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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
La (des)comunicació
Hi ha un experiment que es pot pro·
var al metro, al carrer, al bus, en una 
botiga de roba, és igual, només calen 
persones i mòbils. I malgrat que pugui 
semblar el contrari, en aquests temps, 
la gent atrapada per les pantalles tàc·
tils que utilitza més els dits que la vista, 
xoca, es colpeja i es freguen els cossos; 
es demana "perdó" pel contacte no 
desitjat i torna a submergir·se en la 
tablet, l'iPhone o l'iPad. És igual el mo·
del, la marca i la tecnologia que porti. 
Avui les relacions socials estan molt 
marcades per la dependència gairebé 
permanent que tenen les persones amb 
els dispositius amb pantalles tàctils.
Avui tenim desenes o centenes d’amics, 
encara que la major part del temps 
no els tinguem físicament a prop, de 
manera que gairebé sempre estiguem 
o ens sentim sols. Quant fa que no mi·
rem a un amic veritablement als ulls? 
No creieu que passem massa temps 
mirant un nom o una foto en una pan·
talla i d'aquesta manera pensem que 
mantenim una amistat?
En obrir els nostres ordinadors, en lloc 
de donar·li vida a una xarxa social, el 
que en realitat estem fent, és tancar 
una porta més a la sociabilitat. La 
tecnologia ens ofereix la il·lusió de la 
companyia, la proximitat, la comunitat 
i la inclusió, quan en veritat el que 
fa és submergir·nos en un estat de 
confusió que no és real i que s'acaba 
quan desconnectem els aparells que 
ens esclavitzen.
No és comú veure en reunions, en tro·
bades que la gent agafa el mòbil com 
el recurs més fàcil per evitar entaular 
un diàleg? Per què és tan necessari 
mirar la llista de contactes, les actu·
alitzacions de programes o els últims 
missatges de Whatsapp si podem 
socialitzar en temps real i interactuar 
amb persones com fèiem fa un temps 
no molt llunyà? Què ens porta a trobar 
satisfacció en mirar a una pantalla en 
lloc d'esforçar per mantenir una con·
versa cara a cara?
Molts dels nostres nens no s'embruten 
quan juguen, simplement se'ls cansa la 
vista , el cervell i els dits de les mans. 
És això el que realment volem? Què 
passarà d’aquí a uns anys? Estem domi·
nats per la mateixa tecnologia que vam 
crear? Passem moltes hores sense un 
real contacte visual amb el nostre in·
terlocutor i no podem suportar sortir de 
casa sense la nostra tecnologia mòbil.
Potser és hora que provem un dia, 
només un dia, com és allò de passar 
24 hores sense aquesta dependència 
il·lusòria i viure el món real tal com és.
Bona lectura d’aquesta edició! Salut!

216
Són les places disponibles a les llars 
d’infants d’Olesa per al proper curs 
escolar. El divendres 12 de maig 
finalitza el procés de preinscripció 
per a totes les llars d’infants (pú·
bliques i privades subvencionades). 
Per al curs 2017·2018 es proposen 
un total de 216 places distribuïdes 
en 23 grups de 0 a 3 anys, a les 
dues llars d'infants públiques, La 
Taitom i La Baldufa, i als tres cen·
tres privats subvencionats: Santa 
Maria, Escolàpies i Roda·Roda. Per 
al proper curs, l’oferta de places a 
llar d’infants a Olesa es distribueix 
de la següent manera: de P·0 hi ha 
5 grups i 40 places; de P·1, 9 grups 
amb 94 places i a P·2 també 9 grups 
i 82 places. La tècnica d’Ensenya·
ment de l’Ajuntament, Anna Font, 
ha explicat que aquesta és l’oferta 
inicial per fer les preinscripcions i 
que, a partir del 12 de maig quan 
acabi el procés, es coneixerà quina 
és la demanda real del municipi i si 
cal fer modificacions. 

2
Són els nous cicles autoritzats per 
la Generalitat i que oferirà l’IES 
Daniel Blanxart a partir del proper 
curs, després de les pressions que 
l’Ajuntament i el propi centre han 
fet al departament d’Ensenyament 
reclamant l’ampliació de l’oferta 

de formació professional a Olesa. 
De fet, ja fa temps que l’alcaldes·
sa d’Olesa, juntament amb altres 
alcaldes i alcaldesses del Baix Llo·
bregat Nord, i a través del Consell 
Comarcal, reclamen un repartiment 
equitatiu de l’oferta de formació 
professional al territori. Ara, per 
fi, s’ha aconseguit ampliar a Olesa 
aquesta oferta, que suposa recupe·
rar el cicle formatiu de grau mitjà en 
Gestió Administrativa i poder oferir 
un nou cicle, també de grau mitjà, 
d’atenció a les persones en situació 
de dependència, aquest últim, de 
tipus dual.
Aquests dos nous cicles de grau 
mitjà se sumen als que ja oferia 
l’institut Daniel Blanxart de sis·
temes Microinformàtics i Xarxes i 
el de Conducció d'Activitats Fisi·
coesportives en el medi natural. 
A més, l’institut també ofereix un 
cicle formatiu de grau superior 
d’administració i Finances, i dos 
programes de formació i inserció, 
un d’auxiliar de muntatges d’instal·
lacions elèctriques d’aigua i gas, 
i un d’auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic, en aquest darrer 
cas, per a alumnes amb necessitats 
educatives especials.

22.309,64 €
Són els ingressos màxims que una 
família ha de tenir per aspirar a la 

convocatòria de subvencions per al 
pagament del lloguer. El Departa·
ment d'Habitatge de l'Ajuntament 
ha informat que la Generalitat de 
Catalunya convoca, un any més, les 
subvencions per al pagament del 
lloguer. Per participar a la convoca·
tòria de 2017, cal que la persona sol·
licitant sigui titular d'un contracte de 
lloguer vigent, cal tenir la residència 
legal a Catalunya i uns ingressos 
familiars màxims de 22.309,64 €. 
La tècnica d’Habitatge de l’Ajunta·
ment, Maica Ribas, ha explicat que 
tot i que la Generalitat de Catalunya 
ha establert aquest topall d'ingres·
sos, després hi ha un càlcul per tal 
d'establir la situació de cada unitat 
familiar. La subvenció suposarà el 
40 % de l'import del lloguer anual 
d’aquest 2017 amb un màxim de 
2.400 €. 
Les sol·licituds es poden presentar 
fins el 19 de juny. Per tal d'explicar 
quina és la documentació acredi·
tativa que cal presentar, l'Oficina 
Local d'Habitatge ha organitzat 
dues sessions informatives el 16 de 
maig: a les 11 i a les 19 hores, a la 
sala de sessions de l’Ajuntament, 
on s’exposarà com cal emplenar 
els formularis així com la diferent 
documentació que cal acreditar per 
accedir als ajuts per al pagament 
del lloguer. 

