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

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

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

Farmàcies de torn diürn  - octubre 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

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

Això passa al poble
Lactància materna

Un any més, Olesa se suma a la 
celebració de la Setmana Mundial 
de la Lactància Materna, impulsada 
per l'Aliança Mundial per a l'Acció 
sobre la Lactància Materna i que a 
la zona organitza la Fundació Hos-
pital Sant Joan de Déu de Martorell. 
El lema d'enguany és “Protegir la 
lactància materna: una responsa-
bilitat compartida”. L'objectiu és 
promocionar i donar a conèixer 
entre la població la lactància ma-
terna i els seus avantatges, tant 
per a la mare com per al nadó, 
alhora que organitzar activitats 
que afavoreixen el vincle amb els 
nadons. L'Ajuntament ha organitzat 
un seguit d'activitats i propostes 

del 17 al 25 d'octubre (veure detall 
a l’Agenda).
La llet materna és el millor aliment 
que pot rebre un nadó ja que és 
molt més completa que qualsevol 
altra alternativa. És innòcua i con-
té proteïnes, anticossos i greixos 
que garanteixen el creixement 
i protegeixen el lactant de les 
malalties més freqüents, com ara 
la diarrea i la pneumònia. També 
s’ha demostrat beneficiosa per al 
desenvolupament neurològic i vi-
sual. L’Organització Mundial de la 
Salut recomana alimentar el nadó 
exclusivament amb lactància ma-
terna durant els primers sis mesos 
de vida, ja que aquesta li aporta 
els beneficis nutricionals necessaris 
per créixer. A més, la llet materna 

és un recurs renovable, gratuït, no 
necessita embalatge ni produeix 
residus, no genera gasos d'efecte 
hivernacle (GEH) i la seva petjada 
hídrica és totalment insignificant i 
contribueix a la seguretat i sobira-
nia alimentària i de l'aigua. 

Hi torna Fem Salut!
El departament de Salut Pública 
de l’Ajuntament reprèn les activi-
tats del projecte Fem Salut Olesa! 
com el txikung, atenció plena, ioga 
maternitat, salut emocional i les 
caminades setmanals del Voltem 
Olesa. Totes aquestes activitats de 
promoció de la salut són gratuïtes 
i ara tornen a ser presencials des-
prés que amb la pandèmia moltes 
d'elles es va fer de manera virtual.

Troba el teu viatge 
a www.tgtravel.net
Encara no saps on aniràs durant 
aquest pont de Tots Sants? I pel 
de la Puríssima? On passaràs 
les vacances de Nadal? No et 
preocupis. Aquest hivern, TGTravel 
DX posa al teu abast un catàleg 
exclusiu d’activitats úniques 
perquè gaudeixis d’aquesta època de 
l’any. Després de la pandèmia, volem 
que passis un Nadal viatjant, vivint 
experiències irrepetibles amb qui més 
estimes i descobrint la màgia d’uns 
dels mesos més especials de l’any. 

Si t’agrada viatjar...
• Visita els mercats nadalencs de les 
principals ciutats europees. 
• Meravella’t veient aurores boreals 
a Islàndia, Finlàndia, Noruega, Rússia 
o Suècia. 
• Dona la benvinguda al 2022 passant 
el Cap d’Any al país que sempre has 
volgut visitar.
• Avança’t i reserva ja els creuers per 
a la temporada 2022 als millors preus.

Si ets més d’experiències 
de proximitat...
• Gaudeix de la neu de mil maneres: 
forfets, raquetes, múixing, construcció 
d’iglús...

• Fes rutes a cavall pels entorns 
bucòlics de l’Empordà.
• Tasta garoines fresques navegant 
amb un vaixell centenari per la Costa 
Brava.
• Organitza sortides en bicicleta 
amb el nou servei Bus Bike.

I molt més! Comptem amb un equip 
de professionals amb 35 anys 
d’experiència al sector que farà que 
trobis el teu viatge ideal, adaptat a 
les teves preferències, a la situació 
sanitària i amb criteris sostenibles. 

Contacta amb nosaltres: 

Whatsapp: 662 60 90 06
Telèfon: 93 778 40 41
reservas@tgtravel.es
Av. Francesc Macià, 66, 
08640 Olesa de Montserrat 
(Barcelona).

www.tgtravel.net

Aquest hivern, 
viu la màgia 
del Nadal 
viatjant amb 
TGTravel DX 
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Això passa al poble (cont.)

El projecte inclou activitats fixes 
setmanals com les caminades que 
es fan els dimarts; i les classes de 
txikung, atenció plena, ioga mater-
nitat i salut emocional.
El curs de salut emocional ensen-
ya als participants a gestionar les 
emocions, reaccions, actituds i 
pensaments per afrontar situacions 
que es presenten al llarg de la vida. 
Es fa en 5 sessions: 7, 14, 21 i 28 
d'octubre, i 4 de novembre, a la 
Casa de Cultura, de 17 a 19 hores.
També a la Casa de Cultura es fan 
les classes de ioga maternitat, cada 
dilluns d'11 a 12: 15 hores. El taller 
de ioga per a dones embarassades 
promou el benestar, l'equilibri físic, 
mental i emocional, que són bene-
ficis excel·lents per a la gestació, 
i dóna les eines per establir una 
bona base per als propers anys 
com a mare.
També s'ha programat un taller 
d'atenció plena, que dóna les eines 
per aprendre a posar en contacte 
cos i ment amb les emocions, a tra-
vés de la meditació principalment. 
Les sessions es fan els dilluns, de 
18:30 a 19:30 hores, al gimnàs de 
l’escola Ferrà.
Una altra de les activitats que 
contempla el projecte és el Voltem 
Olesa, de dinamització de rutes 
urbanes cada dimarts de 9:30 a 
11:30 hores, des de la plaça Fèlix 

Figueras. Es faran els dimarts 19 
d'octubre i 2, 16 i 30 de novembre. 

