferents 
activitats obertes al públic. A les 
17.30 h, a l’Escola de Música. 
Organització: Ajuntament.

Conferència: “Preparar la pell 
per a l’estiu”, a càrrec de la 
farmacèutica Gemma Vendranes 
Mates. A les 18 h, a la Comunitat 
Minera Olesa. Organització: 
Ariadna.

Divendres 21
Hora del conte, amb Mon Mas. 
Per a nens i nenes a partir de 4 
anys. A les 18 h, a la Biblioteca.

Presentació del llibre “Els 
metges del balneari de la Puda 
de Montserrat”, a càrrec del 
seu autor, Àngel Hernández. A les 
19.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 22
10a Custusigniada i 17a 
Trobada de diables del Baix 
Llobregat. Tallers de diables, a 
les 11 h; Dinar de les colles, a les 
14 h; Lectura de poemes amb la 

L’agenda de l'abril '17
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CAL Animació infantil i xocolatada, 
a les 16.30 h; Tabalada, a les 
19 h; Gran correfoc, a les 22 h. 
Festa amb DJs, a les 23 h. Al Parc 
Municipal i carrers d’Olesa.

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

Taller de Sant Jordi: fes el teu 
ex-libris. Per a nens i nenes a 
partir de 5 anys. A les 10.30 h, a 
la Biblioteca.

Ballada de sardanes de Sant 
Jordi, amb la Cobla Vila d’Olesa. 
A la Plaça de la Sardana. Taller 
de sardana antiga, amb Danses 
Olesa. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Diumenge 23
Venda de llibres, roses i fira 
artística de Sant Jordi al carrer 
Salvador Casas i altres indrets de 
la vila. Lliurament del Premi Sant 
Jordi 2017 a l’escenari del Parc 
Municipal, a les 18.30 h. Tastets 
de música i de la nostra cuina al 
costat de Cal Mané, a les 19.15 h.

Taller de Softcombat: sigues 
un/a cavaller/a creant la teva 
pròpia espasa d’espuma! A 
les 16 h, en lloc a determinar. 
Organització: CROM.

“Alliberem llibres”. A la 
matinada. Organització: Olesa 
Ateneu.

Dimecres 26
Club de Lectura Jove: “Prohibit 
llegir!”. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca.

Dijous 27
Hora del conte en anglès: 
“La llegenda de Sant Jordi”, a 
càrrec de James Mayhew i Antonio 
Reche, amb traducció simultània. 
A les 18 h, a la Biblioteca.

Divendres 28
Club de lectura general, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18.30 h, 
a la Biblioteca.

Butaka Teatre Jove: “Veganos, 
el musical”, amb la companyia 
Pupipia Produccions. A les 21 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Butaka Teatre Jove.

Dissabte 29
Festival de primavera de 
l’Associació Voluntaris d’Olesa, 
amb actuacions de varietats. A les 
16.30 h, a la Residència Ntra. Sra. 
de Montserrat. Organització: AVO.

Diumenge 30
Excursió guiada 
entre Olesa i 
Esparreguera: 
Congost del Cairat, 
Natura i Pai, Satge. 
A les 9.30 h, des del 
kilòmetre 7,1 de la 
C·55 (trencall de la 
Puda). Organització: 
Ajuntament.

Cinema infantil: 
“Zootropolis”. A 
les 17 h, al teatre El 
Casal. Organització: 
Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Concert per a 
flabiol, tamborí 
i piano, a càrrec 
d’Atrium Duo. A les 
18.30 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: 
Associació Amics de 
l’Orgue i de les Arts.

