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Això passa al poble
Guanyador
L’olesà Ot Bol-
tà Cascante ha 
estat el guanya-
dor del 27è Pre-
mi Batec Jove 
convocat per 
l ’A juntament 
pe l  seu  t re-
b a l l  “ S o b r e 
l’art i l’artista. 
Pep Montoya”. 
El Batec Jove 
ha estat l’únic 
guardó que va 

tenir guanyador a l’edició 2022 dels 
Premis de Recerca Vila d’Olesa. Les 
categories Ciència Oberta i Impulsa del 
38è Premi de Recerca vila d’Olesa i el 
3r Premi amb Perspectiva de Gènere 
van quedar desertes. 
El premi està dotat amb 400 € per a 
l’alumne i 400€ per al centre educatiu 
(escola Daina-Isard).
El treball de recerca d’Ot Boltà traspua 
art no només pel seu contingut, sobre 
el reconegut artista olesà Pep Montoya, 
mort fa dos anys. També ho fa en la 

forma, ja que l’ha presentat com si fos 
un catàleg amb obres i escrits de qui 
ha estat un dels màxims exponents 
de l’art contemporani català. A més, 
ha acabat experimentat també amb 
la pintura i ha fet dues obres pròpies 
que també va mostrar en l'acte de 
lliurament celebrat el passat dijous 2 
de juny.

Punts lila
Conscient de la necessitat d’abordar la 
problemàtica de les violències sexuals, 
l’Ajuntament està adherit al Protocol de 
seguretat contra les violències sexuals 
en entorn d'oci. Aquest protocol del 
Departament d’Interior de la Genera-
litat de Catalunya pretén ser una eina 
per prevenir i abordar les violències 
sexuals en contextos d’oci i festius.
La principal novetat de la iniciativa és 
que, a partir de criteris interpretatius i 
operatius, les conductes d'assetjament 
sexual no previstes al codi penal, però 
que es consideren constitutives d’una 
infracció administrativa, podran ser 
penades.
El protocol facilitarà una millor resposta 
front els atacs contra la llibertat sexual 

i indemnitat de les persones, on el 
90% de les víctimes d'aquests delictes 
són dones i el 98% de les persones 
detingudes són homes. Representa un 
pas endavant per crear entorns més 
segurs i un  avenç per garantir espais 
d'oci segurs, en què les dones se sentin 
lliures d’aquestes conductes que estant 
normalitzats en molt casos i que són 
violències sexuals. Aquest protocol 
també intervindrà quan la violència 
sexual es perpetri contra les persones 
LGTBIQ+.
Aquest protocol es complementa amb 
material informatiu sobre el Punt Lila 
que ha elaborat l'Ajuntament per do-
nar a conèixer el Punt Lila, un espai 
de visibilització, prevenció i sensibi-
lització sobre les violències sexuals; 
i també  d’atenció a la persona que 
ha patit qualsevol tipus d’agressió. El 
material divulgatiu conté frases com 
"No tolerem actituds masclistes ni lgt-
bifòbiques", "No em toquis si no t'he 
donat permís", "Assetjar no és lligar" 
o "Només sí és si", i una crida a trucar 
al 112 o adreçar-se al Punt Lila si es 
veu o es pateix cap agressió.

Lloguer pels joves
Des del passat 8 de juny, la Genera-
litat ofereix una línia d’ajuts de 250 
euros mensuals per a joves d’entre 
18 i 35 anys. Aquest “Bo Lloguer 
Jove” s’emmarca en el Pla Estatal per 
a l'accés a l'habitatge 2022-2025 del 
govern central però que gestiona la Ge-
neralitat i hi haurà temps per apuntar-
se fins al proper 17 de juny.
La quantia mensual de la subvenció és 
de 250 € amb el límit de l’import men-
sual del lloguer. L’ajut es concedeix per 
un termini màxim de dos anys. En cas 
de contractes vigents amb anterioritat 
de l’any 2022, la subvenció s’atorga per 
aquest any 2022 i per al 2023. Entre els 
requisits està ser titular d'un contracte 
de lloguer, disposar d'uns ingressos 
regulars, que el preu màxim del llo-
guer no superi els 650 euros i estar al 
corrent de pagament del lloguer.
La presentació de sol·licituds es pot fer 
a través de tres vies: la presentació de 
la sol·licitud electrònicament al portal 
de tràmits de l'Agència d'Habitatge de 
Catalunya (és necessari disposar de 
l’idcat mòbil); o bé a l’Ajuntament, 
presencialment o telemàticament.
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Son les persones contractades per 
l’Ajuntament a través d’un Pla d’Ocupació 
del SOC del programa Treball i Formació 
2022.
Aques t s  t r eba l l ado r s  s ’ a caben 
d’incorporar a diferents departaments 
municipals: tres persones a la brigada 
municipal; dos persones més al depar-
tament de Participació Ciutadana; un 
agent cívic i una altra persona per a fer 
el control d’aforament; una conserge a 
la Casa de Cultura, una auxiliar de la 
llar al departament de Benestar Social, 
una auxiliar d’informació al departament 
d’Urbanisme i una administrativa per al 
departament d’Habitatge i a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.
Totes tenen un contracte laboral amb 
una periodicitat de 12 mesos, i la feina 
va acompanyada d’un programa formatiu 
per tal que la persona, en el moment 
de finalitzar l’experiència laboral, pugui 
tenir més oportunitats d’inserció en el 
mercat laboral.

Autovia B-40
El passat 31 de maig, prop d’un cen-
tenar de persones s’han concentrat a 
la rotonda provisional que connecta la 
B-40 i la B120 a Viladecavalls i han des-
plegat una pancarta amb el lema “Prou 
incompliments. Necessitem connectar 
Terrassa amb Abrera (B40) ja!”, per 
reclamar al Ministeri de Transports, Mo-
bilitat i Agenda Urbana que compleixi 
amb el darrer termini de finalització de 
les obres marcat pel 2023. Aquest tram 
de 6,2 quilòmetres d’autovia suma més 
de 15 anys d’obres.

Nova campanya
"Compartim Olesa. Fem-ho Bé" és el 
lema de la nova campanya de civisme i 
convivència impulsada per l'Ajuntament 
i que es va presentar públicament en el 
marc de la Mostra d'entitats celebrada 
el passat 28 de maig. L'objectiu és lluitar 
contra accions incíviques que perjudiquen 

la bona convivència ciutadana, cercant la 
complicitat i la col·laboració dels olesans 
i les olesanes.
Respectar el descans del veïnat, llençar 
les deixalles als contenidors correctes i 
respectar les normes de circulació són 
alguns dels eixos sobre els quals gira la 
campanya "compartim Olesa. Fem-ho 
Bé". El lema parteix d'un joc de paraules 
que es va presentar a les xarxes socials 
dies abans de llençar la campanya: "Si 
quan es diu A es fa B, s'ha de dir B perquè 
es faci A. I si es diu A i es fa Bé?". Amb 
aquest missatge es vol aconseguir que 
la ciutadania sigui conscient que depèn 
de tots i totes mantenir una Olesa neta, 
segura i cívica. 