Telegram
El servei d’atenció integral (SAI) 
LGTBI+de l'Ajuntament estrena 
canal de Telegram amb l'objectiu 
de tenir una via de comunicació 
directe no només amb les perso-
nes usuàries del servei, sinó amb 
totes les persones que ho vulguin. 
Les persones que se subscriguin 
al canal podran rebre informació 
de les activitats i convocatòries 
del SAI directament al seu mòbil. 
Qui s'hi vulgui subscriure, només 
s'ha de descarregar l'aplicació 
Telegram i cercar el canal “SAI 
OLESA LGTBIQ+” i unir-s'hi. Si ja 
teniu l'aplicació instal·lada, us hi 
podeu afegir accedint amb el mòbil 
a l'enllaç https://t.me/saiolesa
La posada en marxa del canal de 
Telegram del SAI coincideix amb la 
convocatòria de la primera trobada 
LGTBIQ+ impulsada pel servei, 
durant la qual es volen explicar les 
accions que està realitzant el SAI, 
quina és la resposta que estan te-
nint i quines són les dificultats que 
també hi estan trobant. Alhora, la 
reunió pretén ser un punt de tro-
bada on compartir i explicar neces-
sitats i explorar línies d'actuació. 
La primera trobada LGTBIQ+ 
d'Olesa va ser el passat dimecres 
6 d’octubre.

Procés participatiu
L’Ajuntament ha rebut una seixan-
tena de propostes per als pressu-
postos participatius 2021, un cop 
tancat el període en el qual la ciu-
tadania podia proposar projectes 
als quals destinar fins a 200.000 
euros del pressupost municipal. 
Les propostes presentades inclouen 
actuacions en la via pública i en 
diversos equipaments, tal i com re-
cullen les bases de la convocatòria.
Finalitzada aquesta fase inicial 
de recollides de propostes, ara 
s’inicia una de nova, durant la qual 

s’agruparan aquelles propostes de 
característiques similars, es dividi-
ran les propostes en dos grups (les 
que són d’inversions i en les que 
no ho són). Una comissió tècnica 
valorarà les propostes i emetrà un 
informe tècnic que inclogui el cost 
previst i la viabilitat de cada actua-
ció, que no pot superar els 50.000 
€. Després, una comissió ciutadana 
comprovarà el llistat de propostes 
acceptades i descartades, com 
a garant de la transparència del 
procés. Juntament amb la comis-
sió tècnica valorarà les propostes 
i triarà els projectes que finalment 
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Això passa al poble (cont.)

aniran a votació. Precisament, en-
guany s'ha ampliat la participació 
en la comissió ciutadana. Si en les 
anteriors convocatòries en forma-
ven part membres d'entitats, ara 
també hi participen persones a títol 
individual, gràcies a una crida feta 
a través de la plataforma Decidim 
Olesa.
Tot seguit es preparà el material 
gràfic d’aquelles que passaran a 
la següent fase, per tal que la ciu-
tadania pugui votar les propostes 
que li semblen millors per Olesa. 
La fase de votació tindrà lloc del 
15 de novembre al 15 de desem-
bre. El procés de votació, a l’igual 
que s’ha fet amb la presentació 
de propostes, es farà a través de 
la plataforma Decidim Olesa. Per 
votar serà necessari tenir més de 
16 anys. Un cop feta la votació i 
coneguts els resultats, serà el mo-
ment de que cada regidoria iniciï el 
procés per la materialització de les 
diferents obres triades.

Sant tornem-hi?
L’Ajuntament ha reclamat el retorn 
a l’atenció mèdica presencial al CAP 
Olesa i una solució per als proble-
mes amb l’atenció del call center 
que s’encarrega de concertar les 
visites al centre sanitari. Així ho 
van fer l’alcalde d’Olesa, Miquel 
Riera, la regidora de Salut Pública, 
Ada Agut i Domènech i la tècnica 
i la cap d’àrea del Departament 
de Salut Pública, Vicky Gázquez i 
Margarita Ruiz respectivament, en 
la reunió mantinguda la primera 
setmana d’octubre amb respon-
sables de CatSalut, Mútua de Te-
rrassa i el CAP Olesa. A la reunió 

hi va participar el cap de servei de 
l’Agència de Salut Pública del Baix 
Llobregat Nord, Fernando Giron, la 
directora del sector sanitari Àmbit 
metropolità sud, Blanca Muntané, 
la responsable d’Atenció Primària 
de Mútua de Terrassa, Teresa Clan-
chet, el director del CAP, Carles 
Martí, i la cap d’infermeria del CAP, 
Núria Garcia.
La regidora de Salut Pública, Ada 
Agut i Domènech, ha valorat po-
sitivament la reunió, no només 
pel fet de poder “transmetre les 
demandes de la ciutadania d’una 
manera directa” sinó també perquè 
des de CatSalut “s’està impulsant 
la tornada a la presencialitat, amb  
previsió que sigui efectiva al mes 
de novembre, encara que no serà 
una normalitat com abans de la 
pandèmia”. En aquest sentit, el 
director del CAP Olesa, Carles 
Martí, en declaracions a l’emissora 
municipal Olesa Ràdio, ha avançat 
que al llarg d’aquest mes d’octubre 
ja s’espera poder anar recuperant 
les agendes nominals i millorar 
l’accessibilitat presencial al CAP. 
Ara per ara, ha destacat la regidora 
de Salut Pública, “la bona notícia 
és que s’ha reprès el seguiment al 
pacient crònic” i les agendes nomi-
nals d’infermeria.
L’Ajuntament d’Olesa també ha 
reclamat una solució en l’atenció 
del call center, que rep moltes 
queixes per les dificultats que té 
la ciutadania per contactar amb 
el CAP o demanar cita. En aquest 
cas, segons ha explicat la regidora 
de Salut Pública, des de Mutua de 
Terrassa s’estan implementant can-
vis tecnològics per millorar l’atenció 

del call center, alhora que ja està 
operativa la citació especificant el 
motiu amb l’objectiu de millorar 
l’atenció al pacient.
Altres demandes per part de 
l’Ajuntament van ser el reforç en 
la cobertura de baixes sobretot del 
personal mèdic i la represa de les 
activitats de salut comunitària per 
part del CAP Olesa.

