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Déu n'hi do!
Acaba l’any i ens trobem davant
de resums, promeses, repassos,
i se’ns acumulen coses per fer,
perquè és imminent el 2022 i
no ens pot trobar igual que ara.
Desembre és un mes de pocs dies
laborables, de color, de brillantor
i llums, però també de reunió familiar i de reflexió personal. No sé
per què deu ser, però potser fem
coincidir la fi d’una etapa amb el
començament de l’any gregorià.

Sembla que acabem el 2021 amb
més notícies dolentes que no pas
bones. Ho sembla i segurament és
així, però no dedicarem aquest espai a fer una compilació de l’índex
d’atur, ni un llistat de les botigues
i empreses que no han pogut
resistir i han hagut de tancar les
seves portes, ni parlarem tampoc
d’economia, ni local ni global. En
un món tan canviant i al mateix
temps, interessant pels desafiaments que planteja, podem no

quedar-nos amb la informació que
rebem sinó amb el que nosaltres
podem fer a partir de la que tenim.
Tanquem el 2021 amb la sortida
del Calendari Solidari 2022 que
per dissetè any consecutiu hem
fet amb l’Associació Prodisminuïts
Santa Oliva i a benefici d’ells. Esperem que la temàtica d’aquesta
edició –les festes a Olesa- sigui
del vostre grat i que amb la vostra
compra feu una petita aportació

per a les activitats d’aquesta associació.
Des del 08640 la proposta segueix
sent la mateixa de l’inici però, contagiats per aquest impuls de Cap
d’any, hem decidit sumar esforços
a la nostra motivació i continuar
col·laborant en aquesta noble
tasca d’exercir el periodisme,
d’informar i de ser un interessant
vehicle de comunicació entre els
olesans. Bones festes a tothom!
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De les 08 h. del matí a les 22 h. de la nit

Farmàcies de torn diürn - desembre 2021
dimecres 1

CASELLAS

diumenge 12

LEY

dijous 23

BERENGUER

dijous 2

CASAL

dilluns 13

CASELLAS

divendres 24

LEY

divendres 3

BARGALLÓ

dimarts 14

CASAL

dissabte 25

ST. BERNAT

dissabte 4

VENDRANES

dimecres 15

BARGALLÓ

diumenge 26

CASELLAS

diumenge 5

BERENGUER

dijous 16

VENDRANES

dilluns 27

BARGALLÓ

dilluns 6

ST. BERNAT

divendres 17

BERENGUER

dimarts 28

VENDRANES

dimarts 7

CASELLAS

dissabte 18

LEY

dimecres 29

BERENGUER

dimecres 8

CASAL

diumenge 19

ST. BERNAT

dijous 30

LEY

dijous 9

BARGALLÓ

dilluns 20

CASAL

divendres 31

ST. BERNAT

divendres 10

VENDRANES

dimarts 21

BARGALLÓ

dissabte 11

BERENGUER

dimecres 22

VENDRANES

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

T. 93 778 15 39
T. 93 778 10 36
T. 93 778 40 48
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Això passa al poble
Fins al 15...
... de desembre hi ha temps per votar els projectes dels pressupostos
participatius 2021 d’Olesa. Per això
has d’estar empadronat a Olesa i
ser major de 16 anys. Pots votar
d’entre 34 propostes presentades
per entitats locals i ciutadania fins
a un màxim de 200.000€
Entra a la Plataforma Olesa Decidim (http://ow.ly/mW2850GPLOl)
inscriu-te i ja podràs votar! Una
comissió tècnica ha valorat les
propostes i ha emès un informe
tècnic que inclou el cost previst i
la viabilitat de cada actuació, que
no pot superar els 50.000€.

25N
El passat 25 de novembre, davant
l’Ajuntament s’ha commemorat el
Dia Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra les dones. S’ha
llegit un manifest institucional del
25N i s’ha realitzat una performance antimasclista que ha representat

visualment les 70 dones assassinades per homes durant aquest any
a tot l’Estat.

Diners
L'Ajuntament ha presentat el Pressupost Municipal (23,5 milions
d’euros) per al 2022 en audiència
pública. Respecte a les inversions,
l’any vinent es destinaran gairebé
1,5 milions d’euros: Es destaquen:
Del Departament de Gestió i Planejament Urbanístic, millores de
l'accés Olesa Sud i de l'Areny del
Molí, enderroc de l'antiga escola
Sant Bernat, projecte Zona Verda
a l'Eixample, arbrat i adaptació
del municipi al canvi climàtic.
I pel que fa al Departament de
Gestió de l'Espai Públic, adaptació
passos de vianants, asfaltat, jocs
infantils, parcs, millora del cablejat
d'enllumenament a Les Planes, clima de l'àrea infantil a la Biblioteca,
manteniment de façanes i eines i
maquinària.
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Això passa al poble (cont.)
proposta d’alternatives tècniques
de caràcter general per solucionar
les principals deficiències detectades en matèria d’accessibilitat.

A llegir!

Accessibilitat
L’Ajuntament ha signat un acord
de col·laboració amb la Fundació
Mutua de Propietarios per impulsar el projecte “Per una Olesa
més accessible”, que té com a
objectiu l’elaboració d’un mapa
d’accessibilitat que permeti identificar les barreres arquitectòniques
dels edificis d’habitatges que hi ha
al municipi i així impulsar accions
per solucionar aquestes mancances.
Per poder fer aquest test de l’estat
d’accessibilitat del seu edifici,
només cal descarregar l’aplicació
per a mòbil “Zero barreras” de la
Fundación Mutua de Propietarios.
Aquesta aplicació ajuda a valorar
de manera senzilla els elements comuns d’un edifici i detectar quines
són les barreres arquitectòniques
a les quals s’ha d’enfrontar una
persona amb mobilitat reduïda per
accedir a la seva finca.
Amb les dades obtingudes,
l’Ajuntament d’Olesa i la Fundació
Mutua de Propietarios podran establir quin és l’índex d’accessibilitat
dels edificis d’habitatges del municipi, que alhora serà la base d’una

L'Ajuntament amb la Fundació Bofill
impulsen el projecte LECXIT, que té
per objectiu impulsar l’èxit educatiu
dels infants a través de la millora
de la comprensió lectora. Per poder
assolir aquest objectiu, es necessiten persones voluntàries que
comparteixin una hora els dijous a
la tarda durant tot el curs amb un
dels nens i nenes que participen al
projecte. Si t'hi engresques només
has d'enviar un correu electrònic a
la Xarxa Socioeducativa d’Infància
i Adolescència d'Olesa: xarxainfancia@olesademontserrat.cat
Els nois i noies que participen

al Lecxit són alumnes de quart,
cinquè i sisè de primària, i el fet
que una persona dediqui aquesta
estoneta setmanal a llegir, de manera relaxada i compartint la seva
afició amb ells, té conseqüències
molt positives per a tots dos, tant
per a l'infant com per a la persona
voluntària. Des del projecte es vol
assolir el repte de garantir que tot
l'alumnat finalitzi l'etapa de primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu
desenvolupament educatiu i social.
Per fer-ho existeix una xarxa de
272 centres educatius, biblioteques
i entitats socials on més de 1.900
voluntaris acompanyen individualment a un infant per a esdevenir un
lector orgullós, segur, entusiasmat
amb l'aprenentatge i preparat per
a l'èxit educatiu.

Centenària
El passat mes de novembre,
l’alcalde Miquel Riera va fer entrega a Rosa Franc de la medalla
commemorativa de la Generalitat
per haver complert 100 anys de
vida. Enhorabona!

Català
El Servei Local de Català obre el
període de matrícula per al segon
trimestre del curs 2021-2022.
Els cursos de l'Oficina de Català
d'Olesa començaran el 10 de gener però durant aquest mes de
desembre ja es pot formalitzar la
preinscripció i demanar fer la prova
de col·locació de nivell. S'oferten
cursos presencials i en línia.
Les inscripcions són en línia a la
pàgina cpnl.cat però també es pot
sol·licitar matrícula assistida.
Les persones interessades poden
adreçar-se al Servei Local de Català, a l'edifici de Cal Rapissa (carrer
Ample, 25) o trucar al telèfon 677
256 442.

