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Any atípic, cap d’any diferent, 
festes especials, noves paraules 
que defineixen situacions actu-
als. És temps d’adaptar-se, re-
inventar-se i “anant vivint” com 
deia un veí l’altra dia a les portes 
del Mercat... Potser moltes co-
ses que ens han passat durant 
aquest 2020 poden resumir-se 
en aquest “anant vivint”. A la 
secció “Correu” molts olesans i 
olesanes han enviat reflexions 
i escrits on intenten valorar els 
nous escenaris plantejats per a 
tots nosaltres.

El periòdic 08640 ha volgut estar 
a l’alçada de les circumstàncies 
actuals. Durant els tres mesos 
primaverals de confinament 
hem acostat, amb informació 
i fotografies en xarxes socials, 
el que passava al poble, els 
aplaudiments de les 20 hores, 
els aniversaris confinats, les re-
sidències i el seu dia a dia. Més 
tard, vam apostar decisivament 
i encara amb més energia, pel 
comerç de proximitat, les bo-
tigues locals i els sectors que 
pitjor ho van tenir, l'hostaleria i 
les estètiques. Hem pogut tornar 
a sortir amb l'edició impresa per 
Festa Major i ara a la tardor ho 
continuem fent, com sempre.

I acabem aquest 2020 de la 
millor manera, amb una edició 
especial de Nadal i Reis, amb 
nous apartats, seccions diferents 
i oferint un producte gràfic amb 
les millors intencions: sempre 
pensat per i pels lectors i lectors.

Gràcies per la fidelitat, gràcies 
per la confiança i gràcies per 
estar mes a mes, esperant l'ar-
ribada de l'08640 a casa vostra. 
Per tot plegat, onze lletres, dues 
paraules i un desig: Bones fes-
tes!

L’equip del 08640

PD: les fotos aèries són de Tot 
Olesa Imatges

Déu n'hi do!

CASELLAS Colon, 91 T. 93 778 21 19
CASAL 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
SANT BERNAT Argelines, 96 T. 93 778 10 36
Horari ininterromput de 8.30 a 20.30 h
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Farmàcies de torn diürn  - desembre 2020
De les 08 h. del matí a les 20.30 h. del vespre

dimarts 1 VENDRANES
dimecres 2 BERENGUER
dijous 3 LEY
divendres 4 ST. BERNAT
dissabte 5 CASELLAS
diumenge 6 CASAL
dilluns 7 VENDRANES
dimarts 8 BERENGUER
dimacres 9 LEY
dijous 10 ST. BERNAT
divendres 11 CASELLAS

dissabte 12 CASAL
diumenge 13 BARGALLÓ
dilluns 14 BERENGUER
dimarts 15 LEY
dimecres 16 ST. BERNAT
dijous 17 CASELLAS
divendres 18 CASAL
dissabte 19 BARGALLÓ
diumenge 20 VENDRANES
dilluns 21 LEY
dimarts 22 ST. BERNAT

dimecres 23 CASELLAS
dijous 24 CASAL
divendres 25 BARGALLÓ
dissabte 26 VENDRANES
diumenge 27 BERENGUER
dilluns 28 ST. BERNAT
dimarts 29 CASELLAS
dimecres 30 CASAL
dijous 31 BARGALLÓ
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Salutació
Ara fa un any enfilàvem el camí 
cap al 2020 amb aquell afany de 
superació que ens empeny a afron-
tar nous reptes, i apel·làvem a la 
unitat i l’esforç col·lectiu com a eina 
essencial de progrés.
Acabem un any que ens ha posat a 
prova individual i col·lectivament, 
un any en el que hem patit pèrdu-
es irreparables, alhora que moltes 
il·lusions i plans de futur s’han 
vist aturats. Però també ha estat 
un any que ens referma en el fet 
que, només des de la generositat, 
el treball compartit i la cooperació, 
es poden superar les crisis greus. 
Un any per aprendre què és allò 
essencial i què no, per ajudar el 
nostre veí, per canviar la forma en 
la qual vivim i així protegir la salut 
de tots i totes.
Els avenços mèdics ens permeten 
entreveure un 2021 ple d’espe-
rança. Des dels ajuntaments con-
tinuarem esmerçant esforços per 
atendre totes les necessitats de la 
ciutadania i seguirem reclamant 
l’acció decidida de les administra-
cions superiors. Per això, el desig 
envers el nou any es refermar la 
confiança en la nostra comunitat, 
en la nostra capacitat per fer, de 
l’esforç individual, un bé col·lectiu.
Aprofiteu aquests dies per ser amb 
la família, dins les vostres bombo-
lles de Nadal i de convivència, amb 
totes les mesures de protecció. 
Cuideu-vos! Cuidem-nos! Passeu 
un bon Nadal i un feliç Any Nou!
Miquel Riera Rey
Alcalde d’Olesa de Montserrat

Efectes secundaris
Darwin deia que “no és el més fort 
de l’espècie el que sobreviu, tam-
poc el més intel·ligent, sinó aquell 
que millor s’adapta als canvis” i sé 
que per força haig d’adaptar-me als 
canvis d’aquest 2020, però no serà 
sense protestar una mica. 
El virus s’ha endut familiars, amics 
o coneguts d’una setmana per 
l’altra. Amb patologies prèvies o 
no, si la mort mai no ens deixa 
indiferents, aquest any s’ha tenyit 
d’un to molt més tràgic i colpidor. 
Més esfereïdor. Més difícil de pair 
perquè en molts casos no hem 
pogut ni acomiadar-nos, ni conso-
lar-nos com sempre. Ni fer-nos una 
abraçada.
Aquesta situació ens ha dictat una 
nova dinàmica en les relacions 
socials que intentem respectar. 
Aquest dictat però, té tantes inco-
herències que acabes dubtant de 
la correcció de moltes coses que 
fas, sentint-te una mica delinqüent 
davant dels altres, quan per dintre 
el sentit comú et diu que no fas res 
mal fet. Però és clar, el sentit comú 
de cadascú pot ser diferent i al cap 
del dia, resulta que has invertit 
un munt d’hores i d’energia en 
converses plenes de raonaments 
i justificacions sobre mascaretes, 
desplaçaments, restriccions in-
justes, grups bombolla, vacunes 
i conspiracions i, fins i tot, sobre 
la coreografia més adequada per 
saludar-nos. Esgotador.
Precisament, un dels temes que 
ha generat desenes de discus-
sions diàries ha estat l’ús de la 
tecnologia. Segur que Darwin ens 

miraria amb una barreja d’interès i 
estupefacció. Sí, evolucionem i ens 
adaptem a la tecnologia, però hem 
d’integrar-ne sense resistència tots 
els danys col·laterals?
Com la majoria de remeis, la tec-
nologia ha evitat grans mals, però 
està tenint efectes secundaris. En 
l’entorn familiar, les pantalles han 
estat sens dubte l’única finestra 
per veure’ns i per compartir es-
tones; una via que ha reduït les 
distàncies que, encara ara, estem 
obligats a guardar. Podem riure i 
veure’ns bufar espelmes d’aniver-
sari a l’altra banda del mòbil: ex-
traordinari, però l’escalfor de la fla-
ma no arriba. S’acaba la trucada i 
ens queda com un buit a l’estómac. 
Com una tristesa. Una sensació de 
deslligam. Confiem que sigui una 
molèstia passatgera i que aquests 
Zooms, Skypes, Whatsapps i com-
panyia no fomentin la mandra de 
retrobar-nos.
En l’àmbit professional, si bé és 
cert que gràcies als avenços en 
connectivitat, alguns han tingut la 
sort (el privilegi) de no haver d’in-
terrompre la seva activitat profes-
sional, cosa que ha estat la salvació 
indiscutible de molts negocis, --un 
remei molt eficaç--, és probable 
que tanta virtualitat hagi anat di-
luint la intensitat i l’espontaneïtat 
de moltes relacions personals dins 
de les empreses i organitzacions.
La distància física augmenta la se-
guretat davant del contagi, i hi ha 
qui defensa que també incrementa 
l’eficiència i el rendiment, però se-
gur que trobaríem uns quants de-
tractors que llistarien força efectes 

secundaris d’aquest distanciament.
Però vaja, (sospir), aquí estem… 
anem evolucionant i adaptant-nos, 
i també protestant una mica. Grà-
cies amics del 08640 per fer-nos 
d’altaveu. Molt Bones Festes i un 
millor Any Nou.
Núria Riera

El día a día
Un año diferente, en el que co-
menzamos con abrazos y risas y 
buenos propósitos, todo parecía 
que sería positivo, pero llegó el 8 
de marzo en el que hacíamos la 
Fira de la Primavera, un día ma-
ravilloso, pero que ya se veía un 
poco empañado por la sombra de 
esta terrible pandemia; durante 
esa semana ya todo eran miedos e 
incertidumbres y finalmente llegó 
el día en que se produce la explo-
sión. Parecía que no pudiera ser, el 
miedo se apoderó de nosotros para 
dar paso a la pena y al abatimiento, 
así transcurrió la mayor parte del 
tiempo en el que se suponía que 
estaríamos todos al sol y trabajan-
do con fuerza. Se fueron al traste 
todas nuestras ilusiones, terraza, 
La Passió, en definitiva, una época 
muy buena para nuestro sector.
Por suerte todo cambia y poco a 
poco nos dejan volver a una nue-
va normalidad, intentamos hacer 
las cosas lo mejor que podemos, 
cumplimos normas y horarios y 
todo parece que será como antes, 
la buena gente de este pueblo se 
volcó con nosotros: sólo se puede 
tener agradecimiento por el apoyo 
que nos dieron, es muy duro, pero 
cuando vuelves a ver a tus clientes-
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amigos en tu casa parece que el 
ánimo te vuelve.
Quizás se tendría que hablar de 
economía y de cómo hemos subsis-
tido todo este tiempo, pero prefiero 
aparcar ese capítulo; ya no hay 
remedio, este año es un parénte-
sis que hemos tenido que hacer y 
ahora nos queda hacer las cosas 
bien para poder seguir adelante y 
luchar a diario, levantar el ánimo y 
esperar que esta pesadilla acabe y 
que podamos ser nosotros mismos: 
que vuelva la alegría y el optimis-
mo, y de paso, poder subsistir en 
nuestros negocios.
Sólo os deseo felices fiestas y 
que el 2021 sea un poquito mejor. 
¡Gracias!
Mercedes (Cafè del Teatre)

8 meses
Son las 14 horas y acabo de llegar 
a la base para iniciar el turno de 
tarde. Hoy vuelvo a uno de los 
servicios que marcaron un antes 
y un después de lo que estamos 
viviendo y que inspiraron a que 
quienes hoy me leen, pudieran 
sentir de cerca un hilo de sensaci-

ones y vivencias que en su día me 
parecieron sacadas de una película 
donde misterio y ficción se unían a 
nuestras vidas como algo descono-
cido y aterrador, lo cual me llevó a 
acercar aquello que podía ver con 
mis ojos de la misma manera que 
sucedía. 
Han cambiado cosas, pero nada ha 
cambiado tanto como lo hubiése-
mos deseado. Así que les invito a 
comparar estos 8 meses...  
La afluencia de estudiantes es-
perando el autobús en una de las 
paradas más concurridas hace que 
mi memoria recuerde aquellos días 
en los que eran los grandes ausen-
tes de una etapa que parecía haber 
quedado estancada en el tiempo.
El deporte poco antes de oscurecer 
ha vuelto a la calle e incluso alguna 
bicicleta  estática que estaba llena 
de vida en el balcón con el fin de 
quien la usara pudiera darse un 
respiro a la vez que se ejercitaba, 
se han movido para regresar nue-
vamente dentro del hogar. 
Una entrevista a un famoso peri-
odista argentino hace que suba el 
volumen de la radio para poderlo 

escuchar: lleva 67 días preso del 
Covid19, su respiración entrecor-
tada denota su lenta y costosa 
recuperación haciendo evidentes 
los problemas para expresarse, he 
dicho “argentino”, si...
Oscurece pronto y las luces de los 
balcones permanecen apagadas 
mientras cada vez son más los 
pisos o casas que tienen sus luces 
interiores encendidas. Esa calidez 
que transmitían aquellas tardes 
confinadas contrastan con la fría 
soledad con que se muestran hoy 
día y ese balcón del vecino 'molón' 
capaz de montar una discoteca 
para medio barrio parece hoy un 
hogar tranquilo como el que más, 
por más que algunos desde fuera 
sigamos recordando esos minutos 
alegres que compartían y de los 
que indirectamente éramos par-
tícipes.
Hoy en los supermercados parece 
haber cambiado el no tener prisa 
de entonces, cuando ir a ellos su-
ponía una breve pero necesaria 
huida del hogar, a ser ahora la 
única visita a los mismos con la 
esperanza de que haya poca gente 
porque impera el deseo de llegar 
a casa tras permanecer gran parte 
del día fuera de ella. Una policía 
que ya no dispersa como hacían 
con sus señales acústicas a quienes 
andan por la calle irreconocibles 
bajo unas mascarillas de diseños 
cada día mejor puestas, ambu-
lancias que parecen atender otras 
urgencias que nada tienen que ver 
con la pandemia y compañeros de 
oficio con quienes nos saludamos 
ignorando un poco esa suerte de 
poder seguir haciéndolo. 
Nuestros peludos vuelven a sus 
descampados conocidos para cor-
retear su último paseo del día y la 
fauna salvaje que normalizó pisar 
el asfalto de carreteras vacías ha 
vuelto a su ajena oscuridad mer-
ced a los faros encendidos de los 
vehículos que las vuelven a habitar.
Una rotonda a la que apenas visita-
ba nadie ha recuperado la densidad 
de circulación por todos sus acce-
sos a ella y hasta los semáforos 
vuelven a ser atendidos en el rojo 
de su primer círculo por una larga 

hilera de automóviles en las horas 
punta...
Noches que se avanzan demasiado 
y calles ya desiertas a la hora de 
cenar, un grupo de jóvenes son las 
únicas voces llegadas desde el ex-
terior del autobús donde me aíslo 
del frío pocos minutos después de 
las 21:30 hasta que, en cuestión de 
segundos, cada cual coge por calles 
diferentes su camino para volver 
a casa. No muy lejos de ahí, una 
pareja aguarda su amor cuidado-
samente escondido en otro portal, 
haciendo de un tierno momento, el 
mayor y más cariñoso desafío al 
toque de queda que empezará en 
apenas 2 minutos...
Que la luz de diciembre perma-
nezca y brille muy por encima de 
la oscuridad de nuestro presente... 
¡Salud 2021!
Sergi Foguet Maestre

