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Carrer d'Alfons Sala, 71,
Olesa de Montserrat

telepizza.es 937 72 98 30
Oferta vàlida a les botigues adherides fins al 12/06/2022.  Demana’n 2 de mitjanes o 2 de familiars, o 1 de familiar i 1 de mitjana, i paga només
el preu de la d’import més alt. No és acumulable a altres ofertes ni promocions. Consulta’n la validesa i les condicions a la botiga o a telepizza.es.
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divendres 1 LEY
dissabte 2 ST. BERNAT
diumenge 3 CASELLAS
dilluns 4 BARGALLÓ
dimarts 5 VENDRANES
dimecres 6 BERENGUER
dijous 7 LEY
divendres 8 ST. BERNAT
dissabte 9 CASELLAS
diumenge 10 CASAL

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

dijous 21 CASELLAS
divendres 22 CASAL
dissabte23 BARGALLÓ
diumenge 24 VENDRANES
dilluns 25 LEY
dimarts 26 ST. BERNAT
dimecres 27 CASELLAS
dijous 28 CASAL
divendres 29 BARGALLÓ
dissabte 30 VENDRANES

Farmàcies de torn diürn  - Abril 2022
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

TGO DX ja ha posat en funcionament 
el servei renovat de bus urbà 
d’Olesa. Amb la voluntat de continuar 
millorant el servei i gràcies al treball 
conjunt amb l’Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat, les millores permeten 
avançar cap a una mobilitat més 

sostenible, ràpida i còmoda 
de la ciutadania dins el municipi. 
Concretament, el trajecte s’ofereix 
amb un vehicle nou, molt més 
ecològic i còmode per a les persones 
usuàries. Es tracta d’un autobús de 
26 places, adaptat per a persones 

amb mobilitat reduïda i amb capacitat 
per transportar diverses bicicletes. 

Més enllà d’aquesta novetat, però, el 
servei també estrena nou recorregut 
i incrementa la freqüència de 
pas. En total, es passa de 28 a 38 
parades. Així, hi ha noves parades, 
en diferents centres educatius del 
municipi, el mercat municipal i el 
CAP. També s’amplien les parades 
als barris de l’Eixample i del Collet de 
Sant Joan. Pel que fa als horaris, 
es passa de 9 a 12 expedicions 
diàries, i de dues a quatre els caps 
de setmana. Això permetrà millorar 
la mobilitat  als entorns escolars, a 
les urbanitzacions d’Oasis i de Ribes 
Blaves i a l’estació de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. 

Alhora, en algunes parades s’han 
instal·lat pantalles digitals que 
indiquen a quina hora passa el bus 
següent. Aquest tipus de tòtem amb 

pantalla ja estava instal·lat a la parada 
de la plaça del Dr. Fleming i, ara, 
també se n’ubicaran a les parades de 
la plaça de l’Oli, la plaça de la Sardana 
i la piscina municipal.

Pots consultar el nou horari 
i recorregut del servei, a 
www.gruptg.com o a l’app 
TGO DX, que permet consultar 
en temps real la ubicació de 
l’autobús.

Novetats destacades
g Nou vehicle més ecològic i 
còmode
g 10 noves parades als centres 
educatius, al CAP i al Mercat 
Municipal
g Més freqüència de pas
g Tòtems informatius en totes 
les parades

El bus urbà d’Olesa 
(M2) estrena vehicle, 
millora el recorregut i 
incrementa els horaris 

Això passa al poble
Obres esportives
El passat dijous 31 de març l’Ajuntament 
va organitzar el segon acte informatiu 
per explicar a la ciutadania l’estat ac-
tual de les obres al complex esportiu 
Salvador Boada (el pavelló, la pista 
annexa, la piscina coberta i la d’estiu, 
i la pista municipal d’atletisme). 
Toni Grima, cap del Departament 
d’Esports va detallar quines han estat 
les inversions i el manteniment fets en 
l’equipament als darrers sis anys. Les 
inversions ascendeixen a una mica més 
de 3 milions d’euros, i el cost anual de 

manteniment és de 442.999 €. Al pave-
lló Salvador Boada, les inversions han 
costat més de 117.000 €, i el mante-
niment comporta uns 70.000 € anuals. 
Quant a la pista annexa al pavelló, les 
inversions que s’han fet sumen més 
de 530.000 € i el cost anual de man-
teniment és de 38.000 €. Tanmateix, 
la pista municipal d’atletisme ha tingut 
una inversió de més de 26.000 € i el 
manteniment és de 24.000 € anuals.
El cap d’Esports també va explicar les 
inversions realitzades a les altres dues 
instal·lacions que no són utilitzades 

per les entitats esportives: la piscina 
coberta i la piscina d’estiu. En el cas 
de la piscina coberta, l’Ajuntament està 
executant la remodelació i ampliació de 
l’edifici per fases. Primer es va aixecar 

un nou edifici de vestidors, i es va 
renovar tota las maquinària, i actual-
ment s’està treballant en la construcció 
d’una nova planta que acollirà una 
sala de fitness, sales polivalents, i un 
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bar-restaurant. Fins ara s’hi ha invertit 
2,27 milions d’euros. Quant a la pisci-
nes d’estiu, s’hi ha fet inversions de 
110.000 €. Aquestes dues instal·lacions 
compten amb uns costos ordinaris de 
150.000 € cadascuna i uns ingressos 
que, entre les dues instal·lacions, 
s’acosten als 280.000 € anuals.
Maria Rull, cap del Departament 
d’Urbanisme, va explicar les possibili-
tats urbanístiques que té el sector amb 
el nou POUM que preveu a la zona de 
Les Planes un espai que inclou la pista 
de cross i la de tir amb arc, amb una 
superfície total d’aproximadament 
47.000 m2.
Rull va afegir que l’import total de 
les inversions en execució d’obres és 
de prop de 3 milions d’euros. Les ac-
tuacions que ja s’han portat a terme 
entre 2019 i 2021 han estat l’edifici 
dels vestidors de la piscina coberta, 
l’habilitació dels vestidors de la pis-
cina d’estiu i l’aparcament de la zona 
d’atletisme. Les accions que s’estan 
executant actualment són l’ampliació 
de l’edifici de la piscina coberta (amb 
la creació del nou gimnàs i un bar) i la 
millora de la comunicació del pas cap 
a la pista d’atletisme.  
De cara a aquest any i al vinent, les 
obres previstes són l’enderroc dels 
vestidors del Pavelló Salvador Boada, 
l’habilitació de la part inferior de la 
grada i la millora de la plaça que hi ha 
entre el pavelló i l’edifici de la piscina 
coberta per permetre-hi un accés “més 
amable”. La cap d’Urbanisme també va 
avançar que hi ha tres projectes més 
en redacció: la creació dels vestidors 
d’atletisme, la millora de la tanca de 
l’aparcament i l’adequació de l’arbrat 
a la zona de la pista de cross.

Premi Recerca
L’Ajuntament, amb el suport econò-
mic de l’empresa Kao Corporation, ha 
convocat la 38a Edició dels Premis de 
Recerca Vila d’Olesa, la 27a edició del 
Batec Jove per a treballs de recerca de 
Batxillerat i projectes de Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà i Superior i la 3a edició 
del Premi de Recerca de Perspectiva de 
Gènere. Els treballs (en qualsevol de 
les diferents modalitats i categories) 
s’han de lliurar personalment o bé en-
viar per correu a l'Ajuntament abans 
del 5 de maig.
El Premi Recerca Vila d’Olesa consta 

de dues modalitats adultes: la “Cièn-
cia Oberta”, per a treballs científics de 
doctorat, de fi de màster o publicacions 
fetes des del 2018 relacionats explíci-
tament amb un tema olesà o d'interès 
olesà; i el la categoria “Impulsa”, per a 
treballs fets per un olesà o una olesana 
en qualsevol àmbit de la ciència. 
La convocatòria dels premis d'aquest 
2022 inclou també la Menció Passiona-
rium —que vincula el Centre d’Estudis 
Passionarium als Premis de Recerca 
Vila d’Olesa—, als treballs presentats al 
Premi Recerca Vila d’Olesa en modalitat 
de Ciència Oberta o Premi Batec Jove 
Vila d’Olesa quan un treball destaqui 
per la vàlua de la recerca en l’àmbit 
del fenomen passionístic.

