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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
El dia a dia dels esdeveniments al 
voltant de la situació política a Cata·
lunya destrossa amb enorme facilitat 
qualsevol escenari sobre el futur de 
les relacions amb Espanya. A un mes 
i mig de les eleccions del 21D, el mapa 
es construeix entre Catalunya, Madrid 
i Brussel·les, amb jutges, fiscals i polí·
tics esdevinguts actors d'una història 
que, en un present amb permanents 
canvis, no té un guió totalment definit.
Dos fronts, un polític, el de les elec·
cions, i un altre el judicial, on Puigde·
mont i els quatre exconsellers semblen 
voler dilatar tots els terminis de la jus·
tícia belga abans de fer efectiva l'ordre 
de detenció i, d'aquesta manera, ser 
protagonistes de la pròxima campanya 
electoral, en una llista conjunta o per 
separat.
I en el mitjà d'aquesta obra, els ac·
tors no protagonistes, però no per 
això menys transcendentals, són els 
milions de ciutadans que pateixen 
de diferents maneres, l'esdevenir de 
les notícies. Al nostre poble, la gent 
dialoga, discuteix, debat, crida, em·
mudeix, pensa, actua, es manifesta, 
es concentra o es queda a casa perquè 
no es creu partícip necessari d'una 
situació política inèdita i històrica. La 
decisió del govern espanyol de con·
vocar eleccions anticipades permetia 
clarificar el panorama, però va ser lla·
vors quan va aparèixer la jutge Lamela 
per empresonar en temps rècord els 
consellers i fer saltar pels aires l'es·
tratègia d'asserenar els ànims catalans 
i de reconduir el procés català en un 
marc democràtic i amb una campanya 
política reflexiva.
Indignació, tristesa, ràbia, impotència, 
incertesa, passotisme, incredulitat, 
sentiments trobats a famílies, grups 
d'amics, escoles, entitats, botigues, 
al carrer en general, es percep un 
ambient tens, però, afortunadament, 
lluny de la resignació. Catalunya té a 
la meitat del seu govern legítim a la 
presó, i l'altra meitat definint la seva 
situació política i judicial en un altre 
país. Aquests dos últims mesos de 
l'any oferiran més sorpreses, però 
l'esclat polític ja no té marxa enrere, 
s'ha convertit en una cursa cap enda·
vant i les eleccions seran un pols entre 
la indignació del poble català enfront 
de les accions i decisions del govern 
espanyol i els qui donen suport a Ra·
joy. La possibilitat real de diàleg i de 
consens s'ha partit en dos: en aquesta 
espiral permanent de confrontació, 
hi haurà només un guanyador. I al 
mig del pati, nosaltres. Bona lectura 
d'aquesta edició!

Turisme a Olesa? Sí!
L’Ajuntament està definint un Pla 
d’Acció Turístic amb els productes 
reclam de la zona, que se centraran 
en el seu patrimoni històric i entorn 
natural, amb la intenció que siguin 
el punt d’inflexió per al desenvo·
lupament turístic i econòmic del 
municipi.
La creació dels 7 Miradors de Mont·
serrat, el desenvolupament del Pro·
jecte de la Via Blava o la potenciació 
del turisme agrogastronòmic i rural 
d’Olesa són alguns dels punts més 
destacats que recull l’esborrany 
del Pla d’Acció Turística que està 
elaborant per a l’Ajuntament d’Ole·
sa el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat.
Aquest Pla d’Acció Turística, que 
desenvolupa l’empresa de gestió 
turística Cat Emocions, engloba les 
set poblacions del Baix Llobregat 
Nord (Olesa de Montserrat, Collbató, 
Abrera, Esparreguera, Sant Esteve 
Sesrovires, Martorell i Castellví de 
Rosanes). L’objectiu és identificar 
els potencials turístics comuns 
d’aquestes poblacions per crear 
una sinergia turística conjunta sota 
el paraigües de la marca Baix Llo·
bregat Nord o Montserratí i alhora 
identificar, potenciar i crear nous 
productes característics de cada 
municipi.

Gairebé congelats
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat 
les noves ordenances fiscals per al 
2018, que contemplen la congelació 
de tots els impostos i taxes muni·
cipals, excepte l’Impost de Béns 
Immobles (IBI), que amb caràcter 
general s’apuja un 1,85%. Aquest 
increment suposa de mitjana, se·
gons el regidor Joan Segado, uns set 
euros anuals de mitjana per habitat·
ge. Un altre canvi aprovat respecte 
les ordenances fiscals fa referència 
a l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica, que veu incrementada la 
bonificació fiscal per als vehicles no 
contaminants (passa d’un 50 a un 
75% de bonificació). La resta d’im·
postos i taxes es congelen, tal com 
també es va fer per a aquest 2017 
amb la totalitat dels tributs.

Això passa al poble

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

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

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

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

Ple d’octubre Foto: AOM
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Digues-hi la teva
L’Associació de Veïns de la Rambla/
Eixample vol conèixer l’opinió de 
tot el veïnat del Parc de l’Estatut, 
així com dels establiments i l'escola 
Ferrà, per plantejar una proposta 
d'intervenció al parc que inclogui la 
voluntat de tothom. Els qüestionaris 
s'han repartit als veïns/es i també 
pels establiments, que alhora, són 
punts de recollida. Actualment, ja 
s'han rebut més d'una cinquantena 
d'opinions.

Ofrena floral
El passat u de novembre, durant la 
diada de Tots Sants, els grups del 
Bloc Olesà, ERC i PDeCAT·Demò·
crates han fet una ofrena floral al 
cementiri de Can Singla en honor 
a les víctimes de la Guerra civil tot 
reclamant que no es torni a produir 
en ple 2017 la repressió viscuda fa 
80 anys.
“Que mai més torni a haver·hi 
víctimes de la repressió” va ser el 
missatge durant les ofrenes florals 
que, cada u de novembre, fa l’Ajun·
tament d’Olesa a les víctimes de la 
Guerra Civil i la repressió franquista 
al cementiri de Can Singla d’Olesa 
primer i també al cementiri vell 
d’Abrera, on el febrer de 1939 van 
morir afusellats diferents veïns i 
veïnes d’Olesa, integrants del con·
sistori (com qui era alcalde per ERC, 
Fèlix Figueras i Aragay, així com 
un tinent d’alcalde i un regidor, i 
diferents sindicalistes i membres de 
partits). Els partits polítics olesans 
participants de l’homenatge, que 
enguany han estat únicament Bloc 
Olesà, ERC i PDeCAT·Demòcrates, 
no han pogut evitar fer referència 
a l’actual situació política, tot recla·
mant, precisament, que no es tornin 
a viure situacions de repressió prò·
pies de temps passats.
 