El 2020 sota la perspec-
tiva de la COVID-19
Aquest 2020, que aviat acabarà, va 
venir amb un munt de dificultats 
que ens van posar a prova. L’any 
va començar com tants altres, 
però ningú imaginava, a mitjans 
de març, que deixar les aules i 
anar cap a casa ens portaria fins 
on estem... Un camí ple d’inter-
rogants i amb moltes incerteses. 
Volíem tranquil·litzar les famílies 
i els alumnes, però la informació 
oficial no arribava als centres amb 
la celeritat que desitjàvem. I és 
que els dubtes i les inseguretats 
eren per a tothom i afectaven tots 
els àmbits: social, laboral, econò-
mic.... La situació de confinament 
ens va fer reaccionar com escola, 
com equip: tot
el claustre de professors/es ens 
vam coordinar, aprenent de tuto-
rials i de webinars, etcètera.
Les videoconferències no s’havien 
practicat amb la projecció que van 
tenir. L’escola, i tota la comunitat 
que la forma, viu del contacte di-
recte amb el nen, el jove i les seves 
famílies. Trobàvem a faltar aquest 
vincle emocional i que la pantalla 
ens impedia recuperar... Malgrat 
tot, allà estàvem. El dia a dia ens va 
portar a replantejar com a claustre 
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de professors/es, les programa-
cions curriculars de les matèries, 
fent seguiment de l’alumnat que no 
es connectava i parlant
amb ells/elles per telèfon de qual-
sevol dificultat que tinguessin, 
sempre intentant donar suport i 
la màxima proximitat emocional. 
Tinguem present, també, que els 
mestres i professors vam patir de 
primera mà la duresa de la malal-
tia: familiars propers ingressats
i, malauradament, amb fatal de-
senllaç.
Ara, a les acaballes de l’any, en-
foquem el 2021 amb certa il·lusió 
i esperança en veure la llum a 
final del túnel. Com a escola, som 
conscients del que cal fer i del que 
no i prenem totes les mesures de 
seguretat necessàries, mesures 
que, sens dubte, ens han ajudat a 
tenir una ínfima incidència de casos 
positius.
Aquest virus no ens ha d’aturar, 
ens farà canviar comportaments 
de manera temporal, replantejar 
situacions però, de ben segur, que 
tornarem a gaudir de tota la lliber-
tat que enyorem. Tornarem a veure 
somriure el nostre alumnat, sense 
mascaretes que ho impedeixin, i 
recuperarem les abraçades i els 
petons. Arribarà el dia i en gaudi-
rem amb més sentiment que mai.
Col·legi Escolàpies Olesa

Agraïment
Des del CF Olesa volem agrair a 
tots els comerços que aquest any 
han col·laborat amb nosaltres, tot 
i ser un any realment complex a 
nivell econòmic. També donem les 

gràcies al cos tècnic per la seva 
reina diària amb l’equip i per la for-
mació de la nova plantilla d’aquesta 
temporada. El CF Olesa us desitja 
molt bones festes!
CF Olesa

Gràcies
Fa poc menys d’un any ningú 
ens hagués dit que hauríem de 
familiaritzar-nos amb mots com 
“pandèmia”, “confinament” o “grup 
bombolla”. No sospitàvem dels mo-
ments tan dolorosos que patiríem, 
amb la pèrdua cruel de familiars i 
amics, en moltes ocasions sense 
el consol i la companyia en el seu 
últim alè. En molt poc temps ens ha 
canviat la vida, els nostres costums 
i la manera de relacionar-nos. Ens 
hem adonat de la nostra fragilitat, 
però també de la nostra força i 
de l’esperit de supervivència amb 
mostres de solidaritat mai cone-
gudes. L’economia esta patint, i 
previsiblement encara ho farà amb 
el tancament de negocis i la pèrdua 
de llocs de treball que comporta. 
Projectes i il·lusions ensorrats 
de forma injusta. La Cuineta de 
la Montse no n’és una excepció, 
tot i que sortosament hem pogut 
continuar amb la nostra activitat, 
incorporant totes les mesures hi-
gièniques i de control d’aforament 
necessàries, amb un esforç i una 
inversió important per tal de ga-
rantir la seguretat de treballadors 
i clients. Clients que han confiat en 
nosaltres i ens han donat l’escalf 
necessari per seguir endavant tot 
i les dificultats. És gràcies a ells 
que apugem la persiana cada dia 

amb l’esperança que no sigui l’úl-
tim. Per ells, també, aquest Nadal 
seguirem oferint el millor de la 
nostra cuina amb una selecció de 
plats i un menú de Nit de Nada i 
Cap d’Any que mantindrà el preu 
d’anys anteriors, per tal d’ajudar i 
agrair-los la seva fidelitat. Bones 
festes!!!
Albert (La Cuineta de la Montse)

Comerç local
Aquest any 2020 ens ha ensenyat 
la importància que té poder gaudir 
de llibertat, dels dinars familiars, 
de les copes amb amics, les sorti-
des al parc amb els teus fills i un 
llarg etcètera.
Però també de que només el poble 
pot salvar al poble. Que el comerç 
petit dona vida a la teva ciutat, 
al teu entorn i que entre tots ens 
podem ajudar a sortir endavant. 
Gràcies per confiar en mi i la meva 
petita botiga. Sense tu, jo no po-
dria seguir. Amb molt d'estima!
Mari Garcia (Cal Matalasser)

2020
Fa molts anys, tot just quan co-
mençava en el món professional, 
vaig tenir la gran sort de caure en 
mans duna persona que va ser un 
gran mestre. Aquells temps en-
cara era un aprenent, estudiava 
i treballava per fer algun caleró, 
era un món nou, un terreny des-
conegut que necessitava tots els 
meus recursos per no perdrem 
pel camí... no sabia res. Després 
d’uns anys al seu costat i moltes 
hores de feina vem acabar un gran 
projecte, vem passar per moments 

bons i dolents, el meu aprenentat-
ge va ser molt dur i forçadament 
ràpid, quant més m’esforçava, 
més “apretava”... però sempre al 
meu costat, matí, tarda, vespre 
i més d’un cap de setmana colze 
a colze, aprenent constantment, 
veient com treballava i el patiment 
costant de si estava el nivell que 
volia, he de reconèixer que va tin-
dre molta paciència amb mi, però 
sempre vaig intentar correspondre.
Finalment, una vegada acabat 
el projecte, em va dedicar unes 
paraules (...), en aquell moment, 
vaig entendre moltes coses, vaig 
ser conscient de l'objectiu que va 
perseguir durant tant de temps in-
tentant que aprengués i entengués 
cada una de les coses que em va 
ensenyar, fins i tot d’aquelles tant 
subtils que inconscientment també 
m'ensenyava dia a dia.
Aquest 2020 ha sigut un altre any 
d’aprenentatge, tant dur i intens 
com l’inici de la meva carrera pro-
fessional; amb la pandèmia ens 
hem tingut que espavilar per tirar 
endavant, d'estudiar, analitzar, 
pensar, prendre decisions difícils i 
d'entendre noves maneres de fer 
i viure.
Hem tingut que recordar lliçons ja 
apreses però oblidades i d’altres de 
noves. Hem recuperat la humilitat 
perduda i perdut l’orgull del pensar 
que tot ho sabem, de la certesa 
que no tenim res, i que el poc que 
tenim, no és nostre.
Aquest any, malgrat tot, ha sigut 
un any per posar ordre a com 
enfoquem de nou la vida, de quin 
és l’ordre de les nostres prioritats 

L’equip de Pilates&You
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personals, preguntar-nos si la nos-
tra escala de valors era correcte i 
corregir-la si cal.
Aquest any hem après de molta 
gent, de la seva solidaritat i em-
patia, dels que realment pateixen 
per tu i t’estimen. Però parlem 
també de diners, el mal dels rics i 
la preocupació dels pobres.
Resumidament direm que ha sigut 
nefast, aquesta pandèmia ha de-
mostrat el grau elevadíssim d’in-
competència del Govern Central 
(responsable en primer grau de la 
resta de subordinats autonòmics); 
la primera vegada els va agafar (si 
hem permeteu la grolleria) amb els 
pixats al ventre, aquí vem veure lo 
poc preparats que estan profes-
sionalment i la falta de previsió i 
protocols per casos d’emergències, 
i no tant sols la mèdica, sinó totes 
en global, no van saber gestionar 
l’emergència mèdica d’una forma 
ordenada i coordinada, sinó que 
tampoc totes les que van anar al 
darrera. Van prioritzar primer la 
seva imatge tirant sempre pilotes 
fora i se’n van dedicar a amagar 
la seva incompetència polititzant 
al màxim la mort de la gent. Això 
va provocar l’inici d’una nova crisi 
econòmica que empitjora encara 
més l’endeutament d’un país que 
ja esta enfonsat per dècades.
Però aquesta crisi afecta ja a la 
base generadora de riquesa del 
país, els petits autònoms. Des-
prés de tres mesos i mig tancats 
sembla ser que els governs no han 
après la lliçó, tornem de nou a un 
confinament que fa que els petits 
negocis amb una economia de su-
pervivència ja no puguin aguantar, 
recordem que porten ja cinc mesos 
acumulats sense generar un euro, 
les ajudes només son titulars (ex-
cepció de l’Ajuntament, sense el 
seu ajut, el nostre negoci ja no 
existiria).
Quan arribem al tercer confina-
ment, que malauradament és a les 
portes del nou any esperat, veu-
rem que han après dels dos dar-
rers, encara que llavors potser serà 

massa tard per milers de petites 
empreses que ja no aguantaran un 
tercer envit. Però si arriba aquest 
moment, potser ja és hora de que 
la societat civil vegi que no tot és
culpa de la mala gestió i cal que 
ens responsabilitzem que una part 
de la culpa també serà nostra. Si 
una cosa no acaba d’entendre és el 
perquè de la falta de sentit comú i 
de seny de molta gent, és llastimós 
que fem les coses per obligació i 
per la por a ser multats, no som 
capaços de fer un petit sacrifici 
per no perdre la comoditat i con-
fondre prevenció amb humiliació. 
Totes les coses es fan en equip, 
tots formem part d'un engranatge 
tant complicat que fa de la nostra 
desídia un llastre per la resta, la 
suma de tot això fa que la petita 
empresa pagui la incompetència 
dels governants i l’egoisme de la 
gent. Si no hi posem tots una mica 
de la nostra part, continuarem així 
de forma periòdica.
Ara s’acosten dies de grans festes 
familiars, menjars copiosos, so-
bretaules d’hores que enllaçaran 
amb els sopars, alegria i ganes 
d’oblidar aquest any de restriccions 
de mobilitat... un caldo de cultiu 
per començar un any amb noves 
restriccions... tingueu seny si us 
plau, per respecte als que estimeu, 
per respecte als que han sofert de 
primera mà cuidant malalts i gent 
gran, per respecte als que han 
perdut part de la seva família per 
aquesta nova malaltia que encara 
busquen com controlar (bé, potser 
ja ho saben, ara fan càlculs de be-
neficis)... si, per desgràcia gairebé 
tot ho mou el diner, la vida i la 
mort, però si aprenem del que hem 
passat, els diners ja no són una 
prioritat: saludar un amic, abraçar 
a un familiar, mirar els ulls a la gent 
i veure reflectida la seva alegria 
de retrobar-nos, ajudar a qui ho 
necessita, estimar... ser persones 
humanes amb tota la grandesa de 
la seva definició, això és viure, cap 
pandèmia podrà amb nosaltres si 
tots som un al costat de l’altre.
Cebrià Casals

Ànims
Un virus, un mal son ens ha fet 
mal, molt de mal, malauradament 
moltes persones ens han deixat 
i d'altres estan molt malaltes, 
però no et rendeixis, continua 
perseguint els somnis, desperta’t, 
aixeca’t, vesteix-te i mai en donis 
per vençut.
Superar obstacles, somiar, i si 
caus, no et quedis a terra, inten-
ta aixecar-te com  sigui, tot això 
passarà. 
Que aquest Nadal el teu cor s'il-
lumini quan recordis els que ja no 
hi són, perquè sabràs que viuen 
dins teu. Bon Nadal per a tothom!
Elies Valldeperas Costa

Lavabos
Sóc un simple ciutadà que resideix 
a la localitat des de fa uns quants 
anys i en tots aquest temps he vist 
situacions de tots colors. Sé que 
sempre es decideixen coses que 
a uns agraden i a altres no, que 
seria més o menys el que s’ano-
mena “democràcia” i ja sé que no 
acontenta a tothom.
Però lo que vull denunciar demo-
cràticament és que amb la situació 
que estem vivint avui en dia per 
la pandèmia del anomenat Covid, 
és que les persones que sortim al 
carrer perquè necessitem fer la 
compra, fer esport o passejar, sen-
se acomplir cap normativa que ens 
imposen les autoritats, i resulta 
que si tinc ganes d’anar al lavabo 
per incontinència o per lo que sigui, 
ens hem d’aguantar i pitjor si es-
tem lluny del nostre domicili. Què 
hem de fer? Tenim tres opcions:
1) La opció més fàcil és la de que 

estiguis amb un amic o amiga 
i ens deixi anar a casa seva, 
sempre que visqui a prop d’on 
tinguem el problema.

