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Editorial
S’obre el teló
Tot s’hi val quan toca Carnestoltes... 
O gairebé tot. Però sense cap dubte, 
la celebració de la diada a Olesa, 
amb la novetat de la rua conjunta, 
de grans, petits i joves va ser tot un 
èxit. El mes de febrer va acabar amb 
una gran festa de colors, disfresses, 
gresca i imaginació on centenars 
d’olesans van lluir les seves creacions 
per celebrar una de les més antigues 
tradicions culturals a nivell mundial.
No està malament una mica de color, 
encara que sigui durant uns dies, a la 
trista realitat en blanc i negre que ens 
envolta. Però sí que es tracta d’això, 
de veure el got mig ple i no mig buit.
Però la primavera olesana també 
és sinònim de La Passió. El passat 
diumenge 5 de març va començar 
la temporada, un espectacle que es 
manté viu al municipi des de l’any 
1538, però que ha sabut adaptar·se 
perfectament a les exigències del 
públic del segle XXI. Es diu ràpid, 
però no deu passar a gaires llocs del 
món que una realització teatral com 
aquesta s’engegui exclusivament 
gràcies a l’esforç del miler de col·
laboradors que, de manera volun·
tària, dediquen el seu temps lliure a 
treballar per l’espectacle.
Enguany s’ha treballat en la renovació 
de bona part dels actors principals, 
així, els personatges de Judes, Sant 
Joan, Sant Pere i Maria, comptaran 
amb quatre actors de llarga trajec·
tòria a La Passió per interpretar·los.
També al mes de març commemorem 
el Dia Internacional de la Dona i, els 
dies pròxims al dimecres 8, a Olesa 
reflexionem sobre el paper de les 
dones a la societat, amb projecció 
de pel·lícules, actes i xerrades, entre 
d’altres esdeveniments.
Per últim i sobre el tancament 
d’aquesta edició, precisament el di·
vendres 2 de març, va morir Bernar·
do Cortés Maldonado, més conegut 
com a “El poeta de la Barceloneta”, 
a l'edat de 83 anys. Rebatejat com 
a “Palomino”, Bernardo va néixer a 
Jaén i va desplaçar·se a Catalunya el 
1952. Després de fer diverses feines 
a la construcció i al tèxtil a països 
com França, Bèlgica i Suïssa, el 1979 
es va posar a tocar la guitarra a tu·
ristes per la Barceloneta. Des d'allà, 
va descobert i va acabar saltant a 
la fama i apareixent en programes 
de televisió. Que descansis en pau, 
Bernardo!

Visita
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, 
i diversos regidors de l’Ajuntament 
van mantenir el passat dijous 2 de 
març una reunió amb el delegat ter·
ritorial del Govern a Barcelona, Mi·
quel Àngel Escobar, per traslladar·li 
algunes reivindicacions del municipi, 
com la millora de les infraestructu·
res viàries, motor de l’economia i la 
industrial local, i l’ampliació i inclusió 
de l’espai rural del municipi dins 
l’espai de protecció del parc natural 
de Montserrat. 
L’alcaldessa ha manifestat al dele·
gat del Govern la importància de 
l’acabament d’infraestructures com 
l’autovia orbital B·40, per enllaçar 
amb Terrassa, i la millora dels ac·
cessos de la carretera C·55, vital 
per al desenvolupament del municipi 
“volem ser un poble dinàmic que 
vagi al capdavant i això passa per 

tenir les infraestructures adequa·
des. Pel nostre desenvolupament 
econòmic i industrial i per fomentar 
la instal·lació d’empreses als nostres 
polígons cal tenir bones infraestruc·
tures” ha explicat. Puimedon també 
ha demanat la inclusió d’Olesa dins 
del parc natural de Montserrat “per 
assegurar la protecció del 80% del 
nostre consistori”.
El delegat del Govern ha recollit 
totes aquestes peticions, que tras·
lladarà al Departament de Territori 
i Sostenibilitat, perquè “entenem 
aquestes reivindicacions i que cal 
trobar un equilibri entre la protec·
ció del parc natural d’Olesa, que 
forma part d’un entorn natural tan 
important, i la millora de les seves 
infraestructures per contribuir al 
desenvolupament econòmic dels 
seus polígons i de la seva indústria”. 
Posteriorment a la reunió de treball, 
la comitiva ha fet una visita a alguns 
dels punts d’enllaç d’aquestes infra·
estructures, com la B·40 i la C·55. 

La Passió, amb novetats
La Passió d’Olesa va començar 
aquesta temporada, el passat 5 de 
març, i hi haurà un total de nou re·
presentacions fins al dia 1 de maig, 
sis en sessió matinal i tres en horari 
de tarda. Abans del tret de sortida 

de les representacions, el dissabte 
4 de març es va fer la presentació 
oficial del cartell 2017, obra de la 
pintora Francesca Llopis, acte que 
va comptar amb la seva presència.
La Passió d’Olesa ha apostat histò·
ricament per una dramatúrgia inno·
vadora, en tots els seus aspectes, i 
incorpora a l’espectacle el llenguat·
ge teatral més modern per donar la 
màxima agilitat a la representació i 
a l’enllaç entre escenes. Alhora, la 
voluntat d’arribar a tothom i oferir 

Això passa al poble

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

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

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

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

Delegat a Olesa Foto: AOM
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un espectacle complert va portar, 
ara fa uns anys, a incorporar un 
sistema de subtítols en castellà i 
anglès que permeten poder seguir 
la representació a gent d’arreu. Tots 
aquests motius, sumats a l’esperit 
d’un poble convençut que cal mante·
nir viva aquesta tradició centenària, 
fan de La Passió d’Olesa un dels 
pilars de la cultura catalana.
Tanmateix, i en línia amb la vo·
luntat innovadora dels olesans, la 
presència dels mappings, l’ús de les 
plataformes elevadores i giratòries, 
i la d’un gran equip de so per pro·
jectar la imponent banda sonora de 
l’espectacle, composta per Josep M. 
Roma i dirigida pel mestre Salvador 
Brotons amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, fan de La Passió una ex·
periència colpidora.
Aquesta temporada s’ha treballat 
en la renovació de bona part dels 
actors principals, així els personat·
ges de Judes, Sant Joan, Sant Pere i 
Maria, comptaran amb quatre actors 
de llarga trajectòria a La Passió per 
interpretar·los.
Les representacions en horari de 
matí (de 10.15 a 14.00 hores) se·
ran els dies 12 i 26 de març, 2 i 
14 d’abril, i l’1 de maig. Les que es 
faran a la tarda (de 17.30 a 21.15 
hores), el 18 de març i els dies 8 i 
22 d’abril. L’entrada general té un 
preu de 21 euros; les entrades per 
a persones més grans de 65 anys 
valen 16 euros, mentre que les en·
trades per a infants d’entre 7 i 13 
anys valen 6 euros. Els nens menors 
de 7 anys tenen entrada gratuïta a 
l’espectacle. També hi ha l’opció de 
combinacions d’entrada i menú.
Les entrades de La Passió d’Olesa 
es poden adquirir a la secretaria de 
l’entitat, de dilluns a divendres, de 
17 a 21 hores (93 778 1009) o bé 
a través de la plataforma de venda 
d’entrades Ticketea. 

Clàusules sòl
L’Ajuntament d’Olesa informa i 
assessora els afectats de les clàu·
sules sòl dels préstecs hipotecaris. 
L’objectiu d’aquest servei gratuït de 
l’OMIC és informar a les persones 
que creguin tenir o tinguin clàusules 
sòl com és el procés de reclamació 

a les entitats financeres i evitar, en 
la mesura del possible, la pèrdua de 
l’habitatge.
L’Ajuntament ofereix acompanya·
ment i assessorament a les perso·
nes afectades per les clàusules sòl 
dels préstecs hipotecaris, en el marc 
de les polítiques municipals d’habi·
tatge i d’atenció als consumidors. 
L’objectiu d’aquest servei de l’OMIC 
és que els olesans afectats per 
l’abús de les clàusules sòl disposin 
de la millor informació i assessora·
ment de com poden reclamar els 
imports que els hi corresponen ser 
abonats per l’entitat bancària.
Aquest servei de mediació posa a 
disposició de la ciutadania un es·
pecialista en afers hipotecaris que 
atén de manera personalitzada tots 
els dimecres de 15 a 19 hores, amb 
la previsió d’ampliar un dimecres al 
mes en horari de matí. Les persones 
interessades poden demanar cita 
a l'Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) de l'Ajunta·
ment, al telèfon: 93 778 00 50.