Nou bus
El passat dilluns 14 de març, e bus 
urbà d’Olesa estrena vehicle i intro-
dueix noves parades –amb pantalles 
digitals que indiquen la freqüència dels 
busos- i més freqüència de pas, dins 
de les millores en el servei que ofereix 
l’Ajuntament a través de l’empresa de 
transports olesana TGO DX. 
El servei l’oferirà un vehicle nou, molt 
més ecològic i més còmode per a les 
persones usuàries, amb 26 places i es-
pai per a una cadira de rodes, així com 
la possibilitat d’encabir dues bicicletes. 
Des de mitjans de març hi ha noves 
parades, com ara als diferents centres 
educatius, el mercat municipal i el CAP 
i també s’amplien les parades als barris 
de l’Eixample i el Collet de Sant Joan, 
en total, es passa de 28 a 38 parades 
en el recorregut.

Ple
El Ple de l’Ajuntament del mes de març 
ha aprovat incorporar el romanent de 
tresoreria al pressupost actual per un 
import total d’1.222.255 €. Durant la 
sessió també es va aprovar la modi-
ficació de preus públics (de l’Escola 
de Música i de les  Llars d’Infants)  i 
d’altres ordenances fiscals, així com la 
taxa per serveis del Mercat Municipal. 
Entre d’altres, també es va aprovar una 
moció de la CUP per a la redacció d’una 
ordenança municipal d’estalvi d’aigua i 

una del Bloc Olesà per a la transforma-
ció de la SAREB en un instrument per 
garantir el dret a l'habitatge.

Això passa al poble (cont.)
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Estem apanyats!
D’una banda tenim una colla d’incívics 
que es dediquen a cremar contenidors 
i de l’altre un Ajuntament incapaç i 
ineficaç per posar solucions. La qüestió 
és que qui paga els plats trencats som 
els veïns i les veïnes.
Si volem reciclar hem d’anar cada dia 
carregats amb la brossa a Les Planes, 
al carrer Lluis Companys o bé a la 
deixalleria. Però, com us podreu ima-
ginar, ja estem farts, fa més d’un any 
d’aquesta situació. Nosaltres no tenim 
la culpa de que una colla de brètols 
els cremin, tampoc del passotisme de 
l’Ajuntament. Són ells qui han de donar 
solucions i no pot ser no posar-los. 
Els olesans i olesanes que vivim al 
carrer Berguedà i Almeria estem 
acostumats, ja que no és el primer 
cop que ens passa. L’última vegada 
l’Ajuntament va trigar mes d’un any 
en reposar els contenidors, això si, 
després de moltes queixes del veïnat.
Ja fa més de 12 mesos que estem 
sense contenidors de reciclatge i no 
és la primera vegada. La resposta de 
l’Ajuntament és que els cremen i per 
això no els reposen. A sobre, fan cam-
panyes per fomentar el reciclatge. De 
debò? Són els primers en no fomentar-
ho, no posant contenidors per que 
puguem reciclar.

Fa unes setmanes també han cremat el 
contenidor de la brossa i ens temem el 
pitjor, que al igual que els contenidors 
de reciclatge, aquest tampoc el repo-
sin. Nosaltres sí volem reciclar, però 
l’Ajuntament no fa la seva feina!
Veïns dels carrers Berguedà i Almeria

Ayuda
Hola, utilizo este medio de comunica-
ción para explicar mi caso. Hay una 
persona, si se puede llamar así, que 
desde hace tiempo viene acosando a 
mi hija en diferentes puntos de Olesa. 
No me permiten decir su nombre, ni 
publicar su foto, pero es de aproxima-
damente 40 años, delgado y alto, con 
barba, pelo rizado y casi siempre va 
de negro, con capucha y gafas de sol. 
Creemos que vive en Martorell, pero 
casi siempre está dando vueltas por 
Olesa. Cuenta con antecedentes de vio-
lencia de género, robo y abuso sexual.
Hemos puesto varias denuncias, una 
por abuso sexual, otras por amenazas 
y otras dos por agresión sexual, pero 
sigue suelto como Pedro por su casa. 
Una vez lo cogieron, estuvo detenido 
un fin de semana y lo soltaron. Ac-
tualmente lo están buscando, pero no 
aparece, pero continúa acosando a mi 
hija. Rogamos que, si alguien lo ve, 
avise inmediatamente a la Policía Local 
o a los Mossos d’Esquadra.
Necesitamos hacer algo entre todos por 
mi hija y para que no le pase a ninguna 
niña más. Muchas gracias.
AMVT

Manipulació en nom de la 
dona?
Propaganda a quatre vents d’una nova 
iniciativa institucional: es farà un pro-
cés de “participació ciutadana” per 
posar nom de dona al 50% dels carrers 

de la nova urbanització de Cal Candi. 
És aquesta una iniciativa feminista i 
feminitzadora? O és una estratègia de 
manipulació del poder?
Cal Candi no té nom de dona. El model 
urbanístic que s’ha aplicat a Cal Candi, 
i que s’aplicarà per extensió a la resta 
d’Olesa amb l’aprovació definitiva del 
POUM, és el mateix model de sempre 
que respon a la lògica masculina (que 
prioritza el funcionalisme a la proximi-
tat), prioritza la pervivència capitalista 
(en l’explotació de recursos naturals 
i en servitud a la lògica del mercat) 
i que exclou l’experiència urbana de 
les dones. 
De fet, i admetent ja d’entrada pugui 
sonar molt simplista, quantes dones 
han participat del disseny d’aquests 
plans urbanístics? Quantes dones for-
men part dels equips tècnics redactors? 
Quantes dones polítiques han votat 
aquest model per Olesa en el nostre 
Ajuntament? Quantes? Simbòlic, oi?
Cal Candi i la futura Olesa seran un nou 
“patriarcat escrit en pedra, totxo, vidre 
i formigó” tal  com diria la geògrafa 
feminista Jane Darke.
Dona és nom de vida i de lluita. Rei-
vindicar la dona com a creadora i 
sosteniment de vida, sí, però també 
la dona associada a la mare terra, a 
la Pachamama o a Gaia més enllà de 
l’úter productor i reproductor: rela-
cions, energies, necessitat, mirades i 
desitjos. La dona, i la comunitat, com 
a custodiadora de la natura, de la terra 
i del rius.
La maquinària del poder ha destruït el 
bosquet, els camps i la memòria de Cal 
Candi i així ho farà amb les vinyes del 
nord del nostre poble o amb els espais 
oberts de la Central. O la inexplicable 
cimentació dels torrents i les rieres en 
el terreny agrari de Can Llimona.
“S’han cregut que la impunitat és eter-

na, i s’equivoquen. Els pobles saben 
fer justícia” diria la nostra estimada 
defensora feminista Berta Cáceres Flo-
res, tot veient el panorama urbanístic 
orquestrat pels de sempre (tots homes, 
per cert).
Dona és nom de llibertat. I l’acció 
transformadora, la política transversal 
del feminisme institucional, ens propo-
sa un “procés de participació” des de 
l'individu i l'individualisme: un exercici 
de llibertat liberal, entesa com a lliber-
tat d’elecció. C’est fini!
D’aquest extraordinari i revolucionari 
procés (ironia), la filòsofa Marina Gar-
cés Mascareñas en senyalaria que ens 
condemnen a la frustració, que és una 
presó. I que en aquest sentit, “Mai se-
rem lliures perquè això no és llibertat, 
sinó que és aïllament.”
Manipulació com a instrument fona-
mental de dominació. El moviment fe-
minista emergeix i qüestiona la il·lògica 
lògica del poder dominant. I aquesta 
no està disposada a perdre ni un pam, 
i llança una ofensiva de manipulació, 
que només és un instrument pel man-
teniment de la dominació. Amb tots els 
seus enganys i promeses pot arribar a 
semblar, fins i tot, que consisteix en 
un diàleg entre parts iguals. Mentida!
L’antídot es troba en l’organització 
crítica i conscient, i com diria Maria 
Mercè Marçal i Serra, en “ser tres vol-
tes rebels”. O quatre, o cinc…akelarre! 
Poseu nom de dones, però no en nom 
de la dona!
Moviment Veïnal
(Que agrupa persones, associacions i 
col·lectius en defensa del territori, la 
gent i els drets, tot fixant la vida al 
centre. I que intenta de desconstruir-
se i autocriticar-se permanentment)