08640
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Correu
El CAP d’Olesa
Estava asseguda i al aixecar-me va
quedar-me una cama al terra, vaig
demanar un taxi i va portar-me al
Cap. Van visitar-me i van fer-me les
proves corresponents i van dir-me
que tenia el taló trencat però que
no tenien guix per enguixar-me,
que m’embenarien. Va cridar-me
l’atenció que un Cap d’un poble
com Olesa no puguin enguixar-te
per falta de guix
Maria Mercè Boada

Plaça Catalunya
El passat 5 d’octubre vaig caure a
la plaça de Catalunya d'Olesa de
Montserrat. M’he trencat el peu esquerrà, el peroné de la cama dreta
i el canell dret. Segons la legislació,
una vegada acabats els informes
mèdics amb la durada de la meva

recuperació, ja tinc els papers per
fer la denúncia a Patrimoni.
També m'he posat en contacte amb
el batlle, per dir-li que el denunciaré per desídia i desinterès en
l’afer que des de principis d’any ja
el varen posar en evidència amb
un tècnic d’Urbanisme de Terrassa.
M’hagués pogut matar, tant és així
que el policia que em va atendre
al terra em va dir que ell s’havia
trencat el nas al mateix lloc.
Ho comunico a tots els conciutadans per si per raons pròpies o
per ajudar a que funcionin millor
aquestes queixes vulguin signar
juntament amb mi, la denúncia
que posaré a l’alcalde d’Olesa per
negligència.
A finals de novembre, m’han comentat que han pintat unes ratlles
negres als graons perillosos de la

Plaça; aquestes senyals s’haurien
d’haver-hi posat al finalitzar les
obres o s’ha hagut de fer un estudi profund durant aquests dies
per fer-les? Moltes gràcies per
llegir-me.
Caterina Ferrà i Ubach

Reformas
Las reformes en defensa de los
derechos de los animales que viene
para quedarse.
En los últimos meses, nuestros legisladores han escuchado el sentir
mayoritario de la ciudadanía que
les reclama una normativa actualizada que proteja los derechos de
los animales, que se establezcan
mecanismos para un control ético y responsable, y fruto de esta
reivindicación se han presentado
propuestas de diversa índole, pero
con un denominador común, la protección de los animales como una
seña de identidad de una sociedad
avanzada, moderna, que empatiza
con el sufrimiento de los animales y
exigir a las instituciones públicas,
un trato responsable y ético hacia
los animales.
Así, el pasado 22 de septiembre de
se prohibió la caza del lobo en todo
el país, prohibición basada en el
Informe de evaluación del Comité
Científico emitido en el 2020, donde se acredita la elevada tasa de
mortalidad no natural que estaba
soportando la especie. Sin duda, un

paso muy importante para garantizar la biodiversidad como valor a
preservar por encima de intereses
particulares o económicos.
Por otro lado, el pasado 2 de diciembre se ha aprobado en el
Congreso de los Diputados, tras
una tramitación larga y varios intentos frustrados, la reforma del
Código civil español que provee a
los animales de un estatuto jurídico propio, pasando de tener la
consideración de cosas muebles
semimovientes, a ser seres dotados de sensibilidad, cuyo bienestar
junto con el de las personas con las
que conviven, debe ser tenido en
cuenta. Una reforma que reconoce
y protege el vínculo afectivo que
existe entre las personas y los animales, por encima de la titularidad
formal. Esta nueva reforma, trae
aspectos muy importantes a tener
en cuenta no sólo el destino de los
animales en los casos de separaciones y divorcios, sino que también
regula aspectos muy importantes
de la compraventa de animales,
reconoce el derecho de los propietarios a ser indemnizados por el
daño moral en caso de la muerte
del animal.
Otra novedad muy importante afecta al derecho sucesorio, toda vez
que se incluyen disposiciones para
garantizar el cuidado del animal
en las diferentes situaciones que
se pudieran dar con los herederos
del causalmente o la ausencia de

Bones Festes

Bones Festes

7

08640

Correu
los mismos. Y otra de las grandes
novedades que introduce la reforma atiende al concepto de violencia vicaria, como aquella violencia
que se practica dentro del ámbito
doméstico, hacia los animales o
los menores para dañar a terceros.
Por lo que en los casos que existan
antecedentes por maltrato animal
como forma de violencia o maltrato
dentro del ámbito familiar, se establecerán determinadas limitaciones
a la guardia y custodia de menores.
Finalmente es obligado destacar,
que el pasado 6 de octubre se
presentó el Anteproyecto de Ley de
Protección y Derechos de los Animales, un proyecto de ley estatal
para establecer un marco común
superando la disparidad de criterios
que se establecen en las 17 leyes
autonómicas existentes actualmente en materia de protección y
bienestar de los animales. Se trata
de un proyecto muy ambicioso, que
establece medidas muy radicales
pero imprescindibles y necesarias
para poder luchar contra el maltrato y el abandono de animales. Este
anteproyecto reconoce por primera
vez las colonias felinas y los santuarios de animales y se establecen
medidas solicitadas por el sector
animalista como la esterilización
obligatoria o la prohibición de la
cría de animales entre particulares,
entre otras muchísimas acertadas
medidas. En la actualidad, el Ministerio de Agricultura ha bloqueado
la tramitación de este anteproyecto

debido a las presiones que el sector
cazador está ejerciendo, ya que
por primera vez, ven peligrar los
anacrónicos privilegios de los que
gozan y disfrutan hasta ahora.
En definitiva, estas reformas ponen en evidencia que el sentir
mayoritario de nuestra sociedad
reclama una mayor protección para
los animales. Reclama también
medidas encaminadas a erradicar
el maltrato y el abandono de los
animales y exige una mayor implicación a todas las instituciones
públicas para superar los viejos
argumentos usados para justificar
lo injustificable.
Lola García
Derecho&Animales
El periòdic 08640 no es fa responsable del contingut de les cartes
(opinions, comentaris, rèpliques
i suggeriments d’interès general,
respectuosos cap a les persones
i institucions), i es reserva el dret
de publicar-les i resumir-les si és
necessari. Els articles que no es
publiquen en aquesta edició per
falta d’espai, sortiran a les properes
edicions. Les cartes per a aquesta
secció s’han de signar amb el nom
i cognom de l’autor, DNI, telèfon
i adreça. S’han d’adreçar a l’a/e:
periodic08640@gmail.com
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El bagul de la història
bas partes no desee su rescisión
o terminación, debiendo en tal
caso ponerlo en conocimiento de
la otra parte con seis meses de
anticipación.
Tercero: Queda subsistente el
contrato indicado de quince de
marzo de mil novecientos trece,
en todo lo demás que no afecte a
lo contenido en las dos cláusulas
anteriores. Así de común acuerdo
lo establecen en la fecha al principio mencionada.
El Alcalde Jaime Ros Tort”
Obsequi a les monges Josefines per Nadal

Monges
Josefines

1913: arriben les monges Josefines a l’antic Hospital d’Olesa. El 15
de març de 1913 Olesa tenia 3.850
habitants i arribaren, afortunadament, quatre religioses de l’Ordre
de les Josefines de la Caritat de
Vic, per realitzar vetlles domiciliàries de malalts i tenir cura dels
ingressats a l’Hospital, on també
vivien les Germanes Josefines. Les
quatre religioses eren: Assumpta
Comerma, Rosario Buch, Leocádia
Parés i Aniceta Colón.
A l‘Arxiu Municipal hem trobat
aquest document de l’any 1914
on detalla la feina que feien les
monges Germanes Josefines:
“En la Villa de Olesa de Montserrat
a quince de enero de mil novecientos catorce, reunidos de una
parte Don Jaime Ros Tort, alcalde

L’any 1914 es prorroga l’estància
de les quatre monges Josefines de
la Caritat a l’Hospital. La subvende esta Villa y de la otra la Reve- ció serà de cint-centes pessetes
renda Madre Superiora General anuals.
de la Comunidad de Religiosas
Trasllat de l’Hospital Civil i
Hermanas Josefinas de la Caridad,
les Monges Josefines al carrer
establecidas en la ciudad de Vic,
de Dalt
Doña Mercedes Pons Caballería, al
objeto de prorrogar y modificar el L’hospital no podia fer front a
contrato formalizado en quince de l’atenció de malalts degut a que
marzo último de mil novecientos estava en molt males condicions
trece, para la estancia y asistencia
en el Hospital Municipal de esta
Villa de cuatro monjas de dicho
Instituto, lo verifican i establecen
en la forma siguiente:

tot i que es va voler fer una
reforma, al final no es va tirar
endavant. Les monges no volien
estar-hi d’aquella manera, tant
fou així que l’any 1915, van amenaçar d’abandonar la vila si no
els hi milloraven les condicions
d’habitabilitat de l’edifici. Aquest
fet va propiciar que se’ls cedís un
lloguer d’una casa al carrer de
Dalt, 10, per a viure en comunitat i seguir exercint la caritat
sanitària i les visites domiciliàries.
En aquesta casa-hospital també
s’hi acollia gent desvalguda. Tot
i això, l’hospital proper a la Plaça
Nova continuava en actiu ajudant
a les persones que patien diferents
afeccions.
1937. Trasllat de l’Hospital i
de les monges Josefines al
carrer de Santa Oliva
Les monges Josefines alternaven la
seva tasca de visites domiciliàries
amb les del carrer de Dalt i el que
quedava del primitiu hospital.

Primero: La subvención o remuneración que el Ayuntamiento
destinará a las expresadas religiosas, será de quinientas pesetas,
anuales, a contar desde el primero
de enero del corriente año de mil
novecientos catorce y pagaderas
por trimestres vencidos.
Segundo: La prórroga y duración
del contrato por el presente año Al final a la dreta, la casa del carrer de Dalt, carrer sense sortida, propietat
y sucesivos, mientras una de am- de la família Casanovas on s’hi va habilitar l’hospital
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El bagul de la història (cont.)
L’Ajuntament, per tal d’estalviar-se
el lloguer que es pagava, traslladà
les monges al carrer de Santa
Oliva, antiga propietat confiscada
de les monges Paüles, degut a que
aquestes havien estat desallotjades a l’esclatar la Guerra Civil.
(Tot i la persecució religiosa, les
quatre monges Josefines, var sen
ser respectades físicament).
En l’escrit següent, l’Ajuntament
proposa que les monges Josefines
deixin l’edifici del carrer de Dalt
degut a les males condicions en
que es troba. La Comissió Municipal d’Assistència Social, després de
les investigacions practicades i en
motiu d’un minuciós i acurat examen de l’actual Hospital Municipal
situat al carrer de Dalt, 26, opina

que es procedeixi al seu trasllat
al carrer de Santa Oliva, 28 i 30,
antiga propietat de les monges
Paüles degut a que aquestes havien estat desallotjades durant la
Guerra Civil. Copiat textual: “Olesa
de Montserrat, quinze de gener
del mil nou-cents trenta set: Com
a resultat de les investigacions
practicades, i en motiu d’un minuciós i acurat examen de l’actual
Hospital municipal, situat al carrer
de Dalt, número 26 d’aquesta
vila. Atès, que les circumstàncies
que concorren en el susdit edifici,
fa que no reuneixi les condicions
higièniques precises per atendre
una obra de tanta importància
capital, per aquesta població. Atès,
que aquest Consell municipal, té

