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Això passa al poble
Olesa Industrial
Amb l’impuls de l’Ajuntament, la
participació de l’Associació Industrial
Olesa (AIO) i el suport de la Unió
de Polígons Industrials de Catalunya
(UPIC), Olesa es vol posicionar com
a destí d’inversió industrial, sota la
nova marca “Olesa Industrial”, una
iniciativa que persegueix consolidar
el talent i afavorir l’arribada de noves
inversions d’activitat que ajudin a millorar l’ocupació i l’activitat econòmica
al municipi.

Olesa, porta d’entrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es troba
estratègicament ubicada en un dels
principals eixos d’infraestructures de
comunicació i de la indústria de Catalunya. “Amb una població de 24.000
habitants, el municipi compta amb 9
polígons d’activitat en una superfície
de 110 hectàrees, amb més de 150
empreses, i amb capacitat per ubicar
les empreses de valor afegit que valorin
una ubicació excel·lent i una confiança
jurídica donada per la imminent apro-

vació del Pla d’ordenació urbanística
municipal”, assenyala Didac Solà, regidor de Promoció Econòmica.
L’Ajuntament impulsa l’arribada de
noves empreses, simplifica els tràmits
administratius i ofereix un acompanyament en l’aterratge al municipi. Per
fer-ho possible compta amb el portal
web www.olesaindustrial.cat, un directori empresarial on trobar tota la
informació dels polígons, recursos per
a empreses i, sobretot, els espais disponibles i els punts de contacte amb

els intermediaris immobiliaris.
Els usos del sòl en els polígons d’activitat
econòmica d’Olesa són eminentment
industrials i logístics, i els principals
sectors d’activitat són l’activitat comercial, la metal·lúrgia, l’automoció,
el material elèctric i la maquinària, el
tèxtil, la química i l’alimentació.
Les línies d’actuació d’Olesa Industrial
se sustenten sobre tres grans eixos.
El primer, donar a conèixer la riquesa
i la capacitat industrial del seu territori; el segon, l’aposta decidida per a

De les 08 h. del matí a les 22 h. de la nit
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Això passa al poble (cont.)
impulsar una transformació sostenible
i digital dels seus polígons, i el tercer,
l’associacionisme empresarial, representat per l’Associació Olesa industrial,
una entitat nascuda amb l’objectiu de
promocionar l’activitat econòmica,
fomentar les relacions interempresarials entre els 9 polígons del municipi i
impulsar millores de l’entorn industrial
amb interlocució i col·laboració de
l’Administració local.

Cartell guanyador
El jurat qualificador del Concurs de
Cartells de Festa Major ja ha decidit
quina serà la imatge que representarà
enguany la festa grossa olesana, que
se celebrarà del 23 al 27 de juny. El
jurat ha escollit la proposta presentada
per Héctor Miñana Granero, amb el
títol “Per Sant Joan a Olesa la fan”.

El regidor de Festes de l'Ajuntament i
president del Jurat del Concurs, Jordi
López, ha destacat que "el cartell és
molt diferent al d'anteriors edicions
perquè en aquesta ocasió és una
pintura" i ha destacat que "entre les
26 obres presentades, el jurat qualificador ha escollit aquesta proposta
per l'impacte visual que mostra, per

la composició dels elements on surten
els fanalets, els Gegants, els Diables
i la Torre del Rellotge, entre d'altres".
El regidor també ha valorat positivament la bona participació en el
concurs d’enguany, amb 26 obres
presentades. L'any passat es van presentar 19 cartels, i el 2020, amb motiu de la pandèmia, no es va convocar
el concurs. La proposta guanyadora
protagonitzarà el programa d’actes de
la Festa Major 2022, que es repartirà
per les llars a mitjans del mes de juny.

Borses de treball
L’Ajuntament obre una nova convocatòria de borses de treball de diversos
perfils dins dels Plans d’Ocupació
subvencionats per la Diputació de
Barcelona.

Els perfils que es demanden són
sis per a set llocs de treball: un
d’administratiu, d’auxiliar d’arxiu,
un altre d’integrador social, perfil de
vetllador, d’auxiliar d’informació, i dos
més amb perfil d’agent cívic. Avui
s’obre el termini per a la presentació
de sol·licituds i estarà obert fins el
16 de maig.
Aquests plans d’ocupació estan
adreçats a persones en situació d’atur
i que constin com a demandants
d’ocupació no ocupat (l’anomenat
DONO) a l’Oficina de Treball de la Generalitat, tenir 16 anys o més d’edat
o tenir la titulació exigida per a cada
oferta, entre d’altres.
Els contractes tindran una durada
de sis mesos a jornada completa
de 35 hores setmanals i el sou és
d’aproximadament 1.400€ bruts al
mes més la part proporcional de pagues extraordinàries.
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Això passa al poble (cont.)
Llars d’infants
El passat 9 de maig va començar el
període de preinscripció per al curs
2022-23 a les llars d’infants. Enguany,
la preinscripció és presencial amb cita
prèvia al centre escollit i finalitzarà el
20 de maig.
A Olesa les preinscripcions es poden
fer a les dues llars d'infants públiques:
Taitom i La Baldufa, i als dos centres
privats subvencionats: Escolàpies i
Roda-Roda. Per al proper curs, l’oferta
de places a Olesa ascendeix fins a 146
places distribuïdes en diferents grups:
de P-0 hi ha 4 grups i 32 places; de
P-1, 7 grups amb 60 places; i a P-2,
també 7 grups i 54 places.

Casals d’estiu
Fins al 20 de maig hi haurà temps per
fer les inscripcions per als casals d’estiu
d’Olesa 2022. Enguany, les entitats que
organitzen casals són el Club Twirling
Olesa, el Nou Bàsquet Olesa (NBO), el
Futbol Sala Olesa i el Club Atletisme
Olesa (CAO), l'Associació Esportiva
Escola Daina-Isard, el Club Gimnàstica
Olesa, el Club Esportiu Futbol Olesa,
l'AMPA Josep Ferrà i Esteva, l'AMPA
Sant Bernat i l'AMPA Puigventós.

Info 24 hores
L’Ajuntament ha instal·lat dos tòtems
digitals d’informació davant la Casa
de Cultura i a la plaça de l'Oli com a
eina per facilitar la comunicació entre
el consistori i la ciutadania. Cadascun
dels dos tòtems té una pantalla tàctil
de 65 polzades i d’alta lluminositat que
oferirà contingut divers les 24 hores del
dia, els 365 dies de l’any.
A banda de la cartelleria de tots els
esdeveniments locals i de vídeos amb
contingut d'interès per a la ciutadania,
els olesans i les olesanes, així com
les persones que visitin el municipi,
en breu podran consultar l’agenda,
els horaris i parades de les línies de
bus que operen a Olesa, les farmàcies
de guàrdia, llocs d'interès, el llistat
d'entitats i comerços o el mapa local.

Reconeixement
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament
ha rebut el guardó del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)
que distingeixen el compromís del món
local en la transformació digital de
l’administració pública i govern obert.
En total s'analitzen els 947 ajuntaments i 41 consells comarcals catalans.
En funció del nombre d'habitants i la
tipologia d'administració, els Reconeixements distingeixen set categories
diferents. L'Ajuntament d'Olesa ha
quedat en segona posició dins la categoria d'ajuntaments de 20.001 a
50.000 habitants.
Per determinar els guanyadors, l'AOC
té en compte l'índex de maduresa
digital de cada administració que es
determina analitzant més de 30 indicadors objectius, a partir de les dades
d'ús dels serveis AOC i de l'anàlisi dels
webs dels ens locals. L'AOC considera
tres tipus d’informació per avaluar els
ens locals: la implantació dels serveis
digitals que permeten a la ciutadania
exercir els seus drets digitals; l'activitat
dels serveis digitals de tramitació amb
la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat; i la implantació dels principis
de govern obert.