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

Totes les activitats 
proposades en 
aquesta secció són 
enviades per les 
entitats i associacions 
organitzadores. La 
redacció del 08640 
no es fa responsable 
d’alteracions dels 
programes o de canvis 
d’última hora.
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Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

Assegurances
T. 93 742 79 65· 666 140 813
info@alandge.es

T. 93 742 79 65· 660 247 813 
info@almacomunitats.com

PROFESSIONALS

MODA

Anselm Clavé 117 
T. 93 114 76 87

Moda Infantil
Anselm Clavé 100 Local 16
T. 93 778 16 99  
montsemoreno68@gmail.com

C/ Colon 127 
T. 93 778 75 18  
pecatdolc@gmail.com 
www.pecatdolc.com

Alfons Sala, 2 
T. 93 778 47 34 · 674 436 683
treschicscp@gmail.com

Mallorca,11-13 bx.
08640 OLESA DE MONTSERRAT

Rbla.Catalunya,98 5è 2a
08008 BARCELONA

www.ambitassessor.com

937 782 011

ambit@ambitassessor.com

T. 606 90 44 68
mfarre@estudimf.com

Assessoria Jurídica Divorcis. Separacions. 
Herències. Arrendaments. Qüestions Civils i 
Penals. Accidents de Circulació. Compra. Venda 
LLoguer. Contractes, etc…
DÈLIA SASTRE ROBLES, Advocat
Av. Francesc Macià 81 1r 4ª
Tel. 93 778 43 73 
mail: sastrer@telefonica.net 
25 anys al seu Servei

Assessoria laboral
Laboral. Pensions. Gestió Fiscal i Comptable. 
Constitució d’empreses. Autònoms. Accidents 
de Treball. Estrangeria
REMEDIOS MORA MORA
Graduat social Col.legiat.
Av. Francesc Macià 81 1r 4ª
Tel. 93 772 97 28
rememora@telefonica.net
25 anys al seu Servei

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL 
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I 
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat

ASSESSORIA PARENT

David Navarro 
Personal trainer
Tel 637865403
davidnptrainer@gmail.com

david navarro

davidnptrainer

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

 
Carrer Salvador Casas, 33·37 T. 93 775 79 28
08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 

Telèfons Olesa 937786935 / 640109501
Telèfons Barcelona 932450040 / 660968057

Calvari 53, baixos, Olesa de Montserrat 
Ronda Universitat 12, 5è 11a, Barcelona

info@dedal-advocats.com
www.dedal-advocats.com

ESPECIALISTES EN: 
CIVIL,  PENAL, ESTRANGERIA, LABORAL I  FAMILIA

SERVEIS

Gestions i avaries en horari d’oficina
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h. 
Tel. 93 778 18 99 Urgències 24 hores. Tel. 93 778 02 95
w w w . c m i n e r a o l e s a n a . c a t

Lluís Puigjaner 113, Olesa de Montserrat (08640) 
931173 565  www.camerino.es  info@camerino.es

Miquel Coll i Alentorn, 76
93 778 57 84 – 639 22 88 39
www.educaulaolesa.com

C/	Sant	Josep	Oriol	3
Tel.	93	778	63	30
Mob.	619	758	199
Olesa	de	Montserrat

C/ Colon, 64  T. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com

Mecànica- Planxa- Pintura
C/ Can Singla nº 11
Pol. In Can Singla
Tel 93 778 22 55
info@men2cars.com

Calvari, 65
Tel. 93 778 24 14
www.padelolesacentral

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

PER A LLOGAR O VENDRE COMPTA AMB NOSALTRES

ACADÈMIA DE REFORÇ
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Empreses, entitats  i serveis
Estiu
Wonderland centre d’activi·
tats proposa per a aquest estiu 
l’“Esportiu campament d’estiu” a 
Banyoles, entre els dies 24 i 28 de 
juliol, amb activitats recreatives, 
futbol, patinatge artístic, bàsquet 
i dansa entre d’altres. La inscrip·
ció serà fins al 14 d’abril i està 
adreçat a nens i nenes d’entre 6 
i 15 anys. Per a més informació, 
contacteu al tel.: 636 651 422 o al 
web: www.wonderlandactivitats.
com/campament·esportiu

Nova projecció
El proper dissabte 29 d'abril (2.30 
h) es farà un nou projecció de 
l’olesana “La frecuencia ultrasóni·
ca 2”, a la sala de Can Pasqual 
(Esparreguera). A la projecció, 
d'entrada gratuïta, s’emetrà: La 
Frecuencia Ultrasónica, La Fre·
cuencia Ultrasónica 2 i les preses 
falses d'aquesta última, de Carlos 
Del Rincón.