Carrer de la Mercè, anomenat abans carrer d’en Font i d’en Marcet. Vista de
la casa on varen estar les monges Josefines abans d’anar al nou hospital

confiscada provisionalment, la
casa número 28-30 del carrer de
Santa Oliva, antiga propietat de
les M. M. Paüles, podent disposar de l’ús d’aquest edifici. Atès,
que practicat el degut examen en
l’edifici de referència, a més de la
seva excel·lent situació en el pla
d’aquesta vila, reuneix el d’una
comoditat, que el fa preferible a
l’edifici que actualment és destinat
a Hospital municipal. Atès, que
examinat curosament el cas que
es dictamina, en harmonia a les
circumstàncies que hi concorren,
permeten de formar un judici
favorable, envers el mateix. Que
oferint millors condicions higièniques, en concordança amb les
consideracions exposades en el
present dictamen, es procedeixi al
trasllat de l’actual Hospital Municipal d’aquesta vila, situat al carrer
de Dalt, número 26, al carrer de Entrada al convent de les monges
Santa Oliva, núm. 28 i 30.
Paüles, al carrer de Santa Oliva.
La Comissió d’Assistència Social”
Les monges al nou Hospital
1940. L’Hospital Civil i
de Nostre Senyora de
les monges Josefines es
Montserrat
traslladen al carrer de la
Una vegada va quedar el nou hosMercè (d’en Marcet).
pital a punt, abans de la inauguEn acabar la Guerra, les monges ració, els mesos de febrer i març
Paüles foren restablertes al seu de 1949 van servir per realitzar el
convent i les monges Josefines trasllat de mobiliari, hospitalitzats
varen anar a una casa-hospital al i Germanes Josefines, que residien
carrer de la Mercè, 10, alternant en les cases del carrer de la Mercè
amb el que quedava del primitiu i i del carrer de l’Hospital, i amb
malmès hospital.
això es va assolir la corresponent
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El bagul de la història (cont.)
En la reunió de Junta del 25 de
gener de 1951 es va aprovar una
subvenció a les Germanes Josefines consistent a 15 pessetes
diàries per malalt que ingressés a
l’Hospital, i 6.000 pessetes anuals
en concepte de neteja i cura de
l’edifici. Al mateix temps, també es va acordar la construcció
d’una edificació adequada per a
que acollís les tasques de dipòsit
municipal, tant per ús del Municipi
habilitació del nou Hospital. La com pels jutjats de la vila.

la manca de vocacions que patia
la congregació. Aquest fet va ser
considerat per la Junta com un
greu i dolorós problema, tant sentimental com sobretot, econòmic.

la Junta del Patronat va rebre una
carta de la Mare General de les
Germanes Josefines de la Caritat
que anunciava la resolució de
deixar de prestar els seus serveis a
la institució olesana en un termini
de tres mesos, fet promogut per

Nostra Senyora de Montserrat el
31 de desembre de 1985 i a primer de gener de 1986 va entrar a
encarregar-se de l’atenció directa
als residents l’Obra de Maria, amb
la qual cosa quedava resolt el problema de personal, ja que a les

que se lesionen. Posee estructuras
neuronales que se encargan de
protegerlo cuando está trabajando. Si se produce un estiramiento
brusco del músculo, los husos neuro-musculares se contraen para
evitar su rotura. Cuando existe
una tensión de contracción excesiva, en la unión con el tendón, el
órgano tendinoso de Golgi, genera
una respuesta neuronal refleja que
inhibe la contracción, relajándolo.
Por lo tanto, el músculo está protegido por las neuronas.

buena irrigación sanguínea. La
falta de movimiento lleva a que,
en tus músculos y articulaciones,
se produzca una acumulación de
deshechos del metabolismo generando un ambiente ácido que
estimule la apertura de los sensores químicos. Si tu cerebro llega a
la conclusión de que tus músculos
están en peligro, y que deberías
hacer algo al respecto, entonces
sentirás dolor. La solución es
moverse, cualquier tipo de movimiento y cuanto más espontáneo
mejor. Si cuando te levantas por la
mañana o después de un rato de
estar sentado/a sientes dolor, pero
cuando te mueves un poco, mejora, es que estás en esta situación.
La hidratación y una alimentación
saludable también serán estrategias que mejorarán esta situación
de acidez en los tejidos.
De forma contraria, si exigimos a
nuestros músculos una carga de
trabajo a la que no están adaptados, también puede aparecer

A partir d’haver constatat la ferma posició de la congregació, els
membres de la Junta es van moure per tal de trobar una institució
semblant que pogués assolir els
mateixos serveis que havien ofert
fins aquells moments les Germanes Josefines.

persones seglars que ja feia temps
que hi treballaven s’hi van afegir
dos més de l’Obra de Maria i se’n
va contractar d’altres, malgrat que
encara es trobava a faltar un ATS
per tal d’emparar l’aspecte sanitari
i legal de la Institució, principalment per la posta d’injeccions als
residents.
Elies Valldeperas

Factura de la tenda de ca l’Antiga a les
Deixant les obres del nou pavelló Les Germanes Josefines, doncs,
Monges Josefines per a menjar per a
a banda, a finals d’agost de 1985 van abandonar la Residència d’Avis Nota: Les Germanes Josefines de
l’Hospital. Juliol de 1936

nau de ponent del segon pis del
nou Hospital, va ser destinada
a l’allotjament de les Germanes
Josefines de la Caritat, comunitat
de monges que estaven al servei
de l’Hospital.

la Caritat són una congregació
religiosa de germanes, institut de
perfecció femení fundat per Caterina Coromina i Agustí en 1877,
dedicada a l’assistència als malalts
i els necessitats, especialment
ancians.

La consulta
El dolor muscular no es
lo que piensas
A los músculos se les echa la culpa
del dolor muy a menudo, se suelen
escuchar cosas como que se contracturan, se anudan o se montan.
Realmente lo que notas debajo de
tu piel cuando tocas una zona del
cuerpo en la que sientes dolor, son
un montón de músculos, tendones
y fascias que se cruzan o se superponen, pero no se contracturan.
Los músculos se contraen y se
relajan gracias a la acción del sistema nervioso y la utilización de
los recursos energéticos del organismo, con el objetivo de generar
el movimiento de las articulaciones. De forma natural, cuando
mantenemos una postura o nos
movemos, las fibras musculares
se van relevando entre ellas, de
esta forma evitamos la fatiga y la
aparición de dolor.
Los músculos poseen muchos
sensores, eso hace que sea difícil

Ciertamente se pueden lesionar
por una compresión, un desgarro
o un estiramiento excesivo, pero
los dolores musculares que encontramos en consulta la mayoría
de las veces, no corresponden a
una lesión,
¿Qué otra cosa podía generar una
amenaza para el músculo? La acidez en el tejido.
El movimiento es muy importante
para que el organismo tenga una

dolor o molestias. Esa molestia
nos permite saber que la actividad
que estamos desempeñando pone
al músculo en una situación de esfuerzo y nos pone un límite. Este
límite se puede ir entrenado y hacer que los músculos se adapten,
permitiendo generar más trabajo
sin problemas, es decir, sin dolor.
Silvia García Aguilera
Fisioterapeuta
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Tal dia com avui
1 de desembre de 1307
Jaume II el Just, seguint el procés
iniciat pel rei de França, Felip el
Bell, ordena la persecució dels
templers a la corona d’Aragó. Les
propietats dels membres d’aquest
ordre seran expropiades, i molts
d’ells acabaran condemnats com
a heretges.
5 de desembre de 1705
Comencen les darreres Corts Generals al Palau de la Generalitat,
convocades per l’arxiduc Carles
III. Aquesta institució serà abolida per Felip V el 1714, després
de la guerra de Successió.
7 de desembre de 1492
El pagès Joan de Canyamars
intenta assassinar Ferran II, durant una visita dels Reis Catòlics
a Barcelona. El regicida és pres
immediatament i morirà en ser
mutilat, lapidat i incinerat.

cosa que permetrà la supressió
de les corts franquistes i la democratització de l’Estat.
30 de desembre de 1930
Arriba el primer tren cremallera
al santuari de Núria (el Ripollès).
Fins a aquell moment només s’hi
podia accedir després de realitzar una dura ascensió, a peu o
a cavall.
31 de desembre de 1148
Ramon Berenguer IV acaba la
conquesta de Tortosa al califa
almoràvit Al-Muzaffar. Després
conclourà les campanyes de
Lleida (1148), Miravet (1152) i
Siurana (1153).

