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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
S’obre el teló
La diada de Carnestoltes podria ser 
considerada como el tret de sortida 
de la primavera a Olesa. Centenars 
de nens, joves i adults han gaudit d’un 
dia ple de màgia, colors, disfresses 
i gresca, lluint les seves creacions 
per celebrar una de les més antigues 
tradicions culturals a nivell mundial. 
Les comparses i els grups van estar 
preparant les disfresses durant dies i 
mesos i finalment, els resultats es van 
veure a la “rua olesana”. 
Però això ja és història. No està ma-
lament una mica de color, encara que 
sigui per uns dies, ara toca tornar a 
la realitat que ens envolta. I març i la 
primavera olesana també és sinònim 
de La Passió. El diumenge 4 es va 
obrir de nou el teló passionari, un 
espectacle que es manté viu al mu-
nicipi des de l’any 1538, però que ha 
sabut adaptar-se perfectament a les 
exigències del públic del segle XXI. Es 
diu ràpid, però no deu passar a molts 
llocs del món, que una realització 
teatral com aquesta s’engegui exclu-
sivament gràcies a l’esforç del miler 
de col·laboradors que, de manera vo-
luntària, dediquen el seu temps lliure 
a treballar per l’espectacle.
Aquesta serà la quarta temporada 
de l'equip directiu actual, format per 
l'Ignasi Campmany com a director de 
l'espectacle, l'Oriol Garrido donant un 
cop de mà a la part artística, Llorenç 
Segura com a responsable de la part 
tècnica, i l'Esther Vela coordinant tota 
la vessant social dels col·laboradors. 
Durant aquests anys s'han aplicat 
diversos canvis escènics i de repar-
timent i ara és el moment de conso-
lidar-los.
Però hi ha més novetats: des de la 
Direcció volen fer de Divendres Sant 
una representació especial, seguint 
amb la línia que van engegar l'any 
passat i aportaran un al·licient més per 
venir: es recuperaran escenes o petits 
detalls que s’havien representat i amb 
el temps s'han deixat de fer. Enguany, 
però, no es farà l'escena de la barca 
sinó “La vídua de Naïm”.
I per últim i per mostrar i donar a 
conèixer tota aquella activitat de La 
Passió d’Olesa que els espectadors no 
veuen i posar així en valor les diferents 
tasques de totes les seccions, es posa 
en marxa un concurs d’Instagram per 
als col·laboradors i col·laboradores 
de l’entitat sota el títol ‘La Passió per 
dins’. Hi ha temps per participar-hi fins 
al 2 de maig.
Bona Passió, bona Setmana Santa i 
bona lectura d'aquesta edició del pe-
riòdic 08640!

Farmàcies de torn diürn  - març 2018
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

dijous 1 ALAVEDRA
divendres 2 BARGALLÓ
dissabte 3 VENDRANES
diumenge 4 BERENGUER
dilluns 5 MATAS
dimarts 6 ABELEIRA
dimecres 7 ALAVEDRA
dijous 8 BARGALLÓ
divendres 9 VENDRANES
dissabte 10 BERENGUER
diumenge11 LEY

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

divendres 23 LEY
dissabte 24 MATAS
diumenge 25 ABELEIRA
dilluns 26 BARGALLÓ
dimarts 27 VENDRANES
dimecres 28 BERENGUER
dijous 29 LEY
divendres 30 MATAS
dissabte 31 ABELEIRA

Dones
L’exposició “Doblement silencia-
des” és una de les apostes del De-
partament d’Igualtat de l’Ajunta-
ment d’Olesa per la commemoració 
del 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones. La mostra fotogràfica, 
inaugurada el passat divendres 2 
de març a la Casa de Cultura, té 
com a objectiu fer visibles les do-
nes treballadores d’Olesa i la seva 
quotidianitat.
A més de l’exposició fotogràfica, el 
mateix dijous 8 de 9 a 13 hores, 
es pintarà un mural al Parc Munici-
pal i a les 12 del migdia es farà la 
lectura d’un manifest reivindicatiu. 
Les activitats del 8 de març es 
concentraran al matí, ja que a la 
tarda es vol facilitar la participació 
a la manifestació a Barcelona amb 
motiu de la vaga feminista convo-
cada per a aquesta jornada. Ja el 
divendres, 9 de març, s’ha orga-
nitzat un taller infantil sota el títol 
“Vull ser com...” a les 18 hores, a 
la Biblioteca.
La mostra fotogràfica que es podrà 
visitar fins al 11 de març, consta 
de 58 fotografies i 2 plafons com-

plementaris amb la introducció i 
la conclusió de l’exposició. Esther 
Segura, agent d’Igualtat de l’Ajun-
tament, ha destacat que les imat-
ges són des de finals del S.XIX i 
fins a mitjans del XX. Pel que fa al 
tipus de fotografies que es podran 
veure, hi ha sis categories: dones 
i treballadores, dones i litúrgia, 
dones i oci, dones i teatre, dones i 
guerra civil i dones i educació.
L’objectiu de mostrar les  diferents 
vessants és traslladar la idea que 
totes les dones són treballadores: 
també les que únicament es dedi-
quen als treballs de cura i feines 
domèstiques.
Una de les bases de l’exposició 
que s’ha organitzat amb motiu 
del 8 de març és mostrar escenes 
de la vida quotidiana i evidenciar 
com les dones al llarg de la història 
han estat doblement oblidades. A 
més, la mostra vol posar en valor 
el concepte d’interseccionalitat, 
és a dir, que les diferents desi-
gualtats o discriminacions que es 
poden patir socialment no actuen 
independentment sinó que sumen 
i generen una desigualtat major. 

L’exposició ajudarà a analitzar la 
situació de la dona fa 150 anys i 
comparar amb l’actual.

Més formació professional
Un curs més, l’IES Daniel Blanxart 
ampliarà la seva oferta de cursos 
formatius el proper curs, gràcies 
a les pressions que l’Ajuntament 
i el propi centre han fet al De-
partament d’Ensenyament de la 
Generalitat. De fet, ja fa temps 
que l’alcaldessa d’Olesa, juntament 
amb altres alcaldes i alcaldesses 
del Baix Llobregat Nord, i a través 
del Consell Comarcal, reclamen un 
repartiment equitatiu de l’oferta de 
formació professional al territori. 
Si l’any passat es va aconseguir 
ampliar a Olesa aquesta oferta re-
cuperant el cicle formatiu de grau 
mitjà en Gestió Administrativa i 
oferint un nou cicle d’atenció a les 
persones en situació de depen-
dència, ara s’ha aconseguit una 
vella reivindicació: poder oferir un 
cicle de grau superior en Animació 
d’Activitats Físiques i Esportives.
Tots aquests cicles se sumen als 
que ja oferia l’IES Daniel Blanxart 

Això passa al poble
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de sistemes Microinformàtics i Xar-
xes i el de Conducció d'Activitats 
Fisicoesportives en el medi natu-
ral. 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.
L’alcaldessa Pilar Puimedon i el 
director de l’institut, Xavier Favà 
han celebrat que s’hagi pogut 
aconseguir novament l’ampliació 
de l’oferta en formació professional 
al municipi, sobretot perquè fins 
ara hi havia un buit a la zona, que 
feia que l’alumnat s’hagués de des-
plaçar fins i tot fora de la comarca 
a cursar els cicles formatius. Favà 
també ha explicat que, ara que s’ha 
aconseguit el cicle de grau superior 
en Animació d’Activitats Físiques i 
Esportives, es podrà oferir tot el 
ventall de possibilitats formatives 
en aquesta àrea, és a dir, activitats 
esportives en el medi natural com 
a grau mitjà; i activitats esportives 
en sala com a grau superior.
El nou cicle de grau superior en 
Animació d’Activitats Físiques i 
Esportives s’impartirà en horari de 
matí i ofertarà per al proper curs 
un total de 30 places.