Inauguració
Foam Factory és el nom de la 
bugaderia nova d’autoservei que 
va obrir les seves portes el pas·
sat 27 de març, en un acte que 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puime·
don. La bugaderia disposa de 3 
rentadores de 8 kg, una de 13 

kg i una de 17 kg per a tot tipus 
de roba i 3 assecadores. A més 
a més, també compta amb una 
rentadora de 8 kg per la roba de 
les mascotes.
La finalitat és estalviar temps  i 
diners. Com? En 30 minuts tens 
la bugada de tota la setmana neta 
amb una qualitat professional. 
I t’oblides de posar rentadores 
cada dia. Amb la Targeta Client, 
comptes amb un descompte del 
10% als preus de tarifa. Informa·
te’n!

Primera pell
El passat 31 de març va obrir les 
seves portes una nova lenceria 
a Olesa. Es diu “Primera pell” i 
podeu trobar tot tipus de roba 
interior per a home, dona i per 
a gent gran. També mitjons, 
mitges, pijames, conjunts per a 
núvia, banyadors, vestits, sandà·
lies i cistells per anar a la platja i 
molt més productes. És al carrer 
Mallorca, 24 i el telèfon és el 93 
013 2173.
  
Sardanes!
Bon inici de les ballades a plaça 
organitzades per l’ACF Olesa Sar·

danista, una Plaça de la Sardana 
plena de sardanistes d’Olesa i 
d’arreu, van ballar  al ritme de 
la Cobla Vila d’Olesa, amb un 
repertori que va fer les delícies 
de balladors i públic en general. 
El bon repertori, i l’ambient agra·
dable entre els assistents, fa que 
sardanistes vinguts d’altres po·
blacions, tinguin Olesa com una 
plaça sardanista important dins 
el calendari de ballades.  
Al matí, però, les sardanes ja van 
ser presents en la 9a edició de 
l’Aplec del Puigventós organitzat 
per l’AMPA d’aquesta escola. En 

paraules de Pere Salvador, pre·
sident de l’Agrupació Sardanista: 
“Estem molt contents que l’Escola 
Puigventós ajudi a normalitzar 
les sardanes entre els pares i els 
alumnes de l’Escola, la prova és 
que les sardanes són presents a 
l’Aplec des de la seva primera edi·
ció, i a més, també participen en 
el projecte “el país a l’Escola” pa·
trocinat per la nostra agrupació.
La propera cita sardanista serà la 
vigília de Sant Jordi amb una ba·
llada a la Plaça de la Sardana, on 
juntament amb les Danses Olesa 
es realitzarà un taller de sardana 

Nova bugaderia FF



0864012

Empreses, entitats  i serveis (cont.)

antiga. Es tancarà el mes amb un 
concert a càrrec de ATRIUM DUO 
(flabiol, tamborí i piano) a l’Audi·
tori de la Casa de la Cultura el 30 
d’abril a les 18.30 hores.

Calendari 2017
L’Associació Prodiscapacitats 
Santa Oliva va rebre un donatiu 
de 755 euros per la venda de la 
dotzena edició del “Calendari soli·
dari”, produït per l’equip d’aquest 
periòdic. Els diners es destinaran 
a subvencionar activitats forma·
tives i recreatives de l’associació. 
Des d’aquí, volem donar les gràci·
es a tots els botiguers, empreses 
i persones que han col·laborat 
en la venda d’aquesta edició del 
calendari solidari.
Educar la mirada
Durant uns dies les aules dels 
més grans de la Llar d’Infants i 
els alumnes de P3 de les Escolà·
pies es van convertir en galeries 
d’art. Vam tenir la sort i el plaer 
de contemplar i conèixer de ben 
a prop l’obra d’un pintor català 
contemporani, Joan Hernández 
Pijuan.
Des de l’aula, vam poder contem·
plar durant uns dies reproducci·

