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LOCAL I RECOLLIR

Oferta vàlida en botigues adherides en local i recollir. Mitjanes (fina o clàssica) fins a 5 ingr. Consulta increment de PVP a la botiga o a www.telepizza.es. No acumulable a altres promocions. IVA inclòs.
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dimarts 1 CASAL
dimecres 2 BARGALLÓ
dijous 3 VENDRANES
divendres 4 BERENGUER
dissabte 5 LEY
diumenge 6 ST. BERNAT
dilluns 7 CASAL
dimarts 8 BARGALLÓ
dimecres 9 VENDRANES
dijous 10 BERENGUER

divendres 11 LEY
dissabte 12 ST. BERNAT
diumenge 13 CASELLAS
dilluns 14 BARGALLÓ
dimarts 15 VENDRANES
dimecres 16 BERENGUER
dijous 17 LEY
divendres 18 ST. BERNAT
dissabte 19 CASELLAS
diumenge 20 CASAL

dilluns 21 VENDRANES
dimarts 22 BERENGUER
dimecres 23 LEY
dijous 24 ST. BERNAT
divendres 25 CASELLAS
dissabte 26 CASAL
diumenge 27 BARGALLÓ
dilluns 28 BERENGUER

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

BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86 
CASAL Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
CASELLAS Colon, 91 T. 93 778 21 19

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
ST. BERNAT Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Això passa al poble
Alternativa
El passat dijous 27 de gener es 
va presentar a Olesa el primer 
projecte d’habitatge cooperatiu, a 
càrrec de Sostre Cívic, que acon-
segueix acabar la construcció d’un 
edifici aturat des de 2008 fruit de 
la crisi immobiliària, a la cantonada 
dels carrers Pau Casals i Colon i 
que comptarà amb 25 habitatges 
complets i espais col·lectius com-
plementaris, així com espais oberts 
a la població.
Per això, hem parlat amb Jose 
Téllez, tècnic de Comunicació 
d’aquesta cooperativa amb més 
de 500 socis i sòcies, que treballa 

per un model alternatiu d’accés i 
tinença de l’habitatge. 
Segons Tél lez,  e l  concepte 
d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús és una alternativa al lloguer 

i a la compra, una via d’accés a 
l’habitatge, diferent a la que conei-
xem actualment. Està basada en la 
propietat col·lectiva, és a dir que la 
propietat no és de les persones que 
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hi viuen a nivell individual sinó que 
ho és a nivell col·lectiu com a socis 
de la cooperativa que son”.
Per entrar-hi cal fer una aportació 
de capital inicial que és retornable 
en qualsevol moment que marxi de 
la cooperativa i després unes apor-
tacions mensuals que no son retor-
nables però que estan per sota del 
preu del mercat de lloguer. Segons 
Tèllez, “per accedir a l’habitatge, 
qualsevol persona interessada ha 
de complir una sèrie de requisits 
marcats per la Generalitat, ja que 
hem obtingut un finançament de 
l’Institut Català de Finances; és im-
portant destacar que no hi ha cap 
banc darrere d’aquest projecte”.
Per acabar, Téllez explica que amb 
aquest projecte, “recuperem patri-
moni privat en desús de mans d’un 
fons immobiliari, i complim amb la 
funció social de l’habitatge des de 
l’autopromoció amb lògica de bé 
comú i no-lucre”.

Fem Salut!
Aquest mes de febrer comencen 
noves caminades per l'entorn na-
tural dins del projecte Olesa, Fem 
Salut! La primera va ser el passat 
dijous 3, amb un recorregut de 
dificultat baixa pel camí de Can 
Llimona, la Font del Samper, Collet 
de Sant Joan i la Urbanització La 
Balconada. Hi ha una ruta diferent 
cada dijous al matí on es combinen 
diferents dificultats, alta, mitjana 
i baixa per adequar-se a tots els 
tipus de públic. Les properes seran 
els dies 10, 17 i 24 de febrer. 
Per altra banda, els dilluns al matí 
es fan classes de ioga maternitat, 
d'11 a 12:15 hores a l'Associació 
de veïns del barri de La Central. 
El taller de ioga per a dones em-
barassades promou el benestar, 
l'equilibri físic, mental i emocional, 
que són beneficis excel·lents per 
a la gestació, i dona les eines per 
establir una bona base per als pro-
pers anys com a mare. També va 
adreçat a les dones en període de 
post-part, que poden assistir amb 
el seu nadó.

I els dilluns a la tarda, hi ha el taller 
d'atenció plena, que dóna les eines 
per aprendre a posar en contacte 
cos i ment amb les emocions, a tra-
vés de la meditació principalment. 
Les sessions es fan de 18:30 a 
19:30 hores, al gimnàs de l'escola 
Josep Ferrà i Esteva.
Per últim, el taller de txikung que 
es fa dilluns i dimecres al matí a 
l'Escorxador. Aquest és un dels 
tallers que porta més temps i que 
compta amb més participants. 
Actualment està ple i hi ha llista 
d'espera però les persones interes-
sades s'hi poden apuntar perquè 
sempre hi ha altes i baixes.

Projecte Teu
L’Ajuntament i els instituts d’Olesa 
de Montserrat han impulsat en-
guany una nova edició del “Projecte 
Teu” després de l’aturada el 2021 
a causa de la pandèmia. Disset 
alumnes de 3r i 4t d'ESO de quatre 
centres educatius d'Olesa, les se-
ves famílies i l'Ajuntament d'Olesa, 
han signat un conveni que ha de 
contribuir a millorar l'aprenentatge 
dels joves estudiants.
Des del seu naixement al curs 
2008-2009, el projecte Teu és 
una experiència educativa de 
col·laboració entre l'Ajuntament, 
diversos centres de secundària del 
municipi i entitats col·laboradores 
olesanes, essencialment públi-
ques. L’objectiu del Projecte és 
donar resposta a la diversitat de 
l’alumnat permetent que alguns 
d’ells realitzin activitats externes 
al centre durant una petita part del 
seu horari escolar.

Marihuana
Mossos d’Esquadra de la comissaria 
de Martorell i agents de la Policia 
Local d’Olesa de Montserrat van de-
tenir dimarts 25 de gener, vuit ho-
mes com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública i d’un 
de defraudació de fluid elèctric. Va 
ser la Policia Local d'Olesa qui va 
alertar la Unitat d’Investigació, el 
mateix 25 de gener, d’una possible 
plantació de marihuana en una nau 
industrial del polígon Can Vinyals. 
Els agents es van desplaçar al lloc 
i van comprovar que la nau, que 
presentava diverses esquerdes, 
desprenia una forta olor caracte-
rística de les plantacions de mari-
huana. Pocs minuts més tard, van 
observar com un vehicle entrava a 
l’interior de la nau i conjuntament 
amb el suport de dotacions de la 
Unitat de Seguretat Ciutadana de 
Martorell i de la Policia Local, van 
accedir al seu interior.
Els agents van localitzar una plan-
tació de marihuana perfectament 
instal·lada amb estances específi-
ques per al cultiu i l’assecatge de la 
substància estupefaent. A l’interior 
de la nau hi havia vuit persones 
que, en adonar-se de la presència 
policial, van intentar fugir del lloc, 
tot i que finalment van ser detin-
gudes.

Treball i Formació
L’Ajuntament ha incorporat a la 
plantilla a quatre persones en 
situació d’atur dins el Programa 
Treball i Formació. Durant un any, 
les incorporacions desenvoluparan 
la seva feina als departaments 
de Gestió de l’Espai Públic i Equi-
paments, Participació Ciutadana 
i Medi Ambient. Paral·lelament, 
rebran formació per tenir més 
oportunitats d’inserció quan acabi 
l’experiència laboral.
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Ton, el meu bonic germà
La traducció en francès de “cun-
yat” és beau-frère que seria com 
dir “bonic germà” i és que el Ton, 
per a mi, era això... un germà.  
Molt familiar, carinyós, detallista, 
amorós, però per damunt de tot, 
era protector. Molt protector. Exa-
geradament protector. Fins i tot 
algú que el conegués molt, podria 
gosar dir que era embafadorament 
protector, de tot i de tots. I és que 
el Ton no sabia que eren els límits, 
mai en tenia prou. Un mestre de 
la perfecció.
Quan algú se’n va, sentim un infinit 
dolor al pit. Que ens ofega i ens 
costa respirar. Aquesta pressió puja 
fins que ens fa plorar. 
El buit que ens deixa esdevé abis-
me. Però quan més perdut estàs... 
quantes més llàgrimes has ves-
sat... t’adones que el dolor que 
sents, no prové d’un forat, sinó 
dels milers de records que ens ha 
deixat. Instantànies meravelloses 
i inesborrables que perduraran en 
el nostre particular àlbum dels re-
cords. No com una llosa, sinó com 
un tresor. 
El seu somriure contagiós ens 
acompanyarà sempre, aquesta 
imatge que ens endurem d’ell 
la portarem gravada al cor. Tan-
quem els ulls i emmirallem-nos 
d’ell, i durant uns instants el dolor 
s’alleugerà i esdevindrà pau. 
Gemma Valls Graells
23/12/2021

Peligro
En la intersección de las calles Se-
garra con Maresme, en Las Planas, 
los vehículos que vienen de calle 
Maresme y suben por Segarra, 
hacen el giro a gran velocidad y la 
mantienen por toda la calle. Para 
algunos no existe el paso cebra y 
algún día habrá un suceso grave, 
sobre todo, también, porque el as-
falto está en un estado lamentable.
Tal vez con un par de badenes se 
solucionaría. La situación se agra-
va los días de competiciones y de 
actividades extraescolares que se 
realizan en el pabellón municipal y 
la pista de atletismo, prácticamente 
día de por medio.
C.R.

