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Editorial
Sant Tornem·hi! Som·hi! Ja hem tor·
nat. Després d’un llarg descans esti·
val ens posem a treballar, a crear, a 
imaginar, a somiar un altre cop i amb 
més energies en aquest desafiament, 
el periòdic 08640. Una altra manera 
d’apropar·vos una mirada de les notí·
cies locals amb la pluralitat més gran 
possible.
L’estiu ja ha passat. La festa major 
i les festes dels barris van comptar 
amb la participació de molta gent que 
ha gaudit de les diverses activitats 
que sempre ofereixen les entitats del 
nostre poble. Ja hem deixat enrere les 
vacances estiuenques i alguns afortu·
nats comencem a embardissar·nos de 
nou en la voràgine del treball i la rutina 
diària. Per la gran quantitat d’olesans i 
olesanes sense feina, es renova l’espe·
rança de començar una nova recerca 
de feina o d’iniciar un projecte nou.
Al començament d’aquest mes, Olesa 
ha gaudit d’una espectacular festa 
dels Miquelets i la novena edició de 
l’aplec dels seguidors de les sardanes. 
I esperem aquest mes celebracions 
per a la Diada de Catalunya, i amb la 
mirada posada en el referèndum so·
bre la independència proposat per la 
Generalitat per al proper diumenge 1 
d’octubre i amb la pregunta “Vol que 
Catalunya sigui un Estat independent 
en forma de república?”, i dues pos·
sibles respostes: Sí o No. Segons el 
president del govern català, Carles 
Puigdemont, a diferència del referèn·
dum fet al 2014, aquest tindrà caràcter 
vinculant perquè es tracta d’un instru·
ment avalat per una amplia majoria 
política i social.
Segons una enquesta d’un dels prin·
cipals diaris nacionals, el 54 % dels 
catalans es mostren disposats a 
participar rn el referèndum (al 2014 
només van votar l’equivalent al 42 % 
del cens). Al mateix estudi i sobre la 
pregunta de com acabarà el procés 
sobiranista, gairebé un 60 % dels con·
sultats preveu que, o bé desembocarà 
en unes noves eleccions (28,7 %), o 
bé donarà pas a una negociació entre 
la Generalitat i el Govern central (28,5 
%). Únicament un 17,4 % preveu la 
possibilitat que Madrid suspengui l'au·
tonomia, i una xifra encara menor (per 
sota del 12 %) creu que el desenllaç 
final del procés serà la independència 
de Catalunya.
Hi votaràs? I si és així, ja has pensat 
en el teu vot? Bona lectura d’aquesta 
edició!

Viurem lliures o  
morirem!
Un any més, la Festa dels Miquelets 
ha demostrat que és un dels grans 
esdeveniments de l’any a la vila. 
Això va quedar demostrat amb la 
gran quantitat de persones tant 
veïnes del municipi com arribades 
de diferents indrets que han gaudit 
dels nombrosos actes organitzats, 
i també ho demostra la gran parti·
cipació i implicació popular en una 
cita que, a més, ha comptat amb 
pràcticament tot els grups de recre·
ació història que existeixen al nostre 
país. D’aquí que la valoració que fan 
els responsables de la Festa dels 
Miquelets, així com l’Ajuntament 

va ser altament positiva i que les 
expectatives per a la propera edició 
encara siguin més elevades. 
Mercaders, artesans, pubilles i fa·
drins... Caminar pels carrers del 
centre d’Olesa el primer cap de 
setmana del mes, era ben bé com 
fer un salt en el temps fins al segle 
XVIII. I vistes la quantitat de soldats 
i combatents instal·lats en diferents 
campaments, el salt es feia en con·
cret cap al 1714, i cap als importants 
esdeveniments que van tenir lloc a 
Olesa a les acaballes de la Guerra 
de Successió. I més que recordar 
la història, el que han pogut fer les 
persones que han gaudir de la Festa 
dels Miquelets ha estat viure aques·

ta història de ben a prop, gràcies a 
la recreació de batalles, condemnes, 
i consells de guerra.
El regidor de Cultura, Xavier Rota, 
ha remarcat que “l'èxit de la festa 
és gràcies a la festa continuada de 
l’Associació La Festa dels Miquelets 
durant tot l'any, amb el suport de 
l'Ajuntament”, que ha afirmat Rota, 
“hi seguirà donant suport”. De fet, 
segons Rota (que va ser precisa·
ment qui, com a responsable de l'Ar·
xiu parroquial, va fer la investigació 
que va donar com a fruït el memorial 
158, la llavor de la festa) encara hi 
ha molt material històric que pot fer 
que la festa ofereixi més novetats a 
partir de l'onzena edició, “com ara 
cançons de miquelets d'Olesa que hi 
ha recollides, llegendes que parlen 
dels miquelets d'Olesa, una obra de 
teatre inèdita sobre els miquelets 
d'Olesa obra d'apel·les Mestres". 
Segons Rota, “en deu dedicions hem 
posat la base per tenir tot el gruix 
de voluntariat i és a partir d'aquesta 
base quan potser a partir d'ara ens 
podrem plantejar si fem més coses 
i com ho fem”.
Des de l’Associació Festa dels Mi·
quelets, el seu president, Martí 
Vallès, va mostrar la seva satisfac·
ció dels bons resultats de la festa 
d’enguany, sobretot perquè la festa 
ha tingut més participació que mai, 
tant pel que fa a públic “vingut d'ar·

Això passa al poble

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

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

dimarts 12 VENDRANES 
dimecres 13 BERENGUER  
dijous 14 LEY
divendres15 MATAS
dissabte 16 ABELEIRA
diumenge 17 ALAVEDRA
dilluns 18 VENDRANES
dimarts 19 BERENGUER  
dimecres 20 LEY
dijous 21 MATAS
divendres 22 ABELEIRA

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

Gran jornada Foto: AOM



08640 3

reu”, com pel que fa a col·laboradors 
i recreadors. Vallès també ha des·
tacat el gran rigor històric que té 
la festa, i que tots els participants 
intenten que la recreació sigui “molt 
didàctica, sobretot per a la canalla”.

Ordenances fiscals
L’Ajuntament ha obert el procés de 
participació ciutadana per a l’apro·
vació de les ordenances fiscals de 
2018, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 de la Llei 39/2015 de 
procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
Aquesta llei regula la participació 
dels ciutadans en l'elaboració de 
reglaments i normatives, i estableix 
que, previ a l’elaboració d’una nor·
ma o disposició de caràcter general, 
s’ha de fer una consulta pública, a 
través del portal web de l’adminis·
tració, per tal de recollir l’opinió de 
les persones i organitzacions afec·
tades per la futura norma.
Les ordenances fiscals són les 
normes que aprova l’Ajuntament 
per regular els tributs municipals: 
impostos, taxes i contribucions 
especials. També hi ha altres orde·
nances no fiscals que regulen els 
preus públics. Des del Departament 
d’Hisenda de l’Ajuntament es recor·
da que els ciutadans i ciutadanes del 
municipi, mitjançant les aportacions 
en forma d’impostos, taxes i preus 
públics, col·laboren en els recursos 
necessaris per al bon funcionament 
de la vila i el seu manteniment. Per 
tant, aquestes ordenances tenen 
com a objectiu finançar la prestació 
de serveis a la ciutadania.
Amb l’objectiu de recollir propostes 
ciutadanes, l’Ajuntament ha obert 
un termini de consulta pública de 20 
dies hàbils, per tal que la ciutadania 
i les organitzacions afectades per la 
revisió de les ordenances fiscals i re·
guladores de preus públics, puguin 
emetre la seva opinió o formular els 
seus suggeriments al respecte. El 
procés de consulta pública estarà 
obert al web de l’Ajuntament fins el 
proper 27 de setembre. En els se·
güents links es pot consultar el text 
de les ordenances fiscals i preus 
públics de l’any 2017 per tal que la 
ciutadania hi faci les aportacions 
que consideri adients:
http://www.olesademontserrat.cat/
pag719/ordenances·fiscals·2017.
htm
http://www.olesademontserrat.cat/
pag722/preus·publics·2017.htm
Les aportacions poden realitzar·se 
per correu electrònic a l’adreça in·
tervencio@olesademontserrat.cat, 
o mitjançant instància en el registre 
d’entrada de l’Ajuntament.