ons de les seves obres, veure un 
vídeo de l'artista i dels paisatges 
en els que s’inspirava per pintar, 
vam  jugar a un joc de memòria 
de les mateixes imatges i ens 
vam familiaritzar amb aquests 
materials.
El passat dimarts 7 de març vam 
anar a la Casa de Cultura a veure 
una exposició de reproduccions 
del mateix pintor, feta i pensada 
a la mida dels més petits, i des·
prés de gaudir de la mostra  els 
qui van voler van fer un dibuix 
que va quedar exposat a la sala. 
Durant la tarda, les famílies les 
van poder anar a visitar. 
Aquest projecte està creat pen·
sant en mostrar bellesa als més 
petits i apropar·los a les arts 
plàstiques, en aquest cas, conèi·
xer un pintor i la seva obra.
Tota una experiència engrescado·
ra que esperem que tingui conti·
nuïtat. Felicitats per la feina ben 
feta i sempre amb tanta il·lusió!

Tres tombs
Ja tenim data pels propers Tres 
Tombs: serà el 18 de febrer del 
2018 i ja des de l’entitat estan 
iniciant els preparatius. Per altra 

banda, ens comenten que també 
estan començant a fer socis de 
l’entitat per poder començar amb 
un suport econòmic per fer front 
a la festa. Si hi esteu interessats 
us podeu descarregar el formulari 
de la pàgina web on trobareu tota 
la informació, o podeu contactar 
amb nosaltres personalment, per 
telèfon o Whatsapp: tonisolesa@
gmail.com, https://m.facebook.
com/tonisolesa, tel.: 619 502 
464, 657 016 320 i 615 473 769. 

Misteris
L’any 1994, un bon grup d’olesans 
va prendre la iniciativa de recu·
perar l’antiga tradició d’exposar 
els Misteris de Setmana Santa a 
Olesa, tradició que feia dècades 
que s’havia interromput.
Actualment, la Setmana Santa 
d’Olesa és única i diferent en el 
seu context: és per aquest motiu 
que ha estat declarada festa d’in·

terès local. Des del Col·lectiu de 
Misteris Olesa, volem fer partícips 
d’aquesta tradició no tan sols els 
pobles veïns, sinó també a gent 
de tot Catalunya. Per a més in·
formació, podeu contactar amb la 
presidenta del Col·lectiu Misteris, 
Sara Valls, al tel.: 616 528 464.

Nou serveis 
per a empreses
CRM es el nombre de la nueva 
asesoría que abrió sus puertas 
en Olesa. Desde el pasado 20 
de marzo ofrecen un servicio de 
gestoría y asesoramiento, con la 
novedad de que sus expertos se 
trasladan hasta la empresa con el 
objetivo de maximizar el tiempo.
Sus áreas de asesoramiento son: 
fiscal, laboral, mercantil, patri·
monial  y jurídico. Trabajan con 
cuotas fijas, por ejemplo, autóno·
mos y módulos (30 euros), pymes 
(95 euros) y las declaraciones de 
renta (desde 30 euros).
Están en las Galerías Olesa, local 
26, teléfonos: 93 013 92 67 y 607 
334 732, mail: carmen@cmcon·
sultors.eu

08640
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Taekwondo
El passat dissabte, u d’abril, un 
grup d’alumnes del gimnàs Ha·
rondo 2 van competir al IV Open 
Nacional de Taekwondo “Ciutat de 
Vinaròs”, amb molt bons resultats. 
Alejandra Paz, que a més d'entre·
nar al club olesà també ho fa en el 
Car amb la selecció catalana, va 
aconseguir la medalla d’or a la ca·
tegoria cadet femení de més de 59 
kg; per la seva part, Paula Alvarez 
va obtenir la medalla de bronze a la 
categoria Junior de més de 68 kg, 
amb una molt bona actuació i que 
no va poder arribar a la final per 
errades a l'arbitratge. Per últim, 
Olga Garcia, que va quedar terce·
ra a la categoria Junior de 55 kg, 
després de superar a unes grans 
rivals a la primera ronda.

