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Tardor Cultural

L'Agenda del novembre '21
Dimecres 10

Dijous 18

Dimecres 24

Menjallibres, club de lectura infantil
(5è i 6è EP), amb la Núria Colom i la
Marta Puig. A les 17:30 hores, a la
Biblioteca.

18ª Mostra de Cinema Espiritual
de Catalunya. Projecció de “La
Pregària”. Presentació i col·loqui a
càrrec de Mireia Luna Santos, coordinadora del Cabalbaix. A les 18 hores,
a la Casa de Cultura. Organització:
Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Taller “Enigmes”. La Caputxeta, en
Patufet, la Blancaneus són realment
com ens els han explicat? Per a nois i
noies a partir de 10 anys, amb la Mon
Mas. A les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 11
Hora del conte per a petits lectors (d’1 a 3 anys), a càrrec de la
Sherezade Bardají. A les 18 hores, a
la Biblioteca.

Divendres 12
4º Edició de la Nit de l'Esport local. A les 19 hores, a l’Escorxador.
Organització: Ajuntament.

Dissabte 13
Taller de ioga per a infants (8 a 12
anys), a càrrec de Sara Cordón. A les
11 hores, al Casal.
“Black”: espectacle multidisciplinari de petit format. A les 20 hores,
al teatre La Passió. Organització: La
Passió.
Llegim el teatre: “Nosaltres” (“A
nosotros nos daba igual”), d’Helena
Tornerosota. Conduït per l’Espe Piñero i l’Alba Soler. A les 11 hores, a la
Biblioteca.

Diumenge 14
Cursa de 5 km i Caminada solidàries Can Llimona. A partir de les
9 hores, des de l’escola Daina Isard.

Dilluns 15
Curs “Desenvolupament de competències tecnològiques per a auxiliars de cuina”. A les 9:15 hores,
a Cal Rapissa. Organització: Promoció
Econòmica. També, els dies 17, 22, 24
i 29 de novembre.

Dimarts 16
Hora del conte científica, a càrrec
de Luciferases, adreçat a nens i nenes
a partir de 5 anys. A les 17:30 hores,
a la Biblioteca.

Divendres 19
Laboratori de lectura: “Tirallongues”, de Rodari. Taller familiar per
a nens i nenes a partir de 7 anys. A
les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 20
Taller de ceràmica, amb la Marta
Comellas (@lapaparota), dins el cicle
Teixint creacions. Dues sessions, a les
10 i a les 11:30 hores, a la Biblioteca.
Concert solidari de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona
dirigida per Carlos Checa. El concert
és en benefici del projecte solidari
Olesa Accessible. A les 18:30 hores,
al teatre La Passió.
Concert de Pep Lladó. Presentació
del disc "Les petites certeses". A les
22.30 hores, a l'Escorxador.

Menjallibres, club de lectura infantil
(5è i 6è EP), amb la Núria Colom i la
Marta Puig. A les 17:30 hores, a la
Biblioteca.
Presentació del llibre: “Calladita
no estás más guapa”, a càrrec de
la seva autora, Marta Pérez Dorao. A
les 19 hores, a la Biblioteca.

Dijous 25
Conferència “René Girard”, a
càrrec de Xavier Garcia-Duran, professor de filosofia. A les 19 hores, a
la Comunitat Minera Olesana. Organització: OlesaAteneu.

“Chomón” per als nens; recull de
vuit films amb elements màgics
que neixen de l’eterna dualitat del
bé i el mal. Els contes seran narrats
en directe i es parlarà sobre com es
feien els efectes especials en els inicis
del cinema. A les 10:30 hores, Chomón per la mainada (5 a 7 anys); a
les 12 hores, Chomón màgia, pòcimes
i fades (7 a 10 anys). Al teatre El
Casal. Organització: El Casal d'Olesa
amb la col·laboració de FilmoXarxa i
la Federació Catalana de Cineclubs.
18ª Mostra de Cinema Espiritual
de Catalunya. Projecció de “Especials”. Presentació i col·loqui a càrrec
d’Alfred Hidalgo Cerulla, psicòleg especialitzat en autisme. A les 18 hores,
a la Casa de Cultura. Organització:
Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Presentació de l’Associació TEA El
Globo Azul. Taller per a famílies amb
infants amb autisme, amb intercanvi
d’experiències. A les 18:30 hores, a
la Biblioteca.

Divendres 26
Club de Lectura General, a càrrec
de la Marta Puig. A les 18 hores, a la
Biblioteca.
Hora del conte: la pallassa Petra
torna a la Biblioteca en una sessió
especial per commemorar el Dia contra la violència de gènere. Recomanat
a partir de 4 anys. A les 18 hores, a
la Biblioteca.

2021
2021
Auditori de
2021la Casa de Cultura

Salvador Casas, 26 - Olesa de Montserrat

La Pregària
18 de novembre
18.00 h

Presentació i col·loqui:
Conferenciant: Mireia Luna Santos,
coordinadora Cabalbaix i terapeuta familiar.

2021 2021
Presenta acte: Sara Valls Duran,
2021
Presidenta de l’Associació Col·lectiu
d’Olesa.
Auditori deMisteris
la Casa
de Cultura
Aplicació
les mesures
vigents.
Salvador Casas,
26 -deOlesa
deCOVID
Montserrat

Activitat gratuïta.

Especials
27 de novembre

Dissabte 27
Storytime for babies, hora del conte
en anglès per a menuts d’1 a 2 anys.
A les 11 hores, a la Biblioteca.
Inauguració de l'exposició i
col·loqui “Pilat i Clàudia: l’executor
i la consciència”, sobre les figures
de Ponç Pilat i Clàudia Pròcula en el
marc de la sèrie “Personatges amb
Passió” de la mà del Centre d'Estudis
Passionarium. A les 18:30 hores, a
l’Espai d’Art del teatre La Passió.

18.00 h

Presentació i col·loqui:
MostraMostra
adherida
a: a:
adherida
Conferenciant: Alfred Hidalgo Cerulla,
Mostra adherida a:
Psicoleg infantojuvenil especialitzat en
autisme.
Presenta acte: Laura Rodriguez Piedad,
Presidenta de l’Associació “El Globo Azul”.
Aplicació de les mesures COVID vigents.

Activitat gratuïta.

Mostra adherida a:

Mostra
adherida
Mostra
adherida
a: a:

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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Editorial
Déu n’hi do!
El “Theatrum mundi” (teatro del
mundo) es un tópico literario que explica que la sociedad, el mundo o la
existencia misma se configuran como
teatro o una pieza teatral. Mediante
esta metáfora, Platón explicaba que
los humanos son y funcionan como
marionetas.
Vivimos inmersos en una cultura del
copiar y pegar, sin siquiera tener una
mínima lectura o mirada crítica sobre lo que nos quieren hacer creer.
Consumimos horas de televisión y de
“google-noticias” que ni tan siquiera
sirven para hacernos reflexionar sobre
lo que realmente ocurre en el mundo
en el que estamos y del cual somos
protagonistas principales y.… fundamentales. Miramos para otro lado
cuando se avecina el terror del próximo apagón mundial y lo primero que

se nos viene a la mente, es comprar
pilas, velas, linternas y demás artilugios necesarios para pasar el temblor.
No nos damos cuenta de que el cuento
que nos están contando no tiene un
final feliz y nos hacen ir y venir como
títeres en un circo montado a la perfección para que nuestras reacciones
sean las previsibles, las que ya saben
que tendremos.
Se nos pasa la vida mientras nos preocupamos por lo que hace o no hace
el vecino, mientras distraen a la masa
con noticias disfrazadas de realidad,
mientras nos esforzamos por criticar
por redes, sin argumentos ni piedad,
bajo el manto del anonimato y sin
medir las consecuencias que tendrán
nuestros posts; mientras nos pasamos
gran parte del día desahogándonos
por Face o Insta, dejamos para otros
la dura tarea de activar soluciones o
intentar alternativas. Y de esta ma-

nera, nos queda poco para avanzar
como sociedad. Dejamos de lado los
temas realmente importantes y donde
tendríamos que poner todos nuestros
esfuerzos para mejorar, como, por
ejemplo, la salud pública. Parece ser
que casi dos años de pandemia poco
han servido para que las autoridades
político-sanitarias se decidan a apostar por un sistema público de salud
eficiente, práctico y de cara a la población. En Olesa, la incorporación de
una médica y la vuelta con las agendas nominales (tendrás visita con tu
médico no con el que toque) durante
este mes de noviembre, seguramente
ayudarán, pero no son suficientes. La
falta de personal administrativo, de
enfermería y de médicos especialistas,
así como la ampliación de las instalaciones para cumplir con unos mínimos
necesarios sigue siendo la inacabada

hoja de ruta de quienes están en la
cúspide de las decisiones en materia
de salud. Es hora de no olvidarse de
la cantidad de sanitarios afectados o
muertos por la pandemia, de un hospital comarcal desbordado e incapaz
de asumir, matemáticamente, la gran
cantidad de visitas que demandan
los pueblos de alrededor, entre ellos,
Olesa.
Mientras tanto, a la Núria le han dado
un diagnóstico fatal sobre su pecho,
al José Luis le habían dado día y hora
para su tratamiento, pero no llegó a
tiempo, y el Xavi llora el suicidio de su
sobrino Fran, cansado de seguir con
su vida, en este mundo hostil que se
le proponía. Ejemplos tan reales como
estos hay muchos. Ya no se puede mirar más para otro lado: ni nosotros, ni
los que toman las decisiones políticas.
Periòdic 08640

De les 08 h. del matí a les 22 h. de la nit

Farmàcies de torn diürn - novembre 2021
dillluns 1
dimarts 2
dimecres 3
dijous 4
divendres 5
dissabte 6
diumenge 7
dilluns 8
dimarts 9
dimecres 10

dijous 11
divendres 12
dissabte 13
diumenge 14
dilluns 15
dimarts 16
dimecres 17
dijous 18
divendres 19
dissabte 20

CASAL
BARGALLÓ
VENDRANES
BERENGUER
LEY
ST. BERNAT
CASELLAS
BARGALLÓ
VENDRANES
BERENGUER

BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22
BERENGUER Anselm Clavé, 114
CASAL Sant Pere, 27
CASELLAS Colon, 91

T.
T.
T.
T.

93
93
93
93

778
778
778
778

75
01
72
21

43
86
34
19

LEY
ST. BERNAT
CASELLAS
CASAL
VENDRANES
BERENGUER
LEY
ST. BERNAT
CASELLAS
CASAL

diumenge 21
dilluns 22
dimarts 23
dimecres 24
dijous 25
divendres 26
dissabte 27
diumenge 28
dilluns 29
dimarts 30

LEY Alfons Sala, 41
ST. BERNAT Argelines, 96
VENDRANES Barcelona, 57

BARGALLÓ
BERENGUER
LEY
ST. BERNAT
CASELLAS
CASAL
BARGALLÓ
VENDRANES
LEY
ST. BERNAT
T. 93 778 15 39
T. 93 778 10 36
T. 93 778 40 48
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Això passa al poble
Campanya
El passat dimecres 3 de novembre s’ha
presentat la que serà la 13a edició
del Gran Recapte d’Aliments, una de
les fites solidàries més importants que
se celebren a Catalunya i que es durà
terme entre el 19 i el 27 de novembre,
impulsada pels Bancs dels Aliments. La
campanya tornarà a ser amb donacions
monetàries als diferents punts de recollida, que es destinaran a l’adquisició i
distribució d’aliments. L’any passat es
van aconseguir més de 7 milions d’euros
que van permetre aprovisionar més de 5
milions de quilos d’aliments, tant bàsics
(oli, llet, pasta, arròs) com altres d’alt
valor nutritiu (ous, peix o pollastre).
La principal novetat d’aquesta edició
és la incorporació del petit comerç. A
través d’una nova APP es pot digitalitzar
tot el procés de donació. Aquesta APP,
dissenyada amb l’assessorament de
KPMG i desenvolupada per la start-up
OARO, permet de manera molt senzilla i en només 3 clicks registrar una
donació a través del dispositiu mòbil
del personal de la botiga. Mitjançant
la tecnologia blockchain, les donacions
queden registrades i es vinculen a una
entitat social de la mateixa localitat o
barri, per tal que, un cop finalitzada la
campanya, s'adquireixin els productes
d’alimentació que més necessitin amb
el saldo disponible en cada establiment.
Per a ser voluntari del Gran Recapte cal
registrar-se, de manera molt senzilla,
al web www.granrecapte.com.
Per a fer donacions:
- Web: (www.granrecapteonline.com)
del 11 de novembre fins al 11 de
desembre.
- Supermercats: des del 19 al 27 de
novembre es podran fer donacions
monetàries a les caixes a través d’un
codi. Els dies 19 i 20, alguns punts de
recollida amb més públic contarà amb
la presencia de personal voluntari.
- Bizum 33596. Les webs de les
diferents cadenes de distribució
d’aliments on es podran fer donacions quan els clients facin la compra
online.

Turisme
Diferents representants de l’Ajuntament
i agents públics i privats es van reunir
per iniciar el procés de disseny de la
futura proposta turística que Olesa
acabarà oferint, sota la marca “Turisme Vivencial”. Es va fer una primera
jornada de formació i obtenció de

col·laboracions per la creació de diferents productes turístics del municipi
on van participar una desena d'entitats
com l'Associació Misteris Olesa, la
Fundació Agrícola Olesana, Arrel Acció
Cultural, El cafè del Teatre, La Passió i
la Fundació Arts i Oficis.
El projecte pretén impulsar una oferta
turística que promociona i enforteix els
vincles dels visitants amb el producte
local i l’entorn i ja compta amb una
desena d'entitats i agents públics i privats que hi participen. Els interessats
es poden posar en contacte amb el
departament de Promoció Econòmica
de l'Ajuntament.

Gent gran
Olesa disposa d’una nova Guia local
per fer front als maltractaments de
les persones grans. El document s’ha
presentat el passat 2 de novembre a
l’Ajuntament en el marc d’un acte que
ha servit per donar a conèixer una
nova eina que permetrà al conjunt de
professionals del territori gestionar
i afrontar de manera coordinada les
diferents situacions de maltractaments
que poden afectar les persones grans.
La guia és un document tècnic per
formar professionals i agents. Defineix
les tipologies de maltractaments i els
factors de risc i de protecció; descriu
els maltractaments que es poden patir
a les institucions; els procediments de
treball i circuits d’actuació i els aspectes legals i les mesures a emprendre
per a la protecció jurídica de les persones grans.
El document ha estat elaborat per
l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i les i les professionals de diferents recursos que treballen
amb persones grans com tècnics de
serveis socials, de salut pública, policia
local, CAP, Hospital sociosanitari, el
programa d’atenció domiciliària PADES,
Residències d’avis, Mossos d’Esquadra,
empresa de Servei d’atenció domiciliaria, teleassistències, l’Associació
Voluntaris d’Olesa (AVO) o Creu Roja,
entre d’altres, que han treballat des
d’una perspectiva transversal, interdisciplinària i interseccional.