Último recurso
Desde hace más de un año muchos 
vecinos venimos sufriendo el in-
soportable ruido que producen los 
vehículos al pasar sobre las rejas 
de la alcantarilla en la esquina de 
las calles Argelines y Priorat.
Ya estamos aburridos: cada día 
desde las 5:30 de la madrugada, 
empiezan a pasar los vehículos 
para ir o venir del trabajo, y ya no 
se puede seguir durmiendo. 
El 14 de enero del 2021 y a través 
del programa Línea Verde, envié la 
incidencia y fotos al respecto, y 4 
días más tarde me comunican que: 
habían pasado el parte de faena 
a los operarios del Departament 
de Gestió d’Espai Públic, para que 
puedan adecuar y reparar la reja. 
En dos ocasiones más me he pues-
to en contacto a través de la Línea 

Verde, y a los pocos días, borran 
las incidencias del programa, por 
lo que no quedan registrados; la 
última vez fue el 5 de noviembre 
de 2021 respecto a las susodichas 
rejas y también de una tapa de 
cloaca unos metros más arriba. 
Esta última (la tapa) la repararon 
de forma chapucera, otra vez está 
igual; en cuanto a las rejas, vino un 
equipo que, después de revisarlas 
y con un comentario despectivo, se 
fue sin más.
Nuevamente, el 26 de noviembre 
de 2021, me pongo en contacto con 
el Sr. Miquel Riera Rey a través de 
“Línia directa amb l’Alcalde”, y ese 
mismo día me contestó por email 
comunicándome prácticamente lo 
mismo que la primera vez, “que 
había pasado el aviso al departa-
mento y bla bla bla”, pero la rea-
lidad es que “na de na”, o, mejor 
dicho, todo sigue igual, o peor, ya 
que los soportes de las rejas han 
roto el asfalto y cada día el infernal 
ruido es mayor.
Poco se nota la campaña que se 
hizo en su día sobre el ruido en 
nuestro municipio, aunque tengo 
la impresión que todo depende en 
qué parte del pueblo se produzcan 
dichos ruidos.
En espera de que los responsables 
del departamento del Espacio Pú-

blico tomen nota una vez más, y 
por consiguiente subsanen el pro-
blema, expongo esta queja pública. 
Un cordial saludo para todos.
Francisco Navarro y vecinos

Reis
Generalment un cop al mes escric 
una carta per millorar la nostra vila, 
hi ha moltes coses que podrien ser 
més positives. Avui la carta que 
escric és per felicitar a les perso-
nes que varen venir aixecar-me 
quan vaig caure la vigília de Reis i 
aprofito la felicitació per dir que a 
Olesa hi ha persones que tenen el 
títol de caritatives i aquestes fan 
més bonic el poble. 
Maria Mercè Boada

El POUM i les seves 
variants: un Còvid local
Fa temps que, també en l’àmbit 
municipal, tot es mou pensant en el 
propers comicis (el que queda fins 
al 2023 pot ser terrible!). Els partits 
polítics prometran, com sempre, 
l’impuls de majors quotes de par-
ticipació ciutadana i popular. Tant 
de bo que la possibilitin de veritat 
en el context actual i futur, en què 
es fa essencial.
Si alguna cosa ha deixat clara 
aquest any i mig de pandèmia és 

Correu
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Correu (cont.)
que l’exclusió social –i la incorpora-
ció permanent de noves persones, 
famílies i barris a ella– és una 
dinàmica fatal i inhumana. Mirar 
cap a un altre costat no resol res i 
encara ho empitjora tot.
Aquest és el principal i desigual 
conflicte que tenim, que fa més 
necessari que mai el desenvolupa-
ment de la participació en la vida 
social i política del conjunt de la 
població olesana. D’altra banda, 
és il·lusori, per no dir cínic, pensar 
que això no va amb nosaltres i que 
solament afecta a les persones 
més febles i empobrides, que ja es 
conten per milers a la nostra vila 
(per exemple, d’aturades en tenim 
gairebé dos mil).
Els sectors de la població en pitjors 
condicions de vida i treball tenen 
a la vegada una característica en 
comú: la seva desvinculació social 
i política. Com potenciar la parti-
cipació en la vida política sense 
uns mínims de benestar, sense el 
reconeixement pràctic de la seva 
dignitat? Com posar en el centre 
de l’agenda política els problemes 
que pateixen aquestes persones 
invisibilitzades i descartades? On 
no hi ha justícia no hi ha possibili-
tat de l’exercici real de la llibertat i, 
per tant, de la participació directa 
i efectiva.
La política partidista-institucional, 
en ser economicista i mercantilista, 
actua segons uns paràmetres sem-
blants als del mercat, com altres 
objectes de consum. Així doncs, 
participar és consumir productes o 
programes per satisfer les nostres 
necessitats, unes de reals i d’altres 
de creades tot mitjançant la publi-
citat política (en general, propa-
gandística i descontextualitzada).
La nostra participació és mí-
n ima i  pass iva ,  envo l tada 
d’individualisme. Lluny de perse-
guir el bé comú, busca l’interès 
personal i corporatiu. És la mínima 
implicació política que la nostra re-
alitat cultural fomenta i, en aques-
ta mercantilització, s’instal·len de 
manera més o menys conscient els 
partits polítics.
Hi ha una altra manera d’entendre 
l’acció política: com a resposta 
al fet que som éssers socials i 
constructors del bé comú, i que 
això no és tasca exclusiva dels 
representants polítics, sinó de to-
tes les persones. Per transformar 
positivament la realitat, cal assolir 
les institucions i tenir capacitat de 
govern (bastant absent, per cert).
És cabdal un bon nombre de po-
blació mobilitzada i solidària amb 
aquesta transformació. Sense ella 
és molt difícil trencar amb el prag-
matisme –fer tan sols allò política-
ment possible–, un pragmatisme 
que no permet actuar amb els peus 
a terra i amb la mirada posada en la 
dignitat i el cobriment de les neces-
sitats de les persones empobrides 
i, per tant, de tothom.
Fermín Isaac Rodrigo Lázaro

L’any del còlera a Olesa
L'any 1854 Espanya patí un brot 
epidèmic de còlera (Còlera Morbo 
en deien) i Olesa de Montserrat no 
se'n va escapar. 
El malaguanyat Josep Maria Sibina, 
va trobar dades d'aquesta epidèmia 
a l'Arxiu Històric Municipal i  per 
això sabem que l'Ajuntament va 
suprimir la Fira de Sant Bernat que 
s'havia de celebrar el 20 d'agost 
d'aquell any, i amb data 13 d'agost 
s'ordena a un tal Francesc Casals 
“que la casa de camp que és als 
defores de la vila anomenada “Les 
Illes” es faci servir de “Lazareto””. 
Un "lazareto" (llatzeret en català) 
és un hospital o edifici similar, 
més o menys aïllat, on es tracten 
malalties infeccioses i s'hi reclou 
als malalts.
No devia ser gaire escrupolós 
l'Ajuntament en el compliment 
de les ordres sanitàries que havia 
donat el govern perquè el 5 de 
setembre de 1854 la Diputació 
de Barcelona va remetre ofici a 
l'Alcalde d'Olesa Miquel Tobella 
Oliver que deia així: “A pesar de 
las reiteradas órdenes que se han 
comunicado por este Gobierno 
de Provincia, nos consta de una 
manera positiva, que se siguen 
adoptando por esa municipalidad 
las medidas más absurdas en per-
juicio de los forasteros proceden-
tes de los puntos invadidos por el 
Cólera Morbo. Prevengo a V. que al 
recibo de la presente no levante la 
cuarentena o cordon sanitario que 
tiene establecido, permitiendo la 
libre circulación de gente por este 
término municipal. Exigiré a V. 
sin contemplación, alguna fuerte 
multa sin perjuicio de lo demás a 
que haya lugar por su remarcable 
desobediencia.”.
Tres dies després -el 8 de setem-
bre- fou cessat Miquel Tobella i 
nomenat nou alcalde Josep Pascual 
Carreras.
Martí Obiols Casanovas