A la piscina, el 19
La piscina municipal d’estiu obrirà les 
portes el proper 19 de juny, de dilluns 
a diumenges, de 10 a 20 hores. És 
una bona opció d’esbarjo per a aquest 
estiu, ja que compta amb amplis espais 
de gespa, accessos i vestidors reno-
vats, zona de jocs infantils i amb servei 
de begudes i menjar. Ja està obert el 
termini per tramitar l'abonament per a 
la temporada, que tenen preus reduïts 
per a menors (de 4 a 15 anys), joves 
(de 16 a 21 anys), aturats, jubilats, 
pensionistes o persones amb una dis-
capacitat superior al 33%.

Això passa al poble (cont.)
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Santa Oliva 2022
Olesa va gaudir de tres dies de mú-
sica, ofrenes, actuacions, fira i molt 
d’ambient durant la celebració de la 
festa de Santa Oliva. El divendres 10, 
nombroses entitats van participar a 
l’ofrena floral davant el Porxo de Santa 
Oliva en un acte que, a banda de retre 
homenatge a la patrona, va tornar a ser 
una mostra de la cultura popular cata-
lana, gràcies a les actuacions d’entitats 
com els Gegants, l’Esbart Olesà, Olesa 
Sardanista, els Bastoners del Montse-
rratí i Fal·lera Olesana. 
Un cop arribat el seguici d'autoritats, 
entitats i ciutadania al davant del Por-
xo de Santa Oliva, es va voler també 
homenatjar una persona que també va 
treballar molt per la cultura popular ca-
talana i olesana, Jaume Valls i Cadevall, 
en l'any del centenari del seu naixe-
ment. Per aquesta raó s'ha col·locat a 
la placeta de davant el porxo una placa 
en honor seu, que l'alcalde, Miquel 
riera, va descobrir acompanyat de les 
filles i fill de Jaume Valls. El net de Valls 
i president d'Olesa Sardanista, Pere 
Salvador, va agrair l'acció de dedicar-li 
"a l'avi una placeta tan emblemàtica", 
gràcies a la iniciativa, engegada fa uns 
anys per membres de la família i que 
ha fet realitat enguany l'Ajuntament.
Abans de l’ofrena floral (enguany be-
neïda pel pare Luis Nsué) el Col·lectiu 
de Joves Santa Oliva també va en-
tregar els premis a l’avi i l’àvia més 
grans del barri, així com també al nen 
i a la nena més petits i els portal més 
bens engalanats. Enguany, el premi a 
l’avi més gran del barri ha estat per 
a Josep Maurel; el de l’àvia més gran 
ha estat per a Roser Manyà, i el premi 
als infants més petit han estat per Rai 
Alcon i Íria Villalba.
A banda de l’ofrena, les activitats de 
divendres van incloure l'espectacle 

familiar "La Cigala i la Formiga" amb 
Xip Xap Teatre; el concert amb Guillem 
Roma i la Cobla Marinada i festa jove 
amb DJ.
El dissabte 11 s’ha celebrat la tra-
dicional Fira de Santa Oliva, que ha 
instal·lat parades d'artesania als ca-
rrers de Salvador Casas, dels Arbres i 

a la plaça de les Fonts. Per altra banda, 
desenes de persones han participat a la 
jornada de portes obertes a diferents 
edificis municipals: l'Ajuntament, la 
comissaria de la Policia Local, la Torre 
del Rellotge i el portal de Santa Oliva. 
El dissabte per la tarda hi va haver 
ballada de sardanes, una conferència 

sobre la recuperació de la memòria 
popular de les festes de Santa Oliva, 
el tradicional sopar dels veïns i veïnes 
de Santa Oliva, la tabalada i correfoc 
amb les colles Custus Ignis, Diablots 
i el Drac Olivé de la UEC, i l’habitual 
Ginesta Sound.

Va passar

FOTOGRAFIES: TOMÀS MUÑOZ
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Correu
Accident
Benvolguts ciutadans d’Olesa de Montse-
rrat. Us faig avinent que, després de 
l’accident patit a les escales de la Plaça 
Catalunya d’Olesa, que em comportà tres 
mesos al llit per diverses fractures, i ha-
vent posat la corresponent denúncia a Pa-
trimoni, els especialistes de l’Ajuntament 
acaben de contestar-me oficialment que 
no correspon cap indemnització perquè 
les escales estan en perfecte estat i, per 
tant, la culpable sóc jo per no mirar el 
terra (això últim ho afegeixo jo).
Gràcies a totes les persones que em van 
recolzar amb les seves signatures i es van 
interessar per la meva salut.
Ja ho sabeu, mireu sempre el terra i pro-
cureu no caure en les infraestructures de-
sastroses del nostre poble. L’Ajuntament 
tot ho trobarà bé i la causa de la caiguda 
serà vostra, de ningú més.
Caterina Ferrà Ubach

Per un tracte respectuós
La nostra filla va néixer fa 13 mesos, soc 
pare i acompanyant de la meva parella en 
el procés de donar la vida a una persona. 
Si escric ara, és per poder parlar des de 
la raó i no des de la ràbia i el dolor.
Crec que com a sanitàries i com a socie-
tat, necessitem fer una autocrítica de la 
gestió que s’està fent des d’alguns equips 
sanitaris en el moment més màgic que 

podem tenir com a persones que és el de 
donar vida. Repeteixo: donar vida.
Aquest poder se’ls hi ha atorgat a les 
dones, sí a les dones, és la meva parella 
qui ha gestat la nostra filla durant 41 
setmanes, un procés ple d’il·lusions.
Demano fer una autocrítica des de tots els 
àmbits, perquè durant l’embaràs, vàrem 
anar a les visites hospitalàries amb tota 
la il·lusió que una parella pot tenir, i veus 
com després de cada visita et van traient 
les ganes de tornar. Et planteges si hi ha 
alguna cosa que estàs fent malament o 
si hi ha alguna cosa que no has entès bé, 
però el que realment està passant és que 
estàs rebent un maltractament verbal per 
part de la ginecòloga que t’està atenent. 
Només diré dues frases de les dues visites 
que vàrem fer: “Encara és viu”, “Calla i 
escolta que després no t’assabentes”.
Està clar que aquestes dues frases estan 
totalment fora de lloc i que les coses 
es poden dir d’altres maneres. Vàrem 
deixar d’anar-hi. La persona que ens va 
fer aquestes dues visites és una coordi-
nadora mèdica del servei de Ginecologia, 
en data de setembre de 2021.
Fins aquí dues reflexions:
- Com a sanitaris, crec que s’ha de fer 
una reflexió profunda del tracte cap a 
les dones.
- Com a societat, no hem de permetre 
que cap professional, per molt experta 