El “nou” Carnestoltes, 
tot un èxit
El nou format de la celebració, uni·
ficant les dues rues existents fins 
ara, ha esdevingut un èxit, i durant 
tota la tarda la plaça Catalunya i els 
carrers de l’entorn, s’han convertit 
en l’epicentre de la celebració de la 

festa més esbojarrada de l’any.
Tot arrencava cap a les 5 de la tarda 
amb la música, l’espectacle infantil 
de “El pot petit”, que amb les seves 
cançons de marcat caire familiar 
feien ja ballar als més petits de la 
casa però també a pares i mares. 
I clar, les primeres disfresses ja en 
podien veure. Entre la canalla desta·
cava sobretot els vestits o disfresses 
d’animal (hi eren absolutament tots) 
i de princeses (les clàssiques dels 
contes i pel·lícules de Disney, però 
també les que encara ara protago·
nitzen dibuixos animats). I en aca·
bar la música, una de les primeres 
novetats de l’edició d’enguany del 
Carnestoltes: la passarel·la per on 
desfilar i mostrar les disfresses més 
o menys elaborades, fetes a mà o 
comprades, però que totes ama·

gaven al seu interior nens i nenes 
gaudint de ser els protagonistes de 
la festa.
Conduïda per un rei Carnestoltes 
que feia honor a la seva fama del 
més gran dels poca·soltes, i per 
un ajudant que per actitud és ja 
un ferm candidat a pregoner de 
la disbauxa, la passarel·la infantil 
permetia ja veure algunes de les 
disfresses més sorprenents de la 
nit. Com una nena que no tenia ni 
dos anys disfressada de vella, una 
altra que, fregant els 12, anava 
de taula parada, amb estovalles, 
coberts, plats, gots i tovallons, i 
un gerro central per on treia al cap 
la jove disfressada. També desfila·
ven superherois de tota època i un 
gran reguitzell de canalla que per 
unes hores es comportava com el 
personatge amb el que havia triat 
convertir·se.
I cap a les 7 de la tarda, comen·
çava la gran novetat dels Carnes·
toltes d’enguany: la rua conjunta, 
de grans, petits, joves i no tant 
joves desfilant pels carrers d’Olesa 
i demostrant que per un dia, per 
Carnaval, tot s’hi val. I aquí també: 
bruixes, bruixots, princeses, gots 
de refresc gegants, raïms i altres 
fruites, els personatges televisius 
del moment, els de sempre, els 
Gegants d'Olesa, tota la troupe de 
Grease, emoticones, capellans, pira·
tes, monges, gent vinguda d'arreu i 
de totes les èpoques, medicaments 
amb potes, policies, pallassos, arle·
quins, mims, polítics, malabaristes, 
globus aerostàtics, nans, follets, 
taulells de parxís, balladors, núvi·
es, superherois, heavies, punkies, 

Això passa al poble (cont.)

Color i imaginació Foto: TOI
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Això passa al poble (cont.)

animals de totes les espècies, uns 
150 flamencs, i molta, molta gent 
als carrers d’Olesa participant a la 
festa.
Després era el torn del concurs de 
disfresses: I el jurat, després d’ad·
metre les grans dificultats per triat 
qui o quins grups eren mereixedors 
dels diferents reconeixements, 
emetien veredicte: El premi a la 
millor disfressa individual o pare·
lla ha estat per "La DragQueen", 
el premi al millor grup per "Els de 
cosir", el premi a la comparsa més 
animada per "Coca Cola", i el premi 
a la comparsa millor caracteritzada 
per "Els flamencs".
Lliurats els premis, la nit continuava 
amb els Tastets al Mercat Municipal, 

que un cop més atreia a nombrosos 
olesans i olesanes per la originali·
tat de la proposta però també per 
la qualitat dels productes servits, i 
fora, música. Primer amb les versió 
dels Dalton Bang i després amb un 
DJ que fins als volts de 2/4 de 3 de 
la nit, feia ballar d’allò més a la gran 
quantitat de joves que gaudien de 
la nit fins al darrer moment.

Dinamització local
Els alcaldes i les alcaldesses del 
Patronat de la Fundació FIL s’han 
reunit amb representants de la 
Patronal de la Petita i Mitjana Em·
presa de Catalunya (PIMEC) al Baix 
Llobregat amb l’objectiu d’impul·
sar el teixit empresarial de pimes 

i autònoms als municipis d’Olesa, 
Abrera, Esparreguera,Sant Esteve 
de Sesrovires i Collbató.
La trobada entre els alcaldes i els 
representants de PIMEC ha permès 
assentar les bases per establir col·
laboracions a sis bandes que facilitin 
el creixement i les sinèrgies a tota 
la zona nord de la comarca. Els al·
caldes han exposat les seves reivin·
dicacions i inquietuds sobre l’estat 
de les infraestructures i han acordat 
establir col·laboracions per impulsar 
el comerç i la petita empresa, per 
millorar la formació i la competiti·
vitat del sector per poder ser com·
petitius amb les grans superfícies 
comercials i les trobades de joves 
emprenedors vinculats al programa 
Fem Xarxa, Fem Empresa.

Ple de febrer
L'adhesió al manifest del Pacte Na·
cional pel Referèndum, el suport 
a la candidatura internacional de 
l’arquitectura de “pedra en sec” com 
a Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat, el suport al dret a 
vot als 16 anys o l'aposta per elimi·
nar completament la presència de 
l’amiant al municipi han estat els 
principals acords durant el ple del 
mes de febrer.
Un dels temes que va generar un 
tens debat al ple durant el torn de 
precs i preguntes va ser el Mercat 

Municipal. Tot plegat arran la consul·
ta formulada per la regidora d’ERC, 
Mireia Monfort, que va voler saber 
la situació actual de l’equipament 
comercial des que, el novembre de 
2015, l’ajuntament va assumir·ne la 
gestió directa arran els conflictes in·
terns existents entre l’associació de 
concessionaris i alguns paradistes, 
conflicte que havia desencadenat un 
problema econòmic. Monfort també 
va voler saber si l’Equip de Govern 
tenia elaborat un pla estratègic de 
dinamització del mercat.
El regidor d’Empresa i Ocupació, 
Dídac Solà, va explicat que encara 
s’estaven analitzant els comptes del 
mercat i que això, sumat al fet que 
s’han hagut de fer front a diferents 
actuacions de manteniment ne·
cessàries per al bon funcionament 
de l’equipament, havien impedit 
centrar·se en la dinamització de 
l’equipament comercial. Davant 
les crítiques de la regidora d’ERC, 
l’alcaldessa, Pilar Puimedon, va 
destacar que encara no s’ha tancat 
definitivament el conflicte econòmic 
perquè hi ha judicis pendents entre 
les dues entitats comercials del 
mercat, però que sí s’ha pogut avan·
çar en el pagament a proveïdors. 
Sobre les reparacions, va dir que 
s’havia acordat quines s’havien de 
prioritzar amb els propis paradistes.
La regidora republicana Mireia Mon·Les autoritats locals del BLlN Foto: AOM



08640 5

Això passa al poble (cont.)
fort va criticar durament que l’equip 
de govern digués que fins que no va 
assumir·ne la gestió, desconeixia 
la magnitud dels problemes que 
presentava el mercat, sobretot per·
què, va afirmar, aquests problemes 
havien estat els que van originar 
que l’Ajuntament es fes càrrec de 
l’equipament. El regidor Dídac Solà, 
però, va insistir que fins que l’Ajun·
tament no va assumir·ne la gestió; 
no s’havia tingut el detall de certa 
informació tant econòmica com de 
l’estat de l’equipament.