31 de desembre de 1229
Jaume I entra vencedor a la ciutat
de Palma després de conquerir
l’illa de Mallorca al soldà almohade Abu-I-Ala Idris al-Mamun.
Aquesta conquesta permetrà obrir
les noves rutes comercials cap al
15 de desembre de 1976
Se celebra el referèndum per a la Mediterrani, a la vegada que doLlei de la reforma política, convo- narà a l’illa la condició de regne.
cat per president Adolfo Suárez.
És aprovat per àmplia majoria, Font: Arxiu Municipal
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Zoom
Get Back: viatja al passat de la mà de Peter
Jackson

Títol: Get Back
Any: 2021
Duració: 468 min.
País: Regne Unit
Direcció: Peter Jackson
Música: The Beatles
Amb: Documental: Intervencions de: John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Yoko Ono
Disney + estrena una docusèrie de tres parts sobre la creació
de l’últim àlbum de The Beatles
Amb cent cinquanta hores de metratge, Peter Jackson, el mític director de la trilogia de El señor de los anillos, ens descobreix l’últim
procés creatiu dels Beatles. Eren els primers dies de 1969, però els
quatre membres del grup treballaven a contrarellotge per gravar un
nou àlbum en directe, tot i que des de l’agost del ’66 no actuaven en
públic. Estrenat a Disney+, i amb alguna baralla per part del director
per no eliminar escenes quotidianes dels músics fumant o parlant amb
llibertat, el documental ha vist la llum amb la intenció de mostrar un
retrat realista de la intrahistòria dels últims dies dels Beatles, sense
rentades de cara postmoderns.

Destinat a autèntics mitòmans del grup de Liverpool, el documental
s’apropa més a l’experiència que a l’entreteniment. Com també a la
pel·lícula de Jacques Rivette La bella mentirosa (1991), guanyadora
de la palma d’Or a Cannes, experimentem el procés creatiu d’un pintor
madur durant unes màgiques quatre hores, al documental de Peter
Jackson el temps s’allarga -com ens té acostumats el director- per
convidar-nos a observar de ben a prop els dies previs a l’últim concert
de la banda. Les expressions, els comentaris banals, la inspiració momentània o la frustració aniran apareixent a mesura que el documental
ens endinsa al dia a dia del frenètic gener que van tenir per davant.
Tot fan dels Beatles sap com va acabar el grup; que finalment el concert va ser al terrat de l’edifici d’Apple Corps, que l’últim àlbum va
anomenar-se Let it be -en comptes de Get Back-, i de segur, la sort
posterior de tots els seus membres, les seves carreres en solitari i
algunes tràgiques morts. Davant tot això, Jackson sabia que era difícil
aportar alguna nova experiència a la Beatlemania, però realment ha
encertat l’element que pot enamorar a uns seguidors que tenen al seu
abast centenars de pel·lícules musicals i llibres biogràfics, i ha sigut
aixecar-se molt amablement i convidar-los a seure per ser uns més
al costat d’alguns dels millors compositors de la història de la música.
Jackson s’ha encarregat de ser un creatiu acomodador, és la nostra
feina ara, com a espectadors, gaudir d’aquest viatge al passat sense
presses i amb la il·lusió que acompanya al cinema.
Carlos Cordero
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Entrevista amb...
... Carme Pros, CEO del
GrupTG DX

R: Hi arriba amb moltíssimes ganes de
seguir creixent. Ens agrada mirar el
futur amb il·lusió i esperança. Durant
la pandèmia, no ens hem aturat. De
fet, aquest 2021, TGO DX s'ha fusionat
amb Autos Castellbisbal -que ja formava part del GrupTG DX-, precisament
amb la voluntat de seguir enfortint la
seva estructura i de continuar millorant el servei que oferim. No ha comportat cap reducció de personal i el
projecte n'ha sortit reforçat. Avui dia,
operem una xarxa de 225 km de servei
regular i donem serveis discrecionals
nacionals i internacionals que superen
“Si TGO DX ha arribat a fer 100
anys, ha estat gràcies als nostres els 93.000 serveis anuals.
professionals i a tothom qui ens P: Quines activitats tenen prepaha fet confiança”
rades per commemorar-ho?

Carme Pros és CEO del GrupTG DX, el
grup amb seu a Olesa de Montserrat
que agrupa marques històriques del
sector de la mobilitat com TGO DX i
MasatsTG DX, així com l'agència de
viatges TGTravel DX, a Olesa.
Innovació, qualitat, seguretat i sostenibilitat. Amb aquests quatre valors
com a bandera, el GrupTG DX s'ha
convertit amb el pas dels anys en el
grup de referència del sector de la
mobilitat al Baix Llobregat, al Vallès
Occidental, al Bages i a l'Anoia. Amb
seu a Olesa de Montserrat, té una flota
d'autobusos de més de 100 vehicles i
una plantilla amb més de 165 treballadors i treballadores. A més, des de
2019, el GrupTG DX compta també
amb TGTravel DX la seva pròpia agència de viatges, a Olesa. Malgrat la pandèmia, el grup no ha parat de créixer i,
aquest 2022, està de celebració: TGO
DX, una de les empreses deganes del
sector de la mobilitat a la península,
commemora el seu centenari amb un
munt d'activitats.
P: Aquest 2022, TGO DX està
d'enhorabona: celebra 100 anys
de vida.
R: Sí, i n'estem molt orgullosos. Hem
arribat fins aquí gràcies a les persones
que hi treballen, a les que ho han fet
en algun moment de la seva vida i a
tots els usuaris i usuàries que segueixen fent-nos confiança. El secret és
treballar de valent cada dia per oferir
als nostres usuaris un servei de qualitat, eficient, segur, ràpid i amb una
bona atenció.
P: Amb quin estat de forma arriba
TGO DX al seu centenari?

R: Hem preparat un any ple d'activitats
de tota mena, dirigides a tots els públics. Volem celebrar aquesta fita amb
tothom qui ha fet créixer l'empresa.
Encara no podem avançar totes les
activitats, però sí que podem explicar que estrenarem una exposició
itinerant sobre la nostra trajectòria
que es podrà visitar a l'interior d'un
autobús; que organitzarem un concurs
d'il·lustració dirigit a l'alumnat dels
centres educatius de les comarques on
operem habitualment, i que publicarem un llibre que permetrà resseguir la
vida de TGO DX des del seu naixement
fins als reptes que encara per seguir
creixent.
“Millorem cada dia implantant
les últimes solucions
tecnològiques del mercat”
P: TGO DX, com la resta de marques del GrupTG DX, estrena també una nova imatge. Per què?

ses del GrupTG DX hi podran trobar
informació pràctica de les empreses
de mobilitat, com els horaris de totes
les línies de TGO DX i de MasatsTG
DX; les darreres notícies de les marques del grup; els serveis destacats
de l'agència de viatges TGTravel DX o
altres informacions d'interès, com les
certificacions de qualitat del grup o les
seves accions en matèria de responsabilitat social corporativa. Tot, en un
entorn intuïtiu, accessible i adaptat a
dispositius mòbils.
P: Ara que parla de dispositius
mòbils, estan preparant també
una versió renovada de l'aplicació
de TGO DX?
R: És correcte. L'estem redissenyant
per oferir una millor experiència
d'usuari. El mes de gener ja estarà
disponible a les principals botigues
d'aplicacions. Qui se la descarregui
podrà consultar tots els horaris de les
nostres línies, el seu recorregut i veure en temps real quanta estona falta
perquè l'autobús arribi a la parada on
s'estan esperant.
P: Es defineixen com un grup
compromès amb la innovació.
Ho demostren amb accions com
aquesta, però també apostant pel
transport a la demanda...
R: Sí. Per nosaltres, el transport a la
demanda és la mobilitat del futur. És
un sistema de transport pensat per
garantir l’accés als serveis de transport
públic a les zones rurals, de baixa densitat o a polígons industrials. El servei
només es presta si algú el reserva
prèviament a través d'una web o des
d'una aplicació. Per demanar el servei,
l'usuari tan sols cal que es registri al
sistema i seleccioni l'horari i les parades d'origen i destí que s'ajusten millor
a les seves necessitats. Automàticament rebrà un codi QR que haurà
d'ensenyar al conductor. És sostenible
i permet estalviar costos.

R: Perquè ens agrada innovar per seguir creixent i millorant, reivindicant
els valors que ens mouen cada dia.
Amb la nova imatge, les marques del
GrupTG DX es cohesionen visualment
i reforcen el nostre compromís amb la
seguretat, la sostenibilitat, la qualitat i
”Hem estrenat nova imatge i
la innovació. Té un estil modern, pernova pàgina web:
sonal i proper. N'estem molt contents,
www.gruptg.com”
perquè ens enforteix com a grup i
constata el nostre desig i les nostres P: Tenen previst implantar el
ganes de seguir sumant junts, per transport a la demanda al bus urbà
oferir sempre el millor servei possible d'Olesa?
als nostres usuaris i usuàries.
R: Hi estem treballant i, properament,
P: També han dissenyat una nova podrem explicar-ne més detalls. És
pàgina web: www.gruptg.com. una fórmula que ja hem aplicat amb
Què s'hi pot trobar?
èxit al Polígon Les Comes, amb el
R: Els usuaris i usuàries de les empre- servei ElMeuBus DX, de la mà del

programa Clic.cat de la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals
i el teixit empresarial de la Conca
d'Òdena. A Olesa, també viurem ben
aviat altres novetats. Aquesta primavera vinent, la línia M3 -que uneix
l'estació d'FGC d'Olesa amb Esparreguera- passarà a oferir-se amb dos
nous autobusos totalment elèctrics,
gràcies a un acord amb la Generalitat.
Són els més nets i innovadors del mercat. També instal·larem pantalles a les
parades que indicaran quanta estona
falta perquè passi el següent bus i en
quina direcció ho farà. Com a GrupTG
DX, assistim a congressos internacionals sobre mobilitat intel·ligent i
sostenible, per seguir millorant cada
dia implantant les últimes solucions
tecnològiques als nostres serveis.
P: També compten amb TGTravel
DX, la seva agència de viatges a
Olesa. Després de la pandèmia, la
gent està tornant a viatjar?
R: Tots i totes en tenim moltes ganes.
El sector s'està reactivant. Recen-

tment, ja es pot viatjar altre cop
als Estats Units i a països com
Tailàndia o Xile. Aquest Nadal, un
dels destins per excel·lència estan
sent els mercats nadalencs de les
ciutats europees, però hi ha persones que ja estan encarregant els
creuers per l'estiu vinent, aprofitant les ofertes de compra anticipada. Amb TGTravel DX tothom pot
viatjar amb seguretat: oferim un
assessorament personalitzat sobre
temes vinculats amb la Covid-19,
seguim tots els protocols i donem
la possibilitat de contractar assegurances fetes a mida.
P: I per a qui no vulgui viatjar
lluny, tenen un extens catàleg
d'experiències de proximitat.
R: Exacte. Des de vols en globus
aerostàtic fins a rutes a cavall,
passant per batejos astronòmics,
tasts de vins i garoines, vols en
un túnel de vent... N'hi ha moltíssimes! Es poden consultar totes a
www.tgtravel.net, la nostra pàgina
web, que també hem renovat recentment.
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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
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L'Agenda del Desembre '21
Divendres 10
Som lliures! Joc de taula
per conèixer els drets dels
infants (a partir de 8 anys)
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Caminada solidària
Hora: 9 hores
Organització: Cecscat i Xino
Xano

