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Gaudeix el triple

a les festes d’Olesa

93 772 98 30 Carrer d'Alfons Sala, 71
OLESATelepizza.es   App 

7€
3 MITJANES

CADASCUNA 

A RECOLLIR

NOMÉS ONLINE
Vàlida fins al 30/06/21 per a comandes a recollir realitzats en www.telepizza.es o a l'App de Telepizza. Només en botigues adherides amb venda online. Vàlida a l'demanar en una mateixa comanda 3 mitjanes

 fins a 5 ingr. per 7 € cadascuna (excepte Pizzes Gourmet,Veguis y QuadRoller). Massa fina o clàssica. No acumulable amb altres ofertes. IVA inclòs. 

La paraula “gràcies” està formada només per set lletres però el seu significat és, 
en aquest cas, molt important. Tot l’equip que mes a mes fa possible l’edició del 
periòdic 08640 vol donar-te les GRÀCIES a tu que estàs llegint aquestes línies: 
sense tu, el repte d’editar el 08640 no tindria cap sentit. 
Gràcies lectores i lectors, clients, botiguers, empreses, entitats, gràcies 
per estar al nostre costat, que és la millor manera de construir, entre tots 
i totes, el periòdic d’Olesa.
Bona Festa Major!
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A Grup TG ens mou la vocació d’oferir sem-
pre un servei eficient, de qualitat, segur, 
sostenible i adaptat a les teves neces-
sitats. Comptem amb una flota de més de 
100 vehicles adaptats i certificats amb els 
màxims segells de qualitat, seguretat sanitària 
i compromís amb el medi ambient.

Et portem on ens demanis:
< Lloguer d’autobusos per grups
< Transport per a empreses i escoles.
< Viatges i rutes nacionals i internacionals.
< Línies urbanes i interurbanes.
< Servei de transport a la demanda.
< Servei de taxi. 

Ja som presents a 27 municipis: Abrera, 
Barcelona, Bellaterra, Castellbell i el Vilar, 
Castellbisbal, Castellfollit del Boix, El Papiol, 
Esparreguera, Igualada, Manresa, Martorell, 
Matadepera, Molins de Rei, Mura, Olesa 
de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Salvador de Guardiola, 
Sant Vicenç dels Horts, Santa Margarida 
de Montbui, Talamanca, Terrassa, Ullastrell, 
Vacarisses, Viladecavalls,  Vilanova del Camí i 
seguim creixent.

Contacta amb nosaltres: 
93 778 00 88 · www.tgo.net · info@tgo.net

Grup TG: innovació, 
seguretat, qualitat i 
sostenibilitat

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

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

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

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

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

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

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

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

Farmàcies de torn diürn  - juliol 2021

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
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Això passa al poble (cont.)
Premis i homenatge
El passat dijous 10 de juny es va 
fer entregar dels premis de Recer-
ca Vila d’Olesa, en un acte amb 
aforament limitat als participants i 
presidit per l'alcalde, Miquel Riera, 
el regidor de Cultura, Xavier Rota i 
la regidora de Gènere, Feminismes 
i LGTBIQ+; Ada Agut.
En la modalitat Ciència Oberta la 
guanyadora ha estat Laura Plana-
gumà pel treball “Amors, peregri-
nes i ronya. Estudi d’un cançoner 
d’Olesa de Montserrat”, que ha 
rebut un premi de 1.500 euros. 
Aquest és l'estudi del cançoner 
manuscrit que forma part d'un fons 
donat per la família Boada a l'Arxiu 
Parroquial d'Olesa on hi ha lletres 
de caramelles, de goig, i també 
aquest cançoner de 7 cançons 
datat dels segles XVIII i principis 
del XIX.
Pel que fa al 27è Premi Batec Jove, 
adreçat a l’alumnat de Batxillerat i 
de Cicles Formatius de grau mitjà 
i superior dels centres escolars 
olesans, enguany han participat 
tres persones amb dos treballs. La 
guanyadora ha estat Marta Pérez, 
de l'Institut Creu de Saba amb el 
treball “Educació. El llarg viatge des 
del món actual cap a la transfor-
mació social”.  Aquest guardó està 
dotat amb 400 euros per a l'autora 
i 400 més per al centre.
En l’edició del Premi de Recerca 
amb Perspectiva de Gènere, en la 
categoria adulta ha participat una 
persona, que ha estat la guanya-
dora: Constanza Llorca, pel treball 
“Feminismos y mujeres de Abya 

Yala en Barcelona (2000-2020). 
Genealogías descoloniales i antirra-
cistas”. Aquest premi ha rebut una 
dotació econòmica de 1.500 euros. 
En la categoria juvenil han parti-
cipat dues persones amb un únic 
treball però s’ha declarat desert. 
Al finalitzar el lliurament de premis 
es va fer un acte d’homenatge al 
poeta olesà Miquel Guillamón per la 
seva llarga trajectòria poètica. Gui-
llamón (1928), va encetar la seva 
faceta de poeta amb la jubilació, als 
53 anys, i porta 40 creant goigs, 
sardanes i poesies. L'any 2006 va 
rebre el primer premi dels Jocs 
Florals i també ha guanyat premis 
al Concurs de Poesia que organitza 
l'Associació de Voluntaris d'Olesa 
(AVO), per l'obra "Record per un 
company", dedicada a l'historiador 
olesà Josep Maria Sibina mort 
el 2016 i que era íntim amic del 
poeta.

Olesa industrial
El passat dilluns 14 de juny, a 
l ’Escorxador  ha t ingut  l loc 
l 'assemblea const i tuent  de 
l'Associació Olesa Industrial, un 
nou projecte format inicialment per 
una quinzena d'empreses que ac-
tuarà com a interlocutor únic amb 
l'administració pública i que vol fer 
créixer el teixit industrial d'Olesa, 
ajudant a generar més negoci i 
ampliar l'oferta econòmica.
La trobada ha servit per aprovar els 
estatuts de l'associació per unani-
mitat, així com la composició de la 
seva junta directiva liderada per 
Sílvia Cebollada (presidenta), Car-
me Pros (secretària) i Carles Mar-
tínez (tresorer). L'acte ha comptat 

amb la presència de l'alcalde 
d'Olesa, Miquel Riera; el regidor de 
Promoció Econòmica, Dídac Solà; el 
president de la Cambra de Terras-
sa, Ramón Talamàs; i la Directora 
Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya, Sílvia Solanellas.

Mòdul Covid
El passat dilluns 7 de juny va entrar 
en funcionament el mòdul de su-
port Covid instal·lat a un lateral de 
CAP Olesa. En aquest nou espai es 
prestarà atenció als pacients amb 
sospita de patologia relacionada 
amb la Covid-19 i es faran els estu-
dis diagnòstics i de contactes (PCR i 
TAR). L’equipament estarà atès per 
una metgessa, una infermera i un 
professional administratiu, segons 
ha informat Mútua de Terrassa.
Aquesta ampliació té com a objec-

tiu millorar l’atenció a la ciutadania 
i crear circuits diferenciats entre 
Covid i no Covid.
El temps de servei d’aquests mò-
duls està previst que sigui de 2 a 4 
anys, depenent de les necessitats 
de cada municipi. A tot Catalunya 
s’instal·laran 120.
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Això passa al poble (cont.)

Pisos buits
L'Oficina Local d'Habitatge d'Olesa 
pretén augmentar l'oferta de pisos 
de lloguer amb una convocatòria 
d’ajuts a propietaris de pisos buit, 

que es preveu es convoqui aquest 
mes de juny.
Les bases reguladores de la sub-
venció per a propietaris que siguin 
persones físiques i que tinguin els 

immobles desocupats podran optar 
a un màxim de subvenció de 3.000 
€. A més a més, si es decideix per 
incorporar la propietat a la borsa 
de lloguer d'Olesa, les persones 
propietàries podran gaudir d'altres 
avantatges com una bonificació de 
fins al 95% de l'IBI i també una 
assegurança de la llar i una altra 
de caució per impagament de sis 
mesos a càrrec de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya.

Barbacoes
Coincidint amb l’entrada en vigor 
de les noves mesures de conten-
ció de la Covid-19 a Catalunya, 
l'Ajuntament ha tornat a obrir la 
zona d'esbarjo de l'Areny de Molí, 
tancada per les mesures de con-
tenció de la pandèmia.

El departament de Medi Ambient ha 
retirat les tanques i instal·lat car-
tells informatius amb la nova nor-
mativa que informa de l'obligació 
de seguir les mesures de seguretat 
de distància, neteja de mans i mas-
careta i grups màxim de 10 perso-
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Això passa al poble (cont.)
nes. Aquesta és un zona d’esbarjo 
amb barbacoes, taules i espai per 
diversos usos situada a l’Areny del 
Molí, al costat del riu Llobregat. 
És de fàcil accés amb els cotxes 
i el seu ús és públic i gratuït. Són 
molts utilitzades pels veïns i veïnes 
del municipi, sobretot els caps de 
setmana.

Targeta moneder
El passat mes de març, el de-
partament de Benestar Social de 
l'Ajuntament va començar a im-
plantar la targeta moneder com 
a nou sistema de gestió d'ajuts 
econòmics d'alimentació. La cap 
tècnica del Departament, Mar-
garita Ruiz ha destacat que "es 
reforça l'autonomia de les perso-
nes usuàries que poden atendre 
personalment les necessitats ali-
mentàries de la família atenent als 

gustos i necessitats específiques 
i, a més, poden acudir a tot tipus 
d'establiments comercials del mu-
nicipi". Ruiz ha destacat que és una 
targeta de prepagament amb un 
valor monetari definit pels Serveis 
Socials, atenent a la baremació 
de les professionals de l’àrea i al 
número de membres de la unitat 
familiar però "oscil·la entre els 
50 euros i els 125 mensuals". De 
moment, a Olesa de Montserrat, ja 
se'n beneficien unes 180 famílies. 

08640
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*Oferta vàlida finançant amb RCI Banque, S. A. Sucursal a Espanya a través de la promoció per a
Vehicles d'Ocasió Renault de 4 a 18 mesos d'antiguitat. Consultar condicions a remmguitart.com .
Oferta vàlida fins al 30/07/2021.

des de

5€/dia*
150€/mes*

VEHICLES SEMI NOUS
 

Renault Zoe 
100%  ELÈCTRIC

www.remmguitart.com

Renault Clio
ZEN TCE 100CV

des de 52,95€*
Pneumàtic Lassa

des de 50,11€*
Pneumàtic Delinte

 C/MALLORCA, 78 el teu taller

 C/MALLORCA, 47inaugurem botiga

13.200€*

Tenim   

demana
CITA

937 78 56 92

VEHICLES DE SUBSTITUCIÓ  
per  a la teva REVISIÓ!

*Mà d'obra, IVA i ecotaxa inclòs
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Crònica del judici
Els passats dies 3 i 4 de juny van 
jutjar a 13 estudiants per lluitar 
per la rebaixa del 30% de les ta-
xes. Però no només se les jutjava 
a elles, ens jutjaven a totes les que 
ens organitzem en vagues i mobi-
litzacions, a les que deixem la pell 
en defensa d'una educació pública 
i de qualitat.
Per un contenidor de FCC i dos 
vidres del Banc Sabadell, la fisca-
lia, la del govern espanyol "més 
progressista de la història", això 
mereix enviar 13 joves a 8 anys 
i mig a presó més 140.000€ de 
multa, i sense proves. 
Quan qui et acusa sol pot aportar 
proves inconsistents i manipulades, 
és que tens la raó.
Quan les 8 universitats publiques 
et donen suport, és perquè creuen 
en el moviment estudiantil i la seva 
tasca per una universitat pública i 
de qualitat.
Quan no han pogut demostrar que 

fossin responsables dels fets, és 
que ten la raó.
Quan les penes de presó i multa 
son completament desproporcio-
nades, és una salvatjada.
Quan els mossos sabien on vivíem 
i estudiàvem abans que tinguéssim 
cap causa oberta, es aberrant e 
il·legal.
Quan s'ha demostrat que tot és 
fruit d'una persecució política, no-
més en podem esperar l'absolució. 
És una persecució política i ideo-
lògica perquè en aquest informe 
dediquen cinquanta pàgines a dir 
què és el SEPC, què són les assem-
blees de facultat i en què consisteix 
el moviment estudiantil.
Quan a les preguntes dels advocats 
de la defensa sobre imatges que a 
parer seu no semblen coincidents 
amb la mateixa persona, un dels 
agents ha explicat que cal recó-
rrer al vídeo original perquè les 
captures de pantalla no tenen prou 
qualitat per determinar si es tracta 
de la mateixa persona.

Denunciem que la causa té l'objectiu 
de dissuadir la lluita per la rebaixa 
de les taxes universitàries i fa un 
emplaçament al govern després de 
que els mossos hagin reconegut en 
el transcurs del judici l'existència 
d'arxius il·legals.
De totes les mostres de suport em 
quedo amb dues, las d’Ana des 
de dins de la audiència “nosaltres 
estàvem fortes a dins, perquè vo-
saltres estàveu aquí fora!”, i les de 
Jordi Cuixart des de la presó: “Al 
nostre jovent que no s'arronsa: 
honor i glòries, que l'única lluita 
que es perd és la que s'abandona”.
Solidaritat i unitat amb les estu-
diants. Denunciem tota la repressió 
contra la comunitat universitària. 
Ni 1 ni 111 anys de presó atura-
ran el moviment estudiantil, com 
tampoc van aturar la lluita per la 
rebaixa de les taxes universitàries.
Davant judicis polítics, respostes 
polítiques: si elles van a presó, 
ningú anirà a classe! La resposta 
a un judici polític ha de ser també 
política, de reforçar les organitza-
cions que ens permetran no només 
enfrontar la repressió, sinó guanyar 
cada dia!
De aquet judici a publica a ju-
dici només en podem esperar 
l'absolució. El nostre reconeixe-
ment al moviment estudiantil i la 
seva tasca per una universitat pú-
blica i de qualitat. Moltes gràcies a 
totes les que aquests dos dies heu 
passat per l’audiència provincial 
per donar suport a les encausades 
que estaven sent jutjades.
Grup de suport a PublicaJudici 
Olesa

Quan per fi s’aplica la 
normativa
Recentment, un local ha decidit 
tancar l’activitat i traslladar-se des-
prés d’anys de saltar-se norma rere 
norma. L’Ajuntament li havia fet 
nombrosos advertiments i facilitat 
períodes per corregir els greus de-
fectes i incompliments detectats en 
diverses inspeccions. Aquests ad-
vertiments sempre han garantit els 
drets de qui exergia l’activitat.  En 
lloc d’adequar el local a l’activitat 
–que era força complicat donades 
les característiques i arquitectura 
d’aquest- ha cercat un local adient 
per fer el que sempre ha desitjat 
fer (i ben fet que han fet). 
Si una persona vol instal·lar qual-
sevol negoci el que ha de fer és 
assessorar-se en les normatives 
que ha de complir i cercar un local 
que permeti instal·lar tot el que li 
calgui per dur a terme la activitat 
professional que ha escollit. En el 
seu cas, va optar per instal·lar el 
seu negoci en un local que per les 
infraestructures existents no podia 
complir el que les diferents normes 
-que en són moltes- exigeixen. 
Si decideixes tirar pel dret has de 
pensar que possiblement causaràs 
greus molèsties als veïns. També 
has de pensar que els veïns tenen 
dret a fer que es respectin els seus 
drets i el seu benestar, sempre 
basant-se en les normes existents.
Dons no siguis neci i no donis la cul-
pa, de que t’has hagut de traslladar, 
a qui té dret a viure sense aguantar 
a diari les pudors ocasionades per 
l’activitat que realitzes en un local 
no preparat per poder realitzar-la. 
Si a més et dediques a insultar i 

Correu
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us desitgemBones Festes

amenaçar tant sols estàs afegint 
carburant als veïns per seguir en-
davant amb les seves reivindica-
cions de fer complir estrictament 
les normes existents. 
La culpa no és de la comunitat 
de veïns que ha vetllat perquè 
s’acomplís amb la normativa. La 
culpa és de qui  any rere any les 
ha incomplert. Però qui s’ha tras-
lladat li explicarà als nous veïns i 
a la seva clientela que els veïns li 
tenien mania (i per mania d’uns 
veïns no canvies de local si ho tens 
tot en regla). 
La comunitat de veïns no ha fet ni 
les normes locals, ni les autonò-
miques, ni les estatals ni fins i tot 
les europees. Simplement ha exigit 
que es compleixin. 
Si al teu habitatge hi arriba pudor, 
fums, sorolls… possiblement algú 
està incomplint alguna norma. Hi 
ha autoritats que t’escoltaran i si 
tens raó, de ben segur que podràs 
resoldre el problema que et minva 
el teu benestar.  Podria ser que tu, 
com a perjudicat, no ho has posat 
en coneixement o no t’has fet es-
coltar prou alt i clar. El procés porta 
el seu temps però val la pena fer-lo. 
Complim i fem complir les normes 
i viurem i conviurem millor.
Antoni Mª Tomà

27 hores i 47 anys
El dia 1 d’agost de 1972 va haver-hi 
un accident de cotxe a la carretera 
d’Olesa a Viladecavalls, on la per-
sona que conduïa va estar dins del 
cotxe, en un barranc, des de les 3 
de la tarda fins a les 6 de la tarda 
del dia següent: 27 hores en total.

La família el vam estar buscant 
durant tot el dia i finalment el vam 
localitzar després d’aquestes 27 
hores. Al ser un home jove i fort 
va sobreviure, però amb una lesió 
que el va deixar paraplègic.
Després de molts mesos de re-
cuperació, física i psicològica, va 
decidir viure i deixar viure. I ho va 
aconseguir, a través de tot tipus 
d’esports, va ser lliure, va viatjar 
moltíssim per tot el món i va ser 
estimat per tot el poble d’Olesa.
Aquest home era el meu marit. 
Ara, després de gairebé 2 anys que 
una malaltia se’l va emportar, tinc 
més força per donar les gràcies a 
totes les entitats esportives i amics 
que van estar al meu costat i dels 
nostres fills, per acomiadar-se 

Correu (cont.)
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d’ell, amb tantes i tantes flors que 
ens van arribar. Gràcies, gràcies a 
tothom.
Aquell 19 de juliol de 2019 el tinc 
ben gravat, i només de pensar-hi, 
ploro i ploro, i no ho puc evitar. 
Mare meva, ara que jo ja estava 
jubilada i gaudint del dia a dia, em 
pregunto, per què?
Però de vegades penso que en 
aquell accident de l’any 72 ja 
hagués pogut morir, i va tenir 
una nova oportunitat de viure 47 
anys més. I ho penso, també, per 
consolar-me.

Matilde Teruel
NdelaR: L’autora de l’escrit ja està 
preparant un llibre sobre la vida del 
Josep Lluís Amador.

Correu (cont.)
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CAP
Dono gràcies a Sant Pantaleó de 
Nicomedia, metge i màrtir, patró 
dels malalts, per la mercè que ens 
ha concedit als olesans de ser la 
Mútua de Terrassa (MT) qui vetlli 
per la nostra salut. Aquest mira-
culós sant m'ha obert els ulls en-
cegats pel maligne que m'impedia 
veure l'abnegada tasca benefactora 
de la MT, fent-me caure en el ne-
fand pecat capital de la supèrbia 
amb risc d'anar a l'infern de cap. 
Humilment i amb dolor m'aplicaré 
severes disciplines penitencials. 
M'he comprat un cilici.
Miraré d'explicar-me. Tot va co-
mençar perquè em vaig fer mal 
al turmell de la cama esquerra i 
per fer-me una ecografia, des del 
CAP d'Olesa m'enviaven a Terrassa 
quan jo demanava d'anar a Mar-
torell; evidentment vaig posar el 
crit al cel (per què no vull anar a 
Terrassa? és mes lluny, pitjor co-
municació, transport més car...). 
Un pacient treballador de la MT 
coneixedor dels seus intríngulis, 
va intentar fer amb mi, pobre des-
coneixedor dels secrets, arcans i 
complexitats de la sanitat, una lloa-
ble tasca pedagògica explicant-me 
la impossibilitat material de fer les 
proves diagnòstiques a Martorell, i 
jo, que com Sant Pau he caigut del 
cavall i he vist la llum, transmeto 
els coneixements que em va donar 
als incrèduls que, com aquesta 
humil persona que us escriu ha fet 
fins ara, malparlen de la MT.
I aquí intervé providencialment 

Sant Pantaleó: de cop vaig veure, 
obcecat de mi, com aquell pacient 
treballador de la MT coneixedor 
dels seus intríngulis, gairebé amb 
llàgrimes als ulls m'explicava que 
el pervers i malèvol Sistema Català 
de la Salut (SCS) havia imposat a 
la pobre MT un contracte o con-
veni de col·laboració lleoní que 
els hi prohibia derivar les proves 
diagnòstiques a qualsevol altre 
centre col·laborador que no fos 
la mateixa MT. Pobre gent, el seu 
patiment i impotència és gran, per-
què són conscients dels perjudicis 
i molèsties que comporten a Olesa 
aquesta absurda situació, que, amb 
l'Ajuntament intenten inútilment 
solucionar amb un SCS tancat en 
banda. Va seguir dient-me que 
podrien tirar la tovallola i aban-
donar, però això seria un acte de 
covardia que suposaria que Olesa 
pogués caure en mans d'empreses 
cobdicioses que només busquen 
el benefici i el lucre privat amb la 
sanitat pública, em deia....
Li vaig preguntar ingènuament 
per què no donen a conèixer a la 
ciutadania aquests fets, les ges-
tions que fan conjuntament amb 
l'Ajuntament etc. etc. etc., així 
tots plegats podríem fer més força, 
però, ambdós, sacrificats de mena, 
no volen atabalar a la població que 
ja té prou problemes, ells dos sols 
portaran amb resignació aquesta 
creu. L'altruisme de la MT no té 
límit. 
La tristesa que reflectia aquell 
pacient treballador de la MT co-

neixedor dels seus intríngulis, em 
va commoure fins a la tendresa. 
L'home va agafar tanta confiança 
que es va obrir a mi de tot cor. Es 
planyia de com la MT lamentava 
que no podia donar un millor servei 
a Olesa amb una plantilla de per-
sonal sanitari més amplia i eficient, 
però és que no, no hi ha metges 
disponibles!!!, no hi ha inferme-
res!!!, no en trobem enlloc!!!, es 
desesperava. I les urgències de nit? 
Ah, les urgències. Impossibles, qui 
les pagarà?, no volem veure que 
la MT va amb una mà al davant i 
l'altre al darrere?

Vaig estar a punt d'oferir-li a aquell 
pacient treballador de la MT co-
neixedor dels seus intríngulis, el 
mocador perquè s’eixugués les llà-
grimes i em vaig prometre a mi ma-
teix no posar-me mai més malalt 
per solidaritat i patriotisme olesà 
i aplicar-me, adaptada, la reflexió 
de J.F. Kennedy "No et preguntis 
què pot fer la Mútua de Terrassa 
per tu, pregunta't què pots fer tu 
per la Mútua de Terrassa". 
Nota aclamatòria del redactor: és 
difícil de creure, però prometo pel 
poc honor que em queda, que el 

Correu
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que aquí s'explica en allò essencial, 
és real, viscut en primera persona, 
excepte la tristesa, la desesperació 
i les llàgrimes del pacient treba-
llador de la MT coneixedor dels 
seus intríngulis, que em parlava 
amb la tranquil·litat d'aquell que 
es pren un “quinto” a la barra 
d'un bar mentre et diu “les coses 
són com són amic, Olesa cultura i 
tradicions”.
Martí Obiols Casanovas

Alba i Ana
Malgrat el discurs oficial, és obvi 
que en els darrers anys, les li-
mitacions de què són objecte les 
llibertats de la ciutadania estan en 
funció de qui les exerceix. Tant és 
així que les conseqüències de tot 
tipus que generen determinats ca-
sos, com a mínim poden qualificar-
se de surrealistes.
Com estudiant de finals dels 
seixanta i principis dels setanta 
del segle passat (amb tot el que 
això significa), com a docent jubilat 
i com a ciutadà que es considera 
demòcrata, espero que les acusa-
cions vessades sobre l’Alba i l’Anna 
caiguin pel seu propi pes atesa la 

inconsistència del relat creat en 
base al qual es pretenen coartar 
els drets de reunió i manifestació 
contemplats en la Constitució del 
1978.
Només pel fet de tractar-se d’un 
dret fonamental, és del tot in-
admissible i intolerable demanar 
pena de presó i multa pel simple 
fet de manifestar-se en defen-
sa de l’educació en general i de 
l’ensenyament universitari en 
particular.
Atès que la credibilitat de la justícia 
a l’Estat Espanyol es qüestiona-
da per amplis sectors nacionals 
i internacionals, és evident que 
casos com els de l’Alba i l’Ana no 
ajuden a normalitzar una situació 
impròpia d’un estat de dret;  ans 
al contrari, fan que la desconfiança 
i la desafecció augmentin cada dia 
que passa.
Alba i Ana, malgrat totes les adver-
sitats que esteu vivint, no renun-
cieu a la vostra dignitat. Teniu tot 
el meu suport i reconeixement. “La 
injustícia feta a un de sol és una 
amenaça dirigida a tots” (Montes-
quieu, 1689-1755).
Jaume Farrés Boada

Pastilles de farmàcia o 
pastilles de bondat
Tinc una salut bastant deficient i 
faig bastants viatges a la farmàcia 
per comprar pastilles receptades 
pel metge per guarir la meva malal-
tia, però les pastilles que m’ajuden 
a trobar-me bé són aquelles de les 
persones que venen a donar-me 
ànims, i aquestes pastilles, sola-
ment es troben al cor de les bones 
persones. Gràcies per la vostra 
bondat i estimació.
Maria Mercè Boada

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

Correu (cont.)
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Dia D
En general, la major part de les cele-
bracions del “Dia mundial de” o “Dia 
internacional de” s’estableixen a les 
Nacions Unides i estan promogudes 
per alguna institució o entitat interna-
cional. Hi ha algunes de caire popular 
i algunes son no-oficials, però es ce-
lebren igualment. Hi ha dies socials, 
comercials, polítics, tradicionals, de 
nous i alguns, no gaire comuns.

Juny
Dimarts 15
Dia mundial de presa de consciència 
de l’abús i maltractament en la vellesa
Dia global del vent

Dimecres 16
Dia mundial de les tortugues marines
Dia internacional del nen africà
Dia internacional de les remeses fa-
miliars
Dia internacional de la solidaritat amb 
el poble en lluita de Sudàfrica

Dijous 17
Dia de la lluita contra la desertificació 
i la sequera
Dia mundial de la tapa

Divendres 18
Dia de la gastronomia sostenible
Dia internacional del sushi

Dissabte 19
Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència sexual en els conflictes

Diumenge 20
Dia mundial del refugiat
“Yellow day”, el dia més feliç de l’any
Dia mundial de la distròfia muscular

Dilluns 21
Dia internacional de la celebració del 
solstici
Dia internacional del sol
Dia mundial de la lluita contra 
l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA)
Dia europeu de la música
Dia de portar al gos a la feina
Dimecres 23
Dia internacional de les viudes

Dijous 24
Dia internacional contra la contamina-
ció electromagnètica
Divendres 25
Dia de la gent del mar
Dissabte 26
Dia internacional de suport a les víc-
times de la tortura
Dia internacional de la lluita contra 
l’ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues
Diumenge 27
Dia de les microempreses i les petites 
i mitjanes empreses
Dia internacional de les persones 
sord-cegues

Dilluns 28
Dia internacional de l’orgull LGBT o 
Dia de l’orgull gai
Dia mundial de l’arbre
Dia internacional del piercing corporal

Dimarts 29
Dia europeu de l’esclerodèrmia

Dimecres 30
Dia internacional dels asteroides
Dia de les xarxes socials
Dia internacional del parlamentarisme

Juliol
Dijous 1
Dia internacional del reggae
Dia internacional de l’acudit

Divendres 2
Dia mundial dels ovnis
Dia internacional del periodista es-
portiu

Dissabte 3
Dia internacional lliure de bosses de 
plàstic
Dia internacional de les cooperatives
Dia internacional de la síndrome de 
Rubinstein-Taybi

Diumenge 4
Dia mundial del dofins en captivitat
Dimarts 6
Dia internacional del petó robat

Dimecres 7
Dia internacional de la conservació 
del sòl
Dia mundial de cacau

Dijous 8
Dia mundial de l’al·lèrgia

Divendres 9
Dia internacional de la destrucció 
d’armes de foc

Diumenge 11
Dia mundial de la població

Dimarts 13
Dia mundial del rock
Dia internacional del sarcoma

Dimecres 14
Dia mundial del ximpanzé

Dijous 15
Dia mundial de les habilitats de la 
joventut
Divendres 16
Dia mundial de la serp
Dissabte 17
Dia mundial de l’emoji
Dia internacional del tatuatge
Diumenge 18
Dia internacional de Nelson Mandela
Dimarts 20
Dia mundial de l’escacs
Dia de l’amic/ga (Llatinoamèrica)
Dimecres 21
Dia mundial del gos
Dijous 22
Dia mundial del cervell
Divendres 23
Dia mundial de les balenes i els dofins
Dissabte 24
Dia internacional del tequila
Diumenge 25
Dia internacional de la dona afrodescendent
Dilluns 26
Dia dels avis i de les àvies
Dia internacional de la defensa de 
l’ecosistema manglar
Dimecres 28
Dia mundial contra l’hepatitis vírica
Dijous 29
Dia internacional del tigre
Dia internacional de l’ala de pollastre
Divendres 30
Dia internacional de l’amistat
Dia mundial contra el tràfic de per-
sones
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Va passar
Santa Oliva 2021
Dijous 10 de juny, una tarda de 
cultura popular i la tradicional 
ofrena floral a la patrona Santa 
Oliva, en el seu dia. A les 18:30 
hores, davant l’Ajuntament s’ha 
realitzat una mostra de cultura 
popular i tradicional amb la par-
ticipació dels Gegants d'Olesa, 
Olesa Sardanista, l'Esbart Olesà, 
els Bastoners del Montserratí, la 
Mulassa i Fal·lera Olesana. Segui-
dament, les entitats han marxat 
cap al Porxo de Santa Oliva on 
van fer l’ofrena a la patrona. Per 
la seva part, el Col·lectiu Joves de 
Santa Oliva va fer entrega dels tra-
dicionals guardons als més grans, 
als més petits i al portal més ben 
guarnit del barri: Rosa Arnau Por-
car (1932), Pere Monforte Flores 
(1945), Pol Moya Díaz (2016) i 
a la família de la casa del carrer 
Gras, 5.
Apart de l’acte principal, la Plaça 
Nova va acollir l’espectacle familiar 
“P de pallasso” de la companyia 
Sabanni i el Porxo de Santa Oliva, 
el concert de “Questionari Merio-
dionali”.
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Va passar (cont.)

El divendres 11 va ser l’hora de 
l’espectacle familiar “Absurditties” 
de la companyia Mortelo & Manza-
ni, la conferència “Montserrat en 
imatges” i a les 22 hores, el con-
cert de la formació Pony Pisador 
al Parc del Porxo de Santa Oliva.
Ja dissabte, 12 de juny va tenir lloc 
durant tot el dia la tradicional Fira 
de Santa Oliva, als carrers Salva-
dor Casas, Alfons Sala i a la Plaça 
de les Fonts. La Plaça Nova va 
acollir l’espectacle familiar “Matito 
i la grandíssima roda de fira” de la 
companyia Matito. I Cal Puigjaner 
va ser l'escenari de la conferència 
“El paisatge i reptes de futur”, a 
càrrec de Joan Soler i Gironès, 
organitzada pel Col·lectiu de Joves 
Santa Oliva. El dia va acabar amb 
una de les activitats habituals de 
Santa Oliva: el Ginesta Sound, or-
ganitzat per l'Agrupament Escolta 
i Guia Sant Bernat de Claravall.
 

Les festes de Santa Oliva van fi-
nalitzar el diumenge 13, amb una 
caminada solidària “Magic Line”, 
a benefici de l'Hospital Sant Joan 
de Déu, organitzada per IQS i 
diverses entitats olesanes, una 
nova edició de la Marató d'artistes, 
organitzada pel Departament 
de Joventut, i que inclourà una 
mostra de Bollywood amb Luna 
Nueva, i sardanes amb la Cobla 
Vila d'Olesa, organitzada per Olesa 
Sardanista. 
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Si vendre la casa
et fa venir mal de cap,

vINE a donpiso ...

...  t'estalvies problemes i n'obtens el millor preu

VISITES DES DE LA 1a SETMANA EN NOMÉS 60 DIES ENS ENCARREGUEM DE TOT

COMPRA AL COMPTAT PAGUEM LA TEVA HIPOTECA/MES HERÈNCIES SOLUCIÓ

4,5 sobre 5 +3.000 Vendes/any

C/ Mallorca, 2 · 08640 Olesa De Montserrat · 93 160 00 94 · olesademontserrat@donpiso.com         
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Va passar (cont.)

Fira
El passat diumenge 6 de juny, 
l’Associació de Botiguers i Comer-
ciants d’Olesa va organitzar la Fira 
d'Estiu amb més de 30 carpes i 
diferents sectors representats a 
la Plaça de Catalunya.
Durant tot el matí, i amb l’objectiu 
de potenciar i mantenir viva 
l’activitat comercial de la vila, les 
botigues han tret els seus produc-
tes al carrer oferint descomptes i 
promocions. La fira ha estat un 
circuit de parades amb control 
d'accés i d'aforament. Per evitar 
aglomeracions, no hi ha hagut es-
pectacles musicals ni parades per 
menjar i beure, però molta gent 
ha pogut gaudir de l’oportunitat 
de fer compres amb descomptes!

Trobada
Ribes Blaves va ser l’escenari on 
el passat 6 de juny, una desena 
de persones s’han aplegat per 
participar a la 13a Trobada de 
Geolosketchers, on es dibuixa el 
paisatge geològic amb diferents 
estils artístics. 
Aquesta activitat no és competiti-
va i el geòleg Isaac Camps ha fet 
una explicació de l'aflorament geo-
lògic de les Ribes Blaves i ha defi-
nit el paratge com una falla única 
a Europa. L'activitat ha comptat 
amb la col·laboració del Centre 
Muntanyenc i de Recerques Olesà 
i de la secció de natura Capreolus, 
de la mateixa entitat.

Natura
Coincidint amb el Dia Mundial 
del Medi Ambient (5 de juny), 
Olesa de Montserrat ha acollit 

la darrera de les activitats de la 
#setmananatura al municipi amb 
una excursió pel riu impulsada 
per l'Ajuntament i entitats com el 
CMRO.
Unes 30 persones han gaudit 
d’una passejada pel riu Llobregat 
on es va parlar de patrimoni cul-
tural, morfologia, comportament i 
dinàmica del riu i una mirada vers 
el canvi climàtic. La Setmana de la 
Natura promou la conservació del 
patrimoni natural, cultural i paisat-
gístic local i l'activitat va finalitzar 
amb l’entrega d’un obsequi a tots 
els participants.

Tristor
El passat divendres 28 de maig va 
morir als 80 anys, Magda Graells 
Casals, qui va ser la alcaldessa 
d’Olesa de Montserrat entre el 
març de 2010 i el juny de 2011. Va 
néixer a Can Sedó d’Esparreguera 
l’11 de setembre de 1940, va estu-
diar per ser mestra, i va treballar 
a l’escola Daina-Isard i posterior-
ment a l’escola Montserrat, on va 
esdevenir la directora. Després de 
jubilar-se de l’escola, i ja al 1999 
va fer el salt a la política de la mà 
del també exalcalde Pere Planas, 
que la va portar a les files de CiU. 
Va ser regidora a l’oposició els 
mandats 1999-2003, i 2004-2007. 
Arran les eleccions de 2007, a les 
que va concórrer com a cap de 
CiU, va entrar al govern municipal 

arran del pacte entre PSC, CiU i 
l’Entesa. Primer va ser regidora 
d’Ensenyament i primera tinent 
d’alcalde, i el març de 2010 va 
rellevar a l’Alcaldia el socialista 
Jaume Monné.
Va ocupar el càrrec fins l’11 de 
juny de 2011, quan va cloure 12 
anys dedicada activament a la 
política local. En deixar el càrrec 
Magda Graells va assegurar que 
de tots els anys que s'havia dedi-
cat a la política municipal, el que 
més li havia agradat havia estat el 
contacte directe amb les persones. 
Malgrat deixar la política activa, no 
va deixar de militar amb el partit 
que l’havia dut a l’Alcaldia, for-
mant part de les llistes electorals 
en els llocs d’honor.
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La consulta

Hidrata't que arriba l'estiu!
Som aproximadament un 60% aigua i el nostre cos destina un 52% 
de l'energia a un bon equilibri de líquids i minerals al nostre interior. 
Això ens fa pensar en la importància que té una bona hidratació per 
l'organisme. Malauradament si no estem ben hidratats, el nostre cos 
haurà de fer les mil i unes per compensar-ho, arribant a destinar fins 
a un 72% de l'energia, això es converteix en un problema, perquè 
deixarem de tenir energia per altres processos importants pel cos.
Si a aquesta falta d'hidratació li afegim molt d'estrès en el dia a dia, 
una mala alimentació diària amb productes processats i cereals (brio-
xeria, galetes, pasta, pa...), menjar 5 o 6 cops al dia, sedentarisme, 
no dormir quan toca... tot això és un còctel perfecte per crear un am-
bient àcid al cos que predisposarà a tenir uns teixits de mala qualitat 
i per tant més tendència a lesionar-nos, predisposició a l'osteoporosi, 
fatiga, dolors musculars, problemes d'hipertensió arterial, problemes 
de ronyó, etcètera.
¿Has perdut la sensació de set? "se m'oblida beure aigua", "he 
d'obligar-me a beure aigua", "no m'agrada l'aigua", "no sóc de beure 
molta aigua", són frases que escolto molt a la consulta i ens trobem 
davant d'un problema greu: la pèrdua d'una senyal d'alarma que ens 
mou a buscar un recurs per a la nostra supervivència.
La sensació de set forma part d'un circuit neuro-endocrí anomenat 
“circuit de la recompensa”; és un circuit que davant d'una carència, 
sigui aliment o aigua, ens mobilitza inconscientment a buscar allò que 
l'organisme necessita per sobreviure i un cop trobem allò que el cos 

necessita, ens recompensa amb una sensació de benestar. Si hem 
perdut la sensació de set, significa que tenim apagat aquest circuit. 
¿Com es perd la sensació de set? Quan bevem líquids que no són 
aigua, com per exemple sucs de fruites o refrescos, activem aquest 
circuit de la recompensa d'una forma molt més intensa a través del 
sucre i a través del plaer immediat del sabor (la fruita s'ha de men-
jar, no beure). Si bevem cada dia líquids que no són aigua, s'acaba 
produint una adaptació d'aquest circuit, per tant beure aigua ja no 
genera una recompensa i es perd la sensació de set.
¿Com podem recuperar la sensació de set? Si estàs acostumat/da a 
beure sucs o refrescos, el primer que has de fer és retirar dels teus 
hàbits aquest tipus de begudes. L'exercici físic és un bon estímul 
per retrobar-nos amb la set, ja que suem i l'organisme de seguida 
reclama la hidratació.
Beure aigua mineral. El que distingeix les diferents aigües que tro-
bem al supermercat és la seva composició química, que ens dóna la 
informació de la concentració de minerals que té. Una aigua rica en 
minerals és la més indicada per saciar la set i estimular el circuit de la 
recompensa de forma natural. Ens interessarà aigües amb un residu 
sec alt (per sobre de 200) amb els bicarbonats i el magnesi alts i el 
sodi i el clor més baixos en comparació. Si tens aigua d'osmosis, has 
de saber que és una aigua molt pobre en minerals.

Sílvia Garcia Aguilera
Fisioterapeuta experta en Psico-neuro-immunologia clínica
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Bona 
Seny i Rauxa
Molt amb

FestaMajor

MALLA RÀPID S.L.
Camí Sacrament, 2-4 nau 6 Polígon 
Industrial Sant Ermengol 
08630 Abrera
Tel/Fax 931 176 566
www.mallarapid.com
info@mallarapid.com

VOLS GAUDIR DEL TEU JARDí, PISCINA,
 
TERRASSA? 

DISPOSEM DE TOT TIPUS DE TANCAMENTS 
METÀL·LICS.

VENEM A PARTICULARS I EMPRESES.
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LA CMO, 
AMB EL DIA 
MUNDIAL 
DEL MEDI 
AMBIENT I 
L’AUTOCONSUM 
ENERGÈTIC
La Comunitat Minera Olesana s’ha afegit 
un any més a la commemoració del Dia 
Mundial del Medi Ambient, que es va cele-
brar el passat 5 de juny arreu del planeta. 
En aquest sentit, la cooperativa ja ha co-
mençat el procés d’instal·lació de plaques 
solars a la coberta del dipòsit de 5.000m3 

amb l’objectiu de proveir amb energia prò-
pia l’elevació de l’aigua del dipòsit del car-
rer Conflent a la Creu de Beca.

Coincidint amb els canvis en les factu-
res de l’electricitat, la cooperativa busca 
apostar per l’autoconsum energètic, una 
via sostenible per evitar l’augment dels 
costos d’explotació, tot generant un im-
pacte positiu a l’entorn i al medi ambient. 
En aquest sentit, la Comunitat Minera Ole-
sana calcula que, amb la instal·lació de 
les plaques fotovoltaiques, s’estalviarà un 
60% dels kWh anuals i un 70% del cost en 
aquest punt de subministrament.

L’ASSEMBLEA 
ES FARÀ EL 17 
DE JULIOL
La Comunitat Minera Olesana celebrarà 
l’Assemblea General Ordinària el proper 
dissabte 17 de juliol de 2021 al local social 
de la cooperativa, al carrer Alfons Sala, 42 
d’Olesa de Montserrat. Està previst que la 
sessió comenci a les cinc de la tarda (17 
h) en primera convocatòria i a dos quarts 
de sis de la tarda (17:30 h), en segona. 
L’ordre del dia es pot consultar al web 
www.cmineraolesana.cat.

L’Assemblea serà retransmesa pel canal 
de Youtube de la cooperativa. Els socis i 
sòcies que no puguin assistir-hi presen-
cialment i vulguin exercir el seu dret a vot, 

ho hauran de comunicar almenys cinc dies 
abans de la celebració de l’Assemblea. 
Se’ls acreditarà i se’ls facilitarà una con-
trasenya per tal que puguin enviar els seus 
vots per correu electrònic quan sigui el 
moment de fer la votació.

TALLERS ALS 
INSTITUTS 
D’OLESA
Un any més, la CMO segueix divulgant els 
valors de l’economia social i els avantatges 
del model de gestió cooperatiu a través de 
tallers als instituts d’Olesa de Montserrat 
i visites de l’alumnat a les instal·lacions 
de la cooperativa. Concretament, aquest 
mes de juny s’han realitzat sessions per 
a l’alumnat de 3r d’ESO de l’IES Creu de 
Saba, en el marc de la confecció del Treball 
de Síntesi, i per a l’alumnat de l’Institut 
Daniel Blanxart.

MÉS INFORMACIÓ: WWW.CMINERAOLESANA.CAT

LA COMISSIÓ 
EUROPEA 
CONVIDA 
AIGUA.COOP 
I LA CMO PER 
EXPOSAR EL 
SEU MODEL 
D’ÈXIT 
Aigua.coop i la CMO han participat aquest 
mes de juny en la jornada ‘Social economy 
solutions towards zero pollution’, organit-
zada per la Comissió Europea en el marc 
de la EU Green Week. La sessió tenia per 
objectiu donar a conèixer els beneficis de 
l’economia social, un important model de 
negoci alternatiu que la Unió Europea vol 
que ajudi a fer la transició verda cap a un 
entorn millor tot reduint la contamina-
ció. Com a exemple de projecte vinculat 
a l’economia social, la Comissió Europea 
va convidar Joan Arévalo, president de la 
CMO, i Francisco Serrano, vicepresident de 

la cooperativa, a exposar el model d’èxit 
que regeix la cooperativa de l’aigua i Aigua.
coop.
 
Concretament, durant la presentació, van 
donar a conèixer els objectius d’Aigua.coop 
i van explicar el model de gestió que regeix 
la Comunitat Minera Olesana, un clar exem-
ple amb més de 150 anys d’història sobre 
com gestionar l’abastament d’aigua se-
guint els principis i objectius de l’economia 
social. “Francisco Serrano ha pogut fer una 
presentació en anglès acurada i potent, ar-
gumentada amb dades i fets contundents”, 
va valorar Joan Arévalo un cop acabada la 
jornada. En aquest sentit, el president de 
la cooperativa de l’aigua també va asse-
gurar que haver-hi pogut participar va ser 
“un moment històric per a la CMO”. De fet, 
Arévalo va recordar que el 2013, la CMO ja 

va creuar l’Atlàntic per donar a conèixer el 
seu model de gestió a l’Amèrica Llatina i 
que, amb aquesta jornada, “el model de la 
cooperativa ha travessat els Pirineus i s’ha 
donat a conèixer també a Europa”. 

Sobre la jornada, Joan Arévalo també va 
explicar que, amb la participació en aques-
tes jornades, “la societat que van fundar 
els olesans i les olesanes fa més de 150 
anys per assegurar per Olesa un abasta-
ment d’aigua potable segur continua sent 
una societat plena de futur”. 

Alhora, el president va afegir que “l’aigua 
de demà la tenim assegurada” si bé va ani-
mar tothom a “treballar per un futur no 
gaire llunyà, per quan l’aigua sigui escassa 
i la climatologia no sigui favorable”. 

Bona Festa Major!



08640La guia del

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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L'Agenda de Juny i Juliol 
Exposicions

Cartells de Festa Major
Fins al 30 de juny
Lloc: Casa de Cultura

La nit de Sant Joan
Fins al 4 de juliol
Lloc: Casa de Cultura

Pintura local
Fins al 27 de juny
Lloc: Casa de Cultura

Teixint creacions, ceràmica, de 
Marta Comellas
Fins al 30 de juny
Lloc: Biblioteca

Racons d’Olesa
Hora: del 25 al 30 de juny
Lloc: local de l’AVO

Divendres 18
Club de lectura general. Comentem 
“Dues germanes”, de David Foeniki-
nos, amb la presència del traductor de 
l’obra, Pau Joan Hernández
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Presentació del llibre d’aquarel·les 
“Montserrat i els seus entorns”.
Hora: 19 hores
Lloc: L’Escorxador
Organització: Cecscat

Presentació del llibre “Rellinars a 
les teves mans: Guia excursionista 
i geogràfica”, amb la col·laboració de 
Joan Soler Gironès
Hora: 19 hores
Lloc: Comunitat Minera Olesana

Dissabte 19
Club de lectura “Llegim el teatre”, 
conduït per l’Espe Piñero i l’Alba Soler
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Cursa del Foc
Cursa del Fogonet (300 m), a les 18:30 
hores; Cursa del Fogonet (600 m), a les 
19 hores; Cursa del Fogonet (1000 m), 
a les 19:30 hores i Milla del Foc (1609 
m), a les 20 hores.
Lloc: Plaça Catalunya
Organització: Club Atletisme Olesa

Matinades 2021
Hora: 8 hores
Lloc: Nucli Antic
Organització: Associació de Gegants, 
Grallers i Nans d’Olesa

Diumenge 20
Cursa del Foc
Memorial Albert Collado
Cursa del Foc (10 km)/Campionat de 
Catalunya en ruta, a les 8:30 hores; 
Cursa del Foc (5 km), a les 9:45 hores
Lloc: Plaça Catalunya
Organització: Club Atletisme Olesa

47a Mostra Musical
Tallers de corda, acordions, Orquestres 
de corda i d’acordions
Hora: 12 hores
Lloc: Escorxador

Tallers de veus, guitarres i Orques-
tra de guitarres
Hora: 17:30 hores
Lloc: Escorxador

Tallers de percussió, vent, Batuca-
da, Fanfarra i Jazz Band
Hora: 19 hores
Lloc: Plaça Nova
Organització: Escola Municipal de 
Música

Una visió contemporània de la 
cobla
Hora: 20 hores
Lloc: teatre La Passió
Organització: ACF Olesa Sardanista

Dilluns 21
47a Mostra Musical
Dia Internacional de la Música, amb 
l’actuació del tallers d’adults i de la 
Banda
Hora: 20 hores
Lloc: Parc Municipal
Organització: Escola Municipal de 
Música

Presentació del llibre “Boulder”, 
d’Eva Baltasar, premi Òmnium a la 
millor novel·la de l’any
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Òmnium Cultural i Bi-
blioteca

Dimarts 22
Hora de conte especial Festa Major
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Fal·lera Olesana i Bi-
blioteca

Dimecres 23
Arribada de la Flama del Canigó
Organització: CAL Olesa

Encesa de la Foguera de Sant Joan
Hora: 22:30 hores
Lloc: Pati de la Casa de Cultura

Concert de revetlla amb “Los 80 
principales”
Hora: 23 hores
Lloc: Plaça Catalunya

Concert de revetlla amb “La Ro-
saleda”
Hora: 23 hores
Lloc: Plaça de l’Oli

Concert de revetlla jove amb “Lid-
lami i Lal’Ba”
Hora: 23 hores
Lloc: Parc Municipal

Dijous 24
Mostra de cultura popular i concert 
de gralles amb MÚSXXL
Hora: 12 hores
Lloc: Parc Municipal

“Tornem-hi”, espectacle de dansa 
amb l’Esbart Olesà
Hora: 19 hores
Lloc: teatre de La Passió
Organització: Esbart Olesà

Espectacle familiar “Àureo”, amb 
la companyia Uparte
Hora: 19:30 hores
Lloc: Plaça de l’Oli
Organització: Xarxa Olesa

Sardaxou, amb la Cobla Contem-
porània
Hora: 22 hores
Lloc: pati de l’escola Montserrat
Organització: ACF Olesa Sardanista

Concert amb “The long players”
Hora: 23 hores
Lloc: Plaça de l’Oli

Concert amb “Nueva Alaska”
Hora: 23 hores
Lloc: Plaça Catalunya

Concert amb “La Fundación Tony 
Manero”
Hora: 23:30 hores
Lloc: Parc Municipal
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Divendres 25
Teatre: “Ximpanzé”, d’Agustí Franch, 
interpretada per l’olesà Isidre Montse-
rrat, en motiu del Dia Internacional de 
l’Orgull LGBT
Hora: 19 hores
Lloc: teatre La Passió

Entrega de premis del concurs de 
dibuix “Racons d’Olesa”
Hora: 20 hores
Lloc: local de l’AVO
Organització: Associació Voluntaris 
d’Olesa

Sardanes amb la cobla Vila d’Olesa
Hora: 22 hores
Lloc: pati de l’escola Montserrat
Organització: ACF Olesa Sardanista

Concert amb “Hotel Cochambre”
Hora: 23 hores
Lloc: Plaça Catalunya

“3:tenors?” Un concert amb tres 
veus
Hora: 23:30 hores
Lloc: Plaça de l’Oli

Concert jove amb “El Diluvi”
Hora: 23:30 hores
Lloc: Parc Municipal

Dissabte 26
Espectacle familiar “Remember 
show”, amb la companyia Teatre 
mòbil
Hora: 19:30 hores
Lloc: pati de l’escola Montserrat
Organització: Xarxa Olesa

Espectacle d’humor “Una estona 
amb Joan Pera”
Hora: 23:30 hores
Lloc: Plaça de l’Oli

Tribut ABBA
Hora: 23:30 hores
Lloc: Plaça Catalunya

Espectacle de dansa “I’mm com-
pany” + concert amb Sofia Gabanna
Hora: 23 hores
Lloc: Parc Municipal

Diumenge 27
Presentació del documental “Olesa 
1916: un patrimoni per al futur?”
Hora: 18 hores
Lloc: Casa de Cultura

Espectacle familiar “Full House”, 
amb la companyia Eléctrico 28
Hora: 19:30 hores
Lloc: pati de l’escola Montserrat
Organització: Xarxa Olesa

Cloenda de Festa Major
Hora: Pícnic sopar, a les 21 hores; 
Enlairament de fanalets, a les 23 hores
Lloc: zona del llac

L’agenda  
del Juliol
Dissabte 3
Presentació de la Guia de la Di-
versitat
Hora: 12 hores
Lloc: Escorxador
Organització: Cecscat

Música als patis
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AV Casc Antic

Festes Rambla
Organització: AV La Rambla Eixample

Dilluns 5
Hora del conte per a nadons (1-3 
anys), amb la Mercè Martínez
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Ballada de sardanes
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça Catalunya
Organització: ACF Olesa Sardanista

Divendres 9
Inauguració de l’exposició “Viure 
defensant drets”
Lloc: Casa de Cultura

Dissabte 10
Música als patis
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AV Casc Antic

Concurs de puzles
Lloc: UEC Olesa

Festa de Les Planes
Organització: AV Les Planes

Diumenge 11
Jornada “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple”
Hora: durant tot el dia
Lloc: Piscina Municipal

Dilluns 12
“Hora del conte menudeta”, amb la 
Sherezade Bardají
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Ballada de sardanes
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça Catalunya
Organització: ACF Olesa Sardanista

Dissabte 17
Festes de La Central
Organització: AV La Central Olivera

Música als patis
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AV Casc Antic

Dilluns 19
“Contes, sons i cançons”, amb la 
Mercè Martínez
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Ballada de sardanes
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça Catalunya
Organització: ACF Olesa Sardanista

Dissabte 24
Música als patis
Hora: 22 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: AV Casc Antic

Dilluns 26
“Contar, cantar... i jugar!", amb la 
Mercè Martínez
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Ballada de sardanes
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça Catalunya
Organització: ACF Olesa Sardanista

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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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

. 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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E l Bloc neix l’any 2003 des dels moviments veïnals i participatius amb 
la ferma voluntat d’acabar amb un model dels anys 80 on sovint no 
es tenien en compte aspectes tan importants com la sostenibilitat, 

els espais de serveis i lleure, la qualitat de vida o el medi ambient. Un 
dels exemples més palpables són moltes zones de l’Eixample mancades 
d’espais comuns. El resultat ha estat un increment desordenat de la po-
blació, la destrucció de patrimoni, la densificació de l’Eixample, xarxes en 
algunes zones sobrepassades, com la del clavegueram … Caldria afegir 
aquí la manca d’una definició industrial que va donar com a resultat que 
la destrucció del teixit industrial tèxtil -històric a la nostra vila- no va ser 
substituït adequadament, cosa que ha generat desenes de problemes i 
les inversions fa anys que passen de llarg a la nostra vila. Davant de tots 
aquests inconvenients es van intentar solucions pal·liatives: el POUM del 
93 porta ja 29 modificacions que no resolen els problemes de fons. Per 
acabar amb els problemes i fer que Olesa sigui una vila atractiva per als 
reptes del segle XXI és necessària l’aprovació d’un nou POUM.

QUINS CRITERIS HAN GUIAT EL NOU POUM?

La creació de nous parcs i equipaments, el decreixement residencial,  l’augment 
d’habitatges protegits i el respecte i preservació del medi i l’entorn.

La ciutat Mediterrània, plural, diversa, activa, complexa i una mica densa, té 
una identitat forta que valora la seva història i cultura, afavoreix carrers i places 
plens de vida. Volem una ciutat del segle 21, oberta, equilibrada amb el territori 
i sostenible. Per tant, cal recuperar la ciutat per a les persones, fent-la amable i 
respectuosa amb el medi tot incrementant el verd a la ciutat. Només així conviure 
serà fàcil i saludable.

El pla de ciutat no passa per la necessitat de creixement, sinó per completar 
la seva compacitat, endreçar les vores, definir bé els espais de transició entre 
sòl urbà i agrícola, reciclar els espais interns allà on es pot i aprofitar espais en 
desús com espais d’oportunitat per resoldre els principals problemes: habitatge 
protegit, espais lliures, mobilitat, activitat econòmica i protecció del patrimoni.

1. MOBILITAT, teixint alternatives

 El POUM projecta millorar els accessos al poble i als polígons reduint la càr-
rega econòmica que els ha fet inviables fins ara. Reserva el sòl per a la nova 
C55 (que és competència de la Generalitat), preserva l’actual com un carrer 
de connexió amb Abrera, reserva els espais pel ramal de connexió amb la 
B40 i desplaça la via del tren perquè discorri paral·lela a la C55 guanyant tota 

la franja de sòl per a l’Eixample, ara constrenyit. Reubica i apropa els equipa-
ments a la població, facilitant els desplaçaments a peu.

 Facilita la descongestió del centre, tancant pel nord la malla de carrers i 
permetrà una alternativa de mobilitat per travessar el poble, tot connectant El 
Collet, El Casc Antic i Les Planes).

 Dota el poble d’una xarxa de carril bici que, afegit a les anteriors mesures i a les 
millores en el transport públic i els itineraris per a vianants des d’aparcaments 
dissuassoris, permetrà reduir l’ús del vehicle privat i la contaminació.

2. HABITATGE
 Tot i que l’horitzó de creixement demogràfic es considera baix (uns 27.000 

habitants per al 2035), la demanda d’habitatge serà molt alta pels canvis 
socials (famílies menys nombroses, persones soles…). A més, s’estima una 
demanda de 1400 habitatges per a qui no pot adquirir o llogar un habitatge. 
El pla ofereix solucions dins les limitacions del planejament municipal.

 Frena l’augment de densitat i l’especulació a l’Eixample, reduint a planta baixa 
i 2 pisos d’alçada màxima, més adequada per l’amplada dels carrers. Això 
eliminarà la possibilitat de construir 1300 habitatges de mercat lliure.

 Genera la possibilitat de crear fins a 640 habitatges protegits, carregant els 
sector de Can Carreras i La Central amb aquesta obligació, que alhora ga-
ranteix la diversitat de tipologies edificatòries, la pluralitat i diversitat social a 
tots els barris, millorant la compacitat del teixit urbà al voltant de nous parcs i 
equipaments que potencien els centres de barri, la cohesió social i l’activitat 
econòmica.

elbloc
Un Pla per Olesa,
els reptes d’avui són les oportunitats de demà 
CANVIAR EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL 1993 EN VIGOR:  
20 ANYS DE LLUITA PER UN URBANISME SOSTENIBLE

CONSEQÜÈNCIES DEL PLA DE 1993 ENCARA EN VIGOR. 
CREIXENT URBÀ I DEMOGRÀFIC

 OLESA ANY 1993
Població 14.899 habitants
Habitatges 5.605 ut
Sol urbà 274,84 hectàrees

OLESA ANY 2021
24.523 habitants
9.823 ut
353,08 hectàrees (sense Cal Candi)

+ 64%

+ 75%

+ 30%

CREIXEMENT

HABITATGE
REDUCCIÓ DELS SECTORS 
URBANITZABLES
• Reduir sostre construït (-45.928 m2)
• Reduir sòl residencial (-169.898 m2)
REDUCCIÓ D'HABITATGES 
A SÒL URBÀ DENS
• Reduir 1 planta (-1.300 habitatges)
• A l'Eixample. De PB+ 3P. Pis a 
 PB+ 2P. Pis
39,52% DE NOU SOSTRE PER HABITATGE 
PROTEGIT
• Habitatge protegit (+645 habitatges)

Estimació: 27.000  habitants

41

107

276

MOBILITAT
MOBILITAT SOSTENIBLE
• Malla viària tancada
• Més xarxa de carril bici
• Més transport públic
• Més itineraris de vianants de qualitat
• Desplaçar via del tren
• Acostar equipaments a la població

CONNECTATS AMB EL TERRITORI
• Nous accessos Nord i Sud
• Nou ramal de connexió amb B40
• Nova connexió C55 - A2 (PDUi)
• Calçades laterals a C55TRENC55

B40

CARRETERA 
DE TERRASSA

CAMÍ DE 
LES PUJADES
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de reconèixer, establint uns límits clars propis d’un municipi que ha culminat 
el seu creixement en aquells espais de transició entre la zona urbana i l’agrí-
cola. Aquest POUM redueix els urbanitzables residencials en 170.000 m2 
respecte del POUM del 93 (per exemple 22.000 m2 al sector de Can Carreres 
i 35.000 m2 sota La Central) i genera nous espais lliures i zones verdes a 
la zona urbana elevant la xifra fins als 400.000 m2 (per exemple la protecció 
dels 32.000 m2 als horts de Vilapou).

3 ANYS PER REDACTAR EL POUM + 3 ANYS 
DE TRÀMITS. L’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEPÈN DE LA GENERALITAT.

Un dels reptes dels professionals que han redactat el POUM ha estat 
fer encaixar les voluntats del municipi amb les lleis, les normes i els 
criteris de tots els Departaments i Ministeris que el tutelen.

La redacció del POUM va tenir lloc entre l’any 2016 i el 2018, quan es va fer 
l’aprovació inicial. Després el municipi el presentava a la Generalitat per a la seva 
aprovació. Un document de gran complexitat tècnica, treballat amb la ciutadania 
a través d’un Pla de Participació i CAU (Consell Assessor Urbanístic), que el van 
validar i aprovaren les decisions, propostes i documents fins arribar al plenari.

Al passat Ple Municipal del mes de maig es va fer l’aprovació provisional del 
POUM, millorat amb totes les indicacions menors de la Generalitat i totes les 
al·legacions acceptades.

Encara queda algun tràmit, com tornar-lo a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
que és qui en fa l’aprovació definitiva.

Mentrestant segueix en vigor el pla del 1993, i un cop ha finalitzat ja el període 
màxim de suspensió de llicències de 2 anys, podrien tirar endavant projectes 
inacceptables amb el nou POUM aprovat.

UN LLARG CAMÍ A RECÓRRER

E l pla és només el principi, crea les condicions amb un horitzó de 15 
anys, però res no passa sinó hi continua la gestió. Quan arribem a 
finalitzar el POUM, caldrà prioritzar les actuacions tenint en compte 

les limitades capacitats econòmiques del municipi.

Nosaltres ho tenim clar. Els problemes més greus es concentren en els polígons 
i les urbanitzacions externes. Caldrà doncs desenvolupar els Plans dels sectors 
de Vilapou, Catex Molí, La Puda i el Pla especial de Ribes Blaves. Cal que Olesa 
tingui l’oportunitat de prosperar. 

Qualsevol modificació sobre el POUM quan finalment quedi aprovat, s’haurà de 
sotmetre a un procés d’estudi, anàlisi, escrutini i participació com a mínim tan 
exigent com ho ha estat el del POUM, que va durar 3 anys i va finalitzar amb 
una proposta de consens.

3. ESPÀIS LLIURES, PARCS I SÒL PER A EQUIPAMENTS

 El pla augmenta el sòl destinat a espais lliures i a equipaments, preveient la 
compra de sòl per part del municipi a l’Eixample, però, sobretot, carregant sobre 
el propietari privat que desenvoluparà els sectors urbanitzables la creació de 
nous parcs i la cessió al municipi de sòl per a equipaments (culturals, espor-
tius, sanitaris...). Aquesta és la mecànica que permet la Llei d’Urbanisme i la 
que el pla aprofita per crear 3 grans parcs urbans nous, i un gran equipament 
esportiu.

4. TEIXIT ECONÒMIC: ACTIVITAT INDUSTRIAL I COMERCIAL

 

Cal rellançar el teixit econòmic, comercial, industrial i de serveis, i solventar els 
greus problemes d’alguns dels polígons existents, perquè afecten centenars 
de treballadors i bloquegen el desenvolupament econòmic d’Olesa. L’única 
via per solucionar-ho és el POUM, que dota de noves eines que permetran 
legalitzar activitats, donar seguretat jurídica als inversors, adaptar el tamany 
de les naus a la demanda actual i flexibilitzar els usos i activitats als polígons.

 Un dels punts forts d’Olesa és la seva ubicació, que unida al ric teixit social i 
l’estructura urbana, convertirà Olesa en un pol d’atracció dins el territori, amb 
una identitat forta i singular. El pla també dóna força als eixos comercials i 
facilita el desenvolupament dels polígons de serveis.

5. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I ARQUITECTÒNIC

 El Pla recull el treball del catàleg de protecció del patrimoni. Incorpora àmbits 
i elements de protecció arquitectònic, natural i paisatgístic; elevant el nombre 
d’elements protegits de 29 a més de 200. Augmenta els graus de protecci-
ons de tot el sòl no urbanitzable, alhora que flexibilitza els usos a les zones 
agrícoles per facilitar-ne la pervivència. Recull el traçat del Pla Director de les 
Vies Blaves, el Camí del Riu, els connectors amb el Nucli Urbà i els portals 
d’entrada al Parc Natural de Montserrat i al Parc Fluvial, amb l’objectiu de 
recuperar els camins a peu o ciclables entre municipis, ara fracturats per les 
grans infraestructures.

 ¾ parts del territori Olesà és no urbanitzable, la resta són sistemes (reserves 
de carreteres, infraestructures...) i una part urbana consolidada, que el pla ha 

ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS
PRINCIPAL SÒL PÚBLIC DE 
NOVA CREACIÓ

- AUGMENT FINS A 359.347 m2 

 EN EQUIPAMENTS
- AUGMENT FINS A 401.407 m2  EN  
 ESPAIS LLIURES I VERDS

POTENCIAR NOUS CENTRES DE 
BARRI. ESPAIS DE TROBADA.

PROTECCIÓ DEL PATRIMONI

TERME MUNICIPAL (1.660 Ha)
¾ No urbanitzable (1.217 Ha)
• 85% Espais naturals protegits dividits en 4 graus 

amb major protecció 
• 15% Agrícola (noves mesures per recuperar 

l'activitat grícola

PEIN MUNTANYES 
DE MONTSERRAT

PEIN
PARC
FLUVIAL

CAMÍ DEL RIU LLOBREGAT
PORTAL D'ACCÉS A LES VIES BLAVES

> 200 ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS

INDÚSTRIA I TEIXIT COMERCIAL

POLÍGONS INDUSTRIALS
POLÍGONS DE SERVEIS I 
COMERCIALS

ADEQUAR TIPOLOGIA DE NAU A LA 
DEMANDA.
DIVERSIFICAR I FLEXIBILITZAR ELS 
USOS A TOTS ELS POLÍGONS.

POTENCIAR ELS EIXOS COMERCIALS.
APROFITAR LA UBICACIÓ PRIVILEGIADA.
ENFORTIR EL TEIXIT ASSOCIATIU I 
COMERCIAL.

SECTORS A DESENVOLUPAR
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Racons d’Olesa
No hi ha res millor que envellir amb salut 
i poder gaudir del teu  temps lliure per a 
fer totes aquelles coses que sempre has 
volgut. Com per exemple, pintar. Saps 
quants beneficis ens aporta?
• Millora la motricitat: a través de l’ús de 

les diferents eines per pintar ajudem 
a millorar la motricitat dels dits i les 
mans.

• Puja l’autoestima: és molt important 
sentir-se útils, fer coses de forma in-
dependent i això millora directament 
la confiança en un mateix. 

• Enforteix la creativitat: mentre la 
memòria es va perdent a poc a poc, 
la imaginació té la capacitat d’enfortir-
se.

• Dóna salut mental: quan estem dis-
trets, ens oblidem dels maldecaps del 
dia a dia, dels dolors i de totes aquelles 
coses que ens atabalen.

• Millora la comunicació: la pintura és 
tot un acte de socialització que ens 
permet compartint experiències amb 
tothom i de totes les edats.

La junta de l’Associació Voluntaris 
d’Olesa, satisfeta per la gran participació 
de les persones grans en la convoca-
tòria del nou concurs de pintar “Racons 
d’Olesa”, convida als vilatans a visitar 
l’exposició de tots els treballs originals, 
el proper divendres 25 de juny (d’11 

a 13 i de 17:30 a 20 hores) i del 26 al 
30 de juny (de 17:30 a 20 hores) a la 
Sala Polivalent del local de l’AVO al Parc 
Municipal. Bona Festa Major!
Associació Voluntaris d’Olesa

Aquarel·les
L'edició d'un llibre de 
pintures és una festa. 
En aquesta ocasió, la 
nostra entitat ostenta 
el privilegi de pre-
sentar-lo i més quan 
l'indret on som és únic 
al món. Encara més: 
el seu autor és un 
soci nostre no gaire 
corrent. Però, és clar, 
és un pintor excepcional. Ben bé s'ha 
passat molts anys vivint a les faldes de 
Montserrat. Santfeliuenc com jo, mitja 
vida l'ha feta entre Olesa i Monistrol. 
Per tant, coneix el riu i els camins de 
les seves muntanyes. Montserrat és una 
tradició amplíssima de la nostra pintura. 
En aquest sentit, Manel Plana no és cap 
innovador. Senzillament, s'hi afegeix. 
La tradició dels nostres aquarel·listes 
gairebé no té cap secret per al nostre 
amic. Vull dir que esbossos i notes sobre 
el seu paisatge no paren d'acumular-se 
per casa seva. Naturalment, la pan-
dèmia no l'ha acoquinat gens ni mica. 
Montserrat és un projecte que ha cara-

golat entre cella i cella. Els qui tinguin la 
fortuna de veure'l, veuran més secrets 
de Montserrat. Us en vull donar unes 
quantes raons. La primera, Manel Plana 
és més artesà que artista. D'ençà que el 
conec, l'ofici el travessa de dalt a baix. 
En efecte, és meticulós, perfeccionista, 
una llauna insuportable. Ara bé, si voleu 
saber alguna cosa sobre coses d'art, la 
seva companyia sempre us fa créixer. 
Per exemple, quan fa caminades, si el 
perdem de vista, vol dir que s'ha penjat 
com un mico fent punta al llapis. No us 
el perdeu si us convida a veure una retro 
sobre Mir o Nonell. Si li compreu uns 
carbons o una aquarel·la, ja no oblida-
reu mai més la seva conversa. Si podeu 
assistir a una sessió de pintura ràpida, 
jo hi he anat amb les meves condicions 
sensorials, hi he gaudit com un lladre. 
Sobretot quan l'insulten en renecs no 
gaire florits, en veure les seves facultats 
tan portentoses. Joan Fuster diu que 
l'art serveix per a corregir les deficièn-
cies de la veritat. Ras i curt, Manel Plana 
és un pintor d'aquesta estirp quan us hi 
capbusseu.
Així, doncs, feu-me cas, Ceccats us 
ofereix un tast inesperat, el proper 
divendres 18 de juny, a les 19 hores, 
a l’Escorxador amb la presentació del 
llibre d’aquarel·les “Montserrat i els seus 
entorns”.
Agustí Vilar, Cecscat

Nou logotip
L’Associació veï-
nal de la Rambla 
Eixample està 
buscant una nova 
imatge per a re-
novar el seu logo-
tip i per això han 
preparat un con-
curs d’il·lustració 
i disseny, en el 
que podrà concursar tota aquella per-
sona que vulgui, de qualsevol edat i de 
qualsevol població. Hi ha temps fins al 
dimarts 22 de juny i hi haurà un premi 
de 200€ per gastar en el comerços 
d'Olesa. Per a més informació, consul-
teu aquest enllaç https://drive.google.
com/file/d/1CzPyQuC6tfSA6qNwwpZ_J-
kFjAc6GjY5/view?usp=sharing o per 
mail a: concurs.laramblaeixample@
gmail.com

Sardanes
Aquest 2021 l’ACF Olesa Sardanista 
celebra el “40+1 Aplec de la sardana” 
ja que l’any passat a resultes de la 
pandèmia no el vam poder celebrar. 
Per celebrar-ho havíem programat un 
concert espectacular, i aquest any no hi 
hem volgut renunciar, per tant us pro-
posem un concert “espectacular” amb 
tres referents del panorama musical del 
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nostre país d’àmbits ben diferents, junts 
dalt de l’escenari del Teatre de la Passió. 
Una visió contemporània de la cobla: de 
l'amor a l'èpica i dels clàssics als actuals.
Totes les manifestacions artístiques són 
sensibles al seu entorn i al seu temps. 
La música per a cobla del segle XXI 
recull les inquietuds i els interessos del 
que es mou més enllà de les rotllanes 
d’aplecs i ballades i incorporen el ric i 
variat bagatge dels nous compositors. 
Albert Guinovart, Marc Timón i la Cobla 
Marinada ens presenten en un extraor-
dinari concert de música per a cobla que 
comença amb grans clàssics: “Dansa de 
fadrins”, de Joaquim Serra, “A l’entorn 
de la porxada”, de Josep Maria Ruera i 
“La pedregada”, de Juli Garreta; segueix 
amb obres de compositors actuals: “At-
lanta 96”, de Salvador Brotons, “Festa 
a ciutat”, d'Antoni Ros-Marbà ; i acaba 
amb la fusió de dos dels grans músics 
catalans del moment: Albert Guinovart, 
amb “Nocturn a Solsona”, obra per a 
cobla i piano i el seu concert per a piano 
i cobla amb temes de Mar i Cel inter-
pretats per ell mateix, i Marc Timón, 
director del concert, amb l'estrena de 
la versió per a piano i cobla de l'obra 

“The Strange Case of the Magic Carillon”. 
T'ho perdràs?
La Passió d'Olesa acollirà aquest concert 
únic per celebrar el 40è +1 aniversari 
de l’Aplec de la Sardana d’Olesa de 
Montserrat, el diumenge 20 de juny a 
les 20 hores.
ACF Olesa Sardanista

Guanyadora!
La història es-
crita per Paula 
Segura Cáliz ha 
guanyat la final 
del concurs li-
terari entre els 
més de 2.973 
alumnes regis-
trats que s’han 
presentat a la 
13a edició d’AMIC-Ficcions, l’aventura 
de crear històries. Aquests joves, d’entre 
14 i 18 anys (des de 3er de l’ESO fins a 
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mi-
tjà) provenen de 223 centres educatius 
de Catalunya, País Valencià, Illes Ba-
lears, Aragó, Andorra i Catalunya Nord.
De les 200 històries finalistes, el premi 
a la millor història de Catalunya i a la 
millor història de tot el concurs d’AMIC-
Ficcions 2021, guardonat amb un iPho-
ne, ha caigut en mans de l’olesana Paula 
Segura Cáliz de 3er de l’ESO de l’Escola 
Daina Isard, pel seu relat, “El llibre de la 
meva vida”. El jurat, format per experts 
dins del món literari i cultural, ha consi-
derat que la història mereixia el primer 
premi “per una narrativa potent amb 
descripcions precises i commovedores 

que es resolen amb mestria i sense 
diàlegs. Aquest conte és una petita obra 
d’art que cal llegir diverses vegades per 
gaudir-la i descobrir, en cada lectura, 
una nova pinzellada d’emocions”.
El concurs “AMIC-Ficcions, l'aventura 
de crear històries” és una iniciativa de 
l'Associació de Mitjans d'Informació i 
Comunicació que té per objectiu pro-
moure la lectura i l'escriptura en català 
entre els joves dels territoris de parla 
catalana des de l’any 2007. Proposa 
crear una història de ficció dividida en 
tres capítols. Pren com a punt de partida 
un primer inici que cal escollir d’entre 
diverses obres proposades. L’obra que 
la Paula va escollir va ser la de “Sobre la 
terra impura”, de Melcior Comes. Moltes 
felicitats Paula i no deixis mai d’escriure!

 Voluntariat
Aquest curs 2020-21 els alumnes de 
l'IFE de l'Institut Daniel Blanxart han 
col·laborat amb el Voluntariat Vicencià. 
Durant l'època de Nadal, els alumnes 
de 1er vam fer la recollida d'aliments 
pel Banc d'Aliments; i durant el tercer 
trimestre els alumnes de 2on han recollit 
roba, l'han rentat, planxat i plegat per 

entregar-la en bon estat. El passat 20 
de maig els alumnes de 2on van dur la 
roba a la seu del Voluntariat Vicencià, 
on van ser rebuts per les voluntàries, 
l'ànima d'aquest projecte social, que 
els van explicar com s'organitzen i com 
tenen distribuïts els espais. En acabar la 
visita, les voluntàries els havien prepa-
rat un refrigeri per agrair la feina feta.

Òmnium Cultural
Des de fa unes setmanes s'està treballant 
per constituir la gestora d’Òmnium Cul-
tural del Pla de Montserrat, amb la qual 
es vol donar més visibilitat i projectar 
l’entitat a tots els municipis de la zona 
nord del Baix Llobregat. La zona eng-
loba els municipis de Sant Andreu de la 
Barca, Martorell, Castellví de Rosanes, 
Sant Esteve Sesrovires, Abrera, Olesa 
de Montserrat, Esparreguera i Collbató.
Un dels objectius inicials és formar grups 
de treball estables a tots els municipis, i 
per fer-ho s’ha iniciat una campanya de 
comunicació adreçada a tots els socis. 
Els interessats en participar-hi es poden 
adreçar al correu: plademontserrat@
omnium.cat.
Actualment Òmnium Cultural compta amb 
gairebé dos-mil socis al Pla de Montse-
rrat. Ajuda’ns a portar la veu d’Òmnium 
Cultural al teu municipi! Vols fer més gran 
la família d’Òmnium? Uneix-t’hi!
https://www.omnium.cat/ca/fes-te-soci/
Podeu seguir-nos a: Twitter: @omnium-
PlaMont; Facebook: Òmnium Pla de 
Montserrat i Telegram: https://t.me/
omniumplademontserrat
Òmnium Cultural
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El Pebre
És aquell local nou que han obert darrera 
la Núria, on hi havia el Mare Terra, si. Les 
que hi heu vingut, ja sabeu una mica de 
que va, tot i que encara costa una mica 
d'explicar, de resumir-ho sobretot. Així 
que volem aprofitar aquesta oportunitat 
per a fer-ho.
El Pebre és un projecte familiar que neix 
de moltes inquietuds i il·lusions. Som 
gent de vida, amants del menjar, el vi i la 
cultura popular. Amics de la música, de 
les trobades i de les converses fins tard 
al voltant d'una taula, de desdibuixar 
fronteres entre dinars i sopars... Però 
també ens agrada molt cuinar, acollir i 
tenir cura de la gent del nostra voltant.
I es van alinear els astres. L'enyorança 
de la Palmera, la claustrofòbia de la 
COVID, la sensació que calien espais 
nous i diferents a Olesa, l'arribada de 
la Jacinta, la disponibilitat d'un local 
adient, els vins i les ganes del Ricard, 
la il·lusió de la Bruna, de l'Ot i de l'Oriol 
per "tenir un bar", la sensació d'ara o 
mai d'en Dani i...vam fer el click.
Vàrem començar a treballar-hi a fons a 
partir del febrer, ja amb la idea d'obrir al 
maig si en COVID ens deixava. L'espai, 
els mobles, la botiga, els vins, la carta, 
l'agenda, els tràmits...Una dolça bogeria 
a través de la quina es va anar dibuixant 
el projecte que ara esteu convidades a 
conèixer. Un espai acollidor on podreu 

veure-hi exposicions, comprar vi, sopar, 
escoltar música en directe o tocar vo-
saltres mateixes, fer-hi tallers, comprar 
formatges, passar-hi la tarda llegint, 
gaudir de tastos de vins i cerveses, 
intercanviar llibres, fer-hi el vermut, 
participar en debats, o compartir una 
presentació de llibres amb una copeta 
de vi. Totes aquelles coses que ens 
apassionen i que volem compartir amb 
totes vosaltres! Per això vàrem optar 
per denominar-lo “Espai Gastronòmic 
i Cultural”.
El Pebre. El nom també va costar de 
triar. No va ser gens fàcil, però n'estem 
molt satisfetes. Resulta que el pebre 
no és tan sols l'espècia picant que to-
tes coneixíem, el pebre també és una 
preparació de cuina típica de Xile. I el 
més curiós és que sembla que el pebre 
xilè pren el nom del pebre català! Així 
doncs, essent que la Jacinta és xilena i 
en Dani català i que volíem oferir-vos 
coses d'ambdós mons...ho vàrem trobar 
mot adient!
En algun moment del procés, vàrem 
descobrir que el pebre que totes co-
neixíem a Catalunya, sembla que va 
donar nom a una preparació tradicional 
mapuche fa ja uns quants segles, durant 
la colonització espanyola de Llatinoa-
mèrica. Ho vàrem trobar una bonica 
coincidència que lligava amb el nostre 
projecte orgullosament mestís, assentat 
conscientment sobre allò local i proper 

que en aporta ser a Olesa i la cultura 
catalana d'en Dani, però enriquit.
Volem que aquest espai sigui obert i po-
pular, que totes vosaltres us n’apropieu 
i li doneu vida amb les vostres idees i 
projectes. Esteu convidades a participar. 
Us hi esperem!

Descàrregues musculars
A Novamedicum tenim ganes de parlar 
d’un tema molt interessant i per molts 
desconegut: les descàrregues musculars 
pre i post entrenament i/o competició. 
Es tracta d'una teràpia manual intensa 
en la qual s'apliquen compressions, 
friccions i pressions als músculs amb la 
finalitat de produir un efecte analgèsic. 
S'aplica als músculs que tenen major 
to muscular a causa de la càrrega 
d'entrenament. 
Habitualment formen part de la pre-
paració d’un esportista professional, 
és a dir, segons els entrenaments i les 
competicions que tenen programades 
durant l’any, fixen, en els períodes de 
descans, les sessions de descàrrega. És 
als esportistes amateurs als que volem 
donar a conèixer els beneficis d’aquesta 
teràpia tant pre com post entrenament o 
competició, ja que molts cops no saben 
dels beneficis d’aquesta teràpia
• Quins són els objectius d'un massat-

ge de descàrrega pre entrenament/
competició?

• Prevenir lesions
• Millorar el rendiment esportiu
• Preparar la musculatura per a la com-

petició
• Accelerar la recuperació post entrena-

ment/competició
• Reduir la fatiga i els dolors mus-

culars que apareixen després de 
l'entrenament

• Quins beneficis té fer-se un massatge 
de descàrrega muscular post entre-
nament/competició?

• Eliminar els dolors musculars
• Disminuir les contractures musculars
• Accelerar el procés de recuperació
• Reduir la probabilitat de rampes i 

espasmes
• Drenar els residus catabòlics que pro-

dueixen la fatiga 
• Augmentar l'aportació sanguínia i el 

nivell d'oxigen en els teixits
• Relaxació a nivell físic i mental
La freqüència de la teràpia de des-
càrrega ve marcada segons el nivell 
d’intensitat esportiva i generalment és 
pautada pel fisioterapeuta de referència. 
A la Cursa de Foc volem estar més a 
prop que mai dels nostres corredors i 
em pensat en oferir grans descomptes 
perquè tots els participants hi puguin 
accedir. 
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• Promoció pre competició (amb la ins-
cripció de la cursa):
Descarregues de 30’ per només 20€ 
• Promoció post competició:
Descarregues de 60’ per només 35€, el 
que representa un 20% descompte so-
bre la tarifa de la segona visita, portant 
un retallable que hi haurà a cada dorsal. 
Aquesta promoció només estarà dispo-
nible fins el 30 de juny. Afanyeu-vos!!!!

Nou canal, nou Casal
Des del Casal d’Olesa inaugurem aquest 
nou canal per poder-te explicar totes 
les novetats que dia a dia es donen a 
El Casal d’Olesa. Ens encantarà fer-te 
partícip de totes les noves propostes que 
vindran a aquest espai cultural. Volem 
compartir experiències amb tothom, i 
que sentis El Casal cada cop més a prop.
Estem molt satisfets amb aquesta cloen-
da de temporada en la que ja hem pogut 

gaudir d’una gran varietat d'activitats: 
teatre, espectacles, masterclasses, 
cinema…
Precisament, en l’àmbit del cinema te-
nim un nou projecte que s’uneix a la línia 
de cinema comercial de l’últim diumenge 
de cada mes. Al Cineclub Casal hi su-
mem un proposta de cinema alternatiu 
que també posarà una projecció men-
sual a disposició del públic més cinèfil.
De la mateixa manera, un petit gran 
projecte comença el seu recorregut a 
El Casal: l’Escola Casal. Engeguem una 
programació de tallers infantils i et ne-
cessitem per fer-los possible! Busquem 
qui vulgui desenvolupar aquests tallers 
i passar una bona estona. L’enfocament 
d’aquests pot ser de qualsevol disciplina 
artística o altres activitats relacionades 
amb el lleure. El nostre objectiu és oferir 
un espai on es puguin viure experiències 
educatives amb infants. Vols formar-
ne part? Els tallers estan pensats per 
realitzar-se durant les tardes del curs 
2021-2022. Per a fer una proposta 
i participar com a coordinador d’un 
d'aquests tallers cal omplir el formulari 
que trobareu en el QR. Si vols aportar 
la teva iniciativa, t’esperem!
A més, recorda seguir-nos a les nostres 
xarxes socials (@casalolesa) i subscriu-
te a la nostra newsletter per rebre les 
últimes notícies.

Amb la mateixa qualitat
La tradicional Jijonenca de la Plaça Ca-
talunya, després de 26 anys a Olesa, 
ha canviat la seva imatge i el seu nom. 
Des del passat 1 de juny és “La Gelateria 
d’Olesa” amb una renovada imatge cor-
porativa, al temps que continuarà oferint 
els seus gelats artesanals de primera 
qualitat, elaborats per l’Òscar i la Tere, 
els mateixos de tota la vida!

Carot
Al teatre, quan 
és temporada de 
Passió, sempre 
ens acompanyen 
uns actors molt 
entranyables, pe-
luts i blanquets, 
que es fan estimar 
pels col·laboradors 
més grans i, sobretot, pels més petits. 
Aquest maig, però, la notícia és trista: el 
Carot ens ha deixat. Era vellet i ja fa un 
temps que no podia pujar a l'escenari, 
però tot i així el trobarem molt a faltar.

Pagament al bus
Transports Generals d'Olesa (TGO-
Direxis) ha posat en marxa aquest mes 

de juny el nou sistema de pagament 
amb targeta a la línia M3, que uneix 
l'estació d'FGC d'Olesa de Montserrat 
amb el municipi d'Esparreguera. Amb 
l'entrada en funcionament d'aquest 
servei, la companyia de transports del 
Grup TG-Direxis busca oferir als seus 
usuaris un viatge més segur entre les 
dues poblacions evitant contactes a 
l'hora de pagar. Alhora, també permet 
guanyar en comoditat, tot fent possible 
agafar l'autobús sense necessitat de 
dur diners en metàl·lic. La línia M3, que 
permet enllaçar amb les línies R5, R50 i 
S4 d'FGC, és la primera línia regular de 
la companyia que compta amb aquest 
nou sistema de pagament, que estarà 
subjecte a la disponibilitat del TPV al 
vehicle.
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TIENDA MASLIFE 
Passeig del Progrés, 4. 
Olesa de Montserrat. BARCELONA.

PIENSO, LUEGO ACTÚO.

CON ESTO, LO TIENES TODO
PARA IRTE A UNA ISLA DESIERTA.

Promoción Smart TV Mi LED TV 4A 32” de regalo válida por la compra de un Xiaomi Mi 11i 5G desde el 1 al 30 de junio limitado a 300 unidades. Para mayor información sobre los establecimientos adheridos y condiciones 
aplicables, consulta en: www.promomitv.com. Promoción 20% de descuento durante 12 meses válido solo para las tarifas de Fibra + La Sinfín GB ∞ si las contratas desde el 7 al 30 de junio de 2021. Precio de la tarifa para Fibra 
100 Mb + La Sinfín GB ∞ si las contratas del 1 al 30 de junio de 2021. Alta e instalación gratuita si te quedas al menos 12 meses con nosotros, si decides irte antespagarás máximo 121€ para ADSL o 181,50€ para Fibra. Precios 
con IVA e impuestos incluidos. El servicio de datos se presta sobre redes con velocidad hasta 5G. Superados los MB contratados sigues navegando a baja velocidad sin coste adicional. Fijo: llamadas infinitas a fijos nac. y 60 
minutos a móviles nac. Después, 14,52 cént./min. y 20 cént. de establ. de llamada. Alta e instalación gratuita si te quedas al menos 3 meses con nosotros, si decides irte antes pagarás máximo 121€ para ADSL o 181,50€ para 
Fibra. Precios con IVA y cuota de línea incluidos.1Precio del Xiaomi Mi 11i 5G en Tiendas Yoigo para portabilidad de Contrato a Contrato con Fibra + La Sinfín GB ∞ válido hasta el 30 de junio de 2021 o hasta 300 unidades. Con 
24 meses de permanencia en tarifa. TIN: 0% TAE: 4,62%. Comisión de gestión por aplazamiento de 6,60% (31,88 €) que se cobrará en la 1ª factura. El importe total del crédito y del móvil es de 483€. El importe total adeudado 
y precio total a plazos es 514,88€. Intereses: 0€. Coste total del crédito: 65,27€. Sistema de amortización francés. Operación de financiación sujeta a la autorización de Xfera Consumer Finance EFC y Sabadell Consumer Finance, 
S.A.U. 24 meses de permanencia en tarifa. Por la compra de un terminal se incluye el seguro móvil, el cual podrá ser cancelado en los 30 primeros días. Consulta el resto de condiciones en tu Tienda.

55
69

€/MES
IVA INCL.

DURANTE 12 MESES

€/MES

,20

+
LLAMADAS
INFINITAS

FIBRA

Y GIGAS
INFINIT      S

XIAOMI
MI 11i 5G

11
CON FIBRA + LA SINFÍN GB     

€/MES1

DURANTE 24 MESES

Hasta 300 unidades

DESPUÉS PAGO FINAL:
Comisión de gestión por aplazamiento 31,88€.

Si te quedas 
con el móvil.219€ Si nos 

lo devuelves.0€

SMART TV 
XIAOMI Mi LED 4A

DE REGALO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OLESA_Periodic-255-x-365-mm.pdf   1   9/6/21   17:21



0864036

El bagul de la història
La història del vapor 
“Olesa”

El dia 8 de maig de 1919 hi havia 
ambient de festa a les Drassanes 
Cardona de Can Tunis, a Barce-
lona. Era el dia del llançament 
del vapor Olesa, propietat de la 
Companyia Naviliera Espanyola. 
En aquestes dates El Olesa va ser 

el major vaixell construït a Barce-
lona: 57 metres d’eslora, una ca-
pacitat de càrrega de 1.150 tones 
i una màquina de 500 cavalls, que 
li havia de permetre una velocitat 
de 7 a 8 milles l’hora. Després els 
seguirien el Berga, el Cervera i 
el Terrassa, tots amb un tonatge 
superior a 1.000 tones.
Aquest vaixell va ser construït en 
principi com una gavarra (embar-

cació robusta de càrrega fluvial 
utilitzada a rius i canals) i durant 
la seva vida va ser mercant, pes-
quer, transport i vaixell de salva-
ment. Va navegar sota pavelló 
espanyol, noruec, anglès, estonià, 
nord-americà i panameny; va 
navegar des del Mar Carib, fugint 
d’una Europa en guerra i d’una 
Estònia ocupada pels alemanys 
per servir com un dels primer vai-
xells de salvament de la Marina de 
Guerra dels Estats Units.
A les 11 de matí es va iniciar l’acte 
formal del llançament. Hi assisti-
ren el director general de la com-
panya D. Miquel Cardona, l’alcalde 
d’Olesa de Montserrat, D. Jaume 
Ros i alguns accionistes i mem-
bres del Consell d’Administració 
de la companyia. La padrina era 
la distingida i bella senyoreta Júlia 
Brugués i Gaja. Amb un impuls jo-
venívol, la senyoreta va estavellar 
la tradicional ampolla de xampany 
a la proa del vaixell, batejant-lo 
amb el nom de la població del Baix 
Llobregat. El director gerent de les 
drassanes Miquel Cardona, va do-
nar immediatament el senyal que 
havia de fer lliscar graciosament 

el vaixell fins el mar.
L’Olesa va iniciar la baixada sobre 
la grada de fusta i es va aturar en 
sec, al cap de pocs metres. Per 
molts esforços que van fer no hi 
va haver manera de fer-lo acabar 
de baixar. Els convidats a l’acte 
van marxar desil·lusionats.
Al cap de dos dies, un remolca-
dor potent, el francès Travailleur, 
va aconseguir que l’Olesa anés a 
parar a l’aigua. Els propietaris de 
les drassanes van donar totes les 
explicacions necessàries als perio-
distes. No hi havia cap problema 
a les grades, que havien costat 
200.000 pessetes, ni a la platja de 
Can Tunis, poc freqüentada aquell 
mes. El problema va ser que el 
sèu (greix sòlid que es treu dels 
animals herbívors i que té dife-
rents usos, com el de lubricant o 
la fabricació de sabons i espelmes) 
col·locat sobre les grades perquè  
llisqués el vaixell, es va assecar 
perquè la cerimònia d’inauguració 
es va retardar una hora.
El vapor Olesa va canviar de pro-
pietari i se li va canviar el nom 
moltes vegades, primer per ano-
menar-lo “Skogland” sota registre 
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El bagul de la història (cont.)
estonià. Del 1931-32 va navegar 
amb el nom de “Camberway” per 
la britànica Sunderland Steam 
Shipping Company. Al1933 amb 
el nom de “Tento”. Al 1934 amb el 
nom de “Marpot”, i finalment, una 
altre cop sota una propietat esto-
niana amb el nom d’”Harjurand”, 
al 1937.
Va ser requisat per l’administració 
de les forces navals americanes, 
va ser posat a disposició de la 
Marina l’1 de juny de 1942. En-
cara que la Marina se’n va fer 
propietària, estava operant sota 
contracte per Merritt Chapman 
i Scott, sota la supervisió de 
l’Oficina de Naus.
El vapor Olesa va ser un dels 
pioners en el fantàstic servei de 
salvament de la Marina de la II 
Guerra Mundial, al salvar els ma-
riners després d’una càrrega al SS 
Edward Lukenbach torpedinat a 
Florida l’1 de juliol de 1942.
Al final de la guerra, el vell cre-
mador de carbó va ser retornat 
a l’Administració de Vaixells de 
Guerra dels Estats Units d’Amèrica 
el 19 de juny de 1946 i donat de 
baixa. Posteriorment encara fou 

venut a la Companyia Miraflores 
S.A. de Panamà,  i hi va estar al 
servei de la Marina mercantil fins 
al 1955 on va acabar la seva vida 
amb el nom de “Dodecaneses”.
Aquesta ressenya només ha estat 
un resum d’un vaixell amb el nom 
d’Olesa, que va tenir dificultats 
per entrar per primera vegada a 
l’aigua, però que va plantar cara 
als conflictes de la II Guerra Mun-
dial, junt amb els vaixells de Gue-
rra dels Estats Units d’Amèrica.
Elies Valldeperas 
Fotografies i bibliografia: Museu 
Marítim, Biblioteca de Catalunya, 
Cambra Oficial de Comerç i In-
dústria i Navegació de Barcelona.

Tal dia com avui 
24 de juny de 1917 Gran festa 
d’homenatge a Josep Anselm Clavé. 
Es beneeix una placa amb el nom 
de “Avenida de Clavé” al tram de la 
carretera de la Puda a Viladecavalls 
des del carrer Argelines fins a la can-
tonada del cal Vicentó (carrer Jacint 
Verdaguer). Hi participen les socie-
tats corals Fraternitat Republicana i 
Joventut Olesa. L’Ajuntament repar-
teix unes medalles commemoratives.
1921 Inauguració de la remodelació 
de la plaça de les Fonts.
1926 Festa Major. Alçament d’un glo-
bus tripulat a la plaça de Catalunya.
1928 Festa Major. Presentació de 
l’Esbart Dansaire del Casal als jardins 
de l’Hotel Gori.
1931 S’il·lumina la torre del rellotge 
amb 450 bombetes i es fa un castell 
de focs artificials a la Plaça de Ca-
talunya.
27 de juny de 1915 A les nou del 
matí, inauguració oficial de la carre-
tera i del pont sobre el riu Llobregat.

6 de juliol de 1908 De dues a tres 
de la matinada una furiosa tempesta 
acompanyada d’una forta pedregada 
causa greus desastres a la contrada. 
Es malmet tota la collita de vi i bona 
part de la d’oli.
11 de juliol de 1900 Salvador Boa-
da, casat amb Àngela Olaguer, obre 

una pastisseria al carrer Coscoll, 16. 
Serà coneguda popularment com a 
Ca l’Olaguer.
17 de juliol de 1927 Festa de Sant 
Cristòfol. Els xofers i motoristes de 
la nostra vila, per primer cop, hono-
raren el seu Patró amb un solemne 
ofici. Al migdia hi hagué la benedicció 
d’autos, camions i motos a la plaça de 
Catalunya, seguidament es ballaren 
sardanes a l’Hotel Gori.
1933 L’Ajuntament compra dos 
carros especials per a la recollida 
d’escombraries.
28 de juliol de 1927 Es notifica al 
Govern Civil que ja estan col·locats 
els pals indicadors amb el nom 
d’Olesa de Montserrat a l’entrada 
del poble.

10 d’agost de 1918 La contagiosa 
passa de grip (“grip espanyola”) s’ha 
apoderat del nostre poble. Actual-
ment tenim un nombre considerable 
de malalts, però afortunadament no 
hi ha defuncions.
26 d’agost de 1914 A causa de la 
crisi econòmica resultat de la Guerra 
Europea, es paralitza la feina a totes 
les fàbriques d’Olesa.

Font: Arxiu Municipal d’Olesa de 
Montserrat
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Us desitgem unes bones vacances i un bon estiu!

lolagarcia@derecho-animales.com 
www.derecho-animales.com 

Tel. 954.564.569 

Primer Despacho de Abogados especializado en 

Lletra ballarina
Per adults
“La revolución 
ignorada”, 
diversos autors.
“Al Kurdistan el sol 
neix a l ’oest”. El 
món editorial està 
ple de llibres solida-
ris. Aquest n’és un 
exemple. Comprant-
lo hem contribuït a 
projectes solidaris que es desenvo-
lupen a la zona del Kurdistan. Vosal-
tres llegint-lo, també. Envoltats de 
governs autoritaris i de grups armats 
d’ideologia intolerant i masclista, la 
població de Rojava (regió occidental 
del Kurdistan) ha aconseguit allibe-
rar-se i resistir, alhora que duu a ter-
me un important procés revolucionari 
de transformació social. Aquest pro-
cés té com a prioritats la democràcia, 
l’alliberament de la dona, l’economia 
cooperativa i la convivència pacífica 
entre tots els grups socials. 
Amb els textos dels diversos autors 
que hi participen, aquest llibre ens 
permet conèixer un conflicte que 
ocupa petites parts dels telenotícies 
i que sovint no acabem d’entendre. 
Tota una oportunitat!

“Arrelats a la 
terra: propostes 
per a una 
agricultura 
regenerativa”, de 
Francesc Font
“Quan dic que sóc 
pagès és perquè 
m’hi sento profunda-
ment”. Comencem, 
d’entrada, amb un parell de pròlegs 
ben interessant: l’actriu Sílvia Abril 
i la meteoròloga Mònica Usart ens 
posen en situació: l’atmosfera de la 
terra té més diòxid de carboni ara del 
que mai havíem vist els humans. Els 
deserts guanyen terreny i l’aigua es 
va convertint, mica en mica, en un 
bé escàs. La globalització ens està 
jugant més d’una mala passada. 
Però... us imagineu que fos possible 
la producció d’aliments de qualitat i 
ajudar alhora a la mitigació del canvi 
climàtic i dels processos de deserti-
ficació?
En aquest llibre hi trobareu la clau 
per practicar i consumir l’agricultura 
regenerativa i entendre perquè, mal-
grat tots els beneficis que comporta, 
no és encara un moviment majoritari 
entre el sector primari.

Infantils
“Gos pudent”, 
de Colas Gutman 
amb il·lustracions 
de Marc 
Boutavant i editat 
per Blackie Books
Avui us recomanem 
una col·lecció, la del 
Gos Pudent. I és que aquest per-
sonatge ens té ben enamorades. 
Un gos pollós, marginat, indigent 
i poca traça. Que viu al seu cubell 
d’escombraries i fa olor de sardines. 
El seu pel està ple de puces i sembla 
una catifa vella... i malgrat tot això 
ens encanta.
Per què?, doncs perquè és feliç! I 
amb el seu entusiasme característic 
viu mil aventures. El gos Pudent no 
pensa abans d’actuar i les sovint les 
coses es compliquen, però només 
una miqueta i sempre se n’acaba 
sortint.
A la biblioteca tenim les següents 
aventures: “Gos pudent”, “Gos pu-
dent s’enamora”, “Gos pudent va a 
l’escola” i “Gos pudent Bon Nadal”, 
i no patiu que anirem adquirint la 
resta.

“Robatoris de 
llegenda” de 
Soledad Romero 
amb il·lustracions 
de Julio Antonio 
Blasco, editat per 
Zahorí Books
Qui és l’adult capaç 
de comprar a un infant un llibre que 
parla de com fer un bon robatori i de 
com convertir-nos en lladres mítics? 
Doncs nosaltres ho som. Perquè ens 
encanten les propostes políticament 
incorrectes. 
Un llibre que, com diu el seu títol, ens 
parla dels robatoris més extraordina-
ris i sofisticats dels darrers 150 anys. 
Aquí hi trobareu dades curioses sobre 
l’organització dels mateixos, la seva 
planificació, les pistes que va seguir 
la policia, els botins milionaris, la sort 
dels seus executors... Des de l’assalt 
al tren de Glasgow, al robatori de la 
Mona Lisa, al que ens toca més a prop: 
el robatori del furgó blindat per part 
del Dioni. Un llibre ple de curiositats 
amb un gran atractiu visual. En format 
de diari de l’època, amb il·lustracions 
a tres tintes i que juga amb les tipo-
grafies que semblen ben bé extretes 
de la premsa del moment. Realment 
recomanable.
Biblioteca Santa Oliva
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Bona Festa Major! 

Zoom

Títol: Érase una vez en Hollywood
Any: 2019
Duració: 165 min.
País: USA
Direcció: Quentin Tarantino

Un conte nostàlgic menys sanguinolent però que manté 
tot l’estil que defineix al director
Qui no ha desitjat viure a altres èpoques? Que faríem, a qui coneixeríem, i com 
ens agradaria viure-ho. A Érase una vez in Hollywood, la història es una espècie 
de somni de Quentin Tarantino, el qual, no s’ha limitat a mostrar-nos mil i una 
referències culturals que han marcat la cultura popular nord-americana, sinó 
que ens aconsegueix introduir al seu imaginari amb molta sensibilitat. Com 
tot somni, està ple de digressions que aparentment s’aparten de la història 
principal, però que en si mateixes aconsegueixen ser interessants i aportar 
valor a tot el conjunt; convertint la pel·lícula en un exemple de metacinema.
Steve McQueen, Bruce Lee o Jim Morrison, són alguns dels personatges co-
neguts que apareixen o són esmentats a la cinta, tot i que l’única figura real 
que té un paper rellevant és la de Sharon Tate (Margot Robbie); la qual es 
recorda principalment pel profund coneixement del públic de la seva tràgica 
mort. Tot i això, Tarantino construeix al seu voltant un mite que fuig de l’horror 
que l’acompanyava i l’impregna dels valors de l’època on es va quedar.

El personatge imprescindible, invisible
Un dels personatges homenatjats pel director contínuament a les seves 
produccions són els dobles d’acció. Personatges durs que aconsegueixen 
realitzar tota l’acció que dota de realitat les pel·lícules que veiem, però que, 
habitualment, no gaudeixen de la fama que mereixen. 
Com Burt Reynolds i Hal Needham, Cliff Both i Rick Dalton mantenen una 
relació de fraternitat pròpia de la millor buddy movie; són autèntics companys 
inseparables, però mentre Dalton viu a Hollywood Hills, el seu doble d’acció 
viu a una caravana darrera d’un autocinema. D’aquesta manera, Quentin fa 
referència a com la pantalla és capaç d’amagar personatges tan reals i inte-
ressants com l’interpretat per Brad Pitt. Igual que el protagonista de Death 
Proof (2007), Stuntman Mike, Cliff és fort i té la increïble habilitat d’endinsar-
se al perill amb la serenitat que caracteritza els guerrers. Tarantino ha sigut 
capaç de captar l’aura que rodeja als especialistes, creant un personatge que 
es percep més real que la resta; només la seva presència tranquil·litzarà a 
l’espectador davant el suspens, doncs sembla l’únic element real a una in-
dústria feta de ficció.

Creador de somnis
Quentin Tarantino és un creador d’històries originals i un excel·lent distor-
sionador d’històries reals. Aquest cop, com a Malditos Bastardos (2009) o 
Django (2012), l’aventura acaba molt diferent de com va ser, i la violència 
només s’endinsa quan la realitat és capaç d’embrutar un somni tan nostàlgic.
No és casual que la pel·lícula es tanqui amb la música de El juez de la horca 
(1972) de John Huston, i és que, com va fer el Jutge Roy Bean -interpretat 
per Paul Newman-, Tarantino ha creat un Hollywood on només regeixen les 
seves lleis i on només ell decideix qui acaba a la forca. I la veritat és que, 
com també a la pel·lícula de Huston, la història hauria anat molt millor amb 
aquests jutges.

Carlos Cordero

La pel·lícula més íntima de Tarantino
Consultori animat

Des d’aquesta secció, l’advocada especialista en Dret 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

Tengo una amiga que quiere tener un perro y yo la he convencido 
para que adopte. Pero el problema es que ella quiere una raza en 
concreto y no sabe si puede encontrar el perro que quiere en una 
perrera (Jordina).

El tema de la compra de animales es un gran problema y hay que frenar 
la demanda para evitar que siga creciendo este comercio tan terrible. Te 
recomiendo, que junto con tu amiga, investiguéis el tema de las “fábricas 
de cachorros” donde podréis comprobar el gran sufrimiento que padecen 
los animales que pasan toda su vida encerrados en jaulas, criando  una 
y otra vez, hasta que son literalmente desechados cuando ya no sirven y 
fallecen en terribles condiciones. En internet hay muchos videos que os po-
drán ayudar a concienciaros. Sin duda, la solución más ética es la adopción 
de animales que se encuentran en las protectoras, y poder ofrecerles una 
segunda oportunidad. Además, os podrán asesorar sobre el que mejor se 
adapte a vuestras necesidades reales más allá del aspecto físico y evitar así 
problemas futuros.  
La adopción de un animal es una cuestión muy importante y debe reflexio-
narse en profundidad, ya que el animal formará parte de la familia y supone 
una gran responsabilidad. 

Mi nombre es Sara y quería formular una pregunta relacionada con 
los animales: ¿por qué la mayoría de los animales sufren maltrato 
por sus dueños?
 
El maltrato animal es una gran lacra para nuestra sociedad, y como tal está 
considerado como delito en el artículo 337 del CP y castigado con penas de 
prisión. Supone un acto cruel y denota la falta de empatía de aquella persona 
que lo ejerce frente a un animal indefenso. También hay maltrato cuando 
no se cuida correctamente, o no se cubren las necesidades de los animales, 
provocándoles lesiones por enfermedades e incluso la muerte. 
Hay muchos estudios que relacionan el maltrato de los animales con el 
maltrato hacia las personas, ya que la mayoría de psicópatas que lesionan 
y asesinan a personas, previamente, han maltratado animales.  
De igual forma, se está estudiando el vínculo entre el maltrato animal y la 
violencia machista, ya que en algunos casos los maltratadores lesionan a 
los animales como una forma de agredir a las mujeres, que en muchos ca-
sos no abandonan el hogar por miedo a que sus animales se queden con el 
maltratador. Actualmente existe el programa VIOPET, para encontrar casas 
de acogida para animales de mujeres víctimas de violencia machista. En 
definitiva, como sociedad debemos condenar y rechazar todas las violencias 
con independencia de quienes sean las víctimas.
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S’apropa la Festa Major, una Festa Major que ha de ser especial, que 
ha de ser el tret de sortida a una política cultural i festiva al nostre 
municipi. Enguany, probablement serà una festa major d’urgència, 
doncs fins a l’últim moment no hem sapigut si podríem realitzar ac-
tivitats per Sant Joan. Per sort, aquest any podrem gaudir de nou 
de la nostra preuada Festa Major. Ha de ser un moment de retroba-
ment per a tots els olesans i olesanes, un moment de gaudir de nou 
del nostre municipi, de les nostres tradicions, de la nostra cultura, 
del que realment som, un municipi alegre, compromès, participatiu i 
amb una capacitat de generar activitats per a tothom.

I és, precisament això, el que els i les socialistes reivindiquem. Hem 
de ser capaços d’aprofitar aquestes fortaleses. Per això, en el darrer 
Ple Municipal del mes de maig, vam impulsar i aprovar una moció en 
la que s’instava a la revisió del Pla d’Acció Cultural. Una moció que es 
va aprovar amb una àmplia majoria, i de la que malauradament no va 
comptar amb el recolzament ni de la CUP ni de Ciudadanos.

Aquesta proposta de revisió del Pla d’Acció Cultural ve motivada pel 
fet que l’actual Pla data de 2009. Fa més de 10 anys que es troba 
vigent, i creiem que s’ha quedat obsolet. Per tant, ara, en un moment 
en que la crisi de la COVID19 ha posat en entredit el model de societat 
que tenim, creiem que és un bon moment per posar en revisió la polí-
tica cultural del municipi.

En aquest sentit, els i les socialistes, el que proposarem i impulsarem 
a través del nou Pla d’Acció Cultural, tindrà tres eixos bàsics:

1. Recolzament ferm i sense vacilacions dels nostres artistes joves 
i sèniors, presents i passats, i futurs.

2. Oferir els recursos i necessaris i imprescindibles a les entitats cultu-
rals del municipi per a que aquestes segueixin sostenint la oferta cul-
tural del municipi, i per a que segueixin tenint el múscul i la fortalesa 
necessària per mantenir-se al capdavant de la oferta cultural.

3. La cultura, motor econòmic de municipi. Hem de posar els recur-
sos i infraestructures necessàries, així com aprofitar-nos de les 
entitats, organismes, institucions i empreses de fora del nostre 
municipi per a que S’estableixen a Olesa de Montserrat. Fem Ole-
sa atractiva per a la inversió cultural, una inversió que és soste-
nible, enriquidora, sostinguda, de proximitat i innovadora .

Fem-ho, entre totes i tots, i fem possible que Olesa de Montserrat 
sigui referent cultural.

Mentrestant, gaudiu d’aquesta Festa Major 2021, siguem feliços i vis-
quem el present, però fem-ho amb coneixement i seguint les instruc-
cions que les autoritats sanitàries ens indiquin.

CULTURA, PRESENT I FUTUR 
D’OLESA DE MONTSERRAT

Som Olesa de Montserrat!
Visca Olesa de Montserrat! 

Fernando
Vicente Benetti

Maria
Pujol Fernández

Carlos
Fernández Ruiz

Maria Lourdes
García Vila
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Sanitat pública
Els fets que es repeteixen en el 
temps, els pobles els arriben a con-
siderar normals “perquè sempre ha 
sigut així” i es converteixen en tra-
dicions. Així és com a Olesa fem “La 
Passió”, celebrem “Els jkMisteris” i 
el CAP ens envia a l'Hospital de la 
Mútua de Terrassa o al CAP de la 

Rambla d'Ègara també a Terrassa 
quan necessitem proves diagnòsti-
ques. Podríem anar a Martorell a on 
també hi ha un hospital, en comp-
tes de Terrassa, si, però a Olesa ens 
hi hem (ens hi han) acostumat, ja 
coneixeu el nostre eslògan “Olesa 
cultura i tradicions”.
Però, per què a Terrassa i no a 
Martorell? Sabem que Terrassa està 
a 14 km. per una carretera estreta 
amb 78 revolts i Martorell a 9 km. 
per una bona carretera amb només 
11 revolts; que cap a Terrassa
hi ha 10 autobusos al dia en cada 

sentit i a Martorell 54 trens; que 
és més car viatjar a Terrassa sigui 
amb autobús, tren o taxi. Però no 
tot ha de ser dolent, perquè encara 
ens queda l'alternativa sanitària-
turística: d'Olesa a Martorell amb 
els FGC i de Martorell a Terrassa 
passant per Barcelona, total 64 
km. (128 km. amb la tornada) de 
meravelloses vistes industrials i 
urbanes.
La resposta a tot plegat és que, 
segons diu un cartell a la por-
ta d'entrada, el CAP d'Olesa de 
Montserrat el gestiona la Mútua de 

Terrassa (mira tu) per concessió del 
Servei Català de la Salut, una enti-
tat privada el concepte d'eficiència 
de la qual es basa a considerar 
el seu propi interès com l'interès 
públic. Com va dir aquell “es el 
mercado, amigo”.
Dins d'aquesta línia mercantilista, 
la “política comercial” de la Mútua 
de Terrassa ara exigeix vendre'ns la 
consulta telefònica “no presencial” i 
la inutilitat del metge/metgessa de 
capçalera com a nou model de ges-
tió sanitària eficient i estalviador. 
La cosa funciona així: Tu truques 

En petit comitè
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CLUB BOXA OLESA     

NO BUSQUIS SUBSTITUTS; LA BOXA A OLESA ES TROBA AMB NOSALTRES.

TOTES LES CLASSES SÓN DIRIGIDES I SUPERVISADES PEL BOXEJADOR CARLOS CORDERO

VINE A CONÈIXER LA NOSTRA

METODOLOGIA DE TREBALL

ENFOCADA A LA MILLORA DEL

RENDIMENT FÍSIC, TÈCNIC I

LA REDUCCIÓ D'ESTRÈS.

@CLUBBOXAOLESA

Classes dirigides a tots els nivells i
edats

Classes personals

Equip Amateur de competició

I pels més petits:

L'escola infantil de Boxa, on
aprendran la dimensió de

l'esport i el treball en equip
sense contacte

Assessoria nutricional

Botiga Oficial

C/ Margarida Biosca, 59.
Tel: 678 21 68 52

a un telèfon de Terrassa, et sents 
VIP perquè et diuen que si marques 
el número 4 t'atendran exclusiva-
ment com a olesà (entre nosaltres 
i que no surti d'aquí, és mentida), 
et posen musiqueta i, de tant en 
tant, una veu et va recordant que 
t'esperis i desprès de deu minuts 
de rellotge la veu et deixa anar que 
truquis més tard, que van plens. 
Fas cas, hi tornes més tard i, si tens 
la sort de comunicar-te, demanes 
hora pel teu metge/metgessa de 
capçalera; ah no, ja et trucarà 
qui pugui i quan pugui, li expli-
caràs què et passa al metge/essa 
desconegut/da i valorarà si val la 
pena que et rebi personalment....
zzzzzz.... Ai si, que no se'ns oblidi: 
a Olesa, si tens una urgència entre 
les 8 del vespre i les 8 del mati has 
d'anar a l'hospital de Martorell o al 
CUAP de Sant Andreu de la Barca 
o si et fan falta medicines urgen-
tment has d'anar a la farmàcia de 
guàrdia a Martorell; bé, si vols i et 
ve de gust també pots anar a Sant 
Andreu o Terrassa, tens llibertat de 
triar (ah, la llibertat!).
Per cert, oi que Olesa de Montserrat 
té uns 25.000 habitants? Diuen que 
tot això és per la pandèmia que ho 
ha capgirat tot, però molts sabem 
que això és un sopar de duro, per-
què els problemes d'Olesa amb la 
Mútua de Terrassa com a servei 
públic de salut venen de lluny (la 
manca de serveis d’urgències, per 
exemple, de les primeres retallades 
de CiU a l'any 2011).
A Movem Olesa pensem que cal 
obrir un debat ciutadà sobre el 
model sanitari que volem, que 
garanteixi un servei públic eficient 
i tingui en compte les necessitats 
sanitàries d'una població de 25.000 
habitants, que decideixi si aixó és 
possible amb l'actual sistema de 
concert amb una entitat privada, un 
debat on participin els ciutadans, 
els treballadors sanitaris, auxiliars 
i administratius del CAP que són 
també víctimes d'aquesta ineficà-
cia que se'ls imposa i l'Ajuntament 
com a òrgan de govern municipal 
democràticament elegit.

Però no sabem que en pensa 
l’Equip de Govern municipal del 
funcionament de la sanitat pública 
olesana. Fa com els micos que es 
tapen els ulls, la boca i les orelles, 
no veu, no parla i no sent res. No 
s'hi val escudar-se en la manca de 
competències, son excuses de mal 
pagador. D'un govern municipal 
que presumeix ser d'esquerres 
(fins i tot un regidor va dir que 
eren hereus del 15M) s'espera que 
es posi al davant de la defensa de 
l’interès general de la ciutadania 
que li demana tutela, vigilància i 
participació, s'espera que encapçali 
la mobilització si és necessari. Un 
govern d'esquerres ha de fer com-
patible el treball a les institucions i 
al carrer, ha de fer lluita i govern.
Movem Olesa

Balanç a meitat de 
mandat

Ja hem arribat a l'equador del man-
dat i des de Junts volem fer una 
valoració de la feina feta que hem 
realitzat com a part de l'equip de 
Govern i valorar també els projec-
tes de futur que tenim al davant.
El setembre de 2019 s'inicien con-
verses amb el Bloc Olesà per explo-
rar coincidències en tot un seguit 
de punts del programa de Junts per 
al mandat 2019-2023 en els quals 
la nostra formació pugui aportar 
valor i propostes, tal com ja es va 
fer palès durant la campanya. Te-
nim una determinació total a sumar 

i d'Olesa el millor lloc per viure-hi.
Aquestes primeres converses giren 
entorn de les ordenances i preus 
públics com també relacionats 
amb els pressupostos pel 2020, 
proposem que aquests no tinguin 
mai un increment superior a l'IPC, 
així com en anys posteriors tampoc 
cap impost municipal superi aquest 
índex. Es consensuen també possi-
bles inversions a realitzar durant el 
mandat i del Pla d'acció municipal 
2019-2023.
Un dels punts principals del pro-
grama de Junts és la importància 
de poder reactivar fer créixer els 
polígons industrials de la nostra 
població sobretot dotant-los de mi-
llors accessos i sobretot amb molta 
seguretat jurídica (imprescindible 
amb l'aprovació del nou POUM).
També destaquem la importància 
de destinar una part de les inver-
sions per millorar instal·lacions 
esportives, com és la fase 2 del 
complex esportiu del Salvador 
Boada, o poder incrementar en els 
pressupostos la partida econòmica 
destinada als serveis socials.
L'aprovació del POUM com a eina 
imprescindible per traçar el futur 
d'Olesa, com ho hauria de ser per 
la resta de formacions del consis-
tori, i treballar plegats davant les 
administracions superiors per ne-
gociar la màxima ajuda econòmica 
per equipaments i infraestructures.
Trobades totes aquestes coinci-
dències i amb altres punts tant a 
ordenances com a pressupostos 
pel 2020 finalment Junts va votar 
a favor donant estabilitat a l'equip 
de Govern. Amb aquesta aprovació 
s'ha pogut arribar en unes millors 
condicions econòmiques que ens ha 
permès afrontar un any 2020 molt 
complicat marcat per la pandèmia 
que comença a finals de febrer.
Tot just un mes abans, a finals de 
gener, Junts-Olesa entra a formar 
part de l'equip de Govern amb un 
pacte subscrit pel que resta de 
mandat fins al 2023 i que atorga 
la Regidoria d'Esports al regidor 
Domènec Paloma.

El primer any de Junts al Govern 
municipal davant el departament 
d'Esports no ha estat fàcil. La ges-
tió ha estat molt complicada en ple-
na pandèmia, amb l'estat d'alarma 
i el confinament domiciliari. Una 
tasca, com en tots els altres depar-
taments de l'Ajuntament, que s'ha 
anat gestionant dia a dia, prenent 
cada dia la millor decisió possible 
amb les incerteses en l'aplicació 
de les mesures sanitàries en cada 
moment i del PROCICAT. La volun-
tat i capacitat de treball del nostre 
equip, creiem que ha permès fer-ho 
d'una manera prou exitosa i que tot 
i que alguna vegada les decisions 
han sigut difícils, sempre ha sigut 
pel bé de tothom.
Els tres primers mesos del 2021 
els índexs de contagis seguei-
xen en augment i s'han hagut 
d'adoptar mesures restrictives 
en les instal·lacions esportives 
municipals per evitar contribuir a 
l'escalada de contagis. Ara sem-
bla que arribats al mes de juny 
s'intueix una millora en la salut 
col·lectiva i baixa el nombre de 
contagis, l'arribada de les vacu-
nes i la consciència que ja tenim 
tots plegats del que ha significat 
la pandèmia ens dóna la llum de 
l'esperança per tornar a certa nor-
malitat.
Esperem que aquesta normalitat 
ens permeti afrontar nous reptes 
i poder reprendre projectes que 
s'han quedat aturats malaurada-
ment per aquest estat de contin-
gència. Finalment ens adrecem a 
totes les olesanes i olesans per 
desitjar-los (amb mesures i for-
mats que es puguin aplicar) una 
molt bona Festa Major.
Junts per Catalunya

En petit comitè (cont.)
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Fi de temporada
La temporada 2020-2021 del CF 
Olesa a Tercera Catalana la podem 
considerar, en general, com a bona, 
ja que l’equip està entre els tres 
primers lluitant per l’ascens, amb 
un bon aspecte tècnic i un bon joc 
per part dels jugadors. Ha estat 
una temporada molt complicada 
al patir els estralls de la Covid i fer 
esment que ha estat clau el suport 
del comerç local.
El projecte de la temporada vinent 
serà intentar seguir amb aquest 
estil de joc i intentar pujar de cate-
goria, tot i que som conscients que 
les despeses augmentaran perquè 
a Segona Catalana hi ha liniers i 
això fa pujar bastant el pressupost 
de la temporada.
També des del club fan una crida 
perquè estan intentant recompon-
dre la Junta i completar-la amb 
gent amb ganes d'ajudar al club i 
col·laborar amb tot el que es pugui.

Pareja subcampeón
El triatleta olesano Antonio Pareja 
participo de la Deep Blue Series en 
Alcossebre (Castellón) el pasado 
domingo 13 de junio, una prueba 
muy dura (por el calor y por los 
calambres que sufrió) y que constó 
de 1000 metros de natación y 4 
kilómetros de carrera. Parejá acabo 
llevándose la medalla de plata en 
la categoría V3.

Casi, 
casi...
La campiona 
olesana Alejan-
dra Paz va par-
ticipar al Cam-
pionat de Ca-
talunya Sots21, 
al pavelló de la 
Mar Bella a Bar-

celona, el passat diumenge 6 de 
juny. Després d’un combat molt 
disputat i per només un punt de 
diferència, l’Alejandra va passar a 
la final, que finalment perd davant 
d’una gran rival. Enhorabona per 
la medalla d’argent i molta sort 
al proper Campionat d’Espanya 
Junior!

Ascens
El passat diumenge 13 de juny, el 
Cadet B del Futbol Sala Olesa es va 
proclamar subcampió de la Lliga de 
Segona Divisió de la FCF, després 
de derrotar a l’AEE Daina Isard, i 
d’aquesta manera va aconseguir un 
històric ascens a Primera Divisió.
La dupla tècnica està formada per 
Josep Maria Coral i Pau Pitarch i els 
jugadors son: Ferran Casals, Dídac 
Fernandez, Adrián Granados, Hugo 
Hernando, Iker Hernando, Alex Jai-
me, Joel Morillo, Zeus Olmo, Marc 
Ramírez, Pau Soler i Izan Barba.

Campiones
L’equip infantil femení de futbol 
sala es va proclamar campió de la 

Lliga de la FCF, al derrotar a l’EFS 
Jordi Torras, per 5 a 1, a la penúl-
tima jornada. Enhorabona a les 

protagonistes i al seu cos tècnic 
pel bon treball realitzat durant tota 
la temporada, sense oblidar-se de 
les famílies per la seva implicació 
i aposta per la formació esportiva 
de l’entitat. Les jugadores son: Ha-
naa El Aasraoui, Elena Lavandeira, 
Israa El Banhaji, Imane Mouhal, 
Mar Morales, Paula Fabregat, Leire 
Zambrana, Fatima Laghrib i Bianca 
Martínez, dirigides per Miguel Ángel 
Cerezo i Esteban Flores.

Esport
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NO 
TANQUEM 
A L'ESTIU!

l'equip de pilates&you us desitja
una bona festa major!

Cursa del Foc
Des de l’any 1979, el Club Atletis-
me Olesa organitza una cursa po-
pular a la vila d’Olesa de Montserrat 
pels vols de Sant Joan. Fa 15 anys 
que la cursa va esdevenir un format 
més modern i actual, amb el nom 
de “Cursa del Foc”.
Actualment la cursa té un format 
festival, dissenyat per donar ca-
buda a tots els públics. La cursa 
conta amb una fira, curses de 
nens i adults. L’ultima edició va 
ser al 2019 on la Cursa del Foc 
va aconseguir arreplegar més de 
700 corredors/es i 2000 persones 
d’afluència.
L’esdeveniment començarà a pri-
mera hora del proper dissabte 19 
de juny amb la Fira del Corredor i 
l’entrega de dorsals, al centre del 
poble. Per la tarda, hi haurà les 
curses infantils, milla del foc i un 
petit concert de cloenda.
A primera hora del diumenge 20 
de juny, el plat fort de la jornada: 
el Campionat de Catalunya de 10 
km en ruta. A les 8:30 hores es 
donarà el tret de sortida d’una de 
les competicions més importants 
realitzades a Olesa des de fa molt 

anys. Els millors especialistes del 
país vindran a Olesa a intentar 
guanyar un títol molt desitjat pels 
atletes cada any. La cursa també 
ofereix la possibilitat de córrer a 
atletes populars en dos distancies, 
5 i 10 km.
Per suposat, en aquesta edició es 
tindran en compte una series de 
mesures extres per garantir la se-
guretat i salut dels participants en-
vers l’actual situació de pandèmia.
Des de l’entitat han explicat que 
“degut a l’actual situació de pandè-
mia no podem fer una crida massi-
va a participar de l’esdeveniment, 
és per això que estem buscant 
ajuda per poder donar-li la màxima 
cobertura, si més no, al Campionat 
de Catalunya de 10 km en ruta 
com l’acte més important”. L’acte 
de presentació oficial de la Cursa 
i el Campionat es va realitzar el 
passat dijous 10 de juny a la Casa 
de Cultura, amb la presència del 
president de la Federació Catala-
na d’Atletisme, Joan Villuendas, 
l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, el 
president del Club Atletisme Olesa, 
Juanjo Agudo i l’Albert Ollé, atleta 
olesà. 

Expo futbolera
El Club Futbol Olesa està preparant 
una exposició sobre els 100 anys de 
futbol a Olesa, 70 anys del club i 50 
anys del futbol base (en l’actualitat, 
l’escola de futbol EFO’87) i del “At-
lético Olesana” (actualment en ac-
tiu com a “Veterans”). S’inaugurarà 
el 22 d’octubre a la Casa de Cul-
tura i farà un recorregut per tots 
aquests anys d’història d’aquest 
esport. Des de l’entitat convoquen 
als que vulguin col·laborar amb 
aquesta súper exposició, a contac-
tar amb els integrants de la Junta, 
al telèfon: 696 958 038.

75 anys
El passat 3 de juny a l’Ajuntament, 
s’ha l'acte en commemoració dels 
75 anys de l’Unió Ciclista Olesana. 
En aquesta trobada, l’Ajuntament 
ha fet entrega d'un reconeixement 

per la gran tasca esportiva i social 
que realitza l’UCO, per donar a 
conèixer el ciclisme entre els ole-
sans i olesanes i per la preserva-
ció del medi natural i entorns del 
municipi. Per la seva part, l’Unió 
Ciclista Olesana ha fet entrega a 
l’Ajuntament d'un mallot de ciclis-
ta en record per aquests 75 anys 
d’història.
L'entitat, que va fer els 75 anys 
d'història l’any 2019, va organitzar 
a la Casa de Cultura una exposició 
de mallots, trofeus i fotografies. A 
causa de la pandèmia, algun dels 
actes previstos, com una cursa de 
BTT, es va haver de suspendre.

Triatló
El passat diumenge 30 de maig, 3 
triatletes del Club d'Atletisme van 
participar al Tradeinn 140.6 de 
Platja d'Aro, un triatló de distància 
Ironman, 3,8 km. de natació, 180 
km. en bici amb un desnivell de 
2500 metres, i finalment, una ma-
rató de 42 km. Els olesans van fer 
els següents temps: Jesús Linares, 
12h 08 min, Feliciano García, 12h 
49 min i Francis Camero, 13h 30 
min.

Cronoescalada
Bona jornada ciclista a Olesa amb 
la Cronoescalada Les Pujades. Els 
50 participants (28 en BTT i 22 en 
Road) han pogut gaudir del reco-
rregut dur, però amb un entorn 
fantàstic. Aquest indret ja té els 
seus records en Road i BTT: 7 min 
18 segons i 9 min 05 segons, res-
pectivament; aquestes dades seran 
a partir d'ara referència per tots els 
que ascendeixen per aquests reco-
rreguts. El nivell d'esforç i patiment 
per superar aquesta cursa agafa la 
categoria d'extrem.
La implicació i l’esforç de les volun-
tàries i voluntaris ha fet possible 
aquesta activitat esportiva. Des de 
l’Unió Ciclista Olesana volen agrair 
la col·laboració de l’AAVV Ribes 
Blaves, la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament, la Brigada Municipal, 
la Policia local, Protecció Civil i el 
CP Puigventós.

Esport (cont.)
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g L’Ajuntament ha obert diversos 
processos selectius de feina: 4 
places de monitor/a esportiu/
va (fins el 23/6); 1 plaça de 
redactor/a-productor/a espe-
cialista en multimèdia (fins el 
23/6), 2 places de socorrista 
de piscina (fins el 23/6) i 1 una 
plaça interina d’interventor/a 
(fins el 21/6). Si teniu dubtes 
sobre la tramitació de la vostra 
sol·licitud en línia, disposeu del 
Servei OAC 360º que us aten-
drà: per telèfon 93 595 4759  o 
via correu electrònic oac360@
olesademontserrat.cat

g Finca de unos 40 años con piso muy 
luminoso de 61 m2, cuarta planta 
con ascensor, tres habitaciones 2 
dobles y una individual, un lavabo 
completo, un lavadero y 2 arma-
rios empotrados. Piso totalmente 
reformado, suelo de porcelanosa, 
carpintería interior de madera y la 
exterior recién puesta. Calefacción 
de gas, aire acondicionado en el 
comedor. Tiene terraza y ubicación 
muy céntrica. Interesadas/os, con-
tactar al teléfono: 635 029 284 (por 
las mañanas).

g Licenciada en Educación In-
fantil se ofrece para canguro, 
limpieza y pasear 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 
experiencia en el sector asis-
tencial, se ofrece para cuidar 
personas mayores y tareas de 
enfermería. Tengo amplia voca-
ción por mi profesión y buenas 
habilidades comunicativas. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel: 623 
232 757 (Patricia).

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

g Me ofrezco como cuidadora de 
personas mayores con baja 
dependencia, los puedo duchar, 
preparar su comida, dar sus 
medicamentos, hacer curacio-
nes si es necesario, y ser una 
gran compañía para ellos. Tel: 
643 231 552.

g Cuidadora de gent gran i persones 
dependents. Títols de Tècnica en 
atenció sociosanitària a persones 

dependents, quiromassatge, re-
flexologia, psicomotricitat, monito-
ra i vetlladora. Cura de la persona 
i l'entorn, estimulació cognitiva i 
motriu, massatges, reflexologia. 
Prevenció de la dependència, pro-
movent l'autonomia. Qualitat de 
vida a casa. Facebook: Cuida i es-
timula; tel. 620 225 935 (Yolanda).

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 
persones que estiguin interessades 
en portar un hort al poble (amb ai-
gua). 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.

g Parcela en venta: 312 metros 
cuadrados, en calle vecinal, com-
pletamente cerrada y con vistas a 

Montserrat, al carrer Pallars Jussà, 
20. Escriturada y con tasas al co-
rriente. Tel: 666 792 981 i 667 470 
460. 

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

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

Els anuncis d’aquesta secció són gra-
tuïts, excepte els ressaltats que es 
cobren per paraula. Per a la publicació, 
només ens has d’enviar un text no su-
perior a 15 paraules a periodic08640g-
mail.com, o al tel. 626 684 065. El 
periòdic no es fa responsable de pos-
sibles canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.

Fora de joc
Els mesos van passant i encara no tinc clar quines línies d'actuació 
té previst traçar l’Ajuntament per fer front de forma efectiva a la 
problemàtica endèmica que suposa la presència en l'entorn natural 
del municipi d'abocaments de materials derivats de l'abandonament 
i degradació´ de finques agrícoles del terme, productes tots ells re-
sultants de la desídia més absoluta per part dels propietaris que en 
el seu moment els van amuntegar impunement de forma totalment 
negligent i que amb el temps s'han convertit en deixalles consolidades 
que integren el nostre paisatge com ara el fibrociment, les tanques 
fetes amb somiers, els pneumàtics, els dipòsits d'estirè i fibra de vidre, 
a més de la runa de diferent índole que trobem per donar i per vendre.
Jordi Abellán Sastre

Guaita!
Aquesta torreta de llum té 
molta mala sort, perquè de 
tant en tant apareix espat-
llada. Sembla que vulgui 
"torçar" el seu destí de 
romandre recta i complir el 
seu objectiu. A la zona dels 
Closos...
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Per molts anys!
Juny Adrià Carreras (35), Albert Gálvez, Albert Panicello Segarra (26), Ana Mora Ubach (20), Ana Nieto Corzo (38), Anna Maria Matas Cassany (59), Antonia Cabañero Martín (88), Antonio Bonavila 
(71), Antonio Soriano Capacete (58), Ariadna Benages Vicente (25), Aroa Gibaja San Martín (17), Carla Grima Mora (29), Carmen Huete, Cristina Vega Nieto (19), Daniel Solà Aparici (80), Dolores Lozano 
(81), Dylan Membrado Hernández (16), Dúnia Solà Rivera (50), Eduard Sales Jorba (45), Elena Pla Morales (23), Elisabeth Baró Fernández (38), Eliseo Gonell Seguer (88), Erika Sánchez (39), Feliu 
Sucarrats Margarit (79), Félix Cambronero García (88), Fermí Barlam (31), Fernando Gigena (51), Francesc Altarriba Moyano (36), Francesc Pala Arellano (64), Francisco Cortés Campos (79), Francisco 
Linares Ramos (71), Hugo Cordón Martín (12), Isaac Palomares Gonell (37), Isidre Alberch Vendrell (63), Ivan Gaviria Sánchez, Joan Romacho Pros (15), Joaquin Romacho Vargas (53), Joan Eusebi 
Salabert (50), Joan Margarit Morales (20), Joana Da Silva, José Galcerán Musarro (80), José Manuel Corzo Fernández (49), José Orellana Peloche (26), Josefa Fontanet Guixa (92), Josefina Cabello Pérez 
(66), Josep Guzmán García (60), Josep Pere Quesada (61), Juan Castro Gallardo (86), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (91), Júlia Galvez Sánchez (12), Manel Castan Kwun (35), Manuela 
Ribera (69), Marc Cabello (21), Marc Escolà Boada (30), Marc Ferrer Mora (31), Marc Juanpera Gallel (26), Marc Sánchez Matas (32), Margarita Cortada Serra (99), Maria Cañizares Linares (6), Maria 
Caparrós Carrique (90), Maria Grima Gallardo (68), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (45), Maria Jesús del Rincón (53), Mari Carmen López, María Carmen Ferris Miguel (91), Maria Mestres Andreu (52), 
Maria Jobé Voltà (65), Maria Rosa Carles (78), Maria Rosa Pla Batalla (63), Maria Rosa Tort Tapias (67), Maria Rosa Ventura Soteras (92), Martina Garcia Amador (15), Máximo Oña (66), Mercedes Guirau 
Gallardo (55), Miguel Grima Gallardo (65), Mingo Flores Daura (52), Miquel Grau Morral (91), Miquel Serra Camarero (66), Míriam Prats Murcia (40), Míriam Villanueva Soria (31), Mónica Nieto Corzo 
(49), Montse Pascual (40), Montse Salas Collado (58), Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (96), Montserrat Gironès Cervelló (93), Montserrat González (67), Montserrat Navarro (83), Montserrat 
Sánchez Carrique (67), Natalia Valle Mirabete (27), Nil Linares Garcia (12), Núria Díaz Barcones (27), Núria Riera Reig (57), Olga Solà Rivera (53), Olivia Gigena Boulocq (6), Oscar Jiménez Nieto (18), 
Paquita Bautista (67), Pascual Miralles (83), Pau Bori Martínez (16), Pau Blanco Carrasco (20), Pere Guillamón Montoya (57), Pol Llobera González (22), Ramon Maylinch (64), Raül Reyes, Rosa María 
García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (56), Rosa Oller Mata (64), Roser Pacheco (36), Sandra Cáliz Rivera (43), Sergi Oña Domènech (34), Sergio Ortiz Delgado (26), Silvia de Paco 
(45), Silvina Gigena (52), Teresa Casas, Teresa Nieto Corzo (42), Vanesa Sánchez (41), Victoria López Sáez (48), Xavi Povill.

Juliol Alex Albalá Gutiérrez (32), Antonio Ginés Flores López (55), Arnau Valero Sánchez (20), Carles Temporal (46), Cristina Collado Bañales (29), Daniel Solà Rivera (52), Fernando Vicente Benetti, 
Ibán Martínez Porras (48), Irina Vázquez Solà (17), Jacqueline Tomás Mercado (30), Jaume Solà Sánchez (72), Kevin Montes Almoguera (22), Laia Escayola Escamilla (28), Laura Ayala Vázquez (33), 
Llorenç Segura (66), Lourdes Pallarès Túnica (57), Maica Ribas Blanco (51), Manel Paltor (56), Manel Panicello Solà (56), Manuel Montes Escacena (52), Maria Carme Margarit Tobella (58), Maria Casado 
(72), Miquel Angel Llimona Cabassa (56), Miquel-Ángel Über Satorra (26), Míriam Asturias Bernades (38), Núria Tiller García (44), Núria Vivancos (48), Olga Alberch Campoy (33), Olga Solsona Jou (29), 
Oriol Arjona Poquet (26), Paquita Bellés Agut (75), Patricia Huerta Pallarès (36), Pere Bernadó Cardús (68), Pere Grivé (62), Pere Oleart (60), Pilar Font Petchamé (60), Pilar Gutiérrez Ramírez (60), 
Raquel Valero Flores (44), Samuel Gonell Xairó.

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

PER MOLTS ANYS 
OLIVIA!  
4/6  6 ANYS!

LES BONES COMPANYES 
SÓN COM LES ESTRELLES, 
NO SEMPRE ES VEUEN, 
PERÒ SAPS QUE SEMPRE 
HI SON.
MOLTES FELICITATS 
PILAR
60 ANYS (2/7)

MUCHAS FELICIDADES 
CARMEN HUETE 
DE PART DE LAS 
MARIMONGES !!!! 

“HOLA, SÓC EL JOAN 
BOQUÉ RAFFO, FILL DE 
L’ADRIÀ I LA DANIELLA 
I ESTIC MOLT CONTENT 
DE OBRIR ELS ULLS A 
AQUEST MÓN!” 