Això passa al poble

Farmàcies de torn diürn  - maig 2017
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

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

dimarts 23 ALAVEDRA
dimecres 24 BARGALLÓ
dijous 25 VENDRANES  
divendres 26 BERENGUER
dissabte 27 LEY
diumenge 28 MATAS
dilluns 29 ALAVEDRA
dimarts 30 BARGALLÓ   
dimecres 31 VENDRANES         
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1929
Va ser l’any de construcció de l’antic 
escorxador d’Olesa. Els propers 13 
i 14 de maig l’Ajuntament organitza 
una jornada de portes obertes per a 
que tothom que vulgui pugui visitar 
l’antic Escorxador, reconvertit ara 
en edifici públic.  Actualment, es 
troba al Catàleg de Protecció Histo·
ricoartístic d’Olesa de Montserrat i 
a l’Inventari del Patrimoni Arquitec·
tònic Català. El dissabte 13, l’horari 
serà de 17 a 20 hores i el diumenge 
14, d’11 a 14 hores.

1
El passat dilluns 1 de maig, amb 
molt bones sensacions, Olesa va po·
sar el punt i final a la temporada de 
representacions de La Passió 2017, 
després d’un total de nou sessions.
Pocs minuts després de les dues 
de la tarda, i amb l’atenta mirada 
d’una platea totalment entregada, 
els centenars d’olesans i olesanes 
que un dia més feien possible l’es·
pectacle veien tancar·se el teló de 
La Passió per darrera vegada aquest 
any. Mentre els actors i les actrius 
començaven a acomiadar·se els 
uns als altres, entre els assistents 
vinguts d’arreu de Catalunya s’hi 
comentava la impactant posada en 
escena del drama sacre olesà i se’n 
lloava la interpretació dels diversos 
papers principals.
I és que, pel president de La Passió, 
Sam Carrique, i pel responsable de 
l’equip de direcció del muntatge, 
Ignasi Campmany, aquesta tempo·
rada de Passió ha sigut una de les 
millors dels darrers anys des del 
punt de vista artístic i escènic mal·
grat el relleu en papers principals, 
una aposta que Carrique qualificava 
d’arriscada el dia de l’estrena de la 
temporada, ara fa una mica menys 
de dos mesos. I és que aquesta 
temporada s’ha caracteritzat per 
flamants incorporacions motivades 
pel simple fet que hi ha actors que 
l’any que ve ja han anunciat que no 
seguiran en el seu paper.
Així, aquesta temporada s’ha tancat 
amb l’estrena en el paper de Judes 
de Josep Maria Cascante, després 
de deu anys de ser interpretat per 
Ignasi Campmany, també respon·

sable de l’equip de direcció. Pel que 
fa al Sant Joan, s’hi ha incorporat 
Daniel Busson (que compartirà 
paper amb Pau Povill i Roger Forn, 
que estat el darrer any que l’ha in·
terpretat). Al paper de Sant Pere s’hi 
ha incorporat Francesc Xairó (que 
l’ha compartit amb Raül Díaz i Joan 
Povill, que la temporada vinent ja 
no el farà); i en el paper de la Mare 
de Déu s’hi ha incorporat Silvia de 
Paco, que l’ha compartit amb Tona 
Cerdeira i enguany per darrer cop 
amb Núria Riera.
Tot un reguitzell de noms, la ma·
joria d’actors i actrius amateurs. 
Precisament, pel president de La 
Passió aquest ha estat un dels grans 
secrets que un any més han tornat a 
fer únic un espectacle que mica en 
mica comença a recuperar públic.  
Precisament, si bé encara no hi ha 
xifres oficials d’assistència, Sam 
Carrique ha assegurat que “molt 
probablement la xifra d’espectadors 
serà major que en el darrer any” 
(quan ja van visitar la Passió prop de 
7.000 persones). En aquest sentit, si 
bé Carrique ha assegurat que amb 
aquestes xifres encara no poden 
donar·se per satisfets, ha qualificat 
de “molt positiva” la tendència a 
l’alça de la xifra d’espectadors que 
ve repetint·se des de tres anys ençà.
Qui també estava d’allò més satisfet 
per la feina ben feta durant la tem·
porada era el cap visible de l’equip 
de direcció escènica de La Passió, 
Ignasi Campmany. Pel responsable 
de l'equip artístic del muntatge, el 
tret més positiu de la temporada 
d’enguany ha estat veure com cen·
tenars d’olesans i olesanes des de 
l’anonimat han seguit aportant el 
seu gra de sorra per tornar a fer un 
any més un gran espectacle.

3,1
Són el milions d’euros que, al ple or·
dinari del mes d’abril, l’Ajuntament 
ha aprovat per a fer front a diferents 
projectes d’inversions i que prove·
nen del romanent de Tresoreria. El 
principal projectes és la riera de Can 
Carreras, per al qual l’Ajuntament hi 
destinarà 1.250.000 euros. La resta 
dels diners es destinaran a actuaci·
ons com la millora del clavegueram 

al carrer Barcelona, a tocar l’estació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat; 
l’arranjament del pont de la Kao, 
la redacció de projectes, els nous 
vestidors del pavelló Salvador bo·
ada i l’adequació dels vasos de les 
piscines municipals, la quarta fase 
de l’Escorxador, el parc de Puigven·
tós, adequació d’edificis municipals, 
ordres d’execució urbanística, pro·
cessos d’informació via noves tec·
nologies i a completar la partida de 
pressupostos participatius.
Una altra part dels diners del ro·
manent també es va acordar al ple, 
que es destinaria a cancel·lar cinc 
préstecs que, segons el regidor res·
ponsable de l’àrea d’Economia, Joan 
Segado, tenien un interès abusiu. En 
total, s’hi destinen 561.000 euros.

26
El 26 d’abril el jurat qualificador va 
escollir la proposta presentada per 
José Puente del Solar (Ripollet), que 
es va convertir en el guanyador del 
Concurs de Cartells de Festa Major 
d’Olesa 2017. El regidor de Festes, 
Jordi López, ha destacat que el jurat 
qualificador ha escollit la proposta 
de Puente per “l’impacte visual” 
que provoca el cartell amb l’efecte 
de diferents colors, així com “la 
simplicitat de les línies” i el fet que 
no s’assembla a cap dels cartells 
guanyadors d’anys anteriors.
El regidor de Festes ha valorat 
positivament la bona participació 
en el concurs d’enguany, amb dis·
set obres presentades, la mateixa 
quantitat que en la darrera edició.