Diumenge 12

Dimecres 15

Cinema “Armugán”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Club de Lectura Infantil
Menjallibres, per a nens i
nenes de 5è i 6è de primària
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 11

Presentació del llibre
“Ànimes viatgeres, història
de dos viatgers”, de
Locatispelmón
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Club de Lectura “Llegim el
teatre”, conduït per Alba Soler i
Espe Piñero
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
“Little cheff”: taller de cuina
en anglès per a nens i nenes de
3 a 8 anys
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Dimarts 14

Fira de Nadal
Hora: durant tot el dia
Lloc: Plaça de les Fonts i Casc
Antic

Jocs de taula i de rol
“Cromkids”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal
Teatre: “Escape Room”, amb
Roger Coma, Paula Vives, Biel
Duran i Miriam Tortosa
Hora: 20 hores
Lloc: Teatre La Passió

Presentació de la nova marca
“Olesa Industrial”
Hora: 9:15 hores
Lloc: Casa de Cultura

Taller de Gestió Emocional
per sobreviure a les festes de
Nadal
Hora: 18 hores
Lloc: Sala de Plens de
l’Ajuntament

La Rejoguina, dóna’m una
segona vida
Hora: 17:30 hores
Lloc: Col·legi Escolàpies

Divendres 17
Presentació de l’audiovisual
“Olesa, terra d’arrels”
Hora: 19:30 hores
Lloc: Casa de Cultura
Xerrada: “Situació i futur
de les pensions”, a càrrec de
Marea pensionista Catalunya i
Marea pensionista Olesa
Hora: 17 hores
Lloc: Biblioteca
Club de Lectura General:
comentem “Amb gràcia en
aquest desert”, de Zyranna
Zateli
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Hora del conte “Paraula
d’una nena negra”
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
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L'Agenda del Desembre '21
Tómbola, amb sorteig del
centenar d’obsequis donats
pel comerç local i socis de
l’entitat
Hora: 12:30 hores
Lloc: vestíbul del Teatre de La
Passió
Organització: Cecscat

Dissabte 18
Inauguració del pessebre
de la olivera, de l’exposició
de diorames i pessebres i
concert de Nadal a càrrec de
l’Escola Municipal de Música
Hora: 17 hores
Lloc: Plaça Fèlix Figueres i
Aragay

Diumenge 19
52ª Pujada del pessebre al
Creu de Saba
Hora: 8 hores
Lloc: sortida des de l’UEC
5ª Ruta infantil Fonts d’Olesa
Hora: 11 hores
Lloc: Plaça Fèlix Figueres i
Aragay

Dimecres 22
Nadal amb el comerç d’Olesa.
Campament del Elfos ,Trenet
de Nadal i Photocall màgic de
Santa Claus
Hora: de 10 a 13 i de 17 a 20
hores
Lloc: sortida del tren des de la
Plaça de l’Oli

Dijous 24
Nadal amb el comerç d’Olesa.
Campament del Elfos ,Trenet
de Nadal i Photocall màgic de
Santa Claus
Hora: de 10 a 13 i de 17 a 20
hores
Lloc: sortida del tren des de la
Plaça de l’Oli

Intercanvi de punts de llibre
Hora: 9:30 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: 7 Dones x punt

Dimarts 28
“Escorxador xic”
Hora: d’11 a 14 i de 17 a 20 hores
Lloc: Escorxador

Dimecres 29
Cinema “Bicicleta, cullera,
poma”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Introducció als escacs, per a
nens i nenes a partir de 6 anys
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Escacs Olesa
Teatre: “La venedora de
llumins”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre La Passió
Tertúlia “La pandèmia.
Repercussions amb la salut
mental”, amb el Dr. Josep
Checa, cap de psiquiatria de
l’hospital d’Igualada
Hora: 11:30 hores
Lloc: vestíbul del Teatre de La
Passió
Organització: Cecscat

Tió de Nadal: vine a fer cagar
el tió gegant!
Hora: 12 hores
Lloc: Parc Municipal

Dissabte 25
“Els Pastorets”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Dimarts 21

Diumenge 26

Nadal amb el comerç d’Olesa.
Campament del Elfos ,Trenet
de Nadal i Photocall màgic de
Santa Claus
Hora: de 17 a 20 hores
Lloc: sortida del tren des de la
Plaça de l’Oli

“Els Pastorets”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Dilluns 27
“Escorxador xic”
Hora: d’11 a 14 i de 17 a 20
hores
Lloc: Escorxador

Divendres 31
Campanades 2021.
Benvinguda al nou any amb
música, focs artificials i llum.
Obsequi d’una bengala als
assistents per il·luminar
l’hora dels adéus
Hora: 23:30 hores
Lloc: Plaça Nova
L’Home dels Nassos, amb
l’associació de Gegants i Grallers
i Nans
Hora: 11:30 hores
Lloc: des de la Plaça de les Fonts

La guia del

08640

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
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L'Agenda del Gener '21
Dissabte 1

Dijous 6

Dissabte 15

Dimecres 26

Gran Festa de Cap d’Any
Hora: 1 hores
Lloc: Pavelló Sant Bernat

“Els Pastorets”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Club de Lectura “Llegim el teatre”, conduït per Alba Soler i
Espe Piñero
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Club de Lectura Infantil Menjallibres, per a nens i nenes de
5è i 6è de primària
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Diumenge 2

Dissabte 8
Introducció als escacs, per a
nens i nenes a partir de 6 anys
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Escacs Olesa

Diumenge 9

Patge Viu Viu
Hora: 18 hores
Lloc: Plaça de l’Oli
“Els Pastorets”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Dimecres 5
Arribada de SS.MM els Reis
d’Orient i Tradicional Cavalcada
Hora: 18 hores
Lloc: sortida des de la Plaça Fèlix
Figueres i Aragay

“Els Pastorets”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre El Casal

Dimecres 12
Club de Lectura Infantil Menjallibres, per a nens i nenes de
5è i 6è de primària
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 13
Taller formatiu “Aprèn a reconèixer les mentides a les
xarxes... i més enllà”
Hora: 19 hores.
Lloc: Biblioteca
Organització: OlesaAteneu, Verificat i Biblioteca Santa Oliva

Projecció de “La Passió segons
Pep Amores”
Hora: 18:30 hores
Lloc: Teatre La Passió

Dijous 20
Taller formatiu “Aprèn a reconèixer les mentides a les
xarxes... i més enllà”
Hora: 19 hores.
Lloc: Biblioteca
Organització: OlesaAteneu, Verificat i Biblioteca Santa Oliva

Divendres 21
Hora del conte, amb la narradora Ada Cusió
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 27
Taller formatiu “Aprèn a reconèixer les mentides a les
xarxes... i més enllà”
Hora: 19 hores.
Lloc: Biblioteca
Organització: OlesaAteneu, Verificat i Biblioteca Santa Oliva

Divendres 28
Club de Lectura General, comentem “Hamnet”, de Maggie
O’Farrell
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Totes les activitats proposades
en aquesta secció són enviades
per les entitats i associacions
organitzadores. La redacció del
08640 no es fa responsable
d’alteracions dels programes o de
canvis d’última hora.
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Empreses, entitats i serveis
“Cuines d’Olesa”
El proper diumenge 19 a les 18
hores a l’Escorxador, Edicions
Paper d'Estrassa presentarà el
seu nou llibre, “Cuines d’Olesa”.
Es tracta d’un llibre que recull
20 receptes culinàries vinculades
amb i els seus habitants, amb
la voluntat de posar en valor els
productes genuïns, les tradicions
gastronòmiques i la diversitat
cultural del municipi. Tots els
plats que s’hi recopilen han sorgit
de la crida ciutadana que va fer
l'editorial animant els olesans i
les olesanes a presentar receptes
relacionades amb Olesa: des del
plat que preparava la seva àvia
fins a aquell que elaboren cada
any per celebrar les festivitats i
tradicions. D'entre totes les receptes rebudes, un jurat format per
professionals del món de la cuina
relacionats amb Olesa n’ha escollit
17. Per fer-ho, ha tingut en compte la presència d'ingredients de
proximitat; la història local, personal i familiar que amaguen i la
riquesa cultural dels plats. El jurat
ha completat el recull aportant-hi
tres receptes pròpies. El resultat
és un llibre deliciós que mostra
la gran diversitat gastronòmica
d'Olesa, amb plats típics de la
cuina catalana, però també amb
aportacions de la gastronomia
andalusa o de l'Orient Mitjà.
L'acte de presentació del nou llibre
comptarà amb la presència dels
autors i autores de les receptes:
Toni Morago; Jordi Artero; Rosa
Granel; Abed Farwati; Albert
Amat; Anna Casado; Antonia
Vilar i Gisela Gandia; Bea Galán;
Carmen Tallón; Daniel González; Edgar Minguell; Júlia Miras;
Maria Calsina; Montse Martínez;
Montserrat Esparbé; Pere Bernadó i Xavier Xairó. També hi seran
els membres del jurat d'experts
que han fet la selecció dels plats:
Jose Tallón, xef del restaurant Cal

Tallón d'Olesa; Eva Hausmann, xef
experta en disseny de receptes,
estilisme gastronòmic i càtering;
Jordi Torras, cuiner olesà i antic
xef del restaurant Tastafins i Josep
Sucarrats, periodista, director de
la revista Arrels i autor del pròleg.

