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Editorial
Temps de Passió, temps de Misteris, 
temps de Setmana Santa i de Sant 
Jordi... i més endavant, les eleccions 
nacionals i després, les municipals, les 
que ens toquen més de prop. Malgrat 
la intermitent meteorologia i amb tan-
ta crisi solta per aquí, el bon clima o 
les petites alegries que ens busquem 
es converteixen en grans tresors, com 
si ens hagués tocat la Primitiva.
Aquests temps dolents que corren ens 
haurien de fer pensar en noves opor-
tunitats, en trobar noves eines per 
desenvolupar els nostres projectes, 
en noves estratègies i a reprendre 
vells costums que ajudin a sobreviure 
el dia a dia. No hi ha mal que duri 
cent anys... ni cos que ho resisteixi, 
així que intentem posar bona cara al 
clima quan no acompanya i al treball 
quan escasseja.
Aquesta edició del periòdic és especial 
perquè publiquem tota la informació 
relacionada amb la Setmana Santa i 
amb la Diada de Sant Jordi. Sant Jordi, 
una de les tradicionals festes catalanes 
gairebé ens obliga a estar pendents de 
les novetats editorials i de passejar pel 
poble i celebrar aquest intercanvi de 
roses i llibres amb els nostres éssers 
més estimats. Per això, intentem no 
perdre aquestes tradicions que ens 
marca el calendari i que ens conviden 
a trencar amb la rutina i ens apropen 
a la història de la nostra terra.
Una edició més, ens quedem curts 
d’espai a les nostres pàgines. Per això 
i per a complementar molta informació 
que no podem publicar per la manca 
d’espai, inaugurem durant aquest mes 
d’abril, el web del periòdic 08640. 
Des d’aquell mes d’octubre de 2004, 
quan vam publicar la primera edició 
d’aquest mitjà, van passar moltes 
coses. Però vam decidir que Olesa de 
Montserrat es mereixia un mitjà gràfic 
de comunicació que no només connecti 
als olesans i olesanes, sinó que servei-
xi per a propiciar constantment, això 
pel que va ser fundat: per a comuni-
car, per a fer que la comunicació sigui 
possible. Per això i per a moltes raons 
més, continuarem, i esperem que per 
molts anys més, amb l’edició en paper, 
un cop al mes i a casa vostra.
Aprofitem per agrair des d’aquí els 
articles que ens escriviu  o que pengeu 
a les xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Instagram, etcètera), perquè els ole-
sans i olesanes s’han adonat que una 
de les maneres més eficaces de fer 
conèixer les seves inquietuds i recla-
macions és a través d'un mitjà de co-
municació, en aquest cas el nostre. No 
podem estar més que agraïts, perquè 
el 08640 se segueix realitzant cada 
més amb la vostra aportació i cada 
vegada més el sentiu com a propi. 
A gaudir d’aquesta edició!

Cartells de Festa Major
Fins al proper 6 de maig hi haurà temps 
per participar al Concurs de Cartells 
de Festa Major. Cada concursant pot 
presentar un màxim de dues obres, 
s’atorgarà un únic premi de 600 euros  
i els treballs han d’incloure la següent 
llegenda “Festa Major 2019, Olesa de 
Montserrat, del 1 al 25 de juny”. Per a 
més informació, podeu contactar amb 
la Regidoria de Festes o per mail a: 
festes@olesademontserrat.cat

Ple de març
El Ple del mes de març de l’Ajuntament 
d’Olesa va aprovar el Pla Local de Salut 
2019-2023, amb els vots favorables de 
tots els grups polítics amb represen-
tació municipal (Bloc Olesà, ERC, PSC, 
PDeCAT-Demòcrates, Movem Olesa i 
PP). Aquest Pla de Salut marcarà les 
polítiques a desenvolupar en aquesta 
matèria durant els propers quatre 
anys, amb la voluntat de treballar per 
la millora de la salut, promocionar 
hàbits saludables, augmentar la parti-
cipació ciutadana i d’agents socials en 
l’àmbit de la salut i implementar nous 
programes i accions.
Per altra banda, el Ple ha aprovat 
una modificació de crèdit per gairebé 
250.000 euros per dotar diferents 
partides del pressupost 2019 desti-
nades a actuacions per a equips per 
a projectes d’informació del departa-
ment de Tecnologies de la Informació 
i Comunicació, elaboració del Pla 
d’Igualtat, clavegueram de l’Eixample, 
equipament de la nova caserna de la 
policia, mobiliari i estris per a l’espai 

públic i arranjament de camins veïnals. 
Aquest punt es va aprovar amb els vots 
favorables del BO i l’abstenció de la 
resta de formacions polítiques.
Altres acords presos en el Ple ordinari 
del mes de març van ser diferents 
declaracions d’obres d’especial interès 
municipal que tenen una bonificació en 
l’impost sobre construccions i obres.
A l’ordre del dia del Ple ordinari del mes 
de març es van incloure dues mocions. 
Una de suport de l’Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat a les resolucions del 
Consell Consultiu de la gent gran del 
Baix Llobregat, per donar suport a les 
seves resolucions, com el blindatge del 
sistema públic de pensions. Aquesta 
moció es va aprovar per unanimitat.
I l’altra moció, aprovada per tot els 
partits, excepte el PP que va votar 
en contra, va ser la moció contra el 
feixisme i el racisme. 

Olesa industrial
L’Ajuntament ha posat en marxa un 
nou portal web amb el que es pretén 
donar un impuls a l’activitat industrial 
del municipi i alhora, facilitar el conei-
xement mutu entre les empreses que 
hi ha instal·lades al municipi.
El web (www.olesademontserrat-poli-
gons.cat) inclou un directori on estan 
indexades 157 indústries instal·lades 
als diferents polígons industrials del 
municipi. El cap del Servei de Promoció 
Econòmica, Vicenç Tur, ha destacat 
que l’eina té dos objectius principals: 
per una banda, identificar les empre-
ses que estan instaurades als polígons 
industrials d’Olesa; i per l’altra, atrau-

re nova activitat econòmica, ja sigui 
aprofitant naus ja construïdes o impul-
sant la seva construcció en parcel·les 
buides. Olesa Industrial vol per donar 
a conèixer les empreses ja instal·lades 
als polígons industrials del municipi, i 
per això compta amb geolocalització i 
categories per sectors. A més a més, 
compta amb una secció on apareix tot 
el sòl industrial que hi ha disponible, 
detallant les condicions urbanístiques 
del solar o la nau.

La Biblioteca...  
més gran?
La Diputació de Barcelona ja ha avan-
çat a l’Ajuntament el calendari amb el 
qual treballa per fer possible l’ampliació 
de la biblioteca Santa Oliva, una de les 
demandes fetes des de la Regidoria de 
Cultura. En una nova reunió de segui-
ment realitzada ara fa uns dies entre 
membres de l’Equip de Govern amb el 
president delegat de l’àrea de Cultura 
i Esports de la Diputació, Martí Pujol, 
i la gerent de Servei de Biblioteques, 
Marta Cano, des de l’ens provincial es 
va assenyalar que durant aquest 2019 
es farà un concurs d’idees amb cinc 
avantprojectes, i el 2020 s’encarregarà 
el projecte definitiu, amb vistes que 
l’obra es pugui fer durant el 2021. De 
totes maneres, l’Ajuntament haurà de 
negociar amb Diputació i Generalitat de 
quina manera s’afronta econòmicament 
aquest projecte.
La biblioteca Santa Oliva ha quedat 
petita tant pel nombre d’usuaris que 
atén diàriament com per les dimensions 
que hauria de tenir l’equipament d’un 
municipi de més de 23.000 habitants.

Això passa al poble

ABELEIRA Colon, 91 T. 93 778 21 19
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Farmàcies de torn diürn  - abril 2019
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

dijous 11 VENDRANES
divendres 12 BERENGUER
dissabte 13 LEY
diumenge 14 MATAS
dilluns 15 ALAVEDRA
dimarts 16 BARGALLÓ
dimecres 17 VENDRANES
dijous 18 BERENGUER
divendres 19 LEY
dissabte 20 MATAS

diumenge 21 ABELEIRA
dilluns 22 BARGALLÓ
dimarts 23 VENDRANES
dimecres 24 BERENGUER
dijous 25 LEY
divendres 26 MATAS
dissabte 27 ABELEIRA
diumenge 28 ALAVEDRA
dilluns 29 VENDRANES
dimarts 30 BERENGUER
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Càritas i La Passió
La Passió d'Olesa torna a mostrar el 
seu vessant solidari i destinarà part 
dels beneficis de la representació del 
16 de març als projectes d’acció social 
que Càritas té a la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat. Les dues entitats –La 
Passió d’Olesa i Càritas Diocesana de 
Sant Feliu– han renovat el conveni de 
col·laboració que ho fa possible. 
El 2019 és el tercer any que es du a 
terme aquesta col·laboració entre La 
Passió d’Olesa, Càritas Diocesana de 
Sant Feliu i Càritas Parroquial d’Olesa. 
Des de La Passió, a través de Càritas 
Parroquial d’Olesa, es va contactar 
amb Càritas Diocesana amb la voluntat 
de solidaritzar-se amb les persones 
més desafavorides de la nostra soci-
etat. Fruit d’aquesta voluntat, es va 
procedir a la signatura d’un primer 
conveni el 2017. La diòcesi de Sant 

Feliu abasta municipis del Garraf, l’Alt 
Penedès, el Baix Llobregat i l'Anoia. 
D’altra banda, i coincidint amb la prèvia 
de la jornada institucional del passat 
dissabte 16, un grup de coordinadors 
de Càritas va poder gaudir d’una visita 
guiada per les instal·lacions del teatre 
de La Passió.