Administració Oberta
L'Ajuntament ha obtingut el reco·
neixement digital d'Administració 
Oberta en la categoria d'Ajuntament 
de 20.001 a 50.000 habitants. Els 
reconeixements digitals d'Adminis·
tració Oberta s’atorguen en base 
als indicadors objectius que recull 
el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) analitzant les webs 
dels ens locals i l’ús dels serveis del 
Consorci AOC i que es publiquen 
en l’Informe d’e·Administració a 
Catalunya.
Els reconeixement digitals han 
estat lliurats durant el tancament 
de la segona edició del Congrés de 
Govern Digital "El repte de la soci·
etat digital i la transformació de les 
Administracions Públiques" que s'ha 
celebrat al Centre de Cultura Con·
temporània de Barcelona (CCCB). 

Línia Verda
Gràcies a la implantació del servei 
“Línia Verda”, els ciutadans d’Ole·
sa tenen un canal directe per co·
municar a l’Ajuntament qualsevol 
incidència que detectin en la via 
pública. També és un canal a tra·
vés del qual es poden fer consultes 
mediambientals.
Més del 81% de les incidències co·
municades a l’Ajuntament a través 
d’aquesta via ja han estat solucio·
nades. Prop de dos anys després de 
la seva posada en funcionament, 
l’Ajuntament ha recollit ja més de 
2.100 incidències en la via pública 
comunicades pels ciutadans a tra·
vés de l’aplicació per a mòbil Línia 
verda. Les principals fan referència 
a aspectes de neteja (18,49%), 
escombraries (12,59%), enllume·
nat (11,75%) i voreres i calçades 
(11,47%).
Segons l’enginyer municipal César 
Muriano, responsable del servei, el 
fet que cada tipus d’incidència tingui 
un Departament assignat per al seu 
seguiment i solució possibilita que 
actualment només hi hagin pendent 
de resposta un 1,64% de les inci·
dències comunicades. Per Muriano, 
que les incidències solucionades 
superin el 80% demostra que la 
solució que facilita l’Ajuntament és 
ràpida.
Per poder descarregar l’aplicació 

l’usuari s’ha de connectar a Play 
Store o App Store, en funció de la 
tecnologia emprada en el seu dis·
positiu mòbil. A partir d’aquí haurà 
de cercar l’aplicació “Línia Verda”. La 
descàrrega es fa de forma gratuïta. 
Un cop oberta l’aplicació en qualse·
vol smartphone, l’usuari decidirà si 
planteja una consulta o comunica 
una incidència. Per comunicar una 
incidència només cal seleccionar la 
tipologia de la mateixa. Per geolo·
calització, l’aplicació s’encarregarà 
de detectar de forma automàtica 
les coordenades exactes en les 
quals s’ubica la mateixa. De tota 
manera, l’usuari també ho podrà 
fer manualment si decideix enviar 
l’avís en un altre moment o des d’un 
altre lloc. Posteriorment, es podrà 
adjuntar una foto de la incidència 
amb una breu descripció. Un cop 
enviada, el responsable nomenat 
per l’Ajuntament rebrà notificació de 
la mateixa. Quan l’ajuntament rep la 
incidència, s’inicien els tràmits per 
donar·li solució. Un cop resolta, el 
ciutadà rebrà una notificació en el 
seu mòbil.

Tràfic de drogues
Un total d’onze olesans van ser 
detinguts en el marc d’una actu·
ació dels Mossos d’Esquadra per 
desarticular una organització dedi·
cada al tràfic de drogues. Formaven 
part d’un grup criminal dedicat al 
subministrament de substàncies 
estupefaents a Olesa. En total, els 
agents van detenir quinze persones.
Els Mossos d'Esquadra van realitzar 
entrades i escorcolls en deu domi·
cilis i en un local de les poblacions 
d’Olesa de Montserrat, Martorell, 
Vallirana i Viladecans, i van detenir 
11 homes i 4 dones, de nacionalitat 
espanyola i romanesa, amb edats 
compreses entre els 23 i els 57 
anys, com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública, con·
cretament tràfic de drogues. A set 
dels detinguts també se’ls atribueix 
un presumpte delicte de pertinença 
a grup criminal i a dos d’ells també 
per tinença il·lícita d’armes. Concre·
tament, d’aquests detinguts 11 re·
sidien a Olesa i la resta a municipis 
de la zona com Abrera o Martorell. 

Tots els detalls de la operació, que 
va tenir lloc el dimecres dia 8 de 
febrer, s’havien mantingut reservats 
fins ara perquè la investigació es 
trobava sota secret de sumari.
La investigació es va iniciar a finals 
del mes d’agost quan agents de la 
Unitat d’Investigació de la comis·
saria de Martorell van tenir conei·
xement que alguns dels membres 
d’un grup radical de futbol d’Olesa 
controlaven el tràfic de drogues a 
petita escala al municipi. Els inves·
tigadors van confirmar les sospites 
i van detectar que en un bar i en 
diversos domicilis d’Olesa es venien 
substàncies estupefaents. La tasca 
investigadora dels agents durant 
tres mesos, i sota la tutela del Jutjat 
d’Instrucció número 6 de Martorell, 
va permetre establir tota la piràmide 
de l’organització delictiva.
Els agents van trobar proves sufi·
cients per considerar que set dels 
quinze detinguts formarien part d’un 
grup criminal dedicat al subministra·
ment de substàncies estupefaents 
a Olesa. Finalment, els agents van 
ubicar els domicilis dels investi·
gats i la jutgessa va autoritzar les 
entrades i perquisicions d’aquests 
domicilis, del local social del grup 
radical de futbol i d’una casa on 
presumptament tindrien la droga 
amagada. Com a resultat de les 11 
entrades i escorcolls, els mossos 
van comissar 200 grams de cocaïna, 
un quilogram de substància de tall, 
un vehicle, 55.000 euros en efectiu, 
dues armes de foc, concretament 
un revòlver i una pistola, munició i 
entre d’altres armes, una simulada.
Segons informen els Mossos d'Es·
quadra, durant l'operació policial els 
agents van detenir 15 persones, vuit 
dels quals, després de declarar en 
seu policial, van quedar en llibertat 
a l’espera que els citi el jutge i els 
altres set van passar a disposició ju·
dicial. La jutgessa va decretar lliber·
tat amb càrrecs pels set detinguts 
que van passar a disposició judicial. 
La investigació continua oberta i no 
es descarten més detencions.

08640
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Correu

Nova auca
Quina persona que hagi viscut a 
Olesa no recorda el mural del carrer 
Sant Josep Oriol? Aquella auca de la 
natura que ens ha explicat, durant 
tants anys, que les muntanyes s’han 
de protegir, que els animals i les 
plantes són els nostres amics i que 
el món no es pot permetre girar els 
ulls als problemes mediambientals.
Fa més de 30 anys, concretament, 
el 4 i 5 de juny de 1983, molts 
olesans i olesanes, petits i grans, 
van participar en unes Jornades de 
Cultura Popular organitzades per la 
UEC d'Olesa per pintar el mural de 
l'Auca de la natura que, durant tot 
aquest període, ha presidit la paret 
del carrer on havia estat l’anterior 
seu d’aquesta entitat olesana. 
Malauradament, el pas del temps ha 
anat deteriorant l’auca i era del tot 
inviable restaurar·la. Per això, ha 
sorgit la idea de fer·ne una de nova 
i, des del mes de setembre, una 
comissió hi està treballant de valent 
fer·la realitat. Els propers dies 3 i 4 
de juny es tornarà a pintar un nou 
mural gràcies a escoles i entitats 
d’Olesa vinculades a l’art i al medi 
ambient.
Per aquest motiu, s’està preparant 
una gran festa per a aquell cap de 
setmana, amb una nova auca que 
reculli el testimoni de la seva pre·
decessora i que ens ajudi a valorar 
si estem fent les coses de manera 
correcta. Serà un acte que fomenti 
la participació i la unió de petits i 
grans amb un mural que simbolitzi 
les accions amb un objectiu comú: 
millorar la vida en el nostre planeta. 
Ara bé, no es tracta d’una res·
tauració, pròpiament dit, sinó de 
fer·ne una de nova, actualitzada 

i adequada als moments actuals i 
que s’ha batejat com a “l’Auca del 
medi ambient”. Els quadres, doncs, 
giraran sobre diferents vessants 
d’aquesta temàtica i, com l’anterior, 
aniran acompanyats d’unes cobles 
que està fent, de manera original i 
inèdita, en Jordi Vallverdú Cintas.  
El desig de la Comissió és també 
retre un homenatge a l’Auca del 
1983 i totes les persones que hi 
van participar. Està previst muntar 
una exposició que reculli les imat·
ges d’aquells dies; es fa una crida, 
doncs, a tots aquells que tinguin 
fotografies de la gran tasca que es 
va fer. Les fotografies, que s’esca·
nejaran i seran retornades als seus 
propietaris, es poden fer arribar per 
dues vies, de dilluns a divendres: a 
la UEC de 19 a 21 hores o a l’Escola 
Municipal d’Arts i Oficis de 17 a 21 
hores. La Comissió Auca agraeix 
a les escoles, entitats i persones 
la seva participació i col·laboració 
perquè aquest nou mural sigui una 
realitat. Molt agraïts.
Comissió Auca