Trail Ermites d’Olesa
Aquesta tradicional cita esportiva, 
organitzada conjuntament per 
l'Institut Daniel Blanxart i l'Ajunta·

ment, ha comptat un any més amb 
la participació de 600 corredors 
i corredores procedents d’arreu 
del país. Prop de 150 voluntaris 
i voluntàries han fet possible un 
any més la celebració d’una prova 
esportiva que mica en mica es 
consolida com un dels esdeveni·
ments més rellevants del calendari 
esportiu olesà.
Com en les darreres edicions, la 
competició proposava als atletes 
dos recorreguts: un de 12 quilò·
metres amb 600 metres de des·
nivell i un de 26 quilòmetres amb 
gairebé 1.500 metres de desnivell. 
Si els altres anys, la participació 
entre les dues curses havia sigut 
equilibrada, enguany la majoria 
de participants (un 66% del total), 
van optar per la versió curta de 12 
quilòmetres.
El guanyador de la cursa de 26 qui·
lòmetres va ser l’atleta Juli Vilches 
Garreta, amb un temps de 2 hores, 
22 minuts i 32 segons. Per la seva 
banda, la primera classificada en la 
categoria absoluta del recorregut 
més llarg ha sigut Raquel Parrado 
Romero, amb un temps de 2h, 47 
minuts i 36 segons.
Pel que fa als resultats de la cur·
sa de 12 quilòmetres, el primer 
classificat masculí en categoria 
absoluta ha sigut per l’olesà Carlos 
Luis, amb un temps de 53 minuts 
i 58 segons. El premi a la primera 
dona en creuar la línia de meta 
de la cursa de 12 quilòmetres se 
l’ha endut Ester Guerrero Muñoz, 
amb un temps d’1h, un minut i 42 
segons. 
A banda d’aquests dos grans re·
correguts, i com ja es va fer l’any 

passat,  l’organització del Trail Er·
mites Olesa també va preparar tres 
curses pels carrers del nucli antic 
del municipi especialment pensa·
des pels més menuts i menudes de 
la casa, que van sumar més d’una 
cinquantena de petits corredors i 
corredores consolidant així la Mi·
niTeo. En la categoria benjamí, el 
primer classificat masculí va ser 
Isaac Hernández, seguit d’Arnau 
Ibáñez i d’Enzo Croce. Pel que fa 
al primer lloc femení, el premi se’l 
va endur Neus Repliado, seguida de 
Vera Díaz i d’Anna Ruiz. A la cate·
goria infantil, el primer corredor en 
creuar la línia de meta va ser Víctor 

Jiménez, que es va avançar a Pau 
Rozas i a Eric Dorado. En la vessant 
femenina, Ilham Ouahbi va pujar a 
dalt de tot del podi, acompanyada 
d’Ana Cabanillas i d’Elena Pérez. En 
darrera instància, Blai Simau es va 
endur el primer premi en categoria 
Junior, superant així a Pau Fernán·
dez i a Hugo Hernando. I Daniela 
Jímenez es va imposar en la cate·
goria femenina, acompanyada de 
Carla Croce i Alba López.

Unió Ciclista Olesana
El passat dia 5 de març la ciclista 
de la UCO, Simone Friedrich va 
guanyar la primera prova de la Xa·

Esport olesà

Les taekwondistes olesanes GH Bona participació al Trail d’Ermites TEO
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Fora de joc
Tot i la senyalització, molts conductors no la 
respecten i giren a l'esquerra (a la carretera 
de Terrassa) per agafar el carrer Sant Pere, 
amb el perill que porta aquesta maniobra. 
Cal fer alguna cosa més?

Per altra banda, sembla que aquesta secció 
col·labora amb algunes actuacions al carrer. 
L’Ajuntament ha informat que “la cartellera 
municipal que sortia a la darrera publicació 
del 08640 (al carrer Sant Josep Obrer amb 
avinguda Francesc Macià) ja ha estat reti-
rada”. I aprofiten també per comunicar que 
“des de l'Ajuntament agraïm qualsevol sug-
geriment per millorar la imatge del nostre 
poble, tant a través d'aquest diari, com de 
l'aplicació mòbil per a comunicar incidències 
a la via pública Línia Verda”.