que sigui, ens parli d’aquesta manera, 
per que hi ha professionals de bon tracte 
que la podrien substituir.
Les següents visites les vàrem fer a 
l’Hospital San Joan de Déu de Manresa, 
on hi va haver un tracte bo amb les pro-
fessionals que ens van atendre durant la 
resta de visites, el canvi va ser a millor. 
Tot i això segons s’anava acostant la set-
mana 38, 39, 40 vàrem viure una pressió 
provocada pels protocols i les pors.
Vet aquí, la tercera reflexió:
- El sistema sanitari tracte el procés de 
l’embaràs des de la malaltia i la por, 
quan s’hauria de viure des de la salut. És 
molt diferent dir-te: “Si no fas això estàs 
posant en risc la vida de la teva filla” a: 
“tenim aquestes opcions...”.
Arribem al dia del part, entreguem el 
pla de part, a on indiques com vols que 
sigui i que han de tenir en compte l’equip 
sanitari que t’atengui.
Haig de donar les gràcies al tracte rebut 
pel primer equip que va atendre la meva 
parella durant tota la nit del dia 12 i mati-
nada del dia 13 d’abril de 2021, un tracte 
per part de les llevadores i la ginecòloga 
exquisit i com hauria de ser per part de 
tots els professionals.
Però a les 8 del matí del dia 13, tot va 
canviar amb el canvi de torn. Sense 
entrar en valoracions professionals de 
quines decisions van prendre i de com les 

van prendre, només nomenaré el tema i 
no hi entraré: “violència obstètrica”. Dir 
que a dia d’avui la meva parella encara 
s’està recuperant de les lesions provoca-
des per aquest segon equip.
Quarta reflexió:
- A nivell sanitari, crec que queda feina 
per endavant i un exercici d’autocrítica. 
Deixo aquí que cada professional pensi 
quin marge de millora té. Durant aquest 
temps hem parlat amb professionals sa-
nitaris molt diferents i està clar que com 
en totes les professions hi ha de molt 
bons i hi han de menys bons.
- El sistema sanitari sembla tenir unes 
exigències econòmiques i necessita que 
els parts siguin ràpids i en horari controlat 
perquè les sales de part quedin lliures el 
més aviat possible. Aquesta pressió recau 
sobre els professionals que tenen el tracte 
directe amb les dones que entren de part.
- Les dones no haurien de normalitzar 
aquestes lesions, durant aquests dos 
últims anys que hem anat parlant amb 
diferents mares, em quedo parat de com 
accepten i normalitzen el fet de tenir 
dolors i incontinències vàries.
Ultimes reflexions com a parella i com 
a pare:
- En el tram final del part que ens va 
tocar, et sents abatut, no pots fer res. 
Veus que la decisió que han pres sense 
tenir-nos en compte, ens ha portat fins 
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Correu (cont.)
a on ens ha portat. L’equip sanitari sap 
quines son les conseqüències i la solució: 
El part instrumental, un postpart dolorós 
i una recuperació molt lenta.
- Com a sanitaris i societat, us convido a 
reflexionar, a preguntar-vos si les coses 
es poden fer millor, i que recordeu que 
tots som persones, les sanitàries, les 
filles i els fills, els pares i les que fan 
que tot això sigui possible i que tenen 
el poder més gran de tots, el de donar 
la vida, les dones, les nostres parelles, 
les nostres mares. Gràcies per llegir-me, 
gràcies per pensar-hi.
D.G.L., 13 de maig de 2022

Foment de la investigació 
local!
Des de fa trenta-vuit anys, s'atorguen els 
Premis Recerca Vila d'Olesa per fomentar 
la recerca en l'àmbit local i també donar 
veu al talent olesà en estudis de temàtica 
diversa. Un concurs del qual celebro la 
iniciativa de continuar-los promovent des 
de l’Ajuntament i altres col·laboradors i 
que encoratjo a la seva continuïtat per 
moltíssims anys més. Cada any des del 
2010, en què vaig guanyar-lo amb la 
"Guia excursionista d'Olesa de Montse-
rrat i entorns", intento ser-hi present per 
aplaudir la continuïtat del concurs i tam-
bé per conèixer i animar al talent olesà.
Enguany he presentat el Treball Final 
del màster en Geoinformació (Sistemes 
d'Informació Geogràfica) en el qual pro-
posava una metodologia inèdita per la 
creació d'una base de dades de caràcter 
espacial, és a dir, una representació car-
togràfica de les dades per la recuperació, 
conservació i gestió del patrimoni, en 
aquest cas, exemplificat amb patrimo-
ni ramader i pastorívol; i tocant tot el 
ventall del patrimoni que acull, des de 
la immaterialitat (cosmovisió, receptaris, 
rondalles, costumari), passant pel pa-
trimoni material, documental, natural i, 

fins i tot, immoble (orris, vies pecuàries, 
pletes, etc.). Ara bé, no hi ha hagut 
sort i la categoria “Impulsa” en el qual 
em vaig presentar ha quedat deserta. 
Personalment, continuaré treballant en 
l'àmbit del patrimoni i la geografia i la 
simbiosi d'ambdues, ja que tenen molt 
de potencial.
Però no només escric aquestes ratlles 
per explicar el treball, que no és pas la 
intenció de la present redacció, sinó per 
provocar algunes reflexions.
En primer lloc, felicitar al guanyador de 
la categoria Batec Jove, a l'Ot Boltà, pel 
seu treball versat sobre l'estimat artista 
Pep Montoya. Però també cal felicitar els 
finalistes que també han participat en el 
concurs d'enguany. Al nostre municipi hi 
ha moltes persones amb molt de talent 
conegut o per fer aflorar encara, que cal 
motivar a fer recerca.
I, en segon lloc, fer-vos adonar que a 
Olesa de Montserrat hi ha molts camps 
per desenvolupar una investigació i que 
no aprofitem. Per donar algunes idees: 
disposem d'un fons d'arxiu històric i 
fotogràfic envejable i valuós, tenim un 
patrimoni immoble -potser escàs, però 
molt interessant-, gaudim d'un territori 
natural que no podem fer-nos cabal del 
seu gran potencial, també tenim un 
ric patrimoni moble amb col·leccions 
arqueològiques, artístiques... En fi, a 
què esperem per aventurar-nos en la 
investigació local?
A part de realitzar investigacions en te-
mes més globals, també hem d'animar-
nos entre tots a fer una orientació o una 
mirada cap a la investigació a escala 
regional i local. Penso que no ho fem 
prou i aquesta omissió, succeeix perquè 
encara no hem sabut trobar la manera de 
fer estimar el patrimoni i els valors del 
territori que tenim més propers. I això 
no cal cenyir-ho només a Olesa, sinó que 
es pot veure en altres pobles i ciutats. 