Carrils bici
L’Ajuntament ha presentat en societat
l’estudi elaborat per a la futura xarxa
de carrils bici del municipi, una iniciativa que ja es proposava al Pla de
Mobilitat local redactat el 2010, que
també recull el nou Pla d’ordenació urbanística municipal i que ha estat molt
demandat des de diferents sectors.
L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, i dos
tècnics de l’empresa especialista que
ha fet l’estudi, INTRA, van detallar en
un acte obert a tota la ciutadania quins
són els objectius de la xarxa de carrils
bici, quins tipus de carrils bici es poden
habilitar i quines són les propostes de
xarxa local. La ciutadania podran consultar al web municipal les propostes i
fer-hi les seves aportacions fins a finals
del mes de maig al correu urbanisme@
olesademontserrat.cat
Hi ha cinc tipus de carril bici que es
poden habilitar: segregat en calçada, compartit en calçada, segregat
en vorera, compartit en vorera i les
vies ciclables intermunicipals. A partir
d’aquesta classificació i de l’estudi re-

alitzat, INTRA ha fet una proposta de
xarxa de carrils bici en dues fases. En
la primera fase hi ha menys quantitat
de carrils bici segregats en calçada,
que són els que obliguen a suprimir
places d’aparcament. En una segona fase, aquest tipus de carrils bici
s’incrementa. La xarxa té dos grans
eixos: un de vertical, que va des de la
zona esportiva fins a l’estació, i un de
transversal, principalment a través del
carrer de Colom.

Horts municipals
Fins al 13 de maig es poden presentar
les sol·licituds per a la cessió d’ús (gratuïta) de sis nous horts urbans: tres, a
Vilapou i tres més, a Sant Bernat.
La cessió per a l’ús temporal de les
parcel·les es regeix per un reglament
que consisteix en l’atorgament d’una
llicència d’ocupació temporal per a la
cessió d’ús dels terrenys per un termini de tres anys. Aquests horts, se
sumen a les 38 parcel·les municipals
que l'Ajuntament ha adjudicat enguany
a la zona de Sant Bernat i Vilapou
mitjançant convocatòries en règim de
concurrència pública.

Guaita!
Al voltant de l’església...

Turisme
El departament de Promoció Econòmica
ha posat en marxa deu ofertes que promocionen les tradicions, la qualitat dels
productes i la riquesa natural de l’entorn
local. Els productes turístics, adreçats a
la ciutadania del municipi i als visitants,
reivindiquen l’àmplia oferta de turisme
vivencial amb què compta Olesa.
La tècnica de l’àrea, Laura Santafé,
explica que “aquests productes turístics són un conjunt d’experiències
que combinen la cultura, la tradició, la
natura i la restauració del municipi”, i
afegeix, “sobretot, s’ha reivindicat un
conjunt d’activitats que ja es fan a Olesa
però incrementant la seva difusió amb
paquets turístics combinats i atractius
per a la ciutadania.” Els productes s’han
elaborat amb la col·laboració d'entitats
com l’Associació Col·lectiu Misteris
Olesa, La Passió, La Fundació Escola
Municipal d’Arts i Oficis, La Fundació
Agrícola Olesana i Arrel Acció Cultural.
D’aquests deu productes turístics, set
es poden reservar durant tot l’any: “La
Torre Experience. Història viva d’Olesa”,
“El Molí d’Olesa. Gastronomia local”,
“De vermut per Olesa”, “Geologia Olesana. Paratges del Montserratí”, “Olesa
de Montserrat. Geologia singular”, “Els
camps d’Olesa. Patrimoni rural” i “Assaboreix Olesa. Entre vinyes i barraques”. Els tres restants estan vinculats
al calendari d’actes de Setmana Santa:
“Olesa de Montserrat. Mística i artística”, “Els Misteris d’Olesa” i “Olesa de
Montserrat. Apassiona’t”.
Per a més detalls, la ciutadania pot
accedir als Punts d’Informació Turística
del municipi (TG Travel, La Creperia del
Casc Antic i La Vermuteria). Cal reservar
prèviament tots els productes turístics,
trucant al 936 57 12 21 o bé entrant
al web turismeolesademontserrat.cat.
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Correu
gimcana de portes obertes. Després,
queda l'angoixant espera de saber si
finalment entraran a l'escola desitjada. I malauradament, en l'actualitat,
a Olesa de Montserrat hi ha famílies
que han optat per una escolaritat pública i tindran la meitat de possibilitats
d'obtenir plaça que les que han optat
per una de privada-concertada.
Fa molts anys que estem sentint que
la natalitat està baixant i que calen
mesures. Cert. Però, quines són les
mesures i on s'apliquen?
Presentem dades objectives:
Per què la reducció de places que
s'ofereixen a Olesa de Montserrat ha
afectat només l'escola pública quan
hi ha el doble de famílies que trien
aquesta opció?

SOS oferta educativa a
Olesa
El moment d'escollir l'escola de les
nostres filles i fills és difícil. Motius
com proximitat, projecte pedagògic, infraestructura, ideologia, família, amics i
amigues... fan prendre una decisió que
per a moltes famílies és una autèntica
DADES RECOPILADES

L'any passat, les nostres administracions públiques (Departament i
Ajuntament) van acordar, a causa de
la baixada de natalitat, una mesura totalment discriminatòria: cada any seria
una escola pública la que eliminaria una
línia de P3, en funció del nombre de
sol·licituds de la preinscripció del curs
2021-22. Així, l’any passat el Sant
Bernat va tenir un P3, enguany el Puigventós ha sortit amb una línia i l'any
vinent li tocarà al Josep Ferrà i Esteva.
Per què la mesura només afecta
l'escola pública?
ESCOLA PÚBLICA

ESCOLA PRIVADA

Oferta educativa curs 2019-20

172

125

Oferta educativa curs 2022-23

120

118

Assignacions curs 2019-20

156

104

*Sol·licituds preinscripció curs 2022-23

118

58

Per què una família que opta per una
escola pública té la meitat de possibilitats de triar que les que trien una
privada-concertada? La POEM està
preocupada perquè davant la manca
de places de l'escola pública el Departament opta per l'escola concertada
en lloc d'oferir més places públiques,
mentre l’Ajuntament mira cap a una
altra banda.
Des de la POEM reivindiquem el dret
que totes les famílies d'Olesa puguin
optar a l'escola pública desitjada. També demanem la regularització de la sobreoferta, tal com apareix a la LEC (Llei
d'Educació de Catalunya). Demanem
que la Taula Local de Planificació de
l'oferta educativa del municipi d'Olesa
de Montserrat i els Serveis Territorials
d'Educació al Baix Llobregat tinguin
presents aquestes dades i no només
les de la baixada de natalitat i que pel
curs vinent acordin una oferta que impulsi i recolzi les escoles públiques del
poble assegurant la igualtat al nostre
municipi.
Finalment, hem fet un petit estudi de
l'oferta educativa dels diferents municipis del Baix Llobregat i podem afirmar
que en la majoria de pobles es repeteix
el patró d'Olesa: reducció de l'oferta
educativa de la pública i preservació
de l'oferta de la privada-concertada.
En el cas d'Olesa de Montserrat, però,
els números d'oferta i demanda de la
concertada són realment desmesurats.
Recordem que el desembre de 2014
l’Ajuntament va declarar Olesa 'Vila
Groga' i es va comprometre a defensar
el model públic d’educació. Què se n’ha

fet, d'aquest compromís? Com és que
hi ha tanta diferència amb les poblacions veïnes?
Les dades es poden consultar al Departament d'Educació com també les
actes de la Taula Local i de la comissió
de participació en la programació de
l'Oferta Educativa.
*Dades obtingudes de la publicació del
llistat provisional dels centres escolars
d’Olesa en data del 21/04/22
POEM