Correu
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Estimat Rafel
El dia 7 d’abril va fer dos anys que 
ens vas deixar. Per culpa de la maleïda 
Covid i de les seves restriccions, tant 
els nostres fills com jo portem dins del 
cor no haver pogut acomiadar-te com 
et mereixies.
Tot i haver estat acompanyat fins al 
final dels teus fills i de la teva estimada 
neta, no et vàrem poder dir adéu com 
ens hagués agradat. Per això, encara 
que sigui tard, havíem de fer-te aquest 
reconeixement públic i així poder-nos 
treure aquesta espina clavada.
Volem fer partícips també d’aquest 
reconeixement a tots aquells i aquelles 
que t’han recordat durant aquests dos 
anys d’absència, als quals volem mos-
trar el nostre més sincer agraïment.
Rafel, t’hem estimat molt i t’estimarem 
mentre tinguem un alè de vida. Des-
cansa en pau.
Maria Dolors, Rafel Àngel, Xavier, Car-
men, Irene i Laia

La malaltia i la salut
Seran moltes les persones que faran 
un escrit sobre la representació de la 
Passió, per a mi té un doble sentit. 
Jo no havia fet mai teatre, vaig estar 
al vestuari de la Passió i quan varen 
col·locar un paper per si algú es volia 
presentar per fer d’actor, per maquilla-
dora, etcètera, vaig tenir l'atreviment 
de presentar-me per actriu, varen fer-
nos una prova i el Xavi Povill va dir-nos 
que ens donaria el resultat a principi 
de setembre (estàvem al juliol). En 
aquells moments solament donaria dos 
noms, el de l'Antonia Martells i el de 
Maria Mercè Boada. Aquells moments 
van ser els millors de la meva vida, al 
matí m’anunciaven que tenia dos càn-
cers. Sempre recordaré i estimaré al 
Xavi Povill més que ser un personatge 
de la Passió.
Maria Mercè Boada

Bernardo Cortés: 
persona singular, no 
personatge
Temps enrere vaig tenir l’ocasió de 
tractar amb moltes persones que avui 
se’ls titllaria de personatges. Certa-
ment que ni havien moltíssims que es 

buscaven la vida com podien, sobre 
tot per la plaça Real i les rambles de 
Barcelona. Els anys vuitanta Barcelona 
feia bullir l’olla, hi havia molta vida pels 
carrers (també moltes corredisses) i no 
com ara que sembla mes un parc te-
màtic. Aquells anys tot era més eclèctic 
però més autèntic, no hi havien zones 
de confort, els extrems anaven de la 
ma malgrat que alguns personatges 
l’única preocupació que tenien era la de 
buscar-se la vida amb molta cara dura.
Per mi, eren aquests els personatges, 
gent que no donaven res a canvi, vi-
vidors. A mitjans dels setanta vaig co-
mençar a tocar la guitarra seriosament, 

volia ser concertista i compositor. I a la 
que vaig tenir tres o quatre composi-
cions vaig agafar a la Júlia (era la meva 
guitarra) i cap al metro. Volia veure 
si la gent es pararia per escoltar-me. 
Els diners eren secundaris però també 
necessaris.
Poc temps desprès vaig passar del me-
tro a tocar a la Plaça del Pi i va ser allà 
on vaig conèixer a molts personatges 
singulars: en Xesco Boix, l’Ocaña, en 
Pepe Otal (avui tots ells ja no hi son) al 
Ramon Muns i d’altres que en aquests 
moments em falla la memòria.
Anys més tard, quant em podia per-
metre anar a la Barceloneta un cop per 

Per Setmana Santa,  
mones de Pasqua

Correu (cont.)
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La Comunitat 
Minera Olesana 
dona suport a
 COMUNITAT MINERA OLESANA SUPPORTS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

La Comunitat Minera Olesana 
(CMO) celebrarà l’Assemblea 
General Ordinària el dissabte, 
30 d’abril de 2022, al local 
social de la cooperativa, al 
carrer Alfons Sala, 42, d’Olesa 
de Montserrat. Està previst que 
la sessió comenci a dos quarts 
de sis de la tarda (17:30 h) en 
primera convocatòria. La sessió 
servirà per presentar l’Informe 
de Gestió, la Memòria i els 
comptes anuals de 2021. La 
cooperativa també actualitzarà 
als socis i sòcies la informació 
sobre el cost de l’aigua, les 
tarifes de 2022 i l’ordenança 
corresponent. Alhora, 
s’escolliran els nous membres 
del Comitè de Recursos i del 
Consell de Consumidors.

Pel que fa a l’elecció dels nous 
membres dels dos organismes, 
s’escolliran entre tres i cinc 
socis i sòcies per formar 
part del Comitè de Recursos. 
En aquest cas, Els socis i 
sòcies que vulguin presentar-
hi candidatura, hauran de 

comunicar-ho a la cooperativa 
cinc (5) dies abans de 
l’Assemblea, per tal de preparar-
los les acreditacions. Quant a 
l’elecció dels nous membres 
del Consell de Consumidors, el 
nomenament es farà entre les 
persones assistents a la sessió. 
La renovació dels dos òrgans es 

fa d’acord amb els articles 56 
i 57 dels Estatuts Socials de la 
cooperativa.  

Durant la sessió, també 
s’aprovarà, si escau, el 
pressupost del fons social 
FEPC per aquest 2022, així 

com l’informe de l’Interventor 
de comptes. Més enllà d’això, 
l’Assemblea General Ordinària 
del 30 d’abril també servirà 
per explicar als socis i sòcies 
les novetats al voltant del 
Pla Estratègic Energètic 
de la cooperativa, els seus 
progressos en matèria 
d’autoconsum energètic i com 
ha continuat avançant cap 
a la creació de Comunitats 
Energètiques Locals a Olesa de 
Montserrat. 

A partir del dia 25 d’abril, 
la cooperativa ja tindrà a 
disposició dels socis i sòcies 
la documentació que es 
presentarà a l’Assemblea 
General Ordinària. A més a 
més, igual que en les darreres 
convocatòries, l’Assemblea 
General Ordinària es podrà 
seguir en directe a través 
del canal de Youtube de la 
Comunitat Minera Olesana. 
L’ordre del dia es pot consultar 
a www.cmineraolesana.cat

La Comunitat Minera Olesana celebrarà 
l’Assemblea General Ordinària el dissabte 30 d’abril

MÉS INFORMACIÓ: WWW.CMINERAOLESANA.CAT

setmana a fer una paella va ser quant 
vaig conèixer al Bernardo (llavors enca-
ra no el feien sortir per TV3). Desprès 
de donar-li les gràcies per les seves 
cançons i de contribuir una miqueta 
al platet de la seva economia li vaig 
preguntar d’on venia: “Vinc d’Olesa 
de Montserrat, es allà on faig nit”; “Jo 
també soc d’Olesa”, li respongué. Ni 
ell ni jo ens vàrem preguntar de quina 
casa érem (pregunta important i típica 
per un sector d’olesans amb remi-
niscències caciquils), i a partir de les 
hores, cada vegada que ens trobàvem, 
fos per la Barceloneta o fos pel Barri 
Gòtic, ens regalàvem unes salutacions 
plenes de cordialitat i de respecte.
Els que varen convertir al Bernardo 
amb un friqui, tenen nom i cognoms, 
ells si que ho son de friquis!
Els catalans encara tenim la costum de 
posar mots, i si son una mica despec-
tius la rialleta està servida. Si fos per 
mi, posaria una placa a la casa d’Olesa 
on pernoctava que digues: “Aquí hi vis-
qué una persona singular. En memòria 
de Bernardo Cortés. Un tros de pa”.
Pep Sibina

