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Editorial
Diverses són les preocupacions dels 
olesanes i les olesans: l’atur, la situació 
econòmica, els salaris baixos, l’educa·
ció, les retallades en sanitat, etcètera. 
Però sí hi ha un tema que genera un 
debat permanent des de fa anys i és 
l’incivisme d’alguns de nosaltres, so·
bretot, al carrer, ja sigui amb l’utilitza·
ció dels contenidors, les escombraries, 
l’aparcament a llocs prohibits i les 
caques de gos, que no sempre acaben 
on haurien d’acabar.

És difícil determinar percentatges de 
convilatans incívics, però a l’hora de 
detallar aquesta situació, indubtable·
ment hi ha una majoria arrasadora 
de ciutadans que compleixen amb els 
seus drets i sobretot amb les seves 
obligacions a l’hora de treure a passejar 
les seves mascotes, amb els horaris 
de descans dels seus veïns, fonamen·
talment, en l’exercici dels seus drets 
envers qui comparteix el dia a dia de 
la seva vida al poble on viuen.

No obstant això, el tema de les caques 
de gos o, millor dit, de la manca de 
recollida dels excrements per part dels 
seus amos, genera crispació, debat i, 
sobretot, continua sent un problema 
encara no resolt definitivament. Indub·
tablement, no podem pretendre trobar 
tots els nostres carrers lliures “d’oblits” 
de recollida de caques, però sí que s’ha 
de destacar que la majoria dels propi·
etaris de gossos a Olesa compleixen 
les normes de convivència, recullen els 
excrements i porten les seves masco·
tes lligades. Però el tema dels gossos, 
els seus espais i la relació entre els que 
tenen i els que no tenen gossos és un 
tema que permet certs debats, sobre·
tot en aquest diari, a les xarxes socials 
i, fins i tot, a l’últim ple municipal. Part 
de la discussió també hauria de ser si 
se li està donant la rellevància que la 
situació mereix. És un problema només 
d’Olesa? És una problemàtica cultural? 
O és que entre tots no li vam trobar la 
solució adequada? 

D’altra banda, i en el marc de generar 
alternatives i novetats, des d’aquest 
mes de novembre, el periòdic estrena 
una guia d’empreses, botigues, ser·
veis i professionals, que es publicarà a 
cada edició del 08640. És una manera 
d’apropar als lectors tot un seguit 
d’adreces, telèfons, adreces electròni·
ques i webs per accedir ràpidament a 
les dades del teixit comercial i professi·
onal del poble. Esperem que els agradi 
i que puguin utilitzar·la.

Finalment, a finals d’aquest mes ja po·
sarem en circulació una nova edició del 
Calendari Solidari (2017) que produïm 
des de fa 10 anys a benefici de l’Asso·
ciació Pro·Discapacitats Santa Oliva. 
Bona lectura i fins l’edició especial de 
Nadal i Reis!

Homenatge
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puime·
don, acompanyada d’una àmplia 
representació del consistori olesà, 
el president de l’Associació per la 
Recuperació de la Memòria Històrica 
i l’olesà Carles Roca ha descobert al 
cementiri de Can Singla una làpida 
que recorda els centenars d’olesans 
i olesanes morts en el conflicte. 
L’homenatge ha continuat al cemen·
tiri vell d’Abrera, on s’ha recordat els 
afusellats el 19 de febrer del 1939 en 
aquest indret, entre ells, l’exalcalde 
Fèlix Figueras i Aragay.
“Justícia, restitució de la memòria 
històrica, reparació de les víctimes, 
i sobretot, veritat sobre tot el que 
va passar”. Aquests són les parau·
les, els objectius, que l’alcaldessa 
d’Olesa, Pilar Puimedon, ha volgut 
remarcar el passat dimarts 1 de 
novembre, diada de Tots Sants, du·
rant l’homenatge que l’Ajuntament 
d’Olesa ha fet a les víctimes de la 
Guerra Civil i la repressió franquista 
al cementiri de Can Singla. Gràcies 
a l’estudi i investigació que durant 
anys ha estat fent l’olesà Carles 
Roca, s’ha pogut xifrar en 333 les 

víctimes directes de la Guerra Civil 
al nostre municipi. D’aquí que una 
de les novetats de l’homenatge 
d’enguany hagi estat la descoberta 
d’una làpida restaurada que recorda 
aquestes 333 víctimes. 
El regidor de Cultura de l’Ajunta·
ment d’Olesa, Xavier Rota, ha re·
cordat en obrir l’acte que, coincidint 
enguany amb el 80è aniversari de 
l’esclat de la Guerra Civil, s’han fet 
diferents actes a Olesa adreçats a la 
recuperació de la memòria històrica, 
i impulsats per l’Ajuntament, que 
pensa continuar amb aquesta tasca. 
I, en l’homenatge a les víctimes, 
ha estat important poder·les xifrar, 
gràcies en aquest cas a l’estudi de 
l’olesà Carles Roca, que durant l’acte 
d’aquest dimarts ha volgut tenir un 
record per als 78 joves d’entre 17 
i 18 anys que, pràcticament sense 
experiència militar, van ser enviats 
al front, on van morir. Segons Roca, 
però, “mai han tingut una làpida o 
record”. 
Precisament, des de l’Associació 
per la Recuperació de la Memòria 
Històrica, el seu president, Manel 
Perona, ha recordat que encara hi 

ha moltes víctimes de la guerra civil 
enterrades en cunetes o en fosses 
comunes. D’aquí que hagi ofert a 
l’Ajuntament d’Olesa l’ajut de l’en·
titat per intentar localitzar la fossa 
comuna que hi ha al cementiri vell 
d’Olesa o altres cossos d’olesans 
que encara estiguin per localitzar 
fora del municipi.
Des de l’Ajuntament, com des dels 
partits Bloc Olesà, ERC, PSC, Pde·
CAT i Demòcrates han fet una ofrena 
floral a la nova làpida, on també hi 
ha dipositat flors familiars d’alguna 
d’aquestes 333 víctimes. 

Premis
L'Associació Voluntaris d'Olesa va 
lliurar els premis del 22è Concurs 
de Poesia. D'entre les 19 obres 
presentades, que enguany versaven 
sobre la bellesa i la vellesa, sobre 
la família, Olesa, el país, el pas del 
temps, la vida i la mort, el jurat del 
concurs ha premiat les poesies "Qué 
es la vida?" de Mari Carmen San·
chez (tercer premi), "Els Exiliats" de 
Miquel Esparbé (segon premi) i "El 
bastó de l'avi" de Miquel Guillamón 
(primer premi). Enguany, el jurat 
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De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

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

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



08640 3

popular, format per la seixantena 
de persones que han assistit a la 
lectura, ha premiat també la poesia 
"La Residencia" de Manuel Hita.

Gent gran
L'Associació de Voluntaris d'Olesa 
ha organitzat dues activitats que 
clouen el mes dedicat a la gent gran: 
un homenatge a la gent gran del 
municipi, i amb el reconeixement a 
l’olesà Joan Segura, en el marc de la 
segona Trobada de Corals d'Olesa, 
i el lliurament de premis del 22è 
concurs de poesia.
L'Associació de Voluntaris d'Olesa, 
amb la col·laboració de l'Ajunta·
ment, han organitzat l'homenatge a 
la Gent Gran del municipi, el passat 
dissabte 29 d’octubre al teatre de 
La Passió. L'acte va consistir en la 
segona Trobada de Corals d'Olesa 
en què van participar la Coral Lleure 
de la Residència Nostra Senyora de 
Montserrat; la Coral de la Residència 
Santa Oliva; Les Veus d'Ariadna; el 
Cor Santa Maria de la Parròquia de 
Santa Maria d'Olesa; l'Escolania i 
Cor Jove d'Olesa; el Cor Au Bach 
de l'AMPA de l'Escola Municipal de 
Música d'Olesa i la Coral Record de 
l'Associació de Voluntaris d'Olesa.
L'acte va començar amb la interpre·
tació de dos temes per part de cada 
coral per continuar amb l’homenat·
ge i reconeixement a Joan Segura, 
olesà de 80 anys que ha destacat 
per la seva tasca i dedicació musical 
així com la seva activitat cultural 
a múltiples associacions de la vila. 
L'acte d'homenatge va cloure amb 
la interpretació de dues cançons de 
forma conjunta de totes les corals 
participants en aquesta 2a Trobada 
de Corals d'Olesa i que acollia l'acte 
d'homenatge a les persones grans i 