El Llobregat: un riu viu i
connectat al poble?
El riu Llobregat, el riu que serpenteja
Montserrat, el riu que banya el sud
d’Olesa, recupera salut i vitalitat poc
a poc. Sembla que, entre la política
europea que ha forçat a les indústries
a ser un xic més respectuoses amb el
medi ambient i l’abandonament dels
polígons industrials per les diverses
crisis, l’aigua torna a estar una mica
més sana.
Les zones més baixes dels barris de
l’Eixample som el sud d’Olesa, som una
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Correu (cont.)
carrer Pep Ventura amb un gran parc
lineal per fer esport o passejar, amb
zones d’arbres, d’esbarjo, horta..., tot
aprofitant el soterrament de les infraestructures del transport?
Seria increïble! Un salt qualitatiu pel
veïnat de la zona, seria una millora
vital pel conjunt del poble, seria fantàstic per impulsar projectes col·lectius
d’apropament i sensibilització amb la
natura..., seria una ocasió perfecta
per deixar de viure d’esquenes al riu
Llobregat!
Ara que ha passat el dia mundial
de l'aigua i el de la natura i malgrat
l'Ajuntament segueix portant-nos un
futur gris d'asfalt i ciment, volem seguir
somiant amb un poble més viu, més saludable i més vinculat a l’entorn natural!
Moviment Veïnal

perifèria, i tanmateix podríem esdevenir en les portes a l’entorn natural del
riu,...o això ens agradaria. Així com els
barris de Sant Bernat i els Closos, que
tenim una gran proximitat amb el riu i,
evidentment, la sempre oblidada Flora.
D’esquenes al riu
Però les obres que s'estan executant
en aquestes zones són i seran unes
noves barreres deshumanitzadores, un
gran mur de ciment i asfalt que no ens
permetrà reconnectar amb la natura,
amb l’entorn del riu i amb la memòria
col·lectiva de l’aigua: per un costat
s’està fent una nova macro-rotonda a

l’entrada del poble per l’escola Josep
Ferrà i Esteva, enfonsada en el terreny
per tal de passar per sota de l’actual
via del tren. També s’estan fent obres
a l’entorn de la plaça Doctor Fleming,
amb construccions subterrànies per
travessar els ferrocarrils, a banda i
banda de la via.

de les vies del tren.

Així, el laberint de la nova construcció
farà passar a les persones, com si
fóssim talps, per sota terra, mentre el
trens i els cotxes ocuparan la superfície
de forma lineal, tallant l’accés al riu.
Però més preocupant serà encara, que
serviran per justificar el no soterrament

Abraçar l’entorn fluvial

Perquè les línies de FGC es poden
soterrar a municipis veïns i no a Olesa? Perquè no es pressiona des de
l'Ajuntament enlloc d'acceptar nyaps
puntuals? Perquè omplir la via del tren
amb pedaços enlloc de buscar una solució integral?
Us imagineu que enlloc de passar pels
passos subterranis bruts i abandonats,
pel pas paral·lel al clavegueram de
l’antic Cementiri o baixar la rampa
perillosa de Cal Felip, poguéssim donar continuïtat a la Plaça Fleming o al

Agrupa persones, associacions i
col·lectius en defensa del territori, la
gent i els drets, tot fixant la vida al
centre. I que és conscient que la lluita
en defensa de la natura és un caminar
permanent.
El periòdic 08640 no es fa responsable
del contingut de les cartes (opinions,
comentaris, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos cap a
les persones i institucions), i es reserva el dret de publicar-les i resumir-les
si és necessari. Els articles que no es
publiquen en aquesta edició per falta
d’espai, sortiran a les properes edicions. Les cartes per a aquesta secció
s’han de signar amb el nom i cognom
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

CUINA
PASTIS
SERIA

ART
HUMA
infantil NITATS ARTE
SANIA

IDIO
MES

FOTO
GRA
FIA

MATRÍCULA
OBERTA

TIC

CURS 2022-2023

EMP
RESA
www.artsioficis.cat

Parc Municipal, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 13 41
De 17.00 a 21.00 h
A/e: secretaria@artsioficis.cat
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El bagul de la història
Sabíeu que...?
...en el dia 10 desembre de 1449
Maria Reina d’Aragó va concedir al
veïns d’Olesa, entre d’altres, el títol
de ciutadans de Barcelona, el dret
de fer fires i mercats, poder alçar
la muralla al voltant de la vila, poder nomenar jurats i batlles, tenir
jurisdicció de “ Baguer” i d’altres
concessions.
....a mitjans del segle XIII ja existia
la Creu de Saba (Creu d’en Sabat)
i ja era anomenada igual que avui,
però no el Pla del Fideuer que a
principis del segle XVII, era conegut com l’Era de les Espases.

tres tendes de comestibles on els
olesans hi compraven: cansalada,
oli, carbó, fideus, arròs, faves,
ordi, civada, fesols blancs i virats,
cigrons, claus d’espècia, formatge
i tota mena de pesca salada, bacallà, tonyina, arengades, sardines,
congre sec i peixopalo...
...a Olesa, l’any 1859 hi havia 486
edificis habitats, 53 habitats sempre, 52 habitats temporalment, i 71
deshabitats.576 edificis eren d’un
pis, 25 de dos, 3 de tres pisos i 6
barraques.

...a la nostra vila hi havia dues
...i el carrer d’en Coscoll des de fi- Societats Corals, l’una es deia “La
nals del segle XIV fins al segle XVII Armonia” i el seu reglament fou
s’anomenava “Carrer del Troc”.
aprovat l’agost de 1877, i l’altre
...en un document de l’any 1478, era “La Unión” i el seu reglament
ja es feia referència al carrer Ample s’aprovà el gener de 1878.
“ in vico ampla” i posteriorment ...en el mes de juny de 1883,
també s’anomenà carrer del Joc l’Ajuntament d’Olesa va concedir
de la Pilota.
a la Societat Círcol Democràtic la

lle va proposar de guardar-les a de correus es va col·locar a l’estanc
l’Ajuntament en un quadre i que es de Miquel Jané i Pujol, el mes de
gratifiqués amb 10 pessetes a Sal- juliol de 1897.
vador Oller per la seva troballa....
...tres empleats municipals hi havia
...que a causa del mal estat del ca- a Olesa l’any 1900: secretari, auxirrer Sastre, l’any 1892 es procedí a liar de secretaria i agutzil.
la construcció d’una sèrie de graons
de 18 cm. d’alçada cadascun i dos ...l’any 1902, els nens i nenes que
metres i mig de llarg, per a fer més anaven a l’escola a Olesa eren 271.
fàcil l’ascensió, suavitzant la baixa- Les persones que treballen a les
da de la segona meitat del carrer. fàbriques olesanes eren 1.105.
A la primera meitat es col·locaren ...que el primer cinematògraf a
unes travesses de pedra a nivell Olesa es va instal·lar al Café Catade terra per evitar de que amb les là, el mes de març de 1905, on és
pluges es fessin solcs.
ara el carrer Anselm Clavé, Casa

...al segle XVII el carrer de l’Església construcció d’un envelat a la Plaça
era conegut com a carrer de Bar- de la Verdura (avui, Plaça de les
celona.
Fonts), per tal de fer-hi balls tots
...en aquest segle el carrer Calvari els dies de la Festa Major; aquest
era anomenat carrer de Jesús, i al fou, per tant, el primer envelat a
capdavall del mateix es trobava la Olesa.
Creu del Calvari, la que per ésser ...Salvador Oller, treballant a l’hort
la XXª del Via Crucis, corresponent de la Rectoria en el mes de seta la Mort del Crist, era distingida embre de 1884, va trobar dotze
amb tres Creus.
monedes de plata força antigues
...a l’any 1818 hi havia a Olesa i les va portar a l’Alcaldia. El bat- ...que la primera bústia pel servei de Cultura.
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El bagul de la història (cont.)
pels carrers, s’acordà no concedir
l’autorització fins que no es disposés d’un camp o local degudament
tancat, amb prohibició de sortir al
...una de les campanes de la torre carrer.
del rellotge fou beneïda pel llavors ...l’Ajuntament d’Olesa va subl’Alcalde d’Olesa, en Miquel Tobella, vencionar amb 50 ptes. la primera
el qual la va apadrinar i li va posar cavalcada que, amb l’orquestra,
el nom d’Oliva.
varen fer un grup de joves la vigília
...l’any 1906 deu carreters d’Olesa de Reis de 1924.
van ser multats a la carretera ...el lloc on era emplaçat el nou
d’Olesa a Terrassa per no portar el Teatre de La Passió, l’ocupava la
fanal del carro encès.
...que aquest mateix any de 1905,
per fer la font que hi havia al carrer
de Sant Antoni es varen fer servir
413 quilos de plom.