Nova fuita
El col·lector de salmorres que 
transporta l’aigua de les surgèn·
cies salines des del Bages i el Prat 
del Llobregat ha patit, el passat 
29 d’agost, una nova fuita al seu 
pas pel terme d’Olesa, el segon 
vessament en tan sols sis dies. En 
aquesta ocasió l'incident s'ha pro·
duït al punt quilomètric 6, just al 
costat del Mas de les Aigües, aigües 
avall. Per tant, el trencament no ha 
afectat la qualitat de l’aigua de boca 

dels olesans i olesanes. Segons ha 
informat el Departament de Medi 
Ambient de l'Ajuntament, l’empresa 
encarregada de la gestió, mante·
niment i conservació del col·lector 
va detectar una baixada de pressió 
al col·lector el passat 27 d’agost i 
des de llavors ha comprovat el col·
lector i el dimarts 29 va localitzar 
finalment la causa —una petita fuita 
al terme municipal— i ha aturat les 
aportacions al col·lector. Per reparar 
la fuita ha desplaçat tècnics i inspec·
tors a la zona per tal de prendre les 
mesures corresponents, igual que ja 
va fer la darrera setmana. En aquest 
cas, les salmorres han afectat pocs 
metres de vegetació. 
El col·lector de salmorres és una 
conducció que transcorre des de fa 
prop de 30 anys entre el Bages i el 
Prat de Llobregat i que transporta 
l’aigua de les surgències salines i les 
procedents de l’activitat minera de 
la Catalunya central. Aquesta aigua 
amb elevades concentracions de sal 
arriba fins l’afluent de la depuradora 
del Prat per a ser traslladada mar 
endins.
Per la seva part, la Generalitat ja ha 
aprovat el projecte de construcció 
del nou col·lector de salmorres a la 
conca del riu Llobregat, d'uns 112 
km de llargada que recollirà i con·
duirà fins al mar les deixalles salines 
de la indústria minera de la comarca 
del Bages. El nou col·lector substi·
tuirà a l'actual que ja compta amb 
28 anys d'ençà que va ser construït, 
a més de ser insuficient, tot sovint 
es trenca i les salmorres s'aboquen 
entorn del riu cremant la flora i la 
fauna. El pressupost total de l'obra 
és de 99 milions d'euros sense IVA, 
serà promoguda per la Generalitat, 
que avançarà la inversió, si bé el 
90% de la quantitat es recupera·
rà, ja que l'hauran de pagar·la les 
empreses mineres al llarg dels 25 
anys, així com el 100% dels costos 
de manteniment i explotació anuals. 

90è Aplec
Un any més, coincidint amb el pri·
mer diumenge de setembre, l’As·
sociació d’Amics de Sant Salvador 
de Les Espases va organitzar el 
tradicional Aplec a l’ermita que en·
guany arriba ja a la seva 90ª edició. 
L’aplec va incloure com és habitual 
la celebració de l’Eucaristia a l’er·
mita, oficiada, com cada any, per 
mossèn Enric Aymerich. Tot seguit 
es va fer el tradicional concurs de 
poesia, amb el tema “L’aplec a l’er·
mita”. L’ermita de Sant Salvador de 
les Espases està documentada des 
de l’any 985. Es va construir apro·
fitant part dels fonaments, paret i 
pedres del que fou el castell de les 
Espases, del qual només hi ha les 
restes de la torre rodona que servia 
de vigilància.

989
És la quantitat d’avisos rebuts pel 
telèfon d’emergències 112 des 
d’Olesa, durant el primer semestre 
d’aquest any. Aquesta xifra suposa 
un descens de trucades del 5,4 %, 
respecte el mateix període de l’any 
anterior. La majoria d’avisos fan 
referència a la sol·licitud d’assis·

tència sanitària o temes vinculats 
en matèria de seguretat.
Si s’agafen les dades i es desgranen 
per tipologies, un 41 % de les tru·
cades efectuades des d’Olesa han 
estat per qüestions relacionades 
amb l’assistència sanitària (405), 
una xifra molt similar a la ja regis·
trada durant l’any anterior, quan es 
van comptabilitzar 411 avisos per 
aquest motiu. Per altra banda, el 
25,1 % de les trucades es corres·
ponen a alertes ocasionades per 
motius de seguretat (248), un tipus 
d’avisos que descendeixen lleuge·
rament respecte el mateix període 
de l’any anterior. Aleshores se’n van 
detectar 266. Així, les trucades per 
assistència sanitària i per motius 
de seguretat suposen el 66,1% dels 
avisos que la ciutadania olesana ha 
fet arribar al 112.
Però a banda d’aquests dos motius, 
el 12,6 % de les trucades han cor·
respost a incidències relacionades 
amb el trànsit (125), un 10,4 % per 
motius d’incendi (103) i un 8,4 % 
per alertar d’algun tipus d’incidència 
no vinculada amb cap dels motius 
anteriors (83). Durant aquest pri·
mer semestre de 2017, el número 
d’emergències també ha rebut 
avisos des d’Olesa per avisar d’un 
accident (14), de qüestions relacio·
nades amb el Medi Ambient (4), amb 

la meteorologia (4) i amb la detecció 
de fuites (3).
Si a Olesa les trucades s’han dismi·
nuït un 5,4 %, a la resta del Baix Llo·
bregat la tendència ha estat inversa. 
Aquest primer semestre s’han rebut 
des de la comarca 56.970 trucades 
al telèfon d’emergències 112, xifra 
que suposa l’increment del 9,4 % en 
comparació amb el mateix període 
de l’any 2016 (52.072 trucades).

Neteja viària
Des del passat mes d’agost va co·
mençar a funcionar un sistema de 
neteja viària mixt que combina el 
servei d’escombradora amb neteja 
per aigua a pressió. Aquest nou 
sistema representa una millora no·
table i permetrà fer la neteja viària 
d’una manera més eficient perquè 
té una gran capacitat d’aspiració i 
hi treballaran dos operaris (un, a 
l’escombradora i un altre, per a fer 
la neteja amb la perxa d’aigua a 
pressió). Aquesta màquina se suma 
a les dues escombradores que hi 
ha actualment, una gran i una altra 
més petita per adaptar·se a les di·
ferents mides de carrers, i els dos 
hidronetejadors.
La màquina netejadora es pot 
adaptar a totes les superfícies de 
terra i és molt més eficient per als 

Això passa al poble (cont.)
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carrers més bruts, especialment 
les voreres. Altres avantatges que 
comporta són que també disposa 
d’una mànega que permetrà aspi·
rar les fulles a la tardor i que pot 
circular per carretera i, per tant, 
desplaçar·se a fer la neteja viària 
als polígons industrials. Aquesta 
nova màquina té una capacitat de 5 
metres cúbics i de 1.500 litres d’ai·
gua, reducció d’emissions de gasos 
contaminants i també de soroll, ja 
que està insonoritzada mitjançant 
panells fonoreductors.