centenàries.
Referèndum
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa del 
passat mes d’octubre ha acordat 
manifestar el seu suport a la cele·
bració d’un referèndum vinculant 
sobre la independència de Catalu·
nya, que s’hauria de celebrar com a 
molt tard el setembre de 2017 i amb 
una pregunta “clara i de resposta 
binària”. L’acord va comptar amb el 
suport dels grups municipals de Bloc 
Olesà (excepte la regidora Georgina 
Muñoz, que s’hi va abstenir), ERC 
i CiU (que inclou Demòcrates de 
Catalunya i el Partit Demòcrata); 
l’abstenció de PSC i Movem Olesa i 
el vot contrari del PP.
L’acord s’ha pres arran una moció 
presentada per ERC que  recorda 
que el Govern de la Generalitat ha 
adoptat el compromís de celebrar 
un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com 
a molt tard el setembre de 2017 
“amb una pregunta clara i de res·
posta binària”. Per fer·ho possible, 
el Parlament de Catalunya s’ha 
compromès a activar tots els dispo·
sitius legislatius necessaris per dur a 
terme la celebració del referèndum 
i per donar·li al mateix temps co·
bertura legal. Així mateix, abans del 
31 de desembre de 2016 es cons·
tituirà una comissió de seguiment 
per l’impuls, control i execució del 
referèndum. El compromís per a la 
realització del referèndum en els 
termes indicats, recorda la moció, 
“es mantindrà fins i tot en absència 
d’acord polític amb el govern de 
l’Estat espanyol”.
Amb aquest objectiu, recorda la 
moció, el Govern de la Generalitat 
endegarà la preparació dels proce·
diments i reglaments necessaris per 
fer efectiu el referèndum, “obeint 
els principis de pluralisme, publicitat 
i democràcia, seguint els estàndards 
internacionals, amb especial èmfasi 
en la creació d’espais de debat i 
propaganda electoral que garantei·
xin la presència dels arguments i 
prioritats dels partidaris del sí i del 
no a la independència en igualtat de 
condicions”.
La moció també incideix en el fet 
que el Parlament de Catalunya en·
coratja els Ajuntaments a impulsar 
debats constituents des de l’àmbit 
local, promovent la participació 

de la societat civil i facilitant els 
recursos i espais propis necessaris 
pel correcte desenvolupament del 
debat ciutadà.
Per tot plegat, el Ple de l’Ajunta·
ment d’Olesa ha acordat manifestar 
el seu suport a la celebració d’un 
referèndum vinculant sobre la in·
dependència de Catalunya. L’acord 
també suposa donar suport a l’en·
càrrec del Parlament de Catalunya 
d’impulsar els debats constituents 
des de l’àmbit local al municipi, pro·
movent la participació de la societat 
civil i facilitant els recursos i espais 
propis necessaris pel correcte des·
envolupament del debat ciutadà. 
Finalment, el Ple de l’Ajuntament 
acorda participar en la creació d’un 
espai de municipis per la República 
en el marc del procés constituent, i 
on es debatin i consensuïn les apor·
tacions que el món local pugui fer al 
procés constituent i es defineixi el 
model i el nivell competencial dels 
municipis a la futura República.
Per altra banda, al ple també es 
van tractar dos punts de caire eco·
nòmic. Un d’ells estava adreçat a 
aprovar la bonificació de diferents 
obres d’especial interès realitzades 
per la Cooperativa d’ensenyament 
Daina·Isard i per la Passió d’Olesa, 
que suposen la bonificació d’uns 
diners que van pagar en concepte 
d’impost de construccions (ICIO). En 
el cas de la Cooperativa Daina·Isard 
la devolució és d’una mica més de 
15.600 euros i en el cas de la Passió, 
de 98,60 euros.
L’Ajuntament d’Olesa també ha 
aprovat destinar a la Fundació pri·
vada per a la Integració Laboral de 
persones amb problemes d’inserció 
(FIL) integrada pels Ajuntament 
d’Olesa, Esparreguera, Abrera, 
Collbató i Sant Esteve Sesrovire una 
aportació de prop de 62.000 euros, 
corresponents a la part proporcional 
que li correspon. Entre els cinc ajun·
taments, l’aportació que es farà ara 
per intentar quadrar les finances de 
la fundació serà de 176.800 euros.
Per acabar, bona part del temps 
de discussió de la darrera sessió 
plenària es va concentrar en la part 
final destinada a precs i preguntes, i 
la majoria d’intervencions, tant per 
part dels regidors de l’oposició com 
del públic present a la sala va girar 
al voltant de la tinença d’animals 

de companyia. Concretament, les 
preguntes de l’oposició van girar 
al voltant d’una recent reunió en·
tre l’equip de govern i l’Associació 
Animalista d’Olesa, a la qual també 
hi van assistir membres del cercle 
de Podemos. Des de Movem Olesa, 
PSC i ERC van criticar, de fet, que 
no se’ls hagués, tenint en comp·
te que també hi assistia un altre 
partit polític, en aquest cas sense 
representació a l’ajuntament. Més 
enllà de la reunió, però, diversos 
ciutadans assistents a la sessió ple·
nària, alguns dels quals membres de 
l’Associació d’Animalistes d’Olesa, 
van assegurar sentir·se perseguits 
pel fet de ser propietaris de gossos, 
tant per les possibles multes que 
se’ls pot imposar via ordenança de 
civisme però, especialment, perquè 
sovint són increpats per altres ciu·
tadans. De fet, una ciutadana fins 
i tot va alertar que un veí del mu·
nicipi té càmeres dirigides al carrer 
per vigilar, sospita, els propietaris 
de gossos, als qui increpa malgrat 
recullin els excrements els animals. 
Entre les peticions ciutadanes diri·
gides a l’Equip de Govern hi ha l’es·
tabliment d’un horari durant el qual 
els propietaris de gossos puguin 
portar deslligats els seus animals; 
que també es sancionin les persones 
que llencen en voreres i façanes 
productes químics per repel·lir els 
animals, que s’habilitin més espais 
d’esbarjo per a gossos i que siguin 
propers al centre urbà; o que els 
diners que es recullen de multes via 
ordenança de civisme es destinin, 
precisament, a crear més espais 
d’esbarjo per als gossos.

Habitatge social
La consellera d’Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, Meritxell 
Borràs, ha visitat el passat mes 
d’octubre l’edifici de l’antiga Caserna 
de la Guardia Civil d’Olesa, on ja han 
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Això passa al poble (cont.)
començat els treballs de rehabilita·
ció destinar els 16 habitatges que 
hi ha a l’immoble com a habitatges 
socials. Previsiblement al febrer de 
2017 els habitatges seran adjudi·
cats i per tant les famílies beneficia·
des podran llavors viure en un espai 
en desús des del 2008. Per Borràs, 
s’acabarà així un període de lluita 
important de les administracions 
olesanes i catalanes per posar en 
ús de la comunitat un edifici per al 
qual, en el seu moment, el Ministeri 
del Interior demanava a l’Ajunta·
ment 1’7 milions d’euros.
La historia, però, des que la Guàr·
dia Civil deixa la caserna fins avui 
és llarga i, fins i tot, ha dit la con·
sellera, “un punt absurda”, amb 
enfrontament entre el Ministeri de 
l’Interior i l’Incasòl per la propietat 
de l’edifici, i l’intent de venta del 
Ministeri a l’Ajuntament de l’edifici 
per 1,7 milions d’euros. 
Ara, després de la lluita i les polè·
miques, és l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya qui gestiona els ha·
bitatges situats a l’antiga caserna, 
oficialment el bloc 1 del grup Santa 
Oliva I d’Olesa. L’edifici està inte·
grat per 16 habitatges, tots ells de 
3 dormitoris, amb unes superfícies 
útils de 66,60 m2 (8 habitatges) i 
68,04 m2 (8 habitatges).  
Aquests habitatges seran adjudicats 
per la Direcció de Promoció de l’Ha·
bitatge. Es realitzarà una reserva de 
dos habitatges destinats a atendre 
casos de la Mesa d’emergències 
econòmiques i socials de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, i una 
altra reserva de dos habitatges 
més a favor de l’Ajuntament per a 
destinar·los a atendre casos dels 
Serveis Socials municipals com a 
habitatges compartits. La resta es 
destinaran al lloguer i els contractes 

de lloguer d’aquests habitatges es 
regiran per la Llei d’arrendaments 
urbans i per assimilació per la nor·
mativa d’habitatges amb protecció 
oficial. L’import del lloguer oscil·larà 
entre 266,16 euros i 271,89 euros, 
i a aquesta renda mensual caldrà 
afegir la repercussió de l’IBI, la taxa 
de brossa i el servei de neteja, per 
al cas que aquest sigui contractat.
Les sol·licituds per accedir a algun 
dels 12 pisos que es posaran a 
disposició de la ciutadania olesana 
s’han d’adreçar en model normalit·
zat i adjuntant la documentació re·
querida, es poden obtenir i s’han de 
lliurar i registrar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament. La data 
límit és el proper 18 de novembre.