Sentència pionera
El bufet “Almazán Advocats”, membre 
dels serveis jurídics del sindicat Unió 
Lliure de Treballadors (ULT), ha acon-
seguit per a una afiliada del sindicat, 
una sentencia del TSJC on el Tribunal 
falla en contra del SEPE i reconeix el 
dret de la treballadora a percebre la 
prestació dels subsidi de major de 
52 anys, que li havia estat denegat, 
argumentant que com a treballadora 

de la llar no havia cotitzat per l’atur en 
els darrers dos anys, tot i que reunia 
la resta de requisits que donen dret a 
percebre el subsidi.
Aquesta sentència es pionera i crea un 
precedent legislatiu, que obre la via per 
a altres treballadores que es trobin en 
la mateixa situació. Els magistrats del 
TSJC admeten, per primera vegada el 
dret al subsidi, que no deixa de ser la 
protecció de l’atur per un col·lectiu que, 
fins la sentència, havia estat exclòs del 
sistema en relació a aquesta protecció, 
quan perdien la feina.
El TSJC aplica la jurisprudència recent 
dictada per la Unió Europea, que con-
siderava discriminatòria  la normativa 
que s’aplica respecte a aquesta protec-
ció, assenyalant que Espanya incorre 
en una discriminació indirecta per raó 
de gènere amb el col·lectiu de treballa-
dores de la llar, donat que la immensa 
majoria son dones, que queden priva-
des de la protecció de l’atur.
En la  sentència dictada el 16 de març 
de 2022, el TSJC desestima la deman-
da interposada pel SEPE, i estima la 
demanda de la treballadora, fent un 
“repàs” exhaustiu de la legislació es-
panyola, reconeixent de forma expres-
sa la “ausencia de un marco normativo 
interno de protección por desempleo a 
favor de dicho colectivo”.
ULT
Departament d’Acció Sindical

Penso, opino, escric...
“Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno 

es la paz” (Benito Juárez, 1806-1872)
La suposada racionalitat dels humans 
no deixa de posar-se en qüestió cada 
vegada que són capaços de provocar 
conflictes bèl·lics. El darrer exemple el 
tenim en la guerra desencadenada per 
Rússia i que Ucraïna està patint. Com si 
d’una maledicció es tractés, tot apunta 
a què la guerra és inherent a la condició 
humana i que les tendències bel·licistes 
són del tot insuperables.
Des de temps immemorials, tot un 
ventall de personatges de tota mena i 
de luctuós record, sinistres, amb am-
bició il·limitada, messiànics...recolzats 
per individus fanàtics sense escrúpols i 
poders fàctics interessats, han sigut els 
protagonistes responsables de causar 
víctimes incomptables, sembrar odis i 
provocar desolació.
Davant d’aquesta realitat incontestable 
em pregunto quina utilitat tenen les 
institucions supranacionals, perquè és 
evident que els principis fundacionals 
han passat a millor vida. Falta de vo-
luntat o de capacitat?
Sigui una cosa o l’altra, o es repensen 
els objectius o es tanca la paradeta. Ja 
n’hi ha prou d’inoperància!
Jaume Farrés Boada

Adéu
Ha arribat el moment de la jubilació el 
passat 27 de març  Plats Cuinats Can 
Miquel va tancar. Us donem les gràcies 
per les vegades que heu confiat en 
nosaltres, i per entendre que sempre 
hem procurat servir-vos com a clients 
i amics, i dir-vos també  que sense 

vosaltres no hauria estat possible estar 
des del 17 de juny del 1988 fins ara. 
Moltes gràcies.
Plats Cuinats Can Miquel

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 reser-
va 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 edi-
cions. Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i cognom 
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

Correu (cont.)
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Cuida't

Un restaurant amb ànima i actitud.

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

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

TERÀPIES NATURALS

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es93 778 56 84

• 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

C/ Clota n °  24

08640 Olesa de Montserrat

640892513

Segueix-nos a @elmoliolesa
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L'Agenda de l'Abril '22
Dilluns 11
Inauguració de l’exposició 
“Misteris al Mercat”. Fins al 16 
d’abril
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa

Dimarts 12
Missa dels Misteris. Actuació de 
l’Esbart Olesà amb el ball de la 
Moixiganga, amb música d’orgue. 
Tot seguit, Processó del Silenci, 
amb la col·laboració del Cor Jove, 
els armats de la Passió, l’Escola 
Municipal de Música, Protecció civil i 
Policia local
Hora: 20 hores
Lloc: Parròquia de Santa Maria
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa

Dijous 14
Ruta dels Misteris. S’oferiran 
visites guiades per diversos carrers 
d’Olesa
Hora: 17 i 19:30 hores
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa

Tradicional Missa del Sant Sopar
Hora: 19 hores
Lloc: Parròquia de Santa Maria

Pregària i Concert a càrrec 
de la Coral Santa Maria sota la 
direcció del mestre Eduard Vila i 
Perarnau, amb la col·laboració de la 
violoncel·lista Ester Amorós
Hora: 22 hores
Lloc: Capella de l'Hospital

Divendres 15
Representació de La Passió 
d’Olesa
Hora: 11 hores
Lloc: Teatre La Passió

Ruta dels Misteris. S’oferiran 
visites guiades per diversos carrers 
d’Olesa
Hora: 11, 17, 18 i 19:30 hores
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa

Litúrgia de la Mort i Passió de 
Jesús. Via Crucis al voltant de la 
Parròquia
Hora: 18 hores

Dissabte 16
Vetlla Pasqual. Lucernari: 
benedicció del foc i encesa del 
ciri pasqual
Hora: 20 hores
Lloc: Parròquia de Santa Maria

Diumenge 17
Pasqua Infantil Catequètica. 
Bateig de nens i/o nenes
Hora: 12 hores
Lloc: Parròquia de Santa Maria

Dimarts 19
Taller per a públic familiar  
(+ 8 anys) “Petits Brossians”
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Presentació del Quadern 
d’Olesa número 7 “100 anys 
de l’arribada dels Ferrocarrils 
Catalans a Olesa de Montserrat”. 
Conferència a càrrec d’Antoni Gras 
Font
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dimecres 20
Cinema per a l’esperit
Hora: 18 hores
Lloc: Casa de Cultura
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa

Presentació del llibre “La otra 
cara de la ambulància”, a càrrec 
de Jordi Catalán. Els beneficis de la 
venda dels llibres aniran destinats a 
la Fundació Sant Joan de Déu
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Dijous 21
Presentació del llibre “L’ús de la 
llengua en la vida quotidiana”
Hora: 20 hores
Lloc: Biblioteca

“Almaterapia”: xerrada amb 
la terapeuta i autora del llibre 
Almaterapia, Encarna Delgado, 
sobre la intuïció com a eina 
terapèutica
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 22
Recital de poesia de dones amb 
la rumba de Jose Panzano  
“Rumbesia”
Hora: 20 hores
Lloc: Biblioteca

Inauguració de l’exposició 
“Mans delicades. Art tèxtil”
Hora: 19 hores
Lloc: Cal Puigjaner
Organització: Olesa Ateneu

Dissabte 23
Sant Jordi 2022, amb paradetes 
de venda de roses i llibres
Hora: de 8 a 21 hores

Les novetats de Sant Jordi. 
Signatura de llibres
Hora: de 10 a 14 hores
Lloc: Biblioteca

Entrega de premis escolars i 
concert de l’Escola Municipal de 
Música
Hora: 12 hores

Vermut musical
Hora: 13 hores

Tallers de les entitats
Hora: de 16:30 a 20:30 hores

Animació infantil “Els més 
tumàcat en concert”
Hora: 17:30 hores
Lloc: Parc Municipal