Voluntariat
El Voluntariat Vicencià continua la 
tasca solidària d’ajuda a les famílies 
més desafavorides del municipi a 
les quals mensualment proporciona 
aliments a través del banc d’ali·
ments que gestiona, així com roba 
i alimentació infantil. L’entitat, que 
el passat mes de juliol ha renovat 
íntegrament la seva junta, demana 
el suport d’empreses, entitats i de la 
ciutadania per ajudar a les famílies 
olesanes en situació de vulnerabi·
litat o de risc social. Dolors Reche, 

la nova presidenta, explica que 
“enguany s’han reduït a la meitat 
les donacions que rebíem de la Unió 
Europea i per contra, el nombre de 
famílies ateses s’ha incrementat 
perquè tot i que hi ha més feina, 
aquest és precària i les famílies 
continuen necessitant ajuda”. 
Actualment el 55 % del total de 
famílies són autòctones i el 45% 
restant, immigrants. Aquest any, el 
nombre de famílies a qui es lliura 
aliments són 270 famílies al mes 
(l’any passat eren unes 230). El 
pack familiar mensual contempla 
arròs, llegums, oli, sucre, cacau, 
farina i llet. Pel que fa als aliments 
infantils, s’estan atenen unes 30 
famílies al mes. 
Una altra de les accions que fa el 
Voluntariat Vicencià és la gestió del 
rober. Les necessitats són roba per 
a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. 
Es reparteix al llarg de l’any a més 
de 400 famílies.
Entitats, empreses, un supermer·
cat d’Olesa i particulars col·laboren 
al llarg de l’any amb el Voluntariat 
Vicencià fent recollides solidàries 
d’aliments o fent aportacions eco·
nòmiques. Precisament, l’empresa 
KAO Corporation acaba de fer un 
lliurament de 320 quilos d’aliments 
com oli, arròs, llegums, llet i galetes. 
El proper gran recapte de material 

serà al novembre, quan es recollirà, 
sobretot, productes nadalencs com 
torrons, galetes o polvorons perquè 
cap família es quedi sense durant les 
festes. Els voluntaris, degudament 
identificats, se situaran als princi·
pals accessos dels supermercats 
olesans.
Aquest és un servei de la Creu Roja 
que gestiona el Voluntariat Vicencià 
i ofereix aliments, bolquers, roba i 
estris de casa i totes les famílies 
venen derivades de Serveis Socials. 
La seu del Voluntariat Vicencià es 
troba al carrer Indústria, als baixos 
de l’edifici de la Llar d’Infants Santa 
Maria, de 17 a 20 hores.

Propostes d’inversió
Entre el 12 i el 26 de juny passats, 
els olesans i olesanes van votar, 
mitjançant el web, les propostes 
d’inversions participatives de 2017. 
En total, la ciutadania va poder es·
collir, amb el seu vot, quatre d’entre 
un total de 34 propostes que va fer 
també la mateixa ciutadania. La 
ciutadania va decidir a quins projec·
tes d'inversions destinar un total de 
200.000 euros. Per primera vegada, 
són els veïns i veïnes d’Olesa els qui 
decideixen quin projecte prefereixen 
basant·se en les propostes fetes 
pels mateixos ciutadans i entitats 
del municipi. Les persones que van 
votar van ser 1.245 i las propostes 
més votades van ser: redissenyar 
i reformar els espais exteriors de 
l’escola Montserrat (243 vots i un 
pressupost estimat de 21.598,50 
€); arranjar l’aparcament del pave·
lló i la pista d’atletisme (204 vots 
i 50.000 € previstos); millorar la 
pista i vestidors nous al Club At·
letisme Olesa (201 vots i 50.000 € 
previstos); proporcionar ombra al 
pati de l’escola Puigventós (190 vots 
i 5.759,60 € previstos); reformar 
els vestidors al pavelló de bàsquet 
(167 vots); plantar arbres (158 vots 
i 24.321,84 € previstos), i crear pas·
sos de vianants (144 vots i 50.000 
€ previstos).

Això passa al poble (cont.)
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Millora
Per fi, la reco·
llida d’escom·
braries d’Ole·
sa ha entrat 
en la Primera 
Divisió, amb 
més i millors 
contenidors i 
una gestió dels 

mateixos més d’acord amb els 
temps que corren. Podem posar·hi 
un però, els contenidors de la 
fracció orgànica, tot i que s’han 
renovat, segueixen sent com els 
que hi havia anteriorment i no s’ha 
aprofitat el canvi per posar·los de 
la mateixa classe que la resta, molt 
més operatius per al ciutadà que 
el tipus que s’ha deixat finalment 
i que altres ciutats amb el mateix 
tipus de recollida sí han canviat.
El que és clar, però, que la recolli·
da de residus domèstics que es fa 
amb els contenidors de carrer com 
els del tipus que s’han instal·lat a 
Olesa, no incentiva el reciclatge, 
doncs segueix sent molt més fàcil 
llençar una bossa grossa plena de 
deixalles sense triar al contenidor 
de rebuig que per exemple una 
bossa plena d’envasos que va al 
contenidor groc (igualment pels 
contenidors blau i verd). Aquesta 
última l’has de fer encabir per un 
forat i a l’altre tens un pedal que 
t’aixeca una tapa enorme que et 
permet llençar qualsevol volum de 
residus. Aquesta diferència no es 
dona, per exemple, a les ciutats 
que tenen els contenidors soter·
rats, on l’accés per a cada tipus 
de residu és exactament el mateix 
i per tant tots tenen les mateixes 
facilitats/dificultats. 
Joan Manel Granel

Barreres
Se’m fa difícil reconèixer la poca 
empatia que mostren els que 
podent·nos fer la vida més fàcil, 
passen! Se’m fa ardu lluitar dia 
rere dia, amb tres gegants: la por, 
la injustícia i el despropòsit. Di·
gueu·me ingènua al seguir creient 
que podria haver un món per viure 

tots, un món que dependria de tots 
i cada un de nosaltres.
Sóc de la generació del 64. Diria, 
de les últimes que vàrem néixer 
a l’hospital del poble. L’orgull 
d’aquest fet m’acompanyaria fins 
gran part de la meva adultesa 
sense saber, que arribaria un dia 
que passaria a ser la meva “petita 
presó”. Un dia en el que no podria 
fer servir les cames com tothom. 
Un dia en el que no sortiria de casa 
ni a peu ni amb cotxe. Un dia en el 
que hauria de fer servir una sco·
oter, si volia moure’m. Aleshores, 
sentir una tremenda injustícia, no 
era un poble per la gent amb pro·
blemes, no era un poble per a mi.
No era la meva discapacitat física 
que em feia sentir diferent sinó 
les accions dels que poden can·
viar les coses i no ho fan! Ara ja 
no podria passejar pels carrers on 
solia fer·ho. Ara hauria de pensar 
en quina vorera estava adaptada, 
si la rampa d’accés estava ben pe·
raltada i si havia, o no, un graonet 
al començament d’aquesta.
Cansada de caure i patir el que·
dar·me “tirada“, una pregunta 
se’m projectava a l’enteniment: si 
no tenim accés a les rampes, ca·
dires de rodes, gent gran, cotxets, 
motos, etcètera, per qui o per què 
estaven fetes?
Impossible entrar a la majoria de 
comerços, barreres arquitectòni·
ques, fins i tot, amb els acaben 
d’obrir. Saben que estem al segle 
XXI? És per tot això i més que li 
diria, a qui correspongui: “Si la dis·
capacitat no ens limita, cal que ho 
facis tu?”. I una frase sense la qual 
no voldria acabar aquest escrit: “La 
intel·ligència és la habilitat d’adap·
tar·se al canvi“ (Stephen Hawking).
D.M.