57.475 €
És el pressupost destinat per l’Ajun·
tament per a la rehabilitació de 
l’emblemàtica Torre del Rellotge. 
El projecte d’intervenció consisteix 
en rehabilitar l’interior i el terrat del 
campanar i solucionar els proble·

mes de seguretat i de conservació 
que presenten les escales i que, 
en un dels trams ja té un reforç 
metàl·lic per evitar qualsevol perill 
d’esfondrament. Els treballs preve·
uen substituir les escales actuals 
per unes de noves, construïdes 
amb estructura metàl·lica, ordenar 
les instal·lacions, sanejar els re·
vestiments del murs i col·locar un 
nou sistema d’il·luminació interior. 
També es millorarà el terrat, se’n 
facilitarà  l’accés amb unes noves 
escales, es desmuntarà l’antic me·
canisme de toc de campanes i els 
pesos que no estan en ús.
Actualment l'accés a aquesta torre, 
ubicada a la plaça Nova, està res·
tringit per l’estat de deteriorament 
de l’estructura. Amb aquesta re·
habilitació s’obre la possibilitat de 
convertir aquest punt en un indret 
visitable del municipi.

1977
Va ser l’any de la mort del músic ole·
sà Llorenç Sales i Tots. El passat 22 
d’abril, l’Ajuntament va organitzar 
un acte d'homenatge al músic per 
la seva vinculació a la vida musical 
de la nostra vila així com la gran 
contribució a la música catalana. 
L'acte ha consistit en col·locar una 
placa commemorativa a la façana 
del carrer Església on va néixer i 
viure el mestre Sales i que servirà 
per posar en valor i mantenir viva 
la seva memòria.
L'acte va començar a les 20 hores a 
la plaça de la Sardana quan la Cobla 
Vila d'Olesa, representants muni·
cipals i el públic assistent a l'acte 
han anat en cercavila fins al carrer 
Església per dur a terme el descobri·
ment de la placa commemorativa. 
L'alcaldessa, Pilar Puimedon, ha pre·
sidit l'acte i ha destacat que "Olesa 
tenia un deute amb Llorenç Sales i 

Això passa al poble (cont.)

El jurat amb el cartell Foto: AOM

Placa per Llorenç Foto: ACF
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Això passa al poble (cont.)
que ja fa molts anys que s'hauria 
d'haver fet un reconeixement". En 
tot cas, Puimedon, acompanyada 
de la filla del mestre Sales, Neus 
Sales, han estat les encarregades 
de destapar la placa i evidenciar 
que "Olesa encara s'enrecorda de 
Llorenç Sales i mostra d'això és tota 
la gent que s'ha apropat a l'acte".
Per part de la família Sales han 
mostrat molt agraïts i agraïdes pel 
reconeixement i amb satisfacció que 
la gran tasca que va desenvolupar 
per la música sigui recordada i po·
sada en valor. L'acte ha estat seguit 
per una setantena de persones així 
com per membres de l'equip de 
govern i el president de l'ACF Olesa 
Sardanista, Pere Salvador. L'acte 
commemoratiu ha acabat amb la 
Cobla Vila d'Olesa tocant la sardana 
"Mercè", una de les composicions 
del músic olesà. 

8
Són els anys de durada del nou 
contracte de recollida de residus i 

neteja viària que l’Ajuntament va 
signar amb l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, per un 
cost de gairebé 13,8 milions d’euros. 
Una de les diferències i millores 
destacables del nou contracte és el 
fet que la recollida selectiva ja no 
es fa conjuntament amb el Consell 
Comarcal, sinó que està inclosa 
dins el mateix contracte. El canvi i 
l’augment de maquinària de recolli·
da d’escombraries i neteja viària és 
també una de les novetats i millo·
res destacades del nou contracte. 
Ja ha entrat en servei una segona 
escombradora i una segona hidro·
netejadora, que no només permeten 
ampliar el servei que duen a terme, 
sinó que són més eficients, menys 
contaminants i més silencioses que 
les actuals.
El gran canvi i el final de la implanta·
ció del contracte es completarà amb 
la renovació de tots els contenidors 
i quan entrin en funcionament els 
nous camions de recollida. Inicial·
ment estava previst fer·ho el mes 
de març però s’ha retardat perquè 
la concessionària no tenia encara 
els nous vehicles, que ara fan la 
recollida lateral. Els nous vehicles 
tenen també nova imatge corpora·
tiva, amb el lema “Amb tu és més 
fàcil una Olesa neta”.
Que la recollida selectiva ara vagi a 
càrrec del propi contracte municipal 
comporta que hi hagi més conteni·
dors de cada fracció, passant dels 

70 actuals de mitjana a 90. A més, 
segons el tècnic de Medi Ambient, 
també s’amplien els punts de reco·
llida selectiva. Els nous contenidors 
són molt més accessibles que els 
actuals, ja que es redueix l’alçària 
de la zona de càrrega. A més, els de 
rebuig tenen una maneta especial 
d’obertura i un peu més fàcil d’uti·
litzar, alhora que també tenen tapa 
amb tancament retardat. A més, 
tenen unes franges de relleu a la 
part frontal per tal que les persones 
invidents puguin detectar a quina 
fracció correspon cadascun.

111
Van ser les obres d'alumnes de tots 
els centres educatius de primària 
i de secundària d'Olesa que van 
participar del 25è Premi Sant Jordi 
infantil i juvenil de conte i narració 
breu en català. L'escenari del Parc 
Municipal ha acollit el lliurament 
de premis, que ha estat seguit per 
centenars de famílies. 
Els guanyadors i les guanyadores de 
les diferents categories van rebre 
de mans de l'alcaldessa i regidora 
d'Ensenyament, Pilar Puimedon, i 
dels directors i directores dels dife·
rents centres educatius, un trofeu i 
un val per a un lot de llibres. Tots els 
i les finalistes també van rebre un 
xec·regal i un diploma acreditatiu. 
Com és habitual, el premi Sant Jordi 
es va dividir en diferents categories. 
A la categoria A, per a alumnes de 

primer i segon d'educació primà·
ria, el primer premi va ser per a 
Francesc Larramona Velázquez, de 
7 anys, pel conte “La ciutat als nú·
vols”, i el segon premi per a Yasmin 
López Jbari, de 7 anys, pel conte “El 
petit monstre”.
A la categoria B, per a alumnes de 
tercer i quart curs de primària, el 
primer premi va ser per a Clara 
Zayas Espín, de 10 anys, pel conte 
“La camisa, la corbata i el penjador 
d'aventurers”, i el segon per a Martí 
Amigó Conde, de 10 anys, pel conte 
“La baldufa orgullosa”.
A la categoria C, per a alumnes de 
cinquè i sisè de primària, el premi 
se'l va endur Claudia Chicón Frias, 
de 11 anys, pel conte “Una cullera 
diferent”, i el segon premi per a 
Jan Cànovas Cascante, de 11 anys, 
pel conte “Un mag i un conill molt 
especials”.
A la categoria D, per a alumnes 
de primer i segon d'ESO, el primer 
premi va ser per a Guillem Bigordà 
Freixas, de 13 anys, pel conte “I 
tu, qui ets?”, i el segon premi per a 
Clara Voltas Viñals, de 12 anys, pel 
conte “Un dia que semblava com 
qualsevol altre”.
Finalment, i a la categoria E, per a 
alumnes de tercer i quart d'ESO, 
el primer premi va ser per a Aina 
Cerdeira Canals, de 15 anys, pel 
conte “L'esport i la terra”; i el segon 
premi per a Adrià Pérez Galobart, 
de 15 anys, per “Per sempre, petita 
Juliett”. 08640