Nou acte de presentació del 
llibre “Més dones olesanes” 
d’Edicions Paper d'Estrassa, amb la 
presència de Carla Grima, autora 
dels textos i tres protagonistes del 
llibre i una de les il·lustradores
Hora: 11 hores
Lloc: Biblioteca

Custusigniada
Correfoc pels carrers de la vila amb 
els Custus Ignis i els Diables de 
Cubelles
Hora: 21:30 hores
Lloc: sortida des del Pati de la Casa 
de Cultura
Concert a la Font d’en Roure
Hora: 23 hores

Diumenge 24
Paella musical
Lloc: Plaça dels Països Catalans
Organització: AV La Central-
L’Olivera

Espectacle familiar “Vers per on 
– poesia pop”, amb la companyia 
Pentina el gat
Hora: 17:30 hores
Lloc: El Casal
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L'Agenda de l'Abril '22
Representació de La Passió 
d’Olesa
Hora: 18 hores
Lloc: Teatre La Passió

Sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa
Hora: 19 hores
Lloc: Plaça de la Sardana

Dilluns 25
Monogràfic de teatre per adults 
“Teatre laboratori”. També els 
dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig.
Hora: 21:15 hores
Lloc: Teatre El Casal

Dijous 28
Entrega de premis del concurs 
d’Instagram i de la Ruta dels 
Misteris infantil i juvenil
Hora: 19 hores
Lloc: Biblioteca

Inauguració de l’exposició 
“Esculpint relats sonors” (fins al 
16 de maig)
Lloc Casa de Cultura
Organització: Escola Municipal de 
Música

Divendres 29
“Contes romane”. Dos educadors 
i artistes gitanos, acompanyats 
de música de guitarra, narren 
i escenifiquen contes populars 
gitanos, introduint el concepte 
de l'idioma romano i parlant dels 
orígens del poble gitano
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Club de lectura general: 
“Planimetria d’una família feliç”, 
de Lia Piano. Moderat per la Marta 
Puig
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 30
XX Trobada d’esbarts infantils i 
juvenils
Hora: 18 hores
Lloc: Plaça Fèlix Figueras i Aragay
Organització: Esbart Olesa

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

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

Serveis

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

. Se hacen cinturones a medida

. ¿Buscas ganar unos centímetros de altura? Consúltanos 
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

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

www.dbpservicios.eu

MIQUEL CORTÉS

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

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

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

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

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

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

ASSESSORIA PARENT

Transports Generals d'Olesagruptgdirexis_tgo

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 
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Entrevista amb…

Quim Moreno: 
"Al voltant de cada 
llibre, generem una 

xarxa de complicitats 
que connecta i 

impulsa el talent 
olesà"

Després d'anys de pandèmia, Olesa es 
prepara per viure un Sant Jordi com els 
d'abans. Els carrers tornaran a omplir-se 
de lectors i lectores que regiraran les pa-
rades per trobar-hi el llibre ideal. Entre 
tots ells, hi trobaran les obres publicades 
per Edicions Paper d'Estrassa, l'editorial 
olesana fundada per l'editor Quim More-
no que ja ho té tot a punt per celebrar 
un 23 d'abril d'allò més especial. Ho 
farà especialment amb les seves dues 
darreres novetats “Més dones olesanes” 
i “Cuines d’Olesa” però també amb tots 
els llibres que ha publicat en els últims 
anys i que encara no han pogut viure 
cap Sant Jordi sense restriccions. Hem 
pogut parlar amb ell.
P: L'ambient d'aquest Sant Jordi re-
cordarà al d'abans de la pandèmia. 
Com l'encara l’editorial?
R: Amb moltíssimes ganes. Ens fa molta 
il·lusió poder tornar a compartir una 
diada tan especial amb els lectors i lec-

tores, però també amb tots els autors 
i autores que en els darrers anys han 
fet possible els nostres llibres. Per això, 
hem preparat una jornada plena de cul-
tura, amb moltes activitats relacionades 
amb els nostres darrers llibres: “Més 
dones olesanes” i “Cuines d'Olesa”. Hi 
haurà signatura de llibres, tallers infan-
tils d'il·lustració, una nova presentació 
de “Més dones olesanes”, exposicions 
basades en els llibres, aparadors de-
corats... Tota la informació sobre les 
activitats de Sant Jordi es podrà trobar 
a www.paperdestrassa.cat o al Diari de 
Sant Jordi que repartirem per tot Olesa. 
Serà un gran dia perquè els olesans i les 
olesanes descobreixin i regalin llibres 
sobre Olesa. Els animem, en definitiva, 
a redescobrir el nostre municipi a través 
dels nostres autors i autores.
P: L'editorial arriba a aquest Sant 
Jordi amb dues novetats, de què 
van aquestes obres?
R: El primer, “Més dones olesanes”, 
segueix el format de “Dones olesanes”, 
que es va convertir en el llibre més ve-
nut a Olesa el 2021, però amb quinze 
noves protagonistes. És un projecte 
molt important per l'editorial, perquè 
permet acostar les trajectòries de 30 
dones excepcionals d'Olesa a nous pú-
blics i visibilitzar algunes pioneres del 
municipi que han aconseguit trencar 
barreres. El segon, “Cuines d'Olesa”, 
recull 20 receptes culinàries vinculades 
amb la vila i els seus habitants. Volíem 
posar en valor els productes genuïns, 
les tradicions gastronòmiques i la di-
versitat cultural del municipi i crec que 
el resultat ho ha aconseguit. Entre tots 
dos llibres, hi han participat més d'un 
centenar de persones i això ens fa molta 
il·lusió. Cada llibre té darrere un munt 
de veus i de mirades, que l'enriqueixen 
i el fan especial.
P: L'aposta per fer llibres corals amb 
olesans i olesanes és una de les 
claus de l'èxit de l'editorial?
R: És una de les característiques que ens 
agrada més dels nostres llibres, si bé no 
tots els que publiquem són corals. Això 

sí: al voltant de cadascun d'ells hi ge-
nerem una forta xarxa de complicitats, 
que fa que molts olesans i olesanes amb 
gran talent es coneguin entre ells. Crear 
aquests vincles genera comunitat i fa 
que molta gent estimi els nostres llibres 
i projectes. Ho veiem en cada presenta-
ció que fem. La presentació de “Dones 
olesanes” va reunir 400 persones, la de 
“Cuines d'Olesa”, 200, la de “Més dones 
olesanes”, 300... Ens fa molt feliços que 
sigui així. Això, però, fa que els llibres 
hagin d'estar molt pensats i que tinguin 
al darrere mesos de treball intens. El 
resultat, però, són llibres editats amb 
molta cura i dels quals estem molt or-
gullosos de la feina que hi fa tothom.

"A “Més dones olesanes” 
i “Cuines d'Olesa”, els dos 

nous llibres d'Edicions 
Paper d'Estrassa, hi han 
participat prop de 120 
persones del municipi" 