Heu d’ésser  
responsables
Sempre a la vida hem de ser per·
sones responsables, ocupem el lloc 
que ocupem. Escric aquesta lletra 
perquè he viscut una experiència 
d’una persona que està al front 
d’una associació, per respecte no 

diré el nom de la persona ni de la 
associació. Si vols que les coses 
funcionin, tant si ets voluntari 
com assalariat, el teu lema ha de 
ser “Responsabilitat” i la meva 
experiència amb aquesta persona, 
vaig comprovar que n’estava molt 
mancat.
Maria Mercè Boada

Coche eléctrico
Desde los medios de comunicación 
nos está llegando cada día con 
más fuerza el tema de los coches 
eléctricos. Macron en Francia, tam·
bién Noruega, Volvo, China, están 
ya posicionados para prohibir la 
venta de vehículos de propulsión 
con combustibles fósiles, el dejar 
de fabricarlos, el de incentivar la 
venta de los eléctricos de manera 
clara, cada empresa o país con 
propuestas parecidas y en la mis·
ma línea.
Hace unos días el presidente de 
SEAT hizo un llamamiento para 
crear una fábrica en España para 
la fabricación de este tipo de 
vehículos. Por ello, y aplicando en 
este tema ese dicho de “cuando 
el río suena...” entiendo que la 
clase política se debería dar por 
aludida: Generalitat, Diputación, 
Consell Comarcal, ayuntamientos 
afectados. Muy complicado con los 
cenutrios que nos gobiernan pero 
no imposible de conseguir.
Imaginaros un frente político·em·
presarial·social donde plantear que 
esa futura empresa de vehículos 
eléctricos sea junto a las instalacio·
nes actuales de SEAT. Hay espacio, 
infraestructura,... que facilitaría su 
implantación.
Hablamos de crear miles de pues·
tos de trabajo directo e indirecto 
y plantar la semilla para cuando 
el coche de combustión deje de 
producirse, que será más pronto 
que tarde, y exista una alternativa 
para crear trabajo, crear “país”. Y 
tú, ¿qué piensas?
Carlos Sánchez

Agraïment
L’ADF d’Olesa de Montserrat vol 
agrair als seus voluntaris i volun·
tàries les hores dedicades a cobrir 
els serveis derivats de la Festa 
Major i de l’activació de l’INFOCAT 
en fase d’alerta per l’onada de 
calor. Dels dies 23 al 26 de juny 
han intervingut 16 voluntaris i 
voluntàries que han realitzat un 
total de 283 hores entre guàrdies i 
serveis. Els serveis en els que s’ha 
intervingut han estat: Guàrdia del 
23 de juny amb un camió, 1 vehicle 
lleuger d’aigua i un vehicle lleuger 

de logística; activats per l’incendi 
a Esparraguera el 23 de juny des 
de les 17 a les 22 hores; s’apaga 
la foguera de la Plaça de l’Ajunta·
ment; s’apaga la foguera del barri 
de Sant Bernat; vigilància de les 
urbanitzacions de Ribes Blaves i 
Oasis; activats per foc al marge a 
la carretera C·55, kilòmetre 4 a les 
3 hores; col·laboració amb Policia 
local i Bombers a l’incendi de tres 
containers de brossa; guàrdia del 
24 de juny amb un vehicle lleuger 
d’aigua i un vehicle lleuger de logís·
tica; guàrdia del 25 de juny amb un 
camió, un vehicle lleuger d’aigua i 
un vehicle lleuger de logística; dis·
positiu “Nit del Fanalets” del 26 de 
juny amb dos camions, 2 vehicles 
lleugers d’aigua i un vehicle lleu·
ger de logística; mesuraments de 
velocitat i direcció del vent des de 
les 17 fins les 22 hores, i dispositiu 
de prevenció fins les 00.00.
Els voluntaris i les voluntàries de 
l’ADF d’Olesa de Montserrat són 
una part important del voluntariat 
en matèria de seguretat dels que 
disposa la Vila.
Juan César Pérez García
President de l’ADF d’Olesa

Gossos
Al número de juny del periòdic 
08640 hi ha una consulta adre·
çada a l’Ajuntament: “En relació 
a la zona d’esbarjo per a gossos 
ubicada a Les Planes, molts amos 
de gossos ens han preguntat si 
es podria compartimentar per tal 
de tenir sectors diferenciats per a 
gossos petits, de carrera, perillo·
sos, etcètera”.
Aquesta demanada, com tantes 
altres, s’ha d’estudiar i consultar 
a especialistes abans de prendre 
decisions. Per tant, l’Ajuntament 
l’estudiarà i donarà una resposta, 
després de fer les consultes opor·
tunes.
Ajuntament d’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

Encara no hi és a Olesa 
Foto: JMG
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En petit comité
Renovació
El passat dimarts 25 de juliol, 
l’assemblea local d’Esquerra 
Republicana a Olesa, va renovar 
l’executiva del partit. Els militants 
van aprovar per unanimitat la 
proposta presentada pel nou 
equip durant l’assemblea, amb 
Jordi Parent a la presidència.
En primer lloc, Martí Fortuny va 
fer un resum de la situació po·
lítica i la necessitat de renovar 
l'executiva local del partit, així 
com presentar el balanç de la 
presidència sortint. D'altra ban·
da, Jordi Moreso va exposar la 
situació econòmica actual, sane·
jada i equilibrada.
La nova executiva, encapçalada 
per Jordi Parent com a nou Pre·
sident, enceta un nou camí en el 
que es pretén reforçar i potenciar 
la secció local, amb un nou equip 
de treball que combina militants 
amb experiència i noves incorpo·
racions. La executiva aprovada 
es basa en el treball d'un equip 
que en total integrarà 12 per·
sones que afrontarà amb rigor 

i la màxima professionalitat els 
reptes municipals i per a la cons·
trucció de la Nova República, així 
com, l'estreta col·laboració amb 
el Grup Municipal on continuen 
amb les seves responsabilitats la 
Mireia Monfort i en Martí Fortuny.
La nova executiva d'ERC a Ole·
sa queda representada per els 
membres següents: presidència 
local: Jordi Parent; secretaria 
d’Organització: Joan Mimó i 
Meilo Izquierdo; secretaria de 
Finances: Jordi Moreso i Marola 
Cantarell; secretaria de Política 
municipal: Raül Asensio i Santi 
Gallardo; secretaria d’Imatge i 
comunicació: Marc Galitó i Cris·
tina Alquezar; secretaria de La 
dona: Ingrid Llobet i Miquel Àngel 
Toledo; portaveu del Grup Munici·
pal: Martí Fortuny; secretaria de 
Finances: Jordi Moreso i Marola 
Cantarell; secretaria de Protocol: 
Mireia Monfort i Meilo Izquierdo.