Pregunta: quanta gent estudia coses del 
seu municipi o de la seva comarca? Pocs.
Per tant, cal fer un esforç des de la co-
missió dels premis, però també un esforç 
col·lectiu i del món educatiu i acadèmic 
per incentivar a fer recerca i també re-
cerca local. En resum, hi ha molta feina 
a fer, ho podem fer i, a més a més, és 
possible! Endavant!
Joan Soler Gironès, geògraf

La degradació de la política
No és pas cap secret que la crispació i les 
males paraules han pres el protagonisme 
en la política nacional. Tot va començar 
fa no massa temps, malauradament, i on 
abans hi havia discussions i picabaralles 
de caire tècnic i polític, ara hi tenim 
paraules malsonants, insults i desqua-
lificacions d’allò més lamentables. Fins 
ara, però, aquest estil barroer i de mal 
fer no havia transcendit de manera tan 
clara a la política municipal. Si bé estira-
bots i discussions n’hi havia, sempre dins 
d’una calma i sensatesa del treball comú. 
Pensant sempre en el bé del poble i el 
respecte, necessari, entre aquells que, 
en el fons, són veïns. Per desgràcia, això, 
va canviar després de l’últim ple, el del 
mes de maig. Tant el nostre coordinador 
local com el nostre regidor al consistori 
van ser testimonis d’un espectacle la-
mentable que hauria de fer caure la cara 
de vergonya a qualsevol que aspira a 
treballar per al progrés del seu municipi.
Els regidors de Ciutadans, un partit que 
neix només per a sembrar divisió i odi, 
i que en els tres anys de legislatura ha 
demostrat no tenir cap mena de projecte 
ni idees serioses per al desenvolupament 
del nostre poble, van generar del no-res 
un clima de violència verbal, crits i ame-
naces que va acabar amb una trucada 
als mossos i una denúncia interposada. 
Ens dol, perquè érem allà i ho vam poder 
veure, com s’ha tergiversat la història 

fins al punt de mencionar el protocol de 
discriminació per raó de gènere. I ens 
sembla molt greu, molt, que s’utilitzi un 
tema tan delicat i que està pensat per 
a ajudar a dones víctimes d’abusos i 
maltractes laborals per raó del seu sexe, 
per interès polític. És lamentable, primer 
de tot perquè s’allunya absolutament 
del que va passar a la realitat, i després 
perquè usar un tema tan delicat amb 
aquestes finalitats demostra la manca 
d’escrúpols i de respecte per a les vícti-
mes d’aquest tipus de violència. 
Ens adrecem a vosaltres, ciutadania 
d’Olesa, per explicar que les acusacions 
que es van fer cap al regidor de l’equip de 
Govern són completament falses i estan 
motivades només per aquesta necessitat 
de generar un espectacle ignominiós. 
I per deixar clar que no volem que la 
política municipal agafi aquest color i 
forma tan nefasta, que s’allunya molt de 
l’objectiu que perseguim del progrés i el 
bé comú. A nosaltres no ens hi trobareu.
Junts per Olesa de Montserrat

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 edicions. 
Les cartes per a aquesta secció s’han de 
signar amb el nom i cognom de l’autor, 
DNI, telèfon i adreça. S’han d’adreçar a 
l’a/e: periodic08640@gmail.com
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De perfil, si us plau
Joel Miñana Gra-
nero té 29 anys, 
és de Barcelona 
i viu al Born. La 
seva passió es el 
dibuix i la moda, 
és il·lustrador fre-
enlance i profes-
sor de Disseny de 
Moda i Il·lustració. 
Recentment, ha 
guanyat el Concurs 
del Cartell de la Festa Major 2022.
P: Quins estudis tens i a què et 
dediques?
R: Per aprofundir en el dibuix vaig 
estudiar a l'Escola Massana i per la 
part de moda vaig fer un Cicle Forma-
tiu de Grau Superior en Patronatge i 
Confecció que ho vaig combinar com 
aprenent en un taller d'alta costura.  
Actualment treballo com il·lustrador 
freelance per diferents marques de 
moda i agències de comunicació. 
Em dedico a dibuixar en directe en 
les desfilades o bé en festes on faig 
il·lustracions de l'ambient. retrats... 
Les meves il·lustracions es poden veu-
re en revistes de moda, però també en 
xarxes socials a nivell nacional i inter-
nacional. A més de ser il·lustrador ho 
combino amb la docència, sóc profes-
sor de disseny de moda i il·lustració.  
P: Com ha estat el procés de pro-
ducció del cartell de Festa Major?
R: Per mi el procés ha estat orgànic, 

l'any passat per la Festa Major vaig 
venir a Olesa on vaig conèixer la meva 
parella. Ell es una persona molt involu-
crada amb Olesa i m'ha fet viure, gau-
dir moltes de les activitats que s'han 
fet. Em feia il·lusió que aquest cartell 
fos en part un reflex de tot o una part 
de tot el que hem pogut gaudit durant 
aquest primer any. 
P: Quines tècniques has utilitzat?
R: El cartell està fet en tècnica mixta, 
vaig utilitzar tots els materials del meu 
estudi. Les persones, els gegants, el 
diable i els fanalets més grans els vaig 
fer amb retoladors. El segon pla és una 
taca d'aquarel·la que deixa entreveu-
re Olesa amb edificis com l'església i 
les muntanyes de Montserrat al fons. 
Finalment la nit, els estels i fanalets 
més allunyats estan fets per ordina-
dor, d'aquesta forma el cartell te més 
profunditat. 
P: Vas trigar molt en acabar-lo?
R: El cartell definitiu el vaig dibuixar 
en molt poc temps, em vaig deixar 
emportar i la part de pintar i edició 
d'ordinador va ser durant una tarda 
molt productiva. 
Tenia moltíssimes ganes de fer el car-
tell i recordo que quan em vaig posar a 
dibuixar estava cansat, tenia una idea 
del que volia però em vaig proposar 
que el cartell fos un joc i la seva crea-
ció fos temps per gaudir i relaxar-me. 
Va ser un procés molt agradable per a 
mi.. Per exemple, al finalitzar el cartell 

i veure'l a la pantalla de l'ordinador em 
va treure un somriure.  
P: S’han fet alguns retocs al cartell 
original, estàs d’acord?
R: Sí, s'han fet un parell de modifi-
cacions. Per un costat, les lletres de 
Festa Major ara son a la part superior i 
el Miquelet que observava els fanalets 
ara és un músic. 
Entenc perfectament els canvis, la 
lletra, per exemple, és una millora i 
fa més rodona la composició, perso-
nalment la tipografia és una part que 
em costa, sóc més orgànic i prefereixo 
dibuixar i pintar. La modificació del 
Miquelet entenc que es volguessin 
separar les festes, jo el vaig dibuixar 
perquè per a mi es una figura que re-
presenta molt bé les tradicions d'Olesa 
i era una forma de dir que la Festa 
Major es per a tots i per a totes. 
Els canvis son per millor i en el cas del 
cartell si és per tot el poble m'agrada 
que no hagi quedat únicament en el 
meu punt de vista i l'Ajuntament tin-
gués una opinió, és molt bo. Tot suma!
P: T’ha sorprès guanyar el con-
curs?
R: Moltíssim! Estava fent classe quan 
em va trucar l'Ajuntament i em va 
sobtar molt. Em va fer molt feliç i 
em feia molta il·lusió. No m'esperava 
guanyar perquè és un cartell força fosc 
i perquè hi havia molta participació. 
Però com he comentat abans aquest 

cartell a més d'un cartell es també el 
resum d'un any molt especial. 
P: Quines coses li aporta la teva 
obra a la Festa Major d’Olesa?
R: Sota el meu punt de vista el car-
tell és una invitació, per a tota la 
ciutadania, a gaudir de les Festes. 
Convida a gaudir-les, a fer comunitat 
i a relacionar-nos tots, penso que 
com éssers socials és important que 
compartim espai i temps per exemple, 
en l'enlairament dels fanalets. Trobar-
nos amb amics, familiars, persones de 
diferents cultures i generacions ens 
enriqueix i ens fa créixer. 
P: Com et sents al veure la teva 
obra per atot arreu?
R: Veure la teva feina que evoluciona 
i es transforma em fa feliç. Per a mi 
la il·lustració es una creació que està 
viva i veure com s'adapta a les xarxes 
socials o a un tríptic, m'agrada molt. 
El que més em va alegrar son els 
comentaris a les xarxes socials, llegir 
com persones que no coneixes con-
necten amb la 
teva feina i ho 
valoren em fa 
pensar que he 
fet una bona 
imatge per la 
Festa Major 
del 2022. 
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L'Agenda del Juny, Juliol I Agost '22
Exposicions
Fins al 15 de juny
• “Olesa de nit”: exposició fotogràfica 

de l'olesà Esteve Creus amb imatges 
nocturnes de racons de la nostra vila. 
A la Biblioteca.