Nou Macià
El passat 27 de febrer, l'Associació 
de Veïns La Rambla Eixample va 
celebrar una assemblea oberta per 
debatre sobre la reurbanització del 
carrer Francesc Macià, plantejat 
per l'Ajuntament.
Després d'una llarga reflexió i 
debat, la proposta consensuada 
aposta per prioritzar les persones, 
plantejant un canvi conceptual del 
carrer, essent una avinguda del 
cotxe per convertir-la en un pas-
seig de vianants.
La proposta no exclou la presèn-
cia dels vehicles però sí els limita, 
generant nous espais per les per-
sones, àrees de vegetació, camins 
continus i segur per a nens i gent 
gran, augment notable de la qua-
litat de vida del veïnat, la disminu-
ció de contaminació atmosfèrica i 
sorolls o l'impuls del comerç local.
Properament es presentarà la 
proposta a l'Ajuntament perquè 
sigui incorporada a l'estudi, i es 
consideri com una línies de treball.

Nou servei
L’Ajuntament ha posat en marxa, 
des del passat mes de febrer, un 
servei d’assessorament laboral a 
persones amb risc d’exclusió so-
cial gràcies a un conveni entre el 

consistori i Àuria Grup en el qual es 
cedeix un espai a l’edifici municipal 
de Cal Rapissa. El grup Àuria, amb 
seu a Igualada, ja oferia aquest 
servei a la població olesana que ho 
demanava però fins ara s’havien de 
traslladar fins a les oficines de la 
Fundació per a la Inserció Laboral 
FIL-Àuria d’Esparreguera. 
Amb aquesta cessió d’espai a Cal 
Rapissa, l’Ajuntament d’Olesa vol 
facilitar aquest assessorament 
laboral als olesans i olesanes amb 
risc d’exclusió social i amb dificul-
tats per trobar feina. L’assessora-
ment, a càrrec de tècniques d’inte-
gració laboral d’Àuria, s’oferirà tots 
els divendres al matí a Cal Rapissa. 
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puime-
don, ha destacat que la cessió 
d’aquest espai s’emmarca dins les 
accions de l’Ajuntament per fomen-
tar que les persones amb diversitat 
funcional o amb risc d’exclusió 
social tinguin eines que els faciliti 
accedir a un lloc de treball.

En defensa del patrimoni
El passat divendres 23 de febrer, 
el saló de sessions de l’Ajuntament 
va acollir la presentació en societat 
de l’Associació per a la Defensa 
del Patrimoni de la Colònia Sedó 
i el seu entorn. L’entitat, que ja 
es va presentar a Esparreguera a 
mitjans de febrer, busca ara teixir 
complicitats entre els olesans i les 
olesanes, amb l’objectiu que també 
prenguin part del projecte.
Vetllar per la conservació, rehabi-
litació i promoció del patrimoni in-
dustrial i natural de la colònia Sedó 
i el seu entorn, promoure activitats 
i accions diverses que busquin 
donar a conèixer l’indret, i crear 
un fons per a la conservació de la 
memòria històrica vinculada amb 
la colònia, tot plegat d’una manera 
integral per afavorir la bona convi-
vència entre les activitats pròpies 
de l’Associació i els usos que actu-
alment té la Colònia. Aquests són 
els objectius de una nova entitat 
que s’ha gestat a cavall d’Olesa i 
Esparreguera, l’Associació per  a la 
defensa del patrimoni de la colònia 
Sedó i el seu entorn, tal com ha 
explicat durant l’acte Josep Maria 

Cobos, president en funcions de 
l’entitat. L’acte ha comptat amb la 
presència de l’alcaldessa d’Olesa, 
Pilar Puimedon, l’alcalde d’Espar-
reguera, Eduard Rivas, el presi-
dent en funció de l’entitat, Josep 
Maria Cobos, la vicepresidenta en 
funcions, Gràcia Dorel-Ferré i el 
tresorer, Xavier Mas.
Per la seva banda, l’alcaldessa 
olesana ha valorat molt positiva-
ment la iniciativa i ha recordat els 
nombrosos vincles que uneixen el 
municipi amb la Colònia Sedó, mal-
grat pertànyer al terme municipal 
d’Esparreguera. En aquest sentit, 
ha recordat que no existeixen fron-
teres entre Olesa i Esparreguera i 
que la Colònia Sedó “va canviar la 
vida a un gran nombre d’olesans 
i olesanes”, que van anar aban-
donant mica en mica l’activitat 

agrària per ocupar-se en el món 
industrial. De la mateixa mane-
ra, Puimedon ha lloat la creació 
d’aquesta entitat, que tindrà “un 
paper important” a l’hora de lluitar 
per conservar “una de les indústri-
es més importants que ha tingut 
mai Catalunya”.

Nova bici
El Departament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament ha sumat una 
nova bicicleta elèctrica a la flota 
de vehicles municipals; actualment 
ja disposava de dues bicicletes 
elèctriques que permeten una mo-
bilitat sostenible al personal dels 
Departaments de Medi Ambient i 
Urbanisme durant les seves ins-
peccions al municipi. 
La tercera bicicleta elèctrica s’ha 
demanat a la Diputació de Bar-
celona ja que durant aquests dos 
anys d’ús s’ha comprovat la seva 
utilitat ja que els desplaçaments 
són còmodes, eficients en temps 
i sostenibles. A més, el tècnic de 
Medi Ambient, Pedro Chumbo, ha 
explicat que en els casos que s’ha 
substituït els desplaçaments a peu 
per la bicicleta elèctrica suposa 
un benefici de temps important i, 
per tant, eficiència, en les tasques 
d’inspecció.
Segons Chumbo, en els casos que 
la bicicleta elèctrica ha substituït 
desplaçaments en vehicles a motor 

Això passa al poble (cont.)
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en mitja distància ha permès reduir 
les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle en un 15% pel que fa 
al departament de Medi Ambient i 
Urbanisme. 
La Diputació de Barcelona va fer 
fa uns dies l’acte d’entrega d’un 
total de 112 bicicletes elèctriques 
a 74 municipis de la demarcació i 
durant el qual Olesa de Montserrat 
va rebre la tercera.
Des del 2008, i dins la línia estratè-
gica de mobilitat tova i d’eficiència 
energètica, la Diputació de Barce-
lona ha cedit ja 563 bicicletes a un 
conjunt de 300 municipis de la seva 
demarcació.