2) La segona és que estiguis a 
prop del mercat municipal i 
puguis arribar als seus lavabos 
públics.

3) La tercera és que depèn on 
t’agafi i sigui en qualsevol horari 
on no comptis amb amics ni 
amb el lavabo del mercat, bus-

quem un lloc que no sigui cap 
façana, potser un lloc apartat o 
un parc i puguem alleugerar el 
nostre problema.

Senyor alcalde i regidors: si aquest 
bitxo ens té prohibit no poder 
entrar a cap lavabo de llocs de 
restauració per exemple, perquè 
no es posen lavabos portàtils als 
carrers com quan es fa la Festa 
Major? Salut i endavant per una 
bona convivència per a tothom!
Jordi Samper (novembre 2020)

Festes
Aquest any es presenta molt dife-
rent el Nadal, però igual hem de 
recordar el naixement de Jesús 
Infant. Cada any adornava la casa 
amb diferents objectes nadalencs, 
però no tinc aquesta il·lusió, so-
lament faré el pessebre, tampoc 
penso fer felicitacions degut a 
l’ambient que viuen les famílies, no 
obstant penso demanar a Jesús In-
fant que ajudi a totes les persones 
i que s’acabi aquest virus. 
Maria Mercè Boada

Reflexions
El dia 12 de març quan vam rebre 
la notícia que havíem de tancar 
les escoles durant quinze dies, no 
pensàvem que seria un perill social 
tan gran, que es tractaria d’una 
pandèmia i que no sabríem quan 
finalitzaria. En aquests moments 
resulta difícil imaginar el dia en 
que el coronavirus es converteixi 
en un record del passat. Aquesta 
crisi global, que afecta a tothom i 
no entén de classes socials ni de 
nacionalitats té unes conseqüènci-
es tan elevades que l’únic que es-
perem és que hagi servit d’alguna 
cosa, realment la societat canviarà 
o tornarà a les seves inèrcies ha-
bituals.
Ara que per fi s’acaba el 2020 crec 
que si no som capaços de treure 
algunes ensenyances bàsiques 
d’aquesta crisi on s’ha evidenciat 
que l’important és la salut i espe-
cialment la vida, no haurà servit de 
res tot aquest patiment. Aquestes 
són algunes de les meves reflexi-
ons:
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1) El realment important és la vida 

i la salut. Hem pogut veure com 
s’han perdut gran nombre de 
vides sense ser capaços d’evi-
tar-ho, amb una sanitat i uns 
professionals desbordats. Totes 
les vides són igual de valuoses, 
però en canvi aquest virus 
s’han endut a les persones més 
grans, s’ha endut la memòria i 
l’experiència acumulada de la 
nostra societat, els referents de 
cada família i de la comunitat. 
Com es pot donar consol a un 
amic o a un familiar quan et 
diu que la vida del seu pare o 
la seva mare ha finalitzat sense 
haver-lo pogut acompanyar ni 
acomiadar-se, quantes coses 
s’han quedat sense dir i quanta 
buidor ha deixat.

2) Hem descobert que els serveis 
públics són essencials per la 
comunitat. Aquesta crisi ha 
demostrat que la sanitat pública 
és imprescindible, juntament 
amb els seus treballadors. Els 
sanitaris s’han enfrontat a la 
pandèmia fent molt més del que 
els hi corresponia, arriscant les 
seves vides i intentant suplir 
amb el seu esforç i entrega la 
falta de material, oblidant de 
forma generosa la precarietat 
amb la que havien de treballar. 
Quants professionals de la sani-
tat, que per la seva especialitat 
no podien atendre a pacients, 
s’han passat la seva jornada 
laboral fent bates amb bosses 
d’escombraries pels seus com-
panys que estaven a primera 
fila.

3) Hem de donar les gràcies a tots 
els treballadors de les residèn-
cies de gent gran, personal 
de botigues d’alimentació, de 
farmàcies, dels transports, dels 
agricultors, etcètera, a tots els 
que han garantit que la vida 
hagi pogut seguir.

4) L’educació és un gran bé a pro-
tegir. Tenir tancats a tants nens 
i nenes a casa seva ha posat a 
prova les relacions familiars i ha 
fet que es valori més la funció 
de l’educació i de l’escola. El 
professorat i els centres han 
fet un gran esforç per intentar 
assegurar que es continués en-
senyant, perquè l’educació re-
quereix contacte, relació directe 
i afecte, ja que sense aquests 
tres aspectes fa més difícil que 
es produeixi l’aprenentatge. Els 
mateixos problemes que tenien 
les persones que feien teletre-
ball, haver d’ocupar-se dels seus 
fills que estudiaven a casa i tele-
treballar, ho tenien els mestres 
que havien de compaginar les 
classes amb els seus alumnes i 
amb els seus fills. Situacions di-
fícils i complicades per tothom.

5) Es pot viure millor amb menys. 
Durant les setmanes de confi-
nament hem estat capaços de 
prescindir de moltes coses, la 
majoria supèrflues i hem après 
altres més importants. Que 
es pot passar el dia complint 
els desitjos que havien quedat 
aplaçats, llegir i gaudir de la cul-
tura. Que el plaer de compartir 
converses, sinceritat i emocions 

ens enriqueix. Que es pot men-
jar bé i de forma saludable i més 
econòmica posant-li imaginació i 
cooperant en els fogons. Moltes 
persones, fins i tot, han pogut 
constatar que no troben a faltar 
moltes rutines consumistes que 
practicaven a diari.

6) El valor del que és comú, de la 
solidaritat i de la cura mútua. 
Les situacions límit treuen el 
millor i el pitjor de l’ésser humà. 
Del pitjor han hagut actuacions 
individualistes i egoistes que 
han sorprès. Però han estat 
molts els fets on destaca la 
generositat, l’entrega i la pro-
fessionalitat. I ara vull ressaltar 
les petites accions que passen 
més desapercebudes però que 
són la base de la cura dels uns 
cap els altres. La solidaritat 
hauria de ser la base de les 
relacions entre les persones. 
Potser aquesta és la lliçó més 
important, la presa de conscièn-
cia de la fragilitat i dependència 
dels éssers humans, que els uns 
sense els altres no som res.

7) Aplicar aquestes lliçons a l’emer-
gència climàtica. Hem vist que 
com a conseqüència del confi-
nament hem millorat la situació 
mediambiental, s’ha reduït la 
contaminació de les ciutats i 
ha començat a passejar fauna 
salvatge pels seus carrers. 
Això significa que som part dels 
problema i també de la solució, 
sempre que ho vulguem ser.

Albert Einstein va assegurar que 
”la crisi és la millor benedicció que 

pot succeir-li a les persones i els 
països, perquè la crisi porta pro-
gressos". "És en la crisi on neix la 
inventiva, els descobriments i les 
grans estratègies "qui supera la 
crisi se supera a si mateix sense 
quedar superat" expressava Eins-
tein, qui també va complementar 
aquesta afirmació amb una altra 
màxima sentència:" és en la crisi 
on aflora el millor de cada un, per-
què sense crisi tot vent és carícia ".
"Sense crisi no hi ha desafiaments, 
sense desafiaments la vida és una
rutina, una lenta agonia. Sense cri-
si no hi ha mèrits”. I la crisi és tam-
bé absència de recursos econòmics 
raó per la qual no queda més remei 
que actuar com les nostres mares o 
àvies, com sempre ho han fet amb 
la família; esforçar-se, sacrificar-se 
i treballar incansablement per tirar 
endavant amb el poc que es disposi 
i elevar la creativitat a la seva mi-
llor expressió: "La creativitat neix 
de l'angoixa com el dia neix de la 
nit fosca". La crisi és en molts ca-
sos paralitzant, genera incertesa 
que bloqueja la nostra capacitat o 
agilitat a l'hora de pensar i actuar. 
Hi ha una cosa pitjor que prendre
decisions, arriscar i no encertar; i 
és no prendre-les. "Una persona 
que mai ha comès un error, mai 
ha intentat fer alguna cosa nova". 
Cal analitzar, cal reflexionar, cal 
planificar, però sobretot, cal assu-
mir la nostra responsabilitat de tot 
aquest procés de crisi, pensar que 
podem fer de forma individual per 
poder fer canvis de forma global. 
Tot i que pot semblar obvi, tenim 
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tendència a oblidar l’evident, hem 
de treure lliçons positives de la 
pandèmia. Les posicions catastro-
fistes acostumen a ser profecies 
autocomplides i això sí que ho po-
dem evitar. Hem de mirar des d’una 
altra perspectiva per trobar nous 
horitzons i noves esperances on es 
prioritzi la protecció i el benestar 
de l’ésser humà. 
Així doncs, hem d’intentar mante-
nir la capacitat de riure i de sen-
tir-nos emparats per la calidesa de 
les persones del nostre entorn, hi 
ha moments en els que no podem 
canviar el que passa al nostre 
voltant, però sí tenim la llibertat 
d’escollir com respondre a l’ad-
versitat. I com va dir el psiquiatre 
austríac Viktor Frankl: “Quan ja no 
podem canviar una situació, tenim 
el desafiament de canviar-nos a 
nosaltres mateixos”.
Elisabet Galindo, Pedagoga i Doc-
tora en Psicologia. Directora de 
l’Escola Bressol Roda Roda

La policromia de la bru-
tícia
La col·lecta esgarrifosa que vaig 
realitzar fa un parell de dies és 
representativa de l'estat deplo-
rable en què es troben les zones 
agrícoles que circumden la nostra 

vila. Us puc garantir, sense cap 
ànim de generar ganyotes de sor-
presa, que entre totes les deixalles 
recollides per la zona d'El Serrat hi 
ha un equilibri considerable entre 
envasos i embolcalls metàl·lics i 
altres productes d'origen plàstic. 
N'he pescat de totes les formes 
i coloracions; proveïts d'una ex-
traordinària multiplicitat de colors 
despuntaven escandalosament per 
damunt de la continguda paleta 
cromàtica de la brolla mediterrània 
tant les llaunes com el rebregat 
alumini de folrar entrepans. Els 
plàstics, manufacturats per a obeir 
els diferents destins que els foren 
comanats en les línies de producció 
adquireixen mil i un rostres.
En la fotografia descobrireu copes 

troncocòniques de tija escarran-
sida les quals en el seu moment 
hostatjaren cremes i gelats re-
blerts d'additius i altres postres 
refrigerades prodigioses pel seu 
alt contingut en sucres que tant 
atreuen, gràcies al seu ineludible 
cant de sirena, a la legió de diabè-
tics desassenyats a més del joc de 
seducció que estableixen amb la 
quitxalla més llepafils en qüestions 
edulcorades. Aquest 'custard' de 
polvos i la trufa a base de garrofí 
també provoquen boqueres de 
desig en un ampli espectre de la 
població, poden arribar a ostentar 
el prestigi de ser el colofó iniguala-
ble per a clausurar un bon banquet 
bulímic.
Per altra banda, cal fer un esment 
al tapís 'tutti colori' de cartutxos. 
Aquest objecte perviu engrapat 
fermament a la nostra quotidia-
nitat, és tan nostre que talment 
sembla posseir el mateix valor 
simbòlic i emocional que ostenta 
un personatge tan intrínsec i hi-
podèrmic dins de la sensibilitat de 
l'olesà de bé com ho és el 'nen de 
les coques'. Els projectils d'escope-
ta -malson de perdius, conills i pa-
parres- continuen sent un sospitós 
habitual puix romanen pel terme 
vessats per desenes com si es 

tractés d'un confeti matusser que 
escampa la seva cridòria multico-
lor a tall de celebració de la trista 
i patètica disbauxa que congrega 
als caçadors olesans a acaronar 
en grup el succedani protètic de 
les seves carències en temes de 
virilitat. A més a més d'aquests 
elements, abraonat sense virulèn-
cia, amb menys ínfules de prota-
gonisme, als estrats que formen el 
cúmul de la merda aplegada, s'hi 
barreja amb un clar posat resignat 
l'escampadissa del parament de 
pícnic indispensable quan es té la 
pretensió de realitzar un àpat do-
minical pleinairista amb cara i ulls. 
No cal fer esment de la presència 
de les ampolles emprades com a 
mosquers, les quals, abans de ser 
reciclades per congregar-hi cadà-
vers entomològics, contenien glops 
cristal·lins dotats amb les gràcies 
sadolladores de l'assedegament 
més rutinari extretes d'algun bro-
llador d'Albarracín o de Viladrau. 
Val a dir que tal enginy extret 
directament del ventre dels con-
tenidors grocs es troba tan arrelat 
al nostre terme com ho està la 
tradició d'anar a buscar farigoles 
cada divendres sant o, així mateix, 
el ritual d'anar a comprar un tortell 
tot sortint de missa de dotze quan 
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el regust de l'hòstia sacramental 
encara ronda adherit als premo-
lars.
Jordi Abellan Sastre

L’AVO en la crisi de la 
Covid-19
Des de l’inici de les limitacions de 
mobilitat imposades pel Govern per 
evitar els contagis per coronavirus, 
l’AVO va haver d’anular totes les 
activitats programades i la cele-
bració del 25è aniversari.
L’acció dels voluntaris de l’AVO es 
realitza principalment en l’àmbit 
del suport a les persones grans i 
precisament aquest col·lectiu està 
dins del grup més vulnerable i de 
major risc a l’hora de patir els 
efectes del virus.
S’han tancat els centres de dia, el 
casal cívic, l’esplai de gent gran, 
els espais de trobada a les associ-
acions de veïns... El nostre disgust 
com agents socials prové de la 
impotència davant els efectes tan 
devastadors que han tingut en la 
majoria d’avis l’aïllament forçat al 
que s’han vist sotmeses totes les 
persones grans a més que algunes 
d’elles viuen soles i sense una xar-
xa familiar de suport.
Tots els nostres esforços per 
combatre aquest aïllament s’han 

centrat bàsicament en mantenir 
el contacte entre voluntaris i  les 
persones grans a través de l’acom-
panyament telefònic trucant-les  
periòdicament i en ocasió dels seus 
aniversaris.
Hem de continuar protegint a les 
persones grans i no deixarem de 
treballar per aconseguir una millo-
ra en el seu benestar per la qual 
cosa animem a la població a impli-
car-se en projectes de voluntariat 
i a adherir-se a l’AVO.
Associació Voluntaris d’Olesa

Observació
M’encanta el meu poble. No és el 
més bonic del món, ni ha crescut 
massa bé, i té força mancances, 
però sóc d’aquí de tota la vida i 
m’encanta. També la seva gent. 
Però darrerament hi ha zones 
per on passo i em sento insegu-
ra. Especialment si vaig amb els 
meus fills. A ple centre. Darrere 
de l’Ajuntament, la zona que hi 
ha a tocar al Casal d’Avis del parc 
municipal i les escales del darrere, 
mirant la pista d’skate des de dalt, 
ha esdevingut centre de trobada 
de persones amb certs problemes 
d’addiccions i “trapitxeos” varis, 
sovint a plena llum del dia, i en 
un estat de salut lamentable. La 

veritat és que fan pena, són molt 
joves i s’acostumen a acompanyar 
de jovent del poble també.  
Jo em pregunto: només ho veiem 
la ciutadania? I el Govern local no 
ho veu? Per què no es donen di-
rectrius per ajudar aquesta gent? 
No es poden activar els Serveis 
Socials en aquest sentit? I reforçar 
la vigilància en aquests punts? Són 
molt evidents, clars i constants. 
Ajudem-los a ells i deixem de mirar 
cap a un altre costat! Està molt bé 
la cara A del poble, il·luminat i pre-
ciós. Però la cara B continua sent-hi 
en girar la façana de l’Ajuntament.
E.V.