Cultures juvenils
L’antic Escorxador s’ha inaugurat 
oficialment com a espai municipal 
dedicat al jovent olesà amb un fes·
tival de cultura urbana celebrat el 
passat dissabte 28 d’octubre.
La valoració del festival de cultura 
urbana que ha acollit l'Escorxador 
aquest dissabte, X·corxador Fest, 
ha tingut una acollida positiva en·
tre el públic més jove així com una 
valoració positiva per part de l’orga·
nització. Al matí, els protagonistes 
van ser els infants que van fer tallers 
de grafit i skate. A la tarda, primer, 
competició de skate amb molt bona 
participació i després de batalles 
freestyle que va comptar amb molt 
bona acollida per part del públic. L'X·
corxador fest es va cloure a les dues 
de la matinada després de diversos 
concerts i dj. 
Per altra banda, el diumenge 29 
d’octubre, una trentena d’insta·
gramers (usuaris i usuàries de la 
xarxa social Instagram) d'arreu de 
Catalunya han vingut a Olesa de 
Montserrat per participar a la “1a 
trobada d'instagramers d'Olesa de 
Montserrat” que s'ha celebrat amb 
una excursió pel medi natural del 
municipi conduït pel guia local de 
l'ajuntament. La primera part de 
l'excursió ha anat dedicada a la 
vida rural parlant de les oliveres i 
la varietat Palomar·Olesana (vari·
etat local) i una segona part molt 
panoràmica amb magnífiques vistes 
de Puigventós, Sant Salvador de les 
Espases i Montserrat. La sortida ha 
estat organitzada pels Departament 
de Promoció Econòmica i Turisme i 
el de Medi Ambient de l'Ajuntament 
conjuntament amb la comunitat @
igersolesa d'Instagram. La propera 
trobada d’instagramers serà el 3 
de desembre però dins de l'entorn 
urbà visitant llocs excepcionals de la 

vila. Les fotografies es poden veure 
si es cerca a Instagram l'etiqueta 
#turismeOlesadeMontserrat.
 
D’acord!
Després d’escoltar la demanda unà·
nime dels ajuntaments afectats, la 
Generalitat ha acceptat estudiar una 
alternativa per connectar la autovia 
A·2 i la B·40 més respectuosa amb 
el medi i eviti el traçat previst ini·
cialment d’una nova autovia sobre 
el marge esquerre del riu Llobregat 
en direcció a Olesa. Després dels 
estudis de mobilitat i d’impacte 
ambiental, aquesta serà l’alternativa 
que passi a l’aprovació inicial pre·
vista per aquest mes de novembre.
La proposta inicial preveia desviar 
part del trànsit que suporta l’autovia 
A·2 procedent del Baix Llobregat 
i l’àrea metropolitana perllongant 
aquesta autovia sobre l’actual car·
retera BV·1202 (carretera de Les 
Carpes), i creuar el polígon de can 
Singla per enllaçar amb la C·55, 
fer una connexió de la autovia amb 
la C·16 que enllaça amb Manresa 
passant sobre la Riera dels Ca·
nyamassos. Davant les reiterades 
protestes del consistori olesà, i de la 
resta de municipis de la zona, es van 
incloure a l’estudi de mobilitat dues 
alternatives més: una mantenia la 
idea de la variant de la autovia A·2 

sobre el riu però iniciant el viaducte 
a l’entorn del polígon de can Bros, 
amb l’objectiu de descongestionar 
el nus de ca n’Amat on arrenca el 
viaducte de la primera opció.
L’altra proposta, i finalment, l’ac·
ceptada, no contempla crear un nou 
viaducte sobre el parc fluvial, sinó 
ampliar el número de carrils sobre 
el tram de la A·2 ja existent entre 
Martorell i Abrera. Aquesta alter·
nativa soluciona la connexió amb la 
B·40 per connectar amb el Vallès i la 
connexió amb la C·55 direcció Man·
resa, incorporant un tram soterrat a 
l’alçada d’Abrera que alhora també 
elimina l’actual divisió de la C·55 pel 
barri del Rebato d’Abrera i millora 
el traçat d’un dels trams amb mes 
accidentalitat.  

Ple
El Ple de l’Ajuntament del passat di·
jous 26 d’octubre va aprovar quatre 
mocions relacionades directament 
amb la celebració del referèndum 
de l’1 d’octubre i la situació política 
que viu Catalunya. També ha apro·
vat l'Avanç del POUM i la la revisió 
del Catàleg i Pla Especial Urbanístic 
de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic i ambiental d’Olesa.
Els principals acords de quatre de 
les mocions aprovades van ser: 
rebutjar i condemnar la violència 

Això passa al poble (cont.)
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Homenatge al cementiri Foto: AOM

El jovent aprofita l’antic escorxador Foto: AOM



086404

de l’Estat espanyol durant el dia 1 
d’octubre; exigir la llibertat imme·
diata dels presidents de l’Assem·
blea Nacional Catalana (ANC), Jordi 
Sánchez, i d’Òmnium Cultural (ÒC), 
Jordi Cuixart; instar el Govern espa·
nyol i els partits que li donen suport 
a aturar la suspensió de l’autonomia 
de Catalunya a través de l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució; i 
exigir una rectificació pública a PP 
i C’s per les crítiques llençades al 
sistema educatiu català. Tots les 
mocions es van aprovar amb el vot 
favorable de Bloc Olesà, ERC, PSC 
(excepte la referent a l’article 155, 
a la qual no hi va votar el repre·
sentant del PSC per ser fora de la 
sala), PDeCAT·Demòcrates i Movem 
Olesa; hi va votar en contra el PP i 
s’hi va abstenir la regidora del Bloc 
Olesà, Montserrat Vergara.
Apart d’aquestes mocions, el con·
sistori va aprovar una moció que 
referma el projecte d’ampliació de 
les biblioteca Santa Oliva i aposta 
per utilitzar, mentre l’ampliació no 
sigui efectiva, les biblioteques esco·
lars fora de l’horari escolar dotant 
aquests equipaments amb els re·
cursos necessaris per proporcionar 
els serveis mínims imprescindibles 
que una biblioteca oferiria (espai de 
lectura, sala d’estudi, equipament 
informàtic, servei d’impressió, ser·
vei de préstec i espai infantil).
Ja en l’àmbit purament municipal, 
es va donar el vistiplau a l’avanç del 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Mu·
nicipal (POUM) i a una modificació de 

l’ordenança general de subvencions, 
que té com a objectiu, entre d’altres, 
fer més àgil el procés de sol·licitud 
i concessió de les subvencions. Per 
últim, es va aprovar la revisió del 
Catàleg i Pla Especial Urbanístic 
de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic i ambiental d’Olesa, 
i la declaració dels Béns Culturals 
d’Interès Local (BCIL). 