Voluntaris
L’any va començar amb confinaments i amb molts dubtes del
que passaria, però poc a poc vam
anar iniciant petites activitats amb
grups molt reduïts de persones.
Des de l’AVO som conscients que
el nostre col·lectiu són molt vulnerables pel risc de contagi, per això
aquest any ha estat molt difícil.
Quan va començar la pandèmia
des de l’associació vam intentar
estar en contacte amb tots els
nostres usuaris però sobre tot, els
que viuen sols, els fèiem trucades
telefòniques, els portàvem fitxes
per exercitar la ment, dibuixos
per pintar, etcètera, fins que vam
poder fer-ho com sempre al nostre local.
Mica en mica semblava que la pandèmia ens donava petits respirs i
nosaltres amb ganes d’arribar a
la normalitat ens vam animar a
fer més activitats, vam començar
amb un concurs de dibuix “La
Rosa de Sant Jordi” en el qual hi
van participar gairebé 90 persones
grans entre les que hi havien els
usuaris de l’AVO, avis i avies de les
diferents residències d’Olesa i del
Casal Cívic Sant Bernat. Aquest
concurs va anar tant bé que per
la Festa Major vam organitzar un
altre, “Racons d’Olesa”.
Per fi, al mes de juny, la pandèmia
ens va donar una petita treva que
vam aprofitar per anar al teatre
Victoria a BCN, a veure el musical
“La filla del mar” primera sortida
amb autocar. Tots vam respectar
les mesures Còvid, i tots vam gaudir moltíssim de l’espectacle i de la

sortida. La sortida va anar tan bé
que al mes d’octubre un autocar
amb 72 persones tornaven a confiar amb l’AVO, i anàvem al Tívoli a
Barcelona a veure “Cantando bajo
la lluvia” el musical amb més èxit
dels últims temps.
Per fi també al setembre iniciem
els tallers de capacitats i habilitats
(taller de memòria) i els balls en

línia, amb totes les mesures que
recomanava sanitat. Tots els participants estan molt contents de
poder-se retrobar i poder estar
altre cop junts.
El mes d’octubre amb la celebració
del Dia Internacional de la Gent
Gran, al teatre de la Passió, es va
poder gaudir d’un gran festival
dedicat a les danses del món, amb
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Empreses, entitats i serveis (cont.)
grups d’artistes d’Olesa, Barcelona, Abrera i Martorell, en el que
vam fer un petit viatge a traves
dels balls pels cinc continents. En
aquest festival també celebràvem
els aniversaris de tres olesans que
enguany arriben als 100 anys, la
senyora Mercè Viñas, la senyora
Rosa Frach, i el senyor Miguel
Royo. Per molts anys!
I a la recta final de l’any, tornem
a engrescar-nos amb un nou concurs “Celebrem el Nadal” que serà
exposat al local de l’AVO els dies
17, 18, 19 de desembre i com
en altres edicions, serà la votació
popular dels visitants a l’exposició
la qui triarà els dibuixos guanyadors. I per acabar l’any amb molt
bon rollo, el dia 29 de desembre
a l’Auditori de la Casa de Cultura
celebrarem l’entrega d’obsequis a
la fidelitat dels socis de l’AVO i els
premis als guanyadors del concurs
de dibuix; també farem el sorteig
i entrega del regal, de la popular
llumeneta del Nadal de l’’AVO.
Des de l’AVO esperem i desitgem
que el nou any 2022 ens porti
moltes coses bones, però sobre
tot que puguem reunir-nos, fer activitats, compartir bons moments,
que ens porti molta salut a tots i
que per fi aquesta pandèmia desaparegui del nostre dia a dia, que
poc a poc tornem a intentar viure
els moments feliços en família,
amics, veïns... i poder-nos abraçar
o fer uns grans petons, que torni
la vida. Bon Nadal i molt feliç Any
Nou 2022!
Associació de Voluntaris d’Olesa

Imatge nova
El GrupTG DX ha presentat el
passats mes de novembre la seva
nova imatge corporativa. Amb
un estil més modern, proper i
personal, el grup ha renovat la
imatge gràfica i el “naming” de
totes les seves marques. "Som un
grup compromès amb la mobilitat
sostenible, segura, innovadora
i de qualitat -assegura Carme
Pros, CEO del GrupTG DX-. Ara,

estrenem una nova imatge que
reflecteix els valors que ens identifiquen", explica.
Concretament, els canvis afecten
totes les marques del grup. Així,
Transports Generals d'Olesa passa a dir-se TGO DX; Masats S.A.
Transports Generals, a anomenarse MasatsTG DX; el servei de
transport a la demanda del Polígon
Les Comes, canvia d'El Meu Bus
a ElMeuBus DX; i l'agència de
viatges del grup, passa a dir-se
TGTravel DX.
Els usuaris i usuàries del GrupTG
DX hi podran trobar informació
pràctica de les empreses de mobilitat, com els horaris de totes les
línies de TGO DX i de MasatsTG
DX; les darreres notícies de les
marques del grup; els serveis
destacats de l'agència de viatges
TGTravel DX o altres informacions
d'interès, com les certificacions
de qualitat del grup o les seves
accions en matèria de responsabilitat social corporativa. Tot, en
un entorn intuïtiu, accessible i
adaptat a dispositius mòbils.

Premis
El passat dilluns 22 de
novembre
s’han lliurat
al Centre
de Promoció
Econòmica
Molí Fariner
de Martorell
els 1rs Prem i s Re l l e u
de Negocis Llobregat Nord Fem
Xarxa, Fem Empresa. Els guardons han reconegut la iniciativa
emprenedora dels usuaris dels
Centres Locals de Serveis a les
Empreses dels municipis del Baix
Llobregat Nord que han comprat
empreses gràcies al programa
Reempresa. A més, s’ha celebrat una sessió de networking
d’emprenedoria per intercanviar
experiències entre empreses consolidades i de nova creació.

Els 1rs Premis Relleu de Negocis
han comptat amb nou candidatures participants del Baix Llobregat
Nord. La bugaderia La Wash Pompeu Fabra de Martorell ha estat
l’empresa guanyadora amb un xec
de 3.000 euros recollit per Dídac
Canals. El segon premi, per valor
de 2.500 euros, se l’ha endut Sònia Rodríguez del saló de bellesa
Inanna by Sònia d’Esparreguera.
En tercera posició ha quedat
Pía Piñero de l’Herboristeria Pía
d’Olesa de Montserrat que ha

guanyat 2.000 euros. El quart
lloc amb 1.500 euros ha estat per
Jordi Broch de l’empresa de gestió
de residus SACMA Mediambiental
SL d’Abrera. I el cinquè guardó
ha anat a parar a Jessica Pozo de
la botiga de roba infantil Menuts
de Sant Andreu de la Barca amb
1.000 euros.

Exposició
Voleu conèixer una mostra de
l'obra d'un dels grans exponents
de l’art contemporani català? Fins
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Empreses, entitats i serveis (cont.)
al 30 de gener
continuen les
visites guiades
de l’exposició
“En funció d’un
dir. Pintures i
dibuixos”, de
Pep Montoya,
a Cal Puigjaner. L’artista, Doctor en Belles
Arts, va néixer a Olesa el 1952 i la
seva obra ha estat exposada arreu
del món i forma part d’importants
col·leccions d’arts públiques i
privades a Espanya, Anglaterra i
Alemanya. Va ser professor a la
Facultat de Belles Arts de Barcelona, i també, als anys 80, a l’Escola
d’Arts i Oficis d’Olesa.

Taller i expo
L'artista olesana Marta Font va
organitzara l'Escorxador un taller
d'Art Collage per a mostrar plàsticament la violència que pateixen
les dones en el seu dia a dia, dins
del marc de les activitats realitzades pel Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència contra
les dones.
Per a la creació de les obres,
les assistents han comptat amb
diversos diaris i revistes. Han
pogut retallar i barrejar notícies i
imatges que il·lustressin el masclisme encara present als mitjans
de comunicació.
Fins al 12 de desembre es podrà
visitar l’exposició amb els resultats del taller.

Pilat i Clàudia
L'Espai d'Art La Passió d'Olesa ha
inaugurat el passat 27 de novembre, la 4a edició de l'exposició
“Personatges amb Passió” centrada en els personatges de Ponç
Pilat i la seva esposa Clàudia
Pròcula.
El Centre d'Estudis Passionarium
ha organitzat un recorregut de
fons per aquests dos personatges
tan emblemàtics de La Passió a
través d’imatges i textos de l’obra.
La mostra també pretén mostrar
les tenses relacions entre el poder
civil de Roma i el poder religiós de
les èlits jueves de l'època.
Actors i actrius que han interpretat a tots dos personatges han
comptat la seva visió i experiències a un auditori d’unes cinquanta
persones.