Divendres 17
• Olesa Ateneu: Ritu, a Cal Puigjaner.
 Fins al 27 de juny
• Pintura ràpida i pintura local, de 

l’Escola d’Arts i Oficis, a Cal Puigjaner.

Fins al 30 de juny
• Concurs de cartells de Festa Major, 

a la Casa de Cultura.
• “La Desbandá”: exposició foto-

gràfica que mostra la massacre de 
civils que fugien de la guerra civil 
espanyola a la carretera Málaga-Al-
mería durant el 1937. Organització: 
Associació per a la Memòria Històrica 
i Democràtica del Baix Llobregat. A la 
Biblioteca.

• “MàDeMama”: costura creativa que 
t'acompanya en la teva maternitat, de 
Teixint Creacions. A la Biblioteca.

Fins al 31 de juliol
• “Pere Francesch Subirana”, a la 

Casa de Cultura.
• Olesa Ateneu: Transitant (Carme 

Margarit), a Cal Puigjaner.

L’agenda del Juny
Dimecres 15
• Menjallibres. Darreres sessions del 

curs del club de lectura per a nois i 
noies de 5è i 6è de primària. A les 
17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 16
• El teatre de Shakespeare en el seu 

context. Presentació del llibre “El tea-
tre de Shakespeare en el seu context”, 
de Jordi Coca. A les 19 hores, a la 
Biblioteca. Organització: OlesaAteneu.

Divendres 17
• Club de lectura general, darrera sessió 

de la temporada. Ens retrobem al setem-
bre! A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 18
• Festes del Collet de Sant Joan. So-

par de veïns, amenitzat amb música. 
A les 21 hores, a la plaça del Collet de

Diumenge 19
• Festes del Collet de Sant Joan. 

Cantada d’havaneres amb el grup 
“Penjats de l’ham”, rom i crema. A les 
21:30 hores, a la plaça del Collet de 
Sant Joan.

• 4ª Fira Glops de Vi i Música. Cellers 
de proximitat, tastets gastronòmics i 
música. Al migdia, paella popular. A 
la Plaça Nova. Organització: AV Casc 
Antic.

• Fira d’Estiu. De 10 a 14 hores, a la 
Plaça de les Fonts i carrer dels Arbres. 
Organització: Olesa Comerç.

Dilluns 20
• Hora del conte per a petits lectors; 

sessió per a menuts d'1 a 3 anys a 
càrrec de la Mon Mas. A les 18 hores, 
a la Biblioteca.

Dimarts 21 
• Presentació del llibre “Les veus del 

Mekong”, de Conxita Tarruell, que ens 
endinsa per Laos, Cambodja, Vietnam, 
Tailàndia i Myanmar. Al llibre s’hi in-
clouen cinc contes de Rosa Pi Masvidal. 
A les 19 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 22
• Una dona. Presentació del llibre 

“Una dona”, de Judith Juanhuix. A les 
19 hores, a la Biblioteca. Organització: 
SAI Olesa.

Dijous 23
• Revetlla de Sant Joan a Ribes Bla-

ves. Organització: AV Ribes Blaves
• Arribada de la Flama del Canigó. 

Mostra de cultura popular a càrrec 
d'entitats d'Olesa. Lectura del Mani-
fest. A les 20 hores, a la plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: CAL 
Olesa.

• Encesa de la Foguera de Sant Joan. 
A les 23 hores, al pati de la Casa de 
Cultura. Organització: Ajuntament, 

Diablots Olesa i Colla de diables Custus 
Ignis.

• Espectacle piromusical “Odissea”, 
omplim el cel de màgia, foc i emoció. 
A les 23 hores, al Parc Municipal. 

• Gran revetlla amb “La Principal de 
la Bisbal”. A partir de mitja nit, a la 
Plaça de l’Oli. 

• Revetlla Jove: Sense Sal + Arc de 
Triomf + Rafa DJ10. A partir de la mitja 
nit, al Parc Municipal.

• Revetlla Super Gang- pop/rock 80s-
90s + Nit de Festa: un temps, una 
música, amb DJ Rafa Gonzalez. A partir 
de la mitja nit, a la Plaça Catalunya.

Divendres 24
• Matinades 2022. Recorregut pels 

carrers del Casc Antic. Plaça de les 
Fonts, carrers Església, Sastre, Verge 
del Pilar, Sant Antoni, riera de Can Ca-
rreras, Plaça Reverend Massana, carrer 
Creu Real i porxo de Santa Oliva, carrer 
Creu Real, Plaça Nova, i cap a la UEC. 
A partir de les 8 hores. Organització: 
Associació de Gegants, Grallers i Nans 
d’Olesa.

• Vermut musical “DJ Sense filtres”. 
A les 12 hores, al Parc Municipal.

• Espectacle de dansa amb l'Esbart 
Olesà: “Balneari-22. Veniu a pren-
dre les aigües”. A les 19 hores, al 
teatre La Passió. Organització: Esbart 
Olesà.
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• Espectacle de circ “Los Kasumay”. 

A les 19:30 hores, a l’escola Montse-
rrat. Organització: La Xarxa Olesa i 
Ajuntament.

• Cobla contemporània “Sardaxou”. 
A les 22 hores, a la Plaça de la Sarda-
na. Organització: ACF Olesa Sardanis-
ta.

• Concert Jove: Alquimia Rap + Músics 
de Carrer + Lal'Ba + DJ Pablo. A partir 
de les 22 hores, al Parc Municipal.

• Rua i Festa de la Llum
 A les 22:30 hores, il·luminem la Plaça 

Fèlix Figueras i Aragay.
 A les 23 hores, inici de la Rua. Per 

participar-hi és imprescindible anar 
guarnit/da amb elements lluminosos.

 A les 23:30 hores, gran festa i Espec-
tacle de Llum, a la Plaça Catalunya.

 Venda anticipada de material lluminós 
a la Casa de Cultura, del 20 al 22 de 
juny de 10 a 14 i de 17 a 20 hores. 
Venda el 24 de juny: a la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay, de 22:30 a 23 hores, 
i a la Plaça Catalunya, a partir de les 
23:30 hores.

Dissabte 25
• Campanya de donació de Festa 

Major: “Dona el millor de tu, dona 
sang”. De 10 a 14 i de 17 a 20 hores, a 
l’Espai Caixa Gent Gran. Organització: 
Banc de sang i teixits.

• Jornada de portes obertes a la 
Piscina Municipal. A les 11 hores, 
classe de Pilates; a les 17 hores, classe 
de Zumba. Organització: Ajuntament.