Gent gran
En el mes dedicat a la gent gran, 
el passat dijous 26 d’octubre, una 
vuitantena de persones han parti·
cipat de la tradicional Marxa de la 
Gent Gran. El recorregut que s'ha 
fet és de 4 kilòmetres, un esmorzar 
al Parc Municipal i la lectura d'un 
manifest. L'excursió ha passat per 
diversos punts d'interès del municipi 
i un guia ha explicat les característi·
ques destacades de cada indret. La 
caminada ha estat organitzada pels 
departaments municipals de Serveis 
socials, Medi Ambient conjuntament 

amb la col·laboració de l'Associació 
de Voluntaris d'Olesa (AVO) i l’Espai 
d’Avis.
Per acabar el conjunt d'actes i acti·
vitats, el proper 16 de novembre es 
presenta públicament la Xarxa de la 
Gent Gran.

Fem
A través del departament de Promo·
ció Econòmica, l’Ajuntament partici·
pa un any més en el projecte “Fem 
Xarxa, Fem Empresa”, que enguany 
incidirà en les accions de networking 
i en la represa del Concurs d’Inicia·
tives Empresarials.
La presentació de la 4ª edició es 
va fer a Collbató i va comptar amb 
la presència dels responsables dels 
ajuntaments d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Sant Andreu de la Bar·
ca i Sant Esteve Sesrovires, que 
van valorar favorablement la seva 

evolució ja que a l’edició 2014·15 
va comptar amb 212 participants i 
l’edició passada amb 376. 

Festes locals
L’Ajuntament ha aprovat la proposta 
de les dues festes locals del municipi 
per al proper any, que seran: l’11 
de juny, dia següent a Santa Oliva, 
i 25 de juny, l’endemà de Sant Joan.
Pel que fa al calendari laboral per 
al 2018, són festes laborals a Ca·
talunya les següents: 1 de gener 
(Cap d'Any), 6 de gener (Reis), 30 
de març (Divendres Sant), 2 d'abril 
(Dilluns de Pasqua Florida), 1 de 
maig (Festa del Treball), 15 d'agost 
(l'Assumpció), 11 de setembre (Dia·
da Nacional de Catalunya), 12 d'oc·
tubre (Festa Nacional d'Espanya), 
1 de novembre (Tots Sants), 6 de 
desembre (Dia de la Constitució), 8 
de desembre (la Immaculada), 25 de 
desembre (Nadal) i 26 de desembre 
(Sant Esteve).
Els establiments comercials de Ca·
talunya podran romandre oberts 
al públic al 2018, d'acord amb el 
que estableix la Llei 3/2014, de 19 
de febrer, d'horaris comercials i de 
mesures per a determinades activi·
tats de promoció (DOGC núm. 6568, 
de 24.2.2014), els següents dies: 7 
de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, 
1 de novembre i 6, 8, 16 i 23 de 
desembre.

Això passa al poble (cont.)
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La gent gran amb activitats Foto: AOM

Empreses en xarxa Foto: AOM
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Els gossos son un més 
de la família... De veri-
tat?
Quan acollim a casa un cadell de 
gos és la cosa més bonica del món, 
i ens és igual que sigui de la raça 
mes pura o que sigui un gos peta·
ner. L’estimem, el cuidem, el mi·
mem, li fem manyacs, el portem al 
veterinari, l’alimentem, el rentem, 
etcètera, perquè des del moment 
que entra a casa el considerem un 
més de la família.
Però algú s’imagina que la rutina 
dels membres de la família, tam·
bé sigui portar el nostre fill, l’avi, 
l’àvia o la parella dos cops al dia a 
fer les seves necessitats (cagar i 
pixar) davant la porta d’un veí, d’un 
amic, d’un company de feina, d’un 
germà... Oi que ens veurien com a 
estranys, bruts, poc respectuosos 
i molt grollers?
Llavors, per què molta gent se 
sent correctíssima i carregada de 
raó quan porta al seu gos dos cops 
al dia a cagar i pixar a la porta 
d’altres? Si se li fa veure el poc 
respecte que demostren pel veí o 
amic que rep el “regal”, es posen 
grollers, arriben a l’insult i fins i 
tot alguna vegada a cert grau de 
violència verbal.
Si us plau, reflexionem tots plegats 
sobre com se’ns veu, quan deixem 
que un “membre” de la nostra 
família faci coses a les portes d’al·
tres... Si us plau.
Carme, una olesana que té gos i 
respecte

Gràcies
El passat 1 d’octubre, Catalunya va 
viure un dia excepcional que sens 
dubte formarà part de la nostra 
memòria col·lectiva i també indi·
vidual. És a partir de la memòria 
individual que escric aquestes 
ratlles per parlar de l’1 d’octubre 
a la nostra vila i per mirar d’agrair 
la feina i el coratge de tantes ole·
sanes i olesans.
El referèndum va començar molt 
d’hora. De fet, va començar a 
quarts de nou del vespre del 30 
de setembre, quan vam saber que 
la votació demanava no només 
urnes, paperetes, sobres i cens, 
que no teníem però que sabíem 
que tindríem, sinó que demanava 
també el vot online. I en aquest 
punt estem en l’obligació d’agrair 
i reconèixer públicament el treball 
de tants joves que van posar els 
seus coneixements i el seu treball 
al servei de tot el poble. Una feina 
impecable que els va impedir dor·
mir i ens va permetre votar.
Aquesta memòria també ha de ser·
vir per recordar una de les imatges 
més acollidores de la nit del dia 1. 
La que ens fa veure la immensa 