... els que volien passar d’Olesa a
Esparreguera amb la barca, aquest
mateix any, durant la nit, els costava 10 cèntims.
...a l’any 1907 a Olesa hi havien
66 carros.
...l’any 1909 va ser el primer any
que es va començar a menjar raïm
al toc de les campanades de mitja
nit, per iniciativa dels colliters de
raïm que no sabien com treure’s
l’excedent que tenien.
...que el primer castell de focs
d’artifici es disparà a Olesa el dia
23 de juny de 1913 amb motiu de
la Festa Major; fou encarregat a
Francesc Batallé i Font, i el cost va
ser de 266 pessetes i 80 cts.
...el setembre de 1916, l’Ajuntament
envià un ofici al “Cura Parroco”, en
el que se li deia de no deixar voltar
les campanes de l’església en el
precís moment de tocar les hores
el rellotge de l’Ajuntament ubicat
llavors al costat mateix, sinó fins
cinc minuts desprès, a la fi d’evitar
la natural barreja que produeix el
simultani toc de campanes.
...en un ple de l’Ajuntament de
l’any 1922, va llegir-se una instància d’un veí d’Esparreguera, demanant autorització per a instal·lar a
Olesa una indústria de lloguer de
bicicletes, però segons els regidors,
com que això podria provocar perills i accidents en cas de córrer

masia de Can Navarro una de les
més característiques i antigues del
nostre terme, que ja existia a finals
del segle XV, coneguda aleshores
com a Mas Gosset.

sans, es varen veure afectats per
aquesta malaltia. El seu moment
més punter fou el dia 27 de setembre, dia en que, segons manifestà
el Dr. Ramon Sanromá, hi havia
a Olesa més de 1.200 persones
al llit. Segons l’opinió popular, el
contagi va ser per via de la fàbrica
de Can Sedó.

...que l’any 1957, durant els mesos
de setembre-octubre, va aparèixer
de forma molt encomanadissa una
epidèmia de febres, tos i dolors
musculars que corresponia a la que
es va classificar mèdicament com
a grip asiàtica. Més de dos mil ole- Elies Valldeperes
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A la carta
Un restaurant amb ànima i actitud.
Passatge Font Can Solé, 6
08640 Olesa de Montserrat
T. 93 410 84 71
• Esmorzars de forquilla
• Menjar per a endur
• Servei a Domicili

C/ Clota n° 24
08640 Olesa de Montserrat
640892513
Segueix-nos a

@elmoliolesa

Cuida't
www.pilatesandyou.es

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

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

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

12

08640

L'Agenda del Maig '22
Dimarts 10
Tastem formatges del
Montserratí! Tast de formatges
de la nostra contrada, maridats
amb diferents vins. Activitat
amb El Pebre i Can Mimó
inclosa al programa "Parcs i
Biblioteques, naturalment Montserrat". A les 18:30 hores,
a la Biblioteca.

Hora del conte per a petits
lectors. Sessió per a la mainada
d'1 a 3 anys amb la Lídia Clua,
dins de la Setmana de la Lectura
2022 d'Olesa. A les 17:30 hores,
a la Biblioteca.

Visualització comentada
de les filmacions originals
de Vicenç Fusalba, Olesa de
Montserrat 1916-1929. A les 19
hores, a la Casa de Cultura.

Dissabte 14

Inauguració de l’exposició
“Teixint creacions exposició
de disseny”, amb l’Elena
Uribe. Fins al 28 de maig, a la
Biblioteca.

Taller d’il·lustració. A les
11:30 hores, al Casal Cultural
d’Olesa.

Dijous 12

a la Biblioteca.

Taller de fotografia bàsica.
Taller per començar a treure
partit a la teva càmera de fotos,
amb la Gemma Figueras. Dirigit
a joves i adults. Cal portar
càmera de fotos. A les 10 hores,
a la Biblioteca.

Presentació
del llibre
“Alice Ward
y la caja de
música”,
novel·la
juvenil amb
la que debuta
l'autora Núria
Vivancos. A
les 19 hores,

Presentació del llibre: “La
Colònia Sedó d'Esparreguera.
La llarga trajectòria
d’una colònia industrial
emblemàtica”, el nou llibre
de Gràcia Dorel-Ferré. A les 19
hores, a la Casa de Cultura.
Organització: Centre d'Estudis
Comarcals del Baix Llobregat
i Centre Muntanyenc i de
Recerques Olesà.

Divendres 13
Hora del conte: “Plou i fa
dol”, amb l'Ada Cusidó. Sessió
recomanada a partir de 4 anys.
A les 18 hores, a la Biblioteca.

Tallers de teatre. Familiar a
partir de 6 anys, a les 17 hores;
per als joves (13-17 anys), a
les 18:30 hores, i per adults, a
les 20 hores. Al Casal Cultural
d’Olesa.
Jornada especial “Olesa
amb la Chanel: Eurovision
Song Contest, Turin 2022”.
Espectacle de dansa, a càrrec de
Move On, entrevistes a familiars
i amics de la Chanel, projecció
del vídeo recull d’imatges de la
trajectòria i vincle de la cantant
amb el teixit associatiu d'Olesa,
i actuació de la Lua Rincón. A
partir de les 20 hores, al teatre
La Passió.

Llegim el teatre. Trobada del
club de lectura de textos teatrals
per comentar “Els homes i
els dies
de David
Vilaseca”,
conduït per
l'Alba Soler
i l'Espe
Piñero.
A les 11
hores, a la
Biblioteca.

Dimecres 18
Menjallibres. Nova sessió del
nostre Club de lectura per a nois
i noies de 5è i 6è de primària. A
les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Divendres 20
Hora del conte. Sessió amb la
Mercè Martínez inclosa dins de
la Setmana de la Lectura 2022
d'Olesa, recomanada a partir
de 4 anys. A les 18 hores, a la
Biblioteca.

Diumenge 15
10a Caminada popular
“Suma’t al rosa”. A les 9:30
hores, des de la Plaça Catalunya.
Organització: Associació
Ariadna.

Dilluns 16
Recital poètic: “La princesa
sou vós”, per la Setmana de
la Lectura. A les 18 hores, a la
Biblioteca.

Club de lectura general.
Trobada del club de lectura amb
l'autor Toni Sala, per comentar
la seva novel·la “Persecució”. A
les 18:30 hores, a la Biblioteca.
“Art”, teatre, dirigit per l’Ignasi
Campmany. Al teatre La Passió.
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Dissabte 21

XXè Intercanvi de punts
de llibre. A les 9:30 hores, a
la Biblioteca. Organització: 7
Dones per punt.

“Art”, teatre, dirigit per l’Ignasi
Campmany. Al teatre La Passió.

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.

Inauguració de l’exposició
“Mostra de joieria”. Fins al 28
de maig, a la Casa de Cultura.
Organització: Escola Municipal
d’Arts i Oficis.