Projecte TEU
Després de l'aturada a causa 
de la pandèmia per la covid-19, 
l'Ajuntament està preparant una 
nova edició del projecte TEU, una 
iniciativa impulsada conjuntament 
amb els centres educatius i amb 
l'autorització de la Generalitat, que 
possibilita que diferents alumnes 
de 3r i 4t d'ESO desenvolupin al-
gunes hores lectives fora del cen-
tre. El projecte TEU desenvolupa 
una diversificació curricular amb 
l’alumnat proporcionant-los un 
entorn educatiu ajustat als seus 
interessos i necessitats, afavorint 
la seva motivació per continuar la 
seva formació. 
Des del Departament d’Ensenya-
ment ja s’ha contactat amb empre-
ses que vulguin acollir i tutoritzar 
alumnes. En total, són quatre hores 
setmanals. Les empreses interes-
sades en participar al projecte TEU 
poden enviar un correu electrònic a 
ensenyament@olesademontserrat.
cat.
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INICI DEL
CURS 2021/22: 
6 de setembre

Primària/ESO/ Batxillerat/Proves d’accés
Logopèdia, Psicopedagogia i Psicologia

Ja t’ho deia jo...
... que anaven a posar bancs i 
pilones al carrer Pep Ventura, a 
prop de l’estació del tren...

Segons l’Ajuntament, la 
instal·lació de pilones flexibles 
i bancs i cadires de fusta es va 
fer a requeriment de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, 
donats els incidents registrats 
en els darrers anys pel fet que 
molts conductors estacionen els 
seus vehicles damunt la vorera, 
de vegades malmetent la tanca 
que separa el vial amb la via del 
tren i, per tant, comprometent 
la seguretat de la ciutadania i les 
persones usuàries del tren.
Per altra banda, aquesta actuació 
permetrà generar noves zones 
d’estada dins del marc d’adequar 
i millorar els itineraris saludables 
del projecte Voltem Olesa.
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Correu
Mesa de negociació del 
tele-a-diari
I posarem uns briefings amb im-
puts que transversalment busquin 
un target cap a la tercera via del 
tercer sector per resoldrà els pro-
blemes dels fixos discontinus, dels 
indefinits no fixos tenint cura també 
del cordó sanitari adreçat als inde-
pendentistes no nacionalistes, als 
nacionalistes no independentistes, 
als independentistes nacionalistes i 
a tots aquells que siguin feixistes.
Hi afegim els contistes especialis-
tes, als especialistes no contistes, 
als futuristes desconnectats de la 
biologia tradicional, als enxufats 
a la biologia computacional i als 
algoritmes. Dels que passen de 
pantalles, dels que flexionen el 
gènere, de les sinèrgies cap a la 
intel·ligència artificial sense tenir 
amb compte sentiments versos 
pensaments, dels mestres del gai 
saber, que en fan del seu pare una 
guardiola. Dels tècnics del dos per 
dos són quatre i que no se’n parli 
més, dels secretaris d’actes, dels 
presidents, dels vicepresidents i 
de la mare que ens va parir a tots.
Em deixava els de la economia 
circular. Juro pels meus fills (no en 
tinc però queda bé) que a casa, el 
bitllet més gran que circula és el 
de cinquanta i agrairia que si algú 
sap on son els de 100, 200 i 500, 
m’ho faci saber, pues m’agradaria 
tenir la col·lecció sencera.
Res més a dir. A la que abaixin 
els preus em compraré un bitllet 
directe a l’estratosfera.
Pep Sibina
(Nota bene: jo tampoc entenc res)

Policía
El pasado 24 de setiembre observé 
una supuesta ocupación de una 
casa, al ver cómo unos hombres 
de aspecto sospechoso estaban 
sacando muebles, además de es-
cucharse fuertes golpes en el inte-
rior. Parecían estar dentro otros, al 
poco vino un furgón y comenzaron 
a cargar sólo unas sillas y poco 
más. Debería ser sobre las 10 de la 

mañana y se trata de una calle sin 
salida y ya con una casa ocupada lo 
que se me hizo muy sospechoso de 
una ocupación, por lo que llamé a 
la policía local; fui atendido atenta 
y correctísimamente por la agente 
de base. A los pocos minutos, la 
patrulla ya estaba identificando 
a las personas de la casa, que no 
eran ocupas, sino los nuevos pro-
pietarios. Desde aquí quiero hacer 
público mi agradecimiento y felici-
tación a esa actuación impecable y 
profesional de esa patrulla de la Po-
licía Local de Olesa de Montserrat.
APS

Propuestas
Me gustaría poder lanzar estas su-
gerencias a ver si el Ayuntamiento 
pudiese hacer algo. 
1) ¿Para cuando un bus de Olesa 

al centro comercial de Abrera? 
Estaría bien para los jóvenes 
ya que podrían ir a este centro 
que tiene ocio, cine, tiendas, en 
fin, entretenimiento. Y también 
para las personas que no tengan 
coche.

2) La hostelería ha sufrido mu-
cho durante esta pandemia y 
necesitan personal preparado 
para que sus negocios puedan 
volver a estar activos. ¿Que tal 
un curso de formación de cama-
reros, cocineros, jefes de sala, 
para barra, etcétera? Sería una 
oportunidad para que mucha 
gente pueda formarse en esta 
profesión tan necesaria.