quantitat d’olesanes i olesans, 
de tota edat i condició, que a les 
cinc del matí omplien els col·legis 
electorals. Tots amb un somriure 
a la cara i amb el cor encongit. A 
tots i totes els devem un immens 
agraïment.
També a totes i tots els olesans 
que, al llarg del dia, sobre tot a les 
primeres hores del matí, quan les 
votacions es feien lentes perquè 
els atacs informàtics feien caure 
els webs, van fer llarguíssimes 
cues per votar. Cap incident, cap 
pressa, cap queixa. Tots amb un 
somriure a la cara i el cor encongit. 
Ara amb més motiu perquè ja ens 
arribaven les imatges de la bruta·
litat de la policia i la guardià civil. 
A totes i tots els devem el nostre 
reconeixement.
De la mateixa manera, la memò·
ria ens reserva un lloc especial 
a totes i tots que al llarg del dia, 
amb una disciplina militant, feien 
guàrdia a les portes del col·legis 
electorals per protegir·los de les 
ràtzies violentes de policia i guàrdia 
civil. Amb un somriure i amb molta 
por, tancaven files tot dient·se, no 
passaran i votarem. A totes i tots 
els devem un immens agraïment.
I, per descomptat, devem un 
agraïment a tots aquells que van 
participar de manera molt directa 
en el desenvolupament del dia 1: 
als membres de les meses, tant els 
que ho van ser fruit del sorteig com 
els que ho van ser voluntàriament, 
als responsables de cada col·legi, 
que van vetllar perquè tot sortís bé 

i als que van custodiar les urnes i 
les paperetes, que van ser a l’hora 
que calia amb tot el que calia.
Com veieu, l’agraïment està molt 
repartit. Tant, que podem dir que 
tot el poble d’Olesa va respondre 
de manera solidària, ordenada, 
valenta i pacifica a la crida del re·
ferèndum de l’1 d’octubre.
A tot el poble d’Olesa, per tant, li 
donem les gràcies.   
Jordi Martínez Vallmitjana
Regidor de Participació Ciutadana, 
Esports i Habitatge

Reflexiones
Manifestación multitudinaria por 
la unidad de España en Barcelona, 
el pasado 12 de octubre. Frase 
repetida por uno de los organiza·
dores: “No en mi nombre”. Tengo 
algunas reflexiones que creo que 
son interesantes realizar en cuan·
to al significado de la frase antes 
mencionada.
Con ella quiero decir que condeno/
no condeno la actuación represi·
va de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil ante gente pacífica 
que solo querían hacer uso de un 
derecho fundamental como es la 
libertad de expresión.
Con ella quiero decir que tengo/
no tengo responsabilidad alguna 
ante una situación que requiere 
mi implicación personal total, para 
que mi opinión sea tenida en cu·
enta, dejando con esta actuación 
que otros decidan por mí para 
luego poder echarles la culpa de 
los resultados, si no se adecuan a 

Correu

Referèndum a Olesa Foto: AOM
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Correu (cont.)
lo que yo esperaba de éstos. Con 
ella quiero decir que estoy/no estoy 
de acuerdo con la advertencia de 
la Sra. Ministra de Defensa en lo 
relativo a que las Fuerzas Arma·
das Españolas están preparadas 
para actuar cuando se les requi·
era (¿para preservar la unidad de 
España?).
Aquí faltaría saber si también 
tengo claro si para esas Fuerzas 
Armadas mi nombre servirá de 
algo para distinguir contra quién 
deben actuar, cuando cumplan su 
deber patriótico.
Creo que cada uno debe reflexio·
nar sobre ello y aquí puede añadir 
todas aquellas reflexiones que le 
ayuden a encontrar paz en su día 
a día en unos momentos en que es 
difícil tener un poco de serenidad 
ante los hechos vividos hasta el 
día de hoy.
Creo que es un momento histórico 
de gran envergadura, donde debe·
mos plantearnos muy seriamente 
cual es nuestro papel en los mo·
mentos que nos ha tocado vivir. 
Ha llegado la hora de que todos 
opinemos de forma clara y sin lugar 
a dudas para decidir en qué tipo de 
sociedad queremos vivir, tomando 
nuestras decisiones personales con 
todas las consecuencias que ello 
conlleva, sin dejarnos guiar por el 
miedo, las amenazas o dirigentes 
que se creen con el poder de hacer 
cualquier cosa por el sólo hecho 
de haber depositado nuestra con·
fianza en ellos, en momentos muy 
concretos previamente determina·
dos por el sistema que han creado.
La voz del pueblo ha de ser es·
cuchada siempre que éste tenga 
la necesidad de expresarla. Aquí 
no caben corsés impuestos por 
esos mismos que el pueblo puso 
en las instituciones y que ahora 
impiden derechos fundamentales 
básicos, ya que, con ello, peligran 
sus privilegios ante actos que en 
otros países hubiera supuesto su 
inmediata destitución.
Esos que hoy día, en su crítica a los 
hechos acontecidos en los últimos 
días, describen una imagen fiel de 

todos sus actos, aquellos mismos 
que han causado estupor en todos 
los que dicen apoyarles, y que 
empiezan a dudar hasta cuándo 
podrán apoyarles. 
Creo que es hora de que empe·
cemos a usar nuestro nombre de 
verdad consiguiendo que, aunque 
forme parte de una minoría, sea 
parte de una mayoría real a tener 
muy en cuenta.
Que cada uno decida por sí mismo 
de una vez por todas con nombre 
y apellido, sin coacción y libremen·
te. Tenemos los instrumentos a 
nuestro alcance, es hora de utili·
zarlos todos de forma autónoma y 
responsable, sin ser dirigidos por 
nadie que usa la palabra fácil con 
fines egoístas y con apariencia de 
cordero, pero con alma de lobo.
Jesús Moreno Garrido

Agraïment
Aquesta carta va dedicada al nos·
tre Rector. El dia 1 d’octubre, un 
jorn un xic especial, vaig anar a la 
celebració eucarística de la capella 
de l’hospital i va fer una homilia, 
que sense posar·se en política ens 
va deixar a tots els feligresos me·
ravellats, tant que es varen veure 
algunes llagrimetes i al finalitzar el 
sermó tothom va aplaudir. Moltes 
gràcies Mossèn Esteve. 
Maria Mercè Boada

Per al meu pare:
Ara fa poc més d'un any, el 15 d'oc·
tubre, estàvem celebrant els teus 