El periòdic 08640 no es fa respon-
sable del contingut de les cartes 
(opinions, comentaris, rèpliques 
i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret 
de publicar-les i resumir-les si és 
necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per 
falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a 
aquesta secció s’han de signar amb 
el nom i cognom de l’autor, DNI, 
telèfon i adreça. S’han d’adreçar 
a l’a/e: periodic08640@gmail.com
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Empreses, entitats  i serveis
Santa Claus
Per aquest Nadal, les botigues 
d’Olesa treballen per ajudar a Santa 
Claus. I és que a tots els comerços 
associats a l’Associació de Botiguers 
i Comerciants d’Olesa els nens i 
nenes podran aconseguir les cartes 
oficials per desprès depositar-les a 
una de les 12 bústies instal·lades 
en les botigues. Esperem bones 
notícies!

Pilates
En Pilates & You treballem en tots 
els plans la mobilitat, flexibilitat, 
rigidesa òssia, estiraments, to-
nificació, patrons de moviment, 
reeducació postural, així com, la co-
ordinació i concentració, tècniques 
respiratòries, equilibri, estabilitat 
estàtica, control central, reforç de 
la musculatura i micromusculatura 
profunda a través de les cadenes 
musculars i creuades, així com de 
la faixa abdominal i lumbar, i del sòl 
pèlvic,.. Ho treballem tot!!
Som capaços, a través de la nostra 
experiència en ‘Tècniques de reha-
bilitació i del moviment’, d'acom-
panyar al client en la consecució 
dels seus objectius, la readaptació 
a l’esforç, condicionament físic o 
rendiment.
Ajudem a treballar el cos per acon-
seguir un augment en la resistència, 
força, flexibilitat i, una millora en 
la postura i la tècnica, adquirint 
patrons correctes de moviment, 
en definitiva, recuperar l'equilibri 
del cos i el benestar de la persona. 
Tractem el teu cos? treu-te una 
motxilla i anys de sobre, no esperis 
més i consulta'ns!!
“Ets tan jove o tan vell com et sents. 
Si la teva esquena és rígida amb 30 
anys, llavors ets vell. Si aconseguei-
xes que sigui mòbil i flexible als 60, 
llavors et seguiràs mantenint jove”. 
(Joseph H. Pilates).
Disposem de 137m d'estudi pre-
parat per a realitzar classes de 
entrenament funcional, moviment 
eficient & salut.
Classes Pilates Mat i Studi (amb apa-
rells), individual i grupals (3-6per-
sonas), Hipopressius, servei de 
Fisioteràpia, Osteopatia i Reflexolo-
gia Podal, entre molts d’altres ser-

veis i activitats, complint amb les 
normatives i mesures estipulades 
d'aforament, i també, les pertinents 
a higiene i desinfecció del centre. 
El nostre estudi es manté obert, 
amb totes les garanties d'higiene 
per a mantenir al nostre equip de 
professionals i clients a resguard de 
qualsevol virus.
- Ús de màscares per part de l'alum-

ne i dels professionals del Centre.
- Protocols d'higiene.
- Sanegem l'ambient.
- Neteja exhaustiva.
- Distància de seguretat, etcètera.

Siguem tots responsables de la 
nostra salut i de la salut dels al-
tres. T'esperem en Pilates & You, 
c/Anselm Clavé, 132, Baixos, Olesa 
de Montserrat. Web: www.pilate-
sandyou.es; tel: 93 778 5684 / 618 
554 461 i comença a moure't de 
manera segura i saludable!

Calendari Solidari 2021
El passat dimecres 2 de desembre 
es va presentar oficialment el Ca-
lendari Solidari 2021 de l’Associació 
Santa Oliva i produït pel periòdic 
08640. A l’acte, a l’Escorxador es 
van presentar les fotografies que 
componen aquesta edició anome-
nada “Campions i campiones” amb 
l’eix de l’esport i amb la participació 
de campions i campiones de dife-
rents disciplines esportives i usuaris 
i usuàries de l’Associació. Durant 
l’acte, el president de l’entitat va 
dedicar unes paraules a la Rosa 
Segura, fundadora de l’Associació 
i que ens ha deixat fa uns mesos. 
Els calendaris ja estan a la venda 
en diferents llocs del poble i els di-
ners recaptats per la venda seran 
destinats a l’entitat olesana.

La Marató 2020
Al col·legi Escolàpies d’Olesa sem-
pre hem realitzat activitats de sen-
sibilització i formació relacionades 
amb “La Marató” i,  evidentment 
aquest any, també ens hi hem llan-
çat de valent. Ens hem implicat en 
les dinàmiques del nostre alumnat 
per tal de potenciar la creativitat, 
impulsant una tasca i aconseguint 
una aportació econòmica per a “La 

Marató” venent a les famílies el 
que han elaborat els/les nostres 
alumnes.
La solidaritat ens ha acompanyat 
en la preparació d’una Marató ex-
cepcional,  donada la realitat que 
estem vivint. Això ens ha permès 
adonar-nos que és una gran veritat 
el fet que “aquesta Marató toca a 
tothom” i això ha fet necessari, més 
que mai, promoure activitats per 
recaptar diners malgrat les restric-
cions sanitàries i les problemàtiques 
individuals.
A Educació Infantil,  l'alumnat de P5 
van realitzar un dibuix que va pintar 
l'alumnat de P-3 i P-4. A Primària, 
es va dissenyar un pin amb un nen 
o nena amb mascareta. I a  l'ESO 
es va dibuixar també un pin, on el 
món envoltava la Covid. Vàrem vo-
ler simbolitzar la nostra lluita diària 
a l’escola contra aquest nou virus.
Agraïm a les nostres famílies la seva 
generosa aportació que ens ha per-
mès col·laborar activament a la re-
cerca de respostes als interrogants 
que planteja aquesta nova malaltia. 
Moltes gràcies a tota la comunitat 
educativa de la nostra escola!
Escolàpies Olesa

APP Impulsa Olesa
L’Ajuntament en col·laboració amb 
l'Associació de Botiguers i Comer-
ciants Olesa Comerç i el Mercat 
Municipal, posa a disposició dels 
olesans l’app Impulsa Olesa. Una 
aplicació que té per objectiu impul-
sar el comerç local.
A través d’aquesta aplicació dispo-
nible per a mòbil i tauleta (Android 
i iOS) i d’una targeta moneder els 
clients es poden beneficiar de des-
comptes i promocions als comerços 
locals adherits. L’aplicació Impulsa 

Olesa ofereix tota la informació que 
publiquen els establiments locals, 
permet accedir a descomptes i co-
nèixer totes les promocions vigents. 
També es pot consultar informació 
referent a les entitats locals, alhora 
que inclou un apartat de notícies de 
premsa local i l'agenda d'activitats 
del municipi.
Per a registrar-se, s’accedeix des-
carregant l’aplicació “Impulsa Ole-
sa” o fent la sol·licitud en el mateix 
establiment adherit.
Conveni
El passat 17 de novembre, la Comu-
nitat Minera Olesana i la Plataforma 
Atenció Usuaris d'Olesa (P.A.U Ole-
sa) han signat un acord a través del 
qual les dues cooperatives obren el 
camí a tirar endavant diverses col-
laboracions per seguir vetllant pel 
benestar dels olesans i les olesanes 
des dels valors del cooperativisme.
Concretament, gràcies a aquest 
acord, els socis i sòcies de la co-
operativa de l'aigua podran gaudir 
d'un tracte preferent en els serveis 
que ofereix la P.A.U Olesa en temes 
d'ajudes, acompanyament i asses-
sorament social i sanitari per a la 
gent gran. A més a més, tindran la 
primera visita totalment gratuïta i 
se'ls aplicarà un preu reduït per a 
les següents.
La P.A.U. Olesa va sorgir durant la 
tardor de 2019 i, des d'aleshores, 
ha engegat diversos projectes al 
municipi enfocats a oferir serveis
d'acompanyament a la gent gran. 
La iniciativa està impulsada per un
equip de persones professionals 
especialitzades en l'atenció a les
persones amb dependència. Entre 
els serveis que ofereix la cooperati-
va hi destaca també el de l'assesso-
rament i l'acompanyament a l'hora 
de sol·licitar ajudes tècniques com 
cadires de rodes o crosses. Alhora, 
de forma periòdica la cooperativa 
organitza activitats enfocades a 
fomentar l'envelliment actiu entre 
els olesans i les olesanes.

Premiat
L’olesà Llorenç Petràs ha estat pre-
miat pels prestigiosos Gourmand 
World Cookbook Awards, un dels 
més prestigiosos certàmens de les 
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publicacions gastronòmiques, a la 
categoria “Millor llibre de bolets 
i fongs” per la seva obra “Comer 
setas”. En aquest llibre, Petràs fa 
un recorregut pels principals bolets 
comestibles, anècdotes, curiositats 
i secrets de cuina, i introdueix el 
lector en les cuines d'alguns res-
taurants emblemàtics per oferir 
un ampli receptari que permeti 
treure'n el màxim partit als fogons.

On line
Des del passat 19 d’octubre, les 
activitats presencials al Casal Cívic 
Olesa (Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies) han quedat 
suspeses, arran de les mesures 
dictades pel PROCICAT, per tal de 
prevenir la transmissió del virus de 
la Covid 19 i protegir la salut de la 
població.
Davant d’aquesta mesura ens hem 
vist amb la necessitat de reinven-
tar-nos de forma ràpida per tal 
que les persones puguin continuar 
gaudint de les activitats, ni que sigui 
a distància i en format digital. Mal-
auradament no totes les activitats 
s’han pogut reconvertir, la tipologia 
d’activitat o la bretxa digital (so-
bretot en persones grans) han fet 
que n’hàgim hagut de suspendre 
algunes, fins que es puguin tornar 
a passar a presencial.
Les que s’han pogut passar a for-
mat digital han tingut molt bona 
acollida: ioga de l’Associació Do-
nes i Progrés, Creacions manuals i 
Cuidem de forma natural la nostra 
salut, per exemple.
Les dinàmiques de relació social 
i vincles positius creats presenci-
alment durant aquests anys, han 
permès que aquestes activitats 
funcionin, que els persones siguin 
constants i que hi posin ganes i bon 
humor.
Destacar el taller “Entrenament de 
la memòria”, que tot i ser una acti-
vitat on hi ha bàsicament gent gran, 
la bretxa digital no ha pogut amb 
aquest grup de 10 persones que han 
fet un gran esforç i amb molta força 
de voluntat i moltes ganes han pujat 
al tren de les activitats en línia, per 
no perdre el contacte entre elles i 
les ganes d’aprendre.
Des del Casal, amb l’ajuda de la 

tallerista, de forma individual, se’ls 
va ensenyar a posar l’aplicació al 
mòbil o ordinador i a accedir a l’aula 
virtual. Per alguns era la primera 
vegada que ho feien, i tot i que va 
costar una mica, ara estem molt 
satisfetes amb el resultat. Les per-
sones estan contentes i agraeixen 
aquest moment a la setmana en què 
es poden trobar virtualment.
Tota aquella gent gran, que ha que-
dat fora de les activitats en línia, 
se’ls està fent un acompanyament, 
telefònic o amb cites prèvies al ca-
sal, per veure com estan, i oferir-los 
exercicis de memòria, activitats per 
pintar... Evidentment tothom espe-
ra amb ganes poder tornar a venir al 
casal i recuperar les activitats i les 
relacions socials presencials.
Cristina Miret Jorba
Responsable