Més a prop
La Policia Local d’Olesa ha estrenat, fa
un mes, una nova unitat de relacions
amb la comunitat, de policia de proximitat. L’objectiu que es persegueix és
el de facilitar que els veïns i veïnes
disposin de referents i mantinguin un
contacte més directe amb la policia

local. La unitat està formada per dos
agents que patrullen a peu pels carrers
del municipi. Per tal d'arribar a tots els
barris es desplacen en dos vehicles
motoritzats.
Aquest model, que permet un contacte
més directe amb la ciutadania, està
basat en el diàleg i la mediació per tal
de preveure i resoldre els conflictes ciutadans, ja que els agents poden captar
directament les necessitats escoltant
les demandes o peticions, realitzant
les possibles actuacions treballant de
forma planificada. Aquest vincle més
proper i constant fa que els agents

també es converteixin en referents del
veïnat on patrullen.

A trobar feina!
L'Ajuntament organitza càpsules gratuïtes d'orientació en línia per ajudar
a trobar feina. El curs consta de cinc
sessions per ajudar a cercar feina
que tractaran aspectes com elaborar
un currículum, el mercat de treball,
l'entrevista de feina, la recerca de feina
per internet i treballar a l'administració,
en cinc sessions al mes de novembre.
Per a més informació, podeu contactar
a: promocio@olesademontserrat.cat
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Això passa al poble (cont.)
Canvis
En compliment a la llei de Memòria Històrica i d’acord amb el que ha acordat
la Comissió del Nomenclàtor d’Olesa,
l’Ajuntament canviarà el nom de diferents carrers del municipi.
A Olesa, la memòria històrica es reivindica en l’espai públic amb elements i
accions com ara el Memorial 158, les
llambordes Stolpersteine en homenatge als olesans i olesanes que van ser en

Correu

Quatre
anys sense
tu, papa
El passat 3 de
novembre va fer
quatre anys que
ens vas deixar
en un divendres
plujós i rúfol,
com si el cel
també estigués
trist de la teva partida, encara que
el mateix cel t´ha acollit al costat de
família i amics que també han marxat.
Saps que et trobem molt a faltar papa?
Havíem de fer moltes coses plegats i no
va ser possible, perquè tot va ser molt
ràpid i malgrat això vàrem aprofitar fins
a l’últim moment. Recordo que uns dies
abans vas menjar aquells panellets fets
a casa, acompanyats d’unes castanyes
i moniatos: només uns dies abans, qui
ho havia de dir!
Van ser mesos de lluita i de patiment,
d’entrada i sortida de l’hospital i de
cercar els millors professionals perquè
estiguessis el més ben atès possible,
però va arribar el moment dolorós i no
vàrem poder fer res més.
Aquest sentiment de tristor i de buidor
per la teva absència ja saps que s’ha
anat transformant en un sentiment de
felicitat i de gratitud, hem estat afortunats de viure al teu costat, per tots els
records i moments que hem compartit
i d’estimar-te fins a l’infinit.
No són bons moments els que estem
passant en l’àmbit personal i social,
però sabem que et tenim a tu i la teva
força que ens ajuda a viure i a poder
aplicar tot el que ens vas ensenyar: fer
el bé, ajudant als altres, i defensant la
veritat i la integritat d’un mateix davant
els obstacles que molts "elements" et
posen al davant, però saps què, papa?,
ho superarem tot perquè tenim la força
necessària per aixecar-nos i viure amb
plenitud!

camps de concentració o, properament,
el canvi de nom a dos carrers i una
plaça olesana amb rèmores a l’herència
de la dictadura. És el cas de la Plaça del
Terç N. S. de Montserrat, i els carrers
d’Alfons Sala i del Duc de la Victòria.
Properament, aquests llocs canviaran
oficialment de nom. El carrer d’Alfons
Sala esdevindrà el carrer dels Arbres. El
carrer del Duc de la Victòria passarà a
dir-se carrer de Rosa Venes i Clusas. I

la plaça del Terç de Nostra Senyora de
Montserrat ja va ser batejada el 2016,
de manera simbòlica aleshores, com a
plaça de la Dignitat.

La mare està trista però et recorda
amb un somriure sovint, ja n’ha fet 90
anys i va camí dels 91 amb un cap clar,
però minvada físicament: l’Enrica i jo la
cuidem i no la deixem en cap moment.
Ella és l’última persona estimada que
ens queda a l’Enrica (la meva dona a la
qual sempre vas considerar una filla) i
a mi d’aquella gran família que es va
començar a crear fa 10 anys amb tu, el
tiet Jaume i la meva sogra Mercè i que
malauradament ens heu anat deixant
per vetllar per nosaltres des del cel.
T’hem estimat, t’estimem i t’estimarem
sempre!
Jaume Mañà i Casals

a la nostra vila molts i diversos espais
públics (carrer, placeta, porxo, parc, grup
d'habitatges i biblioteca Santa Oliva).
2) A la sala de lectura de la biblioteca
hi ha un "poema visual corpori" fet
expressament per Joan Brossa titulat
"Lletra ballarina".
3) Joan Brossa fou un artista que va
abastar diverses facetes de l'art de
forma àmplia i interdisciplinària: poesia,
prosa, teatre, cinema, música, opera,
cabaret, resultant una obra satírica,
punyent, irònica, crítica, lúdica i fins i
tot irreverent, sempre amb una fidelitat
absoluta a la llengua catalana.
4) Olesa de Montserrat té, doncs, una
instal·lació artística d'un autor reconegut a tot el món (ha exposat a Barcelona, Nova York, Tòquio, Berlín, etc.) i
abastament premiat (Premi Nacional
d'Arts Plàstiques, Premi Nacional de
Poesia, Premi Nacional de Teatre, Medalla Picasso de la UNESCO, etcétera).
Així doncs, amb aquests antecedents,
com es pot negar, sense posar-se vermell, que Joan Brossa no té cap lligam
amb Olesa?. Sr. Xavier Rota, regidor
de Cultura, la "Lletra ballarina" hauria
de formar part dels itineraris turísticculturals olesans, ara per ara limitats
quasi exclusivament a La Passió, els
Misteris i al 1714. Quin localisme més
carrincló i estret!!!
Curiosament, a la mateixa acta de la
comissió, es proposaven quatre dones
per a substituir el nom del carrer Duc
de la Victòria: Joana Raspall, Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal o Muriel
Casals. No em molesta, al contrari,
m'agrada, però no tenen (que jo sàpiga) cap mena de relació, ni personal ni
professional amb Olesa de Montserrat,
al contrari que Joan Brossa que “només
va fer una obra escultòrica dins l'espai
de la Biblioteca". Té una doble vara de
mesurar el nivell de les relacions olesanes el senyor regidor de Cultura?
Jo diria que Joan Brossa era un artista massa iconoclasta, inconformista i

Localisme carrincló i estret
Fa més de tres anys vaig proposar a
la Comissió de Nomenclàtor d'Olesa
el canvi de nom de la Biblioteca Santa
Oliva pel de Biblioteca Joan Brossa, fent
ús del dret a la participació ciutadana
que tant predica l'Ajuntament. Ningú ha
tingut el detall de contestar-me ni que
sigui per deferència.
Per tres vegades, el regidor de Cultura i
Memòria Històrica, Joventut i Llicències
i Disciplina Urbanística i president de
la Comissió de Nomenclàtor, Sr. Xavier
Rota em va dir que rebria una resposta
ben aviat; tres vegades!!!. Fart que
m'aixequés la camisa, acollint-m’hi al
Reglament de Participació Ciutadana,
vaig demanar accés a les actes de la
comissió i em vaig trobar que aquesta
ja s'havia reunit el 18 d'octubre de 2018
i a l'acta de la sessió consta literalment
que "Pel que fa al canvi de nom de la
Biblioteca Santa Oliva pel de Biblioteca
Joan Brossa, el president diu que el
nom proposat no és adient per al lloc,
ja que no era una persona vinculada
directament amb Olesa, sinó que només
va fer una obra escultòrica dins l'espai
de la Biblioteca".
La meva proposta la vaig fonamentar
en els següents motius:
1) Santa Oliva de Palerm, ja té dedicada

A més, es faran correccions lingüístiques a altres vials. El carrer de Metge
Carreras passarà a ser carrer de Metge
Carrera. El carrer Argelines serà carrer
Angelines i el mateix passarà amb el
passatge Argelines, que es dirà passatge Angelines.

trencador per a determinades i determinants patums i si, a més a més, toquem a Santa Oliva encara s'esvalotarà
el galliner, i això no interessa al partit
governant.
Martí Obiols Casanovas

Farmàcies
Són molt els dies, que degut a la meva
malaltia, haig de passar per la farmàcia
i em va cridar l’atenció que havia persones que no pagaven res, vaig pensar
que cobraven menys del retiro, però
tenen al banc ple de diners, no estaria
bé que miréssim les dues coses? Potser
sóc massa exigent? Però hi ha tantes
persones faltades de diners.
Maria Mercè Boada
El periòdic 08640 no es fa responsable del
contingut de les cartes (opinions, comentaris, rèpliques i suggeriments d’interès
general, respectuosos cap a les persones i
institucions), i es reserva el dret de publicarles i resumir-les si és necessari. Els articles
que no es publiquen en aquesta edició per
falta d’espai, sortiran a les properes edicions. Les cartes per a aquesta secció s’han
de signar amb el nom i cognom de l’autor,
DNI, telèfon i adreça. S’han d’adreçar a
l’a/e: periodic08640@gmail.com
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Cuida't
TERÀPIES NATURALS
Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

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

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

Un restaurant amb ànima i actitud.
Passatge Font Can Solé, 6
08640 Olesa de Montserrat
T. 93 410 84 71

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

Llar

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

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

Tel: 938 31 49 58

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
93 778 56 84
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es

elbloc

1 anys blocolesà
fossin els primers regidors del Bloc
a entrar a l’ajuntament (per bé que
Segado ja havia estat regidor entre el
1999 i 2003).

Quan el 2015 Salvador Prat va renunciar a encapçalar la llista del Bloc
per a les eleccions municipals, ho va
fer tot explicant que creia més en els
projectes que en les persones, més en
les vàlues col·lectives que en els mèrits
individuals i que, per aquest motiu, “el
projecte del Bloc Olesà seguirà, creixerà i millorarà”.

La feina constant dels dos regidors
fent una oposició constructiva (més de
400 propostes i al·legacions ho avalen)
va permetre que 4 anys més tard, a
les eleccions de 2007, el Bloc gairebé
dobles els vots: dels 870 va passar a
1714, i aconseguís cinc regidores/rs.
Amb més presència a l’ajuntament, el
treball es va multiplicar i va ser constant: oposició forntal al sou desorbitat
de l’alcalde i dels càrrecs de confiança
(govern tripartit PSC, CiU i Iniciativa),
denúncia dels incompliments del contracte de recollida d’escombraries,
proposta d’un referèndum sobre la
construcció de pisos al barri de La
Central, presentació d’un pressupost
alternatiu per estalviar 1 milió d’euros i
mirar de refer una economia municipal
cada vegada més ofegada i endeutada, que es reflectia en un poble cada
vegada més degradat... una gran,
gran, gran quantitat de propostes per
millorar Olesa.

Volem recordar aquestes paraules
enguany, el 2021, perquè fa just 10
anys que el Bloc Olesà va començar
a governar l’ajuntament d’Olesa de
Monsterrat.
La trajectòria política del Bloc, però,
neix molt abans: l’any 2003, fruit de
la unió de la secció local d’Esquerra
Unida amb Olesans i Olesanes per la
participació, un grup de gent heterogènia, interessada només -i no és poc- a
millorar la política municipal, és a dir,
MILLORAR OLESA.
El Bloc Olesà es va presentar a les
eleccions municipals del 2003 per primera vegada. Els 870 vots d’aquelles
primeres eleccions van permetre que
Salvador Prat i Joan Segado (Nico)

Evolució del vot del Bloc.

projectes que en les persones i, com
havia fet Prat 4 anys abans, no es va
presentar a les eleccions de 2019. Les
va encapçalar l’actual alcalde, Miquel
Riera, regidor d’urbanisme durant el
període 2015-2019.

Olesa té Solució
El 22 de maig de 2011 el Bloc Olesà es
tornà a presentar a les eleccions amb
un lema de campanya que és tota una
declaració d’intencions: “Olesa té Solució”. Olesa ens va fer confiança i vam
obtenir 2980 vots i 9 regidories. Aquell
projecte sorgit el 2003, amb empenta
i treball, s’imposà als partits de tota
la vida. L’equip del Bloc començava,
ara fa deu anys, el seu treball liderant
l’ajuntament. Tocava demostrar que el
que dèiem des de l’oposició, ho faríem
al govern. I ho vam fer (us ho expliquem
tot seguit).

Som Fets. Som Olesa
“Som Fets, Som Olesa” va ser el nostre
lema per a les eleccions del maig del
2019. Som Fets perquè el compromís
amb tot allò proposat al nostre programa és veu reflectit amb un grau
d’acompliment que arriba gairebé al
80%. Un grau altíssim a què no arriba
gairebé cap partit en cap àmbit. I Som
Olesa perquè a diferència dels partits
d’abast nacional, la nostra única finalitat, ambició i fidelitat política és Olesa
i la seva millora constant. Ara fa dos
anys, els 3387 vots aconseguits ens
va permetre tornar a ser majoria: 8
regidories

Encara més per Olesa
Fruit d’aquella enorme feinada en un
context de crisi econòmica general, el
2015, amb el lema “Encara més per
Olesa”, vam tornar a merèixer la vostra
aprovació: el Bloc Olesà, encapçalat
per Pilar Puimedon, va rebre 4585 vots
i 12 regidories de 21: majoria absoluta.
Els projectes durant el mandat 20152019 van continuar dia rere dia, sense
treva. El 2019, Puimedon també va fer
seva la consigna de creure més en els

Ara, quan fa 10 anys d’aquella primera
victòria que ens va permetre governar
l’ajuntament, volem remarcar i resumir el que hem fet al llarg d’aquesta
dècada.

Evolucio romanents.
Sanejament economia municipal.

2003
2 regidors

870 vots 9,19%
2007

5 regidors

1714 vots 19,8%
2011
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Retribucions
càrrecs polítics.
Hem rebaixat en
un milió d’euros
per mandat les
retribucions de
càrrecs polítics i hem
eliminat els càrrecs de
confiança.

9

Impostos: IBI
Càrrega impositiva
per sota de la
mitjana comarcal i
de país.

11
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8 regidors

M

Gestió recursos públics en
telefonia.
Al 2010 es pagaven 1000€
mensuals de línies telefòniques
sense servei.

20

3387 vots 31,7%

20

2019

6.

6

12 regidors

4585 vots 49%

0

1.

88

2015

6

9 regidors

2980 vots 33,4%

2011

4.566.877 €

2012

2.384.602 €

2013

1.591.445 €

2014

780.000 €

2015

3.531.000 €

10 anys
d’inversions

2016

1.538.000 €

2017

2.020.000 €

2018

6.543.000 €

2019

5.951.000 €

2020

1.728.000 €

Millores en la
qualitat d’equipaments
i espai públic.

2021-2022		4.566.877 €

2011-2015

RAMBLA
PAVELLÓ SANT BERNAT
COMPRA PAV. BASQUET OLESA
UAR 1 CALVARI – BENET MARGARIT
RAMBLA CLOSSOS
LL. BARRIS – CARRERS CASC ANTIC
PL. NOVA
URB. CARRER CALVARI
PARCS INFANTILS
CAL RAPISSA
APARCAMENTS DISSUASSORIS

32.400.000 €

2015-2019

CAMÍ DEL RIU
CAMÍ DEL CEMENTIRI
ACCES RIBES BLAVES
CANALITZACIÓ RIERA
CAL PUIGJANER-TORRE DEL
RELLOTGE
ENLLUMENAT LED
ESCORXADOR
PARCS ESCORXADOR I PUIGVENTOS
RAMBLETA DEL PRIORAT
HABITATGE PÚBLIC

2019-2021

PAS VIANANTS SOTA C55
NOVA COMISSARIA
COMPLEX ESPORTIU SALV BOADA
CAMÍ DE LES PUJADES
PLAÇA FLEMING – CEMENTIRI VELL
CAL CANDI
AV. FRANCESC MACIÀ
PONT DE LA KAO
SOLAR PER UNA PLAÇA A
L'EIXAMPLE
PARC I SOL PÚBLIC A CAL CANDI

Origen fons d'inversió:
Fons pròpis (romanent)
Endeutament
Subvencions
Grau de compliment
programa electoral.

2011 - 2015 75%

MÉS INVERSIONS DE MANTENIMENT EN TOT EL MUNICIPI I ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS.

•
•
•
•

Memòria històrica (llambordes stolpersteine), Plafons indicatius del patrimoni local
Segell de transparència municipal: 100% des de l’any 2014.
Pressupostos participatius: 2017, 2019, 2021
Inversions, administració digital i xarxa wifi pública

Serveis Socials. Gràfic evolució
pressupost.
Hem triplicat els recursos en Serveis
Socials.

Serveis Social.
Evolució hores SAD.
Hem multiplicat per 10 el pressupost i
les persones ateses pel Servei d’Atenció
Domiciliaria.

4.966

2010

2015 - 2019 76%

Habitatges lloguer social.

2010 24 habitatges

Persones ateses 43
2020 89 habitatges
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2021
35.000

Persones ateses 504
2023 122 habitatges
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Professionals

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

Av. Francesc Macià 99
Tel 626 53 55 86

MIQUEL CORTÉS
Especialitat
àrea laboral
Tel. 93 778 16 44
mcortes@icab.cat

Serveis

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

www.dbpservicios.eu

08640 Olesa de Montserrat

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

.
.
.
.
.

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

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

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

RAMBLA TORRENTET 16 - LOCAL 2
MERCAT MUNICIPAL ABRERA
EDIFICIO MERCADONA

672 - 227 - 342
672 - 227 - 532

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries
Carrer Salvador Casas, 33-37 T. 93 775 79 28
08640 Olesa de Montserrat

montse@dospunts.es

www.dospunts.es

Codi postal: 08700
Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99
Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

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

Patchwork

623 387 830

Codi postal: 08700
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

11

08640

El bagul de la història

El Porrer d’Olesa era la persona que,
portant la porra, símbol de la dignitat i
autoritat municipals, estava present en
tots els actes del nostre Ajuntament, i
obria la marxa del Comú quan aquest
sortia de la Casa de la Vila.
En un principi, parlem del segles X i XI,
el porrer tenia la missió de protegir a
l’autoritat; més endavant, fins els nostres
dies, representa tan sols la seva dignitat.
Així el trobem encara en alguns municipis i en diverses corporacions de nivell
regional o estatal. A la nostra població ja
fa molts anys que no tenim cap persona
que ocupi aquest càrrec.
Gairebé amb tota certesa, podem dir que

aquest càrrec desaparegué de la nostra
vila a principis del segle XIX. Les guerres napoleòniques i les guerres carlines
no foren apropiades per a mantenir-ho,
almenys fins ara no s’ha trobat cap referència a l’Arxiu Històric sobre aquest
personatge.
De quin material està feta la porra? La
porra que es conserva a l’Ajuntament
d’Olesa està construïda en diferents
cossos independents clavats sobre una
ànima central de fusta, mitjançant petits
claus de forja. L’objecte ostenta repetides
vegades el punxó amb el contrast de la
localitat de fabricació, en aquest cas ha
estat identificat el contrast de Barcelona
utilitzat durant els segles XVI i XVII.
Podríem datar la peça cerimonial dels
darrers anys del segle XVI.
En les quatre cares de la maça es representen les quatre imatges que el Comú
cregué adients de posar-hi en aquells moments: Crist crucificat, la Verge del Roser,
patrona del Gremi de Paraires, Sant Joan
Baptista, patró d’Olesa, i Sant Sebastià,
advocat contra la pesta, tant corrent com
temuda aleshores. Les imatges apareixen
gravades sobre medallons ovalats. La

decoració cisellada renaixentista és molt
semblant a la d’un reliquiari de Sant
Llorenç, treballat a Barcelona durant la
segona meitat del segle XVI. Aquesta
peça es conserva a l’Ajuntament d’Olesa.
L’altra peça cerimonial és la petxina
d’argent per representar aigua beneïda
a les autoritats. Es tracta d’un objecte
de 28x8,5x1,5 cm. d’argent repussat, de
característiques més tardanes, de mitjans
del segle XVIII.
En l’organisme administratiu del nostre
municipi, a començaments del segle
XX estava composta per tres peces ben
ajustades i de funcionament perfecte i
rapidesa meravellosa. Aquest magnífic
triumvirat estava format per: Narcís
Llongueras, Anicet Matas i Joan Casals, o
si els anomenem per els seus respectius
mots: El Sento, el Sarrón i el Borles. Narcís Llongueras “El Sento”, inicià les seves
tasques municipals, amb la trompeta
publicitària a les mans (El Nunci), fent
crides de rei, i d’altres que no ho eren al
vilatans pels carrers del poble, més tard
ingressà com a oficial a la Secretaria de
l’Ajuntament, i al primer d’agost de l’any
1900, fou nomenat secretari titular del

Consistori Municipal. Amb el seu mirar i
parlar d’home seré i agut, com un magistrat.
Anicet Matas “El Sarrón”, fou nomenat
auxiliar de Secretaria el 22 de juny de
1898. Alt i escardalenc, una mica sorrut,
home de poques paraules, i sempre de
cap a l’escriptori.
Joan Casals “El Borles”, eixut i esprimatxat, fent cara de pomes agres, amb la
vara a la mà, i la catxutxa amb galons,
infonia respecte als menuts, i era tot un
símbol de severitat i justícia pels majors. Per cert, que la seva personalitat,
a tot hora rellevant, pujava intensament
de to, quan abillat amb la gramalla de
seda negra, en combinació amb els rulls
d’una perruca blanca, i sostenint la maça
d’argent damunt l’espatlla, a l’hora de les
magnes solemnitats. Llavors esdevenia la
perfecte figura d’un macer consistorial.
I eren no més que tres homes dos per
escriure i un recader.

El compromís de la CMO amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible i l'Agenda 2030
Sovint ens preguntem si la inflació arribarà a afectar la factura de l'aigua. La
resposta la trobem a la Directiva Marc
de l'Aigua (DMA), que explica que les
tarifes han de cobrir el cost del servei,
però també les exigències marcades pel
principi de recuperació de costos. A Catalunya, el preu mitjà de l'aigua urbana
és de 2,4 euros per metre cúbic. El de
Barcelona, és de 2,6 €/m3. A Olesa de
Montserrat, en canvi, és tan sols d'1,32
€/m3. Hi ha molta diferència.
Les tarifes han de cobrir les despeses
operatives del servei i els conceptes
vinculats amb les infraestructures, com
les amortitzacions, les renovacions, el
manteniment i les noves actuacions
per millorar la prestació i la qualitat de
l'aigua del servei. Per això, la cooperativa de l'aigua considera necessari establir
unes tarifes reals, que assegurin una
gestió sostenible a curt i llarg termini.

Les tarifes d'enguany i les de 2022,
estaran marcades per la inflació prevista, ja que es calcula que l'IPC serà
superior al 5%. Els costos d'explotació
s'han vist incrementats pel preu de
l'energia. Cal recordar que el binomi
aigua i energia és inseparable. Aquesta
partida és la tercera més important de
la cooperativa, després de les despeses
del personal i les del manteniment. En
consum energètic a Espanya, la mitjana
és de 0,95 kWh/m3 per cada mil litres
d'aigua tractada i subministrada. A
Olesa, la ràtio és més baixa: de 0,89
kWh/m3, un 6,3% menys. Aquesta
dada demostra que tenim una bona eficiència energètica. Tot i així hem volgut
seguir millorant. Per això, hem instal·lat
plaques fotovoltaiques (52Wp +72
Wp) per generar energia verda i poder
destinar-la a l'autoconsum, que ens ha
de fer reduir la factura energètica de
l'abastament, així com les emissions de
diòxid de carboni.
La despesa energètica, si la calculem

amb l'actual preu del kW/h, és d'un
14,5% sobre els costos de l'explotació,
quan l'any 2020 era del 7,8%. L'actual
preu de l'energia està ocasionant un
desequilibri econòmic en els contractes de prestació de serveis, un fet
que ocasiona un impacte inflacionista
en el sector de l'aigua urbana, que fa
incrementar-ne el preu. La infraestructura d'abastament de la cooperativa
necessita unes inversions anuals d'entre
300.000 i 350.000 euros per garantir la
qualitat i la sostenibilitat del servei, així
com per afrontar els reptes futurs com
el canvi climàtic, les exigències del nou
reial decret que dicta els criteris tècnics i
sanitaris dels subministraments i el control de la qualitat de l'aigua de consum.
El 2020 i el 2021, les tarifes no han patit
cap increment. El 2022, estem abocats a
fer una pujada continguda del preu
de l'aigua, per equilibrar l'augment
de despeses externes. Així, l'increment
del preu de l'aigua de tipus domèstic
serà d'un 2,5%, o el que és el mateix:

un euro i mig cada trimestre, havent
incrementat el consum del primer bloc
a partir de la tercera persona en cada
punt de servei. El preu mitjà d'increment
de 2022 respecte dels ingressos tarifaris
del 2020/21 serà d'un 5%.
La cooperativa presentarà aquest estudi de les tarifes als serveis tècnics
de l'Ajuntament perquè els analitzin i
els valorin; perquè siguin presentats al
Ple en forma d'ordenança i, si escau,
s'aprovin i s'apliquin. El Consell Rector
de la cooperativa de l'aigua treballem
per gestionar l'aigua com una primeríssima necessitat i com un bé comú,
però cal no oblidar que som una empresa d'economia social i, com a tal, hem
de dur a terme una governança empresarial que asseguri un desenvolupament
sostenible a llarg termini, millorant el
servei dia a dia.

Qui era “El Porrer d’Olesa”?

Elies Valldeperas
Tret de les cròniques del Mossen olesà
Josep Duran Margarit, “Ninyu”, 1966.

Joan Arévalo i Vilà
President de la Comunitat Minera
Olesana
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Empreses, entitats i serveis
Els veïns són molt amables i integradors i, el poble és molt acollidor en
general”.

gastronómica, con su cocina fusión
y mediterránea. Ofrecen menú del
mediodía, carta y sugerencias para
disfrutar de sus exquisitos platos. Los
horarios son: de martes a domingos,
comidas al mediodía y de jueves a
sábado, cenas. Y ya se encuentran
reservando mesas para empresas,
grupos y para las fiestas de fin de
año. Los teléfonos son: 93 042 2100
i 640 231 594.

No tenien experiència en el món de la
loteria però sí que han treballat de cara
al públic, Jordi en una llibreria i la Marta en una botiga de roba, i destaquen
que “el més important d’aquest negoci
és el tracte amb el client i, en aquest
aspecte sí que tenim experiència”.

En què ens pot ajudar la
fisioteràpia i osteopatia
infantil?
Amb tècniques suaus i indolores, es
poden beneficiar en molts aspectes.
Quan són nadons es treballa amb
problemes digestius (còlics, reflux,
gasos, restrenyiment, etcètera), així
com deformacions cranials, obstrucció del llagrimall, torticoli congènita,
dificultats per dormir o amb la succió.
Inclús es pot corregir tensions en
certes extremitats si han estat molt
temps encaixats en una mateixa posició a la panxa.
A nivell respiratori també és important, més ara amb l’època de fred que
arriba, ja que podem ajudar a eliminar
els mocs i fer prevenció de bronquitis,
otitis i altres infeccions.
A mesura que van creixent també
podem corregir i ajudar amb problemes al caminar, d’esquena, mals de
cap i/o tensions a la mandíbula. I si
teniu qualsevol dubte, sempre serà
recomanable fer una revisió per veure
l’estat global, i/o ens podeu preguntar
el que necessiteu!
Judit Toledo González
Fisioterapeuta i osteòpata de
Pilates&You

La fortuna de
Montserrat
La Marta i en Jordi van decidir provar
sort amb el seu negoci i tot i i el joc
de paraules, van muntar una administració de loteria des del passat mes de
juny. Aquesta parella, tot i no viure a
Olesa, sempre diuen que “sempre ens
ha agradat Olesa i la seva gent perquè
té el millor d’un poble i el millor d’una
petita ciutat i, comercialment ofereix
més possibilitats que el nostre poble.