Novetats netes Foto: AOM
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Correu
Agraïment
La presidenta de l’Associació Dones 
i Progrés, Rosina López vol agrair 
a la Comunitat Minera Olesana 
l’amabilitat que han tingut en cedir 
la seva sala d'actes a l’associació, 
per realitzar els diversos tallers de 
Ho'onopono pel creixement perso·
nal tant de dones com d'homes, 
realitzats per Marian Nomen durant 
els mesos de febrer i març.
ADP

Salvado!
Desde estas líneas, quiero agra·
decer a la Policía Local de Olesa 
de Montserrat y en especial, a los 
agentes que atendieron mi llamada 
de socorro el pasado 7 de abril, 
para intentar salvar la vida de mi 
perro, que había caído al agua en el 
canal del “Areny del Molí”. Gracias 
a ellos se pudo rescatar y hoy sigue 
entre nosotros. También se lo quie·
ro agradecer a mi amigo Nico, que 
estuvo presente y a los bomberos 
de Martorell, que también hicieron 
acto de presencia por si era nece·
saria su intervención. Mil gracias.
José Antonio Redolat

Nova auca
Des de mitjans d’abril, ja es poden 
llegir les cobles que conformen la 
Nova Auca del Medi Ambient al car·
rer Sant Josep Oriol. Des de la Co·

missió Auca agraïm, enormement 
a Jordi Vallverdú, autor del text de 
les cobles; a Robert Casals i Josep 
Batlle per la cal·ligrafia dels textos, 
als propietaris de Ca la Clota per 
cedir·nos l’espai, a l’Ajuntament 
pel seu suport i col·laboració en tot 
moment i a les entitats i centres 
escolars implicats en el projecte.
Volem recordar que del 2 al 4 de 
juny es pintaran els quadres de 
l’auca, un cap de setmana on el 
carrer Sant Josep Oriol tornarà a 
ser una festa amb la participació 
de persones de totes les edats. 
Dins l’activitat, és previst retre un 
homenatge a l’antiga auca de la 
natura, iniciativa de la UEC de l’any 
1983, reservant·li un espai ben es·
pecial. A més, del 2 al 13 de juny, 
hi haurà una exposició a la Casa de 
Cultura amb fotografies d’aquesta 
primera auca. Les persones que 
tinguin imatges i les vulguin cedir, 
ho poden fer de dues maneres: 
presencialment a l'Escola d'Arts i 
Oficis (de 17 a 21 hores) o a la UEC 
(de 19 a 21 hores). També es poden 
enviar per correu electrònic a les 
adreces: junta@uecolesam.org o 
secretaria@artsioficis.cat.
La Comissió Auca és formada per 
Joan Povill (Escola Povill), Mercè 
Segura (Fundació Escola Munici·
pal d’Arts i Oficis) i Felip Carreras, 
Montserrat Jané i Olga Solà (UEC 
Olesa).
UEC

Miracles
He sofert un conjunt de malalties i 
fa breus dies vaig anar a la Clínica 
del Dr. Gàlvez d’electrofisiologia 
aplicada per si em podien arranjar 
un xic. Els vaig prometre que quan 
finalitzes les sessions els enviaria 
una missiva. L’amabilitat i l’esforç 
que varen posar per millorar·me
havia d’agrair·ho. Aquí escric una 
repetició de la carta que vaig envi·
ar a la Clínica. Després de la salu·
tació corresponent vaig començar 
dient: “Sóc catòlica practicant i són 
moltes les vegades que tinc dub·
tes. Un cert dia vaig preguntar·me 
perquè en temps de Jesus crist hi 
havia tants miracles i ara.. perquè 
jo no puc curar·me? Pensant un 

xic, vaig arribar a la conclusió de 
que els miracles també existeixen 
són els avançaments de la ciència 
mèdica, vostè doctor i els seus 
“apòstols” amb els seus treballs 
són els resultats d’aquestes cura·
cions”.
Maria Mercè Boada

Passejada matinal 
amb en Josep Maria 
Palau

Al llarg de vuit o nou anys
hem compartit, cada dia,
·sempre amb goig i harmonia
actuant com bons companys·
d’un passejar matinal
entre herbei i terra seca,
passant per la Creu de Beca
per gaudir d’aquest veral:
divers, bonic i trencat.

A l’estiu, de matinada
i a l’hivern entre boirada,
hem contemplat Montserrat.

Els primers raig de Sol
la fan de color de rossa,
a la carena hi reposa
el bisbe estès romanc sol
esperant ser alliberat
del seu estrany encanteri.
Com veieu, fins el misteri,
envolta el lloc que hem triat.

I gaudim: de l’eixir el Sol,
fins i tot de la conversa,
que és amena i diversa,
del dolç cant del rossinyol,
del plugim o bé del vent,
de l’encant de primavera...
tot ens plau i ens encisera,
fins es preocupa la gent
si un dia un va sol,
pregunten amb avidesa
·ja que és una raresa
que un de sol doni el vol·
i el company?, que li ha passat?,
la gent està acostumada

a veure’ns junts i els agrada.
El suport no ens ha faltat
si un dia ha convingut.
Un matí que roinejava
més del normal, amarava,
n’he quedat ben convençut.

Una veïna, al passar,
veien que ens mullaríem,
·per evitar·ho corríem·
es compadir i ens deixà
un paraigua a cadascú.
Ens anar de meravella,
la dona, que no era vella,
tingué més sentit comú.

Com veieu, queda palès,
que a la gent els agrada
veure’ns fent la passejada,
ho demostra l’interès.

Han convertit el camí,
els anys, en una pujada
costeruda i pesada
i no la podem seguir.
Sols ens queda l’amistat,
que segueix sent compartida.
No pots anar per la vida
contra la realitat.

Tu has assolit el cimal
i traspassat la carena
·amb la ment clara i serena·
fent del bé el teu ideal.
Miquel Guillamón, 14/4

 El periòdic 08640 no es fa respon·
sable del contingut de les cartes 
(opinions, comentaris, rèpliques 
i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva 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 pro·
peres 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

El gos agraït Foto: JAR

Josep Maria Palau, en el record Foto: MG
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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
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Exposicions

Manualitats amb Dones i 
progrés. Del 12 al 21 de maig, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
associació Dones i progrés.