Posposades
L’Ajuntament ha posposat momentà-
niament les tasques de manteniment 
que s’havien de fer la primera setma-
na d’abril al llac del Parc Municipal a 
l’espera de saber si l’Ajuntament d’Es-
parreguera està d’acord amb el trasllat 
dels peixos que hi ha al llac municipal 
fins la bassa de Can Comellas. 
Les tasques de manteniment del llac 
són necessàries per mantenir aquest 
espai en condicions. Precisament, i 
per evitar problemes sanitaris i de 
pudors, l’Ajuntament d’Olesa va fer 
una remodelació del llac optant per 
una renaturalització de l’espai, i fer una 
filtració de l’aigua mitjançant sistemes 
naturals, concretament a través de di-
ferents espècies vegetals. El que no es 
va contemplar, però, és la introducció 
d’espècies animals.
Precisament, la proliferació de peixos 
introduïts de manera irregular fa que 
l’ecosistema del llac es desequilibri, 
ja que aquest fenomen fa augmentar 
la terbolesa de l’aigua, afavoreix el 
creixement de determinades algues i 
plantes aquàtiques i pot desencadenar 
episodis d’excés de nutrients. Al tan-
cament d’aquesta edició, encara no hi 
havia una decisió.

Això passa al poble (cont.)

100 anys
El passat dissabte 23 de març, la iaia 
Madrona va fer 100 anys. Va ser una 
festa molt maca amb petits discursos, 
cançons, sardanes, pastís i l’entrega de 
la medalla que la Generalitat de Cata-
lunya atorga als catalans centenaris. 
Moltes gràcies a tots els que ho heu 
fet possible.
A.B.

Estafa "legal": pagaries 
59 € per un servei     
gratuït?
Aquest mes de febrer vaig caure en 
un "frau" en Internet. Quan em vaig 
adonar de tot, ja era massa tard. Em 
sentia tan dolguda i enganyada que 
vaig escriure un e-mail a TV3 expli-
cant-los el que havia detectat i els hi 
vaig demanar que ho corroboressin i 
si era possible, després en fessin di-
fusió. L'endemà em trucava una noia 
del departament dels Matins de TV3. 
Em va dir que ho havien buscat i que 
tenia raó. I em va preguntar si podria 
explicar-ho davant les càmeres. I van 
venir a casa meva.
Tothom sap que és la targeta sanitària. 
Oi? Però existeix una altra que té una 
validesa d'un any i serveix per quan 
surts de l'Estat Espanyol per seguir 
tenint cobertura mèdica quan marxes 
per la Unió Europea: és la Targeta Sa-
nitària Europea (TSE). Es pot demanar 
presencialment, per telèfon o per in-
ternet. Jo la vaig fer com sempre, des 
de l'ordinador de casa. La pàgina oficial 
no la recordo d'un any per l'altre i és 
per això que primer de tot sempre faig 
la recerca pel Google on poso "renovar 
la targeta Sanitària Europea". I com 
a primera opció, hi ha l'empresa que 
et vol enredar. Esperant silenciosa i 
discreta, les seves innocents víctimes.
Deuen haver pagat molts diners a Go-
ogle perquè aparegui com a primera 
opció: “Renovar tarjeta Sanitaria Eu-
ropea/Solicitar Tarjeta Sanitaria, www.
tarjetasanitariaeuropeaonline.com”
Un cop entres a la web, creus estar 
en la pàgina oficial, doncs no recordes 
com era exactament la de l'any an-

terior, i no busques cap més, perquè 
en tot moment creus que és la pàgina 
correcta. I aquesta és la seva cruel 
intenció: que t'ho creguis al màxim. En 
les caselles introdueixes les mateixes 
dades de sempre. O sigui: totes les 
teves dades i les de la teva família. I 
vas acceptant i vas avançant. Fins que, 
en l'última pantalla et diuen l'import 
a pagar. Fins i tot en aquell moment 
de sobtada sorpresa t'estranyes, però 
com que també és veritat que per 
renovar un DNI perdut, també he ar-
ribat a pagar, vaig pensar amb certa 
resignació que cada vegada més es 
cobra per tot. I pagues. I introdueixes 
dins les caselles les dades de la teva 
targeta bancaria, la data de caducitat 
i els tres codis de seguretat, tal com 
fas en altres compres online.
La policia Local d'Olesa de Montserrat 
i els Mossos d'Esquadra de Martorell, 
els dos llocs em van dir el mateix, 
que no es pot fer denúncia via penal, 
i que només es pot fer denúncia per 
via civil. Això implica un advocat, un 
procurador... Les empreses que es 
dediquen a fer confondre la gent amb 
pàgines que tenen un aire similar, ho 
fan per obtenir diners de forma fàcil. 
Malauradament queden protegides au-
tomàticament gràcies a la lletra petita 
que explica que ells cobren, però que 
existeix "una altra pàgina web" que 
fa el mateix servei, però gratuït. I 
t'informen que quan clicaràs a la tecla 
d'Acceptar, ja no tens res a fer. No hi 
ha marxa enrere. Ni reemborsament 
possible. Has acceptat i punt. L'usuari 
cau en una estafa "legal".
Miri com m'ho miri, jo segueixo creient 
que això no pot ser legal. Encara que 
em vulguin pintar de rosa aquesta es-
tafa, per mi segueix sent una ensarro-
nada. Perquè es basen a enredar-te, en 
fer-te creure que estàs en una pàgina 
que no és la bona. Per mi, per molta 
lletra petita, no deixa de ser lletra pe-
tita. On s'oculta camuflada la veritat 
darrera d'una “parrafada” avorrida que 
saben que ningú sol llegir.
I des de l'Ajuntament, des de l'oficina 
Municipal del Consumidor (OMIC) et 

Correu
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diuen que tinc raó i que ells, en aquests 
casos, m'haurien recomanat el que ja 
he intentat fet sense èxit. En definiti-
va, l'única via són advocats, i això vol 
dir molts diners. I aquestes empreses 
saben que acabarà sent poca gent la 
que es gastarà els diners per una lluita 
perduda.
A mi m'han enredat 59 €, perquè per 
sort, només tramitava una sola targe-
ta, però hi ha qui ha demanat 4 una per 
cada membre de la família. La broma 
cada cop fa menys gràcia: 236 €.
És legal? Aquestes empreses no han 
aparegut ara. He buscat informació 
i ja en el 2010 apareixen alertes de 
la Seguretat Social avisant que hi ha 
pàgines web absolutament irregulars 
amb simbologies similars i que oferei-
xen la gestió de la targeta Sanitaria 
Europea mitjançant internet, cobrant 
del ciutadà una quantitat de diners, 
quan en realitat l’obtenció d’aquesta 
targeta és totalment gratuïta. I l'únic 
que fan, és enllaçar les dades que envi-
es amb l'oficina virtual de l'organisme 
públic que serà qui realment t'acabarà 
enviant la teva targeta a casa dins d'un 
sobre. O sigui que no gasten en tu, 
ni un humil segell. Apareixen durant 
unes setmanes i quan ja han fet calaix 
tornen a desaparèixer silenciosament 
abans de fer massa renou, i durant un 
temps no hi són. Esperen relativament 
poc però suficient perquè tot s'oblidi 
i quedi com el record d'una trapella. 
I després, tornen a sorgir i tornen a 
fer el mateix, per atrapar a noves víc-
times. A més, s'han hagut de gastar 
molts diners assessorant-se bé del 
que és delicte i del que no. D'aquesta 
manera s'asseguren que els hi arri-
baran poques denuncies, si és que en 
reben cap. I qualsevol multa que els 
hi pogués caure, seria irrisòria amb 
la recaptació que fan cada dia en tot 
l'Estat Espanyol.
I et sents impotent. T'afanyes per 
anul·lar la targeta perquè ignores 
fins a quin punt poden utilitzar-la. I 
et sents molt vulnerable, perquè algú 
que t'ha enganyat intencionadament, 
ara a més, té en el seu poder totes les 
teves dades personals, les teves i les 
de tota la teva família. I penses: I si 
les utilitza per alguna altra finalitat? I 
la justícia diu que això no és delicte. 
Té nassos. Com ens podem protegir 
davant d'un engany com aquest si la 
justícia no ho fa?
Però és clar, avui mires la TV i veus el 
judici en directe i t’adones realment de 
la comèdia i el ridícul que fa la nostra 
justícia aquests dies. I te'ls mires, i els 
hi veus als ulls aquella arrogància que 
té la gent que sap que està al poder. 
Vestits amb aquelles obsoletes togues 
negres llargues i lluents. I penses... 
aquests són els qui ens han de protegir 
davant d'un engany? 
És per això, que he emprès una lluita 
més silenciosa. No és cap solució però 
sí una manera de protecció. Es tracte 
de divulgar el que fan aquestes em-
preses. Que corri la veu, que la gent 
ho sàpiga. Que se'n faci ressò i arribi 
a tothom.

Són empreses deshonestes. S'aprofi-
ten expressament de la ingenuïtat de 
la gent per fer-se rics. Estic segura 
que els propietaris d'aquestes estafes, 
passegen somrients i cofois per la seva 
ciutat, envoltats de gent que ignoren 
el que realment fan.
No podem quedar-nos de braços ple-
gats quan sabem que diàriament està 
caient molta gent al seu parany. I aviat 
vindrà setmana Santa, després les ex-
cursions de fi de curs dels nostres fills, 
i després vindran les vacances... i són 
en aquestes dates, tan assenyalades, 
quan aquestes empreses recaptaran 
molt més.
Jo no vull recuperar 59 €. Em conformo 
en evitar que d'altra gent caigui. El 
meu granet de sorra és avisar-vos, i el 
vostre granet, és difondre-ho.
Gemma Valls

Botifarrada popular
El passat dissabte 6 d’abril, la botifar-
rada popular d'Olesa va ser tot un èxit 
de participació al voltant de la reivindi-
cació local: el dret a l'habitatge i la de-
fensa de l'escola pública. El moviment 
veïnal (amb representació dels barris 
de La Central, Els Closos, La Rambla 
i l'Eixample) va sumar els moviments 
socials de la POEM, la PAH i la COF, i 
van reunir més de 200 persones al parc 
municipal, per a celebrar, una vegada 
més, dinar popular d'Olesa, amb la 
voluntat de convertir-se en un espai 
de trobada reivindicatiu i festiu dels 
moviments socials d'Olesa.
La diada, que va arrencar amb tallers 
de pancartes amb la PAH, una expo-
sició fotogràfica de la COF i un recital 
de poesia, va continuar amb una boti-
farrada popular, una "performance" de 
la POEM i va concloure amb un concert 
musical, aconseguint aglutinar a més 
de 200 persones.
L'ambient festiu es va combinar amb 
la reivindicació: el feminisme, el dret 
a l'habitatge, la lluita per l'educació 
pública i en contra del tancament dels 
P3 o la pròpia defensa d'Olesa que 
lidera el moviment veïnal davant l'es-
peculació i el ciment que comportarà 
el nou POUM, van ser també presents 
en una jornada unitària i diversa, que 
va concloure amb un èxit absolut.
O.F.