Com a novetat, des de la primera setmana de novembre el seu negoci està
a internet. Els clients que així ho desitgin, poden jugar i comprar els seus dècims amb “La Fortuna de Montserrat”,
a través de l’app de TuLotero i, si els
trien com a administració preferida
amb el codi Montserrat, tindran 1 €
de regal en la seva primera compra.
Com a diferència d’altres administracions, en Jordi destaca la proximitat,
el tracte amb el client i la comoditat
alhora de fer les seves compres.
“Volem que el client tingui la millor
experiència de compra possible ja que
creiem que si li toca algun premi, pot
ser el primer pas de la seva nova vida
i, volem que en tingui un bon record.
Per aquest motiu, la administració
compta amb un gran local on la gent
es pot esperar a dins enlloc de fer la
cua a fora, d’aquesta manera està a
resguard del vent, la pluja el fred o la
calor; a més es garanteixen les distàncies de seguretat, i es disposa de
diferents zones on fer els seus jocs i
una pantalla tàctil on poden veure els
números premiats. El local és modern
i accessible a totes les persones de
manera que cap client es pugui sentir
exclòs. En aquest sentit, disposem de
les últimes tecnologies sense deixar
de banda la tradició. Alhora posem a
disposició del client totes les facilitats
per fer la seva compra: pagament
amb TPV sense mínim, bizum, enviaments, reserva de dècims, etcètera”.
La Fortuna de Montserrat està al carrer Anselm Clavé, 174.

Obre el Càtering
Margarit
La tardor porta nous projectes per a
Margarit. La botiga d’embotits, formatges, carns, plats preparats i queviures ha tancat les portes per oferir
un servei de càtering a Olesa. Aquesta
activitat es desenvolupa en el mateix
espai, amb una cuina de 240 m2, on
hi treballen dotze persones.
Tal com comenta la Lídia Margarit,
propietària de l’establiment i impulsora
del càtering: “Després de cinc anys a
peu de carrer a Olesa, no puc fer res
més que agrair a tots els clients que
ens han deixat entrar a casa seva amb
els nostres productes.”
La Lídia forma part d’una família dedicada a la xarcuteria des del 1945 a través
dels establiments Xarcuteries Margarit.
Ella és qui regenta la cuina des d’on sortiran tot tipus de càtering a mida, amb
opcions tradicionals i també creatives.
“Som un equip motivat, amb experiència
i amb moltes ganes d’acompanyar els
olesans en les seves trobades i celebracions. Sabem que les coses felices
i importants passen al voltant d’una
taula. Des del Càtering Margarit volem
contribuir-hi”, remarca la Lídia.
Un dels punts a destacar del Càtering
Margarit és la voluntat d’oferir una
atenció personalitzada, amb la idea
d’acompanyar i assessorar els clients
per aconseguir que l’àpat sigui un
èxit. Les Festes de Nadal s’acosten
i aviat es podran consultar les seves
propostes per a aquestes festes tan
assenyalades. Contacte: telèfon, 93
778 5426, correu-e: cuina@xarcuteriesmargarit.com

Mare Terra
Con muchos años
de experiencia
en el sector, las
hermanas Julia y
Natalie hacen una
nueva propuesta

Auxiliars de cuina
Des del Projecte de Tecnoalimentària
Baix Llobregat Nord on participen sis
ajuntaments en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona es realitzen
diferents formacions en competències
digitals transversals. Es tracta de
formacions informàtiques adreçades
a persones que vulguin treballar a
empreses de la cadena de valor del
sector de l'alimentació (fabricació,
distribució, cuina, etc.)
El curs que es realitzarà a Olesa
s’anomena “Desenvolupament de
competències tecnològiques per a
auxiliars de cuina”, es realitzarà els
dies 15, 17, 22, 24 i 29 de novembre
en l’horari de 9:15 a 14:15 hores a
Cal Rapissa.
Els continguts que es treballaran son
els següents: El gestor de comandes.
Aprendrem a utilitzar-lo, introduint la
informació en l'aplicatiu i gestionant
les comandes. Els programes de gestió de productes en alimentació. El
gestor d'inventaris i creació de menús.
Per a qualsevol informació podeu contactar amb el Departament, al telèfon
93 778 0050 (opció 3).

Nou estudi fotogràfic
“El click artístico” és un nou estudi
fotogràfic a Olesa de Montserrat.
Fan sessions familiars, bebès, nens,
parella, amics, casaments... i ara
han començat les sessions de Nadal i
conviden als lectors i lectores a venir a
visitar-los a l’estudi al carrer Sant Salvador, 8B, molt a prop del parc del llac.
Si els voleu seguir a Instagram, @
elclickartistico i a Facebook “Elclick
Artístico”. Els seus telèfons de contacte són: 658 618 222 i 667 572 461.

08640
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DISSENY: BIEL MORENO 2BATX

DIUMENGE 14 DE
NOVEMBRE DE 2021

9H DEL MATÍ

CARRER CERDANYA, 15 OLESA DE
MONTSERRAT - ESCOLA DAINA ISARD
INSCRIPCIONS CURSA: 5€
CAMINADA: LA VOLUNTAT
MILLES A LES 10:15H - 2ESO)
700M (1EP - 4EP)
1400M (5EP - 2ESO)
BENEFICIS DESTINATS A LA

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL
CONTRA L’ALZHEIMER
INSCRIPCIONS A: CURSACANLLIMONA.DAINA-ISARD.CAT

Esport
Convocatòria
Un total de tretze olesans han
estat convocats a la Selecció! Els
jugadors/es Victor Ortiz del MiniBenjamí A, Evan Ortiz del Benjamí
A; Jan Agustí i Domin Garcia de
l'Aleví A; Enzo Casajuana, Yasser El
Khallaoui, Hugo Trujillo de l’Infantil
A; Ainara Garcia del Femení Aleví;
Aroa Gonzalez, Leire Zambrana,
Imane Mouhal de l'Infantil Femení;
Mar Morales i Hanaa El Aasraoui del
Cadet Femení han estat convocats
per a la Selecció del Baix Llobregat
de Futbol Sala al primer entrenament per preparar el Campionat
Comarcal de Seleccions Base de
Futbol Sala 2021-2022 a Blanes.
Enhorabona!

Gran temporada
La patinadora olesana del CPA
Tona, Laia Buch ha tancat una gran

temporada 2021 (en la modalitat
de grups xou petits) amb una meritòria sisena plaça en el Campionat
del Món celebrat aquest passat mes
d’octubre al Paraguai.
Després de l’aturada del 2020, es
van reiniciar les competicions al
més de març i amb la coreografia
“Gravity” (https://www.youtube.
com/watch?v=7DKNSZCMghs)
van obtenir el segon lloc al Campionat de Catalunya, terceres
al Campionat d’Espanya i en el
Campionat d’Europa van quedar
en quarta posició però empatades
a punts amb les terceres classificades. Una molt bona temporada,
que certifica al CPA Tona entre els
millors a tots els nivells de la cate-

goria de grups xou petits.