Dimarts 9
Va de concert! A les 18 i a les 
19.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Dimecres 10
Va de concert! A les 18 i a les 
19.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Xerrada sobre la innovació 
educativa: “Currículum 
educatiu: innovació”. A les 
18.30 h, a l’antic escorxador. 
Organització: AV La Rambla·
L’Eixample.

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

Tallers familiars: joc de 
descoberta per a les famílies 
amb infants de 18 a 36 mesos. 
A les 17 h, a la llar d’infants 
Taitom.

Dijous 11
Va de concert! A les 18 i a les 
19.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Conferència: “Caminant de 
Montserrat a Núria”, ruta de 
pelegrinatge modern, fet amb 
els cinc sentits i venda de llibres. 
A les 19 h, a la Biblioteca. 
Organització: CMRO i Biblioteca.

Divendres 12
Va de concert! A les 18 i a les 
19.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola de Música.

Club de Lectura “Llegir Proust”. 
A les 18.30 h. Organització: 
OlesaAteneu.

Dissabte 13
Jornada solidària ocio-
esportiva, per la investigació 
del càncer infantil. A les 
10h, a l’escola Montserrat. 
Organització: AMPA i Claustre 
de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat.

Club de Lectura “Llegir el 
Teatre”, conduït per Espe Piñero. 
A les 11 h, a la Biblioteca.

Concert final de la Sardana 
de l’any. Cobles Sant Jordi·
Ciutat de Barcelona i Principal 
del Llobregat. A la primera part, 
sardanes finalistes. A la segona 
part, interpretació de fragments 
de La Passió amb arranjaments 
per a  dues cobles, cors a càrrec 
de l’Escolania i Cor Jove i la Coral 
Sant Esteve. L’Esbart Olesa farà 
el final de festa amb l’espectacle 
“Catalunya”. A les 17.30 h, al 
teatre La Passió i a la Plaça de 
l’Oli. Organització: Confederació 
Sardanista de Catalunya i ACF 
Olesa Sardanista.

Festa dels colors, Holi 
Festival Olesa. A les 18 h, al 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Diumenge 14
Acció de neteja i educació 
ambiental al medi natural. 
Campanya “Let’s Clean Up 
Europe”, Setmana Europea de 
la  Prevenció de  Residus. A 
les 10 h, al terme municipal 
d’Olesa. Cal inscripció prèvia. 
Organització: Ajuntament.

Festa de la Primavera i paella 
popular tradicional. A les 11 h, 
a la plaça dels Països Catalans. 
Organització: AV La Central·
L’Olivera.

Aplec de la Sardana d’Olesa 
i gran paella de l’aplec. A 
les 12 h, al Parc Municipal. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dilluns 15
Va de concert! A les 18 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola de Música.

Concert de Combos al 
Bibliolilà. A les 19.30 h, a la 
Biblioteca. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dimarts 16
Xerrada “Les set claus per 
brillar amb llum pròpia: treu el 
millor de tu mateix”. Per a joves 
a partir de 14 anys. A les 17.30 
h, al Bibliolilà.

Dimecres 17
Xerrada sobre les direccions, 
l'autonomia i l'avaluació, 
encabida dins el curs 
d'educació crítica: “Gestió 
educativa”. A les 18.30 h, a 
l’antic escorxador. Organització: 
AV La Rambla·L’Eixample.

Presentació del llibre Sense 
títol no hi ha llibre, de Maria 
Montoriol Llopart. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

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

Dijous 18
Sortida literària per Olesa, 
amb lectures relacionades. A 
les 11 h, al Parc de l’Estatut. 
Organització: AV La Rambla·
Eixample.

Divendres 19
Hora del conte, amb Santi 
Rovira, per a infants a partir de 4 
anys. A les 18 h, a la Biblioteca.

Representació de l’obra 
d’Agatha Christie “Deu 
negrets”. A les 22 h, a l’UEC. 
Organització. Companyia Locus i 
UEC.

Dissabte 20
XVII Trobada d’esbarts 
infantils i juvenils, amb  la 
participació de l’Esbart Queralt 
de Berga, l’Esbart Rocasagna 
de Gelida i l’Esbart Olesà. A 
les 18 h, al Parc Municipal. 
Organització: Esbart Olesà.

Representació de l’obra 
d’Agatha Christie “Deu 
negrets”. A les 22 h, a l’UEC. 
Organització. Companyia Locus i 
UEC.

Matadero Jam Session, 
final de la temporada 2017. A 
les 19 h, a l’antic escorxador. 
Organització: AV La Rambla·
L’Eixample.

Intercanvi de punts de llibre. 
A les 10 h, a la Biblioteca. 
Organització: 7 dones x punt.

Club de Lectura de Novel·la 
Negra. A les 11 h, a la 
Biblioteca.

Diumenge 21
Representació de l’obra 
d’Agatha Christie “Deu 
negrets”. A les 18.30 h, a l’UEC. 
Organització. Companyia Locus i 
UEC.

Sisena caminada popular. 
A les 9.30 h, des de la Plaça 
Catalunya. Organització: 
Associació Ariadna.

Concert de primavera, amb 
“Les veus d’Ariadna”. A les 
18 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Ariadna.

L’agenda del maig '17
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Trencaclosques col·lectiu. En 
horari a determinar, al Bibliolilà. 
Organització: Associació de 
Voluntaris d’Olesa.

Dimarts 23
Xic session. A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola de Música.

Dimecres 24
Xic session. A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola de Música.

Debat a bat: “El que diu si no 
dius”, activitat per a joves de 
12 a 16 anys per pensar, crear i 
divertir·nos de la mà de l’autor 
Shaun Tan. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca.

Xerrada i passi documental 
sobre l'educació al MST, 
encabida dins el curs 
d'educació crítica: “Educar per 
transformar”. A les 18.30 h, a 
l’antic escorxador. Organització: 
AV La Rambla·L’Eixample.

Divendres 26
Club de lectura general, 
conduït per Maria Montoriol. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca.

Lliurament de premis del 17è 
concurs de dibuix escolar i 
del setè concurs de fotografia 
digital. A les 19.30 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola 
d’Arts  i Oficis.

Formació Wikitakes: 
com penjar fotografies a la 
Viquipèdia. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

Dissabte 27
9a Mostra d’entitats, amb 
activitats als estands de les 
entitats i a l’escenari principal. 
D’11.00 a 21.00 h, al Parc 
Municipal. Organització: 

Ajuntament i Xarxa d’Entitats 
d’Olesa.

Story time “Indian & 
Cowboy”, per a nens i nenes de 
tres a vuit anys. A les 11 h, a la 
Biblioteca. Organització: Kids & 
us.
 
Diumenge 28
Sortida fotogràfica: “Vikitakes 
de natura”. A les 9 h, des de la 
plaça Fèlix Figueres i Aragay. 
Organització: Ajuntament i 
Biblioteca.

Dinar de celebració del vintè 
aniversari de l’Associació 
Ariadna. A les 14 h, al Cafè del 
Centre. 