Llac
Des del PSC d’Olesa de Montserrat ens 
sumem a la indignació general per la 
mala gestió del llac que, tot i la inversió 
feta i que les obres estan a mig fer, 
encara planteja problemes derivats 
del seu sanejament.
Tenint en compte l’experiència acumu-

lada, creiem que en l’equip de govern 
ha faltat previsió vers aquest fet, con-
vertint el llac, especialment a l’estiu, 
en una font de mosquits i brutícia.
Si bé, és veritat, que moltes vegades 
els partits polítics hem de prendre 
algunes decisions que són desagrada-
bles I no gaire populars, però el que 
no és pot tolerar són actuacions que 
tenen un impacte negatiu sense haver 
cercat solucions positives.
És evident, que a nivell global estem 
al davant d’un canvi de paradigma , 
hem viscut ancorats en la destrucció i 
el detriment del nostre entorn i, això, 
afortunadament està començant a 
canviar.
Per això ens adherim a aquesta trans-
formació del pensament, apropant-nos 
a totes aquelles ciutadanes i ciutadans, 
i a aquestes entitats que van pel da-
vant de nosaltres, dels partits polítics, 
ensenyant-nos aquests nous camins 
i aquestes noves oportunitats de fer 
alguna cosa, de fer-les diferents. Des 
del PSC d’Olesa de Montserrat ens 
unim al canvi.
Agrupació Local PSC Olesa 
de Montserrat

Dedicat al meu cosí 
Xavier i a la seva 
promesa
S’ha jugat tant amb l’amor, que ha 
perdut el seu sentit més profund. No 
és un joc el pas que voleu donar, és tot 
un futur ple de promeses que potser no 
totes es compliran, no és un camí fàcil 
el que escolliu. Renuncieu a la vostra 
llibertat individual per donar-vos ple-
nament l’un a l’altre, per caminar ple-
gats el camí de la vida i per mirar tots 
dos en la mateixa direcció. Busqueu 
compartit tot el que sou, sentiu tot el 
que viviu, plegats eduqueu, estimeu i 
valoreu els fruits que el vostre amor 
us portarà. Jo en aquest dia tant as-
senyalat, vull compartir el vostre goig 
i la vostra felicitat. 
Maria Mercè Boada

Agradecimientos
Desde AD’O (Animalistes d’Olesa) 
queremos dar las gracias a todos los 
que se acercaron a nuestra 2ª Fira 
Animalista, así como a esas veintiuna 
asociaciones que se arriesgaron a ve-
nir, y compartieron con nosotros ese 
domingo con una previsión meteoro-
lógica tan llena de amenazas. Tampoco 
podemos dejar atrás a esos partidos 
políticos que nos acompañaron, nos 
saludaron y departieron un rato con 
nosotros: Esquerra Republicana, PSC 
y Ciudadanos, así como a todas las 
tiendas que participaron: Estudio 
fotográfico Pere Grimau, Net i Pelat, 
Llongueras Can, La Cuineta de la 
Montse, Agrocandi, Terranova 6, Arrels 
Eco, Peluquería Daniel Alcaraz, Forn 
Cabrianes y Quiromassatge.
No podemos dejar de mencionar todo 
el movimiento que hemos hecho junto 
a las asociaciones de pescadores, para 
poder salvar a los peces de nuestro 
lago, y poder evitar su vaciado. Existen 
métodos menos agresivos que desper-
dicien menos agua y, por lo tanto, sean 
más sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente. 
Agradecemos al ayuntamiento, que, 
por el momento, se lo haya replan-
teado y deseamos desde AD’O y las 
asociaciones de pescadores de Olesa 
y Esparraguera, que nuestro ayunta-
miento esté buscando soluciones más 
saludables.
AD’O (Animalistes D’Olesa)

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va 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 edici-
ons. Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i cognom 
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

Correu (cont.)
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C’s
José Maria Paniello va ser escollit com 
a candidat per C’s Olesa per a les 
properes eleccions municipals i ens va 
enviar el següent escrit: “José Mª Pani-
ello Limiñana, natural de Barcelona, de 
65 años, ex-director de banca, y actual 
administrador de fincas/comunidades 
de propietarios. Con más de 38 años 
residiendo en Olesa de Montserrat, 
ha sido contable del Club Tenis Taula 
Olesa, presidente de la Liga Popular de 
Fútbol Sala, secretario de los Vetera-
nos de Fútbol de Olesa de Montserrat 
y jugador federado en varias catego-
rías. Es el actual coordinador de C’s 
Partido de la Ciudadania, en el cual 
hay un gran equipo de profesionales, 
industriales, comerciantes, estudi-
antes, trabajadores, amas de casa y 
jubilados, de 27 a 71 años de edad, 
contando ya con más de 40 afiliados 
y con más de 60 simpatizantes, pese 
a ser muy reciente su creación oficial 
en la población. El boca a boca en las 
carpas junto con las visitas a diferen-
tes asociaciones, nos hacen ser muy 
optimistas, para poder servir a nuestra 
querida Olesa de Montserrat. Los valo-
res de libertad y democracia son junto 
con el del respeto a las leyes y a las 
instituciones, la esencia del partido C’s 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía”.

Junts x Catalunya
El passat divendres 5 d’abril a l’Escor-
xador Junts per Catalunya, amb el seu 
candidat a les municipals del proper 26 
de maig, Xavier Aiguadé, va presentar 
la xerrada “La democràcia a judici”, 

a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, 
advocat de Carles Puigdemont, jurista, 
economista i catedràtic en Dret Pro-
cessal. A l’acte hi van assistir més de 
200 persones.

Propostes
El Bloc Olesà avança en la configu-
ració d’una nova candidatura que 
substitueixi amb garanties l’equip que 
ha governat Olesa els darrers quatre 
anys i en l’elaboració del programa que 
presentarà a les eleccions municipals 
del proper mes de maig. 
En una reunió celebrada el passat 
mes de març es va confirmar que fins 
a sis electes del Bloc no repetiran en 
el proper mandat: l’alcaldessa, Pilar 
Puimedon, tres tinents d’alcalde i dos 
regidors (la meitat dels membres de 
l’actual Equip de Govern). D’aquesta 
manera, tornem a posar en pràctica 
el principi que els representants polí-
tics no s’han d’eternitzar en les seves 
responsabilitats públiques —ni els 
alcaldes, que només poden romandre 
en el càrrec un màxim de quatre anys, 
ni els regidors (només continuarà un 
dels que formaven part de l’equip de 
2011)—. Al Bloc continuem proclamant 
la necessitat de regenerar i demo-
cratitzar la vida pública i ho posem 
en pràctica començant per la nostra 
pròpia formació. 
Tot plegat anticipa una innovadora 
proposta del Bloc, amb el rejoveniment 
de l’equip i la incorporació de nous 
perfils capaços d’assumir el repte de 
continuar governant Olesa per seguir 
transformant la nostra vila. Un cop 
designat el candidat, Miquel Riera, 
aquestes noves incorporacions també 
garantiran la pluralitat ideològica de 
la formació, la configuració d'un equip 
capaç de treballar en comú i la trans-
versalitat de la candidatura, amb una 
presència femenina majoritària. 
En la jornada del mes de març tam-
bé es va avançar en la confecció del 
programa que, fins ara, han estat 
elaborant fins a quatre comissions, 
amb aportacions de persones i experts 

externs. En les properes setmanes, 
s’acabarà de confegir escoltant i incor-
porant les propostes de les entitats i 
els ciutadans. Serà, com sempre, un 
recull d’accions i polítiques ambicio-
ses però possibles, il·lusionants però 
factibles. Un programa amb voluntat 
i intenció de convertir-se en un com-
promís indefugible pels membres de la 
nova candidatura del Bloc Olesà.
Bloc Olesà

CUP

El passat divendres 5 d’abril, la CUP 
d’Olesa va presentar la seva candida-
tura per a les eleccions municipals del 
26 de maig, en un acte obert al públic 
a la placeta Joan Povill.
La formació de l'esquerra independen-
tista ja va anunciar fa un mes que es 
presentava a les properes eleccions 
municipals a través de les seves xar-
xes socials; la del passat divendres 5 
d’abril va ser la primera aparició pú-
blica dels anticapitalistes i respon a la 
necessitat d'anunciar la llista electoral 
que proposen així com presentar el seu 
codi ètic: uns principis irrenunciables 
que són la guia de la seva acció política 
i aposta municipalista.