Recapte
El Voluntariat Vicencià ajorna el
recapte d’aliments que des de fa
uns anys es realitzava el mes de
novembre, fins a la primavera de
l’any vinent.
Vivim en un temps difícil; la pandèmia ha acusat les necessitats
de moltes famílies, i tot que està

més controlada, encara n’hi ha
que necessiten ajuda.
Per aquest motiu, animem a totes les persones que ens puguin
ajudar a fer un donatiu en la
mesura de les seves possibilitats,
agraint-los per endavant la seva
solidaritat.
Podeu contactar amb el Voluntariat per telèfon al 675 060 349 o
per mail a: vicenciaolesa@gmail.
com. El número de compte és:
ES86 0075 1467 57 06 0000
6240.

Nadal amb el comerç
local
L’Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa organitza diverses

activitats per aquestes Festes.
A les botigues associades podeu
trobar les cartes oficials de Santa
Claus i depositar-les a les 12 bústies de gran format ubicades en
diferents portes del comerços. Per
altra banda, els dies 21, 22 i 23 hi
haurà un campament dels Elfos,
trenet de Nadal i photocall màgic
de Santa Claus, durant tot el dia.
I el Mercat Municipal, per la seva
part, organitza un sorteig d’una
Thermomix i dos pernils. Podeu
participar amb el vostre ticket de
les compres realitzades fins al 21
de desembre, que s’ha de depositar a la bústia habilitada a la porta
de la Plaça Catalunya.

26

08640

Lletra Ballarina
tenir un pare per voler retrobarse amb un fill en desconnexió des
de fa anys?
El protagonista d’aquestes 24
hores descobreix el que durant
tota la vida l’ha fet ser la persona
que és; un trauma infantil, una
vivència angoixant, una reacció
adulta poc contundent i tota una
vida marcada per un fet que descobrirem junts. Ell i nosaltres.

“El ball”,
d’Irène Némirovsky
“Una nena de catorze anys, una
noia petita, és una cosa tan
menyspreable i tan vil com un
gos... Amb quin dret l’enviaven
a dormir, la castigaven i la insultaven?”
No menystingueu les cavil·lacions
i els impulsos d’una adolescent
ressentida! A casa de l’Antoinette
s’hi celebrarà una vetllada per als
rics de París i els seus pares no la
deixen ser-hi: a dormir a les nou,
com cada dia. El que podia ser
una alenada d’aire (qui sap si un
primer contacte amb l’amor!) en
una vida monòtona i asfixiant per
les normes i el tracte dels adults
del seu voltant quedarà en una nit
tancada al traster. O no...
El ball és un relat per llegir d’una
tirada, assaborint la delicada prosa de Némirovsky, per rememorar
la rebel·lia de l’adolescència, i per
recordar que no tot el que és groc
és sempre senyal d'or.

“Appletown”,
de David Marín
“La literatura també és una mena
de màgia que només funciona en
qui se la creu”
Una de gàngsters a Nova York,
però delinqüents de casa nostra,
lleidatans que controlen el barri
d’Appletown. S’hi barreja un detectiu, també català, que segueix
un home i entrega informes cada
setmana. Més a prop, a l’antiga
llar dels mafiosos, un crim manté
ocupats a un periodista i un altre
investigador. I també als lectors!
Aquesta és una novel·la negra de
manual, amb crims, corrupció,
investigacions i carrers foscos.
A més d’una història per gaudir
i riure una mica amb l’humor
també negre de David Marín. Per
cert, que a més de la novel·la s’hi
inclouen quatre relats de l’autor.

“Només ni”,
de John Williams
“Tenia els llavis plens i pintats de
carmí. I el mirava.”

24 hores. Només 24 hores en
140 pàgines. I psicologia, molta
psicologia.
Un somni angoixant i una petició:
tornar-nos a veure. Però amb
quina finalitat? Quin motiu pot

Més recomanacions
al canal d’Instagram
@lletraballarina
Biblioteca Santa Oliva
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PILATES
OSTEOPATIA
FISIOTERÀPIA
HIPOPRESIUS

Tot l’equip
us desitja unes
Bones Festes!

- 629 442 447
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bloc
olesà
Nadal.

(fragment)
Nadal glaçat – Nadal ardent
d’un flamareig que el llop no entén;
Nadal adust – Nadal en flor
d’un bell Infant nat sense plor;
Nadal cruel – Nadal que riu
amb l’orb i el pobre i el captiu!
Tot era clos, tothom dormia
quan va esclafir el cant vehement;
un dels pastors, tocat pel vent,
va destriar la melodia
i va fer el crit que ens reunia:
Nadal, Nadal!

Nadal,
Nadal!

Carles Riba
Som a les portes del Nadal i d’un nou any i, com ja és tradició, us fem arribar la nostra
felicitació i el desig que gaudiu d’unes festes felices i familiars; amarades de salut,
benestar, solidaritat, bé comú i respecte.
L’any 2021 el Bloc ha complert 10 anys al capdavant del Govern Municipal. Uns anys
que han suposat molt de treball i esforç, que ha donat fruit gràcies a l’ajut i suport
d’olesanes i olesans. Entre totes i tots hem estat capaços d’assumir compromisos
col·lectius, plantar cara a una pandèmia, prendre decisions difícils i seguir sent un
poble cohesionat i valent.
Hem viscut diverses crisis: l’econòmica global, la política i la sanitària. De cadascuna n’hem après coses, n’hem sortit reforçats i hem refermat el convenciment que la
participació activa de la ciutadania, les entitats i la rica massa social que constitueix
el nostre poble és allò que ens fa forts i ens permet de tirar endavant. Si treballem
amb generositat, voluntat de servei públic i actitud constructiva serem capaços de
progressar i superar qualsevol repte de futur. A totes i tots, des d’aquest escrit, volem
expressar-vos el nostre agraïment més sincer.
És inqüestionable que en aquests 10 anys hem avançat junts per fer possible una
altra Olesa, però volem anar molt més enllà. Olesa té futur, molt de futur. L’agenda
urbana europea i els fons per a la transició econòmica i social són una oportunitat

per a la qual ens hem estat preparant i no dubteu que en traurem el màxim profit en
benefici d’Olesa i la seva ciutadania.
Com anireu veient, afrontem el 2022 amb moltes actuacions per millorar la qualitat
de vida del municipi: Accions concretes per a la rehabilitació dels barris, l’obertura
d’un nou complex esportiu que de ben segur ajudarà a mantenir i millorar l’estat físic
de la ciutadania, l’habilitació de Cal Puigjaner com a equipament cultural de gran
qualitat, la inversió en energies netes i la creació de comunitats energètiques, la
cerca d’inversió pública per construir habitatges socials, la continuació del projecte
d’ampliació de la Biblioteca, el suport en la transició al teixit econòmic local i el treball
incansable amb la Generalitat, que és qui en té les competències, per aconseguir
millores en el servei públic de salut.
Treballem també amb l’horitzó global del 2030, des d’una visió local, per aconseguir
una Olesa més inclusiva i sostenible, encara millor.
Us agraïm, com sempre, la confiança i volem refermar el nostre compromís de treball, honestedat, il·lusió i servei a les persones, especialment a aquelles que més
ho necessiten.
Sempre vostres.

U S D E S I TJ A B O N E S F E S T E S

WWW.TONIDELGADO.COM

www.blocolesa.eu
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Esport

i Evan Ortiz (benjamins), Abril
Canals (aleví femení), Jan Agustí,
Domin Garcia i Luis Fuentes (aleví
masculí), Leire Zambrana, Imane
Mouhal i Aroa Gonzalez (infantil
femení), Enzo Casajuana, Yaser
El Khallaoui i Nil Navarro (infantil
masculí), Hanaa El Aasraoui i Mar
Morales (cadet femení) i Alex Jaime
(cadet masculí).
A més, destaquem els següents
esdeveniments més solidaris que
mai que organitza la nostra entitat
aquest Nadal:

Futbol Sala
Deixem enrere un mes de novembre en el qual destaquem l’inici de
la lliga escolar de futbol sala, en
la qual hi participen un total de 5
escoles del municipi, i una Nit de
l'Esport Olesà on destaquem que es
va premiar com a gestes esportives
els campionats de lliga de 6 equips
del club i que el nostre entrenador
Jose Gil va ser el guanyador del
Premi a la Dedicació Esportiva de
l’Any 2021 per tota la seva trajectòria.
Per aquest mes de desembre destaquem que un total de 15 olesans/
es han participat al Campionat Comarcal de Catalunya representant
a la Selecció del Baix Llobregat el
passat 5 i 6 de desembre a la Ciutat
Esportiva de Blanes: Ivan Jiménez

- Torneig Solidari per recollir aliments, el proper 8 de desembre,
de 9 a 19 hores, al Pavelló Salvador
Boada.
- Gala de la Pilota d'Or Olesana per
la Marató de Tv3, el 8 de desembre
a les 19 hores, a l’Escorxador.
- Campus de Nadal de Futbol Sala.
Els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 9 a 13 hores, al Pavelló
Salvador Boada.
- Copa de Nadal 2021-2022 per
l'ELA. Torneig de futbol sala per
a nois i noies majors de 14 anys,
diumenge, 2 de gener. Tota la informació a www.fsolesa.es
Futbol Sala Olesa

Ruta ciclista
Per al proper diumenge 19 de desembre, a partir de les 10 hores, la
Unió Ciclista Olesana ha organitzat
la seva cinquena ruta infantil de 5

km en bicicleta que passarà per les
fonts més emblemàtiques d'Olesa.
Serà una jornada esportiva i formativa: la canalla podrà rodar pels
carrers de la vila al mateix temps
que es promourà l'ús responsable
de la bicicleta i es fomentarà la
cultura de l'aigua.
S'aprofitarà la pedalada per inaugurar el Bike Parc entre tots els
assistents.