El Pont del Torrent 
de Sant Jaume
Per la carretera B·120, vaig tot 
sovint d’Olesa a Terrassa, que per 
molts olesans es ciutat de referèn·
cia. Com és normal, haig de patir la 
sinuosa, estreta i molt escabrosa 
carretera de la que podem gaudir, ja 
que és l’única que en tenim. La van 
construir els nostres besavis, que no 
tenien els mitjans tècnics que tenim 
nosaltres, per tant disculpem·los a 
ells no pas a nosaltres que en molt 
menys esforç la podríem tenir força 
millor. Gairebé a la meitat del recor·
regut direcció Viladecavalls, ens tro·
bem el torrent de Sant Jaume amb 

el seu pont, més certament direm 
pontet, ja que en èpoques modernes 
i d’autopistes radials de 8 carrils (de 
les que s’admiren per allà al centre 
de la península), aquí pel pontet 
nostre que és d’una sola direcció, 
sols hi pot passar un vehicle. A més 
a més, amb el perill latent d’anar 
a parar al fons del torrent, un salt 
fantàstic de fatals conseqüències 
per qualsevol que ho provi. El veterà 
pontet està fet amb obra i totxos 
d’aquells temps del xarleston, com 
podem endevinar, tots els materials 
ja han fet de sobres la seva llarga 
vida. La construcció s'està deterio·
rant fortament, així doncs tots els 
conductors que estem obligats a 
circular per aquesta via, ho mirem 
amb por i recança, tots menys els 
que tenen l'obligació de tenir el 
pont en bones condicions. Aquests 
responsables, o circulen poc per el 
pontet o son curts de vista per no 
dir una altre cosa. Demanarem un 
favor al tècnic que li pertoqui, que 
es bellugui una mica, que es miri el 
pont del torrent de Sant Jaume amb 
ulls professionals i que el repari, o 
millor i tot, que construeixi un pont 
nou modern i d’un ample adequat. 
Fins i tot, que reconstrueixi la ob·
soleta carretera B–120 fent·la de 
més fàcil circulació, que ja toca, i 
segur que també ens ho mereixem, 
si bonament i professionalment 
ho fan, no haurem de lamentar ni 
plorar com molt sovint ens passa, 
cap accident greu irreparable, però 
sí evitable.
Jaume Francesch Sole

Metge d’urgències
Fa uns dies, eren les onze de la nit, 
quan vaig sentir·me indisposta i 
vaig requerir la presència del met·
ge d’urgències, quina va ésser la 
meva sorpresa quan va dir·me que 
no podia venir perquè estava sol, 
que em presentes jo al cap,  – no 
estic en condicions de venir·, doncs 
demana l’ajuda d’algun veí o amic i 
que et porti.
Tinc la sort de tenir molts amics i un 
d’ells em va acompanyar amb cotxe 
fins el cap. Una població d’uns vint·i·
quatre mil habitants, solament té un 
metge d’urgències, o bé ja en tenim 
prou amb els veïns i els amics? 
Maria Mercè Boada

PSC
Al passat mes de febrer vam poder 
comprovar com se les gasten els 
del Bloc. Més enllà del nerviosisme 
per part, sobre tot, de l’alcaldessa, 
quan se’ls critica l’acció de govern, 
vam veure com es menteix amb 
total impunitat i sense cap mena 
de problema. Les coses, quan suc·
ceeixen, s’han de posar en context. 
I aquest context és el següent: el 
portaveu del Bloc Olesà va afirmar 
en tertúlia d’Olesa Ràdio que la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària reco·
mana tenir un 15% de romanent 
en el pressupost de l’Ajuntament. 
Preguntat per aquesta afirmació al 
Ple Municipal i per si podia esclarir 
quin article de la llei diu tal cosa, 
no només no ho va poder esclarir, 
sinó que va afirmar que no ho ha·
via dit. Tenint en compte que en 
cap moment la llei estableix res del 
que el Sr. Martínez afirma, s’ha de 
ser molt temerari. S’ha de ser molt 
temerari, i tenir una cara granítica 
per dir això, més quan els plens i 
les tertúlies es troben penjades al 
web municipal. Què farà el Sr. Mar·
tínez quan es demostri públicament 
que menteix de forma deliberada? 
Què deu fer el Sr. Martínez amb els 
ciutadans i ciutadanes que tenen 
un accés més restringit a la docu·
mentació, si a nosaltres ens menteix 
de forma deliberada i públicament? 
Seguirà mentint el Sr. Martínez? 
Esperem que no. Es disculparà el 
Sr. Martínez? Tant debò. Plegarà el 
Sr. Martínez? S’ho hauria de pensar. 
PSC Olesa de Montserrat

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 properes 
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

Comencen els preparatius Foto: 08640
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T. 93 778 27 55  
www.bonarea.com 

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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Fins l’11 de març
“Passions a Catalunya”. A 
la Biblioteca. Organització: 
Fundació Passionarium

Fins dimarts,  
28 de març
“Educar la mirada”, de Joan 
Hernández Pijuan. A la Casa de 
Cultura. Organització: Escola 
d’Arts i Oficis.

Fins diumenge,  
2 d’abril
“Implosió, explosió”, de 
Francesca Llopis, autora del 
cartell de La Passió 2017. A 
l’Espai d’Art de La Passió. 
Organització: Associació La 
Passió d’Olesa.

Fins dilluns,  
3 d’abril
“Després de l’ESO, què?”. A la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Fins divendres,  
7 d’abril
“Book as totem”, d’Antonio 
Clavijo Victori. Sis peces de 
videoart sobre la relació (íntima, 
pública, sagrada, quotidiana, 
màgica…)  entre  persones  i  
llibres. A la Biblioteca.

Dimecres 8
Xerrada d’educació emocional: 
“Els valors com a eina de vida”, 
a càrrec de la psicopedagoga 
Encarna Delgado. A les 18 hores, 
a la Biblioteca. Organització: 
Associació Dones i Progrés.

Commemoració del Dia de la 
Dona. Realització d’un mural 
i lectura del manifest, amb 
la participació dels centres 
escolars. A les 10 h, al Parc 
Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Xerrada: “Assetjament escolar: 
la meva família m’ajuda”, a 
càrrec de Santi Sánchez. A 
les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: EMPO.

Dijous 9
Xerrada·taller: “Les clàusules 
Terra”. A les 18.30 h, a 
l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Xerrada·conferència: “Vestim 
el 1714”, a càrrec de Francesc 
Riart i Francesc Xavier 
Hernàndez Cardona. A les 19 
h, a la Biblioteca. Organització: 
Associació Cultural La Festa dels 
Miquelets d’Olesa.

Divendres 10
Hora del conte: “Les aventures 
de les pirates Anne i Mary”, a 
càrrec de La Fontana. A les 18 
h, a la Biblioteca. Organització: 
departament d’Igualtat de 
l’Ajuntament.

Inauguració de l’exposició: 
“Trenta metres, la Passió 
d’un poble”, fotografies de 
l’espectacle, de Joan Plans. Fins 
al 26 de març, a la Casa de 
Cultura. Organització: Associació 
La Passió d’Olesa.

Cinefòrum, amb pel·lícula 
a determinar. A les 17 h, a 
l’Associació Voluntaris d’Olesa. 
Organització: AVO.