3) Los jóvenes de entre 12 y 17 
años (opcional hasta más años) 
son una franja que se queda 
colgada en cuanto a ocupar su 
tiempo libre. ¿Alguna posibi-
lidad de promover un campus 
entre pueblos? Sería para que 
pudieran interactuar y socializar 
fuera del pueblo, haciendo acti-
vidades que les puedan gustar, 
relacionadas con sus intere-
ses como la imagen y sonido, 
posibilidad de hacer cortos, 
fotografía, modelaje y maqui-
llaje, montaje de videojuegos, 
etcétera.

4) Precios del transporte: hago un 
llamamiento a quien correspon-
da a ver si pueden rebajarlos, 
el tema de las zonas , el que 
ahora la T10 sea para una sola 
persona, por ejemplo; así no se 
potencia ni se facilita el uso del 
transporte público.

5) Precios de la piscina municipal: 
creo que es la más cara del Baix 
Llobregat; hay personas que no 
pueden o no les interesa sacar 
ningún tipo de bono, ya que van 
días concretos, y una entrada 
sale muy cara y sobre todo, 
insisto, por los jóvenes.

He intentado ser breve y clara, 
muchas gracias.
MCMH

Agraïment
El passat 11 de setembre, un tràgic 
incendi al barri de Sant Bernat va 
causar la lamentable mort d’una 
veïna i ferits de diversa conside-
ració, va devastar completament 
un habitatge i va provocar que 
els veïns i veïnes de tot l’edifici, 
20 habitatges, fossin desallotjats. 
Amb aquesta carta pública vull 
agrair en primer lloc als veïns i 
veïnes desallotjats que, malgrat 
les dificultats i la incertesa de la 
situació, van mantenir en tot mo-

ment una actitud serena. També el 
meu agraïment al treball impeca-
ble del cos de bombers, al Servei 
d’Emergències  Mèdiques (SEM) i 
als Mossos d’Esquadra. I un agraï-
ment molt especial als serveis mu-
nicipals que van treballar aquella 
matinada: la Policia Local, la Bri-
gada Municipal, els Serveis Tècnics 
i els Serveis Socials. Crec que el 
seu treball va fregar l’excel·lència. 
Moltes gràcies.
Jordi Martínez Vallmitjana
Regidor de Serveis Socials,  
Seguretat Ciutadana i Habitatge 

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

MUTUES 
I PRIVATS
Traumatologia
Podologia
Fisioteràpia
Osteopatia
Nutrició

MEDICINA GENERAL
REVISIONS MÈDIQUES

NOVES
ESPECIALITATS
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708640La 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 l'octubre '21
Diumenge 3
Inauguració de l’exposició 
“En funció d'un dir. Pintures i 
dibuixos (1994-2020)”. Homenat-
ge al pintor olesà Pep Montoya. 
Dissabtes i diumenges, fins al 30 
de gener, a Cal Puigjaner.

Divendres 15
Inauguració de l’exposició 
Free Birds, de FreeBirdsBCN. A 
les 19 hores, a la Biblioteca.

XII Jornades de Memòria His-
tòrica: Conferència: “Espai 
públic i memòria democràti-
ca: el nomenclàtor d’Olesa 
de Montserrat". Els casos de la 
Plaça del Terç N. S. de Montserrat, 
carrer Alfons Sala i carrer Duc de 
la Victòria”, a càrrec de l’advocat i 
historiador Josep Cruanyes. A les 
19 hores, a l’Escorxador. 

XII Jornades de Memòria His-
tòrica: Teatre Molotov, muntat-
ge teatral està basat en el llibre 
"Caso Cipriano Martos" del perio-
dista Roger Mateos, on es recons-
trueix la història d'aquest militant 
antifranquista mort el 1973. Amb 
Joan Valentí i David Pintó. A les 
20 hores, a l’Escorxador.

Dissabte 16
Club de Lectura Llegim el Tea-
tre, conduït per Espe Piñero i 
Alba Solé. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Segon festival d’art jove a 
l’Escorxador. Actuacions artísti-
ques, de 12:30 a 14 hores; teatre 
amb la Martina i la Míriam, a les 17 
hores; màgia amb Yago el mago, 
a les 17:30 hores; poesia amb 
Natàlia, a les 17:45 hores; The 
wonderland’s, a les 18 hores; pop 
rock amb Sara, a les 18:45 hores, 
i micro obert, a les 19 hores.

Danses Del Món: Festival 
d'homenatge a les persones 
grans i centenàries. A les 18 
hores, al teatre La Passió. Or-
ganització: Associació Voluntaris 
d’Olesa.

Diumenge 17
Concurs de Teatre Vila d’Olesa: 
“Les noies de Mossbank Road”, 
d’Amelia Bullmore, amb el grup 
Passerells d’Alforja. A les 18 ho-
res, a la UEC. Organització: UEC 
Olesa.

Cine: “Isabella”. A les 18:30 
hores, al Casal d’Olesa.

9a Caminada Popular “Suma't 
al Rosa”, circuit urbà pel muni-
cipi. Aquesta activitat omple els 
carrers de samarretes amb el llaç 
rosa, símbol de col·laboració i 
suport contra el càncer de mama. 
A les 9:30, sortida des de Plaça 
Catalunya.

Setmana Mundial de la 
Lactància Materna

Diumenge 17
Inauguració a càrrec de la re-
gidora de Salut Pública d’Olesa i 
el director gerent de la Fundació 
Hospital Sant Joan de Déu de Mar-
torell. Pintacares i pintapanxes, 
música, tallers i espais relacionats 
amb la lactància materna i acti-
vitats de dibuix i pintura per als 
infants. A partir de les 11 hores, 
al Parc Municipal.