Olesa, Olesa, Olesa
Olesa no té res d'especial que no 
tinguin altres viles del país (de pas-
sió en queda poca). Tenim un gran 
teixit associatiu, un gran gresol 
policromàtic de maneres de pensar, 
malgrat que, com a tot col·lectiu, 
sempre hi trobarem algun setcièn-
cies del "copiar y pegar" que els 
agrada massa remenar les cireres. 
A aquest se'ls ha de lligar ben curt. 
També hi tenim una colla de joves 
becaris ("enxufats" o no) que tenen 
molt clar quin és el camí cap a la 
casa gran, i encara que avui siguin 
uns peons hiperventilats, el senyor 
Eugen Ionescu els definia com els 
"futurs notaris".
Per descriure la flora i la fauna 
del paisatge social olesà, posaré 
en relleu i de forma metafòrica, a 
certs personatges que trobaríem 
pel carrer, fent servir les peces 
dels escacs.
Primer de tot, diré que el qui escriu 
ho fa amb ulls i orelles d'un nascut 
a la vila, desfogat a la riera, a la 
Passió i, fins i tot, quan tenia set 

anyets, al Frente de Juventudes 
(no teníem molt per triar, tot i 
que el CAU i la Falange miraven 
d'adoctrinar nos).
La finalitat dels escacs és conquerir 
territori de l'adversari i cada casella 
marca el camí a seguir per a ca-
dascun dels personatges implicats. 
Parlem doncs, dels personatges i 
que comenci la partida.
Els peons. El peó, figura que "no 
sabe ni contesta", ramat que és 
atiat pel gos de l'amo i un cop al 
corral se'ls alimenta amb falses 
promeses. Són fràgils de convic-
cions, si és que en tenen, i el que 
avui ho veuen blanc, quan tornen 
de vacances ho veuen negre. Acos-
tumen a ser xafarders (no curiosos) 
i de tant en tant passen l'informe 
religiosament.
Les torres. La torra acostuma a 
parlar des d'una perspectiva de 
"titulitis", des d'una altura de mi-
res. Alguns, com bons arribistes; 
procuren vincular se amb el poder 
municipal desplaçant-se dogmàti-
cament amb rectitud i de dreta a 
esquerra. Si poden també tiren 
pel dret, encara que acostumen 
a escorar cap a la dreta. És un 
col·lectiu que vol i dol i que té un 
tufet a vi ranci.
Els alfils. L'alfil, figura emmidona-
da que fa les diagonals amb molta 
elegància, mentre van donant pel 
sac a tort i a dret. Tenen bona 
presència i estan al servei de qui 
paga més. No acostumen a parlar 
en primera persona, fan servir con-
ceptes i frases fetes, saben nadar 
i guardar la roba sense perdre mai 
les formes i quasi mai són ofensius.
Els cavalls. El cavall no es belluga 
mai de cara. Els punyeters quan 
foten una guitza acostumen a fer 
mal i, si poden, també queixalen. 
Són animals bregats a les batalles, 
o bé tirant del carro a cop de fuet 
o traginant l'amo a les espatlles.
El rei. El rei (pobret) es passa tot el 
dia acollonit, tots se'l volen cruspir. 
Si no vols pols no vagis a l'era, sen-
yor Alcalde (a Olesa es comporta 
com un senyor i no plora mai).
La reina. La reina fa i desfà de la 
manera que vol, i si no, que l'hi 
preguntin a les reines de cada casa.
Fins ara tot el que he escrit no de-
mostra que aquest panorama sigui 

exclusiu olesà. Aleshores, que hi 
veig a Olesa de diferent per què 
me n'avergonyeixi?
Anys enrere a les persones vingu-
des de fora, sobretot als andalusos 
instal·lats a les cases barates, avui 
barri de sant Bernat, se'ls titllava 
de xarnegos. Ara i avui la paraula 
és "moros", dita despectivament. 
La sento massa sovint i em moles-
ta moltíssim veure com la brigada 
del Tipex de l’Ajuntament triga 
dos mesos a esborrar una pintada 
de cap a cap del carrer de "Fora 
moros", mentre una altra pinta-
da, aquesta en contra del senyor 
Alcalde, no van trigar ni 24 hores 
a esborrar-la. Anècdota o casuali-
tat??? Aquí ho deixo. Els olesans 
som molt tancats i per més ager-
manaments que fem anem massa 
sovint amb l'escopeta carregada 
preparada per estigmatitzar a les 
persones que no són de la nostra 
corda, i de cordes i cordillcordills 
(misteris, pessebristes, patronats 
i capelletes) n'anem sobrats.
El que fa que t'estimis un poble 
és la seva gent i no la Plaça de les 
Fonts. Podem presumir de teixit 
associatiu, però mentre la cultura, 
la política i l'entreteniment estiguin 
en mans dels tècnics (Paraula de 
Déu. Us lloem Senyor) i del po-
der municipal Olesa sempre serà 
un poble amb molta flama i poca 
brasa. Malfieu--vos dels qui venen 
de la ciència, el poble només el 
podran canviar els que venen de 
les lletres. De la bona gent no diré 
res, ho fan tot bé.
Pep Sibina

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

Aquesta torre era coneguda com 
la casa o torre de les palmeres, 
perquè al jardí hi havia dos exem-
plars d’aquesta espècie d’arbre. 
L’edifici inicial comprenia els ac-
tuals números 9 al 21 del carrer 
de les  Angelines (com es deia 
antigament, no sabem perquè es 
diu Angelines) i per la part del 
darrere arribava fins la riera de 
Can Llimona, actualment carrers 
Miquel Coll i Alentorn i de la riera 
de Can Llimona.
A mitjans del segle XVI es van 
construir dues cases, l’actual de 
Cal Sans (número 9-11) i la que 
formaven els números 13 a 19. 
Aquest segon edifici es va dividir 
en quatre habitatges l’any 1637.
La torre de Cal Sans ha estat refor-
mada en diverses èpoques. Una de 

les reformes més importants es va 
dur a terme entre finals del segle 
XIX i principis del XX. La primitiva 
finca va quedar dividida, defini-
tivament l’any 2004, arran de la 
venda dels terrenys per edificar-
hi cases unifamiliars. Actualment 
està deshabitada.

Cal Mané
Nom de la casa de pagès situada 
al Parc Municipal, però antigament 
estava integrada dintre de la parti-
da de terra nomenada la Rectoria. 
Totalment reformada, actualment, 
acull les oficines de Serveis Socials 
de l’Ajuntament.
No es té cap dada precisa de la 
seva construcció, tot i que consta 
ja edificada a principis del segle 

XVIII, essent-ne el propietari Pau 
Porta, que era conegut amb el 
sobrenom del Mané. La casa va 
passar per diverses mans, entre 
elles la de la família Solé, però la 
casa va continuar dient-se “Cal 
Mané”.
Després  de les greus inundacions 
de l’any 1971, la casa va quedar 
totalment malmesa i es va aban-
donar, recordem que estava situa-
da a tocar de la riera de Can Lli-
mona. Amb posterioritat, la finca 
va ser adquirida per l’Ajuntament 
per tal de fer l’ampliació del Parc 
Municipal al final de la dècada dels 
noranta del segle XX i es va utilit-
zar l’edifici per instal·lar-hi algunes 
oficines municipals. Així, el dia 6 
de maig de l’any 2003, s’hi va in-
augurar el nou Punt d’informació 

juvenil i, posteriorment, l’octubre 
del 2017, les noves oficines dels 
Serveis Socials municipals.
Com hem esmentat, el topònim 
és d’origen antroponímic, derivat 
d’un malnom individual. Creiem 
que aquest motiu va donat pel fet, 
tal com hem dit, que la finca era 
administrada per l’església i que 
en aquest indret hi tenien l’edifici 
anomenat la Rectoria, on hi feia 
estada la Comunitat de Preveres. 
Per tant, el topònim seria un de-
rivat de “maner” o “manner” en 
el sentit de capellà que recollia 
les almoines per a les misses, del 
llatí “manuariu”, “propi de la mà”.

Elies Valldeperas

La torre de Cal Sans-Carrer Argelines



08640 9

Fer front al 
dolor crònic
El dolor és complex, tan com-
plex com el cervell. De fet, és el 
cervell l'encarregat de fer-nos 
percebre aquesta sensació tan 
desagradable. Això significa que 
el dolor és psicològic? No! Això 
significa que el dolor no es real? 
El dolor sempre és real, però és 
subjectiu, cadascú ho viu d’una 
manera diferent.
El nostre sistema nerviós (cer-
vell), junt amb el sistema immu-
nitari, tenen una funció primor-
dial per la nostra supervivència: 
protegir-nos d'allò que podria 
ser un perill per la integritat 
física del nostre cos. El cervell 
és molt eixerit, té la capacitat 
d'aprendre i tenim la sort que, 
a través d'aquest aprenentatge, 
pot anticipar-se al perill i avisar-
nos amb antelació per evitar un 
mal major; o pot considerar que 
quelcom no és perillós i filtrar-ho 
perquè puguem continuar amb la 
nostra activitat i no aparegui cap 
sensació.
El cervell ho avalua tot i ho fa 
gràcies a la informació que li arri-
ba de receptors ubicats per tot el 
cos, a la pell, als músculs, als ulls, 
l'oïda... Tot el que rebem a través 
d'aquests receptors és informació 
i tot passa per un filtre, el cer-
vell. La informació sensorial que 
percebem en el present, s'ajunta 
amb tot el nostre aprenentatge, 
les nostres experiències passa-
des, les experiències de persones 
del nostre entorn, les expectati-
ves... i la manera que té el cer-
vell d'avisar-te sobre les seves 
avaluacions és posar-te en la 
consciència percepcions o sensa-
cions. El dolor és una d'aquestes 
percepcions quan el cervell avalua 
amenaça i considera que t'has de 
protegir.
Quan ens fem mal: ens tallem 
amb un ganivet, ens donem un 
cop, patim una caiguda, ens 

cremem amb el forn... el dolor 
està molt ben justificat, serveix 
per avisar-te d'una lesió i que, 
per tant, t'has de protegir fins 
que els teixits es regenerin. Però 
moltes vegades el dolor va més 
enllà de la regeneració dels teixits 
o inclús apareix dolor sense una 
causa que ho justifiqui. El proble-
ma quan no es troba la causa, és 
posar una etiqueta diagnòstica 
que deixa a la persona en una 
posició de vulnerabilitat i passi-
vitat, perquè suposadament no 
hi ha res a fer...
La diferència entre deixar el dolor 
a l'atzar i fer-li front, és adquirir 
coneixement. Hi ha molts mites, 
malentesos i pors amb relació al 
dolor i és molt important que si 
estàs passant per un procés de 
dolor, aprenguis conceptes ac-
tualitzats sobre ell. Comprendre 
com funciona el dolor et col·loca 
en una posició activa, t'ajuda a 
gestionar-lo amb major eficàcia, 
et canvia la manera de pensar 
sobre ell i redueix el seu significat 
amenaçant. De fet, l'educació en 
dolor ja forma part de les guies 
clíniques. Nombrosos estudis 
científics conclouen que educar a 
la població en la comprensió del 
dolor, ajuda en la seva millora. 
Per tant, es converteix en una 
eina indispensable en el trac-
tament. Conèixer com funciona 
l'organisme per desfer creen-
ces, interpretacions o idees que 
mantenen al cervell en un estat 
d'alerta-protecció constant, és el 
principi del camí per començar a 
fer front al dolor.