Volta de l'Eixample
Aquest és el nom de la primera d’un 
total de sis rutes urbanes que s’en-
globen al projecte “Voltem Olesa”, 
una mirada de salut als barris i que 
es preveu que s'inauguri abans de 
l'estiu. Abans, però, per poder in-
cloure aportacions de la ciutadania, 
el departament de Salut Pública de 
l’Ajuntament ha presentat la ruta 
al passat mes de febrer, en dos 
dies diferents i les sortides s’han 
fet conjuntament amb el Col·lectiu 
Punt 6, una cooperativa especialit-
zada en urbanisme feminista, és a 
dir, en incloure la perspectiva de 
gènere als estudis sobre urbanisme 
i espais públics.
L'encarregat de fer de guia va ser 
Joan Soler que va explicar com 
va sorgir el projecte Voltem Ole-
sa amb l'objectiu de crear rutes 
urbanes per promoure l’activitat 
física de baixa intensitat entre la 
ciutadania. Soler ha destacat que 
s’ha començat per la Volta de l’Ei-
xample perquè és el barri amb més 
densitat de població i amb dèficit 
d'espais públics. De fet, un dels 
objectius de la Volta de l'Eixample 
és connectar aquests espais pú-
blics del barri. 
La Volta de l’Eixample és una ruta 
d’ aproximadament tres quilòme-
tres que comença a la plaça Cata-
lunya i que de forma col·lectiva, les 
persones assistents van comentar 
què els hi semblava. De forma 
general, estaven d'acord amb els 
múltiples usos de la plaça tot i 
que van coincidir en la necessitat 
de  fer-la més amable amb espais 
d’ombra i vegetació. De plaça Ca-

talunya, la ruta ens dirigeix fins a 
l’escola Mare de Déu de Montser-
rat, un pati obert  a les tardes i els 
caps de setmana per tal de dotar 
d'un espai de joc al barri. Sortint 
de l’escola Montserrat, la Volta 
continua pel carrer Colom fins 
arribar als patis interiors del grup 
d’edificis Sant Bernat 1, on s’ha 
previst instal·lar un jardí aromàtic. 
Les persones assistents ho van va-
lorar positivament, tot i que troben 
a faltar arbres, revisar l’enllumenat 
per comprovar que no genera ra-
cons i promoure aquest espai fent 
activitats per nens i nenes.
La ruta va continuar travessant 
el pati interior i arribant al carrer 
Metge Carreres i girant a l’esquerra 
pel carrer Pau Casals fins arribar a 
la plaça Doctor Fleming i, després, 
continua pel carrer Barcelona fins 
arribar de nou a República Argen-
tina i d’aquí al carrer Pep Ventura, 
al davant d’un dels passos soter-
rats per creuar la via del tren. En 
aquest punt, el guia, Joan Soler, va 
explicar que durant la volta de nit 
va ser un dels punts més conflictius 
del trajecte pel que fa a la sensació 
de seguretat. Els passos són llargs 
i foscos i, per tant, no conviden a 
passar. Per aquest motiu, amb l’es-
tudi del POUM s’està estudiant fer 
aquests passos més amples i curts.
Al carrer Pep Ventura es va debatre 
una idea que havia sorgit a una 
ruta i que consistia en convertir el 
carrer en un espai sense cotxes i 
amb equipament que permetés el 
descans i el lleure a la ciutadania. 
Des d’aquest carrer es van continu-
ar caminant fins arribar a la porta 
de l’escola Josep Ferrà i Esteva, 
el pati, que es va explicar que en 
breu serà també un espai obert 
algunes tardes i caps de setmana 
per incrementar els espais d’oci 
del barri. En aquest punt, també 
es va posar sobre la taula com es 
valoraria que aquest punt del car-
rer Cebrià Montserrat es tallés al 
trànsit els diumenges per afavorir 
activitats familiars.
La Volta de l’Eixample va continuar 
pel carrer Jacint Verdaguer fins ar-
ribar al carrer Barcelona i d’allà a la 
plaça dels Països Catalans, al barri 
de La Central. El guia, Joan Soler, 
va explicar que es feia passar la 
Volta de l’Eixample per aquest in-

dret moltes vegades desconegut 
i que es va triar, per aquest mo-
tiu, per acabar la presentació. En 
aquest indret d’Olesa, les persones 
participants van fer una valoració 
de l’espai, del recorregut i d’algu-
nes mancances com voreres més 
amples i en bon estat i bancs i fonts 
per descansar per tal que sigui 
accessible per a tothom. 

Immersió lingüística
Bloc Olesà, ERC, PSC, PdCat-
Demòcrates i Movem Olesa s'han 
manifestat a favor que el català 
continuï sent la única llengua ve-
hicular a l'escola i acusen al go-
vern del Partit Popular de crear un 
problema lingüístic inexistent a la 
societat catalana. Per contra, des 
del PP celebren que es respecti el 
dret a triar la llengua als centres 
educatius.
L’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, 
Pilar Puimedon, ha manifestat que 
seria "un acte imperdonable" i un 
intent de "trencar la convivència 
i la cohesió al nostre país" si el 
govern de l'estat espanyol tira 
endavant la mesura d'incloure el 
castellà com a llengua vehicular 
als fulls de preinscripció. Puimedon 
ha volgut recordar que el model 
d'immersió lingüística funciona a 
Catalunya des de 1983 i que van 
demanar les famílies vingudes de 
fora de Catalunya amb l’objectiu 
“que els seus fills s’integressin en 
la societat que havien escollir per 
viure”. 
El regidor d'ERC, Martí Fortuny, ha 
titllat de “regressió” la intenció del 
govern del Partit Popular d'acabar 
amb la immersió lingüística i una 
evidència que l’estat espanyol "no 
entén ni vol entendre la realitat 
de Catalunya". Fortuny espera 
que la mesura no la puguin tirar 
endavant, sobretot perquè el fet de 
carregar-se l’actual model en què 
el català és la llengua vehicular a 

l’escola no té cap base ni lingüística 
ni pedagògica.
Per la seva part, el regidor del PSC, 
Carlos Fernández, també s'ha posi-
cionat a favor del model d'immersió 
lingüística i ha recordat que el PSC 
ha estat impulsor i que sempre 
"serà defensor d'aquest model". A 
més, considera que aquest anunci 
del govern de Mariano Rajoy és 
una mostra més de "l’intent per 
destruir un dels consensos més 
arrelats a Catalunya".
Des del grup municipal que integra 
PdCat i Demòcrates, el regidor Do-
mènec Paloma ha titllat l’anunci del 
govern espanyol "d’atac a Catalu-
nya" a més de ser una mesura "il-
legal en contra de la llei aprovada 
àmpliament al Parlament de Cata-
lunya". Per aquest motiu, Paloma 
remarca que és impensable deixar 
governar des de Madrid a un partit 
que a Catalunya només ha obtingut 
4 diputats.
Des de Movem Olesa, la regidora 
Meritxell Arenas s’ha mostrat de-
fensora del català com a llengua 
vehicular a l’escola i ha lamentat 
que "el govern del PP fabriqui un 
problema amb la llengua que no és 
present a la societat".
Per contra, el regidor del Partit Po-
pular a Olesa de Montserrat, Fran-
cisco José Ramírez, ha celebrat 
l’anunci ja que considera que "fa 
temps que la situació del castellà 
a l’escola s’hauria d’haver resolt". 
Per Ramírez, incloure el castellà 
com a llengua vehicular és "una 
qüestió de dret a decidir dels pares 
en quin idioma volen que estudiïn 
els seus fills". Per Ramírez, de fet, 
no està d’acord a que la mesura 
del govern espanyol és consideri 
un atac a Catalunya. El regidor del 
PP, de fet, considera que es podria 
parlar d’atac si la intenció del go-
vern espanyol fos eliminar el català 
de les escoles.

Això passa al poble (cont.)