Dilluns 18
Taller de “porteo”, a càrrec de 
Gemma Guillamón. A les 17:30 
hores, a la llar d’infants Taitom.

Dimecres 20
Xerrada “Amb els 5 sentits”, 
parlem de l’ús de pantalles a 
la petita infància, amb Mireia 
Luna, coordinadora de Cabalbaix. 
Adreçat a famílies amb nens i ne-
nes de 0 a 6 anys i professionals. A 
les 18 hores, a la llar d’infants Tai-
tom. Organització: Ajuntament.

Divendres 22
Música per a nadons (de 6 a 18 
mesos). A les 17 hores, a la Casa 
de Cultura.

Dissabte 23
Aigua per a nadons a la Piscina 
Municipal. Grup de 6 a 18 mesos, 
a les 9:15 hores; grup de 19 a 36 
mesos, a les 13 hores.

Dilluns 25
Conte per a petits lectors (per 
a infants d’1 a 3 anys) a càrrec 
de Sandra Rossi. A la Biblioteca.

Durant la setmana del 18 al 24 
d’octubre: exposició de llibres 
de lactància materna i criança 
a la Biblioteca. Les inscripcions 
per a les activitats també es poden 
fer al telèfon 93 778 0050 (ext. 
4031). Altres xerrades i tallers, 
consulteu el programa de la Fun-
dació Hospital Sant Joan de Déu 
de Martorell.



08640 9

L'Agenda de l'octubre '21
Dilluns 18
Conte musicat!, a càrrec de Ro-
ser Cascante, per a nens i nenes 
de 3 i 4 anys.A càrrec de Roser 
Cascante. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca. Organització: EMM

Divendres 22
Club de Lectura General: “El 
pavelló nº 6”, d’Anton Txèkhov. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició 
“40 anys d’història del Club 
Atletisme Olesa”. Fins al 15 de 
novembre, a la Casa de Cultura.

Inauguració de l’exposició 
“Història del futbol olesà, 
1918-2021” i del “Club Futbol 
Olesa, 1951-2021”. Fins al 14 
de novembre, a la Casa de Cul-
tura.

Dissabte 23
Jornada 2021 del Centre 
d'Estudis Passionarium, amb 
el títol “Despullant una banda 
sonora”, a càrrec d'Eduard Vila i 
Perarnau, organista i director de 
cors. A les 18:30 hores, al teatre 
La Passió.

Taller de joieria amb la tècnica 
de la cera perduda. Aprendrem 
a modelar la cera, a fer els nostres 
dissenys i cada participant podrà 
fer la seva pròpia joia. Al cap 
d'uns dies les podrem recollir a la 
biblioteca, fetes en plata. A partir 
de 12 anys. El taller forma part 
del projecte Teixint Creacions i es-
tarà a càrrec d'Estefania Bautista 
(@_vinyart). A les 10:30 hores, a 
la Biblioteca.

Correllengua 2021. Des de 
les 19:30 fins a les 24 hores, a 
l’Escorxador. Organització: nucli 
de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua – CAL Olesa i Ajun-
tament.

Teatre infantil “La granja del 
Tío Juan”. A les 17 hores, a la 
UEC. 

Diumenge 24
Concurs de Teatre Vila d’Olesa: 
“Dansa d’agost”, de Brian Fiel, 
amb la companyia Enric Borràs 
de Sant Feliu. A les 18 hores, a 
la UEC. Organització: UEC Olesa.

Dilluns 25
4a Jornada de Salut Pública. 
Pla de salut: avaluació, adap-
tació i reptes de futur al món 
local. A les 18 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: Ajun-
tament. 

Hora del conte per a petits, 
amb la Sandra Rossi. Per a nens 
i nenes de 3 i 4 anys. A les 18 
hores, a la Biblioteca.

Dimecres 27
Menjallibres, Club de Lectura per 
5è i 6è de primària. Es comentarà 
“El meu germà es diu Jèssica”, 
de John Boyne. A les 17:30 hores, 
a la Biblioteca.

Divendres 29
LiceuBib, òpera a la biblioteca! 
Comentari i visionat de Rigoletto, 
de Verdi, a càrrec d’Albert Galce-
ran. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Teatre “McBeth con queso”. 
A les 20:30 hores, al teatre La 
Passió.

Dissabte 30
Teatre “McBeth con queso”. 
A les 20:30 hores, al teatre La 
Passió.

Diumenge 31
Teatre “McBeth con queso”. A 
les 18 hores, al teatre La Passió.

Cinema al Casal: “Un lugar 
tranquilo”. Sinopsi: una família 
intenta sobreviure a una amenaça 
extraterrestre una mica peculiar: 
"monstres" que no tenen visió, 
són cecs, però posseeixen unes 
qualitats auditives hipersensibles 
que els permeten detectar una 
presa (qualsevol cosa amb vida) 
a quilòmetres de distància. A les 
18:30 hores, al Casal d’Olesa.

Totes les activitats proposades 
en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció del 
08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de 
canvis d’última hora.
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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

Av. Francesc Macià 99
Tel 626 53 55 86
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La consulta
El nou paradigma del 
dolor crònic
El passat 13 d’octubre vam pre-
sentar a la Biblioteca el nou para-
digma del dolor crònic. L’objectiu 
de la xerrada va ser “posar llum 
a la foscor” sobre una condició 
que pateixen moltes persones a 
dia d’avui. Si no vas poder assis-
tir, en aquest article et faig cinc 
cèntims dels continguts que es 
van exposar.
En primer lloc, sabem que el do-
lor és molt desagradable, però 
precisament aquest sentiment és 
el que fa que sigui tant efectiu 
per prevenir-te de que et lesionis 
o protegir-te si t’has lesionat, 
perquè el dolor fa que et moguis, 
pensis i et comportis de manera 
diferent. El problema ve quan no 
hi ha una lesió que justifiqui el 
dolor, ja sigui perquè no cuadra 
amb una història de lesió, amb el 
comportament dels símptomes o 
simplement perquè les proves de 
diagnòstic surten correctes (s’ha 
d’analitzar cada cas en particular).
Sigui com sigui, ens trobem da-
vant de casos en els que no hi ha 
signes de lesió als teixits, però el 
dolor es real i moltes persones 
pateixen de dolor crònic sense una 
solució que acabi definitivament 
amb el patiment. Aleshores si no 
hi ha lesió, ¿per què hi ha dolor?