Ús o abús del mòbil?
Et serà difícil respondre amb since-
ritat si ja has traspassat la línia que 
separa “l'ús de la necessitat”; l'ús 
del mòbil i les xarxes socials (XXSS) 
com un recurs d’oci és diferent a la 
necessitat de fer-los servir de ma-
nera impulsiva. Com detectar-ho? 
Fàcil. Suma tots els moments que 
per avorriment encens el mòbil: 
aquest és l’abús que en fas d’ell. Un 
cop has adquirit aquest hàbit costa 
molt trencar amb ell. Si és el teu 
cas no et sentis culpable, doncs la 
majoria d’apps que utilitzes estan 
dissenyades per a crear addicció: 
Al ‘Stanford Persuasive Technology 
Lab' fa anys que s’utilitza el ‘big 
data’ (entra les que es troben les 
teves dades) per investigar sobre 
l'estudi de la 'captologia' (Fogg. B. 
J., 2010) "Amb les xarxes socials po-
dem afectar la conducta i les emo-
cions del món real a nivell mundial 
sense despertar la consciència de 
l'usuari. Ells no tenen idea del que 
passa". Zuboff, S. (2020)
El drama està més que servit si par-
lem de com afecta als adolescents 
d'entre 14 i 20 anys: s’ha demostrat 
que els comportaments addictius 
en adolescents per ús abusiu del 
mòbil precedeixen als trastorns 
depressius (Zhao. P., Lapierre. M., 
Custer. B., 2019).
L’abús de les xarxes socials  fa que 

les persones substitueixin la cerca 
de 'sentit d'autorealització' per la 
‘necessitat d'autoexpressió dels 
assoliments' (Sánchez. S., 2016): 
'Si no ho puc mostrar, no té valor’. 
Hi ha persones que poden arribar 
al punt de creure's que són allò que 
mostren i es defineixen des d'aquest 
rol, obviant i infravalorant(-se) la 
resta d'aspectes que també formen 
part de la seva vida.
La doctora L'Ecuyer, C. (2018) ha 
estudiat les conseqüències de l’ús 
del mòbil en l’aprenentatge dels 
nens i adolescents, i ha destacat 
les qualitats humanes que cal de-
senvolupar per poder garantir un 
ús i no l’abús (‘l’ús fanàtic’ que ens 
arrossega a deixar-nos dominar 
pels estímuls que ens provoquen 
recompenses immediates):
•	 Capacitat	d'atenció	i	concentració	

que no admet distraccions.
•	 Temprança,	capacitat	d'autocon-

trol i d'inhibició per poder endar-
rerir la gratificació, controlar els 
impulsos i moderar-los davant el 
bombardeig continu d'estímuls.

•	 Capacitat	de	distingir	el	que	és	
privat del que és públic. Tenir 
sentit de la intimitat i discreció.

•	 Sentit	de	la	rellevància.	Capaci-
tats de reconèixer el que té sentit 
i el que no.

•	 Sensibilitat	per	poder	sintonitzar	
amb la bellesa, amb la dimensió 
estètica de la realitat. 

En els últims temps he vist moltes 
campanyes sobre l’ús del mòbil 
adreçades als joves, cosa que cri-
tico, perquè estem obviant que els 
adults també patim el problema: 
per educar als fills i filles en l’ús 
del mòbil, primer hem d’educar als 
pares, mares I professorat. Així de 
concís. Per què pels nens, nenes 
i joves som un referent, i de res 
serveix que els diguem el que han 
de fer si nosaltres no transformem 
les paraules amb hàbits. Sent cons-
cient d'això, hi pots fer alguna cosa 
al respecte, oi?

Pol Rodríguez i Salvador
Coach d’alt rendiment
@poldolesa
hola@lactic.cat
*(tota la bibliografia citada la tro-
baràs al perfil de Facebook).

Fira de Nadal
Malgrat les restriccions, la Fira de 
Nadal d'Olesa tanca una edició es-
pecial en un any marcat per la pan-
dèmia. Enguany l'espai ha comptat 
amb 24 paradetes de diferents sec-
tors artesanals, menys de la meitat 
que el 2019. El que s’ha hagut de 
suspendre han estat els habituals 
espectacles com La Carassa o les 
actuacions de les corals.

Dones olesanes
Després de l'èxit del llibre "Desco-
brint Olesa", que ja ha venut més de 
600 llibres, l'editorial olesana Edici-
ons Paper d'Estrassa està treballant 
en un nou projecte, "Dones Olesa-
nes". En una societat en la qual les 
dones no tenen prou visibilitat i els 
espais de poder tradicionalment es-
tan en mans d'homes, és necessari 
col·laborar a trencar aquesta dinà-
mica i reivindicar el testimoniatge 
de quinze dones olesanes. Ho volem 
fer a través d'un projecte que rei-
vindiqui les seves aportacions des 
de diferents disciplines i que ajudi 
a divulgar la seva trajectòria, sigui 
professional o de compromís amb el 
municipi d'Olesa. Cada testimoni es 
presentarà amb una il·lustració i un 
text explicatiu. Aquestes han estat 
escollides per una comissió forma-
da exclusivament per dones del 
municipi. A més, també, s'editaran 
capses pedagògiques per treballar 
la temàtica als centres educatius 
d'Olesa.
Les quinze il·lustracions que estan 
treballant en el nou projecte són: 
Montse Cascante, Maria Grimau, 
Ona Boixader, Jenifer Ambròs, 
Judith Matas, Marta Font, Alícia 
Latorre, Inma Clemente, Núria Fan-
dos, Marta Martínez, Sara García, 
Eva Fernández, Anna Agudo, Lara 
Pallarès i Mònica Ortega. Els textos 
aniran a càrrec de la periodista 
Mireia Baró.
Per fer realitat el projecte, l'editorial 
busca empreses que vulguin do-
nar-hi suport. Aquelles que vulguin 
col·laborar-hi es poden posar en 
contacte amb l’editorial mitjançant 
el correu electrònic: comunicacio@
paperdestrassa.cat

Empreses, entitats  i serveis (cont.)
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Entrevista
“El 5 de gener els Reis 
rebran els nens i nenes 
a la Plaça de Catalunya”

El regidor de Festes, Jordi 
López, ha confirmat la pre-
sència dels emissaris reials 
i dels Reis d’Orient el proper 
dimarts 5 de gener, sempre 
que el temps i, sobretot, la 
situació provocada per la Co-
vid-19 ho permeti. Hem pogut 
parlar amb ell per conèixer més 
detalls d’aquest dia màgic per 
a la canalla.

P: Com seran els Reis enguany?
R: La pandèmia ens obliga a 
ser més creatius i creatives que 
mai per rebre els Reis d’Orient a 
Olesa, amb la il·lusió de sempre 
i amb el màxim respecte per la 
salut de tots i totes. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament d’Olesa –junt 
amb les entitats i el voluntariat 
en situació d’emergència i altres 
col·laboradors i col·laboradores- fa 
setmanes que hi treballem.
El dimarts 5 al matí arribaran els 
emissaris reials, que visitaran 
Olesa i passejaran en cotxe per 
nombrosos carrers. Així sabrem 
que els Reis estan a punt d’arribar. 
A la tarda del mateix dia 5 hem 
demanat a Ses Majestats que ens 
acompanyin i saludin en directe els 
nens i les nenes d’Olesa des de la 
plaça de Catalunya. També estem 
preparant un espectacle cultural 
màgic.

P: En què consistirà aquest 
espectacle?
R: Per donar la benvinguda als 
Reis d’Orient, hem preparat un es-
pectacle audiovisual amb el conte 
“Nit de Reis, nit d’il·lusions”, escrit 
per l’autora olesana Pepa Fraile i 
narrat per diferents col·laboradors 
i col·laboradores de la nostra vila. 
A continuació, l’Alcalde lliurarà 
als Reis d’Orient la clau màgica 
que obre totes les cases d’Olesa. 
Enguany no es podran “llançar” ca-
ramels, però tots els nens i nenes 
rebran un obsequi.

P: Qui pot assistir a l’acte de 
benvinguda als Reis?
R: L’acte presencial va dirigit so-
bretot als nens i nenes d’Olesa fins 

a 12 anys. Les places són limita-
des, ja que la situació sanitària 
només permetrà l’entrada de 500 
persones en cada una de les repre-
sentacions que es faran. Per poder 
facilitar que el màxim de nens i 
nenes puguin veure l’espectacle a 
la plaça, demanem que només un 
adult acompanyi als infants.
La resta d’olesanes i d’olesans 
podran seguir l’acte en directe des 
de casa a través del youtube de 
l’Ajuntament. Així cedirem l’espai 
disponible als veritables protago-
nistes del dia: els nostres nens i 
nenes.

P: Quantes representacions hi 
haurà?
R: Està prevista una representació 
cada hora, des de les 18:00 fins a 
les 21:00 hores.

P: Està previst fer més repre-
sentacions?
R: Aquesta és una situació que mai 
abans havíem viscut. Si hagués 
més sol·licituds, estem estudiant 
les opcions per tal que totes les 
nenes i nens que vindrien a saludar 
als Reis ho puguin fer.

P: Com es poden aconseguir les 
entrades?
R: Per aconseguir les entrades, cal 
entrar a la plataforma “Entrapolis” 
(www.entrapolis.com/entrades/
benvinguda-als-reis-dorient-dole-
sa-de-montserrat) i fer la reserva 
prèvia. Es pot fer amb el mòbil, 
amb la tauleta o amb l’ordinador. 
La plataforma estarà activa les 24 
hores des del dia 21 de desembre a 
les 8:00 hores fins al 4 de gener a 
les 12:00 hores. Excepcionalment, 
les persones que no disposin de la 
tecnologia necessària i necessitin 
ajuda per reservar les entrades 
podran anar a la Casa de Cultura 
en horari de dilluns a dissabte (de 
10 a 13 i de 17 a 20 hores) i els 
diumenges (de 12 a 14 i de 17 a 
20 hores) excepte el 24, 25 i 31 de 
desembre i l’1 de gener.

P: És imprescindible reservar 
entrada?
R: Si. El dimarts 5 caldrà portar 
l’entrada impresa o desada al 
mòbil, i és important destacar que 
sense entrada, no es podrà accedir 
al recinte, és a dir, no cal anar a la 

plaça de Catalunya per si algú no 
es presenta i queda alguna cadira 
lliure. Això es fonamental per com-
plir amb la normativa i així poder 
fer l’acte.

P: On seran els punts d’accés 
al recinte?
R: Hi haurà dos zones d’accés 
amb 8 punts de control d’entrades 
on també es verificaran totes les 
mesures de seguretat. Aquestes 
zones d’accés es localitzaran a 
l’Av. Francesc Macià, a l’altura de 
la plaça de Catalunya. En aquests 
punts es prendrà la temperatura 
a totes les persones i es desin-
fectaran les mans. Caldrà portar 
ben posada la mascareta durant 
tot l’acte, venir amb les mans ben 
netes i respectar en tot moment 
les distàncies de seguretat.
És molt important que la gent 
arribi 15 minuts abans de la re-
presentació que tingui assignada, 
no abans.

P: A l’acabar l’espectacle, hi 
haurà sortida i entrada de 
gent...
R: Un cop finalitzi l’espectacle, es 
sortirà de la plaça de manera orde-
nada i per files. És molt important 
que ningú es quedi per la zona, ja 
que aniran arribant les persones 
de la representació següent i no 
es poden formar aglomeracions 
incontrolades.
Per evitar les concentracions, la 
sortida es farà per punts diferents.

P: Hi haurà alguna zona res-
tringida? I si algú ha d’anar 
a una botiga o a un bar de la 
zona?
R: L’accés a la zona de la plaça 
de Catalunya estarà restringit, si 
bé s’habilitarà una zona de pas 
per accedir als domicilis i establi-
ments. En cap cas estarà permès 
aturar-s’hi.

P: Per què és tan important 
seguir totes aquestes indica-
cions?
R: La seguretat de la ciutadania és 
el primer de tot. Aquesta és la ma-
nera de poder garantir-la i, alhora, 
poder celebrar una festivitat tan 
important per als nostres infants. 
Per mantenir la il·lusió i la màgia 
d’un dia tan especial, totes i tots 

hi tenim un paper decisiu.
Sabem que també és un dia d’il-
lusió per als adults i, especialment, 
per als nostres avis i àvies. En-
guany, la participació de tothom 
ha de ser diferent respecte d’anys 
anteriors. La realitat és ben tos-
suda i fa mesos que ens obliga a 
readaptar-nos a les noves circum-
stàncies. Aquest ha de ser un dia 
de felicitat i de màgia; per acon-
seguir-ho és necessari comptar 
amb la complicitat i la cooperació 
de tota la ciutadania.

P: I comptar també amb la col-
laboració del públic... El paper 
de les entitats i els voluntaris 
també és clau en aquest sen-
tit?
R: A l’acte de benvinguda als 
Reis d’Orient participa molta 
gent: entitats olesanes, volunta-
riat en situació d’emergència, col-
laboradors i col·laboradores habi-
tuals i diferents departaments de 
l’Ajuntament amb el departament 
de Festes al capdavant. Un gran 
nombre de gent per aconseguir 
que aquest dia sigui inoblidable. A 
tots i a totes, un agraïment molt 
especial i el respecte màxim per la 
feina que fan i que faran.

P: Si hi ha dubtes, on s’ha 
d’adreçar la gent? 
R: Qualsevol dubte que tingui la 
ciutadania pot adreçar-se a la Casa 
de Cultura o bé enviar un correu 
a festes@olesademontserrat.cat.

Redacció 08640
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•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

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

Elisabet Campos
Nº AICAT: 6516
T. 663 606 191
Anselm Clavé 116
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

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

Llar

Av. Francesc Macià 10 A
Olesa de Montserrat
93 119 88 74 / 661 114 791
www.laclauserveisimmobiliaris.com

Passeig del Progrés, 52 · Olesa de Montserrat

Alfons Sala, 71
93 772 98 30

Telepizza.es/App

Informació: bondia.business@gmail.com
whatsapp 609878233
www.bondiabondia.wordpress.com
Primera sessió informativa de franc i sense compromís.

Desenvolupament personal 
i gestió del canvi
Especialització en canvi 
de carrera professional, 
emprenedoria i recerca de feina.