Diumenge 22
“Art”, teatre, dirigit per l’Ignasi
Campmany. Al teatre La Passió.
Cursa Can Llimona. Sortida
des de l’escola Daina Isard.
Jornades de primavera del
Crom. Jocs de taula per infants
i famílies, wargames, partides
de rol, presentació de jocs i molt
més. A partir de les 10 hores, a
la seu del Crom, c/Església, 39.

Dilluns 23
Concert dels combos de
l'Escola Municipal de Música
d'Olesa al BiblioLilà. A les 19
hores, a la Biblioteca.
Inauguració de l’exposició
fotogràfica de l’olesà Esteve
Creus amb imatges nocturnes
de racons de la nostra vila. Fins
al 28 de maig, a la Biblioteca.

Divendres 27
LiceuBib: nova sessió
divulgativa a càrrec de l'Albert
Galceran per comentar l'òpera
d'Alban Berg Wozzeck, que es
representa aquest mes al Gran
Teatre del Liceu de Barcelona. A
les 19 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 28
12ª Mostra d’Entitats. Durant
tot el dia, al Parc Municipal.
Organització: Ajuntament
d’Olesa.
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Professionals

Serveis

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

www.dbpservicios.eu

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

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

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)
. Coger bajos, cambiar cremalleras
RECOGIDA
Y ENTREGA A
. Afilado de cuchillos y tijeras
DOMICILIO
. Se hacen cinturones a medida
. ¿Buscas ganar unos centímetros de altura? Consúltanos

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

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

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

MIQUEL CORTÉS
Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99
Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

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

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

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

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

direxis_tgo

gruptg

Transports Generals d'Olesa

08640
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Empreses, entitats i serveis
Voluntaris

Fibra òptica

La pandèmia sembla que de mica
en mica, ens dona una treva; per
això des de l’Associació de Voluntaris
d’Olesa hem començat a preparar
més activitats per activar el cos i
la ment de les persones que durant
tant de temps han patit restriccions
i aïllaments.

Iguana, l’operador de telecomunicacions del territori, està enllestint el
desplegament dels termes municipals
d’Esparreguera, Olesa de Montserrat
i Abrera. En total, Iguana que desplega la seva pròpia xarxa de fibra
òptica ja té més de 20.300 immobles
en cobertura en aquesta zona del
Baix Llobregat nord. Està previst que
la companyia finalitzi el desplegament d’Olesa i Esparreguera a finals
d’aquest mes de maig i el d’Abrera a
finals del mes de juny.

Aquest mes de maig, a part dels tallers habituals de memòria i balls en
línia, iniciem un taller de musicoteràpia, en el que treballarem les àrees
emocionals a traves de la música,
conduïts per la musicoterapeuta i
professora de l’Escola Municipal de
Música d’Olesa, Maria Egea.
També estem preparant per els primers dies de juny, una sortida cultural
a un indret de Catalunya amb molta
historia: Besalú, on visitarem la ciutat
i el museu del circ.
Per altra banda, iniciem la presa de
constants vitals (tensió arterial, glicèmia, etcètera) al local de l’AVO, per a
persones majors de 60 anys. Aquests
controls es fan des de primers d’any
als barris de la Central, la Rambla,
Casc Antic i al Sant Bernat amb gran
afluència, encara que hem hagut de
suprimir el servei al Poble Sec perquè
després de varis intents no hi ha anat
cap usuari d’aquella barriada.
A la propera Mostra d’Entitats, podeu contactar amb nosaltres. Us hi
esperem!
AVO

Des de fa dies, Iguana ja està ja està
començant a fer les primeres altes i
connexions d’empreses i particulars
d’aquests tres pobles a la seva xarxa.
El desplegament que està acabant
d’enllestir Iguana contempla tant
els nuclis urbans com els diferents
polígons industrials que conformen
aquests termes municipals.
La tramitació de les altes es pot fer a
través de la pàgina web www.iguana.
cat, telefònicament al 93 803 55 09,
per correu electrònic a contacte@
iguana.cat o amb el servei de xat que
té la pròpia pàgina web i que està
disponible de dilluns a divendres de
8 a 20 hores.

bus4.me
La innovadora solució tecnològica
“bus4.me” ha estat distingida amb
el Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible als Premis Mobilicat
2022, que s'han lliurat al recinte firal
de Reus en el marc de les Jornades
Catalanes de la Mobilitat. El guardó,

que cada any atorga l'Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU) a través de la revista
MobiliCat -editada en col·laboració
amb l'ATM-, reconeix així els beneficis
mediambientals que comporta l'ús de
bus4.me, el sistema dissenyat per facilitar la implantació i gestió del servei
de transport a la demanda, un innovador concepte de mobilitat intel·ligent
ideal per a empreses, polígons industrials, operadors i administracions que
permet guanyar eficiència, flexibilitat
i seguretat en els desplaçaments en
autobús.
El guardó l'ha recollit Carme Pros,
CEO de bus4.me i del GrupTG DX,
de mans de Marc Sanglas, Director
General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Els Premis MobiliCat s'organitzen
amb l’objectiu de reconèixer la tasca
que ajuntaments, organitzacions,
institucions, emprenedors, entitats o
empreses relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves
infraestructures, fan a Catalunya.

Donació
El passat diumenge 1 de maig,
l’editorial Paper d'estrassa va fer
donació a La Passió d'Olesa d’una
reproducció de grans dimensions de
la il·lustració que Joan Cascante va
fer per al llibre “Descobrint Olesa”
on es poden veure el teatre i alguns
dels elements i personatges més característics de La Passió. El president
de l’entitat, Pere Quer, va rebre l'obra
de mans de l'editor Quim Moreno i per
part de Cascante que la va signar. En
breu aquesta bonica il·lustració es
podrà veure exposada al teatre.

Passeig de l’Art
El passat dissabte 30 d’abril es va
celebrar una nova edició del Passeig
de l’Art de la dona olesana, a la Roca
de la Mona, davant del cementiri vell.
La jornada va comptar amb la participació d’artistes olesanes que van
poder dialogar amb el públic visitant
de la mostra que es va desenvolupar
al llarg de tot el camí fins al riu Llobregat. Literatura, música, dibuix,
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Empreses, entitats i serveis (cont.)
pintura i art en general van ser les
disciplines protagonistes d’aquesta
original proposta.

equip, on cadascú aporta el que sap i
el que pot, és un dels missatges que
té aquesta primera novel·la de la saga
Alice Ward, que demostra que tots
necessitem dels altres. Es fomenta
l'amistat i la confiança entre altres
sentiments. Enhorabona Núria!

Club de Rol

Presentació
Es diu Núria Vivancos, té 48 anys i és
escriptora des del 2018. Comparteix
la seva passió per escriure amb la
seva feina d’agent comercial, per això
dedica les nits i els caps de setmana
per somniar amb paraules i ordinador.
El proper dijous 12 de maig, a les 19
hores presentarà el seu llibre “Alice
Ward y la caja de música”, a la Biblioteca. De què va aquesta obra?,
li vam preguntar, i ella ens comenta:
“El llibre és una novel·la juvenil de
misteri, màgia i aventures on també
hi ha tocs d'humor. La història d'una
nena de 14 anys que no sap qui és fins
que una de les seves tietes la porta
a menjar eriçons de mar. A partir
d’aquí, començarà a viure un seguit
de circumstàncies i situacions tant de
conèixer fins on és capaç d'arribar, a
més de la responsabilitat que de sobte un dia, li cau a sobre ja que ella
ha estat la elegida per salvar el mon
màgic al que pertany”. El treball en

Coincidint amb l’arribada del bon
temps, el proper diumenge 22 de
maig, el Club de Rol d’Olesa de
Montserrat omple el seu local, Cal
Rapissa i el carrer Església amb xerrades, tallers, jocs de taula, wargames i jocs de rol adreçats a tots els
públics, dins de les seves “Jornades
de Primavera”.
Els amants dels jocs de taula, de rol
o dels wargames tenen una cita ineludible a Olesa. De 10 a 21 hores, el
CROM organitza activitats destinades
a tothom que tingui ganes de passar
una bona estona jugant als seus jocs
preferits, descobrint-ne de nous i
coneixent gent amb qui compartir les
seves aficions.
Un dels plats forts de l’esdeveniment
és l’activitat de CROMKids, la branca
més jove i familiar del CROM. A les 11
hores els més joves i els seus familiars
trobaran taules al carrer amb jocs per
a infants i preadolescents per tal que
s’iniciïn als jocs de taula. Comptaran
amb la presència de membres del club
que explicaran les regles dels jocs i
guiaran les partides si és necessari.
En cas de pluja l’activitat es realitzarà
a Cal Rapissa (c/Ample, 25).