Les respostes, envia·les al twitter del 08640 
#periodic08640

08640

08640

llenger BTT 2017 que es va celebrar 
a Sant Quinti de Mediona. L’olesana 
va superar a la manresana Silvia 
Pociello en un emocionant final de 
cursa.
La Simone ha mostrat un bon inici 
de temporada, ja en el 2016  va 
demostrar un molt bon estat de 
forma en la Portals i la Sant Joan 
Despí·Montserrat. Aquest campi·
onat consta de cinc proves que es 
duen a terme en la comarca del 
Penedès durant els mesos de març, 
abril i maig.
En la apartat masculí, l’equip UCO 
integrat pels corredors Estaquis 
Rodriguez, Xavier Prat i Guillem 
Castillo han fet una bona cursa i 
en la classificació per equips han 
aconseguit l’onzena posició d’un 
total de 59 equips, en una prova 
molt tècnica, que va comptar amb 
més de 200 participants d’un alt 
nivell de preparació.

“Amador”
El passat dissabte onze de març, al 
camp municipal Agustí Valls, es va 
portar a terme l’inauguració de la 
nova galeria de tir amb arc de 24 
metres per 14 d’amplada, amb una 
cabuda de 9 dianes per 36 espor·
tistes per torn i que porta el nom 
de l’actual secretari del club, Josep 
Lluís Amador, una de les persones 
que més ha lluitat perquè la sala 
fos una realitat.
La jornada de portes obertes va 
comptar amb la participació d’un 
bon nombre d’arquers i exarquers 
de l’entitat i cap al migdia, s’ha 
portat a terme l’acte institucional 
d’estrena de la nova galeria, pre·
sidit pel regidor d'Esports, Jordi 
Martínez, acompanyat pel presi·
dent de l’entitat, Sergi Abayà; el 
president de la Federació Catalana 
de Tir amb Arc, Francesc Altarriba, 
i del campió olímpic de Barcelona 
92, Antonio Vázquez.
El protagonista de la jornada, un 
emocionat Josep Lluís Amador, no 
ha pogut més que donar les gràci·
es a la família del Club de tir amb 
Arc i a l’Ajuntament d’Olesa per 
haver fet realitat aquest somni. La 
nova galeria de tir amb arc és una 
construcció d'estructura metàl·lica 
lleugera que els permet la pràcti·
ca d'aquest esport a la tarda·nit, 

protegits del fred, la pluja i el vent. 
La nova sala de tir té 14 metres 
d'amplada, 24 metres de longitud 
i 3,5 metres d’alçada lateral i per·
met la cabuda de nou dianes i 36 
esportistes per torn. La instal·lació 
és accessible per a les persones 
amb mobilitat reduïda, i ha tingut 
un cost de poc més de 80.000 € 
finançats per l'Ajuntament d'Olesa.

Ciclisme de muntanya
Bona participació dels olesans a 
la Xallenge del Penedès·Garraf·
Anoia, celebrada el passat 26 de 
febrer a la localitat de Sant Quinti 
de Mediona en un circuit en línea 
de 27 kilòmetres, amb els següents 
resultats: Magin Gonzalez,  15è a 
la categoria M·40 i Guillem Castillo 
27è; Estarqui Rodriguez, 52è a la 
categoria M·30; Xavi Prat retirat 
per caiguda i destacar a David 
Gonzalez, quart a la categoria M·50 
i a la Simone Friedrich, primera en 
Fèmines.
I a la segona prova de l’Open Pro·
vincial de Tarragona, disputada a 
Miami (18 de març) David Gonzalez 
torna a ser primer a la categoria 
M·50 i continua líder de la cate·
goria a falta de la darrera prova a 
disputar a Masboquera, el proper 
mes de maig.