P: A més, les publicacions de 
l'editorial van més enllà dels llibres. 
R: Exacte. Són projectes molt més ex-
tensos. En el cas de “Descobrint Olesa”, 
el llibre que vam publicar el 2020 sobre 
les tradicions i festes olesanes, vam 
preparar una exposició a la Casa de 
Cultura que va ser tot un èxit. Amb “Do-
nes olesanes” i “Més dones olesanes”, 
hem editat capses pedagògiques amb 
quatre exemplars de cada llibre, làmi-
nes amb les il·lustracions de les seves 
protagonistes i l'accés a una guia digital 
amb recursos per poder tractar el tema 
del feminisme a les aules dels centres 
educatius d'Olesa. Han tingut una gran 
rebuda. Si normalment ja costa que 
referents femenins de qualsevol àmbit 
entrin a les escoles, amb aquest projec-
te hem aconseguit que es parli de dones 
d'Olesa a classe, que són referents a 
qui els nens i nenes poden trobar-se al 
carrer o comprant al Mercat. Per això, 
haver-ho aconseguit ens omple d'orgull. 
Fins i tot, algunes de les protagonistes 

han anat a les aules a explicar les seves 
trajectòries.
P: Quins projectes teniu entre mans 
per als propers mesos? 
R: Ja estem treballant en nous projec-
tes per aquest estiu. El mes de juny 
es compliran deu anys de la mort de 
l'escenògraf, dissenyador de vestuari i 
director artístic olesà Pere Francesch. 
Per posar en valor la seva figura, es-
tem preparant un llibre i una exposició 
que reuniran per primer cop més de 40 
il·lustracions originals de disseny de 
vestuari i decorats de Pere Francesch, 
acompanyats del testimoni de companys 
de professió amb qui va treballar. Abans 
de ser el director artístic de La Passió 
d'Olesa, ha estat vinculat professional-
ment al Teatre Lliure de Barcelona, al 
Teatro de La Zarzuela o al Centre Na-
cional d'Art Dramàtic de Madrid i havia 
treballat amb grans noms estatals del 
teatre, del cinema i de la televisió. El 
primer llibre de l'editorial, Retorn a Ole-
sa, va ser escrit per Joan Font i il·lustrat 
per Pere Francesch. Ara, li dediquem un 
llibre a ell. A banda d'això, publicarem 
el llibre commemoratiu del naixement 
de l'empresa de mobilitat olesana TGO 
DX, que aquest 2022 celebra els seus 
cent anys de vida.
P: Si en volem saber més, a través 
de quins canals us podem trobar?
R: Ens podeu seguir a través de les 
xarxes socials. Som a Facebook, Twit-
ter, Youtube, TikTok... però sobretot a 
Instagram, on fem sortejos i publiquem 
un munt de contingut sobre les nostres 
novetats. A la pàgina web (www.paper-
destrassa.cat) hi podràs conèixer tot 
el catàleg, comprar els llibres en línia i 
llegir-ne les últimes notícies.

Nota: Quim Moreno és l'editor d'Edicions Paper 
d'Estrassa, l'editorial olesana especialitzada 
en publicar llibres de proximitat. “Més dones 
olesanes” i “Cuines d'Olesa” són les seves dues 
darreres novetats. És professor de Disseny a Eli-
sava i dirigeix l’estudi DIC Disseny i Comunicació. 
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Mou-te de manera segura a 
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Empreses, entitats  i serveis

Geganta
La Fal·lera Olesana no va poder fer la 
estrena popular de la geganta Rosa 
Venes i Clusas, el passat 12 de març 
per la pluja; però el que sí van poder 
fer va ser un petit acte per a presen-
tar-la a una gent molt especial, als 
que l'han fet possible, als mecenes. Va 
ser un acte molt emotiu, on no va fal-
tar la representació de l'Ajuntament, 
la Loles -una descendent directa del 
segon fill de la Rosa- i molts amics i 
amigues, als que segons la colla de la 
Fal·lera “esperem no defraudar i que 
els prometem portar aquesta geganta 
arreu i fer-la ballar com ninguna!” Per 
a la Diada de Sant Jordi, la Fal·lera 
proposa fer-la ballar!

El carrer com escenari
“Art al carrer” és una proposta de 
l’artista olesà Vicenç Llongueras, 
"Perdut",  (Olesa de Montserrat, 
1958-2019) vehiculada a través 
d’OlesaAteneu i que vol, literalment, 

treure al carrer de manera concentra-
da en temps i lloc una mostra signifi-
cativa de l’activitat creativa d’Olesa. 
Per això, a partir d’aquesta edició, 
es dirà Biennal d’Art al Carrer Vicenç 
Llongueras, "Perdut".
Enguany hi haurà arts plàstiques 
(pintura, escultura, ceràmica, grafit, 
il·lustració, etcètera), música, dansa, 
teatre, arts visuals (cinema, vídeo i 
fotografia) i literatura, amb la finalitat 
de fer palesa la gran activitat creativa 
en aquests àmbits i de promoure la 
coneixença mútua de qui hi participa.
Amb la doble finalitat de mostrar 
i dialogar, aquesta II Biennal està 
estructurada en dos grans eixos. 
Per una banda, les exposicions, con-
certs i escenificacions (per mirar i 
escoltar); i per l’altra, els espais de 
diàleg (per parlar i rumiar). No en va 
la secció de literatura gira al voltant 
de la paraula en tant que logos. Des 
de l’organització volen que la Biennal 
sigui una mostra i una trobada de les 
quals surtin nous coneixements i no-
ves coneixences; diàleg entre artistes 
de diferents àmbits i generacions. I 
d’aquests amb els seus receptors. 
Consulteu tota la programació a: 
#artalcarrerOlesa

Dansa
Fa 8 mesos va obrir les seves portes, 
l’associació de dansa i moviment 
“Luna nueva” va obrir les seves portes 
de “MOU-T”, al local del carrer Metge 
Carreras, 111. És una entitat que té 
com a objectiu principal poder donar 
a conèixer la dansa i fer una major 
difusió i exhibició de diferents estils 
de dansa entre d'altres activitats de 
moviment.
Com a associació també volen 
col·laborar amb altres entitats i fer 
un teixit associatiu més dinàmic i 
multidisciplinari. Trimestralment 
ofereixen a les i als nostres sòcies i 
socis diferents activitats relacionades 
amb el moviment. El proper dijous 5 
de maig organitzaran un taller a cà-
rrec de Hemant Devara, un referent 
internacional en la dansa clàssica de 
Kathak i de Bollywood. I el dissabte 
21 de maig hi haurà un taller de dan-
sa orgànica a càrrec de la professora 
Carolina Rubio.

Somriu per Sant Jordi
Des del pro-
per dissabte 23 
d’abril, Olesa 
comptarà amb 
un nou espai 
dental per a 
petits i grans. 
Al capdavant 
del centre hi 
trobareu a la 
Cristina Garcia Villa i a la Dèlia Vilà 
Bobé, totes dues amb més de 20 anys 
d’experiència. Al centre hi trobareu les 
següents especialitats:
- Odontologia pediàtrica
- Ortodòncia fixe i removible
- Ortodòncia invisible
- Odontologia general i preventiva

- Periodòncia
- Endodòncia
- Rehabilitació dental
- Estètica dental
- Cirurgia Oral
- Implantologia
- Sedació infantil i d’adults
El centre està al carrer Arquebisbe 
Ramon Torrella, 20 (davant del parc 
municipal) i les jornades de portes 
obertes es realitzaran el dissabte 23 
d’abril, de 17 a 19 hores. Per whats-
app contactar al telèfon 657 450 355 o 
per correu a: info@garciaviladental.es

Voluntariat
L'alumnat de 2n de l’IFE (Itinerari de 
Formació Específica) de Manteniment 
d'Instal·lacions Esportives de l'INS 
Daniel Blanxart i Pedrals ha realitzat 
durant el segon trimestre de curs, 
tasques de recollida i neteja de roba 
usada per donar al Voluntariat Vicen-
cià d'Olesa de Montserrat.
El projecte ha estat tot un èxit de 
participació al centre, que vol donar 
les gràcies a tot el professorat que 
ha aportat roba; ha estat molt satis-
factori col·laborar amb el Voluntariat 
Vicencià que dóna resposta a unes 
necessitats bàsiques de la ciutadania.

El 23 d’abril serà una nova 
oportunitat per descobrir i 
regalar llibres olesans. A 
Edicions Paper d’Estrassa, 
fa anys que creiem en el poder 
de la cultura de proximitat 
per això aquest Sant Jordi, 
t’animem a regalar llibres 
d’Olesa de Montserrat. 