Silvia García Aguilera
Fisioterapeuta
Experta en psico-neuro-immuno-
logia clínica

La consulta Tal dia com avui
2 de febrer de 1914
El Banc de Terrassa obre una sucursal a Olesa.

6 de febrer de 1935
Mor als 65 anys la mestra Rosa Adserà, mare del senyor Povill.

12 de febrer de 1906
L’alcalde accidental Josep Canals prohibeix les cercaviles dels dies 
de Carnestoltes per garantir la tranquil·litat del poble.

13 de febrer de 1900
Comença a funcionar el nou rellotge de la torre municipal. És un 
Odobey número 7 i va ser instal·lat pel rellotger de Terrassa Salvador 
Arch. El preu va ser de 1.357 pessetes.

18 de febrer de 1902
Vaga general per demanar la jornada de 8 hores. Comunicat de 
l’alcalde d’Olesa al governador civil: “Fábricas todas paradas. No se 
ha alterado el orden público. Hay paz y tranquilidad”.

19 de febrer de 1907
A les 2:45 hores es va sentir a la vila un terratrèmol que va fer 
tremolar les parets, portes i vidres de les cases, però només va 
durar un segon.

24 de febrer de 1909
Es concedeix la categoria d’estafeta a la carteria d’Olesa. En agraï-
ment, l’Ajuntament deixa una casa perquè s’hi col·loquin les oficines 
i l’habitació del funcionari de Correos y Telégrafos.

28 de febrer de 1905
José Colom Calvet demana permís a l’Ajuntament per portar dos fils 
elèctrics de la màquina de vapor del molí d’oli dels hereus de Josep 
Voltà Vivé (davant de la font de Can Solé) fins al Cafè Català, per 
tal d’instal·lar-hi provisionalment un cinematògraf.

Font: Arxiu Municipal
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T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
jardiartolesa@gmail.com

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

Cuida't

Un restaurant amb ànima i actitud.

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

Llar

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45 
romaquiroma@gmail.com

TERÀPIES NATURALS

• Esmorzars de forquilla 
• Menjar per a endur 
• Servei a Domicili

A la carta

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

Tel: 938 31 49 58

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

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es93 778 56 84
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L'Agenda del Febrer '22

Exposició “60 anys de 
lluita i compromís a 
Olesa de Montserrat”, 
amb la història d’Omnium
Fins al 15 de febrer
Lloc: Casa de Cultura

Divendres 11
Hora del conte, per a 
nens i nenes amb TEA, 
i les seves famílies: 
“Cabres, cabretes...”, 
amb la Mon Mas
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 12
Club de lectura “Llegim 
el  teatre”: “El mar, 
visió d’uns nens que no 
l’han vist mai”, d’Albert 
Conejero
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Taller d'estimulació 
musical “TotSona” (per 
a infants de 2 a 6 anys i 
famílies)
Hora: 11:30 hores
Lloc: El Casal

6a edició de la Mostra 
dels PremisVOC, la 
iniciativa d'Òmnium 
Cultural per fomentar 
la llengua catalana en 
l'audiovisual
Hora: 17 hores
Lloc: El Casal

Dimarts 15
“Joan Triadú 1921 
– 2021: un petit 
homenatge”
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: CECSCAT i 
Òmnium Cultural

Divendres 18
Hora del conte: “Una nit 
monstruosa”,  amb la 
Sandra Rossi
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Club de lectura general: 
“L’acabadora”, de 
Michela Murgia
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 19
Taller d’aromateràpia, a 
càrrec d’Anna Salom
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Dones i 
Progrés

Diumenge 20
Teatre animal  
“Com gat i gos”
Hora: 17:30 hores
Lloc: El Casal
Organització: La Xarxa 
d’Olesa

Dimecres 23
Menjallibres! Club de 
lectura per a nens i 
nenes de 5è i 6è de 
primària: “Mary John”, 
d’Ana Pessoa
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Debat Àgora: “El 
fenomen influencer”
Hora: 19 hores
Lloc: El Pebre
Organització: OlesaAteneu
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L'Agenda del Febrer '22

Divendres 25
Tertúlia: “L’energia 
eòlica i altres fonts 
renovables”, a càrrec 
d’Elies Campmany
Hora: 19 hores
Lloc: Comunitat Minera 
Olesana
Organització: CECSCAT

Dissabte 26
Benvinguda al Rei 
Carnestoltes, passarel·la 
per als més petits, 
rua conjunta de petits 
i grans, concurs de 
disfresses i actuació del 
grup Tàrraco Surfers
Hora: a partir de les 17:30 
hores
Lloc: Plaça Catalunya

Diumenge 27
Projecció: “Rifkin’s 
festival”
Hora: 18:30 hores
Lloc: El Casal

Dilluns 28
Hora del conte per 
a petits lectors: 
“Amagatalls”,  amb 
la Sherezade Bardají 
i la il·lustradora Ruth 
Hernàndez
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 

Fotografia Idiŀli Tàpia

DIVENDRES 25 de febrer de 2022 a les 19.00 h
COMUNITAT MINERA OLESANA

Ho organitza: Hi col·labora

TERTÚLIA a càrrec de:

ELIES CAMPMANY
Llicenciat en física i Doctor per la Universitat de Barcelona

L’ENERGIA EÒLICA 
I ALTRES FONTS 
RENOVABLES

Les fonts 
d’energia netes.

Projectes 
cooperatius.
Altres fonts 

d’energia com la 
solar fotovoltaica.

Per què el preu 
de la llum s’ha 

encarit tant.
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Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

 Carrer Salvador Casas, 33-37 T. 93 775 79 28

08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 

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

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

Serveis

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

. Se hacen cinturones a medida 

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

RECOGIDA 
Y ENTREGA A 
DOMICILIO

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

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

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

 

www.dbpservicios.eu

RAMBLA TORRENTET 16 - LOCAL 2

MERCAT MUNICIPAL ABRERA

EDIFICIO MERCADONA

Codi postal: 08700

Codi postal: 08700

672 - 227 - 532
672 - 227 - 342

623 387 830
Patchwork

Professionals

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL 
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I 
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat

ASSESSORIA PARENT

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

MIQUEL CORTÉS

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

Av. Francesc Macià 99
Tel 626 53 55 86
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Empreses, entitats  i serveis
Llibre
La GOAC (Germanor Obrera 
d'Acció Catòlica) ha celebrat 
aquest any el 75è aniversari de 
l'HOAC. El proper divendres 11 
de febrer, a la sala d'actes de 
Cristianisme i Justícia (c/Llúria 
13, Barcelona) es farà l'acte de 
cloenda. Serà la presentació del 
llibre "Ahora más que nunca. El 
compromiso cristiano en el mun-
do del trabajo", amb el pròleg del 
papa Francesc.
"Ahora más que nunca" és un re-
cull de mig centenar de testimonis 
de membres de l'HOAC que, des 
de l'Evangeli, han dedicat i dedi-
quen la seva vida a la dignificació 
del treball i la justícia social. Hi 
assistirà l'editora, i, a la taula ro-
dona, la persona de més edat serà 
l'olesà Fermín I. Rodrigo Lázaro.

Queda menys...
La Passió d'Olesa ja es prepara 
per una nova i molt especial tem-
porada. Aquest 2022 pujarà a 
l'escenari un espectacle totalment 
nou amb una dramatúrgia trans-
formada i molts canvis d'escenes, 
personatges que guanyen prota-
gonisme i, sobretot, la potència 
escènica d'un gran espectacle, 
vibrant i emocionant. Un altre 
canvi important serà la durada: 
La Passió d'Olesa 2022 tindrà 
només dos actes i un entreacte, 

amb una durada total d'unes 2h 
15' aproximadament. 
La temporada 2022 anirà del 20 de 
març a l'1 de maig i les entrades ja 
estan a la venda. Actors i actrius, 
direcció, tramoia, equip tècnic... 
tothom treballa de fa setmanes 
per tenir-ho tot a punt per a 
l'estrena. Els assajos s'estan fent 
tres cops per setmana i combinen 
tant treball amb actors i actrius 
com treball tècnic i d'escenografia. 
Tots aquests preparatius són 
de gran complexitat i intensitat 
perquè l'espectacle 2022 és molt 
diferent als anteriors.
El públic que vingui a viure les re-
presentacions de La Passió d'Olesa 
s'acostarà com mai abans a la his-
tòria, als sentiments, a les lluites 
i les pors. L’amistat, el poder, la 

bondat… de la mà dels centenars 
de persones que fan possible 
any rere any La Passió d’Olesa 
de Montserrat amb el seu esforç 
desinteressat en totes i cadascuna 
de les seccions del teatre.