• 24 hores de futbol sala per la Ma-
rató de TV3. Per a nois majors de 16 
anys. Des de les 17 hores, fins a les 
17 hores del diumenge 26. Al Pavelló 
Municipal. Organització: Futbol Sala 
Olesa.

• Obra de teatre feta des de l'amor a la 
llibertat “Travy”, per a tots els públics. 
A les 19 hores, al teatre La Passió.

• Espectacle familiar “Potser no hi 
ha final”, amb la companyia Circ 
Pistolet. A les 19:30 hores, a l’escola 
Montserrat. Organització: La Xarxa 
Olesa i Ajuntament.

• Barraques d’Olesa. A les 19 hores, 
música ambient a les barraques; a 
les 21 hores, sopar popular; a les 23 
hores, concerts, i a les 3 hores, música 
ambient a les barraques. Al Parc Muni-
cipal. Organització: Barraques d’Olesa.

• Nits de concerts: “Buhos + Ger-
trudis”. A les 23:30 hores, a la Plaça 
Catalunya.

Diumenge 26
• 43a Trobada de Gegants, amb la ce-

lebració del 60è aniversari de l’entitat i 
dels gegants vells, en David i l’Esther. 
11 colles de gegants convidades i mos-
tra d’entitats culturals. Cercavila pels 

carrers d’Olesa. A partir de les 11:30 
hores, des de la Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay fins a la Plaça Catalunya. 
Organització: Associació de Gegants, 
Grallers i Nans d’Olesa.

• El pot petit en concert: la gira vull 
cantar i vull ballar! A les 18:30 hores, 
al teatre La Passió. Organització: La 
Xarxa Olesa.

• Trobada castellera, amb la colla 
d’Esparreguera, de la Sagrada Família 
i els Margeners de Guissona. A les 19 
hores, a la Plaça Fèlix Figueras i Ara-
gay. Organització: Ajuntament.

• Performance de carrer per des-
muntar rumors sobre les persones 
migrades i racialitzades: “Rumors 
de pedra”, a càrrec de l’Institut Diver-
sitas. A les 19 hores, al carrer Salvador 
Casas. Organització: Ajuntament.

• Concert jove amb gent d'Olesa 
“Sittar Green”. A les 19:30 hores, 
a la Plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

• Tastets de la nostra cuina. Música 
en directe amb la cantautora olesana 
Samira Sabal. Restaurants partici-
pants: Cal Tallon, Cafè del Teatre, Els 
Salistes, La Sardana, Ekinozi i Omní-
vor. A les 21 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

• Orquestra Maribel en concert. A les 
23 hores, al Parc Municipal. Organitza-
ció: Ajuntament.

• Festa Jove amb DJ Hèctor Ortega 
de Flash FM. A les 23 hores, a la Plaça 
Catalunya. Organització: Ajuntament.

Dilluns 27
• Sardanes de Festa Major, amb la 

Cobla Vila d’Olesa. A les 19 hores, al 
Parc Municipal.

• Jocs gegants per a joves, amb fut-
bolí humà, Gran Prix i Bola Boja. A les 
19 hores, al Parc Municipal.

• Espectacle familiar: “Que peti 
la plaça!!!!”. A les 19:30 hores, a 
l’escola Montserrat. Organització: La 
Xarxa Olesa i Ajuntament.

• Pícnic sopar de cloenda de Festa 
Major i enlairament de fanalets. A 
partir de les 21 hores, al Parc Munici-
pal. Organització: Ajuntament.

 

L’agenda del Juliol
Divendres 1
• Festes del barri La Rambla-Eixam-

ple. A les 20 hores, correplaces; a les 
21:30 hores, sopar popular; a les 23 
hores, concert amb Van’D’Bolo, i a les 
0:30, festa amb Dj Dylan. Organitza-
ció: AV La Rambla-Eixample.
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Dissabte 2
• Festes del barri La Rambla-Eixam-

ple. A les 10 hores, campionats 
d’escacs i dòmino; a les 11 hores, infla-
bles; a les 13:30 hores, paella popular; 
a les 19:30 hores, correplaces; a les 21 
hores, entrega de diplomes XXV ani-
versari; a les 22:30 hores, orquestra 
New Marabú, i a les 2 hores, Dj Latorre. 
Organització: AV La Rambla-Eixample.

• 7ª Edició de Música als patis: mú-
sica clàssica. A les 22 hores, a Cal 
Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

Diumenge 3
• Festes del barri La Rambla-Eixam-

ple. A les 9 hores, torneig de petanca; 
a les 11 hores, Festa Holi; a les 13 ho-
res, Festa de l’escuma. Organització: 
AV La Rambla-Eixample.

Dilluns 4
• Sardanes a la fresca, amb la Cobla 

Jovenívola de Sabadell. A les 21:30 
hores, a la Plaça de la Sardana. Orga-
nització: ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 9
• Festes del barri de Les Planes. 

Organització: AV Les Planes.
• 7ª Edició de Música als patis: mú-

sica cubana. A les 22 hores, a Cal 
Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

Dilluns 11
• Sardanes a la fresca, amb La 

Principal del Llobregat. A les 21:30 
hores, a la Plaça de la Sardana. Orga-
nització: ACF Olesa Sardanista.

Dijous 14
• Presentació del llibre “Morir-ne 

disset”, de Sergi Belbel, Premi Sant 
Jordi 2021. A les 19 hores, a la Bi-
blioteca. Organització: Òmniu Pla de 
Montserrat.

Divendres 15
• Festes del barri La Central-

L’Olivera. Fins al diumenge 17 de 
juliol. Organització: AV La Central-
L’Olivera.

Dissabte 16
• 7ª Edició de Música als patis: Solo 

de piano i maleta. A les 22 hores, a 
Cal Puigjaner. Organització: AV Casc 
Antic.

Dilluns 18
• Sardanes a la fresca, amb La Prin-

cipal de la Bisbal. A les 21:30 hores, 
a la Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 23
• 7ª Edició de Música als patis: vuel-

ve el tango. A les 22 hores, a Cal 
Puigjaner. Organització: AV Casc Antic.

Dijous 28
• Sardanes a la fresca, amb la Cobla 

Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. 
A les 21:30 hores, a la Plaça de la 
Sardana. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Divendres 29
• Festes del barri Ribes Blaves. Fins 

al 31 de juliol. Organització: AV Ribes 
Blaves.

L’agenda de l’Agost
Dilluns 1
• Sardanes a la fresca, amb la Cobla 

Vila d’Olesa. A les 21:30 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Divendres 5
• Festa Major Oasis 2022. Fins al 7 

d’agost. Organització: Comissió de 
Festes i APP Finca Oasis.

Dissabte 27
• Comiat d’estiu Oasis. Sopar i es-

pectacle. A les 21 hores, a la plaça del 
local social. Organització: Comissió de 
Festes i APP Finca Oasis.

Totes les activitats proposades en aquesta 
secció són enviades per les entitats i as-
sociacions organitzadores. La redacció del 
08640 no es fa responsable d’alteracions 
dels programes o de canvis d’última hora.