Novè cicle de cinema i dones: 
“La dama de oro”. A les 22 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Bloc Olesà.

Dissabte 11
Geòlegs per un dia! Ciència 
per a tothom. Sortida guiada i 
científica a l’entorn d’Olesa. A les 
9.30 h, a l’aparcament de l’antiga 
estació de RENFE, quilòmetre 
0,5 de la C·121. Organització: 
Ajuntament.

Portes obertes del Club Tir amb 
Arc Olesa. A les 11 h, al Camp 
de Tir Municipal. 

Cicle de cinema asiàtic: “Fighter 
in the wind” i “Train to Busan”. 
A les 17 h, a Cal Rapissa. 
Organització: CROM.

Conferència i tastet musical 
femení: “Per ser una dona 
toques prou bé”. Música i 
gènere en el cas paradigmàtic 
de la cobla, a càrrec d’Anna 
Costal i Fornells, professora 
de l’Escola Superior de Música 
de Catalunya, i de membres i 
ex·membres de la Cobla Vila 
d’Olesa. A les 19 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Setè cicle de jazz amb Dani 
Pérez Trio. A les 22 h, al teatre 
El Casal. Organització: Bloc 
Juvenil.

“Storytime for babies”, per a 
nens i nenes d’un i dos anys. 
Inscripcions a partir de l’u 
de març. A les 11.30 h, a la 
Biblioteca. Organització: Kids & 
us.

Diumenge 12
Vuitena jornada de la Lliga 
Catalana d’Escacs. A les 9 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Club d’Escacs Olesa.

Fira de comerciants. A partir de 
les 10 h, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Torneig de futbol sala femení per 
a la convivència, acte inclòs en 
la celebració del Dia de la Dona. 
A partir de les 10 h, al pavelló 
Salvador Boada. Organització: 
Ajuntament.

Representació de La Passió.
A les 10.15 h, al teatre La 
Passió: Organització: Associació 
La Passió d’Olesa.

Teatre: Les supertietes, amb 
la companyia Les Bianchis. A 
les 17.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa.

Festival Adona’t 2017, amb 
Rusó Sala, Joana Serrat i altres 
activitats. A les 18 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Dimecres 15
Tallers familiars: contes amb 
llums i ombres. A les 17 h, a la 
llar d’infants Taitom.

Club de lectura infantil: 
Menjallibres. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca.

Dijous 16
Sortida cultural per Olesa. 
Història urbana i revisió històrica 
de l’urbanisme a Olesa. A 
les 11 h, al Parc de l’Estatut. 
Organització: AV La Rambla·
Eixample.

L’agenda del març '17
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Cicle de xerrades: “Aventurers 
del món: Tu voltes s’illa. Camí de 
Cavalls. Menorca”, a càrrec de 
Margalida Prieto i Miquel Arrufat. 
A les 19.30 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: CMRO.

Divendres 17
Hora del conte, a càrrec de 
Sandra Rossi. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Novè cicle de cinema i dones: 
"Una segunda madre". A 
les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 18
Vols aprendre a editar a 
la Viquipèdia? Nosaltres 
t’ensenyem com. Preparació 
de la Viquimarató sobre La 
Passió d’Olesa. A les 10 h, a la 
Biblioteca.

Representació de La Passió.
A les 17.30 h, al teatre La Passió: 
Organització: Associació La 
Passió d’Olesa.

Conferència: “L’equilibri 
menjant”, amb Rosa Arévalo, 
diplomada en Infermeria. A les 
18 h, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Ariadna.

Diumenge 19
Secrets de les fonts de 
muntanya. Excursió per 
commemorar el Dia Mundial de 
l’Aigua (22 de març). A les 9 h, a 
la plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Concert de jazz i estàndards 
americans. Presentació del 
nou disc “DIÜRNA” (Quadrant 
Records). Concert de piano i 
saxo. A les 18.30 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: Associació 
Amics de l’Orgue i de les Arts.

Dimecres 22
Club de lectura jove: Prohibit 
llegir. A les 17.30 h, a la 
Biblioteca.

Matí al Museu de la Música de 
Barcelona. A les 8.30 h, a la 
plaça de l’Oli. Organització: AVO.

Dijous 23
Òpera en directe: "El somni 
d’una nit d’estiu". A les 19.15 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Divendres 24
Club de lectura general, a càrrec 
de Maria Montoriol. A les 18.30 
h, a la Biblioteca.

Inauguració/performance de 
l’exposició “Book as Totem”. A 
les 19.30 h, a la Biblioteca.

Cinefòrum, amb pel·lícula 
a determinar. A les 17 h, al 
local de l’Associació Voluntaris 
d’Olesa. Organització: AVO.

Cinefòrum de cinema històric: 
"Cartes des d’Iwo Jima", de Clint 
Eastwood. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

Novè cicle de cinema i dones: 
"Sufragistas". A les 22 h, al 
teatre El Casal. Organització: 
Bloc Olesà.

Dissabte 25
“Viquipassió”: viquimarató La 
Passió d’Olesa. A les 17 h, a 
la Biblioteca. Organització: 
Biblioteca i La Passió d’Olesa.

Calçotada popular, a les 14 
h, i Jam Session, a les 16 h. 
Organització: AVO.

Diumenge 26
Novena edició de l’Aplec Popular 
al Puigventós. Ruta guiada, 
esmorzar popular, taller de 
natura i ballada de sardanes.  
A les 9.30 h, a l’aparcament 
del pavelló Salvador Boada. 
Organització: AMPA de l’Escola 
Puigventós.

Cinema infantil: "Mascotas". 
A les 17 h, al teatre El Casal. 
Organització: associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Cinema d’autor: "Papa o mama". 
A les 19 h, al teatre El Casal. 
Organització: associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

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

Dimarts 28
Presentació del llibre "A la 
colònia hidràulica i altres 
contes", de Sílvia Romera. 
Presentat per Maria Montoriol. A 
les 19 h, a la Biblioteca.

Dimecres 29
Club de lectura infantil: 
"Menjallibres". A les 17.30 h, a la 
Biblioteca.

Dijous 30
Taller d’autoprotecció, a càrrec 
de Pol Muntada. A les 10 h, a 
l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Fòrum dels treballs de recerca 
de segon de batxillerat. A les 
17 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: IES Creu de Saba.

Divendres 31
Presentació del llibre "Proyecto 
bombo", d’Olga Vallejo. A les 19 
h, a la Biblioteca.

Taller d’art infantil, adreçat a 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 
A les 17.30 h, a l’Escola d’Arts 
i Oficis. Organització: Escola 
d’Arts i Oficis.

Projecció del documental: 
"Els maquis a Catalunya", de 
Jaume Serra. Presentació del 
llibre Quico Sabaté i la guerrilla 
anarquista, a càrrec de Ricard 
de Vargas·Golarons, coautor 
del llibre. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

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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Sardanes
Si un dels objectius de la progra·
mació d’aquest 60è aniversari de 
l’ACF Olesa Sardanista és trencar 
els tòpics que envolten a la sar·
dana i la cobla, aquest passat 
diumenge 26 de febrer, al Casal 
d’Olesa s’hi ha fet un pas més. 
La Xarxa Olesa s’ha afegit a la 
celebració programant conjunta·
ment amb l’ACF Olesa Sardanista 
l’espectacle familiar Tututs!! de la 
Cobla Bisbal Jove i l’actor Jordi 
Planas, on durant una hora ha 
transportat a petits i grans als 
actes d’una festa major de qual·
sevol municipi del nostre país, de·
mostrant que la cobla pot inter·
pretar qualsevol tipus de música, 
des de les seves sardanes més 
tradicionals fins el concert amb 
DJ de la nit, moment aquest, on 
al Casal es va desfermar l’eufòria 
del públic assistent, tan de petits, 
com els pares d’aquests.
Des de l’Agrupació sardanista es 
valora molt positivament la res·
posta del públic, com la predispo·
sició de La Xarxa per programar 
espectacles en conjunt, i esperen 
que sigui l’inici de quelcom més 
que una col·laboració puntual. 
La propera activitat serà la con·
ferència del dia 11 de març a les 
19 hores a la Casa de la Cultura, 
emmarcada en el dia de la dona 

treballadora “Per ser una dona 
toques prou bé”, música i gènere 
en el cas paradigmàtic de la co·
bla, d’Anna Costal i Fornells, mu·
sicòloga i professora de l’Escola 
Superior de Música de Catalunya. 
En acabar, hi haurà un tastet mu·
sical femení a càrrec de membres 
actuals i antics de la Cobla Vila 
d’Olesa. L’acte serà gratuït.