Durant tot el dia hi haurà les ja tradicionals partides de rol guiades per
directors de joc amb més de 15 anys
d’experiència. De 10 a 14 hores es
jugaran les partides “L’hereu perdut”
de Joc de Trons i Fugida de la Torre
del Trasgo de Dungeons And Dragons.
Després de dinar, de 17 a 21 hores,
hi haurà les partides El torneig dels
rufians del joc Seapunk Unleashed
i La Guerra Freda també del clàssic
Dungeons And Dragons. Cal inscripció
per participar-hi.
A més a més, durant tot el dia hi
haurà la ludoteca del club a disposició
de tothom que vulgui provar algun
joc. El CROM compta amb 140 jocs
diferents per tots els gustos i edats,
a la seva seu, al carrer Església, 39.
Tant l’accés a l’espai com les activitats
són completament gratuïts. Per a més
informació i consultar la programació,
podeu contactar amb el telèfon: 615
654 095.

Concurs
El Concurs escolar d'il·lustració de
TGO DX ja té guanyadors, guanyadores, finalistes i accèssits. Amb el tema
“El transport en autobús i la sostenibilitat”, el certamen ha comptat amb
una gran participació de l’alumnat de
tots els nivells educatius de centres
educatius de les comarques on la
companyia presta els seus serveis
amb regularitat, com el Baix Llobregat
o el Vallès Occidental. Després d'una
llarga deliberació, les quatre categories ja tenen il·lustració guanyadora
i il·lustracions finalistes. El jurat ha
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Dades

Urbano, del Col·legi Pureza de María
Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès).
Com a finalistes, el jurat ha distingit Míriam Fernández Hamido, de
l'Institut Investigador Blanxart (Terrassa), i Simó Jorquera Martínez, de
l'Institut Voltrera (Abrera).

estat format per la direcció i l'equip
de professionals de TGO DX i per Lluís
Sallés i Xavier Roca, docents i especialistes en disseny gràfic.
En la primera categoria, que compren
els cursos de 1r, 2n i 3r d'educació
primària, la il·lustració guanyadora
ha estat obra de Valentina Vicent
Rodríguez, de l'Escola Mercè Rodoreda (Martorell). Han quedat finalistes
Neus Poveda Sardá, de l'Escola Benviure (Castellbisbal) i Jan Montoro
Martínez, de l'Escola Vinya del Sastret
(Sant Esteve Sesrovires).

L’Observatori Comarcal i el Consell
de les Dones del Baix Llobregat ha
publicat les dades anuals de violència
contra les dones de 2021, i d’aquesta
manera es pot conèixer quina és la
dimensió real d’aquesta problemàtica
al Baix Llobregat, així com la seva
evolució en els darrers anys.

Per últim, en la quarta categoria, de
l'alumnat de Batxillerat, el guanyador ha estat Biel Moreno Lluberes,
de l'Escola Daina-Isard (Olesa). Les
dues il·lustracions finalistes també
han estat obra d'alumnes d'aquest
mateix centre educatiu, concretament
de Pere Vendrell Palomares i Aina
Civera de Buen.
Finalment i gràcies a la gran quantitat d’obres i la qualitat il·lustrativa
d’aquestes, s’ha decidit reconèixer
amb accèssits els següents autors:
Kawtar Oulad El Arbi, de l’Escola José
Echegaray (Martorell), Daniel Ruiz Escudero, de l’Escola Sant Bernat (Olesa
de Montserrat), Nora Barbero Corado
de l’Escola El Castell (Esparreguera) i
Fede Mallofré Vela, de l’Escola DainaIsard (Olesa).

Pel que fa a la segona categoria, on
concorrien il·lustracions signades per
l'alumnat de 4t, 5è i 6è de primària,
ha resultat guanyadora l'obra de Jan
Floriach Mata, de l'Escola Rosella (Viladecavalls). El jurat ha escollit com
a finalistes les il·lustracions de Carla
Cruz Ventas, de l'Escola Francesc Platón i Sartí (Abrera) i de María Ortega
Palacios (April), de l'Escola Benviure
(Castellbisbal).

Tómbola

Ja en la tercera categoria, que englobava els quatre cursos de l’ESO,
la guanyadora ha estat Isabel Frías

Per santa Oliva, tornarem a tenir
tómbola! Quan les Paüles, després de
molts anys de cuidar i educar infants,

Les il·lustracions guanyadores es vinilaran en un dels dos autobusos que
TGO DX retolarà en motiu del seu
centenari i, la classe de la persona
guardonada, rebrà entrades per visitar PortAventura amb el desplaçament
inclòs, en autobús.

De les dades publicades per
l’Observatorio contra la violencia
Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial, amb dades
relatives als partits judicials del Baix
Llobregat destaquen:
- A l’any 2021 es van interposar al
Baix Llobregat un total de 2.080
denúncies per violència masclista
(+6,5%) .
- Es van registrar 222 mesures
d’allunyament (la que prohibeix a
l’inculpat aproximar-se a la dona),
14 més que l’any anterior.
van deixar Olesa, van preguntar-nos
si seguiríem amb la tómbola. La pandèmia ho va impedir un parell d'anys.
Aquest anys ens vam reunir una colla
i vam acordar unànimement de tirar
endavant la tómbola. Sor Presen ens
acompanyarà el dia 10 de juny per
vendre números. La recaptació serà
íntegrament en benefici d'Ucraïna.
Així que ja ho sabeu, col·laboreu en
la tómbola que sempre toca. Guanyareu en solidaritat, tradició i un premi
segur. Us hi esperem!
Grup organitzador de la Tómbola

- Més de la meitat de les demandes
d’ordre de protecció van ser adoptades.
- 2.477 delictes registrats als jutjats
de violència masclista del Baix Llobregat en el 2021, 55 menys que
en el 2020.
- El 73% dels delictes de violència
masclista són per lesions i maltractaments.
- El sobreseïment provisional continua sent la forma de terminació
de l’assumpte judicial més freqüent
(45%) al Baix Llobregat però disminueix respecte l’any anterior.
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- 2021 ha estat també l’any amb més
trucades rebudes a la línia 900 900
120, amb 1.118 trucades ateses
provinents del Baix Llobregat, i
s’han atès a un total de 10.491
dones en els serveis d’informació i
atenció a les dones de la comarca,
en el primer semestre de 2021.