Cinema infantil: Kubo y las dos 
cuerdas mágicas. A les 17 h, al 
teatre El Casal. Organització: 
associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Cinema d’autor, amb 
pel·lícula a determinar. A 
les 19 h, al teatre El Casal. 
Organització: associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Pep Lladó, cançó d’autor. A 
les 18.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Amics 
de l’Orgue i de les Arts.

Dimecres 31
Club de Lectura Infantil: 
Menjallibres. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca.

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

Horaris
El Gimnàs Harondo 2 ha ampliat 
horaris de zumba, aeròbic, hip·
hop, condicionament físic, de·
fensa personal, per poder oferir 
un millor servei. Per obtenir més 
informació, contacteu al telèfon 
93 778 5071 (Pere).

Sardanes
Olesa Sardanista segueix amb els 
actes de celebració del seu 60è 
aniversari, i ho fa amb un plat 
fort: el Concert Final de la Sarda·
na de l’Any, previst pel dissabte 
dia 13 al Teatre de La Passió, 
el 37è Aplec d’Olesa Sardanista 
i la Segona Trobada d’Escoles 
Sardanistes, que es celebraran 
el proper diumenge 14 al Parc 
Municipal, i que de ben segur 
convertiran Olesa en l’epicentre 
de les activitats sardanistes or·
ganitzades al país aquell cap de 
setmana. Es preveu l’assistència 
de més d’un miler de persones 
per gaudir de la sardana en tots 
els seus exponents.
El Concert Final de la Sardana de 
l’Any 2016, concurs que organitza 
la Confederació Sardanista de 
Catalunya i en què els amants 
d’aquesta dansa trien les millors 
sardanes estrenades l’any 2016, 
arrencarà a les 17.30 i al Teatre 
de La Passió. Ho farà amb la 
interpretació de les 10 obres 
finalistes interpretades per les 
cobles Principal del Llobregat i 
Sant Jordi·Ciutat de Barcelona, 
i servirà perquè els assistents a 
l’acte decideixin el Premi Popular, 
i el jurat especialitzat triï el Premi 
de la Crítica i el Premi Joventut. 
Ja a la segona part de l’acte, la 
cultura popular olesana prendrà 
protagonisme amb la interpreta·
ció de diversos fragments de La 
Passió d’Olesa (amb la música 

arranjada per a dues cobles, cors, 
piano i percussió), i de l’especta·
cle “Catalunya” de l’Esbart Ole·
sà. D’aquesta manera, l’entitat 
olesana pretén acostar un dels 
esdeveniments més destacats del 
calendari sardanista anual a tots 
els olesans i olesanes i,  alhora, 
mostrar al nombrós públic que ar·
rossega anualment aquesta cita 
alguns dels trets més caracterís·
tics de la cultura popular olesana. 
Ja diumenge, l’entitat olesana en 
particular i el món sardanista en 
general, no descansa. I és que 
Olesa acull el 37è Aplec de la 
Sardana i la 2a Trobada d’Esco·
les Sardanista: la gran cita anual 
dels amants d’aquesta dansa. En 
aquesta ocasió seran les cobles 
Sabadell, Ciutat de Cornellà i 
Vila d’Olesa les encarregades 
d’oferir el repertori triat, el que 
permetrà que des de les 12 del 
migdia i fins ben entrat el vespre, 
les sardanes no deixin de sonar 
al Parc Municipal. Per segon any 
consecutiu, els més petits seran 
també protagonistes gràcies a la 
segona Trobada d’Escoles Sarda·
nistes, en què els 225 alumnes 
participants del projecte educatiu 
El País a l’Escola demostraran 
les habilitats adquirides al llarg 
del curs.  
Entrades a www.ticketea.com i a 

la secretaria de La Passió. L’accés 
a l’aplec és gratuït.

Puntaires
El passat diumenge 23 d’abril 
el grup puntaires de la Rambla 
d’Olesa va participar a la 20a 
Trobada de Puntaires de Molle·
russa, on es va celebrar el 14è 
Concurs de Puntes i en el qual 
l’olesana Mari Carme Merino va 
obtenir el premi a la millor tasca 
en la categoria de guipur. El premi 

va consistir en un coixí d'or i un 
diploma.

Ariadna
Les noies de l’Associació Ariadna 
estan preparant la 6a caminada 
popular “Suma’t al rosa” per al 
proper diumenge 21 de maig 
amb sortida de la Plaça Catalunya 
a les 9.30 hores. El preu de la 
inscripció és de 10 € i inclou sa·
marreta, entrepà i aigua. Podeu 
fer la inscripció als següents es·
tabliments: Finques Bià (Anselm 
Clavé, 146), Base Sayas (Alfons 
Sala, 6), Forn de pa i pastisseries 
Magda (Almeria, 2) i a les para·
des Natura Camen i Lola Artero 
(Mercat Municipal).

Sardanistes a La Sardana Foto: ACF

L’olesana, amb el número 12 Foto: PRO
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Per altra banda, el diumenge 21 
de maig a les 18 hores, les “Veus 
d’Ariadna” faran el concert de 
Primavera a l’Auditori de la Casa 
de Cultura. El preu de l’entrada 
és de 5 €.
I dins del marc del vintè ani·
versari de la seva fundació, el 
diumenge 28 de maig, Ariadna 
organitza un dinar de celebració 
amb càtering a la sala polivalent 
del Casal d’Olesa a les 14 hores. 

47è Concurs  
de Pintura Local
El passat 2 de maig es va obrir 
el termini per segellar les teles 
per participar al 47è Concurs 
de Pintura Local que organitza 
anualment la Fundació Escola 
Municipal d’Arts i Oficis. Aquest 
concurs és el més antic que s’or·
ganitza des de l’Escola i té per 
objectiu no només promocionar 
els pintors locals, sinó també 
afavorir la producció artística que 
representa la nostra vila i el seu 
terme municipal.
Al concurs hi poden participar 
tots els artistes olesans que ho 
desitgin. Es lliuraran sis premis: 
Premi Comunitat Minera, Premi 
Cal Caspe, Premi Gabinet d’As·
sessors Antoni Pérez, Premi Àm·
bit Assessor, Premi Decomarc, i 
un premi Juvenil. 

Més informació a www.artsioficis.
cat o www.facebook.com/artsiofi·
cisolesa, o bé a l’Escola Municipal 
d’Arts i Oficis de 16 a 21 hores, 
telèfon: 93 778 1341.

ADF
L’Agrupació de Defensa Forestal 
ha creat una nova adreça de 
correu electrònic (adfolesa318@
gmail.com). L’actual, adfole·
sa175@gmail.com deixarà de fun·
cionar  en els propers mesos. Des 
de l’entitat, sol·liciten que, si us 
plau, actualitzeu les dades.