¿Qué nos jugamos 
el 28 de abril?
El 28 de abril, como ya sabrá de so-
bras, son las elecciones generales al 
Parlamento y al Senado. En este Par-
lamento debe escogerse un Gobierno, 
y en el Senado deben refrendarse las 
leyes aprobadas. A la hora de ejercer 
el voto es importante que nos pregun-
temos ¿Qué nos jugamos en ellas? Para 
los socialistas la respuesta es a la vez 
fácil y compleja.
Compleja por la situación en la que nos 
encontramos, Salimos de dos grandes 
crisis (la económica y el encaje de 
Cataluña en España) y persistimos en 
tres más (la lucha feminista, la lucha 
contra la corrupción y el reto de salvar 
el planeta). Fácil en el sentido en que 
el único partido que ha sido capaz de 

afrontar estos grandes cuatro retos 
es el PSOE.
De la crisis debemos salir todos, em-
presarios, emprendedores y trabaja-
dores. La subida del salario mínimo in-
terprofesional es un ejemplo de cómo 
el PSOE ha elegido salir, todos juntos, 
sin dejar nadie atrás, haciendo que 
los beneficios empresariales no solo 
recaigan en sus accionistas y máximos 
ejecutivos, si no en la totalidad de la 
sociedad. Y especialmente en aquellos 
que más la han sufrido. La derogación 
de la Reforma Laboral del gobierno 
de Rajoy es una prioridad en la que la 
búsqueda de consensos está siendo 
más difícil, al igual que asegurar unas 
pensiones dignas.
En el encaje de Cataluña en España, 
los socialistas hemos hecho del dialogo 
el principal eje de vertebración de la 
solución, frente a los que se han ins-
talado en el conflicto permanente, no 
porqué crean que ahí está la solución, 
si no por el rédito electoral que creen 
pueden obtener. El PSC es actor clave 
en la reconciliación entre los catalanes 
para poder plantear una negociación 
seria y realista sobre la solución al 
problema. Sobre el resto de temas, 
de modo muy sintético, el PSOE está 
liderando los cambios legislativos y 
sociales que necesitamos para poder 
conseguir una sociedad más igualita-
ria, una vida política más transparente 
expulsando a los corruptos de la vida 
pública, y una sociedad sostenible.
Dialogo y determinación a poner solu-
ción a los problemas no son términos 
antagónicos, como ha demostrado el 
gobierno de Pedro Sánchez, por eso 
te pido que pienses en la España que 
quieres y que el 28 de abril la hagas 
posible.
Antonio J. Molina
Primer Secretario de la Agrupación
del PSC en Olesa de Montserrat

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut dels escrits (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va el dret de publicar-les i resumir-les 
si és necessari. Totes les agrupacions 
polítiques són convidades a participar 
en aquesta secció (agenda d’actes, 
presentacions i propostes). Els arti-
cles 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: peri-
odic08640@gmail.com

En petit comitè
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•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

C. Arquebisbe Ramon Torrella 16 (Els CLossos), Olesa 
Reserves al Tel. 93 194 41 28 

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

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

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

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

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

TERÀPIES NATURALS

Tel: 695 14 16 61

Dinem
Sopem

Ens cuidem

UN MUNT D’ACTIVITATS 
FÍSIC ESPORTIVES 

VINE I PROVA 
C/ Pintor fortuny, 17 - 08640 Olesa de Montserrat 

93/7785071 

harondo2sub@gmail.com 
 

CLUB-GIMNÀS 

Llar

Moda

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23



086408

Exposicions

Fins al 10 d’abril
Fòrum de treballs de recerca de 
batxillerat d’Olesa-Palestra. A la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament i OlesaAteneu.

Fins al 16 d’abril
“Fotografia esportiva”, a càrrec 
del fotògraf Juanma Ramos. A la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Fins al 28 d’abril
“Misteris”. A la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa.

Fins al 28 d’abril
“Arts del barri”. A la Casa de 
Cultura. Organització: AV La 
Rambla-Eixample.

Fins al 4 de maig
“Brossa polièdric”, commemoració 
dels 100 anys del naixement de 
l'autor. A la Biblioteca.

“Vestir l’escena”. A la Casa 
de Cultura. Organització: 
OlesaAteneu.

 
Dimarts 9
“Manualitats de Sant Jordi”: taller 
extraescolar adreçat a pares i 
mares d'infants de 18 a 36 mesos. 
A les 17 hores, a la llar d’infants 
Taitom. Organització: Ajuntament.

Dimecres 10
Presentació del llibre “Dis-fruta 
la vida 3D”, de Marian Nomem. 
A les 18 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Dones i Progrés.

Cinema per a l’esperit “Mi querida 
cofradía”. Premi del públic a l’actiu 
protagonista i premi a la millor 
actriu de repartiment al Festival 
de Cinema de Màlaga 2018. A les 
19:30 hores, a la Casa de Cultura.

Divendres 12
Hora del conte “Vint i dos”, a 
càrrec de la narradora Mon Mas. 
Recomanada a partir de 4 anys. A 
les 18 hores, a la Biblioteca.

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

Xerrada “Alt rendiment i coaching 
esportiu”, a càrrec de Pol 
Rodríguez i Toni Martínez. A les 
19 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Dissabte 13
Storytime for babies, per a nens i 
nenes d’1 i 2 anys. A les 11 hores, 
a la Biblioteca. Organització: 
Kids’n’Us Olesa.

Vermut musical. A les 12 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

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

Diumenge 14
Benedicció de Rams. A les 12:30 
hores, a la Parròquia.

Concert de Rams: Villancets i 
Missa de batalla, de Joan Cererols; 
Corals Ars Nova, de Martorell, i 
A Tempo, de Barcelona, i grup 
Caravaggia de música barroca, 

sota la direcció del mestre Xavier 
Pagès. A les 18:30 hores, a la 
Parròquia.

Dilluns 15
Hora del conte per a petits lectors, 
a càrrec de la narradora Mon 
Mas. Per a nens i nenes de 12 a 
24 mesos. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dimarts 16
Taller de Setmana Santa “Univers 
Internet”, per a reflexionar sobre 
l’impacte i el futur d’Internet. A 
partir d’11 anys. A les 16 hores, a 
la Biblioteca.

Missa dels Misteris i Ball de la 
Moixiganga. A les 20 hores, a la 
Parròquia.

Processó del Silenci. 
Acompanyament de la Pietat, la 
Soledat i el Crist de l’Agonia a 
les seves seus. Amb l’Escola de 
Música, el Cor Jove i els armats de 
La Passió. A les 21:15 hores, des 
de la Parròquia.

Dimecres 17
Taller de Setmana Santa “Univers 
Internet”, per a reflexionar sobre 
l’impacte i el futur d’Internet. A 
partir d’11 anys. A les 16 hores, a 
la Biblioteca.

Dijous 18
Taller de Setmana Santa “Univers 
Internet”, per a reflexionar sobre 
l’impacte i el futur d’Internet. A 
partir d’11 anys. A les 16 hores, a 
la Biblioteca.

Ruta dels Misteris. Ruta urbana 
turística guiada. Sortida des de la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay, a les 
17 hores.

Tradicional Missa del Sant Sopar. A 
les 21 hores, a la Parròquia.

Pregària i Concert poètic i musical. 
Rapsodes i Coral Santa Maria. A les 
22:30 hores, al Bes de Judes (c/
Colom, 149).

Divendres 19
Ruta dels Misteris. Ruta urbana 
turística guiada. Sortida des de la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay, a les 
10 hores.

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

Divendres Sant a l’entorn de la 
Puda de Montserrat. Recuperació 
de la tradició olesana d'anar a 
buscar farigola. A partir de les 10 
hores, des del km 7,1 de la C-55 
(Trencall de la Puda).

Ruta adaptada dels Misteris 
d’Olesa. Ruta guiada per a 
persones de mobilitat reduïda. A 
partir de les 11 hores, des de la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay.

Litúrgia de la Mort i Passió de 
Jesús. A continuació, Via Crucis. 
A les 18 hores, al voltant de la 
Parròquia.

Dissabte 20
Pasqua infantil. A les 12:30 hores, 
a la Parròquia.

Vetlla pasqual. A les 21 hores, a la 
Parròquia.

Dilluns 22
Setmana sense soroll, vers la 
conscienciació sobre el soroll. 

L’agenda de l'abril '19
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L’agenda de l'abril '19
Fins al 28 d’abril. Organització: 
Ajuntament.

Dimarts 23
Taller de Sant Jordi. A les 16:30 
hores, a la Biblioteca.

Lliurament de premis del Concurs 
Literari organitzat per CAL-Olesa. 
A les 19:30 hores, a la Biblioteca.

Tallers infantils, lliurament del 
Premi Sant Jordi 2019, Fira de 
Sant Jordi amb venda de llibres 
i roses, artesania i tastets de 
música i de la nostra cuina. Des 
de les 17 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

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

Dimecres 24
Club de lectura infantil: 
“Menjallibres!” A les 17:30 hores, a 
la Biblioteca.

Taller “E-biblio”: vine amb la teva 
tauleta o e-book i t’ensenyarem 
a fer anar la plataforma de llibres 
gratuïta de llibres digitals. A les 
15:30 hores, a la Biblioteca.

Festa literària de l’Associació 
de Voluntaris d’Olesa. Lectura 
de poemes i entrega del llibre 
recull de poesies del 24è Concurs 
de Poesia. A les 19 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 25
Xerrada “Ricard Viladesau, 
príncep de la tenora”, a càrrec de 
Jordi Molina. A les 19 hores, a la 
Biblioteca. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Divendres 26
Hora del conte “Llegendes de 
Montserrat”, a càrrec de Cesc 
Serrat. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

“Àgora”, espai de debat participatiu 
sobre temes actuals. A les 19 
hores, a l’Edifici dels Safaretjos. 
Organització: OlesaAteneu.

Club de lectura general, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18:30 
hores, a la Biblioteca.

Presentació del llibre “Montserrat 
desaparegut”, de David Blasco. A 
les 19 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 27
Club de lectura “Llegim el teatre”, 
conduït per Espe Piñero. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

Introducció als escacs, per a 
nens i nenes a partir de 6 anys. 
A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs Olesa.

Excursió pels peus de la muntanya 
de Montserrat. Sortida de Collbató, 
a les 9 hores. Organització: Grup 
de Treball Biblioteques del Parc de 
Montserrat.

Presentació del Lipdub, treball 
fet pels instituts d'Olesa sobre el 
càncer de mama. Lliurament d’un 
detall d’agraïment als instituts. 
A les 17 hores, a l’Escorxador. 
Organització: Associació Ariadna.