2a sessió descompte de 20%

Pg del Progres, 21 
93 778 19 51
638 84 80 77

boreanas2011@gmail.com
         @centrebore

Tel: 931156792/    674349899
Anselm Clavé 60, 08640 Olesa de Montserrat
www.novamedicum.com

C/ Barcelona, 58 Loc.
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 17 00  whatsapp 654 336 793
info@hogava.com   www.hogava.com

www.periodic08640.com

626 684 065 / 635 810 173 
periodic08640@gmail.com Arribem a totes les cases!

Reformes  integrals.  
Cuines, banys i armaris. Obra nova
Jaume de Viver,5 
93 778 23 35 www.topcyser.cat
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Desembre 2020

Dimarts 15
Directe a Instagram amb Javier 
Royo. A les 19 hores. Organització: 
Ajuntament.

Dimecres 16
Club de lectura “Menjallibres”. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

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

Visita de l’Elfa Nadala. A partir 
de les 17 hores. Organització: 
Botiguers d’Olesa.

Dissabte 19
Escacs per a nens i nenes. 
A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs Olesa.

Inauguració de l’exposició 
“Diorames i pessebres”. A les 
18:30 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

Diumenge 20
51a Pujada del Pessebre a la 
Creu de Saba. Sortida: a les 8 
hores des de l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Vine a fer cagar el Tió Gegant, 
amb animació infantil a càrrec de 
la companyia Pentina el gat. A les 
11:30 hores, al Parc Municipal. 
Organització: La Xarxa d’Olesa i 
Ajuntament.

Concert Sardanes, amb la Cobla 
Vila d’Olesa. A les 18 hores, a 
l’UEC. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Vespres musicals, concert “El 
pony pisador”. A les 18 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

Dilluns 21
Hora del conte per a nens i nenes 
de 2 a 4 anys, amb Santi Rovira. A 
les 18 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 23
Xerrada online per a joves: 
“Construint el meu camí”, 
autoconeixement, anàlisi de 
la situació actual personal i 
professional, i projecte de futur. 
A les 17 hores, per Instagram (@
infojoveolesam). Organització: 
Ajuntament.

Divendres 25
“Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal i per streaming. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Diumenge 27
Patge Viu-Viu, recollida de 
cartes per als Reis d’Orient. A 
les 12 hores, a la Plaça de l’Oli. 
Organització: Ajuntament.

Acte d’homenatge al 
voluntariat. Actuació artística i 
lliurament d’obsequis a la fidelitat 
de les persones associades. A les 
18 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Concert “When Christmas 
comes to town”, amb el Projecte 
XV. A les 18:30 hores, a la 
Parròquia. Organització: Escolania i 
Cor Jove d’Olesa.

“Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal i per streaming. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dimecres 30
Campanya de donació de sang. 
De 10 a 14 i de 17 a 21 hores, a 
l’UEC. Organització: Banc de Sang 
i Teixits.

Concert jove de música hip-hop 
per presentar el X-corxador 
Fest 2021. A les 18 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

Dijous 31
L’home dels nassos. A les 
11 hores, pel canal Youtube 
de l’Ajuntament. Organització: 
Associació de Gegants i Grallers de 
Nans. 

Campanades 2021, espectacle 
de llum i color. A les 23:55, 
aquest any des de casa, pel 
canal Youtube de l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament.

Gener 2021

Diumenge 3
Lliurament de Premis del 
37è Concurs de Teatre Vila 
d’Olesa. A les 18 hores, a l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

“Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal i per streaming. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dimarts 5
Recorregut (en cotxes) dels 
Emissaris Reials pels carrers 
del poble. A partir de les 10:30 
hores. Organització: Ajuntament.

Benvinguda als Reis d’Orient. 
Espectacle sorpresa i lliurament 
de la clau reial. A partir de les 
18 hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament.

L’agenda del desembre '20 i gener 2021

Bones Festes!

C/ Colom 91-93 -. Tel 93 778 21 19
 farmaciaolesa_elisabetcasellas
 farmaciacasellas#cuidemdetu
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Dimecres 6
“Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal i per streaming. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Diumenge 10
“Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal i per streaming. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Tallers per a joves a 
l’Escorxador
Gratuïts. Places limitades
Inscripcions: Instagram / Facebook 
@infojoveolesam

Dimecres 16
Serigrafia, estampa la teva 
pròpia Totebag. De 18  19:30 
hores.

Divendres 18
Tècniques vocals i Home 
Studio. Història del hip hop i 
freestyle, rítmica, tècniques i 
gravació vocal, impro, acústica... 
12 hores de taller distribuïdes 
setmanalment. De 17:30 a 19:30 
hores.

Dimarts 22
Curs de creació de contingut 
per RSS i desenvolupament de 
marca personal. Desenvolupar 
contingut propi per a les xarxes 
socials i portfolio, marca personal i 

patrons visuals. 12 hores de taller 
distribuïdes setmanalment. De 18 a 
20 hores.

Dilluns 28
Taller de skate, per a nens, nenes 
i joves. De 17 a 19 hores.

Dimarts 29
EmpoderART, taller de tècnica de 
grafit i mural. De 17 a 19 hores.

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. Les activitats 
poden estar subjectes a canvis o 
cancel·lació per criteris de salut.

C/ Barcelona 58 Loc. 08640 Olesa de Montserrat

Tel. 93 778 17 00 whatsapp 607 659 820

xavier@hogava.com  www.hogava.com

Edifici Passatge Argelines, 6
Equip tècnic: 

Singular Hàbitat

Dissenya tu mateix 
el teu futur pis

2 
últimes 
unitats 

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

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 

C/ Colon, 64  T. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com

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

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

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL 
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I 
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat

ASSESSORIA PARENT

Miquel Coll i Alentorn, 76
93 778 57 84 – 639 22 88 39
www.educaulaolesa.com

ACADÈMIA DE REFORÇ

Professionals

Serveis Lluís Puigjaner,111
Tel. 666 440 683

Tu colada limpia 
y seca en 1 hora.
Esperamos vuestra 
visita.

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

.	Afilado	de	cuchillos	y	tijeras	

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

SE HACEN 
CINTURONES 

A MEDIDA

Moda

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

LA TAQUETA FUIG

OLESA DE MONTSERRAT
Carrer Anselm Clavé 54, Baixos 
(abans “Econet”)
Tel: 93 778 00 46

TINTORERIA - BUGADERIA

Av Francesc Macià cantonada 
Amadeu Paltor, 26
info@aceffsa.es / www.aceffsa.es
T. 93 778 16 44 / F. 93 778 17 93

GALERIAS OLESA Anselm Clavé, 100 - Local 14-15
08640 Olesa de Montserrat
carmen@crmconsultors.eu / www.crmconsultors.eu
T. 93 777 80 11 / M. 669 550 684

Seleccionamos personas 
La agencia exclusiva de santalucia

Olesa de Montserrat selecciona personas 
para promocionar nuestros productos.

Visita nuestra oficina o envía cv:
francisca.gonzalezm@agencia.santalucia.es

Oblicua,1  Olesa  
Tels. 93 778 18 97 – 93 778 61 72

MECÀNICA GENERAL I PNEUMÀTICS 
VEHICLES D’OCASIÒ

www.periodic08640.com

626 684 065 / 635 810 173 
periodic08640@gmail.com

Serveis que oferim: 
Aéroports. Ports. Hospitalaris. Mútues i 
Empreses i  Particulars.
ADAPTAT AMB PANTALLA PROTECTORA  
I DESINFECCIÓ A CADA SERVEI

TAXI OLESA RAFA
TEL. 615 549 037
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Entrevista amb…
... Elisenda  
Solsona,  
escriptora olesana 
“Olesa sempre 

és present 
en tot el que 

escric” 

Elisenda Solsona Margarit va 
néixer a Olesa al juny de 1984.
Té un fill de dos anys i mig. 
És llicenciada en Humanitats 
i Comunicació Audiovisual, té 
un Màster en Escriptura Cine-
matogràfica i és professora 
de secundària i escriptora. El 
passat mes de novembre va 
estar guardonada en dues ca-
tegories dels Premis Ictineu 
2020 que organitza la Socie-
tat Catalana de Ciència Ficció i 
Fantasia: Millor recull d’obres 
de gèneres fantàstics en cata-
là, pel llibre “Satèl·lits”, i Mi-
llor conte de gèneres fantàs-
tics escrit en català pel relat 

“Engranatges”, inclòs en l'es-
mentat Satèl·lits.
 P: Quan vas començar a escriure 
o mai has deixar de fer-ho?
R: Des de sempre m’he imaginat 
moltes històries. La meva família 
m’explica que quan jugava sem-
pre ho feia a inventar-me pel-
lícules. Des de molt petita m’ha 
agradat escriure. Encara conser-
vo les primeres llibretes amb els 
meus primers contes. Tots són 
de terror. Realment mai he deixat 
d’escriure. He tingut èpoques que 
he escrit molt menys o directa-
ment res, però perquè tenia més 
necessitat de llegir o mirar pel-
lícules. 

P: Quins autors et van influen-
ciar o marcar d’alguna mane-
ra?
R: A la meva escriptura m’ha in-
fluenciat tant la literatura com el 
cinema. El meu pare és molt ci-
nèfil i de petita veia moltíssimes 
pel·lícules i crec que aquest fet ha 
influenciat molt en els meus es-
crits. De fet, des de petita deia 
que volia ser guionista. Pel que fa 
a la literatura, d’adolescent llegia 
moltíssim Mercè Rododera, Mont-

serrat Roig, Cortázar, Stephen 
King. Ara hi ha autores de terror 
que segueixo de prop com Maria-
na Enríquez, Samanta Schweblin, 
Anna Starobínets. M’agrada molt 
el gènere escrit per dones.

P: Com definiries la teva obra 
“Satèl·lits”? 
R: Satèl·lits són vuit contes con-
nectats per la mateixa idea: tots 
transcorren durant una nit en què 
la lluna ha desaparegut. Aquest 
marc, aquest context, em serveix 
per explicar com són els perso-
natges, què els fa moure i com 
es relacionen entre ells. En tots 
els contes han de decidir triar un 
camí o un altre. Satèl·lits parla 
sobretot de les relacions huma-
nes. Sempre amb una atmosfera 
inquietant d’escenari.  
 
P: Estem vivint uns temps de 
“nit sense lluna”?
R: Durant el primer confinament 
ho vaig sentir així. Els mesos de 
març i abril em sentia com si fos 
un personatge més de Satèl·lits. 
Podia empatitzar totalment amb 
els protagonistes dels contes. I 
no era massa agradable, la veri-

tat. De fet, vaig viure una escena 
que semblava un epíleg del recull. 
La primera nit que vaig sortir, a 
principis de juny, va coincidir amb 
un eclipsi de lluna. Vam agafar 
les bicis i vam anar fins a la plat-
ja de la Mar Bella. La imatge em 
va impactar molt. Tot de gent en 
silenci, asseguda a la sorra, amb 
les mascaretes posades, mirant la 
lluna som s’anava tornant de color 
vermell. 
 
P: Hi ha alguna connexió amb 
Olesa en els teus relats?
R: Totalment. Olesa sempre és 
present en tot el que escric. Ja 
sigui d’una manera més subtil i 
fins i tot inconscient o d’una ma-
nera més evident. Vaig passar la 
meva infància jugant als carrers 
d’Olesa, inventant obres de tea-
tre i històries de terror. Això està 
en la base de la meva escriptura. 
Actualment no visc a Olesa, i en 
certs moments la trobo a faltar. 
Aquesta enyorança també es fa 
palesa en els relats. 
 
P: Amb quina freqüència es-
crius? Com t’organitzes?
R: Doncs sóc una escriptora que 
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Entrevista amb…
mai apunto les idees ni en una lli-
breta ni en un mòbil. Sóc d’una 
idea fixa, i a partir d’aquí vaig 
construint la història durant les 
hores que em puc dedicar a es-
criure, que tampoc són gaires. I 
també vaig a temporades Si estic 
totalment immersa en la història, 
busco estones d’on puc i quan 
m’hi poso necessito estar-hi ho-
res. 

P: La ciència ficció et permet 
que el lector interpreti al seu 
gust?
R: Depèn sobretot del lector i la 
lectora. Hi haurà lectors que la 
ciència-ficció o el terror que hi ha 
als meus contes se’l prendran més 
seriosament i es posaran dins l’at-
mosfera i altres que la deixaran 
més de banda i se centraran en la 
part més psicològica.

P: La ciència ficció et serveix 
per explicar històries des d’un 
altre angle?
R: Sempre necessito que hi hagi 
aquest punt de gènere en les me-
ves històries. Sobretot en el pai-
satge, en l’atmosfera, en el ritme. 
Em serveix per portar els perso-

natges fora del seu hàbitat i co-
nèixer-los més profundament. 

P: Quant n’hi ha d’autobiogrà-
fic en la teva obra?
R: Crec que per molt que no facis 
explícitament “autoficció”, sempre 
hi ha una part de tu que es deixa 
entreveure en les històries que 
escrius. Moltes coses s’agafen de 
l’experiència i de fets viscuts, que 
per molt que les ficcionis i li donis 
moltíssimes capes, no deixen de 
ser teves. No és que hagi viscut 
ni molt menys tot el que els passa 
als personatges de Satèl·lits, però 
podria afirmar que tots ells tenen 
alguna part de mi, per petita que 
sigui. En el conte final de Satèl-
lits, el de Reixes, això es fa més 
evident.

P: Algun projecte... 
R: Ara mateix estic immersa 
en dos projectes. Un d’ells és la 
meva primera novel·la, que vaig 
començar aquest estiu. L’altre 
està dedicat al meu besavi, que el 
van matar a Mauthaussen. Encara 
guardem les cartes que enviava a 
la meva besàvia. 
Redacció 08640 FOTO: POL FUENTES
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us desitgemBones Festes



08640 23

Barcelona, 57
08640 Olesa de Montserrat
gemma@farmaciavendranes.cat
farmaciavendranes.cat
T. 937 784 048
 686 838 487

Bones 
Festes!