JULIOL 
2022

TOTS ELS CONCERTS 
ES FARAN A 
CAL PUIGJANER
C. CREU REAL

COL·LABORACIÓ:

ORGANITZACIÓ: 

Dissabte 2 de juliol
22.00 h 
CLÀSSICA ECLÈCTICA

Dissabte 9 de juliol
22.00 h 
MÚSICA CUBANA

Dissabte 16 de juliol
22.00 h 
SOLO DE PIANO I MALETA

Dissabte 23 de juliol
22.00 h 
VUELVE EL TANGO 

MÚSICA ALS PATIS
SETENA EDICIÓ



www.practicamenteyoga.com

Yoga.
Nada más.

Bona Festa Major!

@JuntsXOlesa @juntsxolesa_ @JuntsXCat - Olesa

« Esperem que passeu una gran Festa Major i gaudiu de totes 
les activitats, concerts i actes que omplen el poble de vida, 

any rere any, durant les nostres festes »
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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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UNA VERGONYA

DRAMÀTIC
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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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El bagul de la història

La nostra Fes-
ta Major és o 
hauria de ser, 
com e l  seu 
nom afirma, 
la festa gran 
d’Olesa. Les 
festes majors 
catalanes se 
ce lebren a l 
menys des del 

segle XIII. Els orígens de bona part de 
les festes majors són religiosos, tot i 
que actualment, si bé el simbolisme 
religiós cristià ha perdurat, no ho fa 
sempre en primer pla. Avui dia, no hi 
ha pràcticament cap població catalana 
que no dediqui uns dies a celebrar la 
festa. A la nostra vila recordo de jove 
l’ambient festiu, calor, petards fogue-
res, revetlla, olor a pólvora, autos de 
xoc, disparar amb escopetes de balins 
a les boles de les paradetes, etcètera.
Fa 652 anys es concedí que la vila 
d’Olesa  celebrés la seva Festa Major 
en la festivitat de Sant Joan Baptis-
ta. Un dels  nombrosos pergamins 
guardats a l’Arxiu Històric Municipal, 
extens al Monestir de Montserrat amb 
data del dia 9 d’octubre de l’any 1366, 
acredita que el Rei Pere el Cerimo-
niós, accedint a una petició del Prior 
de Montserrat Jaume de Vivers, va 

concedir als olesans el poder celebrar 
durant  10 dies una fira a començar 
per la festa de Sant Joan de juny, re-
bent baix protecció reial a tots quants 
hi prenguessin part. En el decurs dels 
segles esdevingué que l’esmentat 
mercat passà a convertir-se en l’actual 
Festa Major i aquí va ser el comença-
ment de la nostra Festa Major.
Al segle XIX i gran part del segle XX 
les festes majors eren els esdeveni-
ments anuals més importants en tots 
els nostres pobles des d’un punt de 
vista sociològic, ja que s’hi manifes-
taven aspectes fonamentals de la vida 
social com la festa, el ball, el festeig, 
l’estratificació social i econòmica, la 
autoafirmació respecte als pobles 
veïns, etcètera. Vaja, que per les fes-
tes majors els nostres avantpassats 
tiraven la casa per la finestra per tal 
de guanyar-se el respecte i la consi-
deració dels pobles veïns. Mirant els 
programes de festes majors preser-
vats en els nostres arxius, fàcilment 
descobrim l’intent de relacionar la 
importància i opulència d’una ciutat o 
poble segons el nombre de dies que 
durava la festa major.
Si la durada normal d’una festa major 
podia ser de tres dies, els pobles més 
petits la reduïen a només dos, però 
els grans centres industrials les allar-

gaven fins a una setmana sencera.
A mesura que avança el segle XIX, a 
Olesa com a la resta de poblacions, hi 
van apareixent multitud d’associacions 
culturals, polítiques i de lleure di-
versificades al si de la comunitat; 
aquestes es van multiplicant i són les 
que cobreixen les despeses dels balls, 
funcions teatrals, espectacles infantils, 
concerts, etc., amb l’agreujant que els 
ajuntaments, per autoritzar aquestes 
activitats, forcen les cobles  i  orques-
tres pagades per les entitats privades 
a fer serenates davant de l’Ajuntament 
o la casa de l’alcalde. 
El mes de juny de l’any 1883, 
l’Ajuntament d’Olesa va concedir a la 
Societat Círcol Democràtic, permís per 
la construcció d’un envelat a la Plaça 
de la Verdura (avui Plaça de les Fonts), 
per tal de fer-hi balls tots els dies de 
Festa Major: aquest fou el primer en-
velat de Festa Major a la nostra vila.
La Festa Major, entre finals del segle 
XIX fins el segle XX, l’organitzaven les 
diferents societats i partits polítics i la 
competència entre ells era beneficiosa 
i feia que fos una lluïda Festa Major. 
Tots els seus salons de ball eren ador-
nats per Ramon Ribas (pagès). L’any 
1924 encara es feia també teatre al 
saló Goya.
Durant la Festa Major de l’any 1915 

es va inaugurar el 
Pont del riu Llobre-
gat entre Olesa i 
Esparreguera
En els anys 20, es 
feia Teatre al Saló 
G o ya ,  a c t u a va 
l’Orfeó Montserrat, 
concert a l’Hotel 
Gori. Les entitats 
Círcol Tradicionalis-
ta, Casino Recreatiu 
Olesanés i Centre 
Cultural Recreatiu Olesà eren les que 
organitzaven la majoria d’actes.
L’any1936 des va inaugurar oficial-
ment un envelat, per primera vegada 
instal·lat a la Plaça Catalunya per la 
Casa Rovira de Barcelona i també es 
va fer el concurs de carrer engalanats.
Després de la Guerra Civil, el 1940 
l’Ajuntament començà a fer algun 
acte. L’any 1949 en Gaietà Dalmases 
regidor de Cultura de l’Ajuntament 
des de 1949 fins 1955 va organitzar 
les Festes Majors i els actes es feien 
a l’antic Teatre d’El Círcol convertit en 
local de Educació y Descanso i més 
tard en Cine Rialto, i també al local 
del Frontón, i Teatre Olesa, així com 
a l’envelat i també festes de carrer, 
sardanes al Parc i al Casal Catequístic.

Per Sant Joan, a Olesa la fan
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Qui no recorda en 
aquests anys les 
exhibicions de la 
Secció Femeni-
na i8 de la OJE 
a la Plaça de Ca-
talunya! Durant 
aques ts  anys , 
eren molts espec-
taculars també els 
actes i les revet-
lles que es feien 
al balneari de La 

Puda durant la Festa Major.
L’any 1954, per la Festa Major, apart 
de l’envelat, es va tornar a celebrar  
el I concurs de carrers engalanats 
juntament amb l’envelat.
Com hem dit, l’envelat va ser instal·lat  
a la Plaça del Mercat, on es feien tots 
els actes més importants. L’envelat 
era una construcció temporal de 
lona (veles) que incloïa una pista 
d’empostissat on poder-hi ballar i un 
petit escenari on  tocaven els músics 
o actuaven els actors de la funció que 
es representés. Al voltant de la pista 
es distribuïen una sèrie de llotges 
“palcos” amb seients de cadires ple-
gables que eren reservades molts dies 
abans. Això donava un aire de festa 
molt notable, però, això sí, amb molta 
calor. Per ballar, anar amb americana i 
corbata, els homes era quasi obligat.

