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Olesa parla de la pandèmia Aquests dies hem demanat a les olesanes i olesans que ens enviïn per xarxes socials, paraules o frases que representin 
aquest 2020 i el futur que ve, per poder il·lustrar la portada del mes. Les respostes han arribat i aquest és el resultat. Moltes gràcies per participar-hi!
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BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86 
CASAL Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
CASELLAS Colon, 91 T. 93 778 21 19

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

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

dimarts 23 LEY
dimecres 24 ST. BERNAT
dijous 25 CASELLAS
divendres 26 CASAL
dissabte 27 BARGALLÓ
diumenge 28 VENDRANES
dilluns 29 LEY
dimarts 30 ST. BERNAT
dimecres 31 CASELLAS

Farmàcies de torn diürn  - març 2021
De les 08 h. del matí a les 22 h. de la nit

Lletra ballarina
@lletraballarina
Aquest mes de març estrenem canal 
d’Instagram i un apartat al periòdic 
08640! Un canal únicament per a re-
comanacions literàries. Perquè el més 
valuós que tenim les biblioteques és 
a les prestatgeries. Metres i metres 
de prestatgeries plenes de llibres! Lli-
bres que de vegades ens passen per 
alt, novel·les que potser no llegiríem 
mai però que si ho féssim, ens farien 
somriure. O ens farien plorar. O ens 
farien por! I l’emoció és sempre tan 
trepidant, que des de la biblioteca 
volem contribuir a aquest plaer que 
anomenem “llegir”.
Al canal hi trobareu, cada quinze dies, 
una recomanació representada per 
l’acció de llegir en llocs que segur que 
vosaltres també llegiu. I si no ho feu 
és perquè la vida a vegades ens atrapa 
i tenim tantes coses a fer que, sovint, 
ens oblidem d’aquell llibre que ens 
espera.
Biblioteca Santa Oliva

Per adults
“El capitalisme ex-
plicat als joves i als 
no tan joves”. Con-
versa amb la meva 
neta (tot esperant 
que en vegi el fi-
nal), de Jean Ziegler
“Abans del corona-
virus, el món no era 
cap lloc normal” del 

pròleg de David Fernàndez

Una manera de viure (per alguns), de 
sobreviure (per molts), de malviure 
(per més) i de morir (per masses). 
Podria aquesta ser una bona definició 
del capitalisme? En qualsevol cas, 
Ziegler ens planteja totes aquelles 
qüestions que porta implícit l’actual 
sistema econòmic mundial. I ho fa 
d’una manera poc acadèmica però molt 
pedagògica. Mitjançant una conversa 
amb la seva neta Zohra.
Tot comença quan la petita li pregunta 
a l’ avi el motiu de la seva discussió te-
levisiva amb Peter Brabeck-Letmathe, 
president de Nestlé. Ziegler explica que 
Nestlé ocupa el lloc 27 a la llista de les 
empreses més poderoses del món. 
– Doncs jo no hi veig cap problema, en 
això! La xocolata Nestlé és molt bona! 
– respon Zohra.
A partir d’aquí es desenvolupen les 174 
pàgines del llibre: preguntes innocents 
(o no) i respostes basades amb argu-
ments històrics, exemples, dades... 
que expliquen l’origen del capitalisme, 
el seu significat etimològic, els movi-
ments alternatius, la borsa, el deute, 
les Nacions Unides, el Fons Monetari 
Internacional... Jean Ziegler és suís 
(com la Nestlé!), va néixer el 1934 i 
actualment és vicepresident del comitè 
consultiu del Consell de Drets Humans 
de la ONU.

Infantils
“El llibre dels errors de Gianni Ro-
dari”, amb  il·lustracions de Chiara 
Armellini.

Seguim rebent les 
novetats editades 
arrel del centenari 
de Gianni Rodari, en 
aquest cas El Llibre 
dels Errors. Es tracta 
d’un recull de contes 
on l’autor deixa cla-
res les seves idees 
pedagògiques (va 

ser escriptor, pedagog i periodista) 
resultat de la seva tasca de mestre de 
molts anys. 
L’autor es planteja si val la pena que un 
infant aprengui plorant allò que podria 
aprendre rient. Rodari estava con-
vençut que “els errors no es trobaven 
en les paraules, sinó en les coses i que 
el que s’ha de corregir son els  dictats, 
però sobretot cal corregir el món”. 
Així, aquest recull ens parla d’errors, 
errors necessaris perquè ens permeten 
aprendre. Errors ortogràfics i grama-
ticals. Alguns es veuen a primer cop 
d’ull, altres estan amagats entre les 
endevinalles. N’hi ha en vers i en prosa, 
tots embolcallats en personatges diver-
tits i estrafolaris i en històries plenes 
d’humor i fantasia.
Es veu que la Teresa Duran (la gran 
Teresa Duran!) i la Txell Freixenet van 
haver de superar força entrebancs lin-
güístics i algun de geogràfic per fer-ne 
la traducció. I les il·lustracions de la 
Chiara Armelli beuen de les originals 
del Bruno Munari (amb qui Rodari tre-
balla habitualment). Una gran edició 
per gaudir d’un dels nostres autors 
preferits.

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
ST. BERNAT Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

L'Agenda  
del març '21
Fins al diumenge 21
Exposició: “Vells oficis, eines i 
feines del camp i del món rural”. 
A la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Tonis d’Olesa.

Fins al dimecres 31
Exposició: “Teixint creacions” so-
bre l'obra de la il·lustradora olesana 
Marta Font Nomen. “Teixint Creacions” 
és un projecte que ha de servir per 
posar en valor la feina de diferents 
dones que, cadascuna des d'una disci-
plina diferent, ha fet de l'art part de la 
seva vida, i de la nostra. Inauguració: 
15 de març, a la Biblioteca.

Dissabte 6
Taller per aprendre a explicar contes 
en família. Proposta dirigida per la 
narradora Sherezade Bardají, que 
consta de sis sessions i que tindrà un 
tema central a cada trobada: llibres 
de tela, cantarelles, jocs d’ombres, 
contes tradicionals, titelles, jocs de 
dits, etcètera. A les 10 hores, a la 
Biblioteca. Organització: Biblioteca i 
Ajuntament.
Llegim el teatre: “La font de la 
pólvora”, de Llàtzer Garcia. Grup mo-
derat per l’Alba Soler i l’Espe Piñero. A 
les 11 hores, a la Biblioteca.

Divendres 12
Hora del conte. Sessió especial amb 
motiu del Dia de la Dona, recomanada 
a partir de 4 anys. “No m’expliquis 
contes”, a càrrec de Lídia Clua. A les 
18 hores, a la Biblioteca. Organització: 
Ajuntament i Biblioteca.
Inauguració de l’exposició “La Me-
mòria del confinament”. A la Casa 
de Cultura. Organització: Ajuntament.

Dilluns 15
Hora del conte per a petits lectors. 
Sessió per a nens i nenes d'1 a 3 anys, 
a càrrec de la Mon Mas. A les 18 hores, 
a la Biblioteca.

Divendres 26
Club de lectura general: “Els re-
cords perfectes”, de Susanna Ba-
talla. Nova trobada virtual del grup 
moderat per la Marta Puig. A les 18 
hores.
Activitats del Dia de la Dona, con-
sultar pàgina 9.
Totes les activitats proposades en aquesta 
secció són enviades per les entitats i as-
sociacions 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.
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Això passa al poble
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Preinscripció escolar
Segons ha anunciat la Generalitat, la 
preinscripció escolar per als ensenya-
ments de segon cicle d’educació infantil 
i educació primària serà del 15 al 24 
de març. En el cas de l’ensenyament 
secundari obligatori (ESO) serà del 
17 al 24 de març. A causa de les 
circumstàncies extraordinàries per la 
pandèmia de la covid-19, enguany 
no es farà la reunió habitual per a les 
famílies amb infants de P3 organitzada 
per l’Ajuntament, i tota la informació 
s’anirà actualitzant a la pàgina web 
municipal. Alhora, les jornades de por-
tes obertes a tots els centres educatius 
seran virtuals, amb reunions informa-
tives via teleconferència i informació 
completa a les seves pàgines web.
Les dates de la preinscripció seran:
• Educació infantil de segon cicle i 

educació primària: del 15 al 24 de 
març.