100 anys
Aquest 2022, l'empresa de mobi-
litat TGO DX celebra el centenari 
del seu naixement. Fundada el 
18 de gener de 1922 a Olesa de 
Montserrat, la marca més antiga 
de Direxis és avui dia una de les 
empre-ses deganes del sector de 
la mobilitat a la península. Per 
celebrar-ho, l'empresa ha pre-
parat un any ple d'activitats. En 
aquest sentit, ja ha encetat un 
concurs escolar d'il·lustració dirigit 
a l'alumnat dels centres educa-

tius de les comarques on opera 
habitualment, i prepara també la 
publicació d'un llibre commemora-
tiu que permetrà resseguir la vida 
de TGO DX des del seu naixement 
fins als reptes que encara al segle 
XXI per continuar creixent. 
"Si hem arribat fins aquí, ha es-
tat gràcies a les persones que 
treballen a TGO DX, a les que 
ho han fet en algun moment de 
la seva vida i a totes les genera-
cions d'usuaris i usuàries que han 
continuat fent-nos confiança dia a 
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)
dia -explica Carme Pros, CEO del 
GrupTG DX-. El secret és treballar 
de valent cada dia per oferir als 
nostres usuaris un servei de qua-
litat, eficient, segur, ràpid i amb 
una bona atenció", revela. Sobre 
el futur, Carme Pros és optimis-
ta. "Arribem al nostre centenari 
amb moltíssimes ganes de seguir 
creixent, i amb la vista posada al 
futur, que ens agrada mirar amb 
il·lusió i esperança", assegura. 
Pel que fa a la commemoració 
del centenari, TGO DX ha prepa-
rat un any carregat d'activitats. 
"Volem celebrar aquesta fita 
amb tothom qui ha fet créixer 
l'empresa", avança Carme Pros. 
En aquest sentit, l'empresa ja ha 
activat un nou apartat web (www.
gruptg.com/100) on ja es poden 
consultar els detalls de les acti-
vitats, i que s'anirà actualitzant 
amb més novetats emmarcades 
dins el centenari. Recentment, 
l'empresa també ha fet pública 
la nova imatge i el lema 'Cent 
anys acompanyant-te', preparats 
exclusivament per a la commemo-
ració d'aquesta fita.

Cens
El passat diumenge 16 de gener 
membres del grup Capreolus 
(secció del Centre Muntanyenc i 
de Recerques Olesà) van realit-
zar el Cens internacional d'ocells 
aquàtics i marins hivernants que 
es fa a més de 100 països de tot 
el mon i que coordina a nivell ge-
neral Wedlands International. El 
cens a la ribera del riu Llobregat 
al pas per Olesa de Montserrat es 
porta a terme des de l’any 2001. 
L’activitat consisteix en fer un re-
compte de tots els ocells aquàtics 
que es detecten fent un transsecte 
que va des de la zona industrial 

de Can Vinyals fins a Vilapou-Can 
Singla. Al capvespre del mateix 
dia també es controla la joca de 
corbs marins que hi ha al terme. 
Els resultats s’envien al coordina-
dor de zona perquè s’incloguin a 
l’anuari que es publica des de la 
Direcció General de Polítiques Am-
bientals i Medi Natural del Depar-
tament de territori i sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya. El 
balanç olesà d’enguany, en coinci-
dència amb els resultats generals 
de tots els censos del curs baix del 
riu Llobregat, segueix en la línia 
dels darrers anys i fa palesa una 
disminució notable tant en el nom-
bre absolut d’exemplars com en 
el d’espècies presents a la zona.

Tornem-hi!
L’Associació de Voluntaris d’Olesa 
reprenem una de les activitats 
més antigues d’ aquesta entitat, 
la presa de constants per els ba-
rris. Durant la pandèmia i amb 
restriccions vam veure’ns obligats 
a parar d’anar a visitar les associa-
cions de veïns, per fer el control de 
les persones grans. Des d’aquest 
passat gener hem tornat a iniciar 
el projecte. Un cop al més una 
persona qualificada fa el control 
de pes, glicèmia (sucre) i tensió 
arterial a les persones majors de 
60 anys, a la seu assignada al 
seu barri.
El propers control seran: AA.VV. 
Poble Sec, 17/2; AA.VV La Cen-
tral, 19/2; AA.VV Casc Antic, 
24/2; AA.VV La Rambla, 25/2, i al 
Casal Cívic Sant Bernat, el 28/2.
Per moltes usuàries aquest servei 
és molt important, ja que no te-
nen els mitjans per mirar aquest 
valors a casa i com mínim un cop 
al mes poden controlar les seves 

constants, apart de les que puguin 
fer a les farmàcies o al CAP. També 
aquesta activitat ajuda els que 
venen a poder interactuar amb 
altres persones que viuen al seu 
mateix barri. 
L’AVO vol que el màxim de gent 
gran d’Olesa puguin gaudir 
d’aquest servei, i animem a les 
associacions de veïns que ho 
promoguin des dels seus locals, 
i puguin venir moltes persones 
grans. La nostra intenció és ajudar 
a tothom que ho necessitin. Tam-
bé, des de l’AVO volem agrair, pel 
suport incondicional en aquesta 
activitat i des de fa molts anys, 
de la Comunitat Minera Olesana. 
Us hi esperem a tots!
Associació Voluntaris d’Olesa

Sardanes
El passat 15 de gener, Olesa 
Sardanista va presentar la nova 
temporada a la Casa de Cultura, 
amb la celebració dels trenta anys 
de la Cobla Vila d’Olesa amb un 
concert al mes de novembre a la 
Passió com a acte més emblemàtic 
del 2022. Un concert final de te-
nora i piano amb Jordi Molina i 
Joan Díaz va posar el toc musical 
a la jornada davant un auditori 
ple de gent.
Màxima expectació la que hi havia 
a l’Auditori de la Casa de Cultura 
amb prop d’un centenar de per-
sones que no es van voler perdre 
la presentació de la temporada 
2022 d’Olesa Sardanista. Abans 
dels parlaments es va projectar un 
vídeo amb les activitats previstes, 
de moment, per aquest 2022 amb 
la imatge de la temporada obra de 
la dissenyadora local Montse Fa-
rré. El president de l’entitat, Pere 
Salvador va ser l’encarregat de 

trencar el gel donant la benvingu-
da i deixant una primera reflexió al 
públic assistent: la necessitat de 
posar en valor la cultura popular 
i la sardana en especial.
Salvador espera viure un any sar-
danístic apassionant tot celebrant 
els trenta  anys de la Cobla Vila 
d’Olesa, una cita que tindrà lloc el 
27 de novembre amb un concert 
al Teatre de la Passió, on la Cobla 
Vila d’Olesa es fusionarà amb 
la Banda de Cardona col·locant 
prop d’un centenar de músics 
d’alt l’escenari. Durant el concert 
s’estrenarà una obra per a cobla i 
banda de la ma de Xavier Ventosa, 
director de la Banda de Cardona i 
exmembre de la Vila d’Olesa. 

Plantada popular
El grup Capreolus en col·laboració 
amb l’Ajuntament, l’ADF d’Olesa 
i l’Associació ANDA d’Abrera va 
realitzar una plantada popular a 
la vora del riu Llobregat, dins del 
projecte “Fot-li canya a la canya!”.
La canya (Arundo donax) és una 
espècie exòtica invasora molt 
competitiva, perjudicial pel nostre 
ecosistema i de difícil eliminació. 
Impedeix el desenvolupament de 
la vegetació autòctona lligada a 
l’ecosistema fluvial i provoca una 
disminució important de la biodi-
versitat.
El projecte “Fot-li canya a la 
canya!” pretén afavorir la res-
tauració del bosc de ribera al pas 
del Llobregat per Olesa. Després 
d’una primera fase del projecte 
iniciada l’any 2020 en què el grup 
Capreolus va intentar impedir el 
rebrot de la canya fent una sèrie 
de trepitjades populars a l’Areny 
del Molí, el passat 30 de gener es 
va iniciar la segona fase.