Etcetera
Llevo días que me viene a la ca-
beza una anécdota que me explicó 
mi hermano. Y es que estaban en 
las fiestas del pueblo y a un chico 
que llevaba un "colocón" conside-
rable, le ofrecieron un pimiento 
del padrón y sin pensarlo con su 
borrachera se lo trago. ¿cuál fue su 
sorpresa? Pues eso mismo, que ve-
nía con sorpresa. Dijo: ¡Coño, estos 
pimientos pican como demonios!
Y cada vez que lo recuerdan se 
mean de la risa. Imagino que fue 
más el ver su reacción y la cara que 
puso. Por aquí es difícil imaginarlo. 
Pero me gusta poner este ejemplo 
porque vamos borrachos por la 
vida y así es como cada dos por 
tres nos pica el demonio.
Cuando vivimos en piloto automáti-
co, borrachos de amor insano, bor-

rachos de obligaciones, borrachos 
de redes sociales, borrachos de es-
trés, borrachos de dramas..., todo 
aquello que se apodera de nuestra 
conciencia nos emborracha. Y es 
aquí cuando caemos en la tenta-
ción. Y es que el demonio/neura/
ego se disfraza de "pimiento" y de 
lo que haga falta. Y cuanto más 
ebrios y embotados vivimos más 
puntos tenemos de que maneje 
nuestra vida. 
¿Y tú vas borracho por la vida?, ¿te 
pica a menudo o lo ves a leguas 
cuando viene? Yo confieso que si 
me alejo mucho de la humildad pillo 
empacho de "pimientos".

Montse Martínez
Terapeuta experta en codependen-
cia y dependencia emocional
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Desembre
1 de desembre de 1929
Comença el campionat de lliga de futbol 
amateur del grup Manresa, format pels 
equips d’Olesa, Monistrol, Santpedor 
i Martorell. El primer partit el guanya 
l’Olesa al Martorell per 4 a 1.

5 de desembre de 1939
El Bisbat de Barcelona autoritza les re-
presentacions de La Passió la propera 
Quaresma.

8 de desembre de 1899
Al primer partit de la seva història, el 
FC Barcelona va jugar contra un equip 
format per la colònia anglesa de la ciutat, 
al camp de l’exvelòdrom de la Bonanova 
(l’actual Turó Parc). Els anglesos, deci-
sivament reforçats per alguns jugadors 
de la
mateixa nacionalitat pertanyents al FC 
Barcelona, van guanyar per 0 a 1.

11 de desembre de 1911
Es comencen les obres de construcció 
del camí veïnal d’Olesa a l’estació de 
Martorell.

12 de desembre de 1901
Una gallina valia 5 pessetes i se’n men-
javen 2.370 cada any. 100 ous valien 8 
pessetes i se’n consumien 30.650 a l’any. 
100 quilos de llenya valien 2 pessetes i 
40 cèntims i se’n gastaven 62.007 qui-
los a l’any. 100 quilos de palla valien 5 
pessetes i se’n gastaven 64.890 quilos 
a l’any.

15 de desembre de 1939
Se cedeix a la Parròquia l’antiga Casa 
Consistorial.

16 de desembre de 1935
Surt el primer número del periòdic de 
notícies i esports setmanal “L’Actualitat”.

21 de desembre de 1912
Es retolen de nou els carrers i es nume-
ren les cases de la Vila. S’acorda posar 
el nom de Paseo del Progreso al carrer 
lletra L de l’Eixample o camí del Molí.

24 de desembre de 1902
S’acaben les obres d’obertura del carrer 
del Molí.

25 de desembre de 1962
Cau la nevada del segle: s’acumulen 
uns quaranta-cinc centímetres de neu, 
segons l’indret.

26 de desembre de1934
Inauguració del camp de bàsquet total-
ment remodelat del Casal. Reserva Ole-
sa, 8  Esparreguera, 3 i Olesa (1r equip), 
13  Conquesta Barcelona, 8.

28 de desembre de 1916
El Consistori acorda donar el nom d’Avin-
guda de Clavé al tros de la carretera de 
la Puda a Viladecavalls comprès des del 
començament del carrer Argelines fins 
al final del carrer de l’Estació.

29 de desembre de 1905
Acords del Ple Municipal: comprar un 
retrat de SM el Rei per col·locar-lo a la 
sala de sessions; fer un marc per posar 
el retrat del diputat a Corts Alfons Sala 
a la sala de sessions; crear una junta 
d’auxilis per socórrer els pobres de la 
vila; constituir un cos de bombers amb 
tot el necessari; comprar i enderrocar 
les cases que hi ha al mig de la Plaça 
de la Constitució; construir noves fonts 
a la Plaça; construir la peixateria al 
costat dels safareigs; construir les Es-
coles Municipals a l’Eixample; construir 
una nova Casa de la Vila a l’Eixample; 
construir un escorxador a la Font de 
Vilapou; trasllat del Cementiri; cobri-
ment de la riera de Can Carreras des 
del carrer Santa Oliva fins al pont de la 

carretera de Viladecavalls a La Puda i fer 
una Rambla amb arbres, fanals i bancs; 
construcció del clavegueram i empedrat 
dels carrers; fer un passeig amb bancs i 
arbres des dels Estricadors fins a la torre 
Margarit; prolongació del carrer de dalt 
fins al carrer de la Creu Real; compra i 
enderrocament de les cases de davant 
l’Església i fer-hi una escalinata des del 
portal d’aquesta fins a la Plaça de la 
Constitució; obertura del carrer del Gras 
fins al carrer de la Creu Real; obertura 
del carrer Travessera del Calvari fins al 
carrer de l’Estació, enderrocant la casa 
propietat de l’Ajuntament; construcció 
de nous safareigs; construcció de fonts: 
a la Plaça Nova, al carrer Santa Oliva (al 
costat de l’Escorxador), al carrer Argeli-
nes i a la placeta de la Clota (galàpets).

30 de desembre de 1918
L’epidèmia de grip que va durar els me-
sos d’octubre, novembre i desembre va 
deixar a Olesa 45 morts.

Gener
1 de gener de 1917
L’alcalde d’Olesa Jaume Ros Tort, el 
primer tinent d’alcalde Miquel Guilañà i 
Joaquim Gomis, en nom i representació 
de la societat Hijos de Francisco Gomis 
Soler, inauguren l’enllumenat elèctric de 
la vila, a les 5 de la tarda.

1 de gener de 1927
Inauguració del camp d’esports del 
Centre Deportiu Olesà (al Molí). L’obra 
no és acabada.

8 de gener de 1924
Mor el metge Francisco Carrera Lamich 
als 74 anys. Natural de Santa Coloma de 
Queralt, va exercir tota la seva carrera 
al carrer de la Senyora.

15 de gener de 1914
Neva a Olesa. Les temperatures regis-
trades són força baixes.

16 de gener de 1911
Es comencen les obres de millora dels 
carrers de Sant Antoni i Altures o carrer 
dels Bassalets. Aquestes millores han de 
transformar en camí un petit pas que va 
del carrer de les Altures a la carretera 
de Terrassa (carrer de la Verge del Pilar).

18 de gener de 1903
S’ensorra part de la façana de la casa 
número 3 del carrer de l’Església, a cau-
sa de la forta pluja que ha caigut aquells 
últims dies.

18 de gener de 1932
Constituïda la Societat Agrupació Amics 
del Llibre, composta per 41 socis.

19 de gener de 1925
Comencen les classes a l’Escola d’Arts 
i Oficis a la plaça de Pi i Margall (plaça 
de la Cendra), de 7 a 9 del vespre. Les 
assignatures són: teoria de teixits, ma-
temàtiques, geometria i dibuix.

20 de gener de 1930
Futbol: l’Olesa és campió. Ahir es va aca-
bar el campionat. Els resultats obtinguts 
per l’Olesa són: Martorell, 1  Olesa, 4; 
Olesa, 2  Monistrol, 1; Santpedor, 1  Ole-
sa, 3; Olesa, 1  Martorell, 2; Monistrol, 3  
Olesa, 3; Olesa, 5 Santpedor, 0.

25 de gener de 1931
Inauguració de les Escoles Nacionals 
Ntra. Sra. de Montserrat.

Font: Arxiu Municipal d’Olesa de Mont-
serrat

Tal dia com avui
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Títol: Mosul
Any: 2019
Duració: 101 min.
País: Estats Units
Direcció: Matthew Michael Carnahan
Guió: Matthew Michael Carnahan
Fotografia: Mauro Fiore
Amb: Thaer Al-Shayei, Waleed Elgadi, Hayat Kamille, Suhail Dabbach

La nova estrena bèl·lica de Netflix apunta a l’Ori-
ent Mitjà amb una història basada en fets reals.  

<<Tots els membres de l’equip han sigut ferits per ISIS o han perdut 
a una persona estimada per un terrorista. Ells volen venjança>>. Així 
comença l’article de Luke Mogelson que va inspirar la pel·lícula Mosul. 
Publicat el 2017 per The New Yorker, l’article relata com un equip de 
policies d’elit, els SWAT de Nínive, lluita per alliberar la ciutat de Mos-
sul de l’ocupació de l’ISIS, que des del 2014 havia arrasat la ciutat. 
Amb el film, Matthew Michael Carnahan -guionista de guerra mun-
dial Z- s’estrena com a director amb el suport dels productors Joe i 
Anthony Russo, figures imprescindibles de l’univers cinematogràfic 
de Marvel.

Encara que és una pel·lícula de circuit americà, s’esforça per oferir una 
experiència propera al dia a dia que aquest grup de policies d’elit i els 
ciutadans de Mossul viuen. Rodada totalment en Àrab i interpretada 

per actors amb aquest origen, la cinta ens mostra la crua realitat 
que pateixen els supervivents de les terrorífiques accions del Daesh, 
mentre seguim l’aventura diària d’en Kawa, un jove policia que és 
rescatat d’un tiroteig pels SWAT de Nínive i convertit en un més del 
grup. Tota l’acció transcorre en poques hores mentre l’equip s’acosta 
a complir una missió que tant pel protagonista com pels espectadors 
és tot un misteri fins al desenllaç final. 

La visió de l’espectador es conjunta amb la de Kawa, tota la incerte-
sa que té el protagonista sobre què ha de fer o perquè ha de fer-ho 
és la mateixa que tenim nosaltres. Mentre se’ns oculta la missió, 
anirem descobrint a poc a poc la història i els motius dels soldats 
que combaten i moren durant la pel·lícula, d’aquesta manera, cada 
fet i accions que van succeint ens preparen per fer-nos entendre els 
motius d’aquesta espècie de “venjança” -que descrivia Mogelson-, 
per no rebutjar-los de primeres sense veure parcialment la realitat 
que s’amaga sota les ruïnes de la segona ciutat més gran d’Iraq. 

Una al·lusió a la reconstrucció

El major Jasem, interpretat per Suhail Dabbach (En tierra hostil), 
representa la dignitat del poble iraquià, que no necessita intervenció 
americana, la qual deixa encara més ferits i ruïnes sobre la maltrac-
tada ciutat. Durant la pel·lícula veurem com lluita per expulsar els 
extremistes i deixar la ciutat en mans dels nens autòctons per la seva 
reconstrucció, aprofitant a cada moment que pot per rescatar nens 
i recollir porqueries del sòl que tanta sang innocent ha vist vessada. 
Malgrat això, se’ns recalca que la lluita a Mossul té un preu, un que 
tots els membres del grup, inclòs el major Jasem, hauran de pagar.  

De les apostes bèl·liques de Netflix, la nova Mossul és tot un exemple 
de fluïdesa, acció i entreteniment que, a més, ens mostra la guerra 
d’Iraq fugint de l’esquematisme psicològic simple al qual estem acos-
tumats: on els occidentals són els salvadors a un país de salvatges. A 
Mosul, podrem observar la realitat militar dels que lluiten per allibe-
rar la seva ciutat del terrorisme i l’intrusisme estranger -de manera 
edulcorada i fàcil de veure-. Un material que tot i ser producte ianqui 
no deixa de ser interessant.

Carlos Cordero

Zoom
Mosul: la lluita contra l’ISIS arriba a Netflix
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La consulta

Càndides i sòl pelvià
Dins del nostre organisme con-
viuen multitud de microorga-
nismes: bacteris, virus, fongs, 
paràsits... és el que anomenem 
“microbiota”. Quan aquests mi-
croorganismes es troben en un 
ambient d'equilibri, cadascun 
d'ells aporta beneficis a la re-
gulació del sistema immunitari.
La Càndida és una de les es-
pècies més abundants dins del 
grup de fongs que conformen la 
nostra microbiota i la trobem a 
la boca, als intestins, la pell i els 
genitals. El reservori principal és 
l'intestí i en condicions normals, 
quan les nostres barreres estan 
intactes i el sistema immune 
funciona bé, la càndida és un 
microorganisme comensal, ella 
es beneficia del que mengem i 
nosaltres ens beneficiem del seu 
paper en la regulació del sistema 
immunitari.
Existeix una relació competitiva 
entre bacteris i fongs. Certs 
bacteris comensals indueixen 
la producció de substàncies 
antifúngiques. Aquesta relació 
competitiva entre bacteris i 
fongs es pot trencar pel fet de 
prendre antibiòtics, a on els 
fongs guanyaran terreny pro-
vocant símptomes no només a 
nivell intestinal, també poden 

aparèixer a la boca, a la pell i a 
la vagina.
A la vagina, les candides pe-
netren amb les seves arrels a 
la nostra mucosa, provocant 
microfissures que causaran 
inflamació i símptomes locals 
com: picor, cuixó i molèsties a 
la zona del sòl pelvià. Aquestes 
microfissures més endavant se-
ran microcicatrius que donaran 
problemes en la musculatura 
de la vulva (part externa) i la 
vagina (part interna), fent que la 
penetració sigui dolorosa i fent 
que la dona no pugui gaudir de 
les relacions sexuals.