Em de tenir molt clar que una lesió 
és allò que passa en els teixits. 
En canvi, el dolor és la represen-
tació final de tota la informació 
que processa el cervell, no no-
més la sensorial (la que arribaria 
dels teixits), també la memòria 
d’experiències prèvies, de la si-
tuació concreta que estiguis vivint 
en el present, de la percepció que 
tens d’aquesta situació, inclús la 
informació que els professionals 
de la salut et donen i con perceps 
aquesta informació.
Tota aquesta informació es pro-
cessa al cervell per avaluar la 
qualitat de l’amenaça. Si el teu 
cervell arriba a la conclusió de que 
hi ha una possible amenaça per 
la integritat dels teus teixits, farà 
arribar a la consciència la percep-
ció de dolor. “Si posem la mirada 
només en estudiar el que passa a 
la perifèria (teixits), estarem pas-
sant per alt totes aquelles etapes 
prèvies de la sortida del dolor cap 
a la consciència”.
La informació que rebem, genera 
un poder tan gran en el nostre 
sistema de creences, que el nostre 
cervell es pot quedar atrapat en un 
estat d’alerta-protecció constant. 
El cervell estaria avaluant errònia-
ment estímuls o moviments que 
haurien de ser inofensius com una 
amenaça i per tant faria aparèixer 

en la consciència la percepció de 
dolor, perquè el que vol en defini-
tiva el teu cervell és protegir-te. 
En el 89% dels casos, les creences 
provenen de la informació donada 
pels professionals de la salut. Son 
dades d’un estudi.
¿I si la informació que has rebut 
en el transcurs del teu procés de 
dolor fos errònia? El teu cervell 
estaria extraient conclusions errò-
nies, no?
Etiquetes diagnòstiques com: la 
fibromiàlgia o tot el que contin-
gui les paraules dolor i crònic a 
una regió anatòmica del cos, po-
den estar generant aquest estat 
d’alarma-protecció. Per exemple, 
la paraula fibromiàlgia vol dir dolor 
en la fibra muscular, lumbàlgia 

crònica vol dir dolor a la regió lum-
bar de llarga durada. En cap cas, 
aquestes etiquetes diagnòstiques 
es refereixen a una lesió als tei-
xits, només parlen d’una condició 
de dolor i això, malauradament, 
pot confondre al sistema avalua-
tiu del pacient. De fet, posar una 
etiqueta sense oferir una solució 
on el pacient en sigui protagonista 
tendeix a cronificar més que aju-
dar. Si pateixes de dolor crònic i 
després de llegir aquest article 
t’han aparegut mil preguntes al 
cap, pots fer-me arribar els teus 
dubtes per e-mail a: silviagar-
cia7823@gmail.com

Sílvia Garcia Aguilera
Fisioterapeuta col·legiada 7823
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Campions!
L’equip de veterans (+50) del Club 
Tennis Taula Olesa s’ha consagrat 
al campionat de seleccions au-
tonòmiques celebrat a Linares per 
l’AEJVTM i demostrant un alt nivell 
de joc. Enhorabona!

Open Natura Kendra
Desprès d’uns quants anys tenim a 
Olesa una prova de BTT de renom 
que comptarà amb la presència 
de 500 inscrits, una cursa amb 
tres circuits  adaptats a diferents 
nivells, que transitaran per uns 
entorns espectaculars  i que faran 
gaudir a totes i tots els participants. 
La cita és el proper diumenge 24 
d’octubre i està organitzada per la 
Unió Ciclista Olesana i Open Natu-
ra. Més informació i inscripcions a: 
www.clubbtt-opennatura.com o al 
tel: 650 944 076. 

Memorial
El proper diumenge 17 d’octubre 
es celebrarà al Club Tir Arc Olesa, 
el Memorial Josep Lluís Amador. 
Hi participaran totes les divisions, 
categories i distàncies, encara que 
s’ha afegit una categoria anomena-
da “Velles Glòries” per donar opor-
tunitat a aquells arquers retirats 
(amb Llicència Federativa vigent) 
que vulguin participar activament 
en el memorial.
La concentració d’arquers serà a les 
9 hores i l’inici de la competició està 
programat a les 10 hores. La jorna-
da finalitzarà amb el lliurament de 
trofeus i un homenatge a la família 
del Josep Lluís, cap al migdia.

A la pesca!
El pescador José Antonio López de 
SUPE Olesa s'ha proclamat campió 
del Master realitzat a la ciutat de 
Monzón... Enhorabona!

Futbol Sala
El primer cap de setmana d’octubre 
el primer equip Sènior del Club 
Futbol Sala Olesa va començar la 
seva aventura a la Divisió d’Honor 
Catalana. Després de 36 dies de 
pretemporada i amb diversos par-
tits amistosos, el tècnic Josep Maria 
Coral va comentar que “enim un 
equip jove i treballador, en les ses-
sions d’entrenaments es desprèn 
un ambient molt bo que es tradueix 
en les enormes ganes que tenen 
els jugadors en demostrar el nivell 
que tenen, aquesta temporada serà 
força interessant”.
Per altra banda, el passat dilluns 
11 d’octubre s’ha organitzat una 

jornada d’entrenaments de tecni-
ficació i lúdics a càrrec dels tècnics 
del FSO, amb l’objectiu d’ajudar 
als afectats pel volcà de La Palma.