PILATES - OSTEOPATIA - FISIOTERÀPIA - HIPOPRESIUS

Quan ens sentim bé, som imparables!
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)

Brasil a Olesa
A la Rambla dels Closos (c/Lluís 
Puigjaner, 34) ha obert les seves 
portes “Coisa mas linda”, una coc-
teleria d’especialitat brasilera amb 
concepte “after work”, que ofereix 
tragos i cafè del país americà, dins 
d’un ambient de samba i bossa 
nova, decorat amb imatges i estil 
brasiler.
Està obert de dimecres a diumen-
ges, des de les 17 hores fins al 
tancament. I durant aquest mes 
de febrer, els lectors i lectores 
del 08640 tindran un “chupito” 
gratuït amb la seva consumició. 
Instagram: @coisamaslindaolesa 

El Casal
La colla d’El Casal tenim el gust de 
presentar-vos les properes activi-
tats que durem a terme. Gaudi-
rem d’un febrer carregat de cine-
ma: a més del cinefòrum que s’ha 
celebrat el passat diumenge dia 6, 
el proper dissabte 12 acollirem la 
mostra de curtmetratges en llen-
gua catalana “VOC”, organitzada 
per Òmnium cultural. Hi haurà 
dues sessions: a les 17 i a les 
19 hores- això sí, amb pel·lícules 
diferents cadascuna! Això vol 
dir que podeu venir a ambdues 

sessions, total, és gratuït, he, 
he, he… Per acabar el mes, tenim 
l’habitual projecció de cinema co-
mercial, amb la pel·lícula Rifkin’s 
festival, que projectarem doblada 
al català.
Pels que teniu mainada, aquests 
dies hi haurà propostes familiars 
a la línia de programació Escola. 
Farem un taller d’estimulació mu-
sical amb ni més ni menys que 
l’equip de la Dàmaris Gelabert, 
anomenat “Tot Sona”. El 12 de 
març farem un altre taller, “Heroï-
nes de pel·lícula”. Estigueu atents 
també als espectacles de xarxa: el 
diumenge 20 de febrer “Com gat i 
gos” i el 6 de març “Les aventures 
del Lleó Vergonyós”. 
Recordeu seguir-nos a les xarxes 
socials per estar al dia de totes 
les novetats. Ens veiem al Casal!
El Casal

Libro
Se llama Óscar Abad García, es 
olesano y tiene 43 años. Acaba 
de lanzar por redes sociales la 
biografía del actor Paco Martínez 
Soria, coincidiendo con los 40 
años de su muerte y los 120 años 
de su nacimiento. El autor nos co-
menta que “llevo 11 años en este 
proyecto, y yo como don Paco, 
hemos empezado desde abajo y 
sin ayuda de nadie, es una auto-
edición, porque no tengo ni edi-
torial. De hecho, no soy escritor, 
pero tengo y siento tanto cariño 
por este actor, que he hecho el 
libro más con el corazón que con 
la cabeza”. Y agrega que “creo que 
es el momento de valorar y hacer 
justicia a una persona que fue 
denostada y mal tratada por culpa 
del franquismo y que sería un acto 
de reconocimiento al estamento 
de su cultura y al pueblo arago-
nés/barcelonés hacia su figura ya 
que él vivía en Barcelona, le dio 
un teatro a la ciudad y tenía una 
torre en Cabrera de Mar”.

En el siguiente enlace se pueden 
encontrar información, fotos, 
datos para la comprar del libro e 
inéditos extractos de entrevistas 
con el actor: www.aplausosymu-
tispacomartinezsoria.com 
El libro se presentará el próximo 
1 de abril en la Biblioteca.

Enhorabona!

Un grup d’estudiants de l’IES 
Daniel Blanxart s’ha proclamat 
finalista de la primera fase de la 
Copa Cangur i es classifica per a 
la final catalana. La competició, 
que consisteix en la resolució de 
problemes de matemàtiques, va 
tenir lloc el passat 27 de gener en 
la seva Fase Territorial. Es tracta 
de la vuitena edició de la Copa, i 
el Blanxart hi presentava quatre 
equips de 7 alumnes cadascú.
Aquesta va ser la primera fase 
del concurs. Amb la victòria, el 
grup olesà disputarà la Final Ca-
talana, que es celebrarà el proper 
5 de maig a l’espai La Torreta 
de Montmeló. Els guanyadors 
d’aquesta fase passaran a la Final 
Europea, amb data encara per 
determinar.
L’equip 3 ha estat integrat per: 
Rubén Cordón, Rubén Sipiña i 
Joel Vargas (segon d’ESO) i Carla 
Bravo, Irene Codina, Eric Arrebola 
i Lucia Crespo (tercer d’ESO).
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El polaco non stop
Se llama Zbigniew Podwika, es 
casado, tiene 42 años y dejó su 
Polonia natal hace 22 años para 
afincarse en Olesa. Es mecánico y 
soldador, pero por lo dicho hasta 
ahora no tendría por qué aparecer 
en esta sección. Resulta que luego 
de los inicios de la pandemia hace 
dos años, comenzó a interesarse 
por salir a correr; un poco para 
distraerse de las restricciones y 
otro poco para liberar su mente 
frente al entorno que se vivía. Al 
principio eran unas vueltas, lue-
go algunos kilómetros hasta que 
se lo empezó a tomar en serio y 
comenzó a planificar sus entrena-
mientos. Comenzó a competir en 
carreras de distancias cada vez 
más largas y para este año, este 
corredor de trail de montaña y de 
ultrafondo tiene previsto competir 
en la Trail de Lloret de Mar (60 km), 
la Riaño Trail Run (82 km), la Vall 
d’Aran by PDA (55 km), la Marató 
del Montseny (45 km) y la de Bar-
celona (100 km, 12 horas), entre 
otras, siempre bajo la órbita de su 
entrenador, Ricard Vilà.
Zbigniew nos comentó que “quiero 
animar a cualquiera que pruebe la 
libertad de correr y que con es-
fuerzo se logran alcanzar las metas 
deseadas”.

Medallistes
Les atletes olesanes Olga Morraja i 
Anna Pereiras, d'Olesa de Montse-
rrat, pertanyents a L'Hospitalet 
Atletisme van aconseguir quatre 
medalles en el Campionat de Ca-
talunya Absolut i Sub23 en Pista 
Coberta.
L'Olga Morraja ho va fer en la prova 
de llançament de Pes, acabant com 
a campiona sub23 i com a bronze 
absolut amb una marca d'11.49 
metres. L'Anna Pereiras ho va fer 
en la prova de salt d'Alçada, aca-
bant com a sots-campiona sub23 
i com a bronze absolut amb una 
marca d'1.66 metres.

Gimnàstica
Del 6 al 8 de desembre passats 
es va disputar a Pamplona el CT 
d'Espanya de gimnàstica artísti-
ca, on el Club Gimnàstica Olesa 
va estar representat per catorze 
gimnastes: Paula García, Paula 
Salguero, Júlia Crespo, Jana Sanz, 
Berta Cumplido, Maria Gómez, Jana 
Rodríguez, Marina Vinyals , Judith 
Toral, Clàudia Autón, Karen García, 
Dana Romero, Ariadna Raya i Yaiza 
E. Carrasco. Després d'una tem-
porada molt difícil a causa de les 
restriccions per la crisis sanitària, 
on s'han hagut de superar algunes 
dificultats degut a la Covid 19, les 
gimnastes van donar-ho tot i cada 
una d'elles va brillar a pista. 
Després d'una llarga jornada de 
competició, Clàudia Autón es pro-
clamà Campiona d'Espanya abso-
luta, aconseguint també la medalla 
d'or a l'aparell de paral·leles d'un 
total de 164 gimnastes en la cate-
goria de Base 4. En la  categoria 
de base 3, Berta Cumplido es va 
proclamar campiona d'Espanya en 
l'aparell de salt, d'un total de 143 
gimnastes.
Per altra banda, els dies 18 i 19 de 
desembre, les gimnastes del club 
també van poder participar al XII 
torneig Osonagym amb un total de  
vint-i cinc gimnastes pertanyents a 
les categories de Base i Escolars.
En la categoria de les més petites, 
Base 1, l'Ada Nevot va aconseguir 
una 2a posició a la general a més 
d’un or a paral·leles i un bronze a 
barra d’equilibri. Les Base 3 Peti-
tes aconsegueixen, per part de la 
Paula García i la Paula Salguero, la 
segona i tercera posició respecti-
vament a la classificació general. 
En aparells, la Paula García s’endú 
tres bronzes a salt, barra i terra i 
la Paula Salguero aconsegueix l’or 
a terra i el bronze a paral·leles. 
L’equip de la categoria Base 3 Mi-
tjanes format per Berta Cumplido, 
Júlia Crespo, Jana Sanz i Júlia Riu, 
va aconseguir la primera posició en 
la classificació per equips. A més, a 
nivell individual, la Berta es va en-
dur l’or i la Júlia Crespo, el bronze. 
En la classificació per aparells, les 
Base 3 Mitjanes, van fer un gran 
paper destacant a l’aparell de terra, 
la 1a, 2a i 3a posició de la Jana 
Sanz, la Berta Cumplido i la Júlia 