En petit comitè
No és no
Ens aquestes darreres setmanes 
al PSC i al PSOE han passat moltes 
coses, la majoria negatives. Des 
de l’Agrupació del PSC d’Olesa de 
Montserrat la nostra postura sem·
pre ha estat clara.
Primera consideració: deplorem 
com es va produir la “destitució” 
de Pedro Sánchez com a Secretari 
General del PSOE. 
Segona consideració: estem orgu·
llosos de com s’ha portat el procés 
de primàries al sí del PSC, un procés 
net, transparent, en el qual tots dos 
candidats es van poder presentar 
en igualtat de condicions i on el 
resultat va ser acceptat per totes 
dues parts.
Tercera consideració: creiem que el 
canvi de posicionament del PSOE a 
la investidura del Sr. Rajoy com a 
President del Govern és una decisió 
errònia, però el que és realment 
indignant no és aquesta, sinó la 

manera com es pren. El Comitè 
Federal està legitimat per prendre 
aquesta decisió, però creiem que no 
és lícit fer·ho en contra d’allò que es 
va consultar a la militància. Al PSC 
no estem d’acord ni amb la decisió 
ni amb les seves formes.
El PSC no ha decidit anar contra 
del PSOE, simplement, en virtut de 
la nostra independència legal, hem 
decidit no anar en contra d’allò que 
hem defensat durant la campanya 
electoral, del compromís que la 
militància va decidir signar amb 
el seus votants. Es pot canviar 
aquest compromís, ja que la soci·
etat és quelcom viu i que cada dia 
genera noves demandes, però els 
arguments presentats fins ara, des 
de el nostre punt de vista, no són 
suficients per canviar el nostre posi·
cionament. I el mètode per imposar 
aquest canvi de posicionament no 
ha estat coherent.
Com a Primer Secretari de l’Agrupa·
ció local del PSC vull transmetre un 
missatge de tranquil·litat als nostres 
afiliats, simpatitzants i votants. 
En la data en la qual signo aquest 
article ens trobem a poques hores 
d’iniciar el nostre Congrés Ordinari. 
En aquest fixarem el nostre posici·
onament polític i organitzatiu dels 
propers anys. La nostra intenció no 
és trencar la nostra relació amb el 
PSOE, però tampoc renunciar a la 
nostra independència com a partit 
a l’hora d’establir el nostre projecte 
a Catalunya i com aquest afecta a 
la resta de l’Estat.
Antonio J. Molina
Primer Secretari de l’Agrupació del 
PSC d’Olesa

PD: Podeu enviar els vostres escrits 
a: periodic08640@gmail.com i pre-
guem que no superin les 30 ratlles.
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Correu
Pidolar
Es veuen bastants pidolaires pels 
carrers, a les portes d’alguns cen·
tres mèdics, d’algunes esglésies, 
de botigues, etc. Hi ha algunes 
poblacions en les quals està prohi·
bit pidolar al carrer; en altres no, 
però penso que si a cada població 
hi ha un centre per atendre perso·
nes amb dificultats econòmiques, 
aquestes persones que pidolen als 
carres haurien d’anar a les corres·
ponents on estan empadronats, i 
els farien un estudi de les seves 
necessitats i els ajudarien, ja que 
la gent de peu no sabem fins quin 
punt ho necessiten. 
Maria Mercè Boada

Abús de l’autoritat
Fins on arriben les tasques de l’au·
toritat que tenim a Olesa de Mont·
serrat per poder cobrar multes no 
verídiques?
En el meu cas, em van multar el 30 
de gener a les 11.20 hores, al·legant 
que no vaig tenir un tracte respec·
tuós i correcte amb el personal de 
l’administració municipal i les seves 
autoritats, fet pel qual he aportat 
proves, com una entrada i un testi·
moni, ja que en tinc dos més, però 
en ser els meus pares no vàlids, 
que indiquen que a les 11 hores era 
a Barcelona. També disposo d’una 
foto a Horta a les 11.43 hores. És 
impossible que em multin a les 
11.20 hores a Olesa de Montserrat i 
que a les 11.43 hores estigui enmig 
de Barcelona, concretament a un 
mirador d’Horta.
Tot i així, amb les proves i amb el 
testimoni que va anar a corroborar 
el recurs que vaig imposar, seguei·
xen enviant cartes en les quals 
indiquen que he de pagar 150 €.
Com pot ser possible que amb 
aquestes proves continuï endavant 
la multa? Tant poder té la paraula 
d’un policia quan hi ha probes que 
revoquen la sanció? Amb tot això, es 
demostra que les diverses persones 
que gestionen aquests temes no es 
miren les probes que aportes i que 
no volen verificar si el que trac·
ten és verídic o no. Tan sols volen 
cobrar. M’agradaria veure la seva 
actuació si aquest fet li passes a un 
familiar o a un amic, llavors sí que 
es fixarien en les proves i veurien la 
poca veridicitat de la sanció.
M. A.

Agraïment
El passat mes d’octubre es va por·
tar a terme la Primera Ruta Infantil 
Fonts d’Olesa amb un èxit de par·
ticipació, més de 200 participants 
entre infants, pares i mares que han 
recorregut amb un ambient festiu 
els carrers de la vila a la recerca 
de les fonts més emblemàtiques 
d’Olesa.
La mainada va gaudir del recorregut 
i de les explicacions que es van fer 
sobre l’aigua i les fonts. Tots han 
rebut obsequis donats per la Comu·
nitat Minera, Track Bike, Cavall Fort 
i Galetes La Campesina.
Volem agrair i felicitar a tots els 
participants, els patrocinadors, 
l’Ajuntament d’Olesa, la Policia Lo·
cal, Olesa Ràdio, el periòdic 08640 
i  els socis i sòcies de l’Unió Ciclista 
Olesana, per la seva col·laboració 
en aquesta activitat. Moltes gràcies 
i fins la propera edició!
Josep Maria Solà (UCO)

Convivència
Un diumenge d’octubre, mentre fè·
iem el vermut, varem tenir l’oportu·
nitat de llegar l’article titulat “Nova 
protesta animalista” al 08640 del 
mes passat. Varem quedar sor·
preses pel nivell d’exigència dels 
animalistes cap a l’Ajuntament i la 
falta d’autocrítica d’ells mateixos.
Entenem que si tu decideixes tenir 
un animal, és obligació teva tenir·lo 
en òptimes condicions i conèixer 
a la perfecció la normativa que 
envolta la tinença responsable 
d’animals, per tant, les sancions, 
si són justificades (d’acord amb la 
normativa vigent), entenem que 
són correctes.
Per altra banda, viure en societat 
vol dir moltes coses, entre elles 
conviure amb altres persones, res·
pectar·les i entendre que no tothom 
té les mateixes aficions i gustos.
Creiem que no se li ha de donar tot 
el pes a l’Ajuntament, ja que com a 
ciutadans, tenim drets però també 
obligacions, i són aquestes les que 
poden fer que una convivència sigui 
bona o dolenta.
D.O. i S.C.

PD: qualsevol gos ha d’anar lligat 
pel carrer (sigui perillós o no), i no 
només per normativa, sinó també 
per respecte a les persones.