Aeròbica
El club Gimnàstica Olesa obre 
un grup d’una nova modalitat, la 
gimnàstica aeròbica. Aquesta és 
una de les disciplines més joves 
de la gimnàstica i consisteix en ser 
capaç de realitzar una coreografia 
en una rutina de 90'' introduint en 
ella algunes acrobàcies senzilles 
i elements de força. L'activitat es 
portarà a terme els dilluns i dijous, 
de 18:30 a 20 hores. Per a més in-
formació, contactar a: olesagym@
gmail.com

Scooter
L’olesà Hugo Llopart de 18 anys 
ha participat el cap de setmana 
del 9 i 10 d’octubre del Campionat 
Mundial d’Scooter, celebrat a Ma-
drid Rio. El jove ha quedat vuitè 
a la classificació mundial i tercer 
d’Espanya. Fa quinze dies havia 
competit a l’Extrem BCN on va 
quedar a la segona posició. Enho-
rabona!

Esport

PILATES
OSTEOPATIA

FISIOTERÀPIA
I ARA, 

HIPOPRESIUS!
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Déu n'hi do
Trobar lloc per aparcar al poble en 
moltes ocasions, s'ha convertit en 
una feina que combina la intuïció, 
la rapidesa i que la sort o el destí 
estiguin del teu costat. No obstant 
això, hi ha una plaça d'aparcament, 
al costat de l'skate park, que és 
només per a valents, sobretot si 
tens un vehicle baix. Les arrels no 
perdonen i poden amb qualsevol 
asfalt que se'ls interposi.

Fora de joc
Gel hidroalcohòlic i neteja a tot arreu han estat dos del tòpics més 
comuns i casi “normals” al que ens ha acostumat la pandèmia... Però 
els caixers automàtics del poble, sobre tot als caps de setmana i quan 
les oficines estan tancades, es netegen? Moltes persones utilitzen 
aquests teclats...

Empreses, entitats  i serveis
Torna el Correllengua!
El proper 23 d’octubre la CAL 
d’Olesa tornarà a organitzar un 
any més el ja tradicional Corre-
llengua, que celebra la seva vin-
tena edició d’ençà que començà 
a organitzar-se a la nostra vila 
l’any 2001. Ho farà en un format 
poc habitual per a l’esdeveniment, 
després d’un any d’aturada forçat 
per la pandèmia, amb l’objectiu de 
garantir la seguretat dels partici-
pants, organitzadors i assistents, 
i per complir amb els protocols 
COVID sense haver de renunciar a 
unes activitats atractives i obertes 
a tothom.
Aquest any, l’esdeveniment con-
centrarà els actes en una sola 
jornada, que es durà a terme a 
l’Escorxador, i que començarà a 
les 8 del vespre amb la presentació 
del llibre “Curset: mètode de cata-
là per a tothom” a càrrec d’un dels 
seus autors, en Joan Ferrús. El 
Curset és un llibre que cerca acos-
tar tant els costums com la llen-
gua catalana a tothom, des d’una 
òptica amena, satírica i farcida 
d’humor. La presentació es farà en 
format concurs, el Concurset, en 
què els humoristes Oye Sherman 
i Manel Vidal demostraran els seus 
coneixements de llengua.
A continuació, a les 22 hores, 
arribarà l’hora de l’humor, amb 
un espectacle de monòlegs coor-
ganitzat amb l’Ajuntament, a 
càrrec dels flamants còmics Oye 
Sherman, Marc Sarrats, Ana Polo 
i Manel Vidal. 
Es podrà accedir a l’Escorxador a 
partir de les 19:30 hores i s’haurà 
de disposar d’entrada, que es 
podrà reservar a través del web 
correllengua.olesa.cat.

Cine
El Casal d’Olesa proposa per al 
proper diumenge 17 d’octubre la 
segona pel·lícula del Cicle Dafil-
mFest (Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona) 
“Isabella”, a les 18:30 hores. I 
amb motiu de Halloween, el diu-
menge 31 d’octubre, la projecció 
de “Un lugar tranquilo”, de John 

Krasinski, també a les 18:30 ho-
res.
Per altra banda, els infants ja 
podran gaudir del nou taller de 
ioga, programat per al proper 13 
de novembre.

Nova consulta

Des del passat 1 de juny està 
oberta la consulta de Reflexologia 
Osteopàtica Sara Farré, a càrrec 
d’aquesta especialista en les emo-
cions a través dels peus. La seva 
eina principal son les mans que, 
segons la Sara “connecten amb la 
xarxa connectiva del cos “la fàscia” 
que envolta tot el cos des del cap 
fins als peus”. Les altres vessants 
de teràpia amb la que acompanya 
la reflexologia és la “craneopuntu-
ra” i l’acompanyament emocional 
a particulars i famílies.
Sara, nascuda a Barcelona, s’ha 
instal·lat a Olesa de Montserrat 
ara fa quatre anys i a més de 
consultes particulars, també fa 
tallers per a famílies, guarderies 

i escoles (al març va realitzar un 
d’acompanyament a Cal Rapissa).
La seva consulta està al carrer Ma-
llorca, 44B i el mòbil de contacte 
és el 691 080 045.

La Passió 2022

El passat 8 d’octubre La Passió 
d’Olesa va fer l’acte de presenta-
ció de la nova temporada 2022, a 
càrrec del president de l'entitat, 
Pere Quer i dels nous directors, 
Xavier Povill i Joan Gil.

Un euro

És el preu de cada peça de roba 
que ofereix el Voluntariat Vicencià, 
l’entitat olesana que treballa amb 
famílies en situació de vulnerabi-
litat o de risc social. Cada dimarts 
a la tarda es fa una petita fira 
de venda de roba per a totes les 
edats. Està al carrer Indústria, 135 
(Els Clossos).

Cuines d’Olesa
Aquest és el nom del nou llibre 
que està preparant Edicions Paper 
d’Estrassa per al proper mes de 
desembre. Aquesta obra perme-
trà recollir per primera vegada 

20 receptes culinàries vinculades 
amb Olesa, amb l’objectiu de po-
sar en valor els productes genuïns 
del municipi, les seves tradicions 
gastronòmiques i la seva diversitat 
cultural. Per triar les receptes que 
apareixeran al llibre, l’editorial 
olesana ha llançat una crida a les 
xarxes socials per tal que la ciu-
tadania els faci arribar els plats 
que creuen que no poden faltar al 
llibre: des de la recepta que cui-
nava la seva àvia fins a receptes 
que elaboren amb ingredients que 
compren al mercat o que cullen a 
la seva pròpia vinya.
D’entre totes les receptes rebudes, 
un jurat format per professionals 
del món de la cuina vinculats 
amb Olesa escollirà els 20 plats 
que apareixeran al llibre. Les 
receptes es poden enviar fins al 
20 d’octubre a través d’aquest 
formulari. (https://forms.gle/
m266WLAspa2nJ2dv7).
La tria de les receptes anirà a 
càrrec de Jose Tallón, xef del 
restaurant Cal Tallón, de Josep 
Sucarrats, periodista especialitzat 
en gastronomia i director de la re-
vista Arrels, d’Eva Hausmann, xef 
experta en disseny de receptes, 
estilisme gastronòmic i càtering, 
de Jordi Torras, destacat cuiner 
olesà i antic xef del restaurant 
Tastafins, i de Quim Moreno, editor 
d’Edicions Paper d’Estrassa. 
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Per molts anys!
Octubre Amparo Redón Bertolín (65), Ana María Flores López (66), Angel Martínez (58), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (43), Azucena Domene Delgado 
(63), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (69), Clara Fortuny (22), Claudia Fernández Duarte (19), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (64), David Rodríguez Piedad (43), Dolores 
Bermúdez Vicente (89), Elsa López (30), Esteban Rodríguez Caparrós (74), Fernando Ramírez Doblas (85), Francisca Ramírez González (86), Gala Sales Alcobet (11), Genís 
Carbó (50), Gerard Plà Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat (46), Jara González Requena (18), Jennifer Baez Passarge (28), Joaquín Parra Vicente (65), 
Jordi Daniel Jiménez Conde (32), Jorge Sala Calvera (74), Josep Almasqué Gil (51), Josep Anton Domínguez (83), Júlia Fortuny (24), Kyra Torres Bagües (19), Laia Buch (22), 
Laia Montes Porta (25), Lucía García (17), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó Agut (17), Marcelo Fraile Minuto (53), Marta Xairó (37), Matías Fraile Avalos (26), Meritxell 
Montes Vicente (25), Meritxell Planas Aranda (46), Meritxell Vendranas Mata (37), Mireia Arévalo Poquet (43), Mireia Montes Almoguera (27), Nieves García Compte (85), Noe 
Vidal (43), Núria Aymarich Lavado (17), Oriol Maldonado Solà (23), Oscar Montes Vicente (15), Paco Fernández Garzón (51), Paula Pujol Fernández (26), Pilar Pérez Balsera 
(77), Ramón Pérez Artola (50), Rosa Guillamón Subirana, Santos Forn (55), Sònia Jobé Bosch (37), Toni González Granel (50), Victor Padilla Gómez (31), Xavier Artiles Tejero 
(37), Yesika Ortiz Abenza, Yolanda López Bertrán (56).

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 (opcio-
nal), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció (tel: 635 810 173). 08640

FELICITATS 
BLAI! 
JA TENS 
DOS ANYS!
Els papes i la tata  
t'estimem molt!
24 de setembre

g Es lloga local molt cèntric a Olesa, 
de 55 m2. Interessats, trucar al tel:  
686 860 332.

g Busco en alquiler económico, ma-
sía, o casa, con terreno agrícola, 
para tener animales de granja y cor-
deros, que me pudieran dar permiso 
como núcleo zoológico el Departa-
mento de Agricultura y Ramaderia. 
E-mail : niemer@hotmail.com

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

g Estudiant d’Enginyeria precisa de 
classes d’Estadística per part de 
llicenciat de Mates o Estadística, a 
Olesa o rodalies. Tel: 616 024 023.

g Tècnica sociosanitària ofereix servei 
integral a gent gran i persones depe-
nents. Tel: 610 346 499 (Susana).

g Busco hostal con restaurante, y a 
ser posible con piscina, de alquiler 
económico con opción a compra. 
E-mail: niemer@hotmail.com

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 asistencial, se ofrece para 
cuidar personas mayores y tareas de 
enfermería. Tengo amplia vocación por 
mi profesión y buenas habilidades co-
municativas. Disponibilidad 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 curaciones si 
es necesario, y ser una gran compañía 
para ellos. Tel: 643 231 552.

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 Compro o alquilo huerto, terreno, 
vinya con agua y caseta en la zona 
de Olesa. Tel: 606 164 839 (Enri-
que).

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 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 cor-
riente. Tel: 666 792 981 i 667 470 
460.

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

g Busco trabajo de limpieza de loca-
les, comercios o pisos de agencias 
para entregar. También me ofrezco 
para acompañamiento de enfer-
mas/os en el hospital de Martorell 
(torno noche). Tel: 691 058 458.

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

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

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

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

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

FELICIDADES MIS PRINCESITAS 
Felices 7 añitos Salma y Sofia
De mami y papi

PER MOLTS 
ANYS!
En el teu 61è 
aniversari 
marimonja 
Encarna. 
T'estimem.