Ariadna
El proper dissabte 25 de març, 
es celebrarà l’assemblea general 
de sòcies/socis de l’Associació 
Ariadna. La cita és al local social 
de l’entitat, c/Metge Carreras, 80, 
entresòl, 3ª.

Trams
Des del passat 1 de març, la 
botiga Trams s’ha renovat, però, 
sense perdre la mateixa línea de 
roba que oferien fins ara. Conti·
nuaran oferint primeres marques 
com Mayoral, Losan, Babidu, Bon·
jourbebé i Krater, en puericultura 
i roba per a nens i nenes des de 
la talla 0 fins la talla 16/18 anys. 
L’adreça és Passeig del Progrés, 
4, tel: 93 778 72 87.
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Aigua.Coop
La Comunitat Minera Olesana va 
posar en marxa durant el 2016 
el projecte Aigua.coop, un espai 
de reflexió i serveis al voltant del 
model de gestió cooperatiu de 
l’aigua. Des del seu naixement, 
l’any 1868, la cooperativa olesana 
ha estat un referent pel que fa a la 
gestió del servei integral de l’aigua 
a un municipi en ser un model únic 
a tot el territori català.
L’experiència acumulada ha per·
mès a la ‘cooperativa de l’aigua’ 
iniciar aquest nou projecte amb 
la voluntat de donar a conèixer 
les potencialitats del model coo·
peratiu a ajuntaments i entitats 
catalans, tot reflexionant i asses·
sorant sobre un model de consum 
alternatiu i al servei del ciutadà.
Després dels primers mesos de 
funcionament, els tècnics d’Aigua.
coop ja han visitat ajuntaments 
com els de Mieres, Sant Hillari, 
Celrà, Sarrià de Teri o Igualada, 
tots ells interessats a conèixer el 
model de gestió cooperatiu per 
valorar l’aplicació al seu municipi. 
La base del model es concentra en 
una gestió mixta entre l’Ajunta·
ment i una cooperativa de consu·
midors participada pels ciutadans 
de cada municipi.
A més d’explicar el cas olesà, 
durant les visites s’han posat a 
l’abast dels consistoris els serveis 
tècnics als quals poden acollir·se 
si prenen la decisió d’adaptar el 
model de gestió cooperatiu a les 
particularitats de cada poble o 
ciutat.
La Comunitat Minera Olesana, 
membre del grup cooperatiu i 
empresarial Clade, vol fer d’Ai·
gua.coop un referent i punt de 
trobada per als emprenedors de 
l’economia social, plataformes i 
col•lectius de la societat civil que 
lluiten per una gestió pública, no 
mercantil i democràtica de l’abas·
tament de l’aigua.
Entre les primeres accions del 
portal va destacar la infografia 
sobre el sector de l’aigua, que 
mostra dades interessants sobre 
les accions i resultats del model 
de gestió cooperatiu.
A més d’oferir informació i refle·
xió sobre els models de gestió de 
l’aigua, el portal també comptarà 
amb actualitat i articles d’opinió 
sobre temes relacionats com són 
el cooperativisme, l’economia 
social o la sostenibilitat, entre 
d’altres. Més informació: www.
aigua.coop

Els serveis tècnics d’Aigua.coop
• Assessorament Constitució i 

Gestió Cooperatiu.
• Programa de Gestió Integral 

Administratiu: comptabilitat, 
facturació i liquidació cànons 
aigua.

• Enginyeria de l’aigua
• Projectes d’enginyeria relacio·

nats amb la captació (superfi·
cial o subterrània), tractament, 
distribució i sanejament de 
l’aigua

• Plans Directors d’abastament 
i/o sanejament d’aigua

• Inventaris de xarxa, plans de 
renovació, sectorització

• Projectes d’aprofitament d’ai·
gua freàtica per a abastament, 
reg, usos geotèrmics

• Descontaminació d’aqüífers
• Projectes energètics sosteni·

bles SMART WATER, optimit·
zació de xarxes a través de 
sensorització de la qualitat de 
les aigües al “núvols” en temps 
real

• Realització d’Estudis d’Impacte 
Ambientals per la realització 
de projectes d’infraestructures 
de l’aigua.

• Anàlisi del cicle de vida de 
productes i Serveis a partir de 
les normes UNE EN ISO 14040 
i 14044

• Càlcul de la petjada de car·
boni d’acord l’estandarització 
petjada de carboni d’acord les 
normes UNE EN ISO 14064

25 anys
La tradicional botiga olesana A&R 
Complements Bàsics celebra els 
seus primers 25 anys, l’1 de no·
vembre i des d’aqui volen agrair a 
tots els seus clients la seva fideli·
tat durant tant de temps. A partir 
d’aquest mes de març i durant tot 
l’any, Assumpta farà descomptes 
quinzenals que s’aniran fent pú·
blics al 08640. Enhorabona!

Campanya
El càncer de còlon és un dels més 
freqüents entre homes i dones de 
més de 50 anys. Des de l’Institut 
Català d’Oncologia recorden que 
la majoria de vegades aquest 
tipus de càncer no produeix cap 

molèstia fins que la malaltia ja es 
troba en fases molt avançades i és 
per aquest motiu que la detecció 
precoç és converteix en cabdal.
L'Institut Català d'Oncologia ha 
posat en marxa una campanya 
a tot Catalunya per detectar de 
forma precoç el càncer de còlon 
i de recte. Durant la campanya 
els homes i dones d'entre 50 i 69 
anys d'Olesa de Montserrat rebran 
(si no l'han rebut ja), una carta 
amb tota la informació per poder 
participar en aquesta iniciativa. 
La regidoria de Salut Pública de 
l'Ajuntament s'ha encarregat de 
coordinar la campanya entre les 
farmàcies i el CAP.
A Olesa de Montserrat, pràctica·
ment el 100% de les farmàcies 
s’han adherit al programa i en 
participen. La seva implicació 
consisteix en donar la prova, 
de manera gratuïta, i explicar a 
les persones que s’adheriran al 
programa de detecció precoç de 
càncer de còlon les instruccions 
per fer la recollida de les mostres 
i el seu enviament al laboratori. 
El resultat final es comunicarà 
per correu o per telèfon en unes 
setmanes.

Per a més informació, us podeu 
posar en contacte amb el Progra·
ma: de dilluns a divendres de 8 a 
15 hores, telèfon: 93 260 79 59 
i mail: prevenciocolon@iconcolo·
gia.net

Tallers
L’Escola Municipal de Música 
anuncia l’inici dels seus tallers de 
música tradicional: flabiol i tam·
borí, gralla i cançó. No cal tenir 
coneixements previs, les places 
són limitades i estan adreçats a 
joves a partir de 16 anys. Per a 
més informació i inscripcions, al 
primer pis de la Casa de Cultura, 
de dilluns a divendres, de 17 a 21 
hores.

Tradicional aplec
El proper diumenge 26 de març es 
celebrarà el IXè Aplec Popular al 
Puigventós. A l’arribada s’oferirà 
un esmorzar per els assistents, 
amb embotit ofert per Carns 
Casals i fruita oferta per Fruites 
Jobé, hi haurà una xerrada·taller 
adreçada als nens per part de 
l’Associació Miloca (Amics del 
Centre de recuperació de fauna 
de Torreferrussa) i si les condi·
cions són favorables, s’alliberarà 
algun rapinyaire. Com és habitual, 
s’amenitzarà l’esmorzar amb una 
ballada de sardanes oferta per 
l’ACF Olesa Sardanista. Cal tenir 
en compte que per motiu d’espai, 
no es permetrà aparcar vehicles 
a la zona de l’aplec i recordar 
ser solidari amb la natura i no 
deixar rastres de deixalles (a dalt 
hi haurà bosses per dipositar les 
deixalles de manera selectiva). En 
cas de pluja, l’activitat quedarà 
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suspesa. La sortida serà a partir 
de les 9.30 hores des de l’apar·
cament del pavelló poliesportiu 
municipal Salvador Boada.