• Educació secundària obligatòria: del 
17 al 24 de març.

• Batxillerat i cicles de grau mitjà de 
formació professional i d'arts plàsti-
ques i disseny: de l'11 al 17 de maig.

• Cicles de grau superior de formació 
professional i d'arts plàstiques i dis-
seny: del 25 al 31 de maig.

Cita prèvia
Segons ha informat l’Ajuntament, el 
sistema de cita prèvia de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC) d’Olesa ha 
possibilitat una important reducció del 
temps màxim d’espera al servei, que 
a finals de 2020 es va situar en vuit 
minuts. Actualment, la cita prèvia és 
imprescindible per poder ser atès pre-

sencialment a l’OAC, arran les mesures 
de seguretat i d’higiene decretades a 
causa de la pandèmia de la covid-19 i 
sobretot, per evitar aglomeracions a la 
sala d’espera. A causa de la pandèmia, 
l’OAC també ha incrementat l’atenció 
telefònica i telemàtica, que ha crescut 
de forma proporcional a la baixada 
produïda en l’atenció presencial. 
Amb l’esclat de la pandèmia de la co-
vid-19 i els confinaments domiciliaris 
que es van decretar, l’atenció pre-
sencial a l’OAC de l’Ajuntament es va 
reduir un 32% respecte del 2019. Pel 
que fa a xifres absolutes, si el 2019 es 
van comptabilitzar unes 22.700 aten-
cions a l’OAC, el 2020 se’n van fer prop 
de 15.500. Aquesta reducció d’atenció 
presencial s’ha canalitzat cap a altres 
mitjans, com el telèfon o la tramitació 
online, que s’ha incrementat de forma 
considerable. Pel que fa a l’atenció te-
lefònica, el 2019 es van atendre unes 
29.000 trucades, mentre que el 2020 
es van superar les 31.000. Quant a la 
tramitació electrònica, s’han passat de 
poc més d’11.000 als 15.000 tràmits 
atesos.

Per no oblidar
El proper 12 de març farà tot just un 
any de l’esclat de la pandèmia del 
coronavirus, del primer decret d’estat 
d’alarma i confinament, i coincidint 
amb aquesta data des del departa-
ment de Cultura i Memòria Històrica 
s’està organitzant una exposició que 
s’inaugurarà aquest dia. Es tracta de la 
mostra “La memòria del confinament”, 
una iniciativa per poder mostrar i pre-
servar les vivències de la població en 
aquest període de confinament i que, 
a través de material i testimonis de tot 
tipus, reflecteixin la manera de viure 
de la ciutadania olesana durant la crisi 
sanitària.
Aquest projecte de la memòria del 
confinament té tres branques diferen-
ciades. Per una banda es fa un recull 
de tota l'expressió artística i testimonial 
que es va produir en aquelles setmanes 
de confinament domiciliari, com ara 
pancartes, dibuixos, creació literària, 
cançons, vídeos del veïnat, joguines 
o objectes autofabricats a casa. Per 
un altra banda, s’ha fet un recull foto-
gràfic, que va encarregar la regidoria 

de Cultura, per poder testimoniar el 
moment: carrers i places buides, els 
aplaudiments als balcons per al perso-
nal sanitari i de serveis essencials, el 
treball del voluntariat, la confecció de 
mascaretes...  i, per últim, també es 
va encarregar un seguit de gravacions 
amb testimonis de persones que van 
treballar a primera línia durant la crisi 
del coronavirus. 

Escombraries
L’Ajuntament està aplicant un seguit 
d'accions puntuals al servei de reco-
llida d’escombraries amb l’objectiu de 
guanyar en eficàcia i eficiència en el 
servei, estalviar costos i optimitzar la 
recollida. Les accions també inclouen 
la instal·lació de nous contenidors en 
aquelles àrees on hi faltava d’alguna 
fracció de recollida.
Les accions s'han decidit analitzant 
diferents problemàtiques existents 
al servei, estudiant els punts on 
s’acostumen a donar desbordament 
de contenidors o dificultat de pas dels 
vehicles de recollida. Arran aquesta 
anàlisi, una de les mesures consis-
teix en l’eliminació de dues àrees de 
contenidors del carrer d’Alfons Sala 
(amb contenidors de 1.100 litres de 
capacitat, insuficients per a l’àrea 
d’influència). 
A banda de la poca capacitat dels con-
tenidors que hi havia a Alfons Sala, un 
altre dels problemes són les dificultats 
del camió de recollida per girar al ca-
rrer, a causa de les seves dimensions, 
que també fan que no pugui entrar a 

zones com la Rambla. Per aquesta mo-
tiu algunes àrees de contenidors dels 
carrers propers a la Rambla acostumen 
a estar més desbordades. Els conteni-
dors eliminats es substitueixen per una 
àrea de càrrega lateral al carrer Colon, 
tot i que un grup de veïns i veïnes han 
mostrar el seu desacord amb la mesu-
ra. Aquesta nova àrea té contenidors 
de 3.200 litres de capacitat, que són 
els que hi ha a tot el municipi, excepte 
al nucli antic. La bateria no té conte-
nidor de matèria orgànica ni de vidre 
per evitar sorolls i pudors. També s'ha 
ampliat una mica la bateria del carrer 
de Metge Carreras.
Dins la reordenació parcial del servei de 
recollida d’escombraries també s’està 
estudiant crear una nova àrea de con-
tenidors al costat dret de l’Eixample, 
propera a la Rambla, com alternativa 
per descarregar l’àrea que hi ha al 
carrer de Barcelona, davant el parc de 
l’Estatut, que acostuma a estar molt 
saturada.

Nova regidora
El Grup Municipal Socialista a Olesa 
comptarà a partir d’ara amb una nova 
regidora. L’antropòloga social i cultu-
ral, Maria Pujol Toledo, especialitzada 
en sistemes de sexe/gènere i activista 
feminista i LGTBIQ+ agafa el relleu de 
l’Almudena Toledo.
Segons ha explicat el portaveu socia-
lista Fernando Vicente, “confiem que la 
incorporació de Maria al Grup Municipal 
doni una nova empenta en la visibilit-
zació de la lluita feminista i LGTBIQ+”. 
A més, Vicente ha assegurat que “in-
tegrem a una dona jove, intel·ligent, 
activista i amb il·lusió per treballar en 
un equip que té la voluntat de fer del 
nostre poble una Olesa per tothom”.

Fons social
La Comunitat Minera Olesana ha 
aprovat crear un fons social destinat a 
famílies vulnerables i a persones que 
es trobin en situació de pobresa o ex-
clusió social arran de la covid-19. “La 
propera factura incorporarà un petit 
augment de 25 cèntims per soci, que 
es carregarà de forma trimestral i que 
anirà directament a dotar aquest fons, 
que preveiem que serveixi per donar 
cobertura a aquelles famílies amb po-
bresa energètica arran de la covid-19”, 
ha concretat Joan Arévalo, president 
de la CMO.
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Pandèmia
Amb tot el que ha passat, no hi ha 
dubte que el 2020 ha estat l’any de la 
covid-19, però també l’any d’extreure 
el millor de la societat, perquè el vo-
luntariat ha estat un dels factors de-
terminants per poder donar cobertura 
a moltes necessitats: pal·liar la solitud 
de la gent gran, manca de material de 
protecció personal, mobilitat limitada, 
confinaments de famílies senceres...
El tancament dels centres educatius 
i dels diferents serveis i espais mu-
nicipals dona pas a un nombrós allau 
d’oferiments de la ciutadania, que vol 
ajudar en allò que faci falta
Participació Ciutadana posa fil a l’agulla 
i obre un espai per tal que la ciuta-
dania es pogués inscriure a la borsa 
de voluntariat. Gràcies a aquestes 
persones es van fer moltes accions: 
anar a fer la compra setmanalment 
per a diverses famílies; gestió de cues 
als establiments; preparar, repartir i 
recollir el material per fer mascaretes; 
repartir porta a porta de mascaretes a 
les persones més grans de 65 anys; fer 
trucades a les persones grans; repartir 
targetes moneder de les beques men-
jador; transportar i entregar aliments 
de Creu Roja...
A l’Ajuntament també s’hi van adreçar 
empreses, botigues i particulars, 
oferint els seus serveis i cedint mate-
rial. Recordem el donatiu de la Comu-
nitat musulmana, 10.000€.
El Departament de Salut Pública ha 
centralitzat les necessitats dels serveis 
essencials, de manera especial en re-
sidències i CAP d’Olesa. Diàriament es 
mantenia contacte estret amb el CAP i 
amb totes les residències.
El paper del departament de Salut pú-
blica ha estat fonamental. Alhora, des 
dels Serveis Socials s’han centralitzat 
les necessitats particulars.
L’àmbit de la promoció de la salut és el 
que més s’ha vist afectat per l’aturada 

generalitzada de les activitats pre-
sencials, i ha suposat un esforç per 
adaptar les activitats al format virtual. 
La pandèmia ha posat en relleu que la 
prevenció, la protecció i la promoció de 
la salut són essencials per al benestar 
de la població.
La Policia Local i la Brigada Municipal 
han fet el suport necessari al volun-
tariat. Mitjans de comunicació ha 
estat clau en la difusió de les vies de 
canalització del voluntariat. Tots els de-
partaments i serveis de l’Ajuntament, 
han treballat en la gestió de la pan-
dèmia, els uns fent d’altaveus de les 
necessitats que arribaven i els altres 
canalitzant les ajudes que arribaven 
per diferents vies.
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, va 
haver d’adaptar la seva atenció i ma-
nera de fer arran les restriccions en la 
mobilitat, potenciant l’atenció telemàti-
ca i els tràmits en línia. Tot plegat per 
continuar oferint el serveis municipals 
i donar resposta a la ciutadania.
En la gestió sanitària, actualment ens 
trobem en el procés de vacunació de 
la població.
Com a Regidora i ciutadana, d’aquesta 
situació he après que no som ca-
paços de controlar-ho tot i que hem 
d’acceptar que no tot està a les nostres 
mans. El confinament ha posat en re-
lleu la importància del temps en família 
i poder compartir més temps junts. 
També hem descobert el teletreball, 
que ens permet una millora en la con-
ciliació familiar. La pandèmia també ha 
mostrat la solidaritat en tots els àmbits 
i en totes les edats. Desitjant que aviat, 
molt aviat, tot torni a la normalitat. Una 
vegada més, gràcies a tots i a totes per 
la vostra solidaritat.
Ada Agut i Domènech
Regidora d’Atenció Ciutadana, Gènere, 
Feminismes i LGTBIQ+, Diversitat i 
Cooperació, Participació Ciutadana i 
Salut Pública
 

#STOPContenidors carrer 
Colon
El nostre malson comença quan 
l’Ajuntament instal·la uns contenidors 
al carrer Colon, concretament davant 
del número 125 on hi viuen dues famí-
lies, en les quals hi ha una persona de 
89 anys que es troba els contenidors en 
obrir les finestres a menys de 2 metres 
i dos nens petits, que els tenen just 
sota les finestres dels dormitoris, amb 
tot el que comporta de salubritat, olors 
i risc d’incendi.
No han contestat a cap de les 7 instàn-
cia fetes, fins una hora abans del Ple 
en el que hem demanat intervenir. La 
meva mare de 89 anys, plorant, ha de 
sentir com l’Alcalde li aixeca la veu i 
donant un cop de puny sobre la taula, 
li diu que “millor molestar a 2 veïns 
que a 15 i que els contenidors van allà” 
si o si. Ens neguen la reunió que vam 
demanar amb tots els veïns del carrer 
afectats que en som un quants.
Un dia abans del Ple, col·loquen un 
altre contenidor a les 6 hores del matí 
i les 2 persones que ho fan marxen 
corrent Alfons Sala amunt, segons tes-
timonis. Perquè marxar corrent i venir 
aquella hora...?
Al Ple, l’oposició va presentar alterna-
tives viables, que van ser desateses 
sense estudiar-les. Abans d’intervenir 
jo al Ple, fruit de la tensió de la si-
tuació, em trobo indisposat i l’Alcalde 
ho aprofita per tancar-lo sense donar 
opció de substituir-me a cap dels veïns 
allà presents.
Traieu les vostres conclusions: política 
de fets consumats i voluntat zero de 
trobar una solució.
Aquests contenidors s’afegeixen als 9 
que ja hi ha al mateix tram de carrer, en 
menys de 70 metres, no n’hi ha prou?
Els veïns de tot el carrer seguim 
mobilitzant-nos recollint signatures a 
diferents comerços i obrint un grup de 
Facebook #STOPContenidors. 
Jaume Mañà i Casals
(en representació del veïns afectats del 
carrer Colon)

Cal Candi
Antigament la gent dels pobles i viles 
es coneixien més per aquella forma 
que a Olesa anomenem motius que 
no pas pel nom o cognom de les per-
sones; sovint per aquest motiu, sobre 
un carboner, pastor, pagès o menestral, 
qualsevol veí us hauria pogut donar re-
ferència; en canvi, pel cognom moltes 
vegades passava tot el contrari. 

Les primeres referències dels sobre-
noms ja es troben en les dades docu-
mentals dels segle X, sovint afegits al 
prenom, com a diferenciador d'aquella 
persona, els quals, molt sovint, a la 
llarga quedarien identificats com a 
cognom de persona, nom de nissaga 
o família.
Més endavant, durant els segles XV i 
XVI, novament la necessitat de dife-
renciar les persones del creixent grup 
social, i per la repetició dels cognoms 
a les cases, portarà a afegir un renom 
al prenom i cognom. La diferenciació 
del renom amb el prenom i el cognom 
és la seva diguem-ne falta d'oficialitat. 
En el moment de la seva creació, es 
fan estrictament necessaris per una 
qüestió de descripció, ja que els dos 
elements vigents s'han convertit en 
insuficients. Els renoms neutres do-
narien al capdavall els cognoms més 
estesos avui dia per a la geografia de 
parla catalana: Ferrer, Flequer, Forner, 
Fuster, Pujol, Vila, etc.
A Olesa de Montserrat la forma malnom 
no acostumem a utilitzar-la gairebé 
mai. La forma usada és motiu per a 
parlar del malnom o renom. Sovint 
s'identifica el malnom com aquella 
forma que es reserva per a parlar 
de renoms malsonants o ofensius. A 
vegades aquestes veus creades per 
qüestions físiques, de caràcter, fins i 
tot escatològiques, esdevenen normals 
amb el pas dels anys i moltes d'elles 
acceptades amb naturalitat i fins i tot 
convertides en nom de casa.
El topònim Candi s'origina en el fet que 
la peça de terra o terreny havia estat de 
propietat d'una família cognomenada 
Puig que vivia en una de les primeres 
cases del cantó esquerra del carrer de 
les Argelines, gairebé a tocar del carrer 
d'en Coscoll. Aquesta casa era conegu-
da, des de principis del segle XIX, com 
a Cal Candi pel fet que un avantpassat 
es deia Candid (del castellà Cándido). 
La casa va ser enderrocada quan es 
va fer la carretera de Viladecavalls a 
la Puda (l'actual carrer d'Anselm Cla-

Correu

93 778 10 36 637 139 671

12hHorari  8.30h a 20.30h
@farmaciasantbernat c/ Argelines 96, Olesa

Campanya Sistema Digestiu
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vé) i la família es va traslladar a una 
casa del carrer del Calvari, cosa que va 
comportar que aquest nou habitatge 
fos conegut també com a Cal Candi. 
La família Puig de Cal Candi es va ven-
dre els terrenys a principis del segle XX 
i el nou propietari va decidir edificar-hi 
un habitatge als anys vint del segle 
passat. La casa va ser habitada per di-
ferents llogaters fins a finals dels anys 
cinquanta i finalment es va abandonar 
tant la casa com el terreny. 
Tot i el canvi de propietari, el terreny 
i, per extensió, la casa van continuar 
essent coneguts com de Cal Candi.
Antoni Pérez Solsona

Els avis
Estem passant per uns dies molt difí-
cils i penso en els avis que viuen sols i 
que poc o gens surten de casa per por 
del contagi del virus. Quan penso en 
aquestes persones m’esgarrifo tota jo i 
penso, què podríem fer per ajudar-les? 
Com que visitar-los no podem però si 
que podem telefonar-los i parlar amb 
ells i així es desfoguen de la seva 
tristesa. 
Maria Mercè Boada

El senyor Josep
És dissabte i em trobo realitzant l'últim 
trajecte del torn del matí del transport 
interurbà; son aproximadament les 
14:10 hores, el rellotge a aquestes 
hores ja comença a sumar gana a 
l’estòmac d'un servidor, al mateix 
moment que aquest va restant les 
marquesines i punts de parada que 
per el camí va deixant enrere. El matí 
ha resultat tranquil i prou plàcid tot i 

que la mobilitat ha anat en augment al 
poder, ara si, anar al poble del costat.
Obro les portes del bus, -“Bona tarda”; 
un senyor s'afanya a dir al seu inter-
locutor al mòbil: - “Aquesta tarda em 
vens a buscar i així veiem el partit...”, 
“Perdó” - m'exclama.
Sota un somriure que amaga la meva 
mascareta sabent que aviat se m'acaba 
la jornada de treball, el senyor pot 
estar pensant que el temps ampli que 
s'ha pres per pujar a l'autobús em pot 
haver desesperat, res més lluny de la 
realitat. La situació és un pel còmica a 
la vegada que entranyable, en una mà 
una bossa, a l'altre un mòbil i li faltaria 
una tercera per provar de treure el seu 
títol de transport, la qual els nervis 
per la pressa no li fan cap favor alhora 
d'encertar amb la màquina validadora.
Aviat me n'adono que té força ganes de 
parlar però una mascareta que al parlar 
dificulta la comprensió, un separador al 
mig que dificulta veure's, qui us parla, 
que bàsicament ha de mirar endavant 
i una lleugera sordesa d'un dels prota-
gonistes fa pensar que ho haurem de 
deixar córrer... 
-“Ja!!! que us ho creieu?”-
L'home s'asseu a la primera fila i co-
mença a preguntar-me per un com-
pany, vol que li faci el favor de donar-li 
records del Josep quan el vegi, segui-
dament ho fa per un altre i m'acaba 
preguntant el nom (el nom he dit?) i 
el cognom i després em pregunto a mi 
mateix si cal. 
Avui ha sortit perquè té un dia i cap de 
setmana ben complert que comença 
amb un dinar a casa de la seva filla, 

un sopar amb futbol (juga el Barça) a 
casa del seu fill i seguidament, el pro-
grama FAQS que tant li agrada per al 
dia següent clar, anar a votar! “perquè 
a Catalunya si alguna cosa és important 
és anar a votar”, esmenta.

Em reconeix que surt avui i fa molt que 
no ho fa per la pandèmia, surt un breu 
interrogatori de si estic solter, casat, 
fills..., que li ha agradat tant conduir i 
que algun cop encara ho fa per baixar 
al centre del poble, però que no ho fa si 
ha d'anar cap a la ciutat. Té un record 
per la dona, a qui va cuidar durant 20 
anys d'una malaltia i avui dia en fa dos 
que li falta al seu costat, un però, no 
sap mai què dir en casos així i un breu 
silenci per agafar aire és suficient per 
dur-nos a un nou tema.

L'home acaba volen saber si m'agrada 
el tennis: - “Vaig provar-ho una vegada 
però no era el meu fort Josep”, li dic; 
ell em comenta que ho va deixar fa 4 
anys i que encara suava prou quan el 
practicava amb els 86 anys que tenia 
quan ho va deixar i comenta quan de 
jove havia guanyat algun torneig en el 
qual havia participat...

Un cop a la parada del Mercat ens 
acomiadem molt cordialment i molt a 
la moda d'aquests temps que vivim, 
picant de punys. Un cop ja és a la 
vorera i he tancat les portes, el Josep 
encara saluda amb la mà quan inicio la 
marxa seguint amb la mirada el meu 
pas quan em començo a allunyar d'on 
és ell, al qual li acabo dedicant un to 
de clàxon curt i breu des d’una certa 
distància mentre pel retrovisor el vaig 
perdent de vista.

No només no ha estat difícil mantenir 
la conversa sinó que m'ha fet entretin-
guda l’última volta i el temps d'aquesta 
m'ha passat volant.  Llavors ve quan 
penso que fent un símil amb el tennis, 
potser l'ace més important i guanya-
dor que hagi fet mai el senyor Josep 
sigui ara, enmig d'una pandèmia amb 
els 90 anys actuals plens d'una gran 
lucidesa mental que encara li permet 
preguntar per aquella gent que fa tant 
temps que no ha pogut veure, gaudint 
cada petit moment que se li presenti, 
des de visitar els fills i nets, a veure el 
seu Barça, potser un partit de tennis o 
fins i tot fent un entranyable passeig 
a la seva vida dins l'autobús amb una 
mampara entre nosaltres que seguint 
amb la metàfora esportiva, ve a ser la 
xarxa que ha intentat separar, sense 
èxit el nostre constant intercanvi de 
paraules...
Ah! 90 anys i si, 45 minuts després 
de saber el meu nom me'l va tornar a 
dir: -“Encantat de conèixer-te, Sergi!”-
Sergi Foguet Maestre

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va el dret de publicar-les i resumir-les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edi-
cions. 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

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos 
Olesa de Montserrat

618 55 44 61
olesa@pilatesandyou.es

93 778 56 84

Consultori animat
Des d’aquesta secció, la abogada especialista en Derecho Animal, Lola García 
García (col·legiada número 11787 ICAS) intentarà donar resposta a consul-
tes dels nostres lectors i lectores. Si tens alguna consulta, pots enviar-la a:       
periodic08640@gmail.com

“Mi novio y yo adoptamos un perro cuando nos fuimos a vivir juntos 
hace dos años; ahora se ha terminado la relación y no me deja ver al 
perro porque en el registro de animales. Él está inscrito como propie-
tario y dice que es solo suyo. ¿Qué puedo hacer?” Montse, 46 años.
Esta es una pregunta que nos hacen muchas veces. La inscripción en el registro 
de animales sólo viene a señalar que la persona que está inscrita en el mismo 
es propietaria del animal, (a mí me gusta más usar el término responsable) 
pero no significa que pueda haber más propietarios. En tu caso, habrá que 
ver cómo se llevó a cabo la adopción, quien ha mantenido al perro durante el 
tiempo de convivencia, quien lo llevaba al veterinario, etcétera. Si la adopción 

fue conjunta y la incorporación del perro a vuestra vida ha sido una decisión 
de ambos, te animaría a reclamar la custodia compartida del perro para que 
ambos podáis disfrutar de él y él de vosotros dos indistintamente.
“Tengo una vecina que tiene una gata y cada vez que cría, regala los 
gatitos y los que sobran los deja en la calle. ¿Esto es legal? Anna, 52 
años.
Los hechos que describes pueden ser constitutivos de un delito tipificado en 
el Código Penal en el artículo 337 bis. Además, si los animales abandonados 
sufren lesiones como consecuencia del abandono, se puede castigar también 
al infractor con un delito de maltrato. Los propietarios tienen el deber de evi-
tar camadas indeseadas y ello se consigue fácilmente con la esterilización del 
animal. El abandono de animales es una lacra que debemos combatir como 
sociedad y ánimo a todos a presentar la correspondiente denuncia ante las 
autoridades si conocen casos de abandono de animales.

MATRÍCULA
GRATUÏTA

AL MARÇ

DIA DEL 
PARE

19 de 
març

REGALA 
SALUT!
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T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
jardiartolesa@gmail.com

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

Cuida't

Un restaurant amb ànima i actitud.

Passatge Font Can Solé, 6
08640 Olesa de Montserrat
T. 93 410 84 71

Llar

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

TERÀPIES NATURALS

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

A la carta

Alfons Sala, 9 - 08640 Olesa de Montserrat 
Tel. 628 443 635 - sarasilva111@hotmail.es

Tel: 938 31 49 58

Lluís Puigjaner 43
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 637 24 42 78

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es93 778 56 84
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Esport olesà
Contra l’homofòbia
El passat dissabte 20 de febrer i just 
abans del derbi de 3ª Nacional entre 
el FS Olesa i el CFS Esparreguera, 
el pavelló Salvador Boada ha estat 
l’escenari escollit per a reivindicar els 
drets de totes les persones a gaudir 
d’una pràctica esportiva lliure de qual-
sevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere.
L'Enric Lobo, director esportiu del FS 
Olesa ha llegit un manifest en defen-
sa d'aquests drets amb la presència 
de l'Ada Agut, regidora de Gènere, 
Feminismes i LGTBIQ+, en Domènec 
Paloma, regidor d'Esports, i en Toni 
Beltran, secretari del FS Olesa.
Els capitans del CFSE, Artur Reynes, i 
del FSO, Oriol Hita, han xutat contra 
l'homofòbia juntament amb l'activista 
LGTBI+ Eren Garcia.

Assemblea
El passat diumenge 21 de febrer, el 
Futbol Sala Olesa ha celebrat la seva 
Assemblea General Ordinària per pre-
sentar la liquidació de l'exercici vençut 
i pressupost per a l'exercici econòmic 
següent, així com controlar l'activitat 
de la Junta Directiva referent a les ac-
tuacions aconseguides, les actuacions 
previstes, i els acords adoptats en les 
seves reunions. 
A més a més es presentava una modi-
ficació parcial dels estatuts per incloure 
un article d'acord amb el Decret llei 
que modifica l’article 31bis del Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s'aprova el Text únic de la Llei de 
l'esport; d'aquesta manera l’entitat 
quedaria habilitada per a realitzar as-
semblees, reunions de junta directiva 
i eleccions de manera telemàtica.

Els socis i sòcies assistents han cone-
gut tota aquesta informació de la mà 
dels membres de la Junta Directiva. 
Tots els punts de l’ordre del dia han 
estat aprovats per unanimitat.

Gimnàstica
Les gimnastes del Club Gimnàstica 
Olesa començaran les trobades online 
aquest mes de març. A causa de la 
situació actual, la Federació Catalana 
de Gimnàstica s’ha vist obligada a 
buscar alternatives perquè les gim-
nastes puguin seguir un calendari de 
competicions. Fins que la situació no 
millori i puguin tornar a reprendre les 
competicions presencials, l’activitat 
online serà una eina més per seguir 
fixant objectius i mantenint la moti-
vació dels gimnastes.
El pròxim divendres 5 de març, les 
gimnastes del CGO del nivell CCEE fa-
ran la seva primera competició online 
al pavelló Sant Bernat, mentre que les 
gimnastes dels nivells de base ho faran 
el divendres 12 de març.
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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/ 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

Serveis

Lluís Puigjaner,111
Olesa de Montserrat

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

. Se hacen cinturones a medida 

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

RECOGIDA 
Y ENTREGA A 
DOMICILIO

Elisabet Campos 
Nº AICAT: 6516 
T. 663 606 191 
Anselm Clavé 116 
monurba15@gmail.com

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

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

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

 

www.dbpservicios.eu

RAMBLA TORRENTET 16 - LOCAL 2

MERCAT MUNICIPAL ABRERA

EDIFICIO MERCADONA

Codi postal: 08700

Codi postal: 08700

672 - 227 - 532
672 - 227 - 342

623 387 830
Patchwork

Professionals

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

ASSESSORIA PARENT

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

MIQUEL CORTÉS

Especialitat 
àrea laboral 
Tel. 93 778 16 44 
mcortes@icab.cat
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Empreses, entitats  i serveis
Teixint creacions
A les biblioteques ens agrada teixir. 
Teixir tota mena de coses! Teixir alian-
ces, teixir relacions amb autors i auto-
res, teixir complicitats... i també teixir 
creacions! D’aquí la nostra proposta 
per aquest més de març: exposar les 
il·lustracions de la Marta Font Nomen, 
que ha cedit els seus dibuixos a la 
Biblioteca durant 15 dies. D’aquesta 
manera teixirà amb nosaltres aquest 
projecte d’art femení que vam enge-
gar el mes passat amb la poesia de 
la Carla Grima i que seguirà el mes 
d’abril amb una nova proposta que, 
de moment, no us avancem.
Podreu visitar l’exposició de la Marta 
Font Nomes en l’horari habitual de la 
biblioteca des del dia 15 de març, i 
conèixer-la una mica més a través de 
les nostres xarxes socials i del blog.
Biblioteca Santa Oliva

“OlesaAmina”
Aquest és el nom d’una nova empresa 
de neteja que ofereix el seu servei de 
proximitat a comunitats, empreses i 
particulars, a càrrec d’Amina i en Jordi, 
amb més de 15 anys d’experiència en 
el sector. Son un negoci familiar i amb 
aquest esperit, formen una pinya amb 
el seu personal i col·laboradors que 
són persones honestes, responsables 
i professionals. L’Amina coordina la 
feina de tot l’equip i en Jordi aporta 
la seva experiència com a enginyer 
tècnic per treballar amb materials i 
productes de primera qualitat.
Des d’OlesaAmina treballen amb 
productes homologats pel Ministeri i 
seguint les recomanacions de la Gene-
ralitat en matèria de la lluita contra la 
covid-19. Per a més informació, podeu 
consultar el seu web: 
www.olesaamina.com

“Las huellas de 
mi pasado”
Es el nombre del 
tercer libro editado 
por su pròpia auto-
ra, Carmen Moreno 
Segura, una olesa-
na “desde hace 52 
años”. Es una novela 
autobiográfica sobre 

esta mujer nacida en Almería y que 
nunca fue a clases ya que desde los 
7 años tuvo que trabajar y ayudar en 
un hogar con 10 hermanos. Radicada 
en Catalunya, trabajó los últimos 37 

años en el psiquiátrico de Martorell y 
sus novelas, según ella misma confie-
sa “le sirven para contar su historia”. 
Carmen colabora con obras benéficas 
y con un refugio de animales en su 
tierra natal y el libro lo vende de for-
ma particular para poder financiar los 
costos de impresión. Vale 20 euros y 
puedes encargarlo al teléfono: 654 
488 608.

Justícia social
El passat dissabte 20 de febrer Olesa 
va celebrar el Dia Mundial de la Justícia 
Social amb l’objectiu de visibilitzar les 
lluites de moltes persones, col·lectius 
i entitats: l'urbanisme inclusiu i el 
dret a l’habitatge, la sanitat univer-
sal, l’educació pública, les pensions 
dignes, les lluites de les treballadores 
(amb papers i sense) contra la pre-
carietat i l’explotació laboral, la lluita 
feminista, el respecte a la cultura i 
la llibertat d’expressió, la defensa de 
la natura i el territori, entre d’altres, 
són una part de la lluita amb l'objectiu 
d'aconseguir justícia social... i global.
L’acte el va centrar l’exposició a l’aire 
lliure del conte «Una vila ben viscu-
da», fet de forma coral per més d’una 
vintena d’olesans i olesanes, que 
planteja una possible Olesa centrada 
en la vida i on les necessitats humanes 
i la natura s’equilibren de forma har-
moniosa. Posteriorment l’Espe Piñero 
va interpretar un fragment del conte.
A la segona part de l’acte es va fer la 
lectura d’un manifest per part de les 
associacions veïnals, reivindicant el 
suport mutu i l’acompanyament comu-
nitari com a pràctiques a preservar, i 
reclamant posar la vida al centre de 
les polítiques públiques per davant 
dels interessos econòmics i privats. 
En aquest sentit van expressar la 
preocupació pel model de poble basat 
en el creixement i la construcció de 
nous habitatges que planteja el nou 
Pla Urbanístic que pretén aprovar 
l’Ajuntament, la manca actual i futura 
d’equipaments i serveis públics per a 

tothom o l’augment de la contamina-
ció i la destrucció de la natura en un 
context d’emergència climàtica, que 
comportarà el desenvolupament dels 
més de 1.300 habitatges o la carretera 
de la Ronda Nord.
Moviment Veïnal d’Olesa

“Dones olesanes”
L’editorial olesa-
na Edicions Pa-
per d’Estrassa ha 
publicat el llibre 
il·lustrat “Dones 
olesanes”. L’obra, 
que arribarà a les 
llibreries a princi-
pis de març, bus-
ca posar en valor el testimoni vital de 
quinze dones d’Olesa que han destacat 
per la seva trajectòria professional. Ho 
fa a través d’un llibre coral, il·lustrat 
i escrit de forma íntegra per dones 
del municipi, que relata l’esforç de 
les protagonistes per obrir-se pas en 
un món on les dones mai han tingut 
prou visibilitat i on els espais de poder 
han estat tradicionalment en mans 
d’homes.
Si les condicions ho permeten, 
l’editorial té previst presentar la pu-
blicació en un acte coorganitzat amb 
l’Ajuntament al Parc Municipal d’Olesa 
el proper dissabte 7 de març, a les 
17:30 hores.
La publicació relata els testimonis 
de M. Carmen Fernández, directo-
ra d’Innovació de Mediapro; Pepita 
Pascual, primera alcaldessa d’Olesa; 
Eva Creus, enginyera química que ha 
treballat amb la NASA; Elisenda
Solsona, escriptora i guanyadora de 
dos premis literaris; Roser Cascan-
te, soprano i professora de música; 
Verònica Pamiés, atleta paralímpica; 
Júlia Vergara, investigadora de la Co-
vid-19 i veterinària; Mònica Figueras, 
vicerectora de la Universitat Pompeu 
Fabra; Soufia Haji Shov, presidenta 
de l’Associació Ajial de dones ma-
rroquines; Mercè Roquer, gerent de 
l’Ajuntament d’Olesa; Llum Mascaray, 
activista social i professora; Eulàlia 
Vila, jugadora de bàsquet; Dolors Xai-
ró, biòloga i ex-directora d’operacions 
de Grifols; Carme Gómez, funda-
dora d’Ariadna contra el càncer de 
mama i Rosa Segura, fundadora de 
l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva.
Concretament, al llibre hi apareixen 
il·lustrades respectivament per les se-

güents autores locals: Ona Boixader, 
Marta Font, Inma Clemente, Maria 
Grimau, Alícia Latorre, Sara García, 
Jenifer Ambròs, Montse Cascante, 
Mònica Ortega, Marta Martínez, Lara 
Pallarès, Núria Fandos, Judith Matas, 
Anna Agudo i Eva Fernández. Els 
textos i la documentació són obra de 
la periodista Mireia Baró i el projecte 
ha estat ideat i coordinat per l’editor 
Quim Moreno.
La tria de les quinze protagonistes del 
llibre ha anat a càrrec d’una comissió 
assessora de dones creada específi-
cament per a l’ocasió i formada per 
perfils professionals diversos. N’han 
format part Mireia Baró, Anna Casado, 
Núria Jané, Camil·la Sánchez, Mariona 
Sanmartí, Oliva Serra i Maria Dolors 
Vilardell coordinades per Montse Font. 
El criteri de selecció ha estat el de 
cercar diversitat de sectors i mostrar 
aquelles professions en les quals la 
dona és menys visible. Enhorabona!

Nuevo libro
“Cuéntame des-
pacito: Cuentos 
del Amazonas, 
del paso y del ca-
mino”, del olesa-
no Pedro Mayor, 
es un compendio de 25 relatos que 
nos trasladan a la Amazonía profunda 
y mitológica. Este libro incluye una 
colección de historias maravillosas 
que otros contaron o que el autor 
mismo vivió, imaginó o soñó mientras 
descubría embelesado la belleza em-
briagadora de la insondable Amazonía 
peruana y brasileña. El autor nos ofre-
ce una visión de aquellas tierras que 
se mueven entre dos mundos: la rea-
lidad dura y cruel del ser humano, y la 
fantasía de los sueños y de los mitos. 
Este libro se engloba en la corriente 
del realismo mágico o de lo real mara-
villoso, donde los protagonistas de las 
historias conviven con elementos fan-
tásticos, aceptan lo irreal como parte 
de sus vidas y se someten al destino 
sin ofrecer resistencia. En el libro lo 
fantástico entra a formar parte de la 
normalidad y a veces cuesta distinguir 
qué es real y qué es sueño, o si ambos 
conviven. El autor es profesor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona y 
desde el año 2000 combina sus clases 
con proyectos de investigación y coo-
peración que desarrolla en la región 
amazónica.
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El bagul de la història

Cal Vador Bruixa
Amb aquest nom es coneix una casa 
situada al carrer de la República Ar-
gentina número 3, entre els carrers de 
Salvador Casas i de Lluís Puigjaner, i 
a tocar de l'Ajuntament.
Es tracta d'un edifici residencial, 
d'estil neoclàssic i romàntic, projectat 
per l'arquitecte Josep Ros i Ros, que 
es va construir entre els anys 1923 i 
1924 per ser l'habitatge habitual del 
seu propietari, l'industrial olesà Sal-
vador Ubach Badiellas.
S'estructura amb planta i dos pisos i 
un terrat tancat amb una balustrada, 
des d'on emergeix una torre mirador 
coberta a quatre aigües amb ceràmi-
ca vidriada. La façana, dins un estil 
eclèctic d'inspiració barroca, s'ordena 
de forma simètrica amb una àmplia 
balconada al pis principal sostinguda 
per mènsules de tipus clàssic. A sota, 
la porta d'entrada és flanquejada per 
dues columnes llises amb un capitell 
de tipus corinti i s'hi poden veure les 
lletres S i U que corresponen a les 
inicials del propietari. Dels interiors 
destaquen els treballs de guix en els 
sostres i algunes pintures decoratives 
en sostres i parets que es conserven 
en bon estat en cadascuna de les 
plantes. S'ha de destacar el treball cu-
rós dels estucs realitzat per l'escultor 
olesà Alfons Gumfaus.
Les diverses reformes fetes poste-
riorment a la seva construcció han 
desvirtuat l'estructura original de 
l'habitatge, que consistia en un edifici 
de pati interior cobert i central que 

travessava totes les plantes pis, en 
el qual es disposaven les habitacions 
perimetralment. La posterior divisió 
horitzontal en diferents propietaris 
ha fet que des de la planta baixa no 
es pugui accedir a les plantes pis 
restants, tal com era possible en un 
principi.
El dia 20 de juliol del 1936, dos dies 
després del començament de la 
Guerra Civil Espanyola, el sindicat 
CNT-FAI, en nom del Comitè Local 
de Milícies Antifeixistes, va confis-
car diferents propietats de persones 
considerades feixistes per instal·lar-hi 
els seus centres de treball. Un dels 
primers edificis confiscats va ser 
aquesta torre, perquè era un lloc de 
gran simbolisme per part del movi-
ment obrer al poble ja que era on es 
reunia la patronal.
El seu propietari l'any 1936 era Ig-
nasi Ubach Casanovas que va ser 
considerat desaparegut i facciós, ja 
que, conscient que la seva vida co-
rria perill, va decidir amagar-se en 
el moment que s'inicià la revolució. 
El fet d'amagar-se va ser considerat 
per part del Comitè un acte contra la 
legalitat i a favor dels feixistes, motiu 
suficient perquè les seves propietats 
fossin expropiades. Fou localitzat 
i empresonat a la Presó Model de 
Barcelona, on hi va estar des del 26 
d'octubre de 1936 fins al 6 d'agost 
de 1937. 
L'edifici va ser el principal centre 
d'operacions de l'Organització Anar-
quista Ibèrica i de les Joventuts 