Crespo, respectivament. A salt, 
l’or va ser per la Berta Cumplido 
i el bronze per la Júlia Crespo i a 
paral·leles asimètriques, la Berta 
es va endú l’or i la Júlia Crespo la 
plata. 
La categoria Base 4 Mitjanes va ser 
representada per l’Emma Sanchis, 
que s'estrenava en aquest nou ni-
vell  i aconseguí una fantàstica 13a 
posició en la classificació general.
L’equip de Base 4 Grans, format 
per Irene Muñoz, Judith Toral, 
Maria Gómez i Clàudia Autón, va 
ser Campió en la classificació per 
equips  i l’equip, d’aquesta mateixa 
categoria, format per Jana Rodrí-
guez, Alba Núñez, Leire Baillo i Ma-
rina Vinyals, va ser subcampió. En 
les classificacions generals desta-
quem els grans resultats de Judith 
Toral, campiona de la categoria; de 
la Jana Rodríguez, subcampiona i 
de  Maria Gómez, que va quedar 
tercera. En la classificació per apa-
rells remarquem la primera posició 
a salt de la Judith i la Marina (em-
patades) i la 3a posició de la Jana. 
A terra, la 1a posició va ser per a 
la Clàudia i la 2a per la Jana i la 
Maria (empatades). A paral·leles, 
la Jana, es va endú l’or.
A la categoria de Base 5 Grans, 

l'equip format per Karen García, 
Yaiza Carrasco, Ariadna Raya i 
Dana Romero van aconseguir una 
5a posició, amb un total de 14 
equips participants.
En la classificació per aparells des-
taquem la 3a posició de la Dana 
a salt. Passem ja a les categories 
d’escolars on destaquem a la ca-
tegoria EEA4P, l’or a paral·leles i la 
plata a terra de la Martina Sánchez 
Anglada, que a més va quedar 9a 
a la classificació general. 
A EEA4G, la Jara Muñoz va aconse-
guir la 14a posició en la classificació 
general i va quedar 1a classificada 
a l’aparell de terra. La Lucia Pi-
cón, pertanyent a la Categoria EE 
B4G i que tornava a la competició 
després d'una llarga lesió que l'ha 
tingut allunyada de les pistes una 
bona temporada, va obtenir una 
13a posició en la classificació ge-
neral i a més, una 2a posició a salt 
i paral·leles.
I per finalitzar, destaquem l’actuació 
de l’equip de EE C4P,  format per 
l'Ona Agustí, la Graziele Soares, la 
Iona Pauls i  la Martina Francisco, 
que van obtenir una magnífica 5a 
posició, d'un total de dinou equips.

Futbol Sala
El passat mes de gener, el Futbol 
Sala Olesa ha aconseguit tres títols 
de liga. Els equips del Benjamí A, 
MiniBenjamí A i Prebenjamí A s’han 
proclamat campions de les seves 
lligues domèstiques a la FCF.
El Benjamí A, després de derrotar 
per 8 a 0 al Esparreguera CFS, s’ha 
convertit matemàticament en cam-
pió de la Lliga Benjamí de Futbol 
Sala de la FCF. El Minibenjamí A, 
després de derrotar per 0 a 10 al 
Sant Andreu de la Barca CFS, s’ha 
proclamat campió, en tant el Pre-
benjamí A també ha aconseguit el 
campionat, després de vèncer per 
7 a 0 al Molins 99 CFS. 
Des del club van voler felicitar als 
jugadors, a les seves famílies i als 
cossos tècnics per aquests títols.

Esport
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Entrevista amb la nova junta de la CEFO'87

“El nou camp 
serà una 

realitat aquest 
estiu”

El CEFO’87 va estrenar junta di-
rectiva fa només 6 mesos i durant 
aquest temps ha estat treballant 
en una renovació institucional in-
tegral, des de la comunicació, els 
patrocinis, les instal·lacions i la 
imatge de l’entitat. Per això, hem 
pogut parlar amb tres membres de 
la junta: Jordi Lleonart, president, 
Xavi Pérez, director esportiu i Àlex 
Rincón, a càrrec de l’àrea de Màr-
queting i Comunicació.

P: Com veu trobar el club l’any 
passat? 
JLL: Vàrem trobar una entitat 
molt estancada, tant en l’àmbit 
social com a nivell econòmic, molt 
adormida i amb pocs incentius 
que fessin atractiu participar del 
projecte que hi havia. Respecte 
a les instal·lacions, recordem que 
el camp és municipal, sobretot el 
gran deteriorament de la gespa 
que ja sobrepassa en dos anys la 
seva vida útil.

P: Quines son les prioritats i 
objectius principals d’aquesta 
nova junta?
JLL: La prioritat de tots els que 
formem aquesta nova junta és 
desenvolupar un projecte sòlit i de 
futur a cinc anys, amb l’objectiu 
de què l’escola sigui un referent 
en el Baix Llobregat, dedicant tots 
els recursos tant humans com fi-
nancers a assolir aquest objectiu.

P: Quines novetats heu imple-
mentat?
JLL: De moment hem creat un 
sènior masculí que no teníem, per 
donar sortida als nostres juvenils 
continuant així la seva formació 
a nivell sènior. En aquesta línia 
també ens agradaria incorporar un 
equip de veterans i per suposat po-
tenciar molt més el futbol femení. 
També estem treballant per tenir 
acords de col·laboració amb algun 
dels principals clubs de futbol base 
de Catalunya.

P: En què es basa el vostre 
projecte?
JLL: El nostre projecte com a club 
es basa en tres pilars, institucio-
nal, esportiu i social. Dins de la 
basant institucional l’entitat vol 
fonamentar la formació esportiva 
progressiva, incloent tres aspec-
tes formatius basics: físic, tàctic i 

tècnic. Per altra banda, l’educació 
integral en els valors de l’esport 
tan individuals com col·lectius. De 
fet és el que ens agradaria trans-
metre dins i fora del poble d’Olesa.
Esportivament, el club ha de re-
colzar el desenvolupament del 
jugador de la mà de la direcció 
esportiva juntament amb l’equip 
de coordinadors i entrenadors amb 
el suport dels pares. Això implicarà 
establir una nova metodologia 
d’entrenaments i preparació dels 
partits, i un codi de disciplina. 
Addicionalment es recolzarà amb 
un pla d’ alimentació i cura per-
sonal que estarà a disposició de 
jugadors i famílies que vulguin 
utilitzar-ho. Per últim i no menys 
important, la basant social on 
volem ser un club socialment res-
ponsable.

P: Com us financeu?
JLL: El nostre finançament bé 
donat per tres vèrtexs: patrocina-
dors, en els seus diferents nivells, 
finançament públic (Ajuntament 
d’Olesa) i les quotes dels nostres 
associats. Això ens aporta el gruix 
de tot el nostre pressupost.

P: La gran notícia és el canvi de 
gespa. En que consisteix, quan 
es fa i d’on surten els diners?
JLL: Com ja hem dit la vida útil de 
la gespa ja ha tocat al seu fi i està 
molt malmesa. Des de l’entitat es 
va decidir presentar un projecte a 
l’Ajuntament on justificava la ne-
cessitat de realitzar aquest canvi. 
Vull personalment com a president 
agrair al regidor d’Esports la seva 
implicació entenent la problemàti-
ca existent que teníem amb la ges-
pa del camp municipal per poder 
dur a terme el projecte.
El nou projecte contempla subs-
tituir la gespa per una d’última 
generació, la instal·lació del nou 
sistema de rec i drenatge del 
camp que en aquests moments 
és inexistent i també la millora de 
l’accessibilitat al voltant del camp.
La data prevista de començament 

de les obres si tots els terminis es 
compleixen, serà el proper mes 
de juliol. El cost total del projecte 
serà assumit per l’Ajuntament i es 
durà a terme mitjançant licitació 
publica.

P: Quants futbolistes i quines 
categories en teniu?
XP: Aquesta temporada tenim 186 
jugadors al club repartits en 14 
equips que van des dels més petits 
de la casa, els nostres Promeses, 
fins al nostre Sènior masculí, 
format íntegrament per jugadors 
olesans i que ha estat una de les 
novetats d’aquesta temporada. 
Aquest equip Sènior té com a prin-
cipal objectiu, donar continuïtat a 
tots els jugadors del club un cop 
finalitzin la seva etapa Juvenil. 
Dins dels 14 equips, també tenim 
un equip femení en categoria In-
fantil i és una de les àrees on més 
intensament estem treballant per 
a potenciar de cara a les properes 
temporades.
 
P: Quin es l’objectiu a nivell es-
portiu durant aquesta primera 
temporada?
XP: La formació integral de fut-
bolistes. El propòsit per aquesta 
primera temporada és establir 
les bases del projecte creant una 
nova metodologia d’entrenaments 
i preparació dels partits, i un codi 
de disciplina. Hi ha un pla específic 
de treball per a cadascuna de les 
3 seccions que componen el club. 
A l’apartat del futbol femení aca-
bem d’incorporar una nova coor-
dinadora olesana amb molta 
experiència i que ha treballat en 
diferents clubs; a l’àmbit del futbol 
base masculí, volem potenciar la 
competitivitat dels nostres equips, 
entenent la competició com un 
mitjà per a aprendre, no com un 
mitjà per a guanyar. Per últim, 
volem consolidar el nostre Sènior 
de recent creació i anar-ho nutrint 
cada temporada amb jugadors que 
vagin finalitzant la seva etapa de 
futbol base i que vulguin continuar 
gaudint del futbol.
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Entrevista amb...

P: De quina manera treballeu 
amb la captació de jugadors?
XP: Tenim dues línies de capta-
ció. La primera és la comunicació 
mitjançant xarxes socials dirigida 
des de la nova àrea de Màrqueting 
i Comunicació del club. La segona, 
més lligada a l’àrea esportiva, 
consisteix en la preparació de 
sessions de portes obertes durant 
maig i juny, on tots els nens de la 
vila podran venir al Camp Munici-
pal de Les Planes a gaudir d’unes 
jornades de futbol. En qualsevol 
cas, creiem que la millor eina de 
captació és la feina ben feta.