Victòria robòtica
El passat diumenge 19 de febrer 
es va celebrar la First Lego League 
BCN, la competició de robòtica 
anual que enguany, es va celebrar 
al Cosmocaixa de Barcelona. Per 
6è any consecutiu, l'escola Daina·
Isard va participar en aques·
ta prova amb l'alumnat d'ESO. 
Aquest any, l'equip Future Builders 
format per alumnes de 4ESO, va 
aconseguir la segona posició en el 

campionat classificatori FLL BCN 
Scientia, gràcies al seu projecte i 
a haver aconseguit 134 punts amb 
el seu robot. Aquesta classificació 
els permetrà anar a Logroño, on 
es realitzarà durant el mes de 
març La Gran Final d'Espanya de 
la FLL. Moltes felicitats i molta 
sort, equip!

Estrena
El passat divendres 27 de gener 
es va estrenar a la Biblioteca el 
curtmetratge d'humor “La fre·
cuencia ultrasónica 2”. El film, 
segona part del curtmetratge que 
ja va triomfar set anys enrere a 

festivals especialitzats com la 
Marató de Cinema Fantàstic i de 
Terror de Sants, recupera la idea 
d'ensenyar en clau d'humor i gore 
com en Carlos Marcial experimen·
ta estranys súper poders. Això 
dona peu a escenes de destrucció 
d'Olesa de Montserrat que recor·
den a les antigues pel·lícules kaiju 
japoneses, on Godzilla es dedica 
a destrossar ciutats.
Si a la primera part el director va 
optar per centrar·se més en el 
gènere gore, en aquesta segona, 
de major durada, ha potenciat 
més l'humor, centrat sobretot en 
el grup de militars conduits per 
l'actor olesà Carles Lorite, que 
intenten frenar en Carlos Mar·
cial. Les escenes de destrucció 
es mostren més espectaculars, i 
fins i tot s'ha fet servir un drone 
amb càmera per filmar algunes 
escenes.
Novament, l'olesà Carlos Del 
Rincón s'encarrega del guió i la 
direcció i al repartiment trobem 
a Carlos Marcial, Carles Lorite, 
David Difunto, Miriam Rienda, Noe 
Carreño, Mario Vega, Jordi Ter·
mens, Marc Cifuentes, David Oriol 
Rebollo, José López i Marc Trueba, 
entre d'altres. Unes 150 persones 
van assistir a l'estrena, fet que 
va provocar que el dissabte 11 
de febrer el Club de Rol d'Olesa 
de Montserrat (CROM) organitzés 
una nova projecció a l'auditori de 
la Casa de Cultura, que també va 
omplir les 130 localitats.
La intenció dels responsables és 
exhibir el curtmetratge a festivals 
de cinema especialitzats tal i com 
es va fer amb la primera part. El 
film disposa d'una pàgina al Face·
book on poder seguir les novetats 
i les noves projeccions.

Nelson i Chelo, 
segona part
La tradicional botiga de fruites i 
verdures de Nelson i Chelo torna 
a obrir les seves portes, després 
d’un impasse de deu anys. Estan 
al local del carrer Lluís Puigjaner, 
6, i a més del gènere tradicional, 
ofereixen vins, caves, pastes, con·
serves, oli d'Olesa i moltes coses 

més. També, servei a domicili 
sense import mínim. Els telèfons 
de contacte són 93 778 1421 i 610 
311 923. Enhorabona!

Portes obertes
Aquest mes de març, l’escola 
Ferrà i Esteve i Mare de Déu de 
Montserrat celebraran les seves 
jornades de portes obertes amb 
l’objectiu de que els futurs poten·
cials alumnes puguin conèixer de 
primera mà com és cada escola 
per dintre. El Ferrà les farà el 
dimarts 7 de març, de 17 a 19.30 
hores i el Montserrat, a partir de 
les 17 hores.

Tallers
Les entitats olesanes sempre 
estan en moviment i això es veu 
en els tallers i propostes cultu·
rals que proposen per aquesta 
primavera. L’AV Rambla·Eixample 
organitza “Patchwork i puntes 
de coixí”; l’Associació Voluntaris 
d’Olesa, “Les labors estan de 
moda” tots els divendres i un 
taller de Txikung (equilibri física i 
emociomal), els dimarts; l’escola 
Montserrat, el seu curs de ball en 
línia, amb l’Anna Blay, també els 
divendres; el Servei de Català 
comença les classes el proper 27 
de març, i el Casal Cívic Olesa 
proposa a Sant Bernat, Iniciació a 
les sevillanes, Eines per gestionar 
els desacords, Costura creativa 
amb texans reciclats, Pilates, In·
iciació a les castanyoles, Control 
mèdic: pressió, sucre i pes, Ioga, 
Gimnàstica suau per a gent gran 
i Iniciació a la fotografia digital.
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Els “robòtics” del Daina Foto: EDI

La parella, un altre cop Foto: AS

D'esquerra a dreta: Carles Lorite (actor), Carlos Del Rincón (guionista i director) i 
Carlos Marcial (actor). Foto: CL
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Tir amb arc
El passat cap de setmana del 4 i 5 
de febrer, es va celebrar a Aran·
juez (Madrid) la primera jornada 
de Lliga Nacional de camp que 
va comptar amb la participació 
de 102 esportistes. L’arquera ole·
sana Cristina González va donar 
el primer cop en mostrar el seu 
poder i sumar 383 punts en arc 
compost, en un cap de setmana on 
el vent i fred ha estat també com 
a protagonista. Cristina domina la 
prova i li treu 33 punts a la segona 
classificada, l'extremenya Fàtima 
Agudo que suma 350. Cristina 
amb la marca aconseguida supera 
en 21 punts la mínima per estar a 
l'europeu d'Eslovènia que està en 
362 punts. Enhorabona!

Campió
L’olesà Joaquin Romacho es va pro·
clamar campió d’Espanya durant 
el campionat de llarga distància 
celebrat a Mataró. Romacho va 
fer rècord nacional de 3.000 me·
tres, amb 37'30", rebaixant en 33" 
l'anterior. Amb 48 anys, encara 
segueix millorant marques! Tot un 
campió!

Històric
El proper dilluns 13 de març es ce·
lebrarà un partit històric a la ciutat 
esportiva de Sant Joan Despí del 
FCB: Barça Veterans vs. Veterans 
del Nou Bàsquet Olesa. Molta sort!

Homenatge
Familiars, amics i membres del 
Club de Futbol EFO 87 i de tota la 
família del futbol olesà, del Baix 
Llobregat nord i català, van retre 
homenatge al tècnic i futbolista 
Juan Antonio Alarcón “Juanan”, 
traspassat de manera sobtada fa 
un mes. L’emotiu acte d’homenatge 
va aplegar gairebé 300 persones 
al camp de futbol municipal de 
Les Planes d’Olesa entre familiars, 
amics i companys de club.
L’acte d’homenatge a Juanan es va 
celebrar el passat dissabte 24 de 
febrer al matí en el Camp Munici·
pal del CF Olesa amb la presència 
d’una vuitantena de jugadors i 
gairebé 300 assistents entre  fa·
miliars, amics i companys de club.
Juanan va entrar a formar part del 
club EFO 87 amb 12 anys i va pas·
sar per totes les categories. Com 
a jugador, va aconseguir l’ascens 
a tercera divisió catalana i va ser 
entrenador dels alevins.

L’acte més protocol·lari dels parla·
ments va comptar amb la presèn·
cia de l’alcaldessa d’Olesa, Pilar 
Puimedon; la delegada de la Fede·
ració Catalana de Futbol, Paquita 
Linares; el president de l’Escola 
de Futbol Efo 87, José Segura; el 
president del CF Olesa, Francisco 
Campos; un representant de la 
penya barcelonista, Manel Mar·
tínez; un representant del Club 
Esportiu Esparreguera, Baroni 
Soares, i d’un dels seus companys 
Rafa Bellès. Els més petits del club 
van desplegar una pancarta en la 
seva memòria i posteriorment es 
van jugar partits amistosos entre 
l’Olesa i l’Esparreguera, ja que 
Juanan Alarcón va estar a les dues 
entitats.
La família es va mostrar molt 
agraïda per aquest sentit i emotiu 
homenatge i va rebre de mans de 
les diferents entitats plaques com·
memoratives i una pilota de futbol 
signada per tots els seus companys 
de club que li va lliurar l’alcaldessa 
d’Olesa, Pilar Puimedon.