¿Com podem evitar 
l'aparició de la càndida?
Com hem dit, la càndida es be-
neficia de la nostra alimentació, 
de fet, li encanta el sucre i les 
farines refinades, pel que si 
tens propensió a patir càndides, 
hauràs de tenir cura del que 
menges. Eliminar de la dieta el 
sucre i les farines refinades del 
pa, la pasta els dolços… t'ajuda-
rà a mantenir a la càndida sota 
control.
D'altra banda, com que són els 
bacteris els que controlen que 
les càndides no proliferin en 
excés, serà interessant mante-
nir un bon ecosistema bacterià. 

A través de la dieta ho podem 
aconseguir menjant fruita, ver-
dura i tubercles com la patata i 
el moniato. Aquests últims, fets 
al forn i deixats refredar en la 
nevera, es converteixen en un 
prebiòtic natural que no pot fal-
tar en la nostra cuina.
Ja t'avanço que es poden tornar 
a escalfar una mica, no fa falta 
que els mengis freds de la neve-
ra. Si hem de prendre antibiòtic 
per algun motiu, serà important 
combinar-ho amb un probiòtic, 
sempre deixant un espai de 4h 
entre l'antibiòtic i el probiòtic. 
Altres pautes que us poden 
servir són canviar diàriament 
la tovallola de bany, a l'estiu 
no deixar-se el banyador moll 
durant molt de temps i utilitzar 
roba interior de cotó.

¿Què podem fer un 
cop s'ha instaurat la 
càndida?
Un cop està instaurada la càndi-
da hem d'evitar tenir penetració 
i tot allò que ens pugui provocar 
dolor, per exemple portar pan-
talons molt estrets o seure en-
creuant les cames. També hem 
d'evitar, quan anem al lavabo, 
arrossegar el paper per la vulva, 
sinó que simplement farem una 
lleugera pressió sobre la sortida 

de la uretra per assecar-nos.
Alguns remeis naturals són apli-
car oli de coco dins la vagina, 
ens ajudarà a disminuir la simp-
tomatologia i desfer-nos de les 
candides vaginals. També ajuden 
a disminuir la picor i la coïssor 
el iogurt ecològic, aplicat en una 
compresa o directament a nivell 
intravaginal.
Altres remeis naturals són els 
banys intravaginals amb infusió 
de farigola, essència de “árbol 
del té” i oli de coco.
Un cop ha millorat la simptoma-
tologia, el massatge perineal, 
pot ajudar a elastificar les mi-
crocicatrius dels teixits del sòl 
pelvià, per tornar a gaudir de les 
relacions sexuals sense dolor.

Sílvia Garcia / @silviapni
Fisioterapeuta experta en psico-
neuro-immunologia clínica
María Duran / @armate_fisio-
terapia
Fisioterapeuta experta en sòl 
pelvià

WWW.TONIDELGADO.COM

U S  D E S I TJ A  B O N E S  F E S T E S
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PARADES 1,2 i 3
Nau del Peix
Mercat Municipal
Olesa de Montserrat

ENTREPANS D’AUTOR PER CLIENTS EXQUISITS...

Guaita
Amb la de contenidors que tenim 
al poble, deixar dos bidons a una 
paperera és cosa de...

08640

Fora de joc
Fa uns mesos vem publicar una 
foto de la sortida de l’aparca-
ment a la zona de La Central i 
els forats es van solucionar... 
ara, quan plou, tenim problemes 
a l’entrada...

08640
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Pl. de l’Oli s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel 93 778 57 37

Entrepans, tapes, plats combinats i menus
PAELLAS I FIDEUAS PER ENCARREC

Seguix-nos

Gimnàsia
El Club Gimnàstica Olesa ha estat 
representat per dues gimnastes 
al Torneig Nacional de Gimnàsti-
ca celebrat a Valladolid. La Paula 
Garcia, que participava per primera 
vegada en una competició oficial 
de caràcter estatal, ha participat 
en la categoria Base 1 i per la seva 
banda, la Jana Sanz ho ha fet a la 
categoria Base 2. Ambdues gim-
nastes han defensat molt bé els 
seus exercicis i han lluït a pista.
En la classificació general les olesa-
nes han aconseguit una 7a posició 

i una 9a posició, respectivament.
Pel que fa a la classificació per 
aparells, a la categoria de Base 1 
destacar la 4a posició de la Paula 
Garcia en l'aparell de barra d'equi-
libris amb 10.400 punts, a tan sols 
0,050 dècimes del podi. La Jana 
Sanz va aconseguir el bronze en 
aquest mateix aparell.
Aquest torneig ha estat molt dife-
rent dels que estem acostumats a 
assistir. La competició s'ha portat 
a terme sense públic i s'ha pogut 
seguir en directe des de la plata-
forma digital de La Liga Sports TV i 

amb moltes mesures d'higiene i de 
seguretat. Ha sigut alhora molt es-
pecial, ja que ha costat molt poder 
arribar a punt tenint en compte les 
restriccions que han hagut d'anar 
superant les esportistes des del 
mes de març en què es va declarar 
l'estat d'alarma.
Per fi hem tornat a sentir les pessi-
golles a la panxa abans de trepitjar 
el tapís i, tot i que les abraçades 
no han estat permeses durant la 
competició, hi han mirades que ho 
diuen tot.
Club Gimnàstica Olesa

Esport olesà
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g Oportunidad! Vendo piso 
en Lloret de Mar, dos ha-
bitaciones, cocina, lavabo 
y comedor; el parking es 
opcional. A 200 metros del 
mar. Tel: 616 923 141.

g Busco una persona o un grup 
de persones que estiguin inte-
ressades en portar un hort al 
poble (amb aigua). Interessat, 
trucar al tel: 627 956 668.

g Se vende huerto de 2000 
m2 en el término munici-
pal de Esparreguera, pa-
sado el puente de Olesa, 
dispone de camino parti-
cular de acceso directo en 
coche a la finca, con tres 
barracas, agua de riego, 
árboles frutales. Finca rús-
tica con escritura.  Precio 
a convenir. Interesados 
llamar al tel: 667 537 050.

g  Compro o alquilo huerto, ter-
reno, vinya con agua y caseta 
en la zona de Olesa. Tel: 606 
164 839 (Enrique).

g Auxiliar de enfermería y so-
cio-sanitaria, con titulación 
oficial y experiencia, se ofrece 
para cuidar persones mayores 
y con discapacidad. Tel: 695 
792 754.

g	 Parcela en venta: 312 me-
tros cuadrados, en calle 
vecinal, completamente 
cerrada y con vistas a 
Montserrat, al carrer Pa-
llars Jussà, 20. Escriturada 
y con tasas al corriente. 
Tel: 666 792 981 i 667 470 
460.

g Mujer de 43 años con título 
oficial de monitor de lleure 
infantil y juvenil, me ofrezco 
para cuidar niños de cualquier 
edad. Preferiblemente en Ole-
sa o cercanías. Tel: 677 395 
574 (dispongo de vehículo).

g	 Busco trabajo de limpi-
eza de locales, comer-
cios o pisos de agencias 
para entregar. También me 
ofrezco para acompaña-

miento de enfermas/os 
en el hospital de Martorell 
(torno noche). Tel: 691 058 
458.

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 
experiencia con niños y mayo-
res, disponibilidad inmediata, 
precio a convenir. Tel: 690 
340 088.

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

g Se alquila plaza de parking 
para coche rambla en la zona 
de la Rambla, puerta auto-
mática. Precio: 60 euros. Tel: 
619 485 135.

g	Se vende plaza de parking 
en la zona de La Central, 
puerta automática, acce-
so con rampa, para coche 
mediano. Tel: 673 859 199.

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.



08640 31

Per molts anys!
Desembre
Aina Sans Calvo (16), Aleix Armengol (11), Alfons Ferrer Bigorra (63), Amanda Moreno Gómez (26), Amparo Navarro, Andrea Mendiola 
López (27), Ariadna Guarro Vizcaíno (21), Ariadna Soler Gasto (24), Blanca Povill Ubach (89), Carles Vergara Pujol (91), Carlos Gigena Dosil 
(83), Clara Alcón Franch (32), Claudio Maldonado Fernández (57), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez 
(26), David García Miranda (17), David Sánchez Lozano (31), Dèlia Vilà Fillola (70), Domènec Paloma Sancho (57), Eli Castillo (34), Elisabeth 
Vidal Folch (40), Elvira Cassi (63), Elvira Zuñeda (28), Emma Pérez López (16), Eric Rute Lindo (16), Eva Pérez Artero (45), Fara Vizcaíno 
Caballero (54), Francisca Archs (79), Francisca Esteban González (63), Francisco Lozano (71), Francisco Ruiz Aguilera (74), Gerard Grivé 
(36), Gloria Coello Arce (26), Jana Rute Lindo (11), Jesús Prieto (37), Joana Ramos Pérez (62), Joan Vilà Jovè (80), Jordi Cunt Amores (14), 
José Angel Membrado Hernández (22), Josefina Sánchez Zamora (71), Josep Bel Prades (44), Josep Bernadó Cardús (66), Josep Camats 
Paloma (75), Josep Gil Díaz (88), Josué Casado (31), Juan Olivares (63), Juliana Gigena Boulocq (14), Laura Espejo Gil (16), Laura Lázaro 
Prat (21), Lidia Carmona (40), Lidia Torres Bosch (91), Lourdes Linares Oller (42), Lourdes Matas (59), Lucía Cáliz Gea (16), Lucía Cordón 
Martín (16), Manel Díaz Sicilia (41), Mari Carmen Almoguera López (49), Mari Carmen Párraga Romero (25), Mari Carmen Noguera López 
(49), Maria Dolores Artero Montoliu (67), Maria Montserrat Gil Jorda (51), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador 
Fort (90), Marina Guillamón Pérez (25), Martí Cunt Amores (19), Mercè Viñas Durán (99), Miquel Angel Linares Oller (47), Miriam Gómez 
(46), Montse Chicón Montoya (39), Montse Peña Calvet (42), Montserrat Cadierno Acevedo (26), Montserrat Costa Guevara (47), Montserrat 
Durán Ubach (62), Natàlia Caballé (78), Natàlia Margarit (24), Neus Solsona Jou (32), Noemí Guzmán Serrano (29), Núria Canalda Artola 
(24), Núria Jou Vergara (28), Oscar Gracia Campos (17), Paqui Tapia (44), Paula Lozano López (17), Pilar Bañales Moreno (55), Raúl Montes 
Escacena (42), Robert Carles Quirantes Esteban (32), Roberto Gracia Gutiérrez (42), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (75), Rosario 
Sevillano (67), Roser Simon Bosch, Ruth Lozano (45), Ruth Prat (46), Sabino Tejero Martín (59), Salvador Torres Pérez (88), Susana Nieto 
(44), Teresa González Granel (53), Tona Cerveira Ribot (49), Vanesa Cintas (41).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (34), Agustín Collado (60), Alejo Bertoluzza (18), Alfonso Duro González (71), Ana Layún i Molina (48), Ana María 
Matas Gotsens (90), Angel Bertoluzza (60), Angels González Cano (83), Anna Armengou Segura (27), Anna Maria Matas, Antonio Montes 
Escafena (54), Arantxa Solís Samper (36), Ariadna Villella Zamora (28), Carles Matas Llesta (94), Carmen Menbrive Pérez (84), Daniela 
Gaviria Sánchez (17), Dolors Camps Dot (63), Edgar Ayerbe Almoguera (18), Feli Barberán Periz, Francisco Lozano González (89), Francisco 
Cano Santiago (86), Francisco Mas Cano (99), Gemma Peña Calvet (41), Gerard Martret Martínez (43), Isabel Molina (83), Iván Rodríguez 
Leandro, Jacint Valls Calsina (31), Joan Escolà Casanovas (61), Joan Rodríguez (23), Jordi Corominas Ventura (65), Jordi Villella Zamora (30), 
José Fernández Sánchez (84), Judith Martínez Català (39), Laura Barea López (37), Lauri Romero (49), Lorena Pérez López (25), Lorena 
Quesada Carrique (35), Lourdes Quer Pujol (83), Mari Carme Riera Valls (53), Maria Bermúdez Ruiz (62), Maria Carreras Morales (89), Maria 
Escrich Callado (88), Maria García Guevara (69), María Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno (57), Maria Pino i Bernadas (40), Maria Rosa 
Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (19), Marta Claudia Jabares Cassi (42), Maurici Vergès Vidallet (93), Mercè González 
Montoya (83), Meritxell Solà Rivera (45), Miguel Calvo Lorca (90), Miquel Grima Mora (33), Mireia Ferrer Mora (25), Montse Cervilla Puga 
(71), Nerea Montes Cabello (18), Nil Ferreiro Moreno (24), Nil Oleart Playà (28), Nora Antón (24), Norma Layún, Núria Valls Calsina (38), 
Oscar Pérez Balcera (51), Oti López Ferrera (59), Paquita Ruiz Ruiz (61), Paula Jornet Piñero (25), Pepita López Gómez (75), Petra Balcera 
Macarro (99), Pilar Castillon Prat (41), Queralt Coll Puig (32), Raquel Galobart (41), Raúl Almoguera López (45), Ricard Puyal Rius (24), Rosa 
Maria Morales Caparrós (51), Rosario Pardo Mora (76), Severino Párraga Sánchez (42), Silvia Porterias Torres (24), Sonia García Rustarazo, 
Verónica Escrich Matas (48), Victoria Parra Pedrero (40), Sonia García (44).

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

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

08640

Per molts anys CARLA
El papa i la mama 
T'estimem amb bogeria
07/12/20 (6 anys)

Per molts anys 
Carmeta Pérez de part 
de las marimonjes 60 

Moltes felicitats
Juliana!
29/12/20
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Col·laboren: Amb el suport de:


