08640
www.periodic08640.com

08640 és un periòdic mensual, gratuït i d’àmbit local. Coordinació general: Fernando Gigena. Disseny
i maquetació: Montse Farré. Producció comercial: Eva Diaz. Vinyetes: Xavi Pozo. Fotografies: Tomás
Muñoz i periòdic 08640. Dipòsit legal: B-42490-2004. ISSN: 1886-9866. Distribució: Olesa de Montserrat. Edició: 10.000 exemplars. Imprès a Imprintsa Impressions Intercomarcals S.A. Per adreçar-nos
qualsevol informació i contractar publicitat ho podeu fer a través de l’a/e: periodic08640@gmail.
com, o als mòbils 635 810 173 i 626 684 065. Adreça postal: Apartat de correus, 96, Olesa de
Montserrat (08640). Web: www.periodic08640.com
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta publicació
amb fins comercials o publicitaris. Els productes i serveis anunciats són autoritzats per les mateixes
empreses i botigues anunciants. L’equip de redacció no es fa responsable de les opinions i els articles
signats publicats en aquest mitjà. Fonts: olesam.cat, Olesa Ràdio i redacció 08640. Tancament de
recepció d’anuncis i informació: el dia 25 de cada mes.

Periòdic mensual d’Olesa de Montserrat - Abril 2021 / any 16 / número 158

Olesa
surt al carrer
amb un munt
de llibres i
propostes culturals

SANT
JORDI
2021

2

08640

Això passa al poble
Parcs infantils

gistre General de l'Ajuntament.
Els treballs han de ser al·legòrics a la
Festa Major i han d’incloure la llegenda
següent: “FESTA MAJOR 2021 - Olesa
de Montserrat - Del 23 al 27 de juny”.

El departament de Gestió de l'Espai
Públic i Equipaments de l'Ajuntament
ja ha finalitzat els treballs d'instal·lació
del nou paviment de cautxú de la
nova zona de jocs infantils del Parc
de l'Estatut, a més de jocs adaptats.
S'està estudiant instal·lar també
aquest paviment amortidor de caigudes
a d'altres zones de parcs infantils.

Com és habitual, les obres es poden
elaborar amb qualsevol tipus de tècnica
i en color i la mida ha de ser de 45 x 45
cm i s'han de presentar en bastidor o
sobre suport rígid. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic
el dia 6 de maig, a les 13.30 hores a
Olesa Ràdio (90.1 FM).

Homenatge

Mòduls sanitaris
El passat divendres 19 de març, el
Departament de Salut de la Generalitat
va instal·lar uns mòduls sanitaris al
costat del CAP com vam fer a diferents
poblacions de Catalunya. Tindran dos
objectius principals: poder externalitzar les activitats relacionades amb la
Covid19 i vacunar a diferents grups
de persones. Al tancament d’aquesta
edició encara no estaven operatius.

El passat dijous 15 d’abril, l’Ajuntament
i l’editorial Paper d’Estrassa van commemorar la trajectòria del pintor olesà
Pep Montoya (1952-2020), un dels
autors de referència de l'art contemporani català. A l'homenatge també
es va presentar el llibre “Pep Montoya.
En funció d'un dir”, un reconeixement
a la trajectòria artística del pintor. A
través d’una curosa selecció de les
seves obres i dels comentaris d’amics,
companys, professors, artistes i experts del món de l’art, la publicació és
una oportunitat per acostar la pintura
de Pep Montoya a noves mirades i
interpretacions. El llibre de Pep Montoya és una de les darreres novetats

Voluntariat
d'Edicions Paper d'Estrassa, que el
passat 8 de març també va presentar
'Dones Olesanes'. El llibre, que està
sent un èxit de vendes, posa en valor el
testimoni vital de quinze dones d'Olesa
de Montserrat que han destacat per la
seva trajectòria vital i professional. La
publicació ha comptat amb la implicació d'una quarantena de dones del
municipi i és, alhora, una ferma aposta
pel talent local: ha estat il·lustrat per
quinze autores del municipi i escrit per
una periodista olesana. Tant el llibre
“Pep Montoya. En funció d'un dir” com
“Dones olesanes” es poden adquirir
a les llibreries d’Olesa de Montserrat.

Concurs
La regidoria de Festes ha organitzat
una nova edició del Concurs de Cartells
de la Festa Major 2021 d'Olesa, dotat
amb 800€ per al cartell guanyador.
Poden participar-hi totes les persones
majors de 16 anys que ho desitgin, i
es podran presentar un màxim de dues
obres per participant. Les creacions
han de ser originals i inèdites. Els treballs poden lliurar-se a la recepció de la
Casa de Cultura sense signar, fins el 5
de maig a les 14 hores. Cal acompanyar
l’obra amb un sobre tancat amb el full
que s’adjunta a les bases correctament
emplenat i signat i amb la còpia de la
instància registrada prèviament al Re-

L’Oficina de Català d’Olesa ha impulsat un any més el Voluntariat per la
llengua. Enguany, les trobades per
practicar català entre les parelles
lingüístiques hauran de ser virtuals a
causa de la situació sanitària.
El Voluntariat per la llengua és un programa per practicar català a través de
la conversa. Es basa en la creació de
parelles lingüístiques formades per una
persona voluntària, que parla català
fluidament, i un aprenent o aprenenta
que en té coneixements bàsics i vol
adquirir fluïdesa. Per participar-hi, cal
ser major d’edat i disposar d’una hora
a la setmana durant un trimestre.
Les persones interessades en ser voluntàries o aprenents poder fer-ho en
línia a la pàgina web del Consorci per
la Normalització Lingüística o posantse en contacte amb l’Oficina de Català
d'Olesa, al 677 256 442 o al correu
electrònic: olesa@cpnl.cat.

Ajuts al lloguer
Fins al 30 d’abril es poden presentar
sol·licituds per a la nova convocatòria
de subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 65 anys o més
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Els ajuts s’adrecen a persones que
siguin titulars d’un contracte de lloguer
que constitueixi el seu domicili habitual
i permanent al territori de Catalunya.
És una convocatòria de subvenció en
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Això passa al poble (cont.)
règim de concurrència competitiva.
La sol·licitud de la subvenció es pot fer
en línia a través de la pàgina web de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
També es pot demanar cita prèvia a
l’Oficina Local d’Habitatge per tenir més
informació de la convocatòria, resoldre
dubtes o rebre suport a l’hora de fer
la tramitació. Es pot fer al telèfon de
l'Ajuntament d'Olesa (93 778 0050) o
al correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat

i multes administratives. Aquests professionals també tenen com a funcions
orientar, informar i sensibilitzar als
veïns i veïnes respecte de les diferents
recomanacions en matèria de Salut
Pública per a la prevenció de nous
contagis, abordar possibles tensions,
desavinences i conflictes que puguin
sorgir, i vetllar per la igualtat de tracte
i no-discriminació de cap persona en
les tasques d'informació, difusió o de
caràcter educatiu. La intervenció tindrà
una durada de tres mesos, fins el 27
de juny.

i les Terres de l’Ebre. El servei permet a
les persones usuàries demanar qualsevol llibre o document des de qualsevol
biblioteca o dispositiu, i escollir on
volen rebre la petició en préstec.

Mecenatge
La Fundació Escola Municipal d’Arts
i Oficis ha engegat un programa de
mecenatge adreçat a institucions,
empreses i persones particulars que
vulguin convertir-se en patrocinadors
de l’escola.
L’escola és una fundació privada que,
tot i comptar amb subvencions per part
de l’Ajuntament, té com a font principal
d’ingressos les matriculacions i mensualitats per als cursos i la formació
que s’ofereix. El curs 2020-2021 ha
estat marcat per la pandèmia de la covid-19, que s’ha caracteritzat per llargs
períodes de tancament pel que fa a les
classes presencials, i restriccions per
les pertinents distàncies de seguretat,
fets que han comportat una davallada
en el nombre d’alumnat i, conseqüentment, una rebaixa dels ingressos.
L’idea del mecenatge no és cobrir tant
l’activitat diària sinó poder engegar
nous projectes i que l’escola arribi en
bona forma a la celebració del seu
centenari, el proper 2024.
Per a més informació: artsioficis.cat.

Nou catàleg
La Biblioteca ha incorporat el nou catàleg col·lectiu Atena, que inclou els
fons de totes les biblioteques públiques de Catalunya. El catàleg unifica
els catàlegs de les 227 biblioteques i
els 10 bibliobusos de la Diputació de
Barcelona amb els de les biblioteques
públiques de Girona, Tarragona, Lleida

Cal·listènia

“Connecta’t”
És el nom d’un nou servei
d’assessorament i orientació a joves
amb l’objectiu de prevenir i pal·liar les
situacions de crisis emocional i relacional. Està enfocat des d’una perspectiva
preventiva, i pretén detectar i reforçar
les capacitats i fortaleses dels joves per
afavorir relacions saludables i enfortir
les habilitats personals.
Connecta’t d’Olesa es desenvolupa en
xarxa, amb la finalitat de mantenir una
coordinació i comunicació fluida, amb
la referent de Joventut, en el cas de
detectar joves en situació de risc que
requereixen una derivació a aquest
servei terapèutic. El servei s’ofereix des
d’un enfocament integral i comunitari
amb l’objectiu d'orientar sobre qüestions de l’interès dels joves en sentit
de promoure el benestar emocional i
relacional (a través de xerrades i tallers
virtuals o petites càpsules formatives
sobre temes d’interès).
També dona suport especialitzat quan
hi ha una dificultat o problemàtica
específica, relacional o emocional,
amb intervenció terapèutica a nivell
individual (situacions de desorientació
acadèmica, formativa i laboral, situació
de crisis familiar i de relació amb els
iguals, així com altres aspectes que
puguin estar afectant el benestar emocional propi com problemes d’addicció,
alimentaris, d’autoestima, etcètera,
deguts a qualsevol circumstància).

Agents per a la prevenció
L'Ajuntament ha reprès l'acció comunitària de sensibilització de la ciutadania
envers la necessitat de complir amb les

mesures de prevenció de la covid-19
que ja va realitzar a finals de l'any passat de la mà d'agents de convivència
que actuen a la via pública, sobretot
en espais públics i zones d'esbarjo de
més afluència del municipi.
Les funcions d'aquests agents són similars a la dels agents cívics i és facilitar
informació a la ciutadania sobre les
mesures de prevenció sanitària derivades de la covid-19, amb l'objectiu
d'afavorir la conscienciació, les actituds
i els comportaments cívics i responsables de la ciutadania i evitar sancions

Segons la seva definició, aquesta paraula significa “un sistema d’exercicis
físics amb el mateix pes corporal”.
En aquest sentit, l’Ajuntament crearà
un circuït de cal·listènia al Parc de
Conflent, ubicat entre els carrers de
la Vall d’Aran i Vallès (Les Planes). La
nova instal·lació respon a la demanda
del col·lectiu de gent jove que practica
aquesta modalitat esportiva, que reclamaven un parc d’aquestes característiques al municipi. La demanada va
ser recollida per la Regidoria d’Esports,
amb l’objectiu també d’ampliar i diversificar les possibilitats de realitzar activitat física a l’aire lliure. L’Escorxador
va acollir el passat 24 de març la presentació de com serà el futur parc de
cal·listènia, amb una bona resposta per
part del jovent present.
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Correu
l'estat de la pavimentació que es farà
al carrer.
2. Ens preguntem en quin moment
s'ha preguntat als veïns com volen el
seu carrer.
3. En la reunió se'ns presenta una gran
vorera en la part nord del carrer Empordà, la que toca als nostres habitatges, un carrer amb carril bici, una vorera més petita amb 1,8 m mínim, i una
reducció de les places d'aparcament a
la part sud d'aquest carrer.
4. Plantegem perquè no es fa al revés, el carril bici a l'altre banda, i que
l'aparcament es faci on es fa actualment, reduint la vorera nord i ampliant
en aquest cas la sud.
Foto: Singu

Les Planes
Dissabte 20 de gener: Moviment Veïnal
ens vam tornar a trobar per recordar
als habitants d’Olesa que no ens agrada
en el que s’està convertint la nostra vila
i que volem canviar el gris del ciment
pel verd de la vida, aquest és el nostre
lema, volem una Olesa diferent avançar
però no d’una manera tan gris.
L’edició passada vam fer una crida als
olesans i olesanes perquè ens expliquessin el seu cas, la seva experiència
en quan a totes les obres començades, la seva opinió personal d’aquesta
Olesa...i aquest mes, en aquest article
us demanem el mateix, aquí estem!
Us escoltem! I si necessiteu ajuda, us
ajudem! Així que us seguim encoratjant
a enviar-nos la vostra opinió, queixa,
idea per aturar tot això...qualsevol cosa
que ens vulgueu dir és ben rebuda i
agraïda.
Les queixes i opinions que anem rebent totes giren entorn a la magnitud
de les obres, potser tots pensàvem en
unes obres més petites, però Cal candi
s’ha convertit en un desert amb unes
màquines al fons que fan l’aspecte
d’estar en una gravera. Però això no
és tot, aquest aspecte tan devastador
porta problemes als veïns del voltant,
problemes greus de soroll (costa viure en una obra costant), de pols, de
moviments de terra que fan malbé
els ciments de les seves cases i fan
esquerdes a les seves parets...sembla
que perquè uns visquin com a reis en
una casa nova, als altres els hi ha de
deixar la casa mig destrossada, no és
just i per això ho volem fer públic a
través d’aquest espai!
I aquí us deixem amb els escrits que

hem rebut aquest mes, moltes gràcies
per la vostra participació i confiança.
“Hola com a veí del Casc Antic vull manifestar la meva molèstia i la dels veïns,
sobre les obres que s’estan realitzant
a Cal Candi. Patim sorolls, patim la
presència de molta sorra (que implica netejar constantment casa nostra
perquè no es faci malbé), sembla a ser
que ens estan muntant una gravera i no
ens ho han explicat! Des d’aquest espai
fem una crida perquè ens donin alguna
explicació. Signat: un veí molest”
“M’omple de tristesa veure com aquest
poble no s’assembla gens al que vaig
conèixer quan era petit. Poc a poc anem
perdent l’Herència que podíem deixar
als nostres fills, i sempre en benefici
de molts pocs, sovint els mateixos. El
soroll i la pols un dia s’acabaran, però
el ciment es quedarà”
Els veïns del carrer Empordà ens fan
arribar aquest mail explicant l’última
conversa que van tenir a la reunió informativa del 24 de febrer, on els van
convocar per explicar l’afectació al c/
Empordà de les obres de Cal Candi i
comença així:
“En representació als veïns del carrer
Empordà afectats per l'obra de Cal
Candi, ens dirigim al Departament
d'Urbanisme fent les següents reflexions.
- Després de tindre la reunió celebrada
dia 24 de febrer 2021 amb els responsables de l'obra, s'ha trobat e indicat
el següent:
1. El projecte presentat a la pàgina
web de l'Ajuntament és de l'any 2006 i
els plànols que allà apareixen no estan
actualitzats, i no apareix en cap plànol

dors d'urbanisme per tal d'aclarir-ho.”
Rebuts aquests testimonis, com a moviment veïnal i juntament amb l’AAVV
les Planes, com a associació de veïns
directament afectada, informar-vos
que hem demanat informació sobre
les obres, però no se’ns respon absolutament res...una pena i alhora una
realitat, per això seguim aquí al peu del
canó i esperem els vostres missatges o
mails per treure’ls a la llum el mes vinent. Som-hi! Tot suma! T’hi esperem!
Moviment veïnal

5. Veiem un gran problema en tot el
plantejament que s'ha fet referent a
l'aparcament que es realitzarà. Actualment si contem els habitatges que
donen directament a l'afectació de cal
candi poden ser uns 25 habitatges al
carrer Empordà, i 25 habitatges al carrer Vall d'Aran.
Si sumem els 250 habitatges en unifamiliars, i 200 habitatges en plurifamiliars, sumen uns 500 habitatges.
Al projecte que heu aprovat només hi
ha 100 places d'aparcament al carrer.
Creiem que això serà un gran problema. Es fa la reflexió que a tot el barri
de les planes hi ha aparcament a 2 o
en algun cas en 1 costat, i actualment
no hi ha problemes d'aparcament.
Veiem que si es continua amb aquest
plantejament es convertirà en un gran
problema.
Està clar que s'ha de reduir l'ús del
cotxe però els cotxes s'han de deixar
en algun lloc, els veïns de les planes
estem acostumats a caminar per anar
al centre del poble, pensem que no
estem vivint en una gran metròpolis
i que hi ha d'haver-hi lloc per poder
aparcar al costat de casa.
6. Demanem que s’estudiï aquesta
situació que pot ser una gran problemàtica en un futur.
7. També demanem en tot cas que si no
es pot anar enrere del carril bici, que
s’estudiï la possibilitat de fer-ho amb
un ús compartit, o sigui que de 7.30
fins a les 19.30 que es l'horari que pot
ser l'ús per anar a l'institut, s'utilitzin
com a carril bici i la resta d'horari com
a aparcament. S'ha fet la reflexió que
hi ha ciutats que comptabilitzen l'ús de
carril bus amb l'ús d'aparcament nocturn. Quedem a l'espera de resposta o
d'una reunió amb responsables i regi-

Creu de Saba
Soy vecina de Esparreguera, aunque
durante muchos años fui vecina de Olesa y he disfrutado en muchas ocasiones
de subir a la Creu de Saba; hace pocos
días volvimos a subir mi hermano y yo
nos sorprendió ver que la piedra donde
indicaba la panorámica ya no estaba.
No sabemos el motivo, pero nos entristeció mucho ya que hay mucha gente
que hace esa ruta que es digna de descubrir. Nos alegrará mucho comprobar,
la próxima vez que subamos, que se
ha solucionado dicha petición.
MCM

Les telefonades
Diàriament sona el telèfon i et fan
ofertes de diferents companyies telefòniques, d’aigua, de llum, d’objectes
per la casa, de gas, etcètera; algunes
vegades et truquen i no et contesten,
comprovació de si estàs a casa. Algunes vegades et demanen el número
del carnet d’identitat o factura per
demostrar-te que amb ells et sortirà
més econòmic. Tot això és un engany
en especial per les persones grans. Es
pot denunciar?
Maria Mercè Boada
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Quina Olesa volem?
Cal Candi i tota l’actuació urbanística
que acompanya la futura construcció
d’habitatges han causat un fort impacte
en la ciutadania. Hem pogut constatar
que moltes de les persones que ara es
queixen del trasbals no sabien res del
què s’havia projectat o en tenien una
idea molt vaga. No qüestionarem aquí
si hi va haver prou informació sobre el
procés d’aprovació del pla i acceptem
que, de vegades, fa mandra informarnos sobre allò que ens afectarà en el
futur. Les coses són com són, i allò que
era un futur llunyà ara és un present
innegable.
Però parlem de nous projectes. Ens
agradaria tenir una bola màgica i saber
quantes persones de les que vivim a
Olesa saben que una part del POUM
que, amb tota probabilitat, serà aprovat definitivament ben aviat, contempla altres sectors on hi ha planificades
actuacions com la de cal Candi. Em vull
referir concretament al sector de Can
Carreras i la Ronda Nord.
Aquesta via, pretesament necessària
per retirar part del trànsit que passa
pel centre d’Olesa, comporta un afegit:
la construcció de 249 habitatges. Fem
una petita anàlisi del què pot significar.
Can Carreras està projectat com a barri
residencial, amb una baixa densitat demogràfica. Aquesta mena d’habitatges
acostumen a necessitar més sòl, tenen un preu alt i estan orientats a un
mercat amb alt poder adquisitiu, res a
veure amb les necessitats pròpies ni
del jovent que pretén emancipar-se,
ni de la classe treballadora, que és la
que més està patint les conseqüències
de les successives crisis, incloent la

derivada de Covid-19. A més, si es reprodueix el teixit de comerços que actualment veiem a Les Planes, amb tota
probabilitat caldrà que els habitants
d’aquests 249 habitatges es desplacin
al centre del poble o als supermercats
situats als seus límits per abastir-se. I
això significarà més mobilitat rodada,
i els seus impactes social i ambiental
derivats.
L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada pel POUM indica que els futurs
residents generaran uns 1500 viatges
al dia. Podem dir que els habitatges
ja ocupen la Ronda Nord, però si no
hi fossin, la necessitat de l’esmentada
Ronda és molt més dubtosa. A més,
l’obertura de la futura B-40 oferirà un
accés al Vallès Occidental que farà que
el trànsit de la B-120 cap a Vacarisses
esdevingui molt residual. En aquest
sentit, la utilitat de la Ronda Nord
quedarà molt disminuïda.
Voldríem afegir que a Olesa hi ha un
nombre indeterminat de pisos buits,
aproximadament un miler, segons les
darreres dades oficials de l’any 2011.
Abans que destruir més de 30.000 m2
de terreny agrícola (olivera i ametller,
bàsicament) a tocar de l’espai natural,
pensem que caldria incentivar el lloguer
de pisos buits. A més, la cimentació
i asfaltat d’aquests més de 30.000
m2 signifiquen la impermeabilització
d’aquests, i en cas de pluges fortes,
cada vegada més freqüents, més aigua
circulant per l’interior d’Olesa. Tothom
ha vist alguna vegada contenidors
navegant.
Si bé el present és innegable, cal que
busquem mecanismes col·lectius per a
revertir els errors del passat i projectar

futurs millors. Per això, creiem que
cal que fem una reflexió sobre el què
hem exposat i donar la oportunitat a
la ciutadania d’expressar-se de manera
clara. Per aquest motiu, proposarem
que l’Ajuntament organitzi una consulta no referendària sobre el futur
del sector de Can Carreras i la Ronda
Nord. Si volem una Olesa millor, l’hem
de construir entre totes.
Miquel Barreres, regidor de la CUP
d’Olesa

El periòdic 08640 no es fa responsable
del contingut de les cartes (opinions,
comentaris, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos cap a
les persones i institucions), i es reserva el dret de publicar-les i resumir-les
si és necessari. Els articles que no es
publiquen en aquesta edició per falta
d’espai, sortiran a les properes edicions. Les cartes per a aquesta secció
s’han de signar amb el nom i cognom
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com
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Els últims dies

Títol: Last Days
Any: 2005
Duració: 97 min.
País: Estats Units
Direcció: Gus Van Sant
Guió: Gus Van Sant
Fotografia: Harris Savides
Amb: Michael Pitt, Lukas Haas, Asia Argento,
Scott Patrick Green

Es compleixen vint-i-set anys de la
mort de Kurt Cobain, líder de Nirvana.
A 1971, a The Dick Cavett Show -el mític
programa nord-americà- van preguntar a
John Lennon que creia que es podia fer amb
la sobredosi dins i fora de l’ambient musical, a propòsit de les morts de Jonis Joplin
i Jim Morrison que -com Cobain- van morir
als vint-i-set anys, ingressant així al mític
“club dels vint-i-set”. Lennon va capgirar la
pregunta, plantejant-se per què la gent pren
drogues de qualsevol mena, ¿per què hi ha
gent que necessita accessoris per viure amb
normalitat? ¿És que convivim amb un mal a
la nostra societat que ens pressiona tant que
no podem viure sense protegir-nos d’ella?
Deu anys després d’aquesta resposta tan
lúcida, la veu de Lennon també va quedar
silenciada, no per si mateix, però si per un
psicòpata producte de la mateixa societat
contra la qual es va manifestar el Beatle tota
la seva vida. A cinquanta anys d’aquesta
mítica entrevista, parodiada a la pel·lícula
Forrest Gump (1994), les paraules de Lennon tenen el mateix sentit, i ens serveixen
per comprendre tant a Joplin o Morrison com
a Kurt Cobain i desenes d’artistes que, amb
la manera d’expressar la seva realitat, es
van convertir en portaveus d’una generació.
El passat cinc d’abril van fer vint-i-set anys

Consultori animat
de la mort de Cobain. Potser “era massa
pur per aquest món” com esmentava Nate
Fisher (Peter Krause) a la guardonada
sèrie A dos metros bajo tierra, mentre
plorava d’adolescent la recent mort del
cantant. Com ell, milions d’adolescents van
perdre una part de la seva veu, molesta i
angoixada, però no per això menys real o
necessària. Cobain va ser un referent, un
artista únic i un home del seu temps que va
aconseguir expressar la soledat i desesperació d’una generació juvenil que, gràcies
a les polítiques neoliberals, es trobava
encaminada a la incertesa i la inestabilitat.
Kurt a la gran pantalla
Tot i que la seva vida estava marcada per
la depressió i la soledat -fins i tot abans de
la fama-, la darrera etapa del cantant va
ser una caiguda lliure cap a les addiccions
i la depressió més profunda. Per acostarnos al buit interior que sentia l’artista i la
sordidesa que va envoltar els seus últims
dies, el director Gus Van Sant (El indomable
Will Hunting) va escriure i dirigir Last Days
(2005).
La pel·lícula no és un biopic a l’ús. El protagonista no comparteix el nom del cantant,
la música de Nirvana no impregna la banda
sonora i no hi ha cap escena sentimental
dedicada a ell. Es tracta d’una experiència,
com observar per un forat els últims dies
d’una estrella de rock desconeguda, amb
tota la sordidesa d’un ionqui que ha caigut
als inferns i del que no coneixem cap glòria.
És incòmoda, real i -gràcies a la tècnica de
filmació- pròpia dels noranta. El director
de Mi Idaho privado (1992), aconsegueix
expressar la mateixa angoixa que podem
sentir en escoltar diferents temes del grup,
com Something in the way (Nervermind,
1991) o Paper Cuts (Bleach, 1989). Per
això molts crítics no la van comprendre;
no és una senzilla peça audiovisual, és una
pel·lícula impressionista que enfonsarà als
fans del cantant al mateix món on et porta
la seva música.
Carlos Cordero

Des d’aquesta secció, l’advocada especialista en Dret Animal, Lola García García
(col·legiada número 11787 ICAS) intentarà donar resposta a consultes dels nostres
lectors i lectores. Si tens alguna consulta, pots enviar-la a: periodic08640@gmail.com
“El cap de setmana passat vàrem sortir a la muntanya i ens vàrem creuar
una parella amb el seu gos. El gos era jovenet i anava lligat, però tirava de la
parella. Com veiem que anaven més ràpid vàrem parar-nos per deixar passar.
Al passar el gos es va posar de peu davant del meu marit i li va mossegar la
mà. La parella va compartir el seu telèfon per si teníem qualsevol problema,
però el nostre dubte és si en un altre cas es pot denunciar” (Nerea, 41 anys)
Los propietarios de los perros somos los responsables de los daños o lesiones que
éstos causen a los demás, salvo que los hechos ocurran por causas de fuerza mayor o por negligencia de terceros, por eso es tan importante que la adopción de un
animal sea fruto de una decisión bien meditada y estemos en disposición de asumir
la gran responsabilidad que conlleva cuidar de un animal durante toda su vida. No
son un juguete ni un capricho.
En el caso que nos cuentas, efectivamente si ese perro te hubiera causado lesiones,
y hubieras precisado asistencia médica, se hubiera activado un protocolo médico y
podrías interponer una denuncia. Finalmente, recordar que es imprescindible que
todos los que tenemos animales y los que no tienen, seamos tolerantes con los demás
para una convivencia responsable y cívica.
“Si vull denunciar un cas de maltractament, on m’he de dirigir i com ho he
de fer? Quant triguen a contestar i què fan? (Núria)
Todos estamos obligados a denunciar cualquier caso de maltrato animal y existen
muchas vías para hacerlo. Tolerancia Cero frente al maltrato animal y las administraciones públicas deben implicarse mucho más. Se puede interponer denuncia ante
la Policía Local. También se puede presentar una instancia ante el Ayuntamiento
mediante una instancia presentada por registro general.
En ambos casos es importante facilitar el mayor número de datos posibles para facilitar la comprobación de los hechos y poder rescatar al animal maltratado lo antes
posible. Por eso es imprescindible recabar el mayor número de pruebas (fotografías,
vídeos, etcétera) y muy importante no publicar nada en redes sociales, ya que, en
muchos casos, la publicación de los hechos en redes sociales alerta a los maltratados
y pone en peligro la vida del animal. También se puede contactar con asociaciones
de abogados especializados en la protección animal de tu zona para que te asesoren
de los pasos a seguir.
Es cierto que, en muchas ocasiones, lamentablemente no es fácil denunciar, y desde
aquí hago un llamamiento para que los Ayuntamientos formen correctamente a la
Policía Local en materia de protección animal, ya que el desconocimiento permite que
muchos abusos y maltrato hacia los animales queden sin castigo.
En la actualidad, el Ministerio del Interior tiene una aplicación móvil gratuita llamada
“Alertcops”, mediante la cual se pueden denunciar entre otros delitos, el maltrato
hacia los animales. No hay excusa para estar callados.
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Cuida't
TERÀPIES NATURALS
Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

A la carta
• Esmorzars de forquilla
• Menjar per a endur
• Servei a Domicili

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

Un restaurant amb ànima i actitud.
Alfons Sala, 9 - 08640 Olesa de Montserrat
Tel. 628 443 635 - sarasilva111@hotmail.es

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

Llar

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

Tel: 938 31 49 58

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
93 778 56 84
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es
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El bagul de la història
Joan Matas Petchamé,
“El Mosca”: un heroi
olesà oblidat?
Hi ha molta
gent que porta una munió
medalles al pit
i ves a saber
de que són.
Aquesta és la
història d’un
olesà que se
li va concedir
la “Laureada de San Fernando” com a
reconeixement al seu valor a la guerra
a l’Africa i que ha passat desapercebut
durant molt anys. Dedico a ell aquest
article amb reconeixement i admiració.
Joan Matas, va néixer el 31 d’octubre
de 1902 al carrer Sant Antoni d’Olesa,
a prop de la casa coneguda com a “Cal
Nenu”, tot i que va viure quasi sempre
al carrer de Baix. Era fill de Salvador
Matas Clusas i de Maria Petchamé Carreras; el seu avi, el sogre de la seva
mare, era de Cal Pau del Co, per això
a la mare li deien “La Cona”.
De molt petit va començar a treballar
a cal Manuel Targarona (El Molí) durant
dos anys, després a Can Sedó (19141918), més tard a Cal Campanya i Cia
(Vapor Cremat), fins que va entrar en
Caixa (Servei Militar) l’agost de 1923 i
es va incorporar el 8 de febrer de 1924
a la Comandància de “Ingenieros de
Ceuta”, jurant bandera el 23 de març
de 1924.
Després d’un període d’instrucció a
Ceuta, un grup de telegrafistes varen
anar destinats al campament de Regaia,
més tard a Costa Colorada entre Tanger

i Arcila, després a Rio Martin i finalment
a Kudia Tahar, posició complicada degut
a que era de roca viva i no es podien fer
trinxeres. A Kudia Tahar hi va estar més
deu mesos i era a primera fila. Aquesta
era una posició quadrangular i amb
una defensa molt dèbil per aguantar.
En aquest emplaçament hi havia 130
homes entre oficials i tropa pertanyent
a una Companya del Regimiento del Infante nº 5, un destacament d’Artilleria
a les ordres del tinent Àngel Mejón, del
que formaven part el sergent Miguel
González, dos cabos, 20 soldats i alguns
telegrafistes.
La posició només tenia un canó útil per
a la defensa. El dia 3 de setembre a
les 5,40 del matí els moros (rifeños),
que manava el fins aleshores sempre
victoriós Abdel-Krim, estaven a uns 250
metres i varen començar a bombardejar
amb artilleria, des del Collet de Darrais,
amb el perill de que era molt fàcil tocar
el polvorí, ja que era un blanc molt fàcil,
que si explotava perillava tothom. Els
caps varen ordenar a quatre soldats
la missió de buidar-lo ràpidament. Al
tercer viatge que feien els soldats una
granada de canó va matar els tres
companys, en Joan va quedar tot sol,
i sortejant les bombes va aconseguir
buidar tot el polvorí, després com si no
hagués fet res, va continuar disparant
a l’enemic. L’atac va ser sense treva.
De cent homes, entre els morts i els
que varen fugir en varen quedar dotze,
sense aigua, ja que les bombes havien
destrossat els bidons, i amb molt poc
menjar i sense medicaments. Els que
quedaven continuaven disparant. Una
companyia de Caçadors i els Regulars
van intentar alliberar la posició i no ho
van aconseguir, fins que el dia 12 de

setembre de 1925, ho va fer La Legió.
Hi va haver 118 baixes i vam quedar
molts ferits.
Aquesta derrota va suposar un desprestigi important per d’Abd el-Krim. En
Joan va anar ferit a l’hospital. Després
li varen donar un mes de permís i es
va llicenciar l’any 1926, que va acabar
la guerra.
Els capitans José Gómez, cap de la
guarnició, els tinents Angel Sevillano,
Carlos Ocasat, Miguel Garcia, Florenci
Yagüe, el suboficial Julio González,
l’alférez José Soler i els sergents José
Bonilla, José González i Cipriano Sans,
així com els cabos Félix Hernández, Ramon Caba i el soldat Subiran Redondo,
van explicar el comportament heroic
del soldat Joan Matas durant el setge
a que varen estar sotmesos i els dels
seus tres companys. També van trobar una nota escrita a la butxaca d’un
dels capitans que va morir, demanant
la “Laureada de Sant Fernando” per
Joan Matas per seu valor en la batalla
defensant la posició i també per els tres
companys seus, morts en el intent. El
14 de novembre de 1925 li comunicaren
que estava en curs la petició d’aquesta
condecoració. El mes de novembre de
1926, la Vanguardia va publicar que li
havia estat atorgada. “La medalla no
va arribar mai, es va perdre pel camí”
tot i que es la fan concedir. Segons la
crònica van rebre la condecoració nou
dels supervivents.
(Laureada de San Fernando: La Laureada de San
Fernando té per objecte
honorar el valor heroic
reconegut i el molt distingit, com a virtut que, amb

abnegació, indueixen a portar a terme
accions excepcionals o extraordinàries,
individuals o col·lectives, sempre al
servei i benefici d’Espanya).
Al final, al cap d’una any, un telegrama
enviat a l’Ajuntament d’Olesa, del Tinent Coronel primer Jefe del Batallón de
Ingenieros de Tetuán, deia que “aunque
había hecho mucho y se la merecía, no
le tocaba nada”. Com pot ser? No va
tenir cap reconeixement , només 50
pessetes de l’Ajuntament d’Olesa i 100
de la companyia on estava.
Va tornar a Olesa i va viure molt pobre.
A l’any 1936 va participar a la Guerra
Civil (1936-39) al costa dels republicans. En acabar la guerra, l’any 1939,
com que la fàbrica Campanyà i Cia es va
cremar va haver d’anar a l’Auxili Social i
de captaire. Més endavant va tornar a la
fàbrica del Vapor Cremat, que ja estava
operativa, fins el retiro per invalidesa
ja que tenia les cames molt malament.
Durant aquells anys va haver de cuidar
de la seva germana malalta, internada
en un sanatori i va viure sol ajudat per
algun bon amic. Joan Matas va tenir
una vida trist: el seu pare va morir l’any
1946 de misèria i de gana a la barraca
de la vinya, i la seva mare l’any 1934
als 61 anys.
En una entrevista a la Tribuna Olesa de
l’any 1977, li pregunten al Joan Matas si
creu que hi va haver una “manegada”,
acaba dient: “Així paga la Pàtria als
desgraciats com jo”.
Elies Valldeperas Costa
Agraïment: Arxiu Històric Municipal
Bibliografia i material d’arxiu: Arxiu
Històric Municipal, Tribuna Olesana
(1977), Diario Oficial Ministerio de
Guerra (Año XXXIX, 24/11/1926,
pàgines 616, 617 i 618)
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Lletra ballarina
Per adults

d’un fill preocupat per sa mare; la d’una
Cellers d’or: Vinari Premi dels vins neta que pateix per l’avi; històries que
catalans. “L’hora del vermut és la podrien haver sigut les nostres.
meva hora preferida”, Empar Mo- Un llibre sobre aquest moment històric
que ningú podia imaginar que viuríem:
liner
Vadevi és l’entitat organitzadora dels una pandèmia a nivell mundial que ens
premis que duen el seu nom i que des ha canviat la vida, i que Jordi Borràs
del 2014 reconeixen oficialment els fotografia des de punts de vista quotimillors vins de Catalunya. Vadevi és el dians i, segurament per això , tan reals.
Diari dels Vinc Catalans, i té com a projecte mare el diari digital elMón.

El llibre que us recomanem hauria
d’anar acompanyat d’una bona copa de
vi negre, beguda amb calma i en silenci.
Una bona manera de conèixer en Xavi
d’Alella, en Tomàs de la Pobla de Cérvoles, la Eli de Reus, en Sergi de Porrera...
i així fins a setze cellers d’arreu del
territori amb un vi guardonat el 2020.
El llibre és preciós, amb fotografies del
cellers, textos d’experts en vi i aportacions imprescindibles d’Empar Moliner.
Si el llegiu aprendreu molt sobre vins
i, sobretot, entendreu la lluita constant
dels cellers per descobrir les terres,
apostar per elles, recuperar-les, cuidarles i fer-ne uns vins ben diferents entre
ells però molt especials a cada taula!

Infantils

“L’àlbum
de l’Adela”,
de Claude
Ponti.
Reedició de
l’original
del 1986
per Lata de Sal en la seva col·lecció
Vintage.
Es tracta d’un imaginari sense paraules. Ens agrada tot d’ell. El seu format
enorme, apaïsat, ens crida a jugar amb
ell com si fos una tenda de campanya
(mireu sinó la il·lustració de la portadeta). La dedicatòria, a l’Adela, la seva filla
que dona nom a l’àlbum. Els dibuixos
que ens conviden a mirar i remirar. Ni
ha que es repeteixen en diferents situacions al llarg de les pàgines, d’altres ens
evoquen els contes clàssics. Dibuixos
de joguines infantils que ens saluden
al final de la funció esperant el nostre
aplaudiment.

Curiositats: el vi de missa que fan el De
Muller ha estat l’oficial del Vaticà durant
sis papats; el Mil·lenium va sorprendre
a Madrid pel gust i per la ela geminada (que els van proposar d’eliminar);
també a Madrid tenen tiradors plens d
Per gaudir hores i hores inventant infinivermut (perquè sí, el vermut està de
tes històries, només ens cal deixar-nos
moda). A quina hora quedem?
seduir i sorprendre’ns a cada pàgina
“L’any sense o millor encara deixar que els nostres
primavera”, infants ens expliquin la història.
de Jordi Bo“Telma l’Unicorn” i “El retorn de
rràs. Textos
Telma l’Unicorn”, d’Aaron Blabey ,
d’Estel Solé
editats per Barcanova.
“Aquest llibre
Voleu dir que hem de llegir un conte
que teniu a
d’unicorns? Doncs, sí. Perquè la Telma
les mans no
ens va enamorar de seguida. I és que
s’hauria hagut
la Telma és molt especial, ella , la seva
de fer mai”. Jordi Borràs, del pròleg.
banya i el munt de purpurina que la fa
Carrers buits i hospitals plens. Balcons brillar. I és que ella vol ser-ho d’especial,
amb llençols pintats. “Tot anirà bé”. però ben aviat descobrirà que ser-ho no
Cues als supermercats. Residències sempre és tan bonic i fàcil com sembla.
d’avis confinades. Carreteres desertes.
Un conte que ens parla de l’autoestima
Sanitaris amb bosses d’escombraries.
i de l’amistat i que sobretot ens fa
Teatres tancats. I la mort. Tot això i més
somriure. I que a nosaltres ens ha recoses retrata Jordi Borràs en un llibre
conciliat amb els unicorns.
que vol ensenyar el que no hem vist
mai: el virus que ens ha canviat la vida. Ah i no us podeu perdre la segona part:
el retorn de Telma l’Unicorn.
A les fotografies les acompanyen els relats d’alguns testimonis: el d’Estel Solé, Tots dos de l’Aaron Blabey l’autor de
embarassada durant la pandèmia; el de Animalotes , que també podeu trobar
la Mila, personal de neteja hospitalària a la Biblioteca.
ingressada a la UCI pel COVID; la d’una
infermera flexible amb les visites; la Biblioteca Santa Oliva

L'Agenda
de l'abril '21
Fins al diumenge 25

Exposició “Somnis matèrics”,
obra retrospectiva de Vicenç Llongueras, "Perdut". A la Casa de Cultura.
Organització: OlesaAteneu

Fins al divendres 30
“Teixint creacions”: la Fàtima Valldeperas ens mostra en una exposició
fotogràfica les seves obres d’art floral
com a integrant de Flowers By Bornay. A la Biblioteca.

Dimecres 21
Presentació del llibre “Almaterapia” de l'olesana Encarna Delgado.
A les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Associació Dones i Progrés.
Menjallibres, club de lectura infantil.
A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 22
Presentació del llibre “Rellinars
a les teves mans. Guia excursionista i geogràfica”, de Joan Soler
i altres. A les 19 hores, a la Comunitat Minera Olesana. Organització:
OlesaAteneu

Divendres 23
Presentació del llibre de Míriam
Garcia Batalló “T.G. Masaryk”, de
Míriam García Batalló. A les 18 hores,
a la Casa de Cultura. Organització:
OlesaAteneu
Fira Diada de Sant Jordi. Parades
de roses, llibres i artesania per motiu
de la Diada de Sant Jordi. Hora: de
8 a 20 hores. Organització: Ajuntament.
Micro vs Pluma / Joves vs Seniors. Intercanvi de poesia i rap. A
les 18 hores, a la Biblioteca. Organització: Biblioteca i Ajuntament.

Dissabte 24
“Conta'm”: taller per aprendre a
explicar contes en família. Es tracta
d’una proposta que dirigirà 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,
etc. A les 10 hores, a la Biblioteca.
Espectacle musical jazz modern
“David Muñoz Trio”. A les 18:30
hores, a la Casa de Cultura.

Diumenge 25
Cinema: “Herois”. A les 18 hores,
al Casal.

Sardanes amb la Cobla Vila
d’Olesa. A les 19 hores, a Cal Mané.
Acte de cloenda Homenatge
Vicenç Llongueras “Perdut”. A
les 18 hores, a la Casa de Cultura.
Organització: OlesaAteneu.

Dimecres 28
Presentació del llibre “Señora y
Alfa. El Tornado”, de Pepa Fraile.
A les 19 hores, a la Biblioteca. Organització: OlesaAteneu.

Dijous 29
Sons de Montserrat: taller per
reconèixer els sons del nostre entorn. Us convidem a tancar els ulls,
concentrar-vos i esbrinar què sona
als àudios de l’ambient de Montserrat. Activitat inclosa a la setmana
d'activitats sobre Montserrat programada pel grup de biblioteques del
Montserratí dins el programa "Parcs i
Biblioteques, naturalment". Activitat
familiar per a nens i nenes a partir de
7 anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 30
Inauguració de l’exposició “Percepcions i costums”, d’Eva Fernández. Fins al 16 de maig, a la Casa de
Cultura.
“Montserrat posat en una ampolla”: el Col·lectiu Eixarcolant ens
proposa un tast de ratafia i altres
begudes elaborades amb plantes
locals (ratafia, xampanyet de saüc,
ratafia de codony, maceracions
sense alcohol,...) A traves dels tast
coneixerem les plantes i elements
paisatgístics més rellevants que
conformen el nostre entorn. Activitat
inclosa a la setmana d'activitats sobre Montserrat programada pel grup
de biblioteques del Montserratí dins
el programa "Parcs i Biblioteques,
naturalment".
A les 19 hores, a la Biblioteca

Totes les activitats proposades en
aquesta secció són enviades per
les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no
es fa responsable d’alteracions dels
programes o de canvis d’última hora.
Les activitats poden estar subjectes
a canvis o cancel·lació per criteris
de salut.
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Professionals

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

Serveis

ASSESSORIA PARENT
ASSESSORIA LABORAL, FISCAL
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99

www.dbpservicios.eu

08640 Olesa de Montserrat

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

.
.
.
.
.

Reparación de zapatos y complementos
Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)
Coger bajos, cambiar cremalleras RECOGIDA
Y ENTREGA A
Afilado de cuchillos y tijeras
DOMICILIO
Se hacen cinturones a medida

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

RAMBLA TORRENTET 16 - LOCAL 2
MERCAT MUNICIPAL ABRERA
EDIFICIO MERCADONA

672 - 227 - 342
672 - 227 - 532

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

Codi postal: 08700
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Concurs

Duda

El Mercat
Municipal
organitza el
concurs “On
s’amaga
Sant Jordi
al Mercat?”
amb dues
categories:
la primera,
per als infants de 2
a 6 anys i
la segona,
adreçats als nens i nenes d’entre 7 i
12 anys. Les bases estan publicades
a l’Instagram del Mercat (@mercatdolesademontserrat)

Se llama Javier
Moya, pasó toda
su vida en Olesa
pero actualmente
reside en Arenys
de Mar. Hace un
año publicó un
cuento llamado
“Duda” escrito y
dibujado por él, a partir de un regalo
que quería hacerle a su sobrina pequeña. El cuento gira en torno a Olesa y
a Montserrat y basa la historia en un
mundo imaginario donde la protagonista descubre el mundo que la rodea
para lo que tiene que dejar de lado sus
miedos y no temer a lo desconocido.
Para conocer más sobre el libro:
h t t p s : / / w w w. b e h a n c e . n e t / g a llery/89475557/Cuento-Duda
@cuentoduda

Dibuix
L’Associació Voluntaris d’Olesa organitza un concurs de dibuix per a la
Diada de Sant Jordi. Totes les obres
dels participants estaran exposades
a la sala polivalent de l’AVO el proper
divendres 23 d’abril. Per altra banda,
hi haurà una exposició de poemes
de l’entitat, a la Biblioteca durant la
setmana de Sant Jordi.

Premiats
Els olesans Patri Garcia i Xavier Rota
Boada, integrants del grup Ballaveu,
van guanyar el Premi Enderrock a la
millor cançó folk pel doble senzill "Dalt
del cotxe / Un, dos, rat". Per la seva
part, l’olesà Marc Amat va estar nominat com Artista Revelació, premi que
va guanyar Stay Homas. Enhorabona!

Restaurat
El mural “Sant Crist” pintat per Josep
Grivé l’any 1969 va ser restaurat pels
artistes Pere i Josep Bernadó.

Viatge a l’interior
L’Ernest López va néixer a Hostalric al
1983 però actualment viu a Olesa, on
està a càrrec del centre d'entrenament
funcional “Minibox al Cau del Llop”. Diu
que gaudeix “d’acompanyar a la gent
a treure la seva millor versió i a sortir
de la seva zona de confort a través del
moviment global, alliberant la ment
amb la consciència del cos i l’obertura
de cor”. L’Ernest reconeix que va anar
buscant la felicitat i la seva satisfacció
personal fins que es va adonar que
tot el que buscava estava en ell ma-

LA MILLOR QUALITAT
AL MILLOR PREU
EN PRODUCTES
Línia
Cosmètica
Barcelona, 57
08640 Olesa de Montserrat
T. 937 784 048
gemma@farmaciavendranes.cat
farmaciavendranes.cat

Línia
Salut

de lletres carregades d’un missatge
inclusiu i no violent amb la fusió de
l'electrònica i els ritmes llatins, com la
cúmbia i el merengue. Aquesta mescla
defineix Lal’Ba i Lal’Boom, i els situa a
l’escena de la música urbana en català
com a un grup amb un so i un discurs
propis i únics.

teix. Així va començar una travessia
a través del autoconeixement que el
va aportar una nova manera de veure
el món.
En “Encuentra tu verdadera naturaleza”, el nou llibre que acaba d’editar,
l’autor proposa fer un viatge interior
de cadascú, per obrir el cor amb determinació i unir l’acció amb la passió. Al
llibre hi ha un seguit de trobades amb
la finalitat de dur la nostra ment al seu
estat natural per iniciar una revolució
interior i així ser coherents amb el que
sentim, amb el que realment som.
El llibre està disponible a la llibreria
Núria i al centre d'entrenament de
l’autor; també està disponible en format digital i en paper a Amazon. Per
a més informació, podeu consultar el
web: www.ernestlopezsola.com

Primer disc
El divendres 16 d’abril es va publicar
“Lal’Boom”, el primer disc del grup
de música urbana d’Olesa, Lal’Ba.
L’àlbum aposta per la combinació

El disc compta amb les col·laboracions
de les Balkan Paradise Orchestra,
el Cor Cantabile i PD Cooba, una
clara aposta per grups formats exclusivament per dones. Aquestes
col·laboracions reforcen l’estil eclèctic
del grup i de l’àlbum, comptant amb
artistes emergents i consolidades,
tant de l’escena urbana en català com
d’altres gèneres musicals.
Lal’Boom és un projecte independent
i autoproduït que significa la primera
gran fita de Lal’Ba des de la publicació
del seu primer senzill (“2020”), fa poc
més d’un any. La gravació de l’àlbum
s’ha finançat, en part, gràcies a una
campanya de micromecenatge que
el grup olesà va engegar la passada
tardor i que va comptar amb més d’un
centenar de donants.

Nova adreça
El passat 1 d’abril La vella merceria
va inaugurar el seu nou local, a metres de l’anterior, també davant de la
Plaça Catalunya. A la seva propietària,
l’Argentina li encanta escoltar històries
de les clientes que li expliquen per
exemple, que “quan era una nena
venia a comprar a Cal Cardina” perquè
així es com s’anomenava la botiga a
finals dels anys 20. Segons explica,
“Maria Matas va ser la fundadora de
la merceria i la que despatxava en
aquell temps. A finals dels 50 es va
fer càrrec l'Agustina Guillamón, fins
que la va agafar la Paquita Gilbert
l'any 1978 i la va traspassar el 2000
a l’Ana Maria Volta. I Ana Maria a mi
al 2005. Després de 15 anys al cap-
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davant de La vella merceria, la meva
filla Yaiza que fins ara s'havia dedicat
a el món del turisme, a decidit passar
a formar part”.
L’Argentina explica que li han donat un
canvi al negoci i han ampliat l’espai i
l’oferta i que a més de tot el relacionant amb la costura, teles i gèneres
de punt, també ofereixen el servei
d’arranjament de roba i la nova secció
de llenceria i moda intima”. Estan a la
Plaça Catalunya, 32.

Ha tornat La Vermu!
La Laura i en Raul han tornat a donar-li
vida a La Vermuteria i com ells mateixos expliquen, “al seu caliu, a la
seva projecció com a espai cultural,
de trobada popular, de llargues xarrades amb un to familiar. És el que més
ens agrada de l’espai que compartim
amb vosaltres i que entomem com a
projecte dins del Casc Antic del poble.
Trobareu una oferta àmplia i variant de
vermuts, a part del ja conegut vermut
de la casa de Bodegues Izaguirre de
Reus. Què millor opció que acompanyar-ho d’unes bones escopinyes,
musclos o navalles de les Ries Baixes,
concretament de Cambados. La seva
gama gourmet garanteix un plaer gastronòmic. Vins amb els quals esperem
sorprendre al vostre paladar perfectes
per combinar amb els tastets, pinxos
i formatges que us anirem oferint els
divendres, dissabtes i diumenges. Si
voleu un àpat informal, a part d’un
bon vermut, no dubteu en venir. Com
a novetat ampliem l’horari per tal de
poder acompanyar-vos també en el
moment de l’esmorzar. No oblideu que
tot el que trobeu a La Vermuteria us
ho podeu endur a casa! I si, també

tenim vi i vermut a granel. Fes la teva
comanda i t’ho preparem per quan ho
necessitis”.
Atenent a les restriccions horàries,
la disponibilitat serà la següent: de
dimarts a diumenge (diumenge tarda
tancat): de 9 a 15:30 hores (al local
i per emportar) i de 17:30 a 20 hores
(per emportar). El telèfon és el 618
920 894 i l’Instagram, @Lavermuteria_olesa

“Pelo y pluma”
Es un conjunto corto
de relatos-ensayo,
que, en primera persona, explora desde
dos puntos de vista aparentemente
opuestos la expresión
de género, orientación sexual, cuerpo y
pluma. o Es una obra personal formada por dos mitades: el pelo y la pluma.
Cada una de esas mitades contiene 8
textos que describen desde puntos de
partida dispares —como la edad, el
contexto, la familia, el deseo, las redes
sociales— la construcción titubeante
de una identidad alrededor de dos
complejos que han sido traumáticos
y liberadores a la vez.
La premisa inicial de los textos es que
estas dos facetas son contrarias: el
pelo es símbolo de lo masculino y la
pluma, de lo femenino. “Pelo y pluma”
es un viaje hacia el corazón de los
complejos de un hombre contemporáneo que se cuestiona su masculinidad
y por qué no, su feminidad.
El autor es Xavier Bas (Olesa, 1985),
arquitecto que desarrolla su trayectoria profesional entre Barcelona y

Londres. En el mundo de la docencia,
ha colaborado con UCL Bartlett (Reino
Unido) y con UNISS Alghero (Italia).
Ha publicado textos relacionados con
el arte y la arquitectura en libros y revistas. Actualmente reside en Londres.

Persones dependents
La situació durant l'últim any ha estat delicada per a tothom, però amb
especial èmfasi per a les persones
vulnerables. Si la cura de les persones
dependents sempre ha estat cabdal,
arrel de la crisi viscuda, ens hem adonat encara més de les mancances del
sistema en aquest aspecte.
Està clar que la dependència, tot i que
sigui gradual, marca un abans i un
després en la vida de les persones. I
si aquesta dependència esdevé des del
naixement, el marca en les persones
del seu voltant. Sovint no li donem
prou valor a l'autonomia personal, fins
que aquesta comença a defallir. És en
aquests moments on busquem solucions que ens puguin donar sortida
als entrebancs que vagin sorgint. En el
cas de les persones grans, l'esperança
de vida és molt més alta que anys enrere i per tant el deteriorament sovint
també ho és. Es pot arribar a un grau
tal de dependència, que es requereixi
una atenció especialitzada que sovint
no es pot atendre al domicili.
Per als casos que la situació sí permet
estar al domicili, i per als graus de
dependència previs a ser gran dependent, sabem que el millor és poder
estar atès a casa. Mantenir el vincle
amb l'entorn vital, ajuda a tenir una
bona qualitat de vida i propicia que
es potencií l'autonomia personal, amb
la qual cosa prevenim un increment

accelerat de la dependència. Fer una
bona valoració de les necessitats i les
preferències de la persona, és cabdal per fer un bon acompanyament.
Atendre la persona de forma integral,
ajudant-se d'exercicis i activitats per
a dur a terme una bona estimulació
cognitiva quan calgui i activar el cós
dins de les possibilitats, ajudarà a
incrementar l'autonomia i frenar la
dependència. Teràpies manuals adaptades a la persona dependent, com
el massatge, el drenatge limfàtic o la
reflexologia podal seran peces claus
per afavorir el benestar de la persona.
Amb totes aquestes eines, i tenint al
costat el suport i acompanyament
d'una persona afable, pròxima, afectiva alhora que rigorosa i resolutiva
i amb vocació per ajudar als altres,
s'ajudarà a fer front a les necessitats i
a l'impacte psicoemocional que suposa
la pèrdua d'autonomia.
Higiene personal, control de
l'alimentació i la medicació, ajuda
psicomotriu, manteniment de l'ordre i
la neteja de la llar, compra i preparació
dels àpats, acompanyaments mèdics
i de gestions, passeigs i afavorir les
relacions socials, són la base d'una
cura personalitzada, propera, exclusiva i a casa.
Tota aquesta atenció, tenint en compte la globalitat de la persona, és qualitat de vida. I aquesta és la funció
principal de la TASS (Tècnica d'Atenció
Sociosanitària): vetllar per la qualitat
de vida de les persones ateses.
Yolanda Albalate Arasanz, tècnica
atenció sociosanitària (Cuida i
Estimula)
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Entrevista amb...

... Jordi
Dalmases,

Aliaga, Xavier Valentí, Àfrica Ortega,
Juanma Aloy i Miquel Benages vam ser
els socis fundadors del Nou Bàsquet
Olesa i vam formar la primera Junta directiva del club, amb les incorporacions
de Josep Carrera i Carlos Castuera,
posteriorment.

“El NBO és l’hereu de
la tradició de bàsquet a
Olesa amb gairebé 90 anys
d’història”

Quatre anys després, el 2017, es van
produir les primeres eleccions per renovar els membres de la Junta, i, un
grup majoritari dels socis fundadors
vam decidir presentar-nos de nou per
continuar treballant per assolir els objectius proposats i afegir-ne de nous
pels següents anys.

soci-fundador i primer
president del NBO

P: Fem una mica d’història... quina
era la situació del bàsquet a Olesa
fa vuit anys?
R: El 19 de maig de 2013 un grup de
persones format per pares, mares i
exjugadors de bàsquet vàrem fundar
el Nou Bàsquet Olesa amb l’objectiu
de garantir la continuïtat del bàsquet
a la nostra vila. En Jordi Dalmases, Raquel Llobera, Ferran Centelles, Xavier

zem en instal·lacions dignes. Amb les
nostres conviccions i constància hem
aconseguit cobrir la pista exterior per a
millorar la qualitat dels entrenaments.
No ha estat fàcil, durant aquest temps
hem negociat amb tres alcaldes diferents i quatre regidors d’Esports per
explicar quines eren les necessitats del
club i defensar els interessos de més
de 400 socis.
P: De què et penedeixes en aquests
vuit anys?

R: El 2013 aquest grup que et comentava ens vàrem ajuntar per intentar
assegurar la pràctica de bàsquet a la
nostra vila. Desgraciadament no es va
poder donar continuïtat als 75 anys
del CB Olesa per la seva greu situació
econòmica i va néixer el 19 de maig
el Nou Bàsquet Olesa per ser l’hereu
del bàsquet olesà.

R: Durant aquests anys amb més encerts o menys, sempre hem intentat
ser el màxim de rigorosos, propers a
les famílies i transparents en la gestió
del club. Alguna vegada hem donat
la confiança a alguna persona dins
l’organigrama de l’NBO i el resultat no
ha sigut l’esperat, però no ens podem
penedir de la decisió de confiar amb
alguna persona o càrrec. A vegades
a la pràctica no surt com un desitja
i sempre s’ha rectificat i treballat pel
bé del club.

Personalment em vaig emocionar el
dia que els meus companys de Junta
van escollir-me perquè jo representés l’NBO i fos el primer president
de l’entitat, tot i ser el membre més
jove de la junta. Vaig recordar-me del
meu avi i del meu pare, que en el seu
dia van ser presidents del CB Olesa i
he dedicat moltes hores i he donat el
millor de mi mateix perquè ells, siguin
on siguin, estiguin orgullosos de mi.

P: Com deixeu l’entitat?
R: El Nou Bàsquet Olesa és un club
amb futur, esperança, econòmicament
sostenible, sòlid esportivament i amb
uns valors que van des dels més petits
de l’escola de bàsquet (ESBOL) fins
als primers equips sèniors. Un club de
bàsquet que forma persones, que és
realista i ambiciós alhora, hereu de la
tradició de bàsquet a Olesa amb gairebé 90 anys d’història.

P: Com han estat les relacions amb
els diferents equips de govern
local?

P: Perquè deixeu la Direcció del
club?

P: I els 75 anys del CB Olesa?

R: Hem treballat conjuntament amb
l’Ajuntament d’Olesa per a millorar el
pavelló i convertir els espais que utilit-

R: La majoria de la Junta Directiva i jo
mateix creiem que s’ha acabat un cicle
i és el moment idoni per començarne un altre amb noves persones que

liderin els projectes, n’engeguin
d’altres i assoleixin nous reptes
amb la màxima
il·lusió per aconseguir els objectius esportius i
socials del club.
Tots i totes hem
dedicat a l’NBO
moltes tardes del nostre temps lliure
i amb 8 anys és el moment de fer un
pas al costat.
P: Serà el moment dels agraïments, oi?
R: Si, moltes gràcies als entrenadors/
es que sou l’essència del club i sempre
heu respost a les convocatòries amb
la vostra entrega i compromís. Gràcies
als jugadors/es que doneu sentit al
club, on us hem vist créixer, aprendre, millorar i gaudir del bàsquet a la
pista de joc. Gràcies als pares, mares
i famílies que ens heu donat confiança
durant aquest temps. Gràcies als directors esportius, coordinadors/es i
xarxes socials que sou els pilars que
subjecteu el club amb el treball diari.
Gràcies a l’Antonio Ortega, Fina Martí,
Roger Ginestet, socis, sòcies, sponsors
i totes aquelles persones que ens heu
acompanyat durant tot o part del trajecte del club. Tots vosaltres heu sigut,
sou i sereu l’NBO.
NdelaR: pel període 2021-2025, només s'ha presentat una candidatura
que s'ha donat per guanyadora, encapçalada per l'ex-vicepresident Xavier
Aliaga.
Redacció 08640
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Tir amb Arc
Els passats 25 i 26 de març van
celebrar-se els Campionats d’Espanya
de Sala 2021 de les categories Cadet
i Júnior, respectivament, a Oropesa
del Mar. El Tir amb Arc Olesa només
va competir amb una representant, la
Lucía Ramos... però es va emportar
tres medalles!
Dijous al matí, Lucía va finalitzar el
round a la segona posició, a només un
punt de la primera, la madrilenya Carlota García Navas. Per equips mixtes,
Lucía i el tarragoní Miquel Marsal van
classificar-se en tercer lloc, per darrere dels equips madrileny i balear. A la
tarda, van començar les eliminatòries
per equips mixtes, però l’equip català
va caure a semifinals contra Balears
4-5 i va perdre la final del bronze
contra Madrid 1-5. Acte seguit, van
iniciar-se les eliminatòries individuals;
Lucía va superar vuitens de final sense
cap problema, amb un resultat de 6-0
contra la balear Tania Martín. Seguidament, va imposar-se 7-1 a l’andalusa
Miriam Camacho i a l’asturiana Rebeca
González a quarts de final i semifinals,
respectivament. Finalment, va lluitar i
guanyar la final contra la madrilenya
Carlota Navas García, amb un resultat
de 7-1.
Divendres al matí, va ser el torn dels
arquers de la categoria Júnior. Lucía
va classificar-se en segona posició en
individual i en tercera posició tant en
equips com en equips mixtes, amb el
tarragoní Miquel Marsal i el barceloní
Pablo Mercader. A la tarda van co-

mençar les eliminatòries. En primer
lloc, l’equip català no va aconseguir
superar els quarts de final, perdent
contra Castella i Lleó 2-6. En canvi, per
equips mixtes els catalans van guanyar
5-4 l’enfrontament de quarts de final
contra l’equip castellà-lleonès, van
superar també les semifinals contra Navarra amb un rotund 6-2 i, finalment,
es van quedar a les portes de l’or contra
l’equip madrileny, amb un resultat de
1-5. En individual, Lucía va imposarse 7-1 a l’asturiana Ángela Gutiérrez
i a la navarra Jone Gaztelu a vuitens i
quarts de final, respectivament. A semifinals, Lucía va guanyar ràpidament
a la castellano-lleonesa Andrea García
amb un clar 6-0. Finalment, va disputar
la final contra la madrilenya Carlota
García Navas, com el dia anterior, però
aquest cop Carlota va imposar-se a
l’arquera olesana amb un 6-2.

Bronze
El passat diumenge 14 de març
l’olesana Alejandra Paz va aconseguir la
medalla de bronze a la seva categoria,
al Campionat de Catalunya Absolut de
Taekwondo, celebrat al poliesportiu de
la Mar Bella de Barcelona. Enhorabona!

Gimnàstica
Els passats 5 i 12 de març es van portar
a terme les primeres Trobades On-line
de gimnàstica artística femenina dels
nivells d'escolars i Base respectivament, organitzades per la Federació
Catalana de Gimnàstica i que han permès a les gimnastes tornar a competir.
Les gimnastes del Club Gimnàstica Ole-

sa han fet un bon paper tot i no poder
entrenar el 100% d'hores setmanals
que feien abans de les restriccions provocades arran de la pandèmia, perquè
ara mateix tan sols poden haver-hi a
la instal·lació on entrenen, el Pavelló
Sant Bernat, el 30% de l'aforament.
Al nivell d'escolars van participar vuit
gimnastes del club: Ona Agustí, Martina Francisco, Danae González, Júlia
Mañas, Iona Pauls, Lucía Picón, Noah
Redondo i Graziele Soares, amb els
següents resultats:
Categoría B3, Noah Redondo, 3a
classificada i 3a millor nota de terra;
Categoría B4G, 20a Danae González;
Categoria B4P, 5a Lucía Picón, millor
nota de salt, 3a a terra, 6a Martina
Francisco, millor nota de salt, 3a de
barra d'Equilibris, 10a Graziele Soares,
millor nota de terra, 19a Iona Pauls,
24a Ona Agustí i 27a Júlia Mañas. Equip
B4, tercer classificat.
Pel que fa a la 1a Trobada On-line de
les categories de Base 1, 2, 3 i 4, van
participar setze gimnastes del club:
Clàudia Auton, Yaiza Carrasco, Berta
Cumplido, Júlia Crespo, Karen García,
Paula Garcia, Maria Gómez, Enara Martínez, Laura Navarro, Ada Nevot, Alba
Núñez, Ariadna Raya, Dana Romero,
Paula Salguero, Jana Sanz i Emma
Sanchís. Els resultats van ser els següents: Base 1 Petites, 13a Ada Nevot;
Base 2 Grans, 3a Berta Cumplido, 2a
Paral·leles, 3a Barra d'equilibris, 10a
Laura Navarro, 2a Paral·leles; Base 3
Mitjanes, 20a Jana Sanz, 28a Emma
Sanchís; Base 3 Petites, 5a Paula García, 1a Barra d'equilibris, 4a Terra, 9a
Paula Salguero, 1a Salt i 11a Júlia Crespo; 3r Equip CG Olesa, Base 4 Grans,
15a Karen García, 20a Dana Romero,
23a Yaiza Carrasco, 30a Enara Martínez
i 31a Ariadna Raya; 6è Equip CG Olesa,
Base 4 Mitjanes, 1a Clàudia Auton, 1a
Paral·leles, 3a Barra d'equilibris, 6a
Maria Gómez i 8a Alba Núñez.

En el nostre 'Centre d'Entrenament Funcional, Moviment Eficient i Salut', estem compromesos amb la teva salut i benestar,
i volem tenir cura encara més de tu.
Hem fusionat 'Pilates & Fisioteràpia', creant un 'pack combinat
CVD-19', per ajudar els afectats de la COVID-19.
Descobreix una altra forma de superar aquest virus i
de començar a sentir-te bé.

PACK
COMBINAT
CVD-19
Pregunta'ns!

Entrenament inclusiu
El passat dissabte 20 de març, els
tècnics del Futbol Sala Olesa van gaudir d’una experiència molt gratificant
dirigint un entrenament adreçat al
grup de joves i adults amb diversitat
funcional de l’Associació Prodisminuïts
Santa Oliva. En aquesta sessió van
compartir experiències i jocs del seu
esport preferit i va quedar molt clar que
l’esport el pot practicar tothom, només
s’ha de tenir il·lusió i ganes.
Des de l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva han volgut donar les gràcies
a tots els membres de l’entitat per
aquesta jornada “ple de jocs i activitats
relacionades amb aquest esport”.

Campus
Els passats 29, 30, 31 de març i 1
d’abril es va celebrar al Pavelló Municipal Salvador Boada el Campus
d’Entrenaments d’Equips Federats de
Futbol Sala Bernat Povill. Ha estat un
èxit total de participació on jugadors,
jugadores i tècnics han gaudit d’uns
dies plens d’aprenentatge i diversió
mitjançant el futbol sala.
El jugador professional del Barça,
Bernat Povill va participar amb els
infants a les activitats del Campus i es
va guardar una sorpresa per a tots els
assistents convidant als seus companys
d’equip, Feixas, Matheus, Joselito i Daniel Shiraishi! Tota una experiència inoblidable per als nens i nenes d’Olesa!
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Per molts anys!

Abril

Adriana Morraja Mostazo (25), Alba Cano Bañales (20), Alba Morral Antón (24), Alba Serra Pous (6), Alexey Nurislamov (18), Angeles Valdivia Sánchez (84), Anna Arjona Poquet
(17), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (29), Carme Jorba Picañol (73), Carolina Suriñach Roca (42),
Cinta Alcon Franch (27), Daniel Terradas Ricard (95), David López Peláez (37), Diana López (32), Eloy Cárdenas Morales (13), Encarna Peláez Montes (63), Eusebio García Romero
(88), Eva Cano Bañales (26), Eva Diago (39), Fèlix Carreras i Gironés (64), Ferran Martínez Muñoz, Francisco Cèspedes Tena (51), Francisco Mostazo (79), Gemma Casulla (45),
Gregorio Montoya Salas (75), Ingrid Pascual Reyes (24), Isa Fernández (39), Isaac Casanovas Resina (41), Javier Roda (34), Jessica García Sabarit (39), Jesús Flores Segovia (28),
Joan Daví Tomàs (53), Joan Termens Prades (76), Joan Vilà Bobé (36), Jordi Caballol (46), Jordi Morelló López (39), Jordi Térmens López (49), José García Aranda, Josep Morraja
Domingo (58), Josep Amores Guevara (58), Josep Campos (75), Juan José Gasch Millán (80), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (80), Júlia Térmens Agut (23), Laura
Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (25), Laura Pérez Puig (45), Laura Romero Ropero (26), Leandro Taravilla Alcántara (81), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (53), Marc Tarrazona Closa
(26), Maria Angels Pérez (61), María José Barroso (44), Maria Pous Martorell (35) Maria Pujol Fernández (27), Marta Comellas Alert (45), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó
(71), Melina Fraile Avalos (30), Mercè Jorba Climent (82), Miguel Moreno Gómez (25), Miquel Perpinyà Torregrosa (77), Montse Pastor Castells (56), Neus Pérez Manyà (30), Nicole
Cera (19), Noèlia Quesada Carrique (30), Núria Artola González (62), Núria Flores Soler (27), Pedro Vázquez Pérez (48), Pep Vilà Paltor (45), Pepita Garrucho (79), Pilar Márquez
Tirado (83), Raquel Amador Teruel (45), Renato Marzano Arcarons (33), Ricard Bernades Agüero (31), Rocío Galindo Olmo (24), Roger Forn (24), Roger Sequera Galobart (22),
Rosa Llorens Laria (81), Rosalía Reyes Ruiz (84), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (46), Vicenç Tarrazona Rodríguez (66), Vicente Cocinero Muñoz (61).
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

Moltes felicitats
M. ANGELS
PALLARÈS
de part de las
marimonjes!!!!

Muchas
Felicidades
PILI Y ANA.
40 Tonas!

g Licenciada en Educación Infantil se
ofrece para canguro, limpieza y pasear
animales de compañía. Tel: 684 153 751
(Gabriela).
g S'ofereix dona amb titulació i experiència per atendre persones amb
dependència a qualsevol hora del dia
o festius. Tel: 675 834 298 (Sílvia).
g Técnica socio-sanitaria con experiencia
en el sector asistencial, se ofrece para
cuidar personas mayores y tareas de
enfermería. Tengo amplia vocación por
mi profesión y buenas habilidades comunicativas. Disponibilidad 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 comedor; el
parking es opcional. A 200 metros del
mar. Tel: 616 923 141.
g Cuidadora de gent gran i persones
dependents. Títols de Tècnica en
atenció sociosanitària a persones
dependents, quiromassatge, reflexologia, psicomotricitat, monitora i vetlladora. Cura de la persona
i l'entorn, estimulació cognitiva i
motriu, massatges, reflexologia.
Prevenció de la dependència, pro-

g

g

g

g

g

g

movent l'autonomia. Qualitat de
vida a casa. Facebook: Cuida i estimula; tel. 620 225 935 (Yolanda).
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.
Busco una persona o un grup de
persones que estiguin interessades
en portar un hort al poble (amb aigua). Interessat, trucar al tel: 627
956 668.
Se vende huerto de 2000 m2 en el término municipal de Esparreguera, pasado
el puente de Olesa, dispone de camino
particular de acceso directo en coche
a la finca, con tres barracas, agua de
riego, árboles frutales. Finca rústica con
escritura. Precio a convenir. Interesados
llamar al tel: 667 537 050.
Compro o alquilo huerto, terreno,
vinya con agua y caseta en la zona
de Olesa. Tel: 606 164 839 (Enrique).
Auxiliar de enfermería y socio-sanitaria,
con titulación oficial y experiencia, se
ofrece para cuidar persones mayores y
con discapacidad. Tel: 695 792 754.
Parcela en venta: 312 metros
cuadrados, en calle vecinal, completamente cerrada y con vistas a
Montserrat, al carrer Pallars Jussà,

g

g

g

g

g

g

20. Escriturada y con tasas al corriente. Tel: 666 792 981 i 667 470
460.
Mujer de 43 años con título oficial de
monitor de lleure infantil y juvenil, me
ofrezco para cuidar niños de cualquier
edad. Preferiblemente en Olesa o cercanías. Tel: 677 395 574 (dispongo de
vehículo).
Busco trabajo de limpieza de locales,
comercios o pisos de agencias para
entregar. También me ofrezco para
acompañamiento de enfermas/os
en el hospital de Martorell (torno
noche). Tel: 691 058 458.
Auxiliar de enfermería, con título oficial
busca trabajo en Olesa y alrededores,
también puedo hacer de canguro, cuidar personas mayores, como asistente
del hogar; tengo experiencia con niños
y mayores, disponibilidad inmediata,
precio a convenir. Tel: 690 340 088.
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).
Se alquila plaza de parking para coche
rambla en la zona de la Rambla, puerta
automática. Precio: 60 euros. Tel: 619
485 135.
Se vende plaza de parking en la zona
de La Central, puerta automática,

acceso 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.

Guaita

Un raig de llum, original i creatiu, entre tanta foscor... A una
cartellera als Closos...
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