P: Com treballareu la comuni-
cació interna i externa? El club 
deu ser una gran família i s’ha 
de saber gestionar...
AR: El més important per aquesta 
junta directiva es el desenvolupa-
ment d’un model de club on dins 
de la base institucional i esportiva, 
els jugadors i les seves famílies 
siguin l’epicentre i on entitat, fa-
mília i jugadors anem de la mà per 
poder assolir els reptes i objectius 
que ens venen d’ ara en endavant. 
Soms conscients que fins ara la 
comunicació entre club i família 
no s’ha dut a terme tal i com ens 
hagués agradat i és per això que 
per part de l’entitat estem treba-
llant amb un pla de comunicació 
interna i externa.
De cara a la comunicació interna 
amb les famílies l’entitat posa a 
disposició de jugadors i famílies 
tres dates rellevants on poder re-
bre la informació de la situació del 
club: l’assemblea anual del club 
amb la presentació de comptes, la 
revisió del projecte del club a mei-
tat de temporada i el tancament 
de la temporada amb el torneig 
solidari 
Respecte a la comunicació exter-

na, el club està desenvolupant la 
pàgina web on poder disposar de 
tota aquella informació necessària 
perquè qualsevol persona que 
sigui o no del club, pugui adreçar-
se i conèixer l’entitat, els nostres 
equips, els nostres patrocinadors, 
poder fer el pre-registre per ins-
criure a un nou jugador o poder 
accedir a continguts exclusius de 
la web. També estem preparant el 
canal de Youtube de club on poder 
explotar mitjançant contingut al 
canals de l’entitat com els vídeos 
populars, les llistes de reproducció 
dels nostres equips i categories, 
un canal dedicat a recomanacions 
sobre alimentació i bons hàbits i el 
canal de patrocinadors on disposa-
rem de vídeos de les empreses que 
col·laboren amb el club.

P: Com treballeu la part social 
de l’entitat?
AR: L’acord amb la Fundación 
Neuroblastoma (www.fneuroblas-
toma.org) és una de les decisions 
de les que com a entitat ens hi 
sentim més orgullosos. La nova 
junta directiva tenia clar que a 
part del model institucional i es-
portiu es necessitava donar un 
pas mes enllà per què el club fos 

també responsable amb la societat 
i tinguéssim un objectiu on poder 
ajudar i col·laborar tots junts com 
a entitat. Arrel d’ aquesta idea 
vem buscar l’apropament amb una 
fundació que tingués també rela-
ció amb nens de la mateixa edat 
que els que tenim al futbol base i 
que poguéssim col·laborar en un 
projecte vinculat amb la ciutat de 
Barcelona.
El neuroblastoma es un càncer 
infantil  poc comú del sistema 
nerviós simpàtic – la xarxa ner-
viosa que envia els missatges des 
del cervell a través del cos. Es el 
tumor més freqüent durant els 2 
primers anys de vida, el tumor 
sòlit extracraneal més freqüent 
del nen. En total representa el 
8-10% dels tumors pediàtrics. La 
seva incidència està estimada en 
1 de cada 70.000 nouvinguts vius, 
el que a Espanya suposa uns 100 
casos l’any. Vull aprofitar aquest 
mitjà per si en aquests moments 
hi ha alguna persona interessada 
en poder col·laborar amb la Funda-
ción Neuroblastoma pugui fer-ho 
mitjançant el següent número de 
compte bancari: ES91 2100 5795 
97 0200146982. Des del club ens 
acollim i donarem recolzament a 
un dels projectes d’investigació on 
la Fundación Neuroblastoma està 
col·laborant a l’ Hospital Sant Joan 
de Deu de Barcelona.



0864022

Guaita
Fa temps que a part de la Plaça de l’Oli es troba cercada, en principi pel 
risc que comporta el mur que la limita amb habitatges... Quan diem “fa 
temps” és que fa temps... esperem alguna solució el més aviat possible...

g Busco artistes de musica elec-
trònica (d&b, dbstep etcètera) 
i teclistes per a projecte musi-
cal potent. Tel: 693 535 396.

g Vendo sillones blancos de estètica, 
marca Roos, semi nuevos, sin es-
trenar. Precio a negociar. También 
vendo aparatods de bellesa semi 
nuevos y todo lo necesario para 
una peluquería (secadores de pie, 
lavacabezas de dos cuerpos, sillo-
nes de tocador, etcètera). Contac-
tar al mail: niemer@hotmail.com

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

g Plaza de parking en venta en el 
barrio de La Central. Acceso con 
rampa y para coche pequeño, tie-
ne 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 par-
ticipació! 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 nú-
cleo zoológico el Departamen-
to 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 ser-
vei integral a gent gran i persones 
depenents. Tel: 610 346 499 (Su-
sana).

g S'ofereix treballadora titulada 
per a gent gran o amb discapa-
citat, en domicilis, per hores o 
serveis. Tel: 675 834 298 (Síl-
via).

g Técnica socio-sanitaria con expe-
riencia en el sector asistencial, se 
ofrece para cuidar personas mayo-
res 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 depen-
dencia, los puedo duchar, preparar 
su comida, dar sus medicamentos, 
hacer curaciones si es necesario, y 
ser una gran compañía para ellos. 
Tel: 643 231 552.

g Técnica en Educació Infantil 
s’ofereix per fer de cangur de 
nens i nenes i per fer classes 
de repàs d’infantil i primària. 
Tel: 646 282 556.

g Busco una persona o un grup de 
persones que estiguin interes-
sades en portar un hort al poble 
(amb aigua). Interessat, trucar al 
tel: 627 956 668.

g Compro o alquilo huerto, terre-
no, vinya con agua y caseta en 
la zona de Olesa. Tel: 606 164 
839 (Enrique).

g Auxiliar de enfermería y socio-
sanitaria, con titulación oficial y 
experiencia, se ofrece para cuidar 
persones mayores y con discapa-
cidad. 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 ju-
venil, 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. Tam-
bién me ofrezco para acom-
pañamiento de enfermas/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 ha-
cer de canguro, cuidar personas 
mayores, como asistente del ho-
gar; tengo experiencia con niños y 
mayores, disponibilidad inmediata, 
precio a convenir. Tel: 690 340 
088.

g Dona amb experiència s'ofe-
reix 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. Pre-
cio: 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 pu-
blicació, només ens has d’enviar un 
text no superior a 15 paraules a pe-
riodic08640gmail.com, o al tel. 626 
684 065. El periòdic no es fa respon-
sable de possibles canvis de preus 
o modificacions de les ofertes. Els 
anuncis romandran publicats durant 
dos mesos.
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Per molts anys!
Febrer

Angels Campoy Lozano (60), Anna Maria Garcia Gibert (92), Antoni Boada Juncosa (45), Antonio López Ferrera (66), Antonio 
Vicente Moreno (74), Arnau Mollón Casado (18), Beatriz Díaz Manzanares (32), Beatriz Gómez (62), Bernat Durán (53), Carmelo 
Sánchez Sánchez (67), Celia Freniche García (53), Conxita Safont Comelles (92), Daniel Abril Escolano (46), Dèlia Almirall Vilà 
(37), Eduard Llimona Alemany, Eduard Sanmartí, Emili Bayona Gibert (57), Felisa Guillem Gil (87), Florencio Codina Gorro (95), 
Francisca Castrillo Cordero (84), Francisco José Arjona (59), Gabriel Cassi Sales (91), Helena Escolà Boada (35), Helena Oleart 
Playà (27), Isabel Carreño Moreno (82), Joan Arévalo, Joan Segura Rius (61), Joan Torres Vicente (23), Joana Pérez López (13), 
Jonathan Sánchez Esteban (38), Jordi Jorba Picañol (58), Jordi Pinyol Guamis (44), Josep Arjona Romero (56), Josep Carrera 
Jolis (55), Judit Echenique Martínez (43), Júlia Ayguadé Canals (98), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (85), Lluís Reche 
Gil (28), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró, Marga Arévalo Alvarez (53), Maria Galcerán Alavedra (66), María Manzanares Amaro 
(70), Maria Rosa Altarriba Fernández (58), Maria Rosa Margarit Tobella (61), Marta Caballé Martínez (48), Melchor Cano Morales 
(63), Miguel Guillamón Casanovas (94), Miguel Navarro Mancebo (88), Miquel Aiguadé Ballús (73), Miquel Jorba Picañol (58), 
Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (51), Montse Boada Sastre (87), Montserrat Cherta Batet (98), Nerea Barragán 
Lozano (21), Nil Segura Monfort (20), Núria Piqué Pinto (91), Paquita García Caballé (55), Paquita Gibert Juventeny (87), Pere 
Camats Cabré (49), Pere Camats Planas (84), Pilar Moser (65), Pol Aceña Foguet (29), Sebastià Vilà Fillola (67), Sergio Ibáñez 
Poble (40), Teresa Estruch Mura (81), Toni Rosa Ferrer (15), Xavier Armengou Safont (48).

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.

FELIZ 
CUMPLEAÑOS 
De parte  
de tu mujer  
y tus hijos,  
aah de Mía y  
Maka también! 
Tkm
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FELIZ 
CUMPLEAÑOS 
MI PRINCESA
Te deseamos la yayita 
Elena, tu papi y tu 
mami que cumplas 
muchiiisimos años más 
y  que Diós te proteja 
y te guie siempre.  Te 
queremos con todo 
nuestro corazón, 
cariño. 