60 anys de casats amb la mare i 
ara t'estem acomiadant, res serà 
igual sense tu, el “motor” de la 
família, el que sempre somreia i 
vivia per reunir·nos els cinc: la teva 
dona, la teva jove, el teu cunyat i 
a mi, el teu fill.
Ja feia un temps que t'anaves 
apagant però el final no l'albirava 
tant proper... Ha estat ràpid, cruel, 
injust, sense gairebé temps per a 
acomiadar·nos, han estat uns úl·
tims dies que no se'ls mereix ni el 
pitjor dels nostres enemics.
No et tocava encara papa, enca·
ra havies de collir molts calçots, 
patates i cebes, encara havies de 
criticar als del Barça i encara havi·
es de gaudir d'uns anys tranquils, 
relaxats i ben merescuts al costat 
de la mama, de la teva jove, del 
tiet i meu, a part dels amics que 
t'han apreciat i que crec que mai 
t'oblidaran.
Impossible dir en quatre ratlles, 48 
anys al teu costat. Ens hem esti·
mat i respectat, hem rigut, plorat 
i emocionat, hem donat una volta 
sencera a Catalunya en bicicleta 
plegats, m'has cantat cançons, re·
citat alineacions i explicat un munt 
de pel·lícules d'aquell llunyà oest.
Se'm fa un nus a la gola i se m'es·
treny l’estómac només de pensar 
que ja no tornaré a veure't mai 
més... Saps? Aquests últims mesos 
se'm feia difícil aguantar el plor da·
vant teu, mostrant·te el meu opti·
misme, però el meu cap no parava 
de recordar moments, anècdotes i 
vivències que hem tingut plegats, 
veient com poc a poc t'allunyaves.
Has estat fort i has lluitat fins al 
final en un combat on sempre 
guanya la mateixa, però ha estat 
un combat dur perquè et resisties 
a marxar del nostre costat. Ja fa 
uns mesos que deien que no te'n 
sortiries, però vas tornar a casa a 
recuperar·te amb nosaltres, però 
ha estat breu, però el teu cor ha 
dit prou.  Ara fa uns dies el teu 
metge deia que si no haguessis es·
tat un lluitador, ja faria temps que 
no hi series i mira: intentant fer 
les coses per tu sol, esforçant·te 

en caminar, en fer exercicis per 
no perdre mobilitat: gràcies per 
regalar·nos aquest temps “extra” 
amb nosaltres.
La fragilitat del teu gran cor no 
t'ha deixat estar més temps entre 
nosaltres. El teu cor físic, el muscle 
que es contrau per donar·nos vida 
estava malalt i s’ha aturat, però 
vull i demano que ens quedem amb 
el cor eteri, el cor emocional, el cor 
que et farà ser recordat com una 
persona bona, treballadora, que ha 
estimat als seus per sobre de tot i 
que has estat el millor pare que es 
pot haver tingut.
Estic trencat per dins, tinc el cor 
esquinçat, però seré fort i seguiré 
aplicant tot el que de tu he après i 
repartint l'amor que sempre m'has 
ensenyat a donar i tu estaràs des 
de dalt veient·me orgullós. Però, 
jo seguiré trencat de dolor, sense 
voler entendre la teva absència.
Has marxat, sense fer soroll, volent 
passar desapercebut com sempre, 
ni un mot de més, ni una mirada 
esquerpa, només amor i bondat, 
estimació i complicitat. Se'm farà 
estranya una vida sense tu, se'm 
farà estrany veure aquelles copes i 
trofeus guanyats sobre la bicicleta 
i que no s'escapi un somriure tirant 
a plor, se'm faran estranyes moltes 
i moltes coses que potser fins ara 
passaven desapercebudes i que 
ara ja les trobo a faltar. Des d'avui 
una part de mi ha mort amb tu.
Avui la teva dona Teresa, la teva 
jove Enrica, el teu cunyat Jaume i 
el teu fill que t'escriu, estem des·
trossats, dessolats, desorientats i 
molt tristos, però alhora crec que 
també som afortunats i feliços per 
haver compartit la vida amb tu. 
Ara ens toca ajudar a la mare, no 
dubtis que estarem amb ella i per 
ella. Fins aviat papa, t'he estimat, 
t'estimo i t'estimaré sempre... 
t'enyoro i ja et trobo a faltar.
Gràcies per tot el vostre recol·
zament al llarg d'aquests últims 
mesos, a tots els que us heu preo·
cupat pel meu pare.T'estimo papa!
Jaume Mañà i Casals

Ramon Mañà Ros
23/01/1930·3/11/2017  Foto: JMC
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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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Dijous 9
Parlem amb Xavier Bosch, 
escriptor i periodista. A les 19 
hores, a la Biblioteca.

Xerrada “150 anys 
d’excursionisme”, a càrrec 
del geògraf Francesc Roma. A 
les 19.30 hores, a la Comunitat 
Minera Olesana. Organització: 
Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà.

Divendres 10
Hora del conte “Princeses 
blaves i prínceps 
encantadors”, a càrrec de Lídia 
Clua Recomanada. Per a nens i 
nenes, a partir de 4 anys. A les 
18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 11
BiblioLab: taller sobre el 
canvi climàtic. Per a tots els 
públics. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Segon tast de músiques del 
territori “A granel”. A les 
22.30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Juvenil.

Diumenge 12
“El petit piano”, amb el Centre 
de Titelles de Lleida. A les 
17.30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa Olesa.

Dijous 16
Caminada especial “Fem 
salut”. A les 9.15 hores, 
sortida des de la plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament i Cap Olesa.

Divendres 17
Hora del conte, a càrrec de 
Santi Rovira. Per a nens i 
nenes, a partir de 4 anys. A les 
18 hores, a la Biblioteca.

Reflexió “Emoció, raó”. A 
les 19 hores, als safarejos, a la 
plaça de les Fonts. Organització: 
OlesaAteneu.

Dissabte 18
II Torneig de League of 
Legends (videojocs). De 9 
a 13 i de 17 a 21 hores. A la 
Casa de Cultura. Organització: 
associació Virtual Room.

Excursió inclusiva al medi 
natural amb la Cadira 
Joëlette. A les 10 hores. 
Organització: Ajuntament.

Festa per commemorar el 
Dia Internacional dels Drets 
dels Infants. A les 10 hores, 
“Caminem pels drets dels 
infants. Vine al riu!”, a les 10 
hores; xocolatada i espectacle 
infantil, a les 12 hores. A la 
plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: El ventall de 
Lady Windermere, d’Oscar 
Wilde, pel Grup de Teatre de la 
UEC d’Olesa. A les 22 hores, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Segon tast de músiques del 
territori “A granel”. A les 
22.30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Juvenil.

BiblioLab: taller Art i ciència, 
per a nens i nenes de 6 a 
10 anys. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Diumenge 19
Segon torneig de League of 
Legends (videojocs). De 12 
a 14 i de 17 a 20 hores. A la 
Casa de Cultura. Organització: 
Associació Virtual Room.

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “El ventall de 
Lady Windermere”, d’Oscar 
Wilde, pel Grup de Teatre de la 
UEC d’Olesa. A les 18 hores, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Concert “Retrats d’un 
sentiment”, amb la Cobla 
Marinada i la Colla Violetes del 
Bosc. A les 18:30 hores, al teatre 
El Casal. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dilluns 20
Inauguració de l’exposició 
“Subolesa, retorn al sol”. 
Fins al 2 de desembre, a la 
Biblioteca. Organització: Arrel 
Acció Cultural.

Dimecres 22
Presentació del llibre Mujeres 
tras el espejo, de Nuria Barnes. 
A les 18 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Dones i Progrés.

Celebració de Santa Cecília, 
cercavila amb la Batucada Grup 
d’animació i jam session. A les 
17.30 hores. Organització: Escola 
de Música.

Dijous 23
Presentació del llibre ¿Por 
qué a mí?: la lucha de 
Encarna, de l’autor olesà Juan 
Antonio Relancio. A les 19 hores, 
a la Biblioteca.

Divendres 24
Club de Lectura General, 
conduït per Maria Montoriol. A 
les 18.30 hores, a la Biblioteca.

Commemoració del Dia 
Internacional contra la 
violència cap a les dones i 
les nenes. A les 18 hores, a la 
plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Subolesa. Conferència sobre 
ciència- ficció, a les 19 hores; 
IV Concurs de relats curts de 
ciència·ficció, a les 20.30 hores, 
a la Biblioteca. Organització: 
Arrel Acció Cultural.

Black Friday, superofertes 
a les botigues del poble. 
Organització: Associació 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Dissabte 25
Club de Lectura “Llegim 
el teatre”, conduït per Espe 
Piñero. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

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

Jornades lúdiques del CROM. 
Gaudeix d’un dia de jocs de 
taula, tornejos i rol. A partir de 
les 10 hores, a la placeta Joan 
Povill i Adserà. Organització: 
Club de Rol.

33è Concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “El ventall de 
Lady Windermere”, d’Oscar 
Wilde, pel Grup de Teatre de la 
UEC d’Olesa. A les 22 hores, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Segon tast de Músiques del 
Territori “A granel”. A les 
22.30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Juvenil.

L’agenda del novembre '17
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Black Friday, superofertes 
a les botigues del poble. 
Organització: Associació 
Botiguers d’Olesa.

Diumenge 26
Cinema infantil amb pel·lícula 
a determinar. A les 17 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Subolesa. Marató de ciència-
ficció, amb projecció de dues 
pel·lícules. A les 17 hores, a 
Cal Rapissa. Organització: Arrel 
Acció Cultural,

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “El ventall de 
Lady Windermere”, d’Oscar 
Wilde, pel Grup de Teatre de la 
UEC d’Olesa. A les 18 hores, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

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

Dimarts 28
Xerrada amb la Marian 
Nomem: “Conflictes? No, 
gràcies, amb HO’OPONOPONO. 
A les 18 hores, a la Comunitat 
Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

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
A la Rambla
L’Associació de Veïns de la Ram·
bla Eixample organitza un taller 
de cuina natural, per al proper 
dissabte 18 de novembre; una 
xerrada sobre consum crític, per 
al 23 d’aquest mes, i per últim, 
un taller de clown per adults, els 
dies 25 i 26. A l’Antic Escorxador.

Coaching
Alguna vegada abans d’una com·
petició, d’una cita, d’una reunió 
o de qualsevol altre moment im·
portant els nervis te la van jugar 
i no vas poder donar el millor de 
tu? La idea amb la que hi anaves 
no va resultar com esperaves?
A les sessions de coaching des·
cobriràs els mecanismes que et 
boicotegen en aquestes situaci·
ons, veuràs per què de vegades 
el resultat no és el que espera·
ves. Nosaltres t’acompanyem en 
un procés d’aprenentatge per 
incorporar eines que et permetin 
afrontar els teus desafiaments 
amb la certesa de que ja tens 
els recursos que necessites per 
aconseguir els teus objectius: 
confiança, seguretat, motivació, 
autoestima, etcètera. Aprendre 
de les teves emocions, gestionar 
el diàleg intern i tenir un cos 
preparat per l’acció és el que 
t’ajudem a aconseguir. A SIC 
treballem per a tu, contacta amb 
nosaltres, t’hi esperem. Contac·
te: 670 473 759 (Toni Martínez).

Màgic Arnau
El passat diumenge 5 de novem·
bre, el Mag Arnau va oferir el 
seu primer espectacle de gran 
format, on va representar un 
personatge que narra una histò·
ria del seu avi i la seva afició a 
la màgia. Una gran actuació de 
l’Arnau al teatre El Casal, ple de 
gom a gom. Enhorabona!

Presentació

El proper dimecres 22, dins de 
la Setmana de la Dona, Nuria 
Barnes presentarà a la Bibliote·
ca, el seu tercer llibre Mujeres 
tres el espejo, un poemari de 
cort feminista, on es defineix a 
la dona com l’ama del seu cos, la 
seva ment i les seves decisions. 
Molta sort!
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Empreses, entitats  i serveis
Un viatge per la nostra 
història
Olesa Sardanista segueix amb 
els actes de celebració del seu 
60è aniversari i ho fa amb un plat 
fort: el concert “Retrats d’un sen·
timent”, el 19 de novembre al tea·
tre El Casal. Continuen, d’aquesta 
manera, les propostes de molta 
qualitat en la celebració de l’ani·
versari de l’entitat. En aquesta 
ocasió, dues de les formacions 
més rellevants del panorama 
sardanístic actual s’uneixen per 
presentar l’espectacle: la cobla 
Marinada amb la seva música i 
la colla Violetes del Bosc amb la 
dansa, acompanyen la interpre·
tació que fa l'actor Marc Pujol o 
Jordi Brunet d'un text, escrit per 
a l'ocasió pel dramaturg Màrius 
Moneo.
“Retrats d’un sentiment” és un vi·
atge als darrers 150 anys d’histò·
ria de Catalunya, on l’espectador 
podrà conèixer la realitat social i 
cultural del país en les diferents 
etapes que ha viscut.
Un espectacle premiat als Pre·
mis Capital de la Sardana 2015 
atorgats per la Confederació 
Sardanista de Catalunya, la Unió 

de Colles Sardanistes de Cata·
lunya i l'Obra del Ballet Popular, 
amb el Premi a la millor Difusió i 
Promoció. La cita serà el proper 
diumenge 19 de novembre al 
Teatre del Casal d’Olesa, a les 
18.30 hores.
Per altra banda, el passat 4 de 
novembre a la Sala de la UEC 
Olesa l’ACF Olesa Sardanista va 
organitzar la tradicional Casta·
nyada que ja fa uns anys celebra 
el primer dissabte després de Tot 
Sants. Tot i la intensa pluja, prop 
d’un centenar de persones es van 
a plegar per ballar  sardanes amb 
la Cobla vila d’Olesa, que va oferir 
un repertori d’allò més ballador, 
fent la delícia dels sardanistes 
aplegats a la festa. Un cop aca·
bada la ballada tothom qui ho va 
voler es va quedar a celebrar la 
castanyada amb una botifarrada 
popular, i com no, amb castanyes, 
panellets i moniatos. Una estona 
de ball fins les dotze de la nit va 
servir per finalitzar la vetllada. 
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Esport olesà

Patinatge Olesa
La patinadora olesana Ainhoa An·
gel ha fet un molt bon paper a la 
Copa d’Europa disputada el primer 
cap de setmana de novembre a 
Portugal i s’ha emportat el 5è lloc. 
Moltes felicitats!

Nova temporada 
del NBO
El Nou Bàsquet Olesa va presentar 
oficialment, el passat diumenge 5, 
els 22 equips que el club té aquesta 
temporada, que l’entitat afronta no 
només amb reptes esportius, sinó 
també el d’aconseguir millores a 
les instal·lacions del pavelló mu·
nicipal de bàsquet, principalment 
el cobriment de la pista annexa al 
pavelló, segons ha destacat el pre·
sident del Nou Bàsquet Olesa, Jordi 
Dalmases. Precisament, durant 
l’acte de presentació dels equips, 
el regidor d’Esports, Jordi Martí·
nez, s’ha compromès a abordar 
conjuntament amb el club aquests 
reptes, que també passen per la 
millora dels vestidors de l’edifici, 
que ja estan obsolets.
Com és habitual, la presentació 
dels equips, des del premis als 
sèniors i veterans, sense oblidar 
els integrants de l’Esbol, s’ha fet 
en un acte amb un clar to festiu i 
familiar, enguany gràcies a l’anima·
ció a càrrec del grup de batucada 
Retumband, que ha fet de la pre·
sentació de cada equip un veritable 
espectacle.
 
Gimnàstica Olesa
Un cop finalitzades les tres fases 
classificatòries de gimnàstica artís·
tica per disputar, la Fase final, el 
Campionat de Catalunya i el Cam·
pionat d’Espanya, el resultats van 

ser molt favorables per les olesa·
nes. A la Fase final, on es van clas·
sificar un total de vuit gimnastes 
per disputar·la, hi van aconseguir 3 
ors, 3 plates i 3 bronzes.; CCEE A4, 
Individual, Judith Toral 1a classifi·
cada a la general, 3a a l’aparell de 
terra i 1a a salt; Individual, Marina 
Viñals 7a classificada a la general 
i 3a a salt; Promogym P1A, Afrika 
Cabero, 2a classificada a l’aparell 
de paral·leles asimètriques i 1a 
classificada a l’aparell de terra, i 
Alaia Estragues 4a classificada a 
paral·leles i 2a classificada a ter·
ra; P1B, Ona Garcia, Classificació 
individual 4a classificada i 3a a 
l’aparell de terra, i Clàudia Auton, 
2a classificada a l’aparell de salt.
Al Campionat de Catalunya es van 
classificar tres gimnastes. Pro·
mogym, P1A, 5a posició per Alaia 
Estragués; P1B, 3a posició per Ares 
Guilera (1a millor nota paral·leles i 
2a millor a terra); 10a posició per 
Paula Gálvez que va aconseguir la 
3a millor nota de paral·leles.
Al Campionat d’Espanya, set gim·
nastes van representar a l’entitat al 
mes de juliol a Valladolid. Inigym, 
Afrika Cabero, 6a en barra, Núria 
Galán, 8a a terra i 10a a barra i 
Alaia Estragués, 10a general, 6a a 
paral·leles i 5a a salt. Promogym 1: 
Paula Gálvez, 16a a la general i 8a 
a paral·leles, Clàudia Autón, 17a a 
la general, Maria Gómez, 22a a la 
general i 10a a terra i Alba Núñez, 
26a a la general i 3a a terra.
Per altra banda, dues gimnastes 
del club van ser premiades durant 

la Nit de l’Esportista: l’'Ares Gui·
lera, pel seu bronze al Campionat 
de Catalunya i l’Alba Núñez, pel 
seu bronze a l'aparell de terra al 
campionat d'Espanya. 

Tir Arc Olesa col·labora
El passat 1 de novembre, el Tir Arc 
Olesa va realitzar diverses activi·
tats amb l’objectiu de col·laborar 
amb la Marató de TV3. A la jorna·
da, on es van organitzar 6 jocs, hi 
van participar una seixantena de 
persones que han aportat un euro, 
cadascuna, per aquesta edició de 
la Marató (malalties infeccioses). 
Enhorabona!

Pareja, en familia
El pasado 9 de octubre, Antonio 
Pareja va participar en la Cursa 
Popular Romería de Magdalena (5,6 
km), en la que acabó primero en la 
categoría Máster 60. El sábado 14 
se desplazó hasta Castellón, donde 
participó en la Cursa Popular Fira 
de Onda, donde se llevó el segundo 
puesto en su categoría. Por últi·
mo, el Domingo 22 tuvo lugar la 
Cursa Popular de Igualada, donde 
terminó tercero en su categoría, 
mientras que en la cursa infantil 
participo con sus nietas en el re·
corrido de 1.9 kilómetros.

Nit de l’esportista
Una setantena d’esportistes a títol 
individual i nou equips de diferents  
entitats olesanes han estat els 
protagonistes de la primera Nit de 
l’esportista d’Olesa, celebrada el 

passat divendres 3 de novembre 
a l’Escorxador amb l’assistència 
d’unes 500 persones. En aquesta 
“Nit de l'Esportista”, l’Ajuntament 
ha volgut fer un reconeixement al 
mèrit i l’esforç d’esportistes, equips 
i entitats olesanes, així com cele·
brar els èxits de la temporada. Mal·
grat que l’acte volia reconèixer fites 
esportives de la temporada 2016·
2017, tant el regidor d’Esports, 
Jordi Martínez, com l’alcaldessa, 
Pilar Puimedon, va voler destacar 
que el premi també el mereixen 
tots aquells esportistes que, mal·
grat potser no haver aconseguir un 
podi o un ascens de categoria, són 
un exemple de constància i esforç. 
També van agrair la feina feta pels 
clubs esportius locals en el foment 
de l’esport base. 
Durant l’acte, s’ha fet un reconei·
xement a una setantena d’espor·
tistes del Club Atlestisme Olesa, 
el Club Escacs Olesa, el Club gim·
nàstica Olesa, el Club Harondo 2, 
el Club de Patinatge, el de Petanca, 
el Futbol Sala Olesa, el Club Espor·
tiu Powerlifting Olesa, la societat 
de Pescadors Esportius, i el Club 
Tir Arc Olesa. Quant a equips, han 
estat guardonats l’aleví B de l’EFO 
87; l’Infantil A, Aleví B, Cadet B, 
Femení base, Aleví A, i Benjamí A 
del Club de futbol Sala Olesa; el Sè·
nior Masculí del Nou Bàsquet Olesa 
i el Masculí i el Femení Senior del 
Club petanca Olesa. L’Ajuntament 
també va fer entrega d’un guardó 
a totes les entitats representades 
a l’acte.
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Treball

g Contable por horas, con 
más de 20 años de experi-
encia, se ofrece para llevar 
contabilidades de pequeñas 
o grandes empresas, ela-
borar IVA, IRPF, libros de 
ingresos y gastos, facturas, 
control de tesorería, etcé-
tera. Posibilidad de despla-
zamiento al domicilio de la 
empresa. Teléfono: 637 432 
088.

g Dona amb experiència s'ofereix 
per cuidar gent gran i realitzar 
tasques de la casa. Tel: 93 778 
1319 / 671 245 348 (Anna Ma·
ria).

g Noia universitària amb ex-
periència s'ofereix per do-
nar classes de reforç i can-
gur. De dilluns a diumenge, 
preu a convenir. Tel.: 600 
811 060 (Anna).

g Estudiante de Magisterio se 
ofrece para dar clases par·
ticulares, a niños y niñas de 
primaria y ESO. Utilizando nu·
evas metodologías y haciendo 
clases dinámicas para facilitar 
la comprensión de los conte·
nidos y garantizar un mayor 

aprendizaje por parte de los 
alumnos. La clases pueden ser, 
con atención individualizada o 
en grupo. Tengo disponibilidad 
horaria de tardes. Llevo varios 
años dando clases de repaso y 
los resultados de mis alumnos 
han aumentado en todos los 
casos. Tel.: 619 936 226.

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

g Se dan clases de Inglés para 
todos los niveles. Niveles de 
colegio, PET, FCE, CAE, etc. 
Tel.: 672 077 409.

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

g Soy Ángeles y me ofrezco 
para limpieza y cuidados de 
ancianos, tengo experien-
cia. 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 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: 
mantenimiento en general para 
empresas y particulares, oficial 
de primera en sala de despiece 
de cerdos. Tel.: 616 322 794.

Automotor

g Alquiler plaza de aparcami-
ento para coche pequeño o 
2 motos en Amadeu Paltor 
22. Tel.: 605 093 560.

g Es busca pàrquing o recinte 
tancat per aparcar auto·ca·
ravana (3,20m d'alçada). Tel.: 
622 174 870 (Anna).

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

Immobiliari

g Se vende piso en Abrera, 
85m2, 3 habitaciones (2 
grandes),  salon 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.

Fora de joc

En aquests temps d’absoluta i permanent connexió a les 
tecnologies, l’abundància de cables i de capses del llum, 
contrasta amb aquesta farola, rèplica o no, d’anys enrere... 

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

08640



08640 15

Per molts anys!

08640

Novembre

Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (23), Alba Domínguez Puig (17), Ana Cintas Gómez (26), Aurora Martín Díaz (47), Carlos Tejero 
Sánchez (25), Carme Jordà (83), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (82), Claudia Fernández Bagán, Claudi Párraga Jabares (14), 
Claudia Reche (20), Cristian Monton Corchero (22), Cynthia Leandro Ramos (41), Daniel Arroyo Moss (11), Daniel Ribas Batalla (22), 
Daniel Royo Espejo (16), Emili Ribas Carreras (87), Ester Benito González (76), Eulalia Colomer Pujol (49), Hugo González Esteban (13), 
Iván Olivé Bermejo (45), Jaume García Vallés (63), Javier Mendiola Aranda (55), Jordi Bayona Carrasco (44), Jordi Povill Ubach (79), José 
Oliver Vidal, Josefina Toledo (95), Laia Montes Porta (21), Laura Llimona Colomer (13), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (74), 
Mar Zhen (14), Marc Solà Ramos (27), Mari Carmen Ruiz Ruiz (55), Maria Angeles Zamora García, Maria Costa Pallarós (80), Maria Valero 
Ojeda (81), Marianne Mesman (67), Meritxell Cortés Vicente (21), Miquel Esplugas Renalias (77), Miquel Pino Gotsens (71), Montserrat 
Termens Mestres (80), Natividad López Huerta (69), Núria Jorba Picañol (60), Núria Maldonado Solà (16), Oscar Lozano (45), Pepita Sala 
Coll (93), Raquel Vicente Torrijo (38), Ricard Simon Bosch, Rosa Arcarons (57), Rosa Arévalo (43), Sandra Monton Corchero (22), Sergio 
Robles (38), Teresa Pedrero Casas (60), Toni Matas Ramos (41), Trini Camprubí (61), Victoria Conterno (18).

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

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

Per molts anys  

Aina i Júlia!
Un petó de part de la Carla!!
24 de novembre

Felicitats 

Pere i Maria! 
Ja en feu tres! Per molts anys!

Per molts anys  

bunika mevaaa!
8 de novembre

Moltes felicitats  Ada!
De part de la teva super amiga Carla!! 
10 octubre

¡Muchas Felicidades  

Raúl!
11 de noviembre (3años). De parte del 
papa, la mama y la Marina!! Te queremos

Felicitats Biel!
El 5 de novembre fas 3 anys,  els papis 
t'estimem molt!!
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