Nou equipament en dues rodes Foto: DB
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Correu
Agraïment
Després de dotze anys, el passat 
3 i 4 de febrer vam poder celebrar 
novament les Festes de Sant An-
toni Abat a Olesa de Montserrat. 
Això s’ha pogut fer realitat gràcies 
a la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Olesa, als patrocinis econòmics 
de comerços, empreses i entitats. 
També gràcies a les persones que 
s’han associat a l’entitat i a la par-
ticipació al programa de la festa 
de diferents entitats, i amb l’esforç 
desinteressat de moltes persones 
que ens han ajudat i han fet que el 
Mercat Medieval i els Tres Tombs a 
Olesa s’hagin pogut realitzar.
Per això, us adrecem aquesta carta 
a tots i totes en mostra d’agraï-
ment, perquè sense vosaltres no 
hagués estat possible portar a 
terme aquest projecte. Us hi es-
perem l’any vinent! Moltes gràcies 
i cordialment,
La Junta
Associació Tonis Olesa de Mont-
serrat

Enhorabona!
El passat 15 de febrer algunes fa-
mílies del Daina-Isard, juntament 
amb professors i professionals del 
Centre, van organitzar una Xoco-
latada Solidària amb l’intenció de 
recaptar donacions per a la inves-
tigació sobre el Càncer Infantil. 
Aquesta iniciativa promoguda per 
l'Hospital de Sant Joan de Déu, 
s'ha estès per a tot Catalunya 
realitzant quasi 120 xocolatades 
solidàries durant el mes de febrer. 
Des de l'escola volem agrair aques-
ta mostra de solidaritat que han 
demostrat totes les famílies impli-
cades. Finalment es van recaptar 
1300€ els quals seran entregats a 
l'Hospital Sant Joan de Déu en les 

pròximes setmanes.
Escola Daina Isard

Pastilles o amistats?
Sóc hipertensa i generalment quan 
arriba la vesprada haig de prendre 
la pastilleta per regular la tensió. 
L’altre dia varen venir un grup de 
“nenes” de la meva edat a fer la 
classe de Català, poca cosa varem 
treballar, però sí parlarem de molts 
temes, alguns d’actualitat i altres 
no, també varem vomitar alguns 
problemes personals, bromes i 
rialles no en van faltar.
Quan van acomiadar-se vaig pren-
dre’m la tensió i quina il·lusió esta-

va normalitzada. Ara em pregunto 
que és millor, una pastilla o un grup 
de bons amics? 
Maria Mercè Boada

En marxa!
Des de primers d'any i a causa 
de la petició de nombrosos veïns, 
l’Associació Els Closos- Llac ja està 
en marxa; el barri de Els Closos 
necessita una associació activa 
i per això hem d'agrair als veïns 
que fa uns deu anys, van posar en 
marxa els inicis i van intentar (amb 
la dificultat que és començar en 
un barri nou) l'activació. Aquesta 

vegada la consolidació sembla ga-
rantida: el barri és més madur, les 
seves veïnes i veïns tenen ganes de 
participar i en la primera assem-
blea realitzada l'estiu passat es van 
presentar 82 socis. Actualment ja 
superem el centenar.
Ens posem en marxa per ser la 
veu del barri, sumar entre tots per 
disposar d'un barri especial, net, 
millorat i del qual sentir-nos orgu-
llosos, especialment els més joves 
del barri. Hem de tenir en compte 
que no hi ha edat per col·laborar i  
gaudir de l'associació.
Els projectes per al 2018 són mi-
llores raonables i necessàries per a 
un barri jove que ja supera la ma-
joria d'edat, per exemple: repoblar 
arbres talats i el seu manteniment, 
fonts potables, millores en parcs, 

Solidaritat en clau de xocolata Foto: EDI

Nova associació a Els Closos  Foto: 08640
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en il·luminació i en mobilitat viària. 
Això i moltes altres propostes hi 
seran sobre la taula, però la priori-
tat serà sol·licitar un local social on 
poder reunir-nos i tractar aquests 
temes, a més de poder organitzar 
esdeveniments al local per a totes 
i tots.
Comptem amb el suport de les 
veïnes i veïns, que cada vegada 
som més, i estem convençuts que 
l’Ajuntament ens ajudarà en el 
projecte, per que junts sumem per 
al poble.
Animem a totes les veïnes i veïns 
del poble a participar, siguin del 
barri que siguin, s'han d'adreçar 
a la seva associació de veïns, 
apuntar-se i participar de manera 
activa, el poble som tots. Junts fem 
força, junts fem barri! Fes-te sòcia, 
fes-te soci!
Pots contactar amb l’Associació 
via Facebook (www.facebook.com/
elsclosos) o via mail: av.elsclosos@
gmail.com
AA.VV Els Closos-Llac

Manifest en temps  
de preinscripcions
#Ni155NiConcertsEducatius #No-
GestióDeCaireEmpresarial #Ni-
AutocensuraNiControlDeLaPobla-
cióEstudiantil

Des de la POEM (Plataforma Olesa 
es mou per l’Educació Pública i la 
seva qualitat), manifestem la nos-
tra indignació per la situació de 
l’educació al nostre país.
L’article 155 té lligat de mans el 
Departament. Ens quedava molt 
camí reivindicatiu a recórrer, però 
algunes millores per a la vida dels 
centres havíem aconseguit (per 
ex., feia temps que no gaudíem 
de cap augment de plantilla). Ara 
tot això ha restat paralitzat, no 
pas les acusacions d’incitació a 
l’odi o d’adoctrinament que estan 

patint docents de tot el Principat 
(recordem en especial les persones 
afectades filles d’Olesa). 

I les decisions i amenaces actu-
als se sumen a tot plegat: 1956 
concerts que es renoven per a 4 
anys més (amb els centres que 
segreguen per sexe inclosos); líni-
es que no recuperem (com ara la 
línia d’infantil d’una de les nostres 
escoles públiques); l’anunci del MIR 
educatiu; la posada en perill –com 
mai abans– de la llibertat de cà-
tedra, de la immersió lingüística i 
del nostre model d’escola catalana.

És 
Sense oblidar cap dels esforços per 
mantenir viu el català, és cabdal 
retre homenatge a les famílies tre-
balladores (fonamentalment cas-
tellanoparlants)  que, junt amb les 
seves comunitats educatives, van 
lluitar i van aconseguir el 1983 la 
immersió i aquest model que ana-
va i va més enllà del català com a 
llengua vehicular.
Era i és la defensa d’una escola pú-
blica, democràtica i cohesionadora.

No volem oblidar les realitats que 
provenen del període anterior al 
procés:

De bones, en destaquem dues: 
-Gràcies a la lluita i la reclamació 
constant, el curs vinent l’INS Da-
niel Blanxart i Pedrals comptarà 
amb el Cicle de grau superior en 
Animació d’Activitats Físiques i 
Esportives.

-Els Ajuntaments –com ara el 
d’Olesa– han guanyat una sentèn-
cia contra els impagaments del 
Departament a les escoles bressol 
municipals. 

De gens bones: 
-Les causes conegudes com a Som 
27 i + o la lluita de les estudiants 
del SEPC contra la pujada de les 
taxes universitàries.
-Les polítiques contràries a la ILP 
d’educació: no tenim el 6% del 
PIB; tampoc, la gratuïtat, ni les 
ràtios i els recursos que li calen 
a la pública; no hem recuperat la 
gestió democràtica dels centres; sí 
tenim una privatització galopant (i 
alerta amb la política de pensions 
per al 2019!) i una triple segregació 
de l’alumnat (de classe social, de 
gènere a les escoles concertades 
de l’Opus i, si no ho evitem, de 
llengua). 

Per tant:
-Aplaudim la Vaga feminista del 
Vuit de Març. En particular en el 
nostre sector, s’ha de sentir ben 
fort la veu per la coeducació i per 
tots els drets que encara ens roben 
a les nenes i a les dones.   

-Condemnem totes les actuaci-
ons repressives i privatitzadores 
anteriors al procés i les actuals. 
Aquestes sobretot pròpies d’un 
autoritarisme dictatorial.
-Animem la comunitat educativa 

olesana a sensibilitzar i mobilit-
zar-se davant d’aquest atropella-
ment i aquesta involució amb efec-
tes regressius en tots els àmbits de 
la vida personal, familiar i social. 
Fa anys que la POEM defensa un 
món educatiu lliure de competèn-
cies i de competitivitats, de retalla-
des i de precarietat laboral; farcit 
d’una constant renovació pedagò-
gica i no d’innovacions neoliberals 
interessades i al servei de les grans 
empreses i capitals insaciables i 
inhumans. Mai no ha estat fàcil. 
Ara més que mai cal que ens unim 
com a poble que lluita per l’equitat 
i la dignitat.
L’escola pública no es toca! La 
immersió no es toca! Una societat 
cohesionada es construeix sense 
concerts educatius i amb escola 
pública inclusiva en català!
POEM Olesa

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

Correu (cont.)
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DINEM, SOPEM

•	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

ENS CUIDEM

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

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

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

MODA

Lluis Puigjaner, 43 A
endolcat.olesa@gmail.com
Tel. 93 515 33 98

SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

 

A partir de Gener ens TRASLLADEM 
Plaça de les Fonts, 2
Tel. 640 16 69 45

Anselm Clavé, 154 - Tel. 93 015 26 88
    685 927 283      Peluquería Ruth

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

TERÀPIES NATURALS

Esparreguera
Sant Miquel, 3 
T. 937772273-T. 640 918 673

Abrera
Av. Generalitat,31 
T. 937703043-T. 699 722 692

Olesa de Montserrat
Anselm Clavé, 150 
T. 937784620-T. 640 672 943
Parc de l’Estatut, 12 
T. 937783477-T. 640 670 849

Lluís Puigjaner, 38 (Los Closos)
Tel: 679 383 183

Tel: 695 14 16 61
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Diumenge 4
Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Diumenges de CROM. Vine a 
passar un diumenge entre cartes, 
daus, miniatures i diversió. A 
les 17 hores, al c/Església, 39. 
Organització: Club de Rol.

Danses Olesa. A les 18 hores, a 
l’Escorxador. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

Concert de formacions. A les 
18:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: L’Estudi.

Dilluns 5
Laboratori de lectura: “Elles”, taller 
per a públic familiar. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 8
Commemoració del Dia de la 
Dona. Mural “8 de març, Dia de 
la Dona Treballadora”, de 8 a 13 
hores; Lectura del Manifest, a 
les 12 hores. Al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 9
Taller infantil “Vull ser com”, 
a càrrec de Drac Màgic. A 
les 18 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Ajuntament.

Conferència: “Espanya, 
nacionalisme i nació: 200 anys de 
fracàs”, a càrrec de Fèlix Figueras. 
A les 19 hores, a la Comunitat 
Minera. Organització: OlesaAteneu.
10a Mostra de Cinema i Dones: 
“Winter’s bones”, de Debra Granik. 
A les 22 hores, al teatre Casal. 
Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 10
Bibliolab: taller de còmic 
autobiogràfic, a càrrec de Sandra 
Uve. A les 10 hores, a la Biblioteca.

Club de lectura de novel·la negra. 
A les 11 hores, a la Biblioteca.

Vermuts musicals. A partir de 
les 12 hores, a l’Escorxador. 
Organització: Ajuntament.

Diumenge 11
Fira de la Primavera. A partir de 
les 10 hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Inici de temporada de ciclisme. 
Paella per als socis, sòcies i 
simpatitzants de la Unió Ciclista 
Olesana. A partir de les 13 hores, a 
l’UEC. Organització: UCO.

Dimecres 14
Club de lectura infantil: 
Menjallibres! A les 17:30 hores, a 
la Biblioteca. 

Dijous 15
Xerrada: “Els emmotllats de 
guix a Olesa de Montserrat”, 
l’embelliment dels sostres de les 
cases als segles XVI-XVII. A les 
19:30 hores, al c/Església, 39. 
Organització: Centre Muntanyenc i 
de Recerques.

Divendres 16
Presentació del llibre “Elements 
de Botànica popular”, de Joan 
Cadevall, adaptat per Àngel M. 
Hernández Cardona. A les 19 
hores, a la Biblioteca.

10a Mostra de Cinema i Dones: 
“Estiu 1993”, de C. Simó. A 
les 22 hores, al teatre Casal. 
Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 17
Bibliolab: taller de còmic 
autobiogràfic, a càrrec de Sandra 
Uve. A les 10 hores, a la Biblioteca.

Anem d’excursió amb la Cadira 
Joëlette. Sortida inclusiva pel medi 
natural. A les 10 hores, des de 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Calçotada popular dels barris. A 
les 14 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Associació de Veïns 
d’Olesa.

Presentació de la Setmana Santa 
2018. Actuació de la Coral Santa 
Maria de la Parròquia d’Olesa i 

inauguració de l’exposició “Els 
orígens dels Misteris d’Olesa”. A 
les 18 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

“Utopia”, amb el Mag Arnau. A les 
19:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultura d’Olesa.

Diumenge 18
Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

“Els músics de Bremen in concert”, 
amb la companyia Pot Teatre. A 
les 17:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa.

Concert del Quartet Teixidor. 
Guzmán i Smetana: la música 
tradicional com a font d’inspiració. 
A les 18:30 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Associació 
Amics de l’Orgue i de les Arts.

Ballada de sardanes, amb la Cobla 
Vila d’Olesa. A les 19 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dijous 22
Caminada especial “Fem salut, 
Olesa!” Les fonts: patrimoni 
hídric d’Olesa! Commemoració 
del Dia Mundial de l’Aigua. A les 
9:15 hores, des de la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

L’agenda del març '18
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L’agenda del març '18
Xerrada: “(Re)enganxa’t als 
estudis”, a càrrec de l’Associació 
Fem Pedagogia. A les 17 hores, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Promoció Econòmica, Programa 
TET.

Xerrada “La màgia del dia a dia”, 
a càrrec d’Oriol Pujol Sans. A les 
18 hores, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Ariadna.

Divendres 23
Hora del conte, amb Mon Mas. A 
les 18 hores, a la Biblioteca.

Club de lectura general, a càrrec 
de Maria Montoriol. A les 18.30 
hores, a la Biblioteca.

10a Mostra de Cinema i Dones: “35 
tragos de ron”, de Claire Denis. 
A les 22 hores, al teatre Casal. 
Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 24
Visita guiada: “Coneix el Nucli 
Antic”. A les 10:30 hores, des de 
la Plaça de l’Oli. Organització: 
Ajuntament.

Club de lectura: “Llegim el teatre”, 
conduït per Espe Piñero. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

Representació de La Passió. A les 
17:30 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Diumenge 25
Benedicció de Rams. A les 12:30 
hores, a la parròquia. Organització: 
Parròquia Santa Maria.

Cinema infantil: “Savva, el corazón 
del guerrero”, de Maksim Fadeev. 
A les 17 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Concert de Rams, amb obres de 
Henry Purcell i John Rutter, a 
càrrec de la Coral Sant Esteve, de 
Sant Esteve Sesrovires, i la Jove 
Orquestra del Montserratí, sota la 
direcció del mestre Eduard Vila i 
Perarnau. A les 18:30 hores, a la 
parròquia. Organització: Associació 
Col·lectiu Misteris.

Cinema d’autor: “50 primaveras”, 
de Blandine Lenoir. A les 19 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dimarts 27
Missa solemne dels Misteris. 
Ofrena floral de tots els Misteris. 
A les 20 hores. Al final, ball de 
“La Moixiganga d’Olesa” per 
l’Esbart Olesà. A la parròquia. 
Organització: Parròquia i 
Associació Col·lectiu Misteris.
Processó del silenci. 
Acompanyament de la Pietat, la 
Soledat i el Crist de l’Agonia a les 
seves seus, amb la col·laboració de 
l’Escola de Música, el Cor Jove i els 

armats de La Passió. A partir de les 
21:30 hores, als carrers d’Olesa. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Dimecres 28
Taller sobre el futur d’Internet 
“Univers Internet”. A les 18 hores, 
a la Biblioteca.

Dijous 29
Ruta dels Misteris, visites 
guiades de 17 a 0 hores. Des de 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Missa del Sant Sopar. A les 20 
hores, a la Parròquia. 

Nit de misteris, nit d’instagramers. 
A les 21 hores, des de la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Pregària i concert poètic i musical. 
A partir de les 22:30 hores, a la 
seu del Bes de Judes (c/Colom, 
149). Organització: Associació 
Col·lectiu Misteris.

Divendres 30
Excursió “Divendres Sant a la 
Puda”. Recuperació de la tradició 
olesana, ruta participativa per 
l’entorn natural. A les 9:30 hores, 
sortida a la C-55, trencall de la 
Puda. Organització: Ajuntament.

Ruta dels Misteris, visites 
guiades de 10 a 0 hores. Des de 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris.

Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Litúrgia de La Passió i Mort 
de Jesus. A les 18 hores, a la 
parròquia.

Viacrucis al voltant de l’església. A 
les 20 hores, a la parròquia.

Dissabte 31
Vetlla pasqual i Eucaristia de 
Pasqua. A les 21 hores, a la 
parròquia.

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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Olesa	de	Montserrat
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LICENCIADA EN FILOLOGÍA 
INGLESA SE OFRECE PARA DAR CLA-
SES DE REPASO DE INGLÉS. PRECIO A 
CONVENIR.

Móvil: 650873221

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

Tel. 937785692

remmultimarca@eurotaller.com

REMM MULTI MARCA Olesa

CARRER MALLORCA 78 08640 Olesa de Montserrat Barcelona

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

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Mallorca 24
08640 Olesa de Montserrat
Telèfon 930 132 173
Correu-e celiaborras641@gmail.com

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

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

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

EXPERTS EN LA GESTIÓ DE COMUNITATS I PATRIMONI

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

PNIE

El seu bar mòbil 
de confiança.
Cafes, begudes fredes, en-
trepans 
freds i calents.
Disposem de nou taules amb les 
seves cadires.
Per a festes, fi de cursos, 
actes organitzats per tota mena 
d’associacions, ...

INFORMA’T  
sense cap compromís
Tel. 610 487 355

Tel. 644 257 432 · informacio@bridgewater.es
Colon, 95 · Olesa de Montserrat

Delka
reparació de calçats

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

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

ASSESSORIA PARENT
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La consulta
A día de hoy la paternidad y sobre todo 
la maternidad se ha convertido en una 
gran gimkana donde los padres hacéis 
malabares… Como se suele decir, no os 
da la vida para llegar a todo. Y entre 
este “corre, corre” surgen problemas, 
dudas, sentimientos de culpa, miedo a 
sentirnos juzgados. 

Sé qué haces todo lo posible por ofre-
cerle a tu hijo lo mejor y lo estás haci-
endo muy bien aunque a veces es fácil 
tener dudas, por eso desde este espacio, 

queremos ayudarte y abrimos un espacio de preguntas y respuestas 
a dudas que pueden surgir en relación a la paternidad.

Soy Irene Cuevas, psicóloga con mención clínica infantil y adultos. 
Llevo 12 años trabajando con niños, en escuelas y en la actualidad 
puedes encontrarme en el centro Wonderland. Quiero resolver todas 
tus dudas con el único objetivo de ayudarte.

¿Qué tipo de preguntas tienen cabida en este espacio? Todas las re-
lacionadas con la infancia, la educación, las relaciones entre iguales, 
trastornos, problemas conductuales que observes en tu hijo, dudas 
sobre cómo actuar en alguna situación específica. No debes tener pudor 
o vergüenza en preguntar, todos tenemos dudas en algún momento y 
tener a alguien que pueda echarte una mano es algo positivo. Aquí te 
espero para darte respuestas. 

En la primera pregunta recibida, Paula C. pregunta: ¿Cómo 
puedo no sentirme culpable si tengo que trabajar todo el día 
y solo puedo compartir con mi hijo de tres años, poco más de 
una hora al día?

R: Hola Paula, lo que sientes es muy normal, te gustaría sentir que 
estas más presente en la vida de tu pequeño. Hay mucha gente en 
una situación similar a la tuya. Después de identificar el motivo de tu 
malestar, hay que observar si ésto te hace variar el comportamiento 
con tu hijo. ¿Te vuelves más permisiva? ¿Haces la vista gorda a algunos 
aspectos importantes con tal de disfrutar el tiempo que estás con él, 
posponiendo las tareas poco agradables? ¿Te sientes en deuda y quieres 
compensarlo? Puedes observarte durante unos días. Si es así, vigila. 
Tu hijo necesita a su madre cerca, pasar grandes momentos con ella 
pero también necesita límites y cumplir con la rutina del día a día. No 
quieras compensar con caprichos el tiempo perdido. No funciona así. El 
afecto no se compra. Mi consejo es que desde la aceptación de que los 
horarios laborales no permiten la conciliación laboral, intentes tener un 
tiempo de calidad con tu hijo por pequeño que sea. Puede ser haciendo 
divertida la rutina, tan importante a su edad o siendo más flexible el 
fin de semana, haciendo actividades en familia y al aire libre. A veces 
es más importante la calidad que la cantidad. No te castigues, tu hijo 
no te va a querer menos, lo que haces por él es muy importante y es 
lo que garantiza que tenga la vida que tiene. Sigue así.

Irene Cuevas Jiménez
Psicóloga con mención clínica infantil y adultos
Consultas a: wonderlandactivitats@hotmail.com

Irene Cuevas Foto: IC
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)

Calendari 2018
L’Associació Prodiscapacitats 
Santa Oliva va rebre un donatiu 
de 1400 euros per la venda de 
la tretzena edició del “Calenda-
ri solidari”, produït per l’equip 
d’aquest periòdic. Els diners es 
destinaran a subvencionar ac-
tivitats formatives i recreatives 
de l’associació. Des d’aquí, vo-
lem donar les gràcies a tots els 
botiguers, empreses i persones 
que han col·laborat en la venda 
d’aquesta edició del calendari. 
Us hi esperem per a la propera 
edició!

Compromiso
El pasado 15 de febrero se firmó 
un acuerdo entre Finques Clanfer 
y la Asociación Ariadna, median-
te el cual por cada transacción 
inmobiliaria que realice la em-
presa olesana durante este año, 
hará un donativo de 80 euros a la 
entidad olesana que trabaja hace 
años contra el cáncer de mama. 
Este compromiso es sin ánimo de 
lucro por parte de Finques Clanfer 
y no implica ninguna contrapres-
tación por parte de Ariadna. ¡Un 
ejemplo para imitar!

Ball en línia
El passat dissabte 17 de febrer 
l’Associació Voluntaris d’Olesa 
va reunir més de 200 persones 
al nou espai polivalent de l’Es-
corxador per gaudir d’una tarda 
de ball, música, esport i diversió, 

amb la participació dels grups 
de ball en línia del CAM, els “Ye 
yés” del Pavelló Municipal i els 
del “Suro vinguts” d’Abrera, el 
grup intergeneracional “Sibiem-
pi dance”, el grup casal de Sant 
Esteve de Sesrovires i d’Olesa, el 
grup “Mítics”, l’Esplai de l’escola 
de ball La Lluna, i també “Let’s 
dance” de l’AVO.
Tots ells van oferir una variada 
mostra del les coreografies que 
practiquen en cada grup i com a 
cloenda es va omplir la pista de 
ball amb tots els participants i el 
públic que es va animar per com-
partir el “Vino griego” i “Mamma 
Maria”.
A la mitja part es va repartir un 
berenar saludable ofert per la 
Regidoria de Sanitat i Consum de 
l’Ajuntament i es va fer lliurament 
dels obsequis de la papereria 
Núria i de la fleca cafeteria Minoa 
que van col·laborar desinteressa-
dament. També van col·laborar 
La Comunitat Minera Olesana, 
La Vermuteria, el bar Cal Pablo i 
l’agència de viatges Nautalia.
Les persones de l’organització 
van quedar bastant satisfetes 

dels resultats de la festa  i ja 
comencen a treballar per a la 
propera trobada.

Més de 120 donacions
El projecte solidari RedDay orga-
nitzat pels alumnes de 3º d’ESO 
de l’escola Daina-Isard aconse-
gueixen, finalment, superar les 
120 donacions de sang.
El passat 21 de febrer i per se-
gon any consecutiu, l'alumnat 
de 3º d’ESO de l’escola Daina-
Isard va organitzar una campa-
nya de donació de sang amb la 
col·laboració del Banc de Sang 
i Teixits de Catalunya. Aquesta 
iniciativa forma part d'un projecte 
interdisciplinari en què es com-
bina l'àrea STEM, l'àrea d'Arts i 
la implicació social de l’escola. 
Durant el primer any es van 
aconseguir quasi 100 donacions. 
Aquest any, gràcies a participants 
de tota la comarca, s'ha superat 
la xifra de l'any anterior obtenint 
122 donacions. Des de l’escola 
esperen que l'esforç de l'alumnat 
del centre i els donants permetin 
salvar moltes vides.

08640

Èxit del ball en línea                                       Foto: AVO

Compromís empresarial                                               Foto: JLC
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Esport olesà

Taekwondo
El cap de setmana del 3 i 4 de 
febrer, l’olesana Cristina Romero 
va participar al Primer Campionat 
Europeu de la Soon Moo Kwan 
(taekwondo) a les modalitats de 
Kyorugi i Pomse. La competició es 
va celebrar a Busto Arsizio (a prop 
de Milà, Itàlia). Cristina va quedar 
primera en “Tècnica”, categoria 
11 i 12 anys, dins d’un total de 10 
participants. En “Combat” també 
va resultar campiona, en el grup 
de -41 kilos. Enhorabona!

7
Van ser els esportistes del Tir amb 
Arc Olesa que van participar, en-
tre el 9 i l’11 de febrer passat, al 
Campionat d’Espanya, a Langreo 
(Astúries), amb medalles per a 
Lucia Ramos (plata) i Júlia Galera 
(bronze).
En arc compost, Marcel Temporal 
va acabar cinquè i Adriana Pla, 7ª, 
en arc recorbat cadet. A la cate-
goria junior, Adriana Pla és 9a, la 
mateixa posició per al Sergio Pérez 
en categoria menors. Per autono-
mies, Catalunya formada amb tres 
esportistes del nostre club (Lucia 
Ramos, Julia Galera i Sergio Pérez), 
queden només a cinc punts per 
pujar al podi, al sumar 1718 punts 
pels 1723 de Navarra que va ser 
medalla de bronze.

Triatló
L’olesà Josep Lluís Franch es va 
proclamar sots campió de Cata-
lunya de Duatló, a la categoria de 
Veterans, a la prova celebrada a 
Igualada, el passat 18 de febrer. 
La competició va ser de la moda-
litat Sprint (6 km. de cursa a peu, 
18 km. en bicicleta i altres 3 km. 
corrent). Franch la va acabar amb 
un temps de 1 hora, 14 minuts i 29 

segons. També cal destacar, que en 
les altres dues proves de la Copa 
Catalana de Duatló celebrades 
aquesta temporada, dins la seva 
categoria, Josep Lluís va assolir el 
primer lloc a Mataró i el tercer a 
Granollers.

Ple d’èxits a la gimnàstica
El cap de setmana del 17 i 18 de fe-
brer, vint-i-dos gimnastes del Club 

Franch al podi Foto: JLlF

Les tiradores olesanes Foto: TAO

Sempre al podi                           Foto: TAO Les petites de la gimnàstica                        Foto: CGO
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Treball
g Al Centre d’Oftalmologia 

Valldeperas es reque-
reix una auxiliar admi-
nistrativa amb jornada 
parcial (horari a concre-
tar) per atendre els paci-
ents, concertar visites i 
gestió administrativa de 
la consulta. Es valorarà 
l’experiència en atenció 
al públic, coneixements 
d’ofimàtica i que residei-
xi a Olesa o pobles ve-
ïns. Interessats, envieu 
curriculum vitae a info@
oftalmologiavalldeperas.
cat.

g Se precisa peluquera para 
formar parta del equipo de 
Daniel Alcaraz. Interesadas 
contactar al 695 14 16 61 o 
dejar CV en Paseo del Pro-
greso Nº 32.

g Se ofrece camarero y ayu-
dante de cocina con experi-
encia. Tel: 615 898 858.

g Contable por horas, con 
más de 20 años de ex-
periencia, se ofrece para 
llevar contabilidades de 
pequeñas o grandes em-
presas, elaborar IVA, 
IRPF, libros de ingresos y 
gastos, facturas, control 
de tesorería, etcétera. 
Posibilidad de desplaza-
miento al domicilio de la 
empresa. Teléfono: 637 
432 088.

g Se precisa comercial, re-
muneración fija, formación 
a cargo de la empresa. In-
teresados llamar al tel: 626 
728 744.

g Chica de 16 años se ofre-
ce para cuidar niños de 
entre 3 a 12 años, en ho-
rario flexible. Tel: 622 181 
131.

g Dona amb experiència s'ofe-
reix per cuidar gent gran i 
realitzar tasques de la casa. 
Tel: 93 778 1319 / 671 245 
348 (Anna Maria).

g Señor se ofrece para cui-
dar ancianos, titulación y 
experiencia. Tel: 615 898 
958.

g S'ofereix Educadora Social 
per cuidar a nens/es entre 0 
i 3 anys, en horari de matí. 
Amb experiència de tres 
anys cuidant a infants. Preu 
a convenir. Contacte: 654 
707 318 (Gemma).

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

g Se ofrece chico para todo: 
mantenimiento en general 
para empresas y particu-
lares, oficial de primera en 
sala de despiece de cerdos. 
Tel: 616 322 794.

Diversos
g Noi de 42 anys busca habita-

ció/pis per compartir, prefe-
riblement Olesa o Rodalies. 
Tel: 651 988 487 (Toni).

g Es ven bicicleta estàtica 
nova per estrenar i muntada. 
Tel: 698 285 044 (Miquel).

g Se vende piso en Abrera, 
85m2, 3 habitaciones (2 
grandes),  salón comedor, 1 
baño, todo exterior, venta-
nas aluminio, parquet, cale-
facción gas natural. Precio: 
125.000 € (negociables). Tel: 
666 772 915.

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

Esport olesà (cont.)

Gimnàstica Olesa van participat en 
diferents competicions: la primera 
Jornada Comarcal de Gimnàstica 
Artística de la categoria Aleví, dis-
putada a Gelida; i la 1a fase de la 
Copa Catalana de les categories 
de base 1, 2 i 3, celebrada a Vic.
La feina constant de les petites 

esportistes del club s’ha vist re-
flectida en els èxits obtinguts. En 
la categoria Aleví destaca la 3a 
posició individual de Tania Var-
gas, qui juntament amb les seves 
companyes Blanca Gimeno, Aitana 
Valverde, Irene Muñoz i Maria Gon-
zález han aconseguit pujar al graó 
més alt del podi en la classificació 
per equips. En gimnàstica artística 
masculina, Josep Nogareda, ha 
finalitzat la competició amb una 
fantàstica i merescuda segona 
plaça. Pel que fa a les categories 
de base de la Copa Catalana, Nú-
ria Galán s’ha imposat al nivell de 
base 1 grans. Al seu or se li suma 
el de l’Ona García a base 3 mitja-
nes. A aquests fantàstics resultats 
se’ls hi suma el bronze de l’equip 
de base 2 grans format per Leire 
Baillo, Marina Vinyals, Judith Toral 
i Jana Rodríguez i l’or de l’equip de 

base 3, aconseguit per Ona García, 
Karen Garcia, Dana Romero i Ares 
Guilera. 
L’equip tècnic ha volgut reconèixer 
l’esforç i la bona feina de totes i 
cada una dels i les gimnastes par-
ticipants en aquesta jornada de 
competicions. Destaca el gran mè-
rit que té continuar pujant el nivell 
del club temporada rere temporada 
tot i no tenir un espai exclusiu on 
poder entrenar amb les millors de 
les condicions possibles.

Tennis, d’assemblea
El proper dissabte 10 de març a les 
17:15 hores i a la Casa de Cultura, 
es celebrarà l’Assemblea Extraor-
dinària dels socis del Club Tennis 
Olesa. Estan convocats tots els 
socis del club, per participar-hi i a 
les oficines del club està disponible 
tota la documentació pertinent, 

així com l’ordre del dia.

Taekwondo II
El passat dissabte 3 de març es va 
celebrar al poliesportiu municipal 
d’Alcanar, el Campionat de Poom-
saes Ciutat d’Alcanar, amb una 
destacada participació dels alum-
nes del Club Harondo 2, entre ells, 
Alejandra Paz, Xavier Lucena, Marc 
Ortego, Karen Martínez, Yvonne 
Martínez, Isaac Sanchez, Aroa 
Sanchez, Xavier Reina, Cristian 
Amoros, David Nuñez, Álvaro Pé-
rez, Marina García, Robert García, 
Julia Alonso, Pol Talavera, Jesús 
Alonso, Marc Porta, Andrés Morillo, 
Ainara Cárdenas, Ariadna Sellares, 
Álex Bermudo, Aroa Romero i Lau-
ra Bermúdez. Enhorabona!

Fora de joc
Aquest carreró (del Nord) és preciós, 
però es podria pintar i arreglar una 
mica, oi?...

Els arrels avancen i poden provocar, 
com es veu a la foto, el trencament de 
l’asfalt, en aquest cas, a la zona del 
pàrking del llac. Canviem els arbres? 
Els podem?
 

Les respostes, envia-les al twit-
ter del 08640 
#periodic08640

08640

08640
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Per molts anys!

08640

Març

Aarón Roca Toledo (12), Alba Figueres (61), Albert Aymerich (61), Albert Galvez (37), Alvaro Martínez Oliveras (16), Alicia Eri Castel (84), 
Ana María Vicente Torrijos (44), Andrea Llusà Cano (18), Andrés Llusà Lanau (45), Antonio Rodríguez Moreno (44), Carme Carrera Romero 
(22), Caroline Arroyo Moss (22), Carla Soriano Amores (17), Carla Portela Barea (9), Carme Pérez Artola (52), Claudio Ramos Aguilera 
(43), David Sevilla del Rincón (19), Daniel Martínez Collado (77), Dolores Castillo León (80), Encarnación Batista (87), Eric Párraga Jaba-
res (8), Fede Jaime Riera (25), Félix García Ruiz (94), Florentino Bañales Rubio (82), Francesc Altarriba Garcia (54), Francesca Amores 
Guevara (52), Francisca Guillén Clusas (89), Francisco Moles Ortega (69), Francisco Paredes Martínez (71), Francisco Vallejo Quesada 
(59), Iolanda Almirall Matas (48), Isabel Lanau (70), Isolina Mariño Suarez (85), Iván Gálvez (37), Jonathan Luna (28), José Antonio Briz 
Pérez (78), José López Rubio, José María Palau Porcal (56), Josep Font Catalán (94), Josep Gil Sancho (84), Josep Segura Rius (61), Juan 
Chicón Vallejo (59), Juan Ramon Escrich Collado (71), Júlia Quer Riera (24), Laureano Algarra Martínez (89), Lola Voltà, Manel Jiménez 
(55), Manoli Lozano Vargas, Manuela Nolasco (49), Marc Aymerich (36), Marc Montes Grau (18), Maria Martos Moreno (84), Mario Àvila 
González (14), Mari Carme Alonso Bonals (66), Mari Carmen Branchat (65), María Calvo Aguilera (59), Maria Oller Lloveras (68), Maria 
Pallarès Mareso (86), Mateo Martínez Oliveras (12), Miquel Girona Gual (78), Montse Farré, Montserrat Guevara Carrique (69), Paco Car-
rasco Martos (57), Pascuala Garatachea (93), Pau Caballol (16), Paula Portela Barea (14), Pepi Lozano (57), Pilar Sánchez Redondo (76), 
Pol Cañizares Linares (6), Ramon Martínez Solsona (46), Ramón Uber García (50), Raquel Amores Guevara (40), Raquel Domenech Carbó 
(38), Rosalía Duarte Muñoz (84), Roser Cunilleras Garijo (24), Roser Gironés (74), Sílvia Agramunt (63), Xavi Pommard (41).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a pe-
riodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t 
en contacte amb la Redacció.
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Felicitats Biel!

9 anys. 27 març

¡Felicidades 
Javi!

18 años!!!  De 
parte de de tus 
hermanas mamá y 
Iván. Te queremos

Per molts 
anys Albert!

16 anys fas ja!!!  

¡Felicidades mama!

Felicidades de parte de tus hijos y de tu amor. 
Te queremos mama.



16 08640