PD: Podeu enviar els vostres escrits 
a: periodic08640@gmail.com i pre-
guem que no superin les 30 ratlles.

Nova executiva d’ERC   Foto: ERC
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SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

DINEM, SOPEM

Pg. del Progrés, 2 
T. 680 36 87 28

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

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

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

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

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

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

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

ENS CUIDEM

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

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

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

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

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

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

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

LLAR

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

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

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

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

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

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

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

MODA

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

Josep Bel Prades
Cuidant·vos des de 1996

Reformes integrals · Cuines, banys 
i armaris · Obra nova

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

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

ROBA, MODA I COMPLENTS
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Exposicions a la Casa 
de Cultura

Fins diumenge 17

Exposició “10 anys de la 
Festa dels Miquelets”. 
Organització: associació cultural 
La Festa dels Miquelets.

Exposició del Primer 
Concurs de Dibuix Infantil 
dels Miquelets “La Festa 
dels Miquelets en colors”. 
Organització: associació cultural 
La Festa dels Miquelets.

Exposició “La natura al 
punt de mira”. Organització: 
Cooperativa d’Ensenyament 
Daina Isard.

Dijous 7
Cafè Tertúlia “Dones que 
parlen de dones”. A les 18 
hores, lloc per determinar. 
Organització: departament 
d’Igualtat.

Divendres 8
Conferència homenatge 
a Lluís Maria Xirinacs 
“Xirinacs, el profetisme 
radical i no violent” a càrrec 
de Lluís Busquets i Grabulosa. 
A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: OlesaAteneu.

Karaoke Katalà, acte inclòs en 
la setmana d’activitats per la 
llengua. A les 22 hores, al teatre 
El Casal. Organització: CAL 
Olesa.

Diumenge 10
31a Fira de Jocs de Xarxa, 
amb un munt de sorpreses! 
Celebració dels 30 anys de La 
Xarxa. A les 17.30 hores, al 
Parc Municipal. Organització: La 
Xarxa Olesa.

Animació infantil per La 
Diada. A les 19 hores, al Parc 
Municipal. Organització: La 
Xarxa Olesa i l’Ajuntament.

Sardanes, amb la Cobla Vila 
d’Olesa. A les 19.30 hores, al 
Parc Municipal. Organització: ACF 
Olesa Sardanista i Ajuntament.

Sopar de La Diada amb 
Estrelles i Bon Gust. A 
partir de les 21.15 hores, al 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Havaneres, amb el grup Peix 
Fregit. A partir de les 23 hores, 
al Llac del Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Dijous 14

Caminada especial “Fem 
salut”. A partir de les 9.15 
hores, sortida des de la Plaça 
Fèlix i Aragay. Organització: 
Ajuntament i CAP Olesa.

Divendres 15

Hora del conte: “Encendre la 
nit”, a càrrec de Sandra Rossi. 
Recomanat per a nenes i nens a 
partir de 4 anys. A les 18 hores, 
a la Biblioteca.

Club de Lectura “Llegir 
Proust”. A les 19 hores, a 
la Bibliolilà. Organització: 
OlesaAteneu.

Dissabte 16

Commemoració de la 
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, amb 
activitats al llarg de la setmana. 
Fins al 22 de setembre. 
Organització: Ajuntament.

Excursió inclusiva al medi 
natural amb la Cadira 
Joëlette. A les 9 hores, sortida 

des de la Plaça Fèlix i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Olesa Tremola 2017. Cercavila 
de foc infantil, a les 18:30 
hores; Tabalada, a les 21 hores; 
Correfoc, a les 21.30 hores. 
Organització: Diablots Olesa.

Trivial Olesà: Trivial sobre 
entitats i fets olesans, amb 
premis! A les 22.30 hores, al 
teatre El Casal. Organització: 
Bloc Juvenil.

Diumenge 17

Trobada d’intercanvi de 
plaques de cava. Al llarg 
del matí, al carrer Almeria. 
Organització: Associació de 
Pessebristes.

Festa del Casc Antic, amb 
paella per als veïns. A partir de 
les 11 hores, a la Plaça de les 
Fonts i a la placeta de Joan Povill 
i Adserà. Organització: AV Casc 
Antic.

Quart Memorial Joana Grau. 
Tot seguit primer partit oficial de 
la temporada del Sènior. A les 
17 hores, al Pavelló de Bàsquet. 
Organització: Nou Bàsquet 
Olesa.

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “Mentiders”, 
d’Anthony Nelson, amb el Grup 
Joventut de la Faràndula de 
Sabadell. A les 18 hores, a l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Dilluns 18

Tastets del món, tastet 
d’història: “Olesa, terra 
d’arrel”. A les 18 hores, al 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Dimarts 19

Sortida cultural al Castell de 
Montjuïc. A les 9 hores, des de 
la Plaça de l’Oli. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Tastets del món, tastet d’art: 
“Cultura i cos”. A les 18 hores, 
al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Dimecres 20

Xerrada “Reiki: un camí per 
a la felicitat”, a càrrec de 
Jordi Termens. A les 18 hores, 
a la Biblioteca. Organització: 
associació Dones i Progrés.

Dijous 21

Taller d’emergències: 
autoprotecció, suport 
vital bàsic i DEA per a la 
ciutadania. A les 10 hores, 
a l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament i Diputació.

Divendres 22

“Dia sense cotxes”, dins de 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, amb tall 
d’alguns carrers per a vehicles 
amb motor. De 10 a 20 hores, 
als carrers del nucli urbà. 
Organització: Ajuntament.

Tastets del món, tastet 
de cuina. A les 18 hores, al 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Club de Lectura General, a 
càrrec de Maria Montoriol. A les 
18.30 hores, a la Biblioteca.

Xerrada celebració de 
l’equinocci de tardor, “El 
planeta Terra, una baldufa 
a la deriva”, a càrrec de Joan 
Soler Gironès, geògraf olesà. 
A les 19 hores, a la Comunitat 

L’agenda del setembre '17



08640 9

Minera Olesana. Organització: 
Olesa Ateneu.

Inauguració de l’exposició 
“70 anys de la secció de 
Teatre de l’UEC Olesa”. A les 
20 hores, a la Casa de Cultura, i 
fins al 8 d’octubre. Organització: 
UEC Olesa.

Inauguració de l’exposició 
“15è Aniversari de 
l’Escolania”. A les 20 hores, 
a la Casa de Cultura, i fins 
al 8 d’octubre. Organització: 
L’Escolania i Cor Jove d’Olesa.

Dissabte 23

Formació de nous voluntaris 
de la Cadira Joëlette: aprèn 
a portar una cadira de rodes 
tot terreny. A les 10 hores. 
Organització: Ajuntament.

Torneig d’X-Wing, joc 
d’estratègia galàctica. A les 
16 hores, lloc per determinar. 
Organització: Club de Rol.