Nova presidenta
L'olesana Gemma Cases Menta 
és la nova presidenta del Tir Arc 
Olesa al ser l'única candidatura 
presentada en el període electoral 
que es va iniciar el 25 de febrer. 
Gemma porta en el club quasi des 
de la seva fundació, passant les 
etapes com sòcia, arquera, com 
a mare d’esportistes i ara com a 
presidenta.
La nova presidenta espera fer més 
gran els objectius de club, poten·
ciar el projecte propi de tecnifica·
ció, fomentar el tir amb arc a tota 
la comarca i que Olesa continuï 
sent el referent del tir amb arc a 
Catalunya.

Esport olesà (cont.)

Gemma Casas, presidenta TAO

Els ciclistes olesans UCO
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Per molts anys!

08640

Abril
Adriana Morraja Mostazo (21), Alba Cano Bañales (16), Alba Morral Antón (20), Alba Serra Pous (2), Alexey Nurislamov (14), Angeles Valdivia 
Sánchez (80), Anna Arjona Poquet (13), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armen·
gou Segura (25), Carme Jorba Picañol (69), Carolina Suriñach Roca (38), Cinta Alcon Franch (23), Conchi Marco Parra (57), Daniel Terradas 
Ricard (91), David López Peláez (33), Diana López (28), Eloy Cárdenas Morales (9), Encarna Peláez Montes (59), Enric Bernardó Grattesat (44), 
Eusebio García Romero (84), Eva Cano Bañales (22), Eva Diago (35), Fèlix Carreras i Gironés (60), Ferran Martínez Muñoz, Francisco Cèspedes 
Tena (47), Francisco Mostazo (75), Gemma Casulla (41), Gregorio Montoya Salas (71), Ingrid Pascual Reyes (20), Isa Fernández (35), Isaac 
Casanovas Resina (37), Javier Roda (30), Jessica García Sabarit (35), Jesús Flores Segovia (24), Joan Daví Tomàs (49), Joan Termens Prades 
(72), Joan Vilà Bobé (32), Jordi Caballer (42), Jordi Caballol (42), Jordi Morelló López (35), Jordi Térmens López (45), José García Aranda, Josep 
Morraja Domingo (54), Josep Amores Guevara (54), Josep Campos (71), Juan José Gasch Millán (76), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández 
Segura (76), Júlia Térmens Agut (19), Julieta Speranza (43), Laura Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (21), Laura Pérez Puig (41), Laura Ro·
mero Ropero (22), Leandro Taravilla Alcántara (77), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (49), Marc Altarriba Taravilla (22), Marc Tarrazona Closa (22), Maria 
Angels Pérez (57), María José Barroso (40), Maria Pous Martorell (31) Maria Pujol Fernández (23), Marta Comellas Alert (41), Marta Flores Soler, 
Matilde Blasco Feijoó (67), Melina Fraile Avalos (26), Mercè Jorba Climent (78), Miguel Moreno Gómez (21), Miquel Perpinyà Torregrosa (73), 
Montse Pastor Castells (52), Neus Pérez Manyà (26), Nicole Cera (15), Noèlia Quesada Carrique (26), Núria Artola González (58), Núria Flores 
Soler (23), Pedro Vázquez Pérez (44), Pep Vilà Paltor (41), Pepita Garrucho (75), Pilar Márquez Tirado (79), Raquel Amador Teruel (41), Renato 
Marzano Arcarons (29), Ricard Bernades Agüero (27), Rocío Galindo Olmo (20), Roger Forn (20), Roger Sequera Galobart (18), Rosa Llorens 
Laria (77), Rosalía Reyes Ruiz (80), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (42), Vicenç Tarrazona Rodríguez (61), Vicente Cocinero Muñoz (57).

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.