“Amic meu”: espectacle relacionat 
amb les persones refugiades. A 
les 17 hores, a l’espai Vitruvi de 
l’escola Daina-Isard. Organització: 
Cooperativa d’Ensenyament Daina-
Isard.

XIX Trobada d’esbarts infantils 
i juvenils. A les 18 hores, a la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Esbart Olesà.

“Quin soroll fa Olesa al vespre 
i a la nit?” Fem un mapa de 
soroll participatiu. A partir de les 
18 hores, des de la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

12a Custusigniada, amb correfoc 
i concert. Organització: Custus 
Ignis.

Diumenge 28
Representació de La Passió. A les 
10:15 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió 
d’Olesa.

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

Dimarts 30 
Presentació del còmic “Quan tanco 
els ulls, recordo”, de Cristina 
Bueno. A les 19 hores, a la 
Biblioteca. Organització: Creu Roja 
Baix Llobregat Nord.

Òpera en directe “Faust”. 
A les 19:45 hores, al Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.
 
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’úl
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Empreses, entitats  i serveis

Presentació
L’escriptora Carmen Moreno Segura 
va presentar el seu segon llibre “Su-
eños rotos”, el passat dimecres 6 de 
març a la Biblioteca. A la seva prime-
ra obra “Arrinconada” va parlar de la 
seva infància, joventut i maduresa. 
En aquest nou llibre, l’autora apro-
fundeix en alguns episodis personals 
i de persones molt estimades del seu 
entorn més proper. Enhorabona!

Brou solidari
Durant el matí del passat dissabte 
9 de març, Xarcuteries Margarit va 
organitzar un brou solidari en bene-
fici del Voluntariat Vicencià d’Olesa. 
El brou es va arrencar abans de les 
6 del matí i des de 2/4 de 10 es va 
començar a repartir brou entre les 
persones que anaven passant per la 
terrassa posterior de la botiga. Tot i 
que va fer un matí de calor, ningú es 
va voler perdre el brou. Es va poder 
triar entre brou tradicional o vegetal. 
I entre glop i glop, la mestra Montse 
Nomen va explicar a petits i grans el 
conte de la “Sopa de pedres”.
Xarcuteries Margarit, amb la col-
laboració de tots els assistents, va 
aconseguir recollir 504,00€. El Vo-
luntariat Vicencià ja ha rebut aquests 
diners i els destinarà a la compra 
d’aliments per atendre les necessi-
tats de les famílies més desafavori-
des d’Olesa. Moltes gràcies a tots els 
qui vau col·laborar.
Xarcuteries Margarit

El Daina de campanya...
... però no electoral. I és que segons 
els organitzadors “falta sang, so-
bren raons”. Seran els alumnes de 
4º d’ESO els que organitzen i ges-
tionen la tercera edició del RedDay, 
una jornada de donació de sang, en 
col·laboració amb el Banc de Sang i 
Teixits, que implica els companys de 
l'escola Daina-Isard, el professorat, 
les famílies del centre i els veïns de 
la comarca.
La donació de sang és un acte al-
truista, solidari i responsable que, 
d'una manera senzilla i en qüestió 
de minuts, pot ajudar molts malalts. 
S'ha de tenir en compte que la sang 
no es pot fabricar i que té data de 

caducitat per això calen donacions 
periòdiques. En aquesta edició del 
RedDay, l'alumnat de 4ESO s'ha 
marcat l'objectiu d'arribar a les 130 
donacions de sang, superant així el 
resultat de les primeres edicions. 
El dimecres 10 d'abril, de 9 a 19 
hores, dins de les instal·lacions del 
Daina-Isard (c/Cerdanya 15) po-
dreu donar sang i col·laborar amb el 
Banc de Sang i Teixits. Si necessiteu 
més informació, us podeu adreçar a 
l’alumnat de 4ESO, a comunicacio@
daina-isard.cat o trucant a Secretaria 
al 93 778 09 94. 

Pel medi ambient
“Nanuc”, és el nom del primer llibre 
il·lustrat editat per l'escola Daina-
Isard, amb l'objectiu de promoure 
la consciència de la sostenibilitat i la 
cura del medi ambient.
Aquest és un llibre cuit a foc lent 
que té com a origen la participació 
de l'escola Daina-Isard en el concurs 
de l’organització Polar Bears Inter-
national (Canadà), una organització 
internacional que lluita per la con-
servació dels ossos polars. L’alumnat 
d’Educació Infantil de l’escola va 
participar el curs 2017-2018 en el 
concurs aportant solucions a l’erra-
dicació del canvi climàtic. Va ser en 
aquesta ocasió que l’escola, conjun-
tament amb l’Aquàrium de Barcelona, 
va guanyar un premi econòmic que 
ha decidit invertir en l’edició d’aquest 
llibre. Com no pot ser d’una altra 
manera, els beneficis obtinguts en 
la venda d’aquest llibre repercutiran 
de nou en el projecte Polar Bears In-
ternational i s’utilitzaran també amb 
l’objectiu de promoure la consciència 
de la sostenibilitat i la cura del medi 
ambient arreu del planeta.
A partir d’un text propi en català i an-
glès, l’alumnat d’Educació Infantil ha 
proposat il·lustracions que han estat 
font d’inspiració per a l’alumnat de 
Batxillerat artístic del nostre centre, 
que són les que finalment apareixen 
al llibre. 
“Nanuc” és un projecte multidisci-
plinari treballat en equip en el qual 
hi ha un treball de la perspectiva 
de gènere en l’àmbit educatiu i que 
mostra una voluntat transformadora 

per la millora d'una societat justa i 
curosa amb el medi ambient. Podeu 
demanar el vostre exemplar aquí; 
www.daina-isard.cat
Escola Daina Isard

Exposició
El proper diumenge 14 d’abril, s’inau-
gurarà l’exposició fotogràfica “Frag-
ments d'Àfrica” del fotògraf Ruben S. 
Poveda. La cita serà a les 18:30 hores 
al local de l’AV La Rambla-Eixample, 
c/Jacint Verdaguer, 30.
“Fragments d'Àfrica” és una petita 
mostra de fotografies de viatge i de 
fauna realitzades pel fotògraf Ru-
bén Poveda. Aquesta exposició està 
dividida en dues parts: la primera 
són retrats i estil de vida africà a 
Mauritània i Mali, i la segona part, 
de fauna corresponent a Costa Rica. 
La pàgina web de l’artista és: www.
rubenspoveda.com

Pintura local
El passat 8 d'abril es va obrir el ter-
mini per segellar les teles per parti-
cipar al 49è Concurs de Pintura Local 
que organitza anualment la Funda-
ció Escola Municipal d’Arts i Oficis.  
Aquest concurs és el més antic que 
s’organitza des de l’escola i té per 
objectiu no només promocionar els 
pintors locals, sinó també afavorir la 
producció artística que representa la 
nostra vila i el seu terme municipal.
Al concurs hi poden participar tots 
els artistes olesans que ho desitgin. 
Es lliuraran 8 premis: Premi Comu-
nitat Minera, Premi Cal Caspe, Premi 
Gabinet d’Assessors Antoni Pérez, 
Premi G&L Assessors, Bras-Cars i 
Sancho Joier, Premi Àmbit Assessor, 
Premi Decomarc, Premi Cal Baldiró i 
un premi juvenil. 
Per a més informació, podeu consul-
tar el web: www.artsioficis.cat o bé a 
l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de 16 
a 21 hores (tel: 93 778 1341).

Lavandería
En este mes de abril abre sus puertas 
una lavandería autoservicio. Se trata 
de “Let’s Wash” y está ubicada en la 

calle Lluís Puigjaner 111 (Los Closos). 
Let’s Wash está equipada con 4 lava-
doras (18, 13, 10 y 8 kg.) y 2 secado-
ras de 18 kg. cada una. Las lavadoras 
tienen 8 programas predefinidos para 
llegar a la necesidad de cada cliente. 
En la entrada se encuentra un buzón 
para sugerencias o quejas ya que 
quieren conocer los servicios que a 
los clientes les gustaría tener.
También ponen a disposición de los 
clientes una plancha para llevar la 
ropa ya preparada para colgar en 
los armarios, acceso al wifi, libros 
y revistas para leer. “Let’s Wash” 
te ofrece un servicio óptimo para el 
cuidado de tus prendas.

Cofí, endreça 
els teus records
Som la Montse i la Núria, professi-
onals vinculades al disseny gràfic, 
a la il·lustració i als llibres i també, 
mares de família amb fills molt cre-
atius. D’aquí sorgeix la idea del nos-
tre projecte!
Els infants generen una pila de di-
buixos, manualitats, escrits i mate-
rial divers a l’escola i a casa, que ens 
encanta, que mirem de tant en tant 
i que ens agradaria conservar! Però, 
per la seva quantitat, a la llarga, 
això suposa un problema. Per això 
us oferim la possibilitat de conser-
var-los en forma de llibre. Així de 
senzill i important alhora!
Per fer-ho t’enviem a casa una cap-
sa per omplir. Has de seleccionar els 
treballs que vulguis que figurin al lli-
bre, ja siguin en format paper o en 
forma d’objecte. Aquesta és la part 
que has de fer tu i que farà d’aquest 
llibre un objecte tan especial. Quan 
tinguis la tria feta, et recollirem la 
capsa. És aleshores quan comença 
la nostra feina!
Quan rebem les obres les digitalit-
zem, fotografiem i editem per què 
cada treball llueixi al màxim. Tot 
seguit creem el llibre dels records! 
Aquest us permetrà conservar-los 
de manera ordenada, sense que es 
facin malbé ni ocupin espai.
I què fem amb el material? 
El reciclem! 
Cofí és el nostre projecte, que és 
fruit de la nostra experiència perso-
nal. Però estem obertes a qualsevol 
idea de millora. Per això, no dubtis a 
contactar amb nosaltres per a qual-
sevol dubte o suggeriment. Per a 
més informació, contacteu per mail 
a: cofirecords@gmail.com, o per te-
lèfon: 699 550 756 (Núria) i 606 904 
468 (Montse).
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Entrevista amb…

...Miquel Riera, regidor d’Obres i 

Edificació de l’Ajuntament d’Olesa.
P: En els darrers mesos a Olesa s’ha parlat molt del POUM. Però, 
què és un POUM?
R: El Pla d’Ordenació Urbanística Territorial és un instrument de plani-
ficació del territori que defineix els principals aspectes urbanístics que 
aniran configurant l’Olesa de les properes dècades: equipaments, infra-
estructures, activitat econòmica i comercial, edificabilitat, usos, espais 
patrimonials i naturals a protegir...