Diumenge 24

Festa del Futbol Sala al 
carrer, per experimentar el 
futbol sala amb inflables. A les 
10 hores, a la plaça Catalunya. 
Organització: Club Futbol Sala 
Olesa.

Cinema infantil. A les 17 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “Cervells en la 
fosca” de Juli Manel Pou, amb el 
Grup Teatral de Capellades. A les 
18 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Cinema d’autor. A les 19 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dissabte 30
Festa catalanosenegalesa, 
amb jocs tradicionals infantils, 
animació cultural, tallers de 
percussió i danses i mostra 
gastronòmica. De 10 a 18 
hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: associació 
Oudiodial.

Concert de Roger Mas i la 
Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona. A les 22 hores, al 
teatre La Passió. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

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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Mag
El proper diumenge 5 de novem·
bre, arriba “Utopia”, el primer 
espectacle de gran format del 
Mag Arnau, on representarà un 
personatge que narra una histò·
ria del seu avi i la seva afició a 
la màgia. Un espectacle apte per 
a tota la família. Grans i petits 
seran testimonis d’il·lusions, apa·
ricions, desaparicions, transfor·
macions i levitacions en directe 
que acompanyaran la història de 
l’avi del Mag Arnau. A les 17.30 
hores, al teatre El Casal.

Celebració
L’Associació Ariadna va celebrar 

els seus primers 20 anys amb 
un dinar, el passat dissabte 2 
de setembre. Enhorabona i per 
molts més!

Mostra
La Fundació Escola Municipal 
d’Arts i Oficis organitza un any 
més la 26a Mostra Pintors Olesa i 
convida a tots els artistes olesans 
a participar·hi. Aquesta mostra 
s’organitza amb la finalitat de do·
nar un espai per a la difusió i pro·
moció d’artistes de la nostra vila 
de manera col·lectiva. El tema i 
les tècniques per exposar seran 
lliures i les mides són: petit, mig 
i gran format. El lliurament de les 
obres es farà el 9 d’octubre i la 
mostra de pintura s’inaugurarà el 
dimecres 11, a les 19:30 hores i 
romandrà oberta fins el 29 d’oc·
tubre, a la Casa de Cultura. Per 
a més informació, contactar al 
telèfon:  93 778 1341 o per mail 
a: secretaria@artsioficis.cat

Per aprendre a mirar
“Aprèn a mirar” és el nom d’un 
nou centre òptic especialitzat en 
teràpia visual, on es realitzen 
exàmens optomètrics per preve·
nir o detectar disfuncions visuals. 
Si tenim un problema de visió ens 
pot interferir en les nostres acti·
vitats quotidianes i en el nostre 
aprenentatge, ja que, el 80% de 
la informació, ens arriba pels ulls 

i el cervell s’encarrega d’enten·
dre i processar·ho. En “Aprèn a 
mirar” ajudem tant a nens com 
adults a fer exercicis per millorar: 
la vista, l’enfoc, fatiga visual, ull 
gandul i/o estrabisme, problemes 
de lectura, de lateralitat, reflexes 
primitius, de concentració i/o 
atenció, dany cerebral i vertígens 
i/o mareig.
En “Aprèn a mirar” ho poden trac·
tar de diferents maneres: una és 
fent teràpia visual (gimnàs amb 
els ulls) i/o posant ulleres amb 
vidres especialitzats (graduació 
personalitzada, prismes, filtres) 
i ergonomia visual. Fer una bona 
detecció a temps, és prevenir. 
Estem preparats per començar el 
curs escolar? L’adreça és Anselm 
Clavé, 168, telèfon: 93 164 4911, 
mail: info@aprenamirar.cat

Homenatge
Olesa Ateneu proposa una xer·
rada d’homenatge a Lluís Maria 
Xirinacs, en el desè aniversari de 
la seva mort, per al proper diven·
dres 8 de setembre, i una confe·
rència del nostre soci Joan Soler 
“El planeta Terra, una baldufa a 
la deriva”, pel 22 de setembre. El 
divendres 15, tornen amb l’acti·
vitat del Club de Lectura Marcel 
Proust. De tot plegat en teniu in·
formació detallada al web i també 
podeu seguir·los al Facebook i al 
Twitter @olesaateneu.

Vols fer música?
A L’Estudi, trobaràs un equip 
docent format per persones 
dinàmiques, amb un ampli ba·
gatge pedagògic i professional, 
que comparteixen inquietuds i 
projectes. Per a ells, l’educació 
musical és molt important per a 
la formació integral de la perso·
na, estimula i facilita el procés 
creatiu, afavoreix l’abstracció, el 
raonament lògic, la imaginació, la 
memòria, la comunicació i l’afany 
de superació. 
Els seus alumnes gaudeixen d’una 
atenció personalitzada gràcies 
al fet de que els llenguatges es 
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treballen en grups reduïts i l’apre·
nentatge de l’instrument es fa de 
manera individual.
Cada curs fan dues audicions al 
teatre de La Passió, una abans de 
Nadal i l’altra al mes de maig. Hi 
participen tots els alumnes, des 
dels més menuts fins als adults. 
D’aquesta manera tots tenen 
l’oportunitat de tocar i cantar en 
grup en un escenari.
Per a poder gaudir del fet de 
tocar en grup, compartir el goig 
de la música durant tot el curs i 
poder fer concerts i intercanvis 
amb altres escoles i formacions, 
l’escola compta amb una banda 
“Siringa Band”, combos per a 
adults i joves, grups instrumen·
tals i per a qui li agradi cantar, 
sigui o no alumne de l’escola, 
tenen dues corals: “Divertentos” 
(cor d’adults) i “Essències” (cor de 
joves). Per cantar a les corals no 
cal tenir coneixements musicals.
A finals de juny els alumnes de·
mostren les seves aptituds indi·
viduals, apreses durant el curs, 
en els exàmens oberts que fan 
en format audició perquè el fet 
de tocar de manera individual 
davant del públic els forma com 
a músics i els ajuda a enfortir la 
seva personalitat.
L’Escola és centre examinador 
oficial del Trinity College de Lon·
dres. Oferim d’aquesta manera, 
com una opció més, la possibilitat 
de realitzar els exàmens d’aques·
ta universitat internacional, fet 
que permet gaudir de les conva·
lidacions universitàries europees 
d’acord amb el Pla Bolonya. Els 
exàmens, que es realitzen a l’es·
tudi amb professors vinguts de 
Londres, van des de Grau Inicial 
fins a Grau 8 amb la possibilitat 
de poder continuar amb diploma·
tura i llicenciatura, tant de música 
clàssica com de música moderna.
Estan al carrer Anselm Clavé, 39, 
telèfon: 93 775 9459.

Lliurament
El passat 19 de juny, l’IES Daniel 
Blanxart va fer el lliurament de 

1200€ al Voluntariat Vicencià, 
recollits a la III Edició del Trail Er·
mites Olesa. Des de la institució, 
volen agrair a tots els participants 
i col·laboradors que van fer pos·
sible aquesta donació. 