Et presentem dues de les nos-
tres darreres novetats:

Més dones olesanes
El llibre ressegueix la vida pro-
fessional de quinze noves pro-
tagonistes, amb il·lustracions i 
textos d’autores locals. Inclou 
els testimonis de: Carme Pros, 
Lili Pacheco, Montse Povill, 
Vicenta Pubill, Núria Cape-
lla, Sílvia Díaz, Maria Pal-
tor, Montse Pardo, Gemma 
Pons, Dolors Martínez, Ma-
ria Egea, M. Cristina Pujol, 
Montse Caba, Anna Escolà 
i Laia Buch. Les il·lustracions 
de les protagonistes del llibre 
són obra de Jenifer Ambròs, 
Eva Pacheco, Marta Font, 
Inma Clemente, Mònica 
Ortega, Alícia Latorre, Ju-

dith Matas, Ona Boixader, 
Sara García, Júlia Figueras, 
Sarah Meyer, Eva Fernán-
dez, Marta Martínez, Sara 
Samper i Raquel Clemente. 
Els textos han anat a càrrec de 
Carla Grima. 

Cuines d’Olesa
El llibre recull 20 receptes 
culinàries vinculades amb 
Olesa. Els plats han sorgit 
d’una crida ciutadana i han estat 
escollits pels membres d’un 
jurat, format per Jose Tallón, 
Eva Hausmann, Jordi 
Torras, Josep Sucarrats i 
Quim Moreno. Les receptes 
escollides pel jurat són d’Albert 
Amat; Jordi Artero; Pere 
Bernadó; Maria Calsina; 
Anna Casado; Montserrat 
Esparbé; Abed Farwati; 
Bea Galán; Gisela Gandia 
i Antonia Vilar; Daniel 
González; Rosa Granel; 
Montse Martínez; Edgar 

Minguell; Júlia Miras; Toni 
Morago; Carmen Tallón i 
Xavier Xairó. Les fotografies 
són de Víctor Linares.

www.paperdestrassa.cat

Aquest Sant Jordi, tria llibres olesans!

US ESPEREM 
ALS  TASTETS DE 

SANT JORDI

ENTREPANS, AMANIDES, TORRADES, TAPES
MENÚ DIARI, MENÚ CAP DE SETMANA
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Campiona
L’olesana Daniela Fernández de Haro, 
amb 16 anys, s’ha proclamat campio-
na d’Espanya en llançament de disc. 
Enhorabona!

Molt bé!
L’atleta olesà, 
d’origen polonès, 
Zbigniew Pod-
wika va partici-
par al Campionat 
de Catalunya de 
Trail 2022 que 
es va celebrar el 
passat diumen-
ge 13 de març a 
Lloret de Mar. La 
prova va comp-

tar amb 23 kilòmetres i 1200 metres 
de desnivell i Zbigniew va acabar a la 
cinquena posició a la seva categoria 
(Veterans) amb un temps de 2h 40m i 
28s. Enhorabona!

Povill i 
el Barça
Jaén va ser 
l ’ e s cena r i 
on el Barça 
va aconse-
guir la Copa 
d ’Espanya 
de  f u t bo l 
sala per si-
sena vega-
da a la seva història, després d’una 
dramàtica i emocionant final amb El 
Pozo Murcia. El partit va acabar 3-3 i 
es va definir en una històrica tanda de 
penaltis (s’han xutat 16). A les files 
de l’equip campió juga l’olesà Bernat 
Povill. Moltes felicitats campions!

Gimnàstica
Els passats 12 i 13 de març es va cele-
brar a Vic la 1a Fase GAM (Gimnàstica 
Artística Masculina) i la 2a Fase de 
GAF (Gimnàstica Artística Femenina) 
de la Copa Catalana de les categories 
d'Escolars.

L'Aitor Sanz, que va participar a la ca-
tegoria Promoció 2, va finalitzar la seva 
participació en la 14a posició, acon-
seguint la 3a millor nota en l'aparell 
de terra.
Pel que fa a la femenina, la Lucía Li-

nares va participar per primera vegada 
en la categoria A4 Petites i va finalitzar 
en 23a posició.
A la categoria A4 Grans van participar: 
Martina Sánchez, Judith Gàlvez, Paula 
Castillo i Jara Muñoz. L'equip obtingué 
la 7a posició.
A la categoria B4 Grans van partici-
par: Lucía Picón, Júlia Mañas i Noah 
Redondo. L'equip es va classificar en 
5a posició.
A la categoria C4 Petites van participar: 
Graziele Soares, Ona Agustí, Laura 
Navarro, Iona Pauls, Martina Francisco. 
L'equip finalitzà en 5a posició. Al tan-
cament d’aquesta edició es celebrava 
la tercera i darrera jornada de la Lliga.

Taekwondo
El passat diu-
menge 13 de 
març, l’Alejandra 
Paz es va procla-
mar subcampio-
na en el Campio-
nat de Catalunya 
(Sub21) després 
de derrotar en 
s e m i f i n a l s  a 
l'actual campiona de Catalunya, i per-
dre la final amb una gran competidora. 
Bravo!

Esport
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Zoom

La Passió d’Olesa va acollir l’estrena de Hamlet 
Okupa, l’última pel·lícula del jove director Olesà 
Sergi Busom
<<Una història molt boja; un crit de l’infern 
que veu per primer cop la llum aquí, a la Pas-
sió d’Olesa>>, va sentenciar el jove director a 
l’escenari durant la introducció del film, una de-
claració original i irònica que va obrir una sonada 
ovació entre col·legues, familiars i amics presents 
a la sala. 
A l’icònic recinte olesà vam poder gaudir de 
l’estrena de Hamlet Okupa, la qual, tot i portar el 
clàssic de Shakespeare al títol, passeja lliurement 
pel clàssic anglès per apropar-nos simbòlicament 
a qüestions que inspiren i preocupen l’autor. 

El film estava concebut inicialment com un 
curtmetratge, l’últim d’una trilogia de curts que 
van començar fa tres anys amb Maldita Tierra 
(2019) i Yo, Carlomagno (2019). Tots dos amb la 
crítica social que subjau també a Hamlet Okupa 
i que ens porta a temes rellevants com la crisi 
econòmica, els desnonaments o la salut mental. 
Per un seguit de desgràcies amb el material del 
curt, Hamlet Okupa es va anar desenvolupant 
com un llargmetratge, a mesura que sorgien 
diverses idees per omplir els forats que havia 
deixat la pèrdua de gran part dels discs durs. Un 
cop resolt, els problemes que semblaven acabar 
amb el projecte van suposar la construcció de 
l’òpera prima del jove director.

L’estrena va ser una presentació i un acomiadament alhora, ja que el director 
olesà acaba de marxar a viure a Berlín per iniciar una nova etapa al país teutó. 
Interessat pel cinema menys comercial dels circuits alemanys, espera poder 
moure Hamlet Okupa per diversos festivals i, si fos possible, veure’l estrenat 
al prestigiós Festival Internacional de Cinema de Berlín, on fa poc va guanyar 
l’Os d’or la també catalana Carla Simón amb Alcarrás (2022).

Profundament influenciat pel cinema 
de tall social, Sergi Busom ja treballa 
en futurs projectes que volen explo-
rar el cinema quinqui i que podrien 
veure la llum en un futur no molt 
llunyà. Per al moment, el director 
català espera conèixer l’atmosfera 
del cinema underground alemany, 
moure el seu primer llargmetratge 
i continuar així el seu personal camí 
artístic.