Atletisme
L'olesana Mireia Cano va lograr el 
tercer lloc en el Campionat de Ca·
talunya en pista coberta (Veterans 
W35) en 3000 metres, amb la seva 
millor marca personal, d'11'55”. 
Enhorabona!

Powerlifting
Després de 10 any sense compe·
tir amb Powerlifting, l’olesà Josep 
Camats es va proclamar campió a 
la categoria de menys de 93 kg, 

i campió absolut 2017 de Pressió 
amb Banc. La prova es va celebrar 
al gimnàs de la Direcció General de 
l’Esport a Esplugues. 

Campus
Durant la Setmana Santa es re·
alitzarà el 7è Campus de Futbol 
Sala, a les instal·lacions munici·
pals de Les Planes (pavelló i pista 
annexa), adreçat a nois i noies de 
5 a 15 anys i organitzat pel Futbol 
Sala Olesa. Per a més informació 
i inscripcions (fins al 19 de març) 
comunicar·se amb els telèfons 664 
582 546, 616 053 294 o per mail 
a: info@fsolesa.es

“Los Martes”
Aquest és el nom d’un equip de 
corredors amateurs d’Olesa, Es·
parreguera i Corbera de Llobregat. 
Del total d’onze integrants, aquest 
any, quatre correran la Marató de 
Barcelona, però aquesta no és la 
notícia. Ells no volen que la gent els 
acompanyi a la cursa, sinó que de·
sitgen que els ajudin a fer aquesta 
marató més solidària.
Per això, s’han proposat fer un rep·
te solidari per ajudar a la Fundació 
Miquel Valls, a millorar la qualitat 
de vida dels afectats per l’ELA 
(Esclerosi Lateral Amiotròfica) i les 
seves famílies.
Els que vulguin col·laborar, el po·
den fer mitjançant l’enllaç a la web 
de migranodearena.org:
www.migranodearena.org/es/
reto/14065/los·martes·farem·la·
zurich·marato·de·bcn·per·lela/ o 
al blog de l’equip losmartesfsxj.
blogspot.com

Fora de joc
En relació amb la foto publicada en aques-
ta secció a l’edició del mes de febrer, hem 
rebut una foto actual, amb el pas soterrat 
obert als usuaris i el següent text, per 
part de l’Ajuntament: “Aquest accés es-
tava en mal estat per actes incívics i es 
va tancar temporalment. El passat 30 de 
gener es va netejar i obrir al pas ciutadà. 
Tant debò que ara es respecti”.

Per altra banda, al carrer Sant Josep 
Obrer, tocant a la cantonada amb l’avin-
guda Francesc Macià, les cartelleres de-
manen una renovació...

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

08640

Esport olesà

08640Dolor al futbol Foto: AOM

Mireia, tercera Foto: MC

Camats, campió Foto: JC

L’arquera Cristina Foto: TAO
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Per molts anys!

08640

Març
Aarón Roca Toledo (11), Alba Figueres (60), Albert Aymerich (60), Albert Galvez (36), Alvaro Martínez Oliveras (15), Alicia Eri Castel (83), 
Ana María Vicente Torrijos (43), Andrea Llusà Cano (17), Andrés Llusà Lanau (44), Antonio Rodríguez Moreno (43), Carme Carrera Romero 
(21), Caroline Arroyo Moss (21), Carla Soriano Amores (16), Carla Portela Barea (8), Carme Pérez Artola (51), Claudio Ramos Aguilera (42), 
David Sevilla del Rincón (18), Daniel Martínez Collado (76), Dolores Castillo León (79), Encarnación Batista (86), Eric Párraga Jabares (7), 
Fede Jaime Riera (24), Félix García Ruiz (93), Florentino Bañales Rubio (81), Francesc Altarriba Garcia (53), Francesca Amores Guevara 
(51), Francisca Guillén Clusas (88), Francisco Moles Ortega (68), Francisco Paredes Martínez (70), Francisco Vallejo Quesada (58), Iolanda 
Almirall Matas (47), Isabel Lanau (69), Isolina Mariño Suarez (84), Roser Cunilleras Garijo (23), Jonathan Luna (27), José Antonio Briz Pérez 
(77), José López Rubio, José María Palau Porcal (55), Josep Font Catalán (93), Josep Gil Sancho (83), Josep Quer Pujol (82), Josep Segura 
Rius (60), Juan Chicón Vallejo (58), Juan Ramon Escrich Collado (70), Júlia Quer Riera (23), Laureano Algarra Martínez (88), Lola Voltà, 
Manel Jiménez (54), Manoli Lozano Vargas, Manuela Nolasco (48), Marc Aymerich (35), Marc Montes Grau (17), Mario Àvila González (13), 
Mari Carme Alonso Bonals (65), Mari Carmen Branchat (64), María Calvo Aguilera (58), Maria Oller Lloveras (67), Maria Pallarès Mareso 
(85), Mateo Martínez Oliveras (11), Miquel Girona Gual (77), Montse Farré, Montserrat Guevara Carrique (68), Paco Carrasco Martos (56), 
Pascuala Garatachea (92), Pau Caballol (15), Paula Portela Barea (13), Pepi Lozano (56), Iván Gálvez (36), Maria Martos Moreno (83), Pilar 
Sánchez Redondo (75), Ramon Martínez Solsona (45), Ramón Uber García (49), Raquel Amores Guevara (39), Raquel Domenech Carbó 
(37), Rosalía Duarte Muñoz (83), Roser Gironés (73), Sílvia Agramunt (62), Sira Sabi Carrasco (37), Xavi Pommard (40).

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

Treball

g Noia de 19 anys, amb ex-
periència com a professora 
de repàs i cangur, s'ofereix 
a donar classes d'infantil, 
primària o ESO-Batxillerat 
(àmbit humanístic i social). 
Puc desplaçar-me per Abre-
ra o Martorell també. Inte-
ressats, truqueu al telèfon 
717 712 826 (Núria).

g Soy Ángeles y me ofrezco para 
limpieza y cuidados de ancia·
nos, tengo experiencia. Tel.: 
656 754 848.

g Se dan clases de inglés, 
todos los niveles (FCE, PET, 
PAU, etcétera). Nivelación 
colegios en general. Tel.: 
672 077 409.

g Busquem una persona respon·
sable i amb experiència per a 
portar vinya d'oliveres a Olesa 
(360 oliveres). Tel.: 697 713 
250 i 606 452 341 (a partir de 
les 21 hores).

g Assistent administrativa 
freelance, presencial o des 
de casa. Hores i preu a con-
venir segons tasques. Tel.: 
609 878 233 (Eva).

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

g Estudiant de Medicina s'ofe-
reix per fer cangur, classes 
de repàs i d'anglès durant 
l'estiu. Tel.: 600 082 429 
(Cristina).

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

g Es busca noia esteticista 
responsable, a mitja jor-
nada, per a tractaments de 
fotodepilació. Interessats 
trucar al tel: 640 166 945. 

Automotor

g Es lloga garatge al Passeig 
del Progrés, 79. Preu: 50 
euros. Interessats, contac-
tar amb el tel.: 692 969 151 
(Mari Carmen).

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

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

g Es traspassa llicència de 
taxi en actiu a Olesa de 
Montserrat. Interessats, 
trucar al tel.: 649 722 405.

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

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

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

Immobiliari
g Vendo dúplex en Olesa, 5 habi·

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

g Alquilo habitaciones, prefe-
rentemente a mujeres. Tel.: 
678 362 270.

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

Moltes 
felicitats

Papa!
11 de Març. 
El meu papa fa 45 
anys.

¡Muchas
felicidades!
De parte de tus 
cuatro hijos y 
tu gordi. 
Te queremos!!!

Moltes 
felicitats
petit

Jan!
T'estimem
1 any!!! 
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