Claqué o no
L’olesà Isidre Montserrat conti·
nua amb el seu “més important 
repte professional”, el projecte 
de la Companya Dara “Claqué o 
no”, amb Núria Deulofeu i amb 
la direcció de Roc Esquius, al 
teatre Tantarantana. Segons el 
dossier de l’espectacle, “una dona 
amb una carrera brillant, una 
professió que li cau com anell al 
dit i que ocupa un lloc de feina 
molt important per a tothom, 
vol deixar·ho tot per dedicar·se 
professionalment a ballar claqué. 
Per acabar·ho d'adobar, en tant 
sols quinze segons, es fa evident 
per a tothom que la vegi que mai, 
mai, farà ni un sol pas de claqué 
que mereixi ser vist. Però ella vol 
ballar claqué. Per la seva part, un 
funcionari del govern, dedicat a 
que tothom ocupi el lloc de tre·
ball pel qual està més preparat i 
en el que, per tant, es sent més 
realitzat, ha arribat per frustrar 
els seus plans. Ella no pot ballar 
claqué”. “Claqué o no” és una 
comèdia sobre les professions, 

vocacions, intuïcions i canvis de 
rumb laborals que moltes vega·
des, no entén ningú. Estaran fins 
al 17 de setembre.

Coaching
Un procés de coaching és per a 
tu si vols millorar la teva qualitat 
de vida, el teu lideratge personal 
i les teves relacions interperso·
nals, si vols fer un canvi personal 
o professional, si vols trobar la 
teva vocació, si has patit algu·
na pèrdua: divorci, defunció, si 
travesses una crisi d'identitat 
lligada a processos de canvi: en·
velliment, menopausa, conflictes 
de parella, conflictes familiars, 
relació conflictiva amb fills o pa·
res, etcètera.
Al Servei Integral de Coaching, 
t’ajuden a aclarir els teus objec·
tius i posem atenció en el desen·
volupament de noves habilitats 
que t'ajudin a millorar les dife·
rents àrees de la teva vida, sigui 
en l'àmbit sentimental, relacional, 
el teu estat físic o l'obtenció de 
les teves metes personals en un 
marc íntegre de confiança. Vols 
aconseguir l'èxit en la teva vida? 
Per a més informació, contactar 
a Toni Martínez o Ruth Vicente, 
al telèfon: 640 361 348.

Tornen les sardanes
Encetem el setembre amb les 
energies renovades després 
d’unes bones i merescudes va·
cances, enrere queda un estiu on 
les sardanes han tingut un paper 
força destacat a la nostra vila.
Veure la Plaça de la Sardana 
plena a vessar tots els dilluns del 

mes de juliol, ens omple d’orgull i 
satisfacció. Orgull de ser una de 
les poblacions on la sardana està 
més viva que mai, i la satisfacció 
d’estar fent bé la feina.
Així, doncs, volem donar les grà·
cies a tots els sardanistes i amics 
d’Olesa i d’arreu que setmana 
rere setmana heu omplert la 
Plaça, així com als establiments 
col•laboradors i a les institucions 
públiques. La suma de tots els 
esforços ha donat un resultat 
excel•lent, que garanteix que el 
proper any tornin les sardanes el 
mes de juliol.
Però com dèiem, s’acaba l’estiu i 
comença un nou curs ple d’activi·
tats: la Nit de la Diada, amb sar·
danes i havaneres, els cursets de 
sardanes per a grans, (els dilluns 
de 23.30 a 21.30 hores), i per a 
petits (els dimecres de 17.30 a 
18.30 hores) a la UEC deixant per 
a final de mes un dels actes més 
important dins el calendari d’ac·
tivitats del nostre 60 aniversari.
Tenim el goig de presentar·vos, 
juntament amb la Passió, un dels 
millors concerts del panorama 
musical català: Roger Mas i la 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Bar·
celona. Serà el 30 de setembre 
a les 22 hores al teatre de La 
Passió, i sapigueu, que ja podeu 
comprar les vostres entrades 
a la secretaria de la Passió i a 
ticketea.com, a un preu de 16€ 
anticipada i 18€ el mateix dia del 
concert. Consulteu descomptes 
per a sardanistes i col·laboradors 
de la Passió.
ACF Olesa Sardanista
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Esport olesà

Patinatge artístic
El passat 9 de juliol, les patina·
dores del Club Patinatge Artístic 
Olesa van anar a proves de nivell 
a les següents categories: Figures 
obligatòries: Anna San Felix (Nivell 
A) i Anna Valls (dues figures Nivell 
A); Lliure: Maria Naranjo (Nivell 
A), Laia Cantarell i Ainhoa Angel 
(certificat); Xou: Anna Valls, Maria 
Cantarell i Laia  Cantarell. Des del 
club, volen donar l’enhorabona a 
la Laia Cantarell i a l'Ainhoa Angel 
que l’any que be competiran a la 
categoria Cadet.

Nova victòria de Sandra
El passat 15 de juliol, a la localitat 
de Lurago d’Erba a Como (Itàlia), 
es va disputar una nova cursa de 
la Copa Italiana de Retrorunning. 
Fins aquí es va desplaçar, l’atleta 
olesana, Sandra Corcuera, com un 
altre pas al seu camí de prepara·
ció cap al VII Campionat del Món 
de Retrorunning de 2018 i que es 
disputarà a Irlanda.
La cursa realitzada pels las carrers 
del centre de la localitat, es va re·
alitzar en un circuït de tres voltes, 
amb traçada irregular, amb cons·
tants pujades i baixades, i canvis 
de sentit, el que provocava que els 
corredors realitzessin constants 
canvis de ritme.

Sandra, va sortir ben col·locada i 
abans de finalitzar la primera volta, 
ja es va situar al capdavant, lloc 
que no deixaria fins al final, en una 
cursa de menys a més. Corcuera 
va comentar al final, que estava 
molt feliç per la seva nova victòria, 
que es va trobar bé en tot moment 
i que jan pensa en l’entrenament 
específic del Mundial d’Irlanda.
Sandra, també va voler agrair el 
seu suport als seus sponsors i col·
laboradors: Vacorino, InfiSport, 
Skechers, TomTom, La Casa de 
la Luna Media, Slastik Sun, Me·
diesport, Doppio Slavo, Sunkaa 
Sport y Anna Sua Fit. Enhorabona 
campiona!

Or i argent
El passat diumenge 16 de juliol, els 
competidors del gimnàs Harondo 
van aconseguir medalles d’or i 
argent al Trofeu Promoció Cadet i 
Junior de Catalunya. Alejandra Paz 
es consolida com una promesa del 
taekwondo i va portar·se l’or a la 
seva categoria. Per la seva part, 
Paula Alvarez va demostrar estar 
entre les primeres i va aconseguir 
el segon lloc en una competició 
d’alt nivel.

Gimnàstica Olesa
Durant la temporada 2016/2017, 
la secció de Gimnàstica Artística 
Femenina i Masculina del club ha 
participat en diferents compe·
ticions organitzades pel Consell 

Comarcal i la Federació Catalana 
de gimnàstica. De les tres com·
peticions per categoria que s’han 
disputat del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, han participat un 
total de 33 gimnastes. De les sis 
jornades que es van dur a terme, 
dues les va organitzar el club olesà, 
donant la oportunitat així a que 
les gimnastes del club poguessin 
competir al seu poble. Un cop fina·
litzades les tres competicions, van 
classificar·se per primera vegada 
a la “Final Territorial”, cinc de les 
gimnastes locals.
Aquests són els resultats més 
destacats de la temporada: sego·
na jornada (Castelldefels): Martí 
Nogareda (segona posició a la ge·
neral) i Equip Prebenjamí femení A 
(Jana Mora, Marina Zamora, Yaama 
Diedhiou i Emma Sanchís), tercer 
classificat. Tercera jornada: Aleví 
masculí: Josep Nogareda (primer); 
Prebenjamí masculí: Yago Guitian 
(segon); Prebenjamí femení B: Lara 
Llera (quarta); Prebenjamí femení 
A: Yaama Diedhiou (segona); Equip 
prebenjamí femení A (Jana Mora, 
Marina Zamora, Yaama Diedhiou i 
Emma Sanchís), cuart lloc; Equip 
Prebenjamí masculí (Yago Guitian, 
Marc Espinar i Martí Nogareda), 
segon lloc. Quarta jornada: Equip 
Infantil femení B (Abril Salabert, 
Dunia Vila, Alba Díaz i Lucía Ser·
rano), tercer lloc; Equip Benjamí 
femení B (Naia Camarero, Jana 
Martínez, Bruna Soberbio i Blanca 
Gimeno), quarta posició. Quinta 
jornada: Equip Categoria Aleví 
Mixte (Lucía Catalán, Kristiyana 
Ivanova i Josep Nogareda), primer 
classificat; Equip prebenjamí Fe·
mení A (Jana Mora, Marina Zamora, 
Yaama Diedhiou i Emma Sanchís), 
tercer lloc; Aleví masculí: Josep 
Nogareda, tercer classifica;  P r e ·

benjamí masculí: Martí Nogareda 
(quart) i Yago Guitian (cinquè). 
Sisena jornada: Equip infantil fe·
mení B (Nerea Rangel, Alba Díaz, 
Lucía Laguna i Dunia Vila), quarta 
posició; Equip Benjamí femení B 
(Naia Camarero, Laura Mora, Jana 
Martínez i Lara Viltró), tercer lloc;  
Benjamí femení B: Laura Mora, 
quarta.
En relació a les competicions que 
organitza la Federació Catalana 
de gimnàstica, el nostre club ha 
participat en dos nivells: Nivell 
CCEE i nivell PROMOGYM amb un 
total de trenta gimnastes. Un cop 
finalitzades les tres fases, que 
eren classificatòries per a la Fase 
Final, el Campionat de Catalunya i 
el Campionat d’Espanya, han acon·
seguit aquest passe un total de 16 
gimnastes del club. Sis gimnastes 
s’han classificat per a disputar la 
Fase Final, tres pel Campionat de 
Catalunya, Alaia Estragués, Ares 
Guilera i Paula Galvez.
Per la seva part, set gimnastes van 
representar al club al Campionat 
d’Espanya que es va disputar el 
mes de juliol a Valladolid. INIGYM 
2, Alaia Estragués, Áfrika Cabero i 
Núria Galán; PROMOGYM 1, Maria 
Gómez, Alba Núñez, Clàudia Autón 
i Paula Gálvez. 

Volvió Pareja
Después de recuperarse de una 
operación y de su lesión en la base 
del fémur, el pasado 23 de julio, 
Antonio Pareja volvió a competir 
en la triatlón de Alcosebre (Caste·
llón) y alcanzó el segundo lugar en 
su categoría. Y el siguiente fin de 
semana, el campeón olesano logró 
el lugar más alto del podio en la tri·
atlón de Villarreal. ¡Enhorabuena!

08640
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Treball

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, 
etcétera. Tel: 672 077 409.

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 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.

g Mujer de 36 años , responsable 
y con experiencia. Se ofrece 
para el cuidado de personas 
mayores (dependientes o no) y 
para hacer de canguro. Intere·
sados llamar al Tel 634.62.57.16 
(María)

Automotor

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

g Es lloga garatge al Passeig del 
Progrés, 79. Preu: 50 euros. 
Interessats, contactar amb el 
tel.: 692 969 151 (Mari Car·
men).

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

Immobiliari
g Alquilo habitaciones, prefe-

rentemente para mujeres. 
Tel.: 678 362 270.

Diversos

g Mi nombre es José Ramón y 
necesitaría saber si alguien ti·
ene fotos de un festival llamado 
“12 horas de rock”, realizado en 
Olesa para la Festa Major del 
año 1983. Si es así, pónganse 
en contacto mediante los te·
léfonos 696 619 831 y 93 778 
4787.

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.
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Per molts anys!

08640

Setembre

Ainhoa Gallego Rendon (14), Albert Sales Jorba (33), Alberto García Sánchez (28), Alberto José Figueredo Campo·
nes (38), Ana Artiles Tejero (25), Ana Montoya, Angeles Muelas Enrique (77), Anna Martín Bacarisas (41), Antonia 
Sánchez Torrado (57), Antonio Heredia Luque (60), Candela Gigena Boulocq (12) Carlos Mangas Soldado (23), Car·
men Cadierno Villarreal (67), Cristina Pérez Artero (40), Dani Chico Cruz (28), Dani Vicente Hernández (39), Daniel 
Maestro Martínez (61), Daniel Blázquez Díez (31), David Ayala (36), Eduard Cristià Llongueras (88), Elies Valldeperas 
Costa (70), Emma Forn (22), Encarna Castillo Alcalá (48), Enric Termens, Espe Piga, Eulalia Mestres Escudé (49), 
Feliciano García (43), Fermín Lejarcegui Martínez (66), Gemma Aymerich Jobé (34), Isabel Lajunta Izquierdo, Ja·
cinta Folch, Jordi Poquet Albas (83), Jordi Sibina Egea (32), José Díaz Manzanares (41), José Manuel Sánchez Valor 
(39), Laia Armengou (6), Leire Blázquez Quesada (2), Lourdes Caamaño Pastor (52), Magda Graells Casals (77), 
Mar Purull Zuñeda (17), Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols Berenguer (67), Maria Rosa Carbó González 
(68), Marina Segura González (25), Marta Tejero Sánchez (28), Matilde Teruel Marin (66), Mercè Ausió (81), Mercè 
Dalmases Alonso (29), Mercè Jou (55), Mercedes Rubio Cruz (49), Meritxell Montserrat (18), Miriam Ferrer Ruiz (32), 
Montserrat Bayona Termens (60), Montse Paredes Sánchez (40), Montserrat Pons Guillamón (97), Montserrat Riera 
Rey (51), Nati Cambronero García (58), Noemí Miralles Roca (40), Noelia Mancebo, Núria García Orte (34), Raquel 
Caamaño Muñoz (30), Raquel Rodríguez Grima (39), Rocío Rodríguez Grima (43), Rosa Maria Domènech (69), Rosa 
Mata Alavedra (89), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García (34), Rut Montes Grau (13), Sandra Maestro Ca·
amaño (36), Sarai Lejarcegui Oller (37), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (53), Toni Prieto Vázquez (45).

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

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

Per molts anys

Laieta!
T’estimem molt!!! Papi , Mami i Tati

Felicidades

Sara!
De parte de tus papis y hermano

Per molts anys

CANDELA!
20 de setembre de 2017
12 anys

Moltes 
felicitats

Jana de 
Gracia!
4 anys. 3 d'agost

Moltes 
felicitats

Mario!
De part del Guillem i 
dels papis. 4 anys, 26 
de setembre



0864016