Olesa Ateneu
El proper divendres 19 de maig, i 
en col·laboració amb l'Escola Dai·
na·Isard, Olesa Ateneu comme·
mora els 500 anys de la Reforma 

protestant, un fet que va influir 
decisivament en la conformació 
del pensament, la cultura i l'edu·
cació europees. L'acte tindrà lloc 
a la sala d'audiovisuals de l'escola 
i s'hi projectarà la pel·lícula Lut·
her (17:30 hores) i a continuació 
en Lluís Busquets i Grabulosa 
hi pronunciarà una conferència. 
Per a més informació, si us plau, 
visita la pàgina especial que hem 
preparat al web de l’entitat.
Pel mateix motiu, el programa 
de ràdio quinzenal del dia 10 
de maig, el dedicarem a parlar 
d'aquesta efemèride (“Què diuen 
aquesta gent?”, Olesa Ràdio, 90.1 
FM, 20 hores). 

Medicaments  
fotosensibilizants
Els medicaments fotosensibilit·
zants són aquells que si es pre·
nen o s’apliquen abans o durant 
l’exposició solar poden provocar 
que la nostra pell reaccioni i pu·
guin aparèixer lesions que piquen 
com també inflamació, vermellor 
i/o butllofes.

Hi ha 2 tipus de reaccions:
· Fototòxiques: freqüents en 
medicaments presos per via oral 
i que a més quantitat presa més 
forta serà la reacció. L’aparició és 
ràpida, en 30 minuts ja apareix 
la lesió a la pell (vermellors, in·
flamació i/o butllofes)
· Fotoal·lèrgica: freqüents en 
medicaments aplicats sobre la 
pell (pomades, cremes...). No 
cal gaire quantitat per produir·se 
la reacció però l’aparició és més 
lenta, tarda entre 12 i 72 hores 
a aparèixer la vermellor i picor.
Per tant és important saber quins 
són els medicaments fotosensibi·
litzants i protegir·nos correcta·
ment amb un fotoprotector solar 
amb elevat factor de protecció 
durant tot l’any. Alguns medica·
ments fotosensibilitzants són: AI·
NES (antiinflamatoris), ansiolítics, 
fàrmacs antiacne, antibiòtics, 
anticonceptius, antidepressius, 
antiepilèptics, antihistamínics, 
antipsicòtics, antipsoriàsics, car·
diovasculars (estatines), diürè·
tics. Algun d’ells son medica·
ments que els pren un tant per 
cent molt elevat de la població, 
com omeprazol, ibuprofè, sim·
vastatina, alprazolam, lormeta·
zepam, lorazepam, fluoxetina, 
furosemida...
Per evitar aquestes reaccions 
hem d’utilitzar fotoproctectors 
solars i evitar el contacte amb 
el sol. Si s’ha de prendre un 
medicament fotosensibilitzant 
una vegada al dia, millor fer·ho 
a la nit perquè la concentració 
serà menor a l’endemà, quan és 
més possible que ens toqui el 
sol (i sempre amb fotoprotector 
solar!!!!)
Hem comentat alguns dels medi·
caments fotosensibilitzants més 
utilitzats però si sabeu que heu 
d’estar exposats al sol, abans de 
prendre cap medicació pregunteu 
al farmacèutic/a si és fotosensi·
bilitzant!!!! Us evitareu un bon 
ensurt.
Gemma Vendranes Matas
Farmacèutica Farmàcia Vendranes

08640
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La Portals
El passat diumenge, 2 d’abril, es 
va celebrar La Portals BTT amb 
més de 1.500 participants. La 
Unió Ciclista Olesana va presentar 
un equip de 15 ciclistes que van 
obtenir molt bons resultats, cal 
destacar la Simone Friedrich que 
va fer el millor temps de les dones 
i l’Estaquis Rodríguez que va fer 
el desè millor temps dels homes. 
Per la seva part, la resta dels par·
ticipants van situar·se en els llocs 
capdavanters, en definitiva, va ser 
tot un èxit pel ciclisme olesà. 

Escacs
El proper dissabte 27 de maig el 
Club d’Escacs Olesa oferirà unes 
simultànies a càrrec de la juga·
dora Gran Mestre Internacional 
Olga Alexandrova, contra 20 con·
trincants a ser possible totes elles 
femenines (només en cas de no co·
brir aquestes vint places es perme·
trà la participació de contrincants 

masculins). La jornada començarà 
a partir de les 17.30 hores, al Parc 
Municipal, estarà organitzada per 
la jugadora local Sònia Martín Di·
narès com a membre i en nom de 
la federació, i formarà part de la 
Fira d’Entitats.

Tennis Taula
Al Campionat d’Espanya (vete·
rans) celebrat a Reus, els olesans 
Renato, Jofre, Benito, Manel van 
acabar tercers a la categoria +40 
per equips; Renato també va aca·
bar al segon lloc en la categoria 
individual, Renato i Manel, tercers 
en dobles +50, i Jofre i Benito, 
campions en Dobles. Enhorabona!

Taekwondo
El proper diumenge 14 de maig, 
l’olesana Paula Álvarez (del gim·
nàs Harondo i que també entrena 
al CAR de Sant Cugat) participarà 
en la categoria junior en el Trofeu 
Federació Catalana de Taekwondo 

Absolut.
Per la seva part, els taekwondistes 
Júlia Alonso, Arnau Prado, David 
Nuñez i Pol Talavera (categoria 
infantil), Laura Bermúdez, Adrià 
Montserrat i Xavier Lucena (pre·
cadet), i Alejandra Paz (cadet) van 
participar al II Open de Taewkondo 
Vila de Bellveí, el passat dissabte 
6 de maig.

Tercera
Sant Jordi a Catalunya i brillant 
participació de l’arquera Aina Pla, 
a la primera jornada de la Lliga 
Nacional (categoria menors de 14 
anys) celebrada el cap de setma·
na del 22 i 23 d’abril a Madrid. La 
representant del Tir Arc Olesa va 
pujar al podi (bronze) després de 

Esport olesà

Bones sensacions a La Portals Foto: UCO Èxits al tennis taula Foto: TTO

El futur del taewkondo olesà Foto: PH
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Fora de joc

Al costat de l’estació de trens hi ha un        
“carrer”... És un carrer? Podria ser-ho defi-
nitivament? Quan? 

Els comentaris, els pots enviar al twitter del 
08640 #periodic08640

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

08640

08640

vèncer a l’andalusa Guzmán per un 
ajustat 6·5. Aina va aconseguir a 
la classificació acabar 7a amb 595 
punts.
Per altra banda, els tiradors cadets 
van participar, encara que no van 
sumar medalles; Bran Rodríguez 
es queda a tant sol 4 punts de 
les eliminatòries en sumar 536 
punts i Júlia Galera en menors, no 
troba les bones sensacions i cau 
eliminada a vuits de final davant 
la navarresa Arrizurieta per 2/6.