Llibertàries. Per aquesta raó es va 
instal·lar, al seu espaiós terrat, una 
metralladora (una Degtiariov o DP-27 
soviètica, amb safata circular superior 
amb capacitat per a 47 cartutxos del 
calibre 7,62 x 54R, amb un abast de 
800 metres), i des d'on es podia con-
trolar la major part de la vila. 
El nom de la casa s'origina en la re-
ducció del nom personal Salvador i en 
el malnom individual bruixa: Salvador 
Ubach era originari de Ca la Bruixa. 
Desconeixem, però, on era localitzada 
aquesta casa, així com el significat 
d'aquest malnom. 
Pel que fa a Salvador Ubach (1864-
1927), a banda de ser un important 
empresari, va ser president, entre els 
anys 1912 i 1922, del Círcol Cultural 
i Recreatiu (una de les societats ole-
sanes més important de principis del 
segle XX, que tenia la seva seu en un 
edifici que se situava a l'actual plaça 
de la Sardana). També va ser regidor 
de l'Ajuntament entre el 2 d'octubre 
de 1923 i el 27 de juny de 1927.
I pel que fa a Ignasi Ubach, també va 
ser regidor de l'Ajuntament d'Olesa 
pel partit Defensa Catalana (candi-
datura conjunta dels sectors de la 
dreta olesana) en dos períodes: de 
l'1 de febrer al 3 d'octubre de 1934, 
i del 3 de maig de 1935 al 8 de ge-
ner de 1936. També va ser el primer 
Alcalde-Gestor de la vila després de 
la Guerra Civil: del 26 de gener de 
1939 al 27 de setembre de 1940. S'ha 
de dir però que, tant l'alcalde Ignaci 
Ubach com el seu substitut, a finals de 
1940, Guillem Almirall, no van partici-
par en cap denúncia contra persones 
considerades responsables dels fets 
violents i revolucionaris. Si que va 
ajudar aquelles persones del poble a 
les quals els caps de Falange volien 
prendre les propietats per raó del 
seu passat d'esquerres, catalanista 
o sindical. També va firmar diferents 
avals per socórrer tota aquella gent 
que considerava innocent o menys 
responsable. 
Amb el nom de Vador Bruixa també 
era coneguda la fàbrica tèxtil, pro-
pietat de Salvador Ubach Badiellas, 
que estava situada entre els actuals 
carrers dels Ferrocarrils Catalans i 
Francesc Macià, actualment desapa-
reguda.
Aquesta indústria, creada l'any 1914, 
conjuntament amb altres tres que 
s'havien instal·lat al seu costat entre 

els anys 1923 i 1924, es van fusionar 
en una de sola l'any 1928, passant 
a dir-se Textil Olesana, S.A., però 
tothom la coneixia com a Cal Vador 
Bruixa. Finalment, el 31 d'octubre de 
1962, va tancar portes i les naus van 
ser utilitzades per una empresa de 
subministrament de material d'obra 
que era coneguda com a Cal Paloma. 
Actualment, aquesta empresa encara 
es troba en funcionament però ubica-
da al polígon industrial de Can Vinyals 
i amb el nom de Suconspa, S.A.
Antoni Pérez Solsona 
Cronista de la vila

NdelaR: els documents publicats són 
de la col·lecció particular de l’autor 
de l’escrit i la fotografia es de l'Arxiu 
Fotogràfic Municipal.

Fe d’errates: A l’edició de febrer, a 
l’article “Història de l’Hotel Gori”, deia 
que “els germans Casals varen vendre 
l'hotel i el parc per 750.000 pessetes 
i una pensió vitalícia de 25.000 pes-
setes al mes”, però en realitat era de 
25.000 pessetes l’any. Gràcies.
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Etcètera
Más que inmunizarnos…
… creo que debemos humanizarnos. 
Gracias a Dios no he perdido ningún 
familiar por COVID así que en esta 
parte estoy agradecida. Por otro 
lado, no puedo evitar en fijarme en 
una pandemia que va más allá; una 
pandemia espiritual, que llevamos 
alejados desde hace mucho ya de lo 
que es la humanidad. 
El otro día en el gimnasio unos cha-
vales no tenían la mascarilla puesta 
y una de las mujeres se acercó a 
decirles que se la pusieran por favor, 
que estaban muy cerca, la respuesta 
de los chavales fue que les dejaran en 
paz y se fuera a limpiar. Y eso me da 
que pensar y más allá de entrar en lo 
que está bien o en lo que está mal, 
es ¿dónde está el valor de respetar? 
Quizá la mujer actuó desde el miedo, 
en todo su derecho, y la reacción de 
los chavales fue desde el miedo igual, 
pero desde otro prisma. Acción reac-
ción. Todos tenemos derecho a opinar 
(o eso quiero pensar) pero creo que es 
fundamental respetar. Porque vivimos 
mirando nuestro ombligo y se nos ol-
vida que el de al lado también sufre y 
tiene sus debilidades. Cuando vamos 
por la vida gobernados por nuestra 
neura (máscara) ni nos estamos te-
niendo en cuenta a nosotros y menos 
tenemos en cuenta a los demás. No 
hay un encuentro real entre persones. 
Y pongo este ejemplo por poner uno, 
pero no paramos de ver actos agresi-
vos “egoicos” en todos los colectivos 
que confío que quizá es la manera 
de explotar para encaminarnos hacía 
una nueva humanidad: ya que está 
tan de moda la nueva normalidad yo 
confío en una nueva humanidad. En 
el parlamento podríamos empezar 
poniendo una sala de meditar… y así 
suma y sigue ja ja ja…

Cuando actuamos de manera impul-
siva y reactiva las que hablan son 
nuestras heridas, aquello que ha 
hecho o dicho el otro me ha dispara-
do algo interno y así vamos a modo 
piloto automático. Por eso yo intento 
no juzgar desde lo que está bien o lo 
que está mal porque como terapeuta 
miro siempre más allá: ¿qué es lo que 
le habrá hecho reaccionar? 
Veo mucho sufrimiento en la huma-
nidad y creo que aquí una solución 
empieza por un desarrollo personal 
y espiritual que empiece por trabajo 
individual y se refleje a nivel global, 
vamos, ¡que tenim feina!
Pero la tentación es caer en papeles 
de autoridad de querer imponer. Y a 
la vista está que cuando se trata de 
mandar no nos lleva a ningún lugar. 
Pero sí que es importante concienciar. 
Y para eso creo que lo primordial es 
predicar con el ejemplo. La conscien-
cia impuesta es consciencia muerta. 
Es como si le digo a mi hijo que fu-
mar es malo y yo estoy todo el día 
fumando como una carretera, hay 
incoherencia. Pues ahí quiero llegar, 
queremos respetarnos unos a otros: 
lo principal es respetarme yo a nivel 
individual, luego así podre respetar y 
directamente ya no permitiré que me 
dejen de respetar.
Y ahí viene lo que más cuesta ¿me 
estoy respetando yo a mí en que lo 
que siento, lo que pienso y lo que hago 
van de la mano? ¿Hay coherencia en 
mi vida? Me respeto, te respeto y nos 
respetamos.

Montse Martínez
Terapeuta experta en codependencia
y dependencia emocional

Zoom

Jordi Évole emet l’última entrevis-
ta al líder de Jarabe de Palo, Pau 
Donés. “Eso que tú me das” fuig 
de ser una sort d’elegia per des-
cobrir-se com un testimoni final 
de l’actitud vitalista del cantant
“Creo que sin ti, yo no estaría donde 
estoy ahora mismo’’ comenta Jordi 
Évole a Pau Donés en un moment 
de l’entrevista Eso que tú me das 
(2020), recordant el programa on es 
van conèixer i que comptava amb un 
sketch on el personatge d’El Follone-
ro -interpretat per Évole- arremetia 
contra Jarabe de palo i la cançó que 
presentava: Bonito.
El que va sortir d’aquest ja famós 
moment televisiu va ser una bonica 
amistat entre tots dos, i que els ha 
portat a enregistrar l’última entre-
vista del cantant de la mítica banda 
espanyola.
Estrenat en sales de cinema a finals 
de setembre, el documental s’ha 
emès per televisió el passat diumen-
ge 21 de febrer sent líder absolut del 
dia, amb una mitjana de tres milions 
d’espectadors, més o menys la ma-
teixa acollida que va tenir a la gran 
pantalla amb una quantitat de dos-
cents cinquanta mil espectadors apro-
ximadament. Tot i que es va estrenar 
amb restriccions i durant la crisi de la 
covid-19 que encara ens assetja, s’ha 
convertit en el documental més vist 
dels últims deu anys, i encara que es 
tracta d’un metratge molt sentimental 
i tràgic, es pot considerar un cant a 
la vida.

El músic
D’origen català, Pau Donés ha sigut 
cantant i compositor a Jarabe de Palo, 
amb els quals va triomfar amb La 
Flaca (1996), la cançó de l’estiu de 
1997 gràcies a una campanya publi-
citària que els va catapultar a la fama. 
Fent palesa del seu talent, el grup 
va demostrar que no eren producte 
d’una única cançó, i més de vint anys 
després Donés deixa catorze àlbums, 
cinc recopilatoris i dotze nominacions 
als Grammy Latinos. Durant la seva 
carrera ha cantat amb diferents icones 
musicals com Pavarotti, Ricky Martin, 
Antonio Vega, o la seva admirada 
Celia Cruz. 
Durant l’entrevista, gens lacrimògena 
i plena d’humor, el periodista pre-
gunta a Donés com li agradaria ser 
recordat. El cantant contesta amb 
total honestedat que amb el respecte 
dels professionals de la música, que 
el reconeguin com un d’ells, i com 
una persona que s’ha dedicat a fer 
cançons boniques i sinceres, que 
poden fer plorar o riure, però que 
expressen qui és i com veu la vida. 
Al seu àlbum recopilatori 50 Palos 
(2017), publicat -amb motiu dels 
cinquanta anys del compositor- jun-
tament amb la seva autobiografia, 
Donés versiona -com sol fer- diferents 
temes de la seva carrera amb tons 
de jazz, bossa nova, salsa i ritmes 
llatins. La Flaca, amb un to més me-
lancòlic en aquesta ocasió, sembla 
un cant nostàlgic al seu primer èxit, 
una darrera mirada enrere que ens 
deixa un regust amarg i ens fa mirar 
a aquell estiu notant la fredor de 
l’hivern que s’apropa. Però sempre, 
amb un somriure final; com no podia 
ser d’altra manera amb Pau. 

Carlos Cordero
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Per molts anys!
Març
Aarón Roca Toledo (15), Alba Figueres (64), Albert Aymerich (64), Alvaro Martínez Oliveras (19), Alicia Eri Castel (87), Ana María Vicente Torrijos (47), 
Andrea Llusà Cano (21), Andrés Llusà Lanau (48), Antonio Rodríguez Moreno (47), Carme Carrera Romero (25), Caroline Arroyo Moss (25), Carla Soriano 
Amores (20), Carla Portela Barea (12), Carme Pérez Artola (55), Carmen González Guerris (86), Claudio Ramos Aguilera (46), David Sevilla del Rincón 
(22), Daniel Martínez Collado (80), Dolores Castillo León (83), Encarnación Batista (90), Eric Párraga Jabares (11), Fede Jaime Riera (28), Félix García 
Ruiz (97), Florentino Bañales Rubio (85), Francesca Amores Guevara (55), Francisco Moles Ortega (72), Francisco Paredes Martínez (74), Francisco 
Vallejo Quesada (62), Iolanda Almirall Matas (51), Isabel Lanau (73), Jonathan Luna (31), José Antonio Briz Pérez (81), José López Rubio, José María 
Palau Porcal (59), Josep Font Catalán (97), Josep Gil Sancho (87), Josep Segura Rius (64), Juan Chicón Vallejo (62), Juan Ramon Escrich Collado (74), 
Júlia Quer Riera (27), Laureano Algarra Martínez (92), Lola Voltà, Manel Jiménez (58), Manoli Lozano Vargas, Manuela Nolasco (52), Marc Aymerich (39), 
Marc Montes Grau (21), Maria Martos Moreno (87), Mario Àvila González (17), Mari Carme Alonso Bonals (69), Mari Carmen Branchat (68), María Calvo 
Aguilera (62), Maria Oller Lloveras (71), Maria Pallarès Mareso (89), Mateo Martínez Oliveras (15), Miquel Girona Gual (81), Montse Farré, Montserrat 
Guevara Carrique (72), Paco Carrasco Martos (60), Pascuala Garatachea (96), Pau Caballol (19), Paula Portela Barea (17), Pepi Lozano (60), Pilar Sán-
chez Redondo (79), Pol Cañizares Linares (9), Ramon Martínez Solsona (49), Ramón Uber García (53), Raquel Amores Guevara (43), Raquel Domenech 
Carbó (41), Rosalía Duarte Muñoz (87), Roser Cunilleras Garijo (27), Roser Gironés (77), Sílvia Agramunt (66), Xavi Pommard (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 (tel: 635 810 173). 08640

g Licenciada en Educación Infantil se 
ofrece para canguro, limpieza y pa-
sear animales de compañía. Tel: 684 
153 751 (Gabriela).

g S'ofereix dona amb titulació i ex-
periència per atendre persones 
amb  dependència a qualsevol 
hora del dia o festius. Tel: 675 
834 298 (Sílvia).

g Técnica socio-sanitaria con expe-
riencia en el sector asistencial, se 
ofrece para cuidar personas mayores 
y tareas de enfermería. Tengo amplia 
vocación por mi profesión y buenas 
habilidades comunicativas. Disponi-
bilidad inmediata. Tel: 623 232 757 
(Patricia).

g  Me ofrezco como cuidadora de 
niños pequeños y para pasear 
animales de compañía. Tel: 689 
533 153 (Teresa).

g Vendo piso en Lloret de Mar, dos 
habitaciones, cocina, lavabo y co-
medor; el parking es opcional. A 200 
metros del mar. Tel: 616 923 141.

g Técnica en Educació Infantil 
s’ofereix per fer de cangur de 
nens i nenes i per fer classes de 
repàs d’infantil i primària. Tel: 
646 282 556.

g Busco una persona o un grup de per-
sones que estiguin interessades 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 municipal de Esparre-
guera, pasado el puente de Ole-
sa, dispone de camino particular 
de acceso directo en coche a la 
finca, con tres barracas, agua 
de riego, árboles frutales. Finca 
rústica con escritura.  Precio a 
convenir. Interesados llamar al 
tel: 667 537 050.

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

Fora de joc
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Traiem l’aire condicionat i ja està, oi? A la Rambla d’Olesa...

Per Setmana Santa,  
mones de Pasqua

Benvingut
Albert!
08/02/21

Benvinguda
Abryl!
21/02/21
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