L’Olesa del futur
Al número 115 (juny 2016) del 
periòdic 08640 es parla de l'Olesa 
del futur. S'hi diu que el proper 
Pla d'Ordenació Urbana Munici·
pal (POUM) ajudarà a definir·la i 
s’afirma que el POUM comença a 
caminar. Me n’alegro que sigui així 
i desitjo que la feina es faci bé i 
ben aviat. 
Aprofitant la notícia, voldria fer al·
gunes precisions i consideracions. 
En primer lloc dir que, com a Regi·
dor d’Urbanisme, vaig impulsar, en 
el mandat municipal del 1991·1995, 
el Pla General d'Ordenació Urbana 
d’Olesa (PGOU), substitutiu de les 
anomenades Normes Subsidiàries 
de Planejament del 1979 o 1980 
(feia aleshores, uns 12 anys). Això 
em porta a precisar que la data 
d'aprovació definitiva del PGOU 
fou el juny de 1993 (una vegada 
verificat el Text Refós en el Ple de 
21 d'abril de 1993) i no, com es diu, 
una data de 1996 que correspon·
dria, si un cas, a la del seu perfec·
cionament legal en raó de la seva 
publicació al DOGC. 
En efecte, en dos anys l'Ajuntament 
va aprovar inicialment, provisional 
i definitiva el PGOU, la qual cosa 
resolia tots els pactes urbanístics 
pendents d'executar en benefici 
d’Olesa (la qual cosa va facilitar la 
disponibilitat dels terrenys i la cons·
trucció dels habitatges socials de la 
plaça dels Països Catalans, entre al·
tres) i, de retruc l'atzucac (pendent 
encara avui d'execució municipal) 
de l'anomenat entresòl del carrer 
de La Clota, havent informat també 
en forma majoritària i a satisfacció, 
les més de 150 al·legacions pre·
sentades com a mostra d'interès i 
participació. Per tant, quan s'afirma 
que el vigent planejament és de fa 
20 anys hem de dir que no es cert, 
perquè és de fa 23 anys i, que si 
des d'ara se'n necessiten tres més 
per disposar·ne un de nou, com 
diu el Regidor d'Obres i Edificació, 
no estrenarem sabates noves fins 
més enllà d’un quart de segle des·
prés d'haver caminat amb unes de 
massa envellides. 
Al fil de l’anunci, aprofito per fer 
algunes reflexions que penso que 
són importants:
•	 La	conveniència	de	disposar,	en	

el nou POUM,d’una planificació 

plausible per a la urbanització de 
Ribes Blaves, on encara no s'ha 
aconseguit solució adequada; 

•	 Les	previsions	i	provisions	econò·
miques orientades a garantir la 
disponibilitat d'infraestructures 
bàsiques pel que fa a energia 
(en particular, per superar el 
dèficit actual d'electricitat que 
posa en risc el desenvolupament 
i el progrés a Olesa); les TIC’s 
i d'altres relacionades amb les 
comunicacions viàries (enllaç de 
la B·40 amb la C·55).

•	 La	necessària	solució	per	evitar	
la imatge tercermundista i ver·
gonyosa d’uns polígons indus·
trials a les entrades i/o sortides 
d'Olesa, on sembla s'hagi patit 
un bombardeig. 

Aquestes serien unes poques pinze·
llades, no pas totes, per contribuir 
a l'Olesa del futur. Voldria recordar 
que vaig impulsar ·aquesta vegada 
com a Regidor d'Ordenació i Pla·
nejament Urbanístic, en el mandat 
municipal de 2007·2011, un Avanç 
de Pla d'Ordenació Urbana Munici·
pal, del qual els mitjans informatius 
locals en parlen amb la boca petita. 
Aquest text va ser aprovat en el Ple 
del 24 de febrer de 2011 (ara fa més 
de 5 anys) per 12 vots a favor, cap 
en contra, i set abstencions (entre 
els quals les del BO·EUiA) i a punt va 
quedar per després de les eleccions 
municipals que estaven a punt de 
celebrar·se, com un document prou 
elaborat (i una subvenció, que no es 
va aprofitar) per iniciar el preceptiu 
debat participatiu ciutadà que amb 
la victòria del BO·EUiA ha restat 
aturat fins avui. Pel que es diu, es 
va preferir deixar·ho tot plegat en 
repòs esperant millors temps: una 
opció que, particularment, no com·
parteixo.En fi, dic tot això perquè 
penso que l’esmentat Avanç de 
Pla té aspectes interessants per a 
l'Olesa del futur i que aprofitar·los 
estalviaria diners i temps (que tam·
bé son diners). Però em temo que 
amb la tendència actual de deixar 
de banda allò bó que hagin fet els 
antecessors com si no valgués per 
res, és molt probable que acabem 
veien com es prefereix fer servir la 
paperera de la història, tot i que, 
anar·la omplint immerescudament 
de tantes coses (i també, d’alguna 
persona) no sigui la millor decisió .
Ramon Pons
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Pintures,productes 
neteja, perfumeria
T. 93 778 01 44
elsbruchs@elsbruchs.com

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

Immobiliària
T. 663 606 191 · 667 546 631
monurba15@gmail.com

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

T. 93 127 07 05

Entrepans-Tapes- Canyes-
T. 93 124 84 88

T. 93 778 18 80

Alimentació natural i dietètica
T. 93 778 27 28   
espigololesa@hotmail.com
www.espigol.org

T. 93 778 47 34 · 674 436 683
treschicscp@gmail.com

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

Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

T. 93 778 32 68 · 648 936 123
info@7destudi.com

T. 93 115 35 65
Camerino, La Teva botiga de Dansa
info@camerino.es / www.camerino.es

Equipament i 
Serveis d'oficina i Hosteleria
T. 93 778 63 30 · 619 75 81 99

T. 93 778 15 42  
impremtaprat@gmail.com

T. 93 778 22 55  
info@men2cars.com

T. 93 772 97 90  
olesamontserrat@cc.racc.es

08640La guia del

Perfumeria- drogueria- complements…
T. 93 778 28 11  
entorn.olesa@hotmail.com

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

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

Còpies de claus, 
comandaments, … 
T. 93 778 57 82

T. 93 778 27 55  
www.bonarea.com 

T. 93 778 02 75

T. 93 778 03 09 · 666 126 034
carnisserianeusolesa@gmail.com

T. 674 739 150

Desarrollo personal y coaching
T. 609 87 82 33
bondia.business@gmail.com
www.bondiabondia.wordpress.com

T. 93 778 97 61

93 778 19 51
638 84 80 77  
boreanas2011@gmail.com 
www.bore.cat

Especialistes en vista cansada
T. 93 778 12 39
egaroptic@yahoo.es

Centre d'estetica
T. 93 742 70 04 · 639 47 67 85
www.etiam.es

Vendranes T. 937 784 048 
Matas Margarit T. 977 781 036

Cosmética Perfumes Inciensos
T. 931 827 381

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

T. 93 778 41 88

Moda Infantil
T. 93 778 16 99  
montsemoreno68@gmail.com

T. 93 114 76 87

T. 618 934 534 · 93 625 73 45  
romaquiroma@gmail.com

T. 93 778 01 43

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

T. 933 233 100  
ambit@ambitassessor.com
www.ambitassessor.com

Obtenció i Renovació Permís 
de conduir. Homeopatia i 
Fisioteràpia
T. 93 778 08 38· 93 778 19 11
centremedicanigo.com

T. 637 865 403  
personaltrainingolesa@hotmail.es

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
T. 93 775 79 28
montse@dospunts.es / www.dospunts.es

T. 606 90 44 68
mfarre@estudimf.com

Estudi D'arquitectura
T. 609 777 197  
salvados@coac.cat

T. 93 778 23 51  
info@113dansacom
www.113dansa.com

T. 605 056 676

A U T O E S C O L E S

ANUNCIA’T A 

•	Cada	mes	amb	el	periòdic		
 08640
•	La	teva	empresa,	botiga	o	

servei hi arriba a 10.000 llars 
i a les xarxes socials
•	Organitzada	per	seccions	
 de ràpid accès
•	Guia	de	consulta	eficaç	i	

pràctica

RESERVA EL TEU ESPAI!
626 684 065 / 635 810 173

T. 93 778 03 87
agrocandiolesa@hotmail.com

Urgències 24h
T. 93 778 02 95 / 93 778 18 99 
www.cmineraolesana.cat

T. 93 778 00 88
www.tgo.net

LLAR

DINEM, SOPEM

ENS CUIDEM

T. 931 17 59 06

MODA

T. 93 778 75 18  
pecatdolc@gmail.com 
www.pecatdolc.com

PROFESSIONALS

SERVEIS

T. 680 36 87 28
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Fins al 4 de desembre
“La Passió olesana: història i 
pervivència”. Fins al 4 de desembre, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament, Fundació Passionarium 
i La Passió.

Divendres 4
“Nit de taverna, la mestressa i 
els cabrers”, cançons de taverna, 
sardanes curtes, havaneres. A les 
22 h, a la UEC. Organització: ACF 
Olesa Sardanista i UEC Olesa.

Dissabte 5
Tercera cursa i caminada solidàries 
i primera cursa infantil Can Llimona. 
A les 11 h, a l’escola Daina Isard. 
Organització: Daina Isard.

Primer tast de músiques del territori 
“A granel”, amb Cesc Freixas. A 
les 22.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal, Bloc Juvenil i 
La Vermuteria.

Iniciació als escacs, a càrrec del 
Club Escacs Olesa. Places limitades, 
inscripció prèvia. A les 11 h, a la 
Biblioteca.

Ballada de sardanes i castanyada. 
A les 19 h, a la UEC. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Diumenge 6
Diumenges de taula: vine a 
descobrir la galàxia amb Galaxy 
Truckeri. A les 18 h, a Cal Mané. 
Organització: CROM.

32è concurs de teatre premi Vila 
d’Olesa: “Dotze sense pietat”, 
amb el Grup Inestable Ceretana 
de Puigcerdà. A les 18 h, a la UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Danses Olesa. A les 18 h, a la Torre 
del Rellotge. Organització: l’Arrel 
Acció Cultural.

Festapa, la ruta hivernal del pinxo i 
quinto a 1,5 euros a la Rambla, amb 
animació musical. Es proposa als 
participants que portin algun barret 
d'hivern. A les 12 h, a la Plaça de 
l’Oli. Organització: Associació de 
Veïns de La Rambla·Eixample.

Dimecres 9
“Refem utopies, teixim esperances”: 
presentació del nou informe del 
grup d'economia crítica Taifa 
titulat “La desposesión de la vida 
cotidiana”. A les 19.30 h, a l’antic 
escorxador. Organització: Borrassa 
i Taifa.

Taula rodona: “El repte de la 
supervivència” amb la participació 
de Càrites Olesa i Voluntariat 
Vicencià, entre d’altres. A les 19 h, a 
la Comunitat Minera Olesana.

Divendres 11
Taller “Creem un plat personatge”, 
dedicat a concebre un personatge 
en un plat i convertir·lo en un 
poema objecte. Adreçat a nens i 
nenes a partir de 6 anys. A càrrec 
de la Fundació Joan Brossa. A les 18 
h, a la Biblioteca.

Dissabte 12
Primer tast de músiques del territori 
“A granel”, amb L'Esca del pecat
Francesc Ribera “Titot” i David 
Rosell, membres de Brams. A 
les 22.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal, Bloc Juvenil i 
La Vermuteria.

Ball i berenar de la gent gran. A la 
UEC. Organització: esplai d’avis.

Excursió matinal per les masies 
de Vacarisses. Sortida: des 
de l’aparcament al cementiri 
vell. Organització: CMRO i Unió 
Excursionista de Sabadell.

Concert de Toni Xuclà i Judit 
Neddermann “De Muntaner a Llull”, 
dins dels actes de celebració de 
l’any Llullen, en commemoració del 
setè centenari de la seva mort. A 
les 19.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Diumenge 13
Excursió a Sant Pere Sacama, a 30 
anys de la restauració de la capella. 
A les 10 hores, des de la Plaça de 
les Fonts. Organització: L’Arrel Acció 
Cultural i CMRO.

Teatre familiar: “El plor dels 
cocodrils”, amb la companyia La 
Pera Llimonera. A les 17.30 h, al 
teatre El Casal. Organització: La 
Xarxa.

Dilluns 14
Inauguració de l’exposició d’obres 
d’art d’artistes olesans inspirades 
en la novel·la “Retorn al sol”, de 
Josep Maria Francès. Fins al 20 de 
novembre, a la Biblioteca.

Dimarts 15
Visita a la catedral de Barcelona. 
Al matí. Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.

“Els contes de Hoffman”, en directe 
des de l’Opera de París. A les 19.30 
h, al teatre El Casal. Organització: 
El Casal.

Dimecres 16
Tallers familiars “Psicomotricitat”, 
adreçat a famílies amb infants de 
18 a 36 mesos. A les 17 h, a la 
llar d’infants Taitom. Organització: 
Ajuntament i llars d’infants Taitom i 
La Baldufa.

Club de Lectura Jove. A les 17.30 h, 
a la Biblioteca.

Dijous 17
Xerrada “No més abusos sexuals”, 
amb la Fundació Vicki Bernadet. A 
les 19 h, a la Casa de Cultura.

Xerrada/taller, adreçat a famílies 
amb infants d’educació primària (6·
12 anys). A les 19 h, a Cal Rapissa. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 18
“El futur avui”, taula de debat 
sobre la ciència·ficció. A les 19 h, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Marató de pel·lícules de ciència 
ficció. A les 22 h, a Cal Rapissa. 
Organització: L’Arrel Acció Cultural.

Hora del conte: “El nen gris”, a 
càrrec de Mon Mas. A les 18 h, a la 
Biblioteca. 

Hora del conte: “La casa del vent”, 
amb Sherezade Bardají. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

“Llegir Proust”: sessió de 
presentació del Club de Lectura 
sobre Proust. A les 19 h, a la 
Biblioteca. Organització: Olesa 
Ateneu.

L’agenda de novembre '16
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Dissabte 19
Festa per commemorar el Dia 
Internacional dels drets dels infants. 
A les 10 h, a la plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. Organització: Ajuntament 
i Xarxa Infància i Adolescència 
d’Olesa.

Teatre: Coses que dèiem avui, de 
Mail Labute. A les 22 h, a la UEC. 
Organització: secció de Teatre de la 
UEC.

Lliurament dels premis del tercer 
concurs de relats curts de ciència  
ficció (Sub Olesa). A les 11 h, a la 
Biblioteca. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural i Biblioteca.

VII jornades lúdiques del CROM, tot 
un dia de jocs de taula i jocs de rol. 
D’11 a 22 h, a la placeta Joan Povill i 
Adserà. Organització: CROM.

Marató de ciència·ficció, amb la 
projecció de tres pel·lícules. A les 22 
hores, a Cal Rapissa. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural i CROM.

Matadero Jam session, oberta a 
tothom. A les 19 hores, a l’antic 
escorxador. Organització: Associació 
Veïns La Rambla·Eixample.

1º Tast de Músiques del Territori “A 
granel”, amb Joan Reig, bateria d’Els 
Pets i Sergi Esteve. A les 22.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: El 
Casal, Bloc Juvenil i La Vermuteria.

Diumenge 20
Teatre: “Coses que dèiem avui”, de 
Mail Labute. A les 18 hores, a la 
UEC. Organització: Secció de Teatre 
de la UEC.

Dimarts 22
Xerrada·Taller, adreçat a famílies 
amb joves d’ESO (12 a 16 anys). 
A les 19:30 hores, a Cal Rapissa. 
Organització: Ajuntament.

Dimecres 23
Club de Lectura Infantil. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Hora del conte: “La infanta naranja”. 
En anglès, amb traducció simultània, 
i il·lustrada pel seu autor James 
Mayhew. Per a nens i nenes a partir 
de cinc anys. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 24
Xerrada·Taller, adreçat a famílies 
amb infants d’educació primària 
(6·12 anys). A les 19 hores, a Cal 
Rapissa. Organització: Ajuntament.

Conferència·col·loqui “Seguint 
el camí de l’artrosi”, amb el 
traumatòleg Joan Boada Cantó. A 
les 18 hores, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Ariadna.

Divendres 25
Inauguració del Black Friday, dos 
dies de súper ofertes a les botigues 
d’Olesa. Fins al 26 de novembre. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Conferència: “Tradició, renovació 
i modernitat als textos de les 
Passions”, a càrrec de Ramon Pinyol 
i Torrents, doctor en Filologia. A 
les 19:30 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Centre d’Estudis 
Passionarium.

Commemoració del Dia 
Internacional de l’Eradicació de la 
Violència cap a les dones i nenes. 
A les 18 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Club de Lectura General: “La 
terapeuta”, de Gaspar Hernández, 
conduït per Maria Montoriol. A les 
18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 26
Excursió amb el geògraf Francesc 
Roma, descoberta de la vall de 
Marfà i la riera de la Golarda 
(Moianès). A les 7.30 h, des de 
l’aparcament del cementiri vell. 
Organització: CMRO.

Llegim el teatre: La fortuna de 
Sílvia, de Josep María de Sagarra, 
conduït per Espe Piñero. A les 11 h, 
a la Biblioteca.
Teatre: Coses que dèiem avui, de 
Mail Labute. A les 22 h, a la UEC. 
Organització: Secció de Teatre de la 
UEC.

Primer tast de músiques del territori 
“A granel”, amb Carles Belda i Joan 
Garriga. A les 22.30 h, al teatre El 
Casal. Organització: El Casal, Bloc 
Juvenil i La Vermuteria.

Diumenge 27
Cinema infantil. A les 17 h, al teatre 
El Casal. Organització: associació El 
Casal.

Teatre: Coses que dèiem avui, de 
Mail Labute. A les 18 h, a la UEC. 
Organització: Secció de Teatre de la 
UEC.

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

Dimecres 30
Club de Lectura Jove. A les 17.30 h, 
a la Biblioteca.

Totes les activitats proposades 
en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció 
del 08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de 
canvis d’última hora.
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Calçats Feli
A partir d'aquest mes de novem·
bre, la Feli deixa la seva tradicio·
nal sabateria en mans de la seva 
filla Mercè, després de 35 anys. 
Com a novetat, també s' ofereixen 
accessoris i complements com 
collarets, arracades i anells amb 
materials com vidre, fusta i cerà·
mica entre d' altres. Com sempre, 
les trobaràs al carrer Colón 85 i el 
telèfon és el 937 785 033. Molta 
sort Feli en aquesta nova etapa 
de la teva vida!

Cal Baldiró
Aquest és el nom de la vinoteca i 
restaurant que va obrir el passat 
mes de setembre amb un nou 
concepte en restauració. L’espai 
està muntat sobre la base d’un an·
tic obrador de pa datat del 1940. 
Encara conserva els tradicionals i 
originals forns, que es pondran en 
funcionament per a fer pa, bens, 
garrins i pizzes a la llenya. A Cal 
Baldiró hi podràs trobar més de 
150 referències de vi, amanides 
variades, torrades en coca de 
cristall, embotits ibèrics i catalans 
i un gran assortit de formatges. 
Cada quinze dies, fan cates de vi 

i cava de diferents bodegues, i els 
diumenges organitzen concerts 
acústics amb diferents artistes.
Els germans Albert, Ivan i Mire·
ia Gálvez, a més del seu pare, 
Albert, son els responsables 
d’aquest local situat al Passatge 
de la Font de Can Solé, 6. Obren 
de dijous a dissabtes, des de les 
18 hores fins al tancament i els 
diumenges de 12 a 14:30 per a 
fer el vermut i de 18 a 23 hores. 
El telèfon és el 93 174 9902.

Els Miserables
Els Miserables, el gran musical 
de Claude·Michelle Schönberg 
inspirat en la novel·la homònima 
de Victor Hugo, arriba aquest de·
sembre al teatre de la Passió em·
prant la mateixa adaptació amb la 
que fa quatre anys Jean Valjean i 
l’inspector Javert van cantar per 
primer cop en llengua catalana a 
aquell mateix escenari.
La versió olesana del musical amb 
més trajectòria als teatres del 
West End londinenc s’està forjant 
com una producció de gran format 
amb la intervenció d’una cinquan·
tena de joves actors i actrius, 
una orquestra formada per una 
vintena de músics i un gran grup 
de col·laboradors ocupant tasques 
tècniques com la il·luminació i 
sonorització, el vestuari o l’esce·
nografia, sumant un equip total de 
prop d’un centenar de persones. 
Tot aquest gran grup humà és el 
responsable d’una fusió d’esforços 
que compleix amb la difícil tasca 
de vestir i donar vida a l’escenari 
més ample d’Europa.
La joventut és un factor clau 
d’aquest projecte, que arriba amb 

un càsting renovat però sobretot 
rejovenit, tenint trenta·sis anys el 
membre més gran de la compa·
nyia. Això és així per la voluntat 
de les dues entitats culturals que 
impulsen la producció de l’espec·
tacle, la Passió i l’Escolania i Cor 
Jove d’Olesa de Montserrat, enti·
tats que tenen la formació i pro·
moció de nous actors i cantants 
respectivament entre els seus 
objectius. De fet, les representa·
cions d’Els Miserables serveixen 
per donar el tret de sortida al 
15è aniversari de l’Escolania i Cor 
Jove: un projecte jove, realitzat 
per gent jove i impulsat per una 
entitat jove.
La direcció de l’espectacle compta 
amb Eduard Vila i Perarnau com 
a responsable de l’àrea musical, 
mentre que l’apartat escènic 
recau en Daniel Buson i Albert 
Grivé. En aquest àmbit, el tècnic, 
destaca la incorporació de Xavier 
Costas com a il·luminador de l’es·
pectacle, un professional amb una 
dilatada experiència tant en teatre 
i televisió.
Els dies 17 de desembre a les 
21.30 i 18 de desembre a les 
18:30 hores, tothom que s’acosti 
a la Passió d’Olesa tindrà la opor·
tunitat de gaudir la gran història 
d’amor, redempció i llibertat d’Els 
Miserables en català. Aquestes 
són les dues úniques dates d’un 
espectacle improrrogable.
Per a més informació contacteu 
amb: miserables@escolaniaolesa.
cat; 
www.facebook.com/ElsMiserable·
sOlesa; www.twitter.com/Misera·
blesOlesa; o www.instagram.com/
miserablesolesa16

Risc cardiovascular
Com cada any, el mes de novem·
bre és un mes molt important 
perquè fem la campanya cardi·
ovascular a la farmàcia Matas i 
a la farmàcia Vendranes. És una 
campanya de prevenció ja que 
modificant algun dels nostres hà·
bits com la dieta, l’exercici físic, 
tabac...el risc cardiovascular o la 
possibilitat de patir una malaltia 
cardiovascular (infart, ictus...) 
disminueix significativament.
Aquest any, fem un pas més enllà i 
podem realitzar més controls ana·
lítics per avaluar millor el risc. Tots 
hem sentit a parlar del colesterol, 
moltes vegades en sentit negatiu, 
però el colesterol és imprescindi·
ble i necessari per a la vida ja que 
forma part de totes les cèl·lules 
del cos. Tot i ser indispensable, 
és important no superar els límits 
establerts, i també s’ha de mirar 
quina quantitat és colesterol bo 
(HDL) i quina de colesterol dolent 
(LDL).
El colesterol dolent (LDL) s’acu·
mula a les parets de venes i arte·
ries fins al punt de no deixar el pas 
a la sang, produint ictus, infarts...
El colesterol bo (HDL) és l’encar·
regat de transportar el colesterol 
dolent al fetge per eliminar·lo, així 
que té un paper protector molt 
important per a la salut.
És en aquest sentit, que enguany 
oferim la possibilitat de fer con·
trols analítics de colesterol total, 
colesterol HDL, colesterol LDL i 
triglicèrids a tothom que participi 
en la campanya cardiovascular.
És una campanya de prevenció 
adreçada a tothom però més 
específicament a persones amb 

Espai diferent  Foto: AOM
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hipertensió, amb sobrepès, fu·
madores, amb antecedents fami·
liars de malalties cardiovasculars, 
diabètics, persones amb hàbits 
dietètics inadequats...
Per a poder assegurar una millor 
atenció aconsellem demanar cita 
a la farmàcia Vendranes (93 778 
4048) o a la farmàcia Matas (93 
778 1036).
Gemma Vendranes Matas
Farmacéutica Farmàcia Vendra·
nes

Nous horaris
Des del passat mes d’octu·
bre, l’Àrea de Guissona (c. Lluís 
Puigjaner, 2) ofereix nous horaris. 
De dilluns a dissabtes, no tan·
quen al migdia i els diumenges 
i festius, està obert de 9 a 14 
hores. El seu telèfon és el 93 
778 2755.

Tallers
Fins a l’11 de novembre hi ha 
temps per inscriure’s als tallers 
per a joves de tardor·hivern, or·
ganitzats per l’Ajuntament (Cal 
Mané). Hi haurà Introducció al 
disseny i programació de vide·
ojocs, DJ de club, Anglès i sor·
tides fotogràfiques amb el Pere 
Grimau. L’horari d’inscripció és 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 
i de 17 a 21 hores.

1 + 2 = 3
Sí, sí, així de fàcil. A Egar Òptic, 
si compres unes ulleres gradu·
ades, et portes tres en total, la 
teva i dos més pel mateix preu. 
Aquesta increïble promoció dura·
rà tot aquest mes de novembre 
i serà fins a esgotar existències. 
Acosta't i comprova·ho. Estan al 
carrer Anselm Clavé, 96 (al costat 
del Molí d'Oli) i el seu telèfon és 
el 937 781 239.

Black Friday
Els propers dies 25 i 26 de no·
vembre, l’Associació de Botiguers 
i Comerciants d'Olesa donarà el 
tret de sortida a la campanya 
nadalenca amb la celebració del 
Black Friday.
D’aquesta manera, comencen la 

temporada facilitant avançar les 
compres de Nadal amb un conjunt 
d'ofertes (a consultar en cada 
establiment associat). Des de 
l’entitat, esperen poder beneficiar 
al màxim de veïns possibles i que 
puguin aprofitar els descomptes.

Nou horari
La perruqueria del Toni Delgado 
estrena nou horaris, de dimarts 
a divendres, de 9 a 13 i de 15.30 
a 20.30 hores, i els dissabtes, 
de 8.30 a 14.30 hores. El web és 
www.tonidelgado.com

Cine
Els olesans Carlos Lorite i Wiman 
González, i l’esparreguerí Edu 
Escudé, han participat a la pel·
lícula Blood room, segon llarg·
metratge del director badaloní 
Chico Morera.
El film es va estrenar a Sitges 
el passat 15 d’octubre, dins del 
marc del Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya. 
L’estrena va ser un èxit, on el 
públic va omplir la sala, fins i tot 
hi havia gent d’empeus. Degut a 
la gran quantitat de públic que 
no van poder accedir a la sala, 
els organitzadors del Festival 
van projectar de nou la pel·lícula 
a l’endemà.

Mostra
Fins al 13 de novembre pots 
gaudir de la desena edició de La 
Mostra de CineBaix/Mostra de 
Cinema Internacional del Baix 
Llobregat.
La programació d'aquesta edició 
inclou un gran nombre d'estrenes 
a Catalunya i treballs de països 
com Argentina, Egipte, Tunísia, 
Cuba o Palestina i la presència de 

directors i actors de les pel·lícules 
exhibides. La selecció ve precedi·
da pel reconeixement en festivals 
internacionals com la Berlinale, 
Cannes, Locarno, Visions du Reel, 
Semici, Sant Sebastià o el Festi·
val de Cinema Africà de Tarifa.
La Mostra de CineBaix és, en 
definitiva, un recorregut d'autor 
pel cinema internacional amb 
un focus especial cap al sud del 
Mediterrani, el Llevant i Llatino·
amèrica, un mapa de noves mi·
rades en el qual òperes primes, 
documentals, ficció i curtme·
tratges desafien les convencions 
narratives i proposen un cinema 
crític capaç de donar suport a un 
veritable canvi social.
Tota la programació, a les xarxes 
socials: #mostradecinebaix2016

Sardanes
El passat divendres 4 de novem·
bre la UEC Olesa i l'ACF Olesa 
Sardanista van organitzar una Nit 
de taverna amb “La Mestressa i 
el Cabrers”, una iniciativa que va 
comptar amb una setantena d'as·
sistents, i que, fruit de la bona 
relació entre les dues entitats, 
va ser molt ben valorada pels 
representants d’elles. No descar·
ten en realitzar més activitats en 
comú, per a poder arribar a nous 
públics, i així ampliar encara més 
la oferta cultural que ofereixen 
als olesans.
Dissabte, l'ACF Olesa Sardanis·
ta  convocava a tothom per a 
celebrar la Castanyada amb una 
ballada de sardanes, un sopar 
popular i ball.

La ballada va tenir una novetat, 
fruit del conveni de col·laboració 
entre l'empresa Caldo Aneto i 
la confederació Sardanista de 
Catalunya, a la mitja part de la 
Ballada, tots els assistent van 
poder degustar "Calada Aneto", 
també es va oferir a tots els as·
sistents torrades amb oli d'Aule·
sa; aquesta proposta va ser molt 
ben acollida pels balladors i va 
donar a conèixer un dels millors 
olis del país. El sopar i el ball van 
completar la festa.

Nou mandat
Després de la reunió del Consell 
Rector del passat 3 de novem·
bre, Joan Arévalo, president de 
la CMO durant el darrer mandat, 
va obtenir novament la confiança 
del Consell per continuar amb el 
projecte de la cooperativa. Així, 
la formació de Consell Rector i 
del Comitè de Recursos tindrà 
aquest organigrama: Consell 
Rector, president: Joan Arévalo 
i Vilà; vicepresident 1r: Jaume 
Parent i Fité; vicepresident 2n: 
Josep Escarrer i Pijoan; secretari: 
Daniel Pujol i Garcia i tresorer: 
Jaume Morera i Guixà; vocals: 
Elies Valldeperas i Costa; Josep 
Maria Pallarès i Solé; Ricard Valls i 
Graells; Jaume Font Santisteban; 
Magí Tobella i Arcarons; Esteva 
Creus i Ollé; J. Anton Viñals i 
Ribé. Comitè de Recursos: Maria 
Salut Margarit i Sanroma; Maribel 
Panadero Gascón; Miquel Martí·
nez i Carrillo; Francisco Serrano 
Lopez; Agustí Fuertes Abenoza.

Texans
Escollir un texà moltes vegades 
no és una tasca fàcil i per facili·
tar·te la feina, l’equip de vendes 
de Tiffosi ha apostat per Destí 
(moda home) i 13 y punto (moda 
dona) com a botigues de referent 
a Olesa. Aquestes dues botigues 
volen presentar·te la marca i per 
això, fan una festa!, en realitat 
dues festes, una en cada botiga. 
La cita és el divendres 11 de no·
vembre, a partir de les 17 hores! 
No t’ho pots perdre! Primera 
festa Tiffosi a Olesa! Una festa 
plena de sorpreses! 08640

Olesans a escena  Foto: CL

Olesa balla sardanes   Foto: ACF
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Solo Dance
El passat divendres 4 de novembre, 
la patinadora olesana Ainhoa Angel 
Estepa va participar de la Copa 
Europa, per segon any consecutiu, 
després de proclamar·se sotscam·
piona d’Espanya el passat mes de 
juny a Màlaga, a la modalitat de 
Solo Dance (categoria infantil). 
Ainhoa va acabar a la 6ª posició 
dins d’una destacada competició. 
Enhorabona!

Taekwondo
Un grup de taekwondistes del 
gimnàs Castillo van participar al 
Campionat de Catalunya disputat 
a Alella, el passat 22 d’octubre, 
amb tres primers llocs i un tercer. 
Cristina Romero es va proclamar 
campiona a la seva categoria (ca·
det, menys de 35 kg), Núria Rome·
ro, també va ser primera (cadet, 
menys de 55 kg) i Naiara Manzana·
res, també primera (cadet, menys 
de 40 kg). El tercer lloc va ser per 
l’Eduard Benages (sènior, menys 
de 55 kg) Enhorabona!

Can Llimona
El passat dissabte 5 de novembre 
es va celebrar la tercera edició de 
la Volta a Can Llimona, organitzada 
per el Daina Isard, amb una molt 
bona participació de competidors/
es. A la general, el guanyador va 
ser Luís Alberto (18’49) en masculí, 
i Clara Morral (23’14) en femení. 
A la categoria Sub23, David Buy·
se Crusat (20’05) i Icíar Lucena 
Roig (23’33) van ser els primers 
en arribar a la meta; per la seva 
part, a la categoria Master +40, 
els guanyadors van ser Feliciano 
García (19’11) i Cristina Rebull 
Santos (25’01). Enhorabona a tots 
els participants i a preparar·se per 
a la propera edició!

A la selecció!
Els jugadors/es Jan Carreño i Ber·
nat Lara del benjamí A; Martí Lara, 
Oriol Parent i David Huete de l'aleví 
A; Clara Moreno del femení base; 
Ivan Donat de l'infantil A; Jairo 
Camacho, Adrià Diéguez i Arnau 
Martínez del cadet A; Kimberly 
Acosta, Claudia Piñero i Andrea Ca·
sanovas del femení juvenil cadet, 
han estat convocats per la Selecció 
del Baix Llobregat de Futbol Sala al 
primer entrenament per preparar 
el Campionat Comarcal de Selecci·
ons Base de Futbol Sala 2016·2017 
a Blanes. Molt bona sort!

Nou entrenador
L’Associació Deportiva Torreforta 
va anunciar el fitxatge de Jonathan 
Quina com a nou entrenador de 
l’equip sènior de Copa Catalunya. El 
tècnic, nascut a Abrera fa 35 anys, 
arriba al Riu Clar Arena després de 
dues temporades al capdavant del 
Nou Bàsquet Olesa, on va aconse·

guir l’ascens a Primera Catalana el 
curs 2014/2015. Jonathan Quina 
també ha format part del cos tècnic 
del BC Martorell, a Copa Catalunya 
i Lliga EBA, i acumula una àmplia 
experiència com a entrenador 
d’equips de base. El seu compromís 
amb el club de Ponent és pel que 
resta de temporada i la següent.
El nou entrenador de l’ADT ha 
explicat que “tinc moltes ganes i 
il·lusió d’afrontar aquest repte, és 
un gran al·licient per mi arribar a 
un club que té un bagatge impor·
tant en categories superiors i on 
hi ha la possibilitat de treballar per 
créixer”. El tècnic barceloní ha as·
senyalat que “tenim un equip amb 
moltes possibilitats, que ha tret 
resultats en l’inici del campionat i 
que té molt marge de millora”. Jo·
nathan Quina ha afegit que “hi ha 
un gran bloc que compta jugadors 
importants dins de la lliga i això 
és un gran punt de partida, ara 
hem de veure les mancances que 
tenim i si pot arribar algun reforç 
per arrodonir l’equip”. 

Bon inici
El cap de setmana del 29 i 30 d’oc·
tubre s’ha celebrat a Canovelles i 
Torrefarrera, la primera Jornada 
Lliga Catalana en sala amb una bri·

llant participació dels esportistes 
del Tir Arc Olesa.
Els arquers de Tir Arc Olesa van 
aconseguir set primers llocs, tres 
segons i dos tercers classificats. 
En arc recorbat, la júnior femenina 
Adriana Pla va demostrar el seu 
potencial amb 450 punts, millor 
marca femenina catalana de l'any 
on Lourdes Barba amb 391 se situa 
al quart lloc. En veterans, Josep 
Lluís Amador és el millor amb 503 
punts. Bran Rodríguez, en catego·
ria cadet, domina la categoria amb 
503 punts. A la categoria novell, 
es va destacar el triomf de Lluís 
Ramos que suma 540 punts donant 
mostra que encara pot millorar. 
Jesús Feliciano Segura és 6è amb 
500 punts. En categoria infantil, la 
Júlia Galera va sumar 589 punts, al 
temps que l’Aina Pla és segona amb 
538. En alevins, Clara Soberbio 
recupera la confiança i és la gua·
nyadora amb la brillant marca de 
561 punts seguida de Lucia Ramos 
que gaudia una gran tirada en el 
seu debut al sumar 512 punts. Roc 
Rubio, que està molt competitiu, 
aconseguia 532 punts i es va situar 
al tercer lloc. 

Esport olesà

Ainhoa, 6ª a Itàlia   Foto: PE

Campions   Foto: CO

Molta sort Jonathan!    Foto: ADT

Sempre en forma    Foto: TAO
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Treball
g Assistent administrativa fre·

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

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

g Estudiant de medicina s'ofe·
reix per fer de cangur, clas·
ses de repàs i d'anglès du·
rant l'estiu. Tel.: 600 082 
429 (Cristina).

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

Automotor
g Es traspassa llicència de taxi 

en actiu a Olesa de Mont·
serrat. Interessats, trucar al 
tel.: 649 722 405.

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

g Se alquila plaza de aparca·
miento en carrer Barcelona, 
esquina Jaume de Viver. 
Preu: 40 euros. Tel.: 652 406 
790.

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

Immobiliari
g Vendo dúplex en Olesa, 5 

habitaciones dobles, una en 
suita, cocina office, 2 baños 
completos, 135 m2, terraza 
de 30 m2,  parking grande, 
trastero, más zona comuni·
taria. Tel.: 605 263 204.

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

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

Fora de joc
En aquesta secció publiquem 
fotografies de curiositats, 
problemes o denúncies, i que 
a partir de la seva difusió, 
aquestes qüestions de la vida 
quotidiana d’Olesa puguin tro-
bar solucions.

Un diumenge com qualsevol altre, 
ens dediquem a fotografiar els 
"regalets" que deixen els nostres 
gossos pels carrers d'Olesa. Hem 
trobat més de 20 caques escampa·
des per diverses zones del poble. 
Però també ens hem trobat amb 
ciutadans cívics que fan el que s'ha 
de fer i pel benestar de tots. El 
debat, tan actual, segueix en peu.

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

08640
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Per molts anys!

08640

Novembre
Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (22), Alba Domínguez Puig (16), Ana Cintas Gómez (25), Aurora Martín Díaz 
(46), Carlos Tejero Sánchez (24), Carme Jordà (82), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (81), Claudia Fernández 
Bagán, Claudi Párraga Jabares (13), Claudia Reche (19), Cristian Monton Corchero (21), Cynthia Leandro Ramos (40), 
Daniel Arroyo Moss (10), Daniel Ribas Batalla (21), Daniel Royo Espejo (15), Emili Ribas Carreras (86), Ester Benito 
González (75), Eulalia Colomer Pujol (48), Hugo González Esteban (12), Iván Olivé Bermejo (44), Jaume García Vallés 
(62), Javier Mendiola Aranda (54), Jordi Bayona Carrasco (43), Jordi Povill Ubach (78), José Oliver Vidal, Josefina 
Toledo (94), Laia Montes Porta (20), Laura Llimona Colomer (12), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (73), 
Mar Zhen (13), Marc Solà Ramos (26), Mari Carmen Ruiz Ruiz (54), Maria Angeles Zamora García, Maria Costa Pa·
llarós (79), Maria Valero Ojeda (80), Marianne Mesman (66), Meritxell Cortés Vicente (20), Miquel Esplugas Renalias 
(76), Miquel Pino Gotsens (70), Montserrat Termens Mestres (79), Natividad López Huerta (68), Núria Jorba Picañol 
(59), Núria Maldonado Solà (15), Oscar Lozano (44), Pepita Sala Coll (92), Raquel Vicente Torrijo (37), Ricard Simon 
Bosch, Rosa Arcarons (56), Rosa Arévalo (42), Sandra Monton Corchero (21), Sergio Robles (37), Teresa Pedrero 
Casas (59), Toni Matas Ramos (40), Trini Camprubí (60), Victoria Conterno (17).

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.

Moltes felicitats

Salma i 
Sofia!!!
1 DE OCTUBRE
2 ANYS. 
DELS SEUS PARES 
ELVIS I SANDRA.

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.

Moltes felicitats
per les 
vostres 
noces de 
diamants!
(60 ANYS DE CASATS) 
RAMON MAÑÀ I 
Mª TERESA CASALS!!!!
DE PART DEL VOSTRE 
FILL JAUME, LA VOSTRA 
JOVE ENRICA I EL VOSTRE 
GERMÀ/CUNYAT JAUME!!!!

Felicitats

Isona i 
Iveth!!!
ELS PARES QUE 
US ESTIMEM MOLT!

¡Felicidades

Carla!
5 AÑOS
16 DE NOVIEMBRE
TE QUEREMOS MUCHO. 
PAPA Y MAMA



0864016