Inscripcions: presencialment a la
botiga Track Bike o al club (dijous,
de 19 a 20 hores, fins el 14 de
desembre). La inscripció de 2€
és solidària ja que es donarà a la
Marató de TV3 d'enguany "Per la
salut mental" i dóna dret al sorteig
d’obsequis.
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g Vendo sillones blancos de estètica, marca Roos, semi nuevos,
sin estrenar. Precio a negociar.
También vendo aparatods de
bellesa semi nuevos y todo lo
necesario para una peluquería
(secadores de pie, lavacabezas
de dos cuerpos, sillones de
tocador, etcètera). Contactar
al mail: niemer@hotmail.com
g Plaza de parking en venta en el
barrio de La Central. Acceso con
rampa y para coche pequeño, tiene 12 m2. Tel: 673 859 199.
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

Guaita
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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
g S'ofereix dona amb titulació i experiència per atendre persones
amb dependència a qualsevol
hora del dia o festius. Tel: 675 834
298 (Sílvia).
g Técnica socio-sanitaria con
experiencia en el sector asistencial, se ofrece para cuidar
personas mayores y tareas
de enfermería. Tengo amplia
vocación por mi profesión y
buenas habilidades comunicativas. Disponibilidad inmediata. Tel: 623 232 757 (Patricia).
g Me ofrezco como cuidadora de
niños pequeños y para pasear
animales de compañía. Tel: 689
533 153 (Teresa).
g 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.

La Policia Local va anunciar que intensificarà la
vigilància i control de la
circulació dels vehicles
de mobilitat personal,
principalment els patinets
elèctrics, controls que es
faran en diferents punts
del municipi i a diferents
hores. A veure si entre tots i totes, podem
complir amb la normativa, permetre aquest
tipus de mobilitat, però sense que els vianants hagin de mirar a tot arreu, per si ve
un patinet per la vorera...
L’Ajuntament va difondre un vídeo sobre com
s’ha de circular amb patinet elèctric!
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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 aigua). 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 (Enrique).
g Auxiliar de enfermería y sociosanitaria, 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, completamente cerrada y con vistas a
Montserrat, al carrer Pallars Jussà,
20. Escriturada y con tasas al corriente. 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 cercanías. Tel: 677 395
574 (dispongo de vehículo).
g Busco trabajo de limpieza de locales, comercios o pisos de agencias
para entregar. También me ofrezco
para acompañamiento de enfer-

Fora de joc

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, cuidar 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
tasques 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 automática, acceso con rampa, para
coche mediano. Tel: 673 859 199.
Els anuncis d’aquesta secció són
gratuïts, excepte els ressaltats que
es cobren per paraula. Per a la publicació, només ens has d’enviar
un text no superior a 15 paraules
a periodic08640gmail.com, o al tel.
626 684 065. El periòdic no es fa
responsable de possibles canvis de
preus o modificacions de les ofertes.
Els anuncis romandran publicats durant dos mesos. romandran publicats
durant dos mesos.

Un lector, en Jordi, va escriure,
després dels seus habituals recorreguts per les perifèries olesanes:
“Els vessants dels nostres turons
amaguen, al marge de les tristes
oliveres, indrets infectes. Aquests
veuen passar els dies farcits de
barraques decrèpites, abocaments
abominables de tota mena de materials i altres circumstàncies com
ara allotjar impassiblement la merda
que deixen al seu pas els entrompats
caçadors locals. Indignants vergonyes de les quals ningú gosa
parlar-ne i molt menys posar-hi remei. Oi, Fundació Agrícola
Olesana? Mentrestant anem fent el tòtil amb propostes com 'És
temps d'olives, és temps d'oli'”.
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Per molts anys!
Desembre
Aina Sans Calvo (17), Aleix Armengol (12), Alfons Ferrer Bigorra (64), Amanda Moreno Gómez (27), Amparo Navarro (76), Andrea Mendiola López
(28), Ariadna Guarro Vizcaíno (22), Ariadna Soler Gasto (25), Carlos Gigena Dosil (84), Clara Alcón Franch (33), Claudio Maldonado Fernández (58),
Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez (27), David García Miranda (18), David Sánchez Lozano (32), Dèlia Vilà
Fillola (71), Domènec Paloma Sancho (58), Eli Castillo (35), Elisabeth Vidal Folch (41), Elvira Cassi (64), Elvira Zuñeda (29), Emma Pérez López (17),
Eric Rute Lindo (17), Eva Pérez Artero (46), Fara Vizcaíno Caballero (55), Francisca Archs (80), Francisco Lozano (72), Francisco Ruiz Aguilera (75),
Gerard Grivé (37), Gloria Coello Arce (27), Jana Rute Lindo (12), Jesús Prieto (38), Joana Ramos Pérez (63), Joan Vilà Jovè (81), Jordi Cunt Amores
(15), José Angel Membrado Hernández (23), Josefina Sánchez Zamora (72), Josep Bel Prades (45), Josep Bernadó Cardús (67), Josep Camats Paloma
(76), Josep Gil Díaz (89), Josué Casado (32), Juan Olivares (64), Juliana Gigena Boulocq (15), Laura Espejo Gil (17), Laura Lázaro Prat (22), Lidia
Carmona (41), Lourdes Linares Oller (43), Lourdes Matas (60), Lucía Cáliz Gea (17), Lucía Cordón Martín (17), Manel Díaz Sicilia (42), Mari Carmen
Almoguera López (50), Mari Carmen Párraga Romero (26), Mari Carmen Noguera López (50), Maria Dolores Artero Montoliu (68), Maria Montserrat
Gil Jorda (52), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, Marina Guillamón Pérez (26), Martí Cunt Amores (20), Miquel Angel Linares Oller (48), Miriam
Gómez (47), Montse Chicón Montoya (40), Montse Peña Calvet (43), Montserrat Cadierno Acevedo (27), Montserrat Costa Guevara (48), Montserrat
Durán Ubach (63), Natàlia Caballé (79), Natàlia Margarit (25), Neus Solsona Jou (33), Noemí Guzmán Serrano (30), Núria Canalda Artola (25), Núria Jou Vergara (29), Oscar Gracia Campos (18), Paqui Tapia (45), Paula Lozano López (18), Pilar Bañales Moreno (56), Raúl Montes Escacena (43),
Roberto Gracia Gutiérrez (43), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (76), Rosario Sevillano (68), Roser Simon Bosch, Ruth Lozano (46), Ruth
Prat (47), Sabino Tejero Martín (60), Salvador Torres Pérez (89), Susana Nieto (45), Teresa González Granel (54), Tona Cerveira Ribot (50), Vanesa
Cintas (42).
Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (35), Agustín Collado (61), Alejo Bertoluzza (19), Alfonso Duro González (72), Ana María Matas Gotsens (91), Angel Bertoluzza (61), Angels González Cano (84), Anna Armengou Segura (28), Anna Maria Matas, Antonio Montes Escafena (55), Arantxa Solís Samper (37),
Ariadna Villella Zamora (29), Carmen Menbrive Pérez (85), Daniela Gaviria Sánchez (18), Dolors Camps Dot (64), Edgar Ayerbe Almoguera (19),
Feli Barberán Periz, Gemma Peña Calvet (42), Gerard Martret Martínez (44), Isabel Molina (84), Iván Rodríguez Leandro, Jacint Valls Calsina (32),
Joan Escolà Casanovas (62), Joan Rodríguez (24), Jordi Corominas Ventura (66), Jordi Villella Zamora (31), José Fernández Sánchez (85), Judith
Martínez Català (40), Laura Barea López (38), Lauri Romero (50), Lorena Pérez López (26), Lorena Quesada Carrique (36), Lourdes Quer Pujol (84),
Mari Carme Riera Valls (54), Maria Bermúdez Ruiz (63), Maria Carreras Morales (90), Maria Escrich Callado (89), Maria García Guevara (70), María
Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno (58), Maria Pino i Bernadas (41), Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (20), Marta Claudia Jabares Cassi (43), Mercè González Montoya (84), Meritxell Solà Rivera (46), Miquel Grima Mora (34), Mireia Ferrer Mora (26), Montse
Cervilla Puga (72), Nerea Montes Cabello (19), Nil Ferreiro Moreno (25), Nil Oleart Playà (29), Nora Antón (25), Norma Layún, Núria Valls Calsina
(39), Oscar Pérez Balcera (52), Oti López Ferrera (60), Paquita Ruiz Ruiz (62), Paula Jornet Piñero (26), Pepita López Gómez (76), Pilar Castillon Prat
(42), Queralt Coll Puig (33), Raquel Galobart (42), Raúl Almoguera López (46), Ricard Puyal Rius (25), Rosa Maria Morales Caparrós (52), Rosario
Pardo Mora (77), Severino Párraga Sánchez (43), Silvia Porterias Torres (25), Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (49), Victoria Parra
Pedrero (41), Sonia García (45).
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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Moltes felicitats
Juli! 29/12

7anys plens d'amor,
per molts anys CARLA!!

T'estimem. El papa i la mama.
07/12

Per molts anys Carme
de part de las teves
amigues Marimonges!!!!

Felicitats Ester i Carlos!
27 de novembre i 7 de desembre