La Passió
El passat 1 de maig va ser l’última
funció de La Passió 2022 i des de
l’entitat la valoració d’aquesta temporada és molt positiva ja que, per
començar, l'aposta que es va fer per
la transformació de l'espectacle ha
funcionat molt bé. Des de La Passió,
ens han comentat que “Hem aconseguit el repte de fer un espectacle
amb una dramatúrgia actualitzada i
adreçada a connectar amb la sensibilitat del públic actual, i que amb dues
hores concentri tota l'emoció i faci la
història més entenedora per a tothom.
L'esforç dels col·laboradors de La Passió d'Olesa per aconseguir-ho ha estat
enorme i no es pot fer més que agrair

a tothom la dedicació que han tingut
tots aquests mesos de preparatius i
representacions”.
Un fet també a destacar és la reacció positiva del segment de públic
adult jove, que feia un temps que
ens costava atraure, i també s'ha de
posar de relleu el boca-orella entre
les persones que van veure el nou
espectacle els primers dies i que van
anar animant altra gent a venir.
El balanç final de públic ha superat
les millors previsions, cosa que consideren molt bona, sobretot perquè
fa uns mesos, quan van planificar la
temporada, no sabien quin escenari
ens trobarien amb la pandèmia. Afortunadament, les restriccions s'han
anat eliminant i les dues darreres
representacions es van fer gairebé
amb una situació de normalitat.
Des de l’entitat, consideren que “La
valoració de la temporada 2022 no
es queda aquí, ja que ara comença
el treball d'analitzar amb profunditat
l'espectacle per encarar el 2023, i
poder anar ajustant i millorant aquelles cosetes que durant les set representacions que hem fet s'ha detectat
que necessitaran algun ajustament o
retoc. Aquest fet és totalment normal
tenint en compte l'envergadura del
repte que hem assolit aquest 2022 i
que la nostra Passió és un espectacle
viu, en evolució permanent. Un cop
renovada La Passió d'Olesa amb èxit,
ara encararem l'arrodoniment de tot
l'espectacle de cara a les properes
temporades”.

i el repte consisteix en programar un
robot perquè construeixi torres amb
el màxim de pisos possible.

RoboCAT 2022
El passat dissabte 7 de maig es va
celebrar la fase territorial de la 6a
edició de la RoboCAT, la competició de
robòtica i programació de Catalunya
organitzada per l'Associació el Racó
dels Robotàires i que enguany, es va
celebrar al Daina-Isard. Més de 50

equips de tot Catalunya van competir
durant tot el dia perquè el seu robot
aconseguís la màxima puntuació
possible. La temàtica d'aquesta edició
s'ambienta en la figura dels castellers

Després de quatre rondes molt ajustades, els equips q-tech Daina-Isard 6 i
q-tech Daina-Isard 4 es van proclamar
campions en la categoria Sènior i els
equips q-tech Daina-Isard 5 i q-tech
Daina-Isard 3 van fer pòdium a la
categoria Júnior. Tots ells lluitaran
pels primers llocs a la Gran Final de
la RoboCAT, el proper dissabte 14 de
maig a Girona.

Can Llimona
Torna la cursa més àcida! Can Llimona is back amb les dues modalitats
de sempre: Cursa 5k i Caminada
solidària. Aquesta edició tindrà lloc el
pròxim diumenge 22 de maig i tots
els beneficis aniran destinats a la
Fundació Pasqual Maragall per l'estudi
de l'Alzheimer. Tota la informació i inscripcions a: https://cursacanllimona.
daina-isard.cat/
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d’Espanya després de guanyar a la
pròrroga per 4-3 a Galicia.
La Selecció Catalana Infantil Femení
de futbol sala, sota les ordres del
seleccionador olesà, Jordi Barrero, fa
història i aconsegueix per segona vegada consecutiva el títol de Campiones
d’Espanya! Impressionant!

Campus
Durant la Setmana Santa, el Pavelló
Municipal Salvador Boada ha acollit el
Campus de futbol sala organitzat pel
Futbol Sala Olesa que ha comptat amb
la participació del jugador del primer
equip del Barça de futbol sala, l'olesà
Bernat Povill, qui ara acaba de guanyar
la Champions League.
Al llarg de quatre matins s'han realitzat activitats de tecnificació i altres
activitats com a sortejos, fotografies
amb jugadors professionals, reptes,
gimcanes, entre d'altres. A més, en
Bernat Povill ha portat dos companys
d’equip, en Sergio Lozano i en Carlos
Ortiz, dues llegendes del futsal espanyol que pertanyen al Barça i a la Selecció Espanyola, dos campions del món.

Tecnificació
El CEFO’87 ha engegat el nou projecte de tecnificacions de la mà de Tec
Academy, el passat 3 de maig, amb
la Cristina Baudet, jugadora del RCD
Espanyol. Hi haurà sessions per a porters/es i jugadors/es nascuts entre el
2008 i el 2015. Per a més informació,
contacteu al telèfon: 645 471 597.

Campiones i campions
Les jugadores del infantil del club Futbol Sala Olesa, Aroa Gonzalez (que
ha col·laborat amb un gol) i la Imane
Mouhal, s’han proclamat campiones

I per la seva part, En Jan Carreño i
l’Erik Dorado, olesans i exjugadors del
Futbol Sala Olesa, s’han proclamat
campions d’Espanya amb la Selecció
Catalana infantil masculina. La final
del campionat s’ha disputat contra Illes
Balears, guanyant per 3-2.

Pesca
El cap de setmana del 23 i 24 d’abril,
a Mequinenza (Saragossa), l’equip de
la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa es va consagrar campió
de Catalunya de la Lliga de Clubs.
Aquests son els integrants del “team”
campió: José López, Marc Casas, Jordi
Serrabasa, Ivan Rigat, Arnau Fàbrega,
David Grabulosa, David Vila, Edu Tubau
i Blai García.
I a la setmana de l’1 al 8 de maig,
l’equip va viatjar a l’Embalse de Valdesalor (Cáceres) on va aconseguir la
segona posició al Campionat d’Espanya
Agua-dulce, que el va classificar pel
Campionat del Món a Polònia al 2023.
Enhorabona!

Futbol Sala
El Prebenjamí A del club Futbol Sala
Olesa va acabar la fase de grups de
la Copa Catalunya líder, després de
guanyar tots els partits de lliga i fase de
grups de copa. Al tancament d’aquesta
edició jugava els setzens de final de la
Copa Catalunya contra el Sant Sadurní.
El Minibenjamí A va terminar la fase
de grups de la Copa Catalunya també
com a líder, després de guanyar tots

La constància és la columna vertebral
de la nostra vida, exercita't dia a dia i
obtindràs meravellosos resultats.
PILATES - OSTEOPATIA - FISIOTERÀPIA - HIPOPRESIUS

els partits de lliga i tots els de la fase
de grups de copa a excepció d'una derrota. Va accedir directament a vuitens
de final de que es disputarà el cap de
setmana del 14 i 15 de maig.
Per la seva part, el Miniprebenjamí A
està disputant la fase de grups de la
Copa Catalunya, va guanyar la lliga i
ara va líder a la fase de grups de la
copa, quan falten encara 2 jornades. Si
acaba entre els dos primers del grup,

jugarà les semifinals el cap de setmana
del 28 i 29 de maig.
L’Infantil femení s'ha classificat per a
les semifinals del Campionat de Catalunya, com a millor segon. Les noies
disputen les semifinals amb anada i
tornada contra el Futsal Mataró.
El Benjamí A s'ha classificat pels quarts
de final del Campionat de Catalunya
com a primer equip.
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g Ofrecemos huertos de ocio en el
pueblo en alquiler (desde 25m2)
para que puedas disfrutar de tu
propio huerto y recolectar vuestros propios vegetales. Tel: 627
956 668.
g Estudiant de Batxillerat s'ofereix per passejar animals de
companyia, repartir fulletons,
o altres per Olesa. Tel: 617 367
877 (Aleix).
g Busco artistes de musica electrònica (d&b, dbstep etcètera) i
teclistes per a projecte musical
potent. Tel: 693 535 396.
g Alquilo habitación preferentemente para mujer, se comparte
todo el piso. Tel: 654 308 319.

g Plaza de parking en venta en el
barrio de La Central. Acceso con
rampa y para coche pequeño, tiene 12 m2. Tel: 673 859 199.
g Licenciada en Educación Infantil
se ofrece para canguro, limpieza
y pasear animales de compañía.
Tel: 684 153 751 (Gabriela).
g Tècnica sociosanitària ofereix
servei integral a gent gran i
persones dependents. Tel: 610
346 499 (Susana).
g S'ofereix treballadora titulada per
a gent gran o amb discapacitat, en
domicilis, per hores o serveis. Tel:
675 834 298 (Sílvia).