Can Llimona
Torna la cursa més àcida! Can
Llimona is back amb les dues
modalitats de sempre: Cursa 5k i

caminada solidària.
La cursa Can Llimona, organitzada
per l’escola Daina Isard, va néixer
el 2014 amb l'objectiu de vincular
l'esport amb un acte solidari. Des
d'aquell curs, la cursa ha mantingut la seva essència participant en
diferents campanyes solidàries.
Tots els beneficis aniran destinats
a la Fundació Pasqual Maragall per
l'estudi de l'Alzheimer.
La cursa es realitzarà el proper
diumenge 14 de novembre, a partir
de les 9 hores. Inscripcions al web:
cursacanllimona.daina-isard.cat/

08640
FISIOTERÀPIA
I OSTEOPATIA
INFANTIL I ADULT:
FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA, PUNCIÓ
SECA, PEDIATRIA, EMBARÀS, POST
PART, SÒL PELVIÀ FEMENÍ I MASCULÍ,
TRACTAMENT DE L'ARTICULACIÓ
TEMPORO-MANDIBULAR (ATM),
TRASTORNS DIGESTIUS...
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Per molts anys!
Novembre

Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (27), Alba Domínguez Puig (21), Ana Cintas Gómez (30), Aurora Martín Díaz (51), Carlos Tejero Sánchez (29), Carme Jordà (87),
Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (86), Claudia Fernández Bagán, Claudi Párraga Jabares (18), Claudia Reche (24), Cristian Monton Corchero (26), Cynthia Leandro
Ramos (45), Daniel Arroyo Moss (15), Daniel Ribas Batalla (26), Daniel Royo Espejo (20), Emili Ribas Carreras (91), Ester Benito González (80), Eulalia Colomer Pujol (53),
Hugo González Esteban (17), Iván Olivé Bermejo (49), Jaume García Vallés (67), Javier Mendiola Aranda (59), Jordi Bayona Carrasco (48), Jordi Povill Ubach (83), José Oliver
Vidal, Laia Montes Porta (25), Laura Llimona Colomer (17), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (78), Mar Zhen (18), Marc Solà Ramos (31), Mari Carmen Ruiz Ruiz
(59), Maria Angeles Zamora García, Maria Costa Pallarós (84), Maria Valero Ojeda (85), Marianne Mesman (71), Meritxell Cortés Vicente (25), Montserrat Termens Mestres
(84), Natividad López Huerta (73), Núria Jorba Picañol (64), Núria Maldonado Solà (20), Oscar Lozano (49), Raquel Vicente Torrijo (42), Ricard Simon Bosch, Rosa Arcarons
(61), Rosa Arévalo (47), Sandra Monton Corchero (26), Sergio Robles (42), Teresa Pedrero Casas (64), Toni Matas Ramos (45), Trini Camprubí (65), Victoria Conterno (22).
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.
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g Es lloga local molt cèntric a Olesa,
de 55 m2. Interessats, trucar al
tel: 686 860 332.
g Busquem catadors de productes
d’alimentació! Dóna’ns la teva opinió
i gratificarem la teva participació!
Envia’ns un whatsapp al 664 430 021
i t’informarem!
g Busco en alquiler económico, masía, o casa, con terreno agrícola,

para tener animales de granja y
corderos, que me pudieran dar
permiso como núcleo zoológico
el Departamento 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 depenents. 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
Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts,
excepte els ressaltats que es cobren per
paraula. Per a la publicació, només ens
has d’enviar un text no superior a 15
paraules a periodic08640gmail.com, o
al tel. 626 684 065. El periòdic no es fa
responsable de possibles canvis de preus
o modificacions de les ofertes. Els anuncis
romandran publicats durant dos mesos.

Guaita

Fora de joc

Un veí del carrer Metge Carreras ha tingut la fantàstica idea de promoure
la lectura i l’intercanvi de llibres, des de la seva casa. Quan passes pel seu
por tal, et trobaràs
unes estanteries amb
llibres, on pots deixar-hi els teus o agafar els que t’agradin...

No es cuestión de falta de papeleras, porque hay muchas en el pueblo.
¿Será que los botellones tienen que acabar con los restos de la noche esparcidos en el lugar? La foto dispara un debate mucho más extenso sobre
esta pràctica juvenil, muy habitual en los últimos tiempos...
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ET TROBEM A FALTAR
Parlem de tu, però no pas amb pena, senzillament parlem de tu, de com ens vas deixar,
de les teves coses, parlem dels teus gustos, del que estimaves, del que feies, deies i
senties. De tu parlem però no pas amb pena. I poc a poc esdevindràs tan nostra que no
caldrà parlar de tu per recordar-te, perquè sempre estaràs amb nosaltres.

27 DE NOVEMBRE

A QUÈ DESTINARIES 200.000 €
PER MILLORAR OLESA DE MONTSERRAT?

VOTACIÓ
DE LES
PROPOSTES

Participa-hi!

DEL 15 DE NOVEMBRE
AL 15 DE DESEMBRE DEL 2021

COM SÉ QUINES SÓN LES
PROPOSTES?
Entra a la plataforma web de
Participació Ciutadana DECIDIM
Olesa i clica les propostes.
Visita l’exposició a la Casa
de Cultura del 15/11/2021 al
15/12/2021.

COM ENTRO A
DECIDIM OLESA?
Tecleja al teu navegador
DECIDIM OLESA i segueix
l’enllaç.
Per poder interactuar, votar,
proposar... és necessari que et
registris a la plataforma.

2. Clica a les propostes que
vols votar.
Disposes d’un moneder
de 200.000 € i podràs anar
seleccionant propostes fins
a esgotar els diners. Com
a mínim t’has de gastar
190.000€.
Les propostes seleccionades
queden marcades , i si
vols canviar la teva selecció
només cal que cliquis de nou la
proposta i tornarà a estar .
3. A la part superior s’aniran
sumant els imports de les
propostes que vas votant.

Si no tens correu electrònic,
vine a la Casa de Cultura per
poder votar.

QUI POT VOTAR?
Les persones empadronades a
Olesa, majors de 16 anys.

COM VOTARÉ?
1. Entra a DECIDIM OLESA:
Processos – Pressupostos
Participatius. Inversions
- Propostes
finalistes.

4. Desplegant on hi ha el
nombre de projectes
seleccionats podràs veure,
en tot moment, quins
projectes has seleccionat.
5. A la part superior dreta de
la pàgina clica VOTA .
Si surts de la pàgina abans
de clicar VOTA , la propera
vegada que entris podràs
continuar la selecció de
projectes. Alerta màxim el
15 de desembre.

6. Confirma els teus vots.
Ja has votat!!
7. Sabràs en
tot moment
quins són els
projectes que
has votat.
8. Mentre duri aquesta fase,
encara que ja hagis votat, si
canvies d’opinió pots refer
els teus vots.

COM SABRÉ EL RESULTAT?
Una vegada la fase de votació
hagi finalitzat, es coneixeran
els vots que ha rebut cada
proposta. Per ordre de vots
s’aniran agafant propostes fins
arribar als 200.000 €. Tota la
informació estarà al DECIDIM
Olesa.
Es destinaran com a màxim
50.000 € a projectes d’inversió
en equipaments i 150.000 € a
projectes d’inversió en l’espai
públic (carrers, places, parcs...)

QUI VETLLA PEL PROCÉS?
Participa en el procés la
Comissió Ciutadana, vetllant
en tot moment per la
transparència i bon fer.

Més informació a: participacio@olesademontserrat.cat · 93 778 00 50 - ext. 3161