Derrota en semis
La semifinal del Campionat d'Es·
panya Aleví de Futbol Sala entre 
catalans i murcians celebrada al 
Pavelló Municipal d'Aldeanueva de 
la Vera va ser un partit veritable·
ment apassionant. Després d'anar 
per darrere en el marcador durant 
gairebé tot el partit, la selecció de 
la Regió de Múrcia va acabar por·
tant·se el pas a la final amb dos 
gols decisius en els minuts finals. 
Catalunya, que es va avançar per 

dues vegades amb els gols de 
Pau Codony i Martí Lara, va patir 
la remuntada murciana en dues 
ocasions, primer amb l'1·1 que va 
signar Noel Franco i ja en l'últim 
tram de la trobada amb el doblet 
d'Álvaro Sánchez que va sentenciar 
la victòria de la selecció murciana. 
Enhorabona Martí i a tot l’equip pel 
bon nivell demostrat!

Marxa nòrdica
El passat 8 d’abril es va celebrar a 
Elx, el I Campionat de Marxa Nòr·

dica de la Comunitat Valencia, on 
la parella d’olesans Miquel Coronel 
i Vittoria Doldo van aconseguir 
3 medalles, segon lloc a la seva 
categoria per la Vittoria i segona 
posició a la seva categoria i tercer 
lloc en la general absoluta per el 
Miquel. Enhorabona!

Esport olesà (cont.)

Miquel al pòdium Foto: MCCasi a la final Foto: FSO
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Per molts anys!

08640

Maig
Adelina Càceres Fernández (88), Adrià Cèspedes Altarriba (19), Agata Agut Domenech (47), Ainhoa Martínez Vilches (22), Akira Valero, Alba 
Pareja Pinos (28), Alejandro Fernández Molina (24), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (63), Angela Armengou Orriols (86), 
Angelina Dalmases (67), Anna Pérez Jané (5), Anna Voltà Palomares (16), Antonio Mangas García (51), Bernardino García Lopera (87), Berta 
Claramunt Folch (29), Carlos Antón (49), Carmen Artola Rull (77), Celestina Sopeña Pisose (79), Cristina Porterias Torres (23), Cristóbal Cano 
Belmonte (81), Daniel Pérez (27), Dídac Salabert Yañez (15), Eudald Daví Solà (13), Elisabeth Morral Antón (26), Emilio Folch Monfort (93), 
Evangelina Moreno Mora (77), Fèlix González Amoedo (35), Francisco Verdugo López (80), Irene Morrus Nartinez (44), Jaume Mampel i Ayuso, 
Jaume Volta Cortel (61), Javier Vega Nieto (13), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (32), Joan Sedeño Lobato (56), Joel Carrasco Bañales (17), 
Jordi Carballol (12), Jordi Grau López (49), Jordi Pons Badenas (45), Jorge Mangas Soldado (18), José Luis Espejo (47), Jose Luis Recme Aviles 
(50), José Manuel Salguero Tobes (38), Josefa Agulló López (79), Josep Casanovas, Josep Lluís Amador Nuñez (68), Josep Mallofré Boada (52), 
Josep Miravet Escrig (90), Josep Montserrat García (50), Juan Calvo Marcos (26), Judith Mora Riberes (22), Laia Solà Rivera (43), Lara Jaime 
Riera (23), Lluïsa Corsà Nolla (76), Lucía Lupacchini (34), Manuela Neira Cea (90), Marc Pérez Jané (2), Marc Soriano Amores (23), Maria Calsina 
Botines (69), Maria Rosa Villarreal López (42), Marina Montoya Bernades (33), Marta Voltà Palomares (16), Martina González Lupacchini (17), 
Mercè Bayona Gibert (49), Mercè Pallarès Costa (60), Miquel Camarero Xucla (90), Milagros Lacort Arce (64), Mireia Lozano Chicón (34), Miriam 
Sánchez Matas (25), Montse Nomem Ubach (55), Nelson López, Neus Callén Navarro (21), Núria Almirall Vilà (39), Núria Costa Ribe (72), Núria 
Matas Pons (68), Núria Torres Martínez (48), Oriol Viñau Argelich (29), Paquita Jorba Picañol (63), Patricia Albalá Gutiérrrez (23), Paquita Solé 
Benitez (67), Paulina Muñoz Pardo (88), Pepita Pages Sans (88), Pilar Gil Termens (51), Pol Nin Moràn (35), Rafel Pérez Cintas (84), Raquel Guaita 
Ortega (39), Raúl Pérez Burgos (12), Ricard Salabert Jorba (38), Rosa Arnau Porcar (85), Rosario Sevillano Ruiz (75), Rubén Collado Bañales 
(19), Rubén Notario Vacas (21), Sandra García Abuín (39), Sebastián Barrientos Ribera (88), Sebastián Bertoluzza Gigena (18), Serena Pérez 
Álvarez (14), Sergi Graells Jané (38), Sergi Serra Jorba (35), Silvia Fuertes Sulé (16), Sonia Sevilla del Rincón (15), Susana Cabré Cherta (69), 
Toni Llusà Cano (15), Vanesa Cruz Cano, Xavier Garcia Garcia (43), Zaida Giménez Ruiz (22).

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 A l'Espai Migdia de l’escola 
Puigventós busquem perso-
nes creatives, amb iniciativa, 
entusiasme per créixer en 
equip i una mirada respectu-
osa amb els ritmes i proces-
sos 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. Dona’ns la teva 
opinió i gratificarem la teva par·
ticipació. Inscriu·t’hi 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 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 la limpieza y los cuida-
dos de ancianos, tengo expe-
riencia. 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 busca pàrquing o recinte 

tancat per aparcar auto-
caravana (3,20 m d'alçada). 
Tel.: 622 174 870 (Anna).

g Es lloga garatge al Passeig del 
Progrés, 79. Preu: 50 euros. In·
teressats, 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, truqueu al 
tel. 649 722 405.

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

g Se alquila plaza de parking 
en carrer Barcelona esquina 
Jaume de Viver. Preu: 45 eu-
ros. Tel.: 652 406 790.

g Venta de plaza de aparcamiento 
en calle Benet Margarit, 24 (La 
Central). Tel.: 673 859 299.

Immobiliari
g Vendo dúplex en Olesa, 5 habi·

taciones dobles, una es suite, 
cocina office, 2 baños comple·
tos, 135 m2, terraza de 30 m2,  
aparcamiento grande, trastero, 
más zona comunitaria. Tel.: 605 
263 204.

g Alquilo habitaciones, prefe-
rentemente a 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.

Felicitats

LEIA!
L'1 de Maig vas fer 2 anys.
T'estimen el papa i la mama.

Feliç
aniversari

LAIA!
Amb tot el carinyo 
del món et desitgem 
un feliç aniversari 
princesa. 3 anys. De 
part de mamà i papà.
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