P: Abans d’aquest POUM, a Olesa no existia cap document de pla-
nificació urbanística?
R: Si, l’any 1993 es va aprovar l’anomenat Pla General, que ha estat el 
document que ha donat cobertura al creixement demogràfic accelerat 
del nostre municipi, origen d’alguns dels problemes més importants que 
patim. Aquest Pla avui encara és vigent.
De fet, el Bloc Olesà va néixer com un moviment que pretenia aturar la 
creixent especulació immobiliària que va assolar Olesa els anys previs a 
la crisi. Fins i tot, dos dels nostres membres més destacats, Joan Segado 
i Salvador Prat, van haver de respondre judicialment per una denúncia 
d’un dels grans promotors immobiliaris del nostre municipi. Afortunada-
ment, el jutge va arxivar la querella.  

P: Segons vostè, quins són els eixos que definirien aquest nou 
POUM i que el fan diferent de l’anterior?
R: En primer lloc, el nou POUM respon a un procés participatiu obert en 
què han participat un gran nombre d’entitats cíviques i ciutadans. S’han 
fet moltíssimes reunions i s’ha articulat un Consell Assessor popular que 
no té equivalent en gairebé cap projecte de planificació de cap municipi. 
S’han convocat tallers temàtics, territorials, entrevistes i s’han oberts 
canals telemàtics per tal d’afavorir l’arribada de propostes de la ciuta-
dania...

P: Anem a les qüestions concretes que han generat una certa 
controvèrsia: el nou POUM posa l’accent en el creixement d’Ole-
sa?
R: En absolut, respecte del Pla anterior el nou POUM no incrementa en 
cap àmbit els metres de superfície urbanitzable. Al contrari, en algunes 
zones els disminueix significativament.

P: El nou POUM fa perillar la protecció del patrimoni natural i cul-
tural d’Olesa?
R: El nou instrument de planejament incrementa exponencialment la 
protecció d’aquest patrimoni. Per exemple, es passa de 29 elements ar-
quitectònics protegits a 205 elements en forma de fitxes, que incorporen 
també  bens ambientals,  paisatgístics i arqueològics.
Cal destacar en aquest aspecte que, malgrat algunes interpretacions 
errònies, la plana de Can Llimona queda absolutament protegida i no se 
li acosta cap zona urbana. 

P: El nou POUM garantirà el dret a l’habitatge dels olesans i ole-
sanes?
R: Aquesta no és la funció d’un instrument de planejament, però sí que 
hi pot contribuir de diferents maneres: incrementant els aprofitaments 
públics i fent reserves per habitatges protegits i dotacionals. Sabem que 
aquest objectiu incomoda els grans promotors perquè modifica a la bai-
xa les seves expectatives de negoci, però pensem que per sobre de l’in-
terès privat ha de prevaldre l’interès col·lectiu. 

P: També són d’interès general els equipaments públics. 
R: Per descomptat. El nou POUM no només incrementa la superfície que 
s’hi dedica, també ressitua aquests espais descentralitzant-los i acos-
tant-los als barris. El camp de futbol del carrer Priorat és un bon exem-
ple: en l’anterior Pla constava com a zona urbanitzable; en el nou ja 
queda protegit com a zona d’equipament esportiu. De nou es tradueix el 
resultat de la consulta de 2015 en una norma que respecta la decisió de 
la ciutadania.

P: Revisem alguns zones concretes, Cal Candi.
R: L’antic POUM de 1993 ja preveia la urbanització de la zona de Cal 
Candi, al 2003 s’aprovà el pla parcial i al 2006 la reparcel·lació. Però no 
va ser fins l’any 2011, poc abans que el Bloc entrés a governar, que es 
va aprovar el projecte d’urbanització. Aquesta aprovació de darrera hora 
ha limitat molt les possibilitats d’actuar en aquesta zona. Malgrat això es 
proposa reordenar l’espai i alliberar una zona de 6.857m2  de parc urbà, 
que permetrà protegir bona part del bosc de pins. La demanda presenta-
da pel promotor immobiliari als membres del Bloc va tenir el seu origen, 
precisament, en la urbanització de Cal Candi (i d’altres).

P: I quines són les novetats respecte de la zona sud de La Cen-
tral?
R: En primer lloc, cal deixar ben clar que ara la zona d’horta queda 
protegida pel catàleg de patrimoni. També cal destacar que una modi-
ficació de l’anterior pla, datada l’any 2009, preveia una superfície de 15 
hectàrees. El nou POUM les redueix a 8 i també rebaixa a la meitat les 
previsions de construcció i guanya 11.000 m2 d’equipaments pel barri.

P: L’Eixample?
R: Aquesta ha estat una petició reiteradament expressada per molts 
veïns que han participat en l’elaboració del POUM, coincident amb el di-
agnòstic dels tècnics: l’ample dels carrers no és apte per a edificis més 
alts de 10 m. Això, sumat a la manca d’espais lliures, recomana no densi-
ficar més l'Eixample. Per això el nou POUM proposa construir una planta 
menys a tots els carrers de menys de 12 metres, que són la majoria. 
L’edificabilitat a tot l’Eixample es reduirà al voltant d’un  20%, alhora que 
es garantirà una mida d’habitatge més gran (dignificació), més usos per 
a les plantes baixes, incloent el d’habitatge, i la creació d’una nova plaça.

P: Zona nord de Les Planes?
R: Un altre dels àmbits inclòs en el planejament de 1993, que es va 
moure mesos abans que el Bloc entrés a governar. Són decisions preses 
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Entrevista amb… (cont.)
poc abans de les eleccions de 2011 i si es modifiquessin podrien obligar 
l’Ajuntament a pagar grans sumes de diners. El POUM es veu forçat a 
reconèixer aquesta realitat, però limita l’edificació al mínim necessari 
per resoldre la situació de dos carrers sense sortida i guanyar zona verda 
davant del complex esportiu Salvador Boada.

P: Quines altres millores destacaria respecte al planejament vi-
gent en aquests moments?
R: Pensar l’àmbit urbà no s’ha de limitar únicament a pensar en les edifi-
cacions, també ha d’incloure places, zones verdes, mobilitat, etc. El nou 
POUM preveu l’articulació de noves places i noves zones verdes a tots 
els barris d’Olesa , potencia la centralitat dels barris i apropa els equipa-
ments al ciutadà que, alhora que evita desplaçaments innecessaris amb 
cotxe, millora la mobilitat i incentiva la creació de comerç de proximitat. 
Per sobre de tot el POUM dona solució a tots els problemes urbanístics 
que afecten a molts veïns i, en especial, a aquells que dificulten la im-
plantació d’empreses als polígons industrials.

P: Considera que el nou POUM és una bona eina per fer possible 
un urbanisme harmònic d’Olesa en els propers anys?
R: Si, ho pot arribar a ser. El POUM, de moment, s’ha aprovat inicialment 
sense cap vot en contra. Però això no vol dir que no sigui millorable. De 
fet, hem tingut un primer període de presentació d’al·legacions on se 
n’han presentat 88. Fins i tot el Bloc ha presentat suggeriments a aques-
ta primera proposta tècnica. El futur d’Olesa és cosa de tots i per això 
s’agraeix la participació en la fase d’elaboració del document inicial i l’es-
forç de tots els que ens han fet arribar propostes de millora. Però aquest 
és un procés obert i fins a l’últim moment considerem una obligació ser 
permeables a les aportacions ciutadanes, sempre que siguin viables. 
De tota manera, això no ha de fer-nos oblidar que sense un nou POUM el 
planejament de 1993 restaria vigent. Això voldria dir que no es podrien 
aplicar les propostes ciutadanes incorporades; que perviuria la descon-
nexió entre el centre de la vila i alguns barris; que tindríem espais natu-
rals, patrimonials i històrics en perill; que no hi hauria una disminució de 
la superfície urbanitzable o que seguiríem sense resoldre els problemes 
de molts polígons industrials. I ja ens podem imaginar a qui beneficiaria 
tot això.   

08640

Entrevista amb...

... Cèlia Sánchez Gómez, 
guanyadora del Concurs de Projectes d’Els Misteris d’Olesa

Cèlia Sánchez (Barcelona, 1963) ha cursat estudis de Belles Arts i és lli-
cenciada en Filologia Hispànica. Viu a Sant Boi de Llobregat i està dedicada 
plenament a la pintura i a la recerca i elaboració permanent d’un llenguatge 
plàstic personal. Ha obtingut premis en diferents certàmens, tant a Catalu-
nya com a la resta de l’Estat. La Cèlia també ha participat en exposicions 
col·lectives i n’ha realitzat d’altres a títol individual. El projecte guanyador 
consta d’11 teles amb oli acrílic, de 81×65 cm (25F) en posició horitzontal i 
cada obra va acompanyada d’una breu descripció.

P: En què es va inspirar per a fer aquests quadres?
R: Realment, en una cosa que sembla molt genèrica: la vida mateixa. Les 
vivències col·lectives, els successos que han passat i passen, tant aquí com 
a la resta del món. Es podria dir que plasmen la realitat actual que s’està 
vivint, la violència implícita. I és que hi ha imatges que no me les puc treure 
del cap i, crec que ningú tampoc. S’assembla molt al que succeeix als terri-
toris palestins i és un contrast que costa de pair.