Carlos Cordero

L’olimp de les sèries

Adrián Heredia al rodatge de Ha-
mlet Okupa

Sergi Busom al rodatge de Hamlet Okupa



08640 15

Per molts anys!
Abril
Adriana Morraja Mostazo (26), Alba Cano Bañales (21), Alba Morral Antón (25), Alba Serra Pous (7), Alexey Nurislamov (19), Angeles Valdivia Sánchez 
(85), Anna Arjona Poquet (18), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (30), 
Carme Jorba Picañol (74), Carolina Suriñach Roca (43), Cinta Alcon Franch (28), Cristina Rodríguez Márquez, David López Peláez (38), Diana López (33), 
Eloy Cárdenas Morales (14), Encarna Peláez Montes (64), Eva Cano Bañales (27), Eva Diago (40), Fèlix Carreras i Gironés (65), Ferran Martínez Muñoz, 
Francisco Cèspedes Tena (52), Francisco Mostazo (80), Gemma Casulla (46), Gregorio Montoya Salas (76), Ingrid Pascual Reyes (25), Isa Fernández (40), 
Isaac Casanovas Resina (42), Javier Roda (35), Jessica García Sabarit (40), Jesús Flores Segovia (29), Joan Daví Tomàs (54), Joan Termens Prades (77), 
Joan Vilà Bobé (37), Jordi Caballol (47), Jordi Morelló López (40), Jordi Térmens López (50), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (59), Josep Amo-
res Guevara (59), Josep Campos (76), Juan José Gasch Millán (81), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (81), Júlia Térmens Agut (24), Laura 
Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (26), Laura Pérez Puig (46), Laura Romero Ropero (27), Leandro Taravilla Alcántara (82), Lluïsa Gutiérrez Ramírez 
(54), Marc Tarrazona Closa (27), Maria Angels Pérez (62), María José Barroso (45), Maria Pous Martorell (36) Maria Pujol Fernández (28), Marta Comellas 
Alert (46), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (72), Melina Fraile Avalos (31), Mercè Jorba Climent (83), Miguel Moreno Gómez (26), Miquel Perpinyà 
Torregrosa (78), Montse Pastor Castells (57), Neus Pérez Manyà (31), Nicole Cera (20), Noèlia Quesada Carrique (31), Núria Artola González (63), Núria 
Flores Soler (28), Pedro Vázquez Pérez (49), Pep Vilà Paltor (46), Pilar Márquez Tirado (84), Raquel Amador Teruel (46), Renato Marzano Arcarons (34), 
Ricard Bernades Agüero (32), Rocío Galindo Olmo (25), Roger Forn (25), Roger Sequera Galobart (23), Rosa Llorens Laria (82), Rosalía Reyes Ruiz (85), 
Tere Vilardrich, Vicenç Tarrazona Rodríguez (67), Vicente Cocinero Muñoz (62).

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, de-
manem 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.

Moltes feliçitats 
Alejandro i 
Gorka! 
De part dels teus 
germans, el teu pare i 
de l’estrella que ha anat 
al cel. 
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Sant Josep Oriol, 3
08640- Olesa de Montserrat 
Tel. 682 106 707
08640serveis@gmail.com

Benvingut  
Pablo! 
7 d'abril

Per donar compliment a la llei de 
Memòria Històrica i d’acord amb el 
que ha acordat la Comissió del No-
menclàtor d’Olesa, l’Ajuntament ja 
ha canviat el nom  de tres carrers: 
el carrer d’Alfons Sala és carrer 
dels Arbres, el carrer del Duc de la 
Victòria és carrer de Rosa Venes i 
Clusas, i la plaça del Terç de Nostra 
Senyora de Montserrat és la Plaça 
de la Dignitat. A més es van fer 
correccions lingüístiques a altres 
vials. El carrer Metge Carreras és 
carrer de Metge Carrera; el carrer 
Argelines canvia la “r” per una “n” 
i és carrer Angelines i el mateix 
passa amb el passatge Argelines, 
que es diu passatge Angelines.

Pràcticament no hi ha vorera a 
Olesa que no tingui, diàriament, 
regalets, producte de l'incivisme 
dels propietaris dels gossos. Potser 
aquest cartell ha de ser a cada 
cantonada, provocant un canvi 
d'actitud perquè tinguem els ca-
rrers més nets...

Fora de jocGuaita!



AVUI ESTÀS 
PER MENJAR-TE!

Sant Jordi 2022
30è PREMI SANT JORDI INFANTIL I JUVENIL

D I S S A B T E 
2 3  D ’ A B R I L
8 . 0 0 -  2 1 . 0 0  h
Parades de roses, llibres i artesania 
Punt Lila feminista i LGTBIQ+
Lloc: c/ Salvador Casas, pl. Fèlix Figueras 
i Aragay i Parc Municipal
Signatura de llibres d’autors i autores 
d’Olesa 
Lloc: c/ Salvador Casas

D u r a n t  e l  m a t í
Novetats editorials per a tots els 
gustos!
Lloc: Biblioteca Santa Oliva
Organitza: Biblioteca Santa Oliva

1 0 . 3 0  –  1 2 . 0 0  h
Concerts de l’Escola Municipal de 
Música: Taller i orquestra d’acordions, 
Taller de música tradicional  i Fanfara
Lloc: davant la Casa de Cultura

1 1 . 0 0  h
Dracs! Sessió de narració oral de contes 
per a famílies amb infants a partir de 3 
anys, de la mà del contacontes Ferran 
Martín
Lloc: pl. Fèlix Figueras i Aragay 
Organitza: Ajuntament Dept. Diversitat i 
Cooperació 

1 1 . 0 0  h
Acte de presentació: ‘Per Sant Jordi, 
Més dones olesanes’
Lloc: Biblioteca Santa Oliva
Organitza: Edicions Paper d’Estrassa i Biblioteca 
Santa Oliva 

1 2 . 0 0  h
Lliurament del 30è Premi Sant Jordi 
Infantil i Juvenil, amb la col·laboració 
dels centres educatius  
Lloc: Escenari del Parc Municipal
1 2 . 3 0  -  1 3 . 4 5  h
Taller infantil d’il·lustració amb Núria 
Fandos
Lloc: Parc Municipal
Organitza: Edicions Paper d’Estrassa 

1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0  h
Tastets musicals. Amb els restaurants 
La Sardana, Mare Terra, Cal Ximo, 
Omnívor, La Creperia, 0% Gluten, 
Ekinozio, Cafè del Teatre, Cal Tallón i Els 
Salistes.
L’Escola Municipal de Música amenitzarà 
els tastets amb concerts de les 
formacions següents: Combo d’adults, 
Duet de veus i Jazz Band.
Lloc: Parc Municipal (darrera l’Ajuntament)
1 6 . 0 0 - 2 3 . 0 0  h  
Food trucks amb propostes dolces i 
salades
Lloc: Parc Municipal

1 6 . 3 0 -  1 9 . 3 0  h
Tallers infantils amb la col·laboració de 
les entitats olesanes
Lloc: Parc Municipal

1 7 . 3 0  –  1 8 . 3 0  h
Animació infantil  
“Els Més Tumàcat en concert”
Lloc: Escenari del Parc Municipal

1 7 . 3 0 - 1 8 . 1 5  h
Lectura de textos de Joan Fuster, 
Guillem Viladot i Gabriel Ferraté. 
Lloc: pl. Fèlix Figueras i Aragay
Organitza: Associació de Persones amb 
Capacitats Diverses - CECSCAT

1 8 . 0 0  -  1 9 . 1 5  h
Taller infantil d’il·lustració i 
estampació de bosses de roba amb 
Mònica Ortega
Lloc: Parc Municipal 
Organitza: Edicions Paper d’Estrassa

1 8 . 3 0  -  1 9 . 3 0  h
Lectura pública de poesia 
“A tota veu”
Lloc: pl. Fèlix Figueras i Aragay 
Organitza: Òmnium Cultural

1 9 . 3 0  h
Concert amb “Doc & friends” 
Lloc: Escenari del Parc Municipal

D I U M E N G E 
2 4  D ’ A B R I L
1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0  h
Passejada literària. Recorregut per 
descobrir diferents paratges de la vila 
d’Olesa que apareixen en diverses obres 
literàries.
Sortida: pl. Fèlix Figueras i Aragay
Organitza: Ajuntament Dept. Salut Pública
Inscripcions: Del 14 al 21 d’abril a  Vivetix passejada 
literària o al tel. 93 778 00 50, ext. 4031 

1 7 . 3 0  h
“Vers per on - poesia pop” Espectacle 
familiar amb la Companyia Pentina el Gat.
Lloc: Teatre El Casal
Organitza: La Xarxa Olesa 

1 9 . 0 0  h
Ballada de Sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa.
Lloc: pl. de la Sardana
Organitza: Ajuntament Dept. Cultura 

* En cas de pluja el lliurament del Premi Sant Jordi es 
farà a l’Escorxador (consulteu els horaris a  
www.olesademontserrat.cat).

TOTA LA 
INFORMACIÓ 
AQUÍ