Tal dia com avui
1 de maig de 1934
Nou horari comercial a Olesa: de dos quarts de set del matí a la una
del migdia i de les tres de la tarda a les vuit del vespre. Els diumenges
a la tarda, tancat.

6 de maig de 1919
L’alcalde d’Olesa, Sr. Jaume Ros Tort, i el secretari de l’Ajuntament, Sr.
Vilargunté, assisteixen a la botadura del vapor Olesa a les drassanes
Cardona de Barcelona.

11 de maig de 1933
L’Ajuntament dóna autorització a una agrupació de joves del Cafè del
Centre per instal·lar un envelat a la plaça de Catalunya els dies de
la propera Festa Major.

13 de maig de 1911
La Junta de Sanitat diu que les escombraries de les cases es donin
directament al carro que passa cada dia a recollir-les i que de cap de
les maneres es deixin al carrer.

17 de maig de 1936
L’Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Ventura Gassol, visità la nostra vila amb motiu de la inauguració de la Biblioteca
Municipal.

21 de maig de 1939
Solemne festa amb motiu de l’entrada triomfal de les relíquies de la
Vera Creu i de Santa Oliva i de la solemne benedicció del Sant Crist
de l’Agonia.

27 de maig de 1911
El tren correu número 260, que venia de Barcelona, descarrila a les
20:10 hores al km 326 de la línia del Nord. De resultes de l’accident,
moren 4 persones i hi ha nombrosos ferits.

28 de maig de 1902
L’Ajuntament autoritza Emili Martinella perquè posi una bústia al seu
estanc de la plaça de les Fonts.

Font: Arxiu Municipal

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 Me ofrezco como cuidadora de
niños pequeños y para pasear
animales de compañía. Tel: 689
533 153 (Teresa).
g Auxiliar de enfermería, con
título oficial busca trabajo en
Olesa y alrededores, también
puedo hacer de canguro, cuidar personas mayores, como
asistente del hogar; tengo
experiencia con niños y mayores, disponibilidad inmediata,
precio a convenir. Tel: 690 340
088.

g Dona amb experiència s'ofereix
per a cuidar gent gran i realitzar
tasques de la casa. Tel: 93 778
1319 / 671 245 348 (Anna Maria).
g Auxiliar de enfermería, con
título oficial busca trabajo en
Olesa y alrededores, también
puedo hacer de canguro, cuidar personas mayores, como
asistente del hogar; tengo experiencia con niños y mayores,
disponibilidad inmediata, precio
a convenir. Tel: 690 340 088
Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts,
excepte els ressaltats que es cobren per
paraula. Per a la publicació, només ens
has d’enviar un text no superior a 15
paraules a periodic08640gmail.com, o
al tel. 626 684 065. El periòdic no es fa
responsable de possibles canvis de preus
o modificacions de les ofertes. Els anuncis
romandran publicats durant dos mesos.
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Per molts anys!
Maig
Adrià Cèspedes Altarriba (24), Agata Agut Domenech (52), Albert Llosa Hurtado (38), Ainhoa Martínez Vilches (27), Akira Valero, Alba Pareja Pinos (33),
Alejandro Fernández Molina (29), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (68), Àngela Armengou Orriols (91), Angelina Dalmases (72), Anna Pérez Jané (10), Anna Voltà Palomares (21), Antonio Mangas García (56), Berta Claramunt Folch (34), Carlos Antón (54), Carmen Artola Rull (82), Celestina
Sopeña Pisose (84), Cristina Porterias Torres (28), Cristóbal Cano Belmonte (86), Daniel Pérez (32), Dídac Salabert Yañez (20), Eudald Daví Solà (18), Elisabeth Morral Antón (31), Evangelina Moreno Mora (82), Eva Prat, Fèlix González Amoedo (40), Francisco Verdugo López (85), Irene Morrus Martinez (49),
Jaume Mampel i Ayuso, Jaume Voltà Cortel (68), Javier Vega Nieto (18), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (37), Joan Sedeño Lobato (61), Joel Carrasco
Bañales (22), Jordi Carballol (17), Jordi Grau López (54), Jordi Pons Badenas (50), Jorge Mangas Soldado (23), José Luis Espejo (52), Jose Luis Recme
Aviles (55), José Manuel Salguero Tobes (43), Josefa Agulló López (84), Josep Casanovas, Josep Mallofré Boada (57), Josep Montserrat García (55), Juan
Calvo Marcos (31), Judith Mora Riberes (27), Júlia Serra Pous (4), Laia Solà Rivera (48), Lara Jaime Riera (28), Lluïsa Corsà Nolla (81), Lucía Lupacchini
(39), Marc Pérez Jané (7), Marc Soriano Amores (28), Maria Calsina Botines (74), Maria Rosa Villarreal López (47), Marina Montoya Bernades (38), Marta
Voltà Palomares (21), Martina González Lupacchini (22), Mercè Bayona Gibert (54), Mercè Pallarès Costa (65), Milagros Lacort Arce (69), Mireia Lozano
Chicón (39), Miriam Sánchez Matas (30), Montse Nomem Ubach (60), Nelson López, Neus Callén Navarro (26), Núria Almirall Vilà (44), Núria Costa Ribe
(77), Núria Matas Pons (73), Núria Torres Martínez (53), Oriol Viñau Argelich (34), Paquita Jorba Picañol (68), Patricia Albalá Gutiérrrez (28), Paquita Solé
Benitez (72), Pilar Gil Termens (56), Pol Nin Moràn (40), Rafel Pérez Cintas (89), Raquel Guaita Ortega (44), Raúl Pérez Burgos (17), Ricard Salabert Jorba
(43), Rosa Arnau Porcar (90), Rosario Sevillano Ruiz (80), Rubén Collado Bañales (24), Rubén Notario Vacas (26), Sandra García Abuín (44), Sebastián
Bertoluzza Gigena (23), Serena Pérez Álvarez (19), Sergi Graells Jané (43), Sergi Serra Jorba (40), Silvia Fuertes Sulé (21), Sonia Sevilla del Rincón (20),
Susana Cabré Cherta (74), Toni Llusà Cano (20), Vanesa Cruz Cano, Xavier Garcia Garcia (48), Zaida Giménez Ruiz (27).
Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de treure’l
de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic, demanem disculpes.
Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has d’enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i els
anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.
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Fora de joc
El tema de l’aparcament a Olesa, històricament,
ha estat una qüestió a resoldre. A la zona de la
Central, el pàrquing públic té capacitat per a centenars de vehicles. El sector s’ha arranjat, encara
que és de terra, s’han ficat tanques que delimiten
les files d’aparcaments i moltes vegades, sobra
espai. Però l’entrada i sortida té dos problemes,
tal com ens va comentar una lectora. El primer,
és que moltes vegades hi ha vehicles aparcats al
costat exterior de la tanca, que impedeix la lliure
entrada i sortida de vehicles al mateix temps. És
clar, per què haig d’anar cap al fons del pàrquing
si ho puc deixar al costat de l’entrada i m’estalvio
de caminar uns metres? Ens costa tant esforç
aparcar on correspon?
El segon problema és una mínima qüestió de
manteniment: hi ha un forat a l’accés que cada
dia es va fent més i més profund...
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Sant Josep Oriol, 3
08640- Olesa de Montserrat
Tel. 682 106 707
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