P: Com explicaria aquesta obra al públic?
R: Primer de tot, es tracta de dues representacions artístiques diferents: 
els misteris són escultura i el projecte, és pintura. El que he fet és imagi-
nar-m’ho des d’una perspectiva d’edifici: la casa és l’ànima o la consciència 
de cada escena i cada quadre, els 11 misteris, és una finestra en terme 
mitjà. Ara bé, hi ha moltes sorpreses ja que la vida real inunda cada escena.

P: Què es pot veure en els quadres?
R: Posant com exemple els dos primers presentats, el de la pregària és la 
presentació de la figura de Crist que reflexiona. D’alguna manera, capta la 
seva versió més humana abans que li passi tot. El de la Verge Maria, l’altre 
personatge intens i important, en el seu moment de soledat. Recollint les 
dues vessants: la més humana (pensaments, sentiments) i la divina (coneix 
perfectament tot el que succeirà i com s’ha de portar, humanament, tot ple-
gat). Un dels altres que ja he fet, “El bes de Judes”, canvia totalment perquè 
apareix més gent. El personatge de Judes comparteix el pla mitjà, ara bé, al 
fons hi ha molt moviment, amb molta violència i dolor.

P: Com es va sentir quan li van dir que havia guanyat?
R: Una gran alegria i molta emoció. Estava molt implicada. Fins i tot vaig 
arribar a pensar que si no guanyava, acabaria fent igualment el projecte. 
Realment, és una història que no la pots deixar de fer. És una passió i s’ha 
d’agafar amb molta passió, també.

P: I el títol del projecte?
R: He respectat el que surten a les bases “Els Misteris de La Passió”. Ara bé, 
potser a la cartel·la que acompanyarà cada quadre posaré algun subtítol que 
descrigui millor com he adaptat cada quadre.*
(*Posteriorment a l’entrevista, el títol decidit ha estat “Impressions”)

La proposta promet no deixar indiferent al públic. I des de l’organització re-
comanen no quedar-se amb una mirada superficial. S’està treballant en que 
la mostra, que es va inaugurar el passat 7 d’abril juntament amb la presenta-
ció de les activitats de Setmana Santa, es pugui exposar a d’altres municipis.

El Col·lectiu dels Misteris d’Olesa celebra aquest any el seu 25è aniversari i 
ho ha volgut fer d’una manera ben especial. Amb la complicitat i impuls de 
l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, va proposar el repte de crear una col·lecció 
pictòrica al voltant de les onze imatges que conformen els Misteris d’Olesa, 
i que s’exposen cada any, Dijous i Divendres Sant, en diferents cases i lo-
cals del municipi. Amb l’objectiu de renovar, a través de la pintura, aquesta 
imatgeria, va organitzar un concurs de projectes per escollir una proposta 
plàstica que sintetitzés tot allò que simbolitzen els Misteris, el que evoquen i, 
sobretot, el sentiment que provoquen en qui els contempla.

S’hi van presentar un total de quatre artistes i un jurat professional (format 
per Pep Montoya, Montse Farré i Carme Margarit) va escollir la proposta de 
la Cèlia Sánchez Gómez com a la guanyadora del Concurs. La col·lecció, que 
quedarà en propietat del Col·lectiu dels Misteris d’Olesa, es podrà visitar a la 
Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura d’Olesa fins al 28 d’abril.

Olga Solà i Rivera

“Els quadres contenen moltes sorpreses 
ja que la vida real inunda cada escena”
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Esport olesà

Taekwondo
El passat 16 de març es va celebrar a 
Barberà del Vallès, el XX Open Jordan 
Internacional, que va comptar amb 
la participació de la taekwondista 
olesana Cristina Romero García, que 
va acabar al primer lloc a la categoria 
cadet (44 kg.) Enhorabona!

Twirling
El club Twirling Olesa estava preparant 
una gran sorpresa... i és que finalment 
i després de molts anys d’esforç i de-
dicació, organitzaran la competició de 
Copa de Clubs de la Federació NBTA a 
Olesa. Estaran presents diverses ca-
tegories i diferents modalitats, entre 
d’altres sorpreses. Serà al Pavelló Sant 
Bernat, els propers 8 i 9 de juny.

Gimnàstica
El passat 3 de març el Club Gimnàstica 
Olesa es va estrenar en la competició 
federada a la modalitat de Gimnàs-
tica Artística Masculina. Un total de 
cinc gimnastes, acompanyats per la 
seva tècnica, Edurne Barragán, van 
competir a Sant Boi de Llobregat a la 
categoria de Promoció 1, en la que, per 
primera vegada, van poder competir 
als 6 aparells de la modalitat: salt, 
barres paral·leles, barra fixa, anelles, 
terra i cavall amb arcs.
Samuel Linares (14è a la general, 8è 
millor nota a Salt i 9a millor nota de 
terra) Aitor Sanz (29è, amb la 2a millor 
nota a barra fixa) Nico Rincón (32è, 
7è a potro amb arcs, 8è a salt) Àlex 
Ramiro (35è) i Aleix Martínez (36è, 
9è a barres paral·leles) han estat els 

encarregats de dur el nom del nostre 
poble en aquesta modalitat esportiva.
L'equip format per aquests cinc gim-
nastes va aconseguir la 6a posició d'un 
total d'onze equips.

Santa Oliva
Dins del marc de les activitats pel 75è 
aniversari de l’Unió Ciclista Olesana, 
es celebrarà la cursa de Santa Oliva, 
prova cronometrada de BTT per adults 
amb un recorregut de 18 km. pel terme 
municipal, amb un desnivell aproximat 
de 900 metres.
També es realitzarà una pedalada in-
fantil amb dues categories: de 4 a 7 
anys i de 8 a 14 anys amb uns recor-
reguts de 6 i 12 km. respectivament 
per un circuit semi urbà.
Aquestes activitats es celebraran el 19 
de maig a partir de les 8:30 hores, amb 
sortida i arribada des de la plaça Félix 
Figueras, on hi haurà un esmorzar 
pels participants i voluntaris, a més 
del lliurament de premis.

Trail Ermites Olesa
La cinquena edició de la TEO 2019 ja 
ha finalitzat. Els guanyadors de la cur-
sa de 25 km. han estat Pol Rodríguez 
Salvador amb un temps de 2:07:29'' 
i Aida Pérez Moncho amb 2:42:54'', 
ambdós de l'equip 30+21=62.
En la cursa de 12 km. els guanyadors 
han estat Juan Carlos Galán Miró amb 
un temps de 57:57'' de l'equip Huwan-
ka i en la categoria femenina, Marta 
Nogueira Fernández amb 1:11:07''.
El Repte TEO Vertical en la modalitat 
25 km., el guanyador ha estat Sergio 
Antonio Portela d'Olesa de Montserrat 
amb temps de 2:45:43'' i 33:05'' (V). 
El Repte TEO Vertical en la modalitat 
de 12 km. el guanyador ha estat Lluís 
Mauri Vivet, amb un temps de 1:06:52'' 
i 35:28''(V).

Taekwondo II
El passat diumenge 24 de març es va 
celebrar el Campionat de Catalunya 
Infantil de Competició, al poliesportiu 
de la Mar Bella de Barcelona, amb 
una participació de més de 700 com-
petidors. L'equip del Club Harondo 2, 
amb 7 participants va aconseguir els 
següents resultats:
Carla Pacheco i Nayara Vargas (me-
dalles d’or); David Nuñez (medalla 
d’argent); Aroa Sánchez i Iker Rueda 
(medalla de bronze); Andrés Morillo 
i Pol Badia (medalla de Participació). 
Enhorabona a tots!
Per altra banda, el proper dissabte 13 
d’abril, Alejandra Paz Rivas (sots-cam-
piona de Catalunya junior i campiona 
de Catalunya cadet) participarà en el 
17è Open d’Espanya de Taekwondo 
Cadet i Junior de Combat, que es ce-
lebrarà a Vila-real. Molta sort!

Pareja en Castellón
El incombustible Antonio Pareja parti-
cipó en dos competiciones en el pasado 
mes de marzo. El sábado 2 se hizo 
presente en la Cursa de la Magdalena 
(5.6 km.) donde acabó primero en su 
categoria (Masters 60) y en el puesto 
21 en la general.
Por otra parte, el sábado 16 formó 
parte del Primer Triatlón Indoor en el 
Puerto de Grao, donde finalizó en la 
posición número 23 en la general y 
campeón en V3. ¡Enhorabuena!
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Per molts anys!
Abril
Adriana Morraja Mostazo (23), Alba Cano Bañales (18), Alba Morral Antón (22), Alba Serra Pous (4), Alexey Nurislamov (16), Angeles Valdivia Sánchez 
(82), Anna Arjona Poquet (15), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (27), 
Carme Jorba Picañol (71), Carolina Suriñach Roca (40), Cinta Alcon Franch (25), Conchi Marco Parra (59), Daniel Terradas Ricard (93), David López 
Peláez (35), Diana López (30), Eloy Cárdenas Morales (11), Encarna Peláez Montes (61), Enric Bernardó Grattesat (46), Eusebio García Romero (86), 
Eva Cano Bañales (24), Eva Diago (37), Fèlix Carreras i Gironés (62), Ferran Martínez Muñoz, Francisco Cèspedes Tena (49), Francisco Mostazo (77), 
Gemma Casulla (43), Gregorio Montoya Salas (73), Ingrid Pascual Reyes (22), Isa Fernández (37), Isaac Casanovas Resina (39), Javier Roda (32), 
Jessica García Sabarit (37), Jesús Flores Segovia (26), Joan Daví Tomàs (51), Joan Termens Prades (74), Joan Vilà Bobé (34), Jordi Caballol (44), Jordi 
Morelló López (37), Jordi Térmens López (47), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (56), Josep Amores Guevara (56), Josep Campos (73), Juan 
José Gasch Millán (78), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (78), Júlia Térmens Agut (21), Julieta Speranza (45), Laura Díaz Muñoz, Laura 
Escayola Escamilla (23), Laura Pérez Puig (43), Laura Romero Ropero (24), Leandro Taravilla Alcántara (79), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (51), Marc Altar-
riba Taravilla (24), Marc Tarrazona Closa (24), Maria Angels Pérez (59), María José Barroso (42), Maria Pous Martorell (33) Maria Pujol Fernández (25), 
Marta Comellas Alert (43), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (69), Melina Fraile Avalos (28), Mercè Jorba Climent (80), Miguel Moreno Gómez 
(23), Miquel Perpinyà Torregrosa (75), Montse Pastor Castells (54), Neus Pérez Manyà (28), Nicole Cera (17), Noèlia Quesada Carrique (28), Núria Artola 
González (60), Núria Flores Soler (25), Pedro Vázquez Pérez (46), Pep Vilà Paltor (43), Pepita Garrucho (77), Pilar Márquez Tirado (81), Raquel Amador 
Teruel (43), Renato Marzano Arcarons (31), Ricard Bernades Agüero (29), Rocío Galindo Olmo (22), Roger Forn (22), Roger Sequera Galobart (20), Rosa 
Llorens Laria (79), Rosalía Reyes Ruiz (82), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (44), Vicenç Tarrazona Rodríguez (63), Vicente Cocinero Muñoz (59).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a 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.
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Fora de joc
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Al passat mes de març, hem 
trobat aquest vehicle aparcat 
justament a la parada del bus al 
carrer Vall d’Aran. No sabem si 
el conductor ho va fer expressa-
ment o si no es va assabentar... 
però allí hi era...