Treball

g L’Ajuntament oferta un lloc de 
treball d'educador/a social. 
Requisits: estar en possessió 
de la diplomatura d’Educa-
ció Social o equivalent, del 
certificat de nivell C de la 
Junta permanent del Cata-
là, o d’algun dels certificats 
o titulacions equivalents, 
que s’hauran d’aportar en 
el moment de presentar la 
instància (fins el 12 d’abril, 
a l’Ajuntament).

g A l'Espai Migdia de l’escola 
Puigventós busquem persones 
creatives, amb iniciativa, entu·
siasme per créixer en equip i 
una mirada respectuosa amb els 
ritmes i processos dels infants, 
per poder seguir donant força al 
nostre projecte. Interessats/des, 
envieu currículum a: migdia@
ampapuigventos.cat

g Busquem catadors de productes 
d'alimentació. Dóna’ns la teva 
opinió i gratificarem la teva par·
ticipació. Inscriu·te al telèfon: 
664 430 021.

g ¿Quieres obtener el FCE y 
lograr tus anhelos univer-
sitarios? Llámanos y te ga-
rantizamos éxito . También 
brindamos clases de Inglés 

para todos los niveles, meto-
dología garantizada. Tel: 672 
077 409.

g	Es busca noia esteticista 
responsable, a mitja jornada, 
per a tractaments de fotode-
pilació. Interessats trucar al 
tel: 640 166 945.

g Noia de 19 anys, amb experièn·
cia com a professora de repàs i 
cangur, s'ofereix a donar classes 
d'infantil, primària o ESO·Batxi·
llerat (àmbit humanístic i social). 
Puc desplaçar·me per Abrera o 
Martorell també. Interessats, 
truqueu al telèfon: 717 712 826 
(Núria).

g Soy Ángeles y me ofrezco 
para limpieza y cuidados de 
ancianos, tengo experiencia. 
Tel: 656 754 848.

g Busquem una persona respon·
sable i amb experiència per a 
portar vinya d'oliveres a Olesa 
(360 oliveres). Tel: 697 713 250 
i 606 452 341 (a partir de les 21 
hores).

g Assistent administrativa fre-
elance, presencial o des de 
casa. Hores i preu a convenir 
segons tasques. Tel: 609 878 
233 (Eva).

g Professora amb més de 20 anys 
d'experiència s'ofereix per donar 
classes de repàs de Primària, 
ESO i Batxillerat. Disponibilitat 
horària, també a domicili. Preus 
a convenir. Tel 639 228 836.

g Estudiant de Medicina s'ofe-
reix per fer cangur, classes 
de repàs i d'anglès durant 
l'estiu. Tel: 600 082 429 
(Cristina).

g Se ofrece chico para todo: man·
tenimiento en general para em·
presas y particulares, oficial de 
primera en sala de despiece de 
cerdos. Tel: 616 322 794.

Automotor
g Es lloga garatge al Passeig 

del Progrés, 79. Preu: 50 eu-
ros. Interessats, contactar 
amb el tel: 692 969 151 (Mari 
Carmen).

g Es ven boxer tancat amb 
dues places d'aparcament 
per cotxes mitjans, al carrer 
Lluís Puigjaner, 23 (Correus). 
Preu: 24.000 euros. Tel: 619 
502 464.

g Es lloga garatge/traster zona del 
Casc Antic, entrada única apte 
per moto o quad, 80 € al mes. 
Tel: 610 487 355.

g Es traspassa llicencia de taxi 
en actiu a Olesa de Montser-
rat. Interessats, trucar al tel: 
649 722 405.

g Se alquila plaza de parking 
en carrer Barcelona esquina 
Jaume de Viver. Preu: 40 eu-
ros. Tel: 652 406 790.

g Venta de plaza de parking en 
calle Benet Margarit, 24 (La Cen·
tral). Tel: 673 859 299.

Immobiliari
g Vendo dúplex en Olesa, 5 habi·

taciones dobles, una en suita, 
cocina office, 2 baños completos, 
135 m2, terraza de 30 m2,  par·
king grande, trastero, más zona 
comunitaria. Tel: 605 263 204.

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

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 du·
rant dos mesos.

Moltes 
felicitats

BIEL!
27 Març. Et desitgem el teu 
germà Daniel i els teus pares 
que t'estimen molt.

Moltes 
felicitats

TONI!
De part de la 
teva dona i 
les teves filles! 
19/03/2017
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