Els teus comentaris, en-
via’ls al twitter del 08640 
#periodic08640

Treball

g Ofereixo lloc de treball a Olesa 
com a teixidor de telers de pla-
na. Tel: 696 678 605 (Xavier).

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

g Auxiliar de enfermería, con 
título oficial busca trabajo en 
Olesa y alrededores, también 
puedo hacer de canguro, cui-
dar personas mayores, como 
asistente del hogar; tengo ex-
periencia con niños y mayores, 
disponibilidad inmediata, precio 
a convenir. Tel: 690 340 088.

g Se ofrece chica de 16 años para 
cuidar a niños/as de entre 0 a 
12 años, en horario flexible. 
Tel: 622 181 131 (Teresa).

g Busquem catadors de pro-
ductes d'alimentació! Dó-
na’ns la teva opinió i grati-

ficarem la teva participació. 
Inscriu-te al telèfon 664 
430 021.

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

g Señor se ofrece para cuidar 
ancianos, titulación y expe-
riencia. Tel: 615 898 958.

Diversos

g Se alquila plaza de parking 
en c/Jaume de Viver esqui-
na c/Barcelona. Puerta au-
tomática. Precio 55€/mes. 
Interesados llamar al tel: 
617 30 30 42.

g Vendo moto eléctrica, solo ha 
funcionado cuatro veces, está 
como nueva. Regalo la rampa 
de madera. Precio: 600 euros. 
Tel: 93 778 1109.

g Llogo habitació, tel: 654 308 
319.

g Local en alquiler en la mejor 
zona de comercial de Mar-
torell apto para cualquier 
negocio. 500€/mes. Intere-
sados llamar al 629 386 117.

g Se vende huerto de 2000 
m2 en el término municipal 
de Esparreguera, pasado el 
puente de Olesa, dispone de 
camino particular de acceso 
directo en coche a la finca, 
con tres barracas, agua de 
riego, árboles frutales. Finca 
rústica con escritura.  Precio 
a convenir. Interesados lla-
mar al tel: 667 537 050.

g Plaça de pàrquing en venda, 
cotxe petit, accès per ram-
pa. Zona barri La Central. 
Interessats contactar al tel: 
673 859 199.

g Noi de 42 anys busca habitació/
pis per compartir, preferible-
ment a Olesa o rodalies. Tel: 
651 988 487 (Toni).

g Es ven vehicle de mobilitat re-
duïda, scooter Luna 3R, color 
vermell, pràcticament nou. Tel: 
660 445 453 (Esteve).

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.

Per molts anys Júlia!
4 Anys! De part dels avis i els tiets!

Per molts anys Dani!
38 Anys! De part de tota la teva 
família!
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Feina, feina i més feina.
Els darrers mesos hem vist com s’iniciaven noves obres i actuacions a la via pública. 
Aquesta acumulació de petites i grans intervencions és evident, però considerem necessari 
aportar algunes explicacions que ajudin a entendre el perquè de tot plegat:
1. En els darrers quatre anys, o més aviat en els darrers vuit anys de gestió del Bloc 

Olesà, la via pública, el seu manteniment i la seva millora, han estat una prioritat. No 
només no tenim la sensació que fem massa coses, sinó que, ben al contrari, tant de 
bo que haguéssim disposat de més diners per poder millorar Olesa encara més. Hi ha 
moltes zones d’Olesa on cal actuar i algunes quedaran pendents per a quan tornem 
a tenir disponibilitat. 

2. Qui pensi que allò que està passant a la via pública en els darrers temps és excepcional, 
s’equivoca. Al llarg d’aquests quatre anys s’han fet fins a tres-centes quaranta obres 
de manteniment o millora als nostres carrers. Moltes d’abast limitat, però algunes 
de gran importància, com el soterrament d’una riera a cel obert, complicada  i que 
trencava l’estructura urbana, o el canvi de la xarxa d’il·luminació de tot el municipi, 
en l’operació integral de més abast de la història recent.

3. Totes aquestes actuacions s’han fet en un context d’estricta limitació de la despesa 
pública per part de l’Estat. Any rere any, amb una gestió rigorosa, l’Ajuntament d’Olesa 
ha anat acumulant superàvits. Però l’administració central, per tal de quadrar els seus 
números, impedia que els municipis invertissin els excedents. Això va començar a 
canviar el 2017. I això explica que el 2018 fos l’any que Olesa va invertir més diners.

4. L’obra pública més transcendent i complexa d’aquest mandat havia de ser a priori 
el soterrament de la Riera de can Carreras. I així ha estat, però multiplicant-ne les 
dificultats. El calendari previst d’execució va saltar pels aires en diverses ocasions: 
a la dificultat de soterrar una via habitual d’aigua s’hi va afegir el fet que mentre va 
durar l’obra a Olesa va ploure 63 dies. En alguns casos, com a finals de novembre 
de 2018, torrencialment. 

5. Per evitar el col·lapse de la mobilitat urbana, les obres de Francesc Macià no podien 
començar fins que s’haguessin enllestit les de la Riera. Els imponderables que van 
motivar el retard del soterrament de la Riera van endarrerir l’inici de l’obra de Fran-
cesc Macià.

 
Per què Francesc Macià? 
Molts ciutadans es demanen el motiu pel qual hem entomat el repte de millorar Francesc 
Macià i per què ara. És cert que potser en un altre moment el rèdit d’una obra com 
aquesta hagués estat superior per qui té la responsabilitat de governar Olesa. Però els 

del Bloc pensem que hem de fer honor al nostre compromís de treballar des del primer 
dia fins a l’últim, sense tenir en compte la variable dels períodes electorals. Ben segur 
que arribarem al dia de les eleccions amb aquesta obra inacabada, però també sabem 
que la solució, en forma d’acabament de l’obra, estarà molt a prop, i pensem que el millor 
per a Olesa és el que compta. 
Francesc Macià ha estat des de fa anys el punt més conflictiu en la mobilitat de la nostra 
vila. És el lloc amb més accidentalitat i era una via/carretera que s’havia convertit en 
una barrera que dividia el poble. Tenia les voreres estretes; cantonades de semàfor on 
no hi cabien els vianants, i ja no diguem aquells que anaven amb cotxets o cadires de 
rodes; una parada de bus on no hi cabia una marquesina, un accés al pàrquing soterrani 
perillosíssim... problemes que no tenien solució si no era fent obra nova. Però també 
calia solucionar els problemes del clavegueram o a la necessària revisió de la imper-
meabilització de la Plaça Catalunya. I recentment s’havia detectar que la zona sud de la 
plaça de Catalunya difícilment podria aguantar gaire temps més el pes d’unes palmeres 
que, amb els anys, havien arribat a pesar prop de 4000kg. 

A Olesa encara queda molt per fer
Tothom sap, hores d’ara, que als representants del Bloc se’ls escull perquè treballin durant 
quatre anys, sencers i sense pausa. Ja va passar l’any 2015 quan vam entomar l’obra del 
carrer Calvari, però també al mes de juny de 2011, quan en les primeres setmanes del 
mandat vam arreglar voreres o vam ordenar retirar grues. Potser no acaba d’agradar, 
però volem complir amb la nostra obligació des del primer dia fins a l’últim. 
Encara queda per enllestir la urbanització de la Plaça Doctor Fleming, que ara tot just es 
redacta el projecte guanyador incorporant les aportacions provinents dels processos de 
participació ciutadana; l’enderroc de l’edifici de l’antiga escola de Sant Bernat o les millores 
en la pavimentació d’alguns carrers que fa temps que ho necessiten. S’ha de fer l’enderroc 
de l’edifici actual de la policia per guanyar aquest espai cèntric per a la ciutadania. La 
rehabilitació de cal Puigjaner gairebé està enllestida i a punt per arrencar l’ambiciós pla 
d’usos... Malgrat els molts estalvis que s’han fet en aquests anys i les moltes subvencions 
que s’han aconseguit d’altres administracions, el diners són limitats, i ha calgut prioritzar. 
I hem donat prioritat a allò que semblava més urgent, seguint sobretot criteris tècnics, i 
us assegurem que no hem parat de fer actuacions, centenars d’actuacions. 
Del que ens sentim satisfets és que l’Olesa d’avui és molt millor que la de fa vuit anys, i 
volem seguir treballant per tirar endavant tota la llista de projectes que han de fer d’Olesa 
el poble que volem viure i gaudir. 

PRESENTACIÓ LLISTA 2019 bloc olesà

DIA divendres 12 d’abril
HORA 19.30 h
LLOC Escorxador  Jacint Verdaguer 30, Olesa de Montserrat
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