Així van continuar organitzant-ho el 
Gaietà Dalmases i més tard l’Amadeo 
Dalmases, regidors de l’Ajuntament 
d’Olesa, durant els anys 50 i 60.

El 21 de juny de 1969, a les 22 hores, 
durant la representació de la sar-
suela “La Parranda”, per l’Agrupació 
Lírica Marcos Redondo de la UEC, 
l’espectacle va ser molt desafortunat a 
causa del gran aiguat caigut abans de 
començar, que va fer endarrerir quasi 
tres hores l’espectacle en mullar-se  

molts decorats, que eren de paper. 
Bona part dels assistents, a l’envelat, 
durant la sarsuela, estaven amb el 
paraigües obert degut a l’aigua que 
encara queia del sostre.
Durant els anys 50 i 60 i fins l’any 
1977 l’envelat i les festes de carrer 
compartien els espais de balls i esde-
veniments.

L’any 1977 es va muntar un pavelló 
metàl·lic a la Plaça Catalunya. L’any 
següent, però, va tornar la Festa Ma-
jor als carrers; l’Ajuntament estava 
malament de diners per a contractar 
espectacles i orquestres de prestigi, 
i per altra banda desitjava fer una 
Festa Major millor i diferent de les que 
s’havien fet aleshores. Amb aquesta 
idea, l’alcalde Arseni Martells i les co-
missions de festes, van convocar els 
representants de les associacions de 
veïns de la vila amb ganes de trobar 
solucions al problema.

El resultat 
no va poder 
ser millor. La 
Festa Major 
es va fer per 
mo l t s  ba -
rris amb la 
col·laboració 
entus ias ta 
de ls  ve ïns 
dels carrers 
d’En Sastre 
i Bon Aire, 
Senyora, La 

Riera, Plaça de les Fonts, Poble Sec, 
República Argentina, Duc de la Vic-
tòria, L’Era, Església, Coscoll, Colón, 
Dalt i Plaça Nova, Bassalets, Anselm 
Clavé-Caudillo, Brigadas de Navarra i 
Alfons Sala, entre d’altres.
El problema va venir després d’uns 
anys, degut  que  tots en gaudien 
però, els pocs que treballaven sempre 
eren els mateixos. També els cost 
de les orquestres era molt elevat i 

si per desgràcia plovia, s’havia de 
pagar igual. A partir d’aquest any, 
l’Ajuntament organitza la Festa Major 
combinat amb alguns carrers que feien 
la seva festa. Així, els espais de ball i 
actes eren la majoria al Parc Municipal.
L’any 1981 al celebrar el seu 10é 
aniversari el grup Els Comediants va 
organitzar la Festa Major; Cal Mané 
i el Parc Municipal van ser el centre 
de la festa i dels actes d’aquest grup.
Durant la Festa Major de 1986 fou in-
augurada la pubilla Oliveta, construïda 
també per Rafael Pérez, i va costar 
100.000 pessetes. El seu padrí fou 
l’alcalde de Weingarten, Klaus-Dieter 
Sholz.
L’any 1989, per la Festa Major, es 
va fer el primers concurs de Dibuix 
i Pintura sobre Asfalt organitzat per 
l’Escola d’Arts i Oficis. En aquest pri-
mer any hi participaren, en dibuix, 
més de 400 nens i uns 200 en pintura.
Concurs de Dibuix i Pintura al carrer 
Alfons Sala.

L’any 1990, amb motiu de la Festa 
Major s’incorporaren, coincidint amb 
al Trobada de Gegants, una nova 
parella a la nostra vila. La parella fou 
construïda per Rafael Pérez i Arisa i 
costaren 300.000 pessetes pagades 
per l’Ajuntament d’Olesa. Aquests 
gegants eren més lleugers i fàcils de 
portar, ja que eren de fibra de vidre. 
La roba la confeccionaren Mercedes 
Sancho, Angelina Dalmases i Pere 
Francesch.
Els anys 90 les celebracions de la 
Festa Major es celebraven a la Plaça 
Catalunya i al Parc Municipal, i més 
endavant, a la Plaça de l’Oli.

Actualment els actes es celebren a la 
Plaça Fèlix Figueras, al Parc Municipal, 
a la Plaça de la Sardana, Plaça Cata-
lunya i al Teatre de La Passió amb el 
tradicional Concert. Qui no troba du-
rant aquests dies de Festa Major els 
pintors que participen en el tradicional 
Concurs de Pintura Ràpida? Sabíeu 
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 i 
que fou encarregat a Francesc Batallé 
i Font, amb un cost de 266 pessetes 
i 80 cèntims?

Elies Valldeperas

21

El bagul de la història (cont.)

Festa Major 1946

L'envelat

Any 1971. Neus Oleart, Maria Dolors Xairò, Maria 
Carme Pons i Jose Serra, regidor de l’Ajuntament

Festa Major 1970. Pere Francesch, locutor, Ana 
Hurtado, Dama d’Honor, Maria Belmonte, Pubilla 
D’Olesa, Ana Maria Segura, Dama d’Honor, Joa-
quima Aparici, Pubilla d’Olesa de 1969 i Josep 
Jané, Segon Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament

Carrer Alfons Sala, Festa del 
carrer
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De les indignacions 

Quan es té una responsabilitat, o bé una corresponsabilitat, i es fa deixadesa de funcions, esconverteix en un irresponsable. I això és, precisament, 
el govern del Bloc i Junts. Ho expliquem:

Darrerament hem vist a la porta de l’Ajuntament uns plafons en el que es descriu el cost que ens costa la neteja de grafittis i la crema de contenidors. 
I si, és cert, son actituds indignants, sens dubte. I qui malmet equipaments públics, ha de ser castigat.

Però quan ens trobem amb un model polític gastat, caduc, sense ganes de seguir governant, passa que es deixa de fer una prevenció i un 
seguiment de qui malmet l’espai públic i la via pública, passa que es deixa de fer una política de seguretat ciutadana efectiva (de fet, passa 
que petites actuacions i decisions en matèria de seguretat ciutadana poc encertades, esquitxen i tapen la gran tasca que fa el cos de la Policia Local 
al nostre municipi), passa que es deixa de banda la política de sostenibilitat ambiental, passa també (perquè tot i que no ho sembli, tot va lligat) 
que es converteix Olesa de Montserrat en una ciutat dormitori, sense model econòmic sostenible i productiu.

Ja n’hi ha prou d’amagar-se en els errors d’altres, en la manca de competència municipal per dur a terme accions i polítiques 
efectives de debò, de governar per inèrcia, i de desitjar dia sí, dia també, que no se’ns surtin les costures de la roba i ens deixi amb les ver-
gonyes a la vista de tothom. El govern del Bloc i Junts ens obliga a viure en negatiu, a veure com, cada cop que sortim als nostres carrers, 
és per criticar, resignar-nos i desitjar.

Les i els socialistes d’Olesa de Montserrat us proposem dues coses.

• La primera, transformem la indignació en l’acció i la transformació.

• La segona, fem-ho totes i tots junts.

Treballant conjuntament podem construir  
una alternativa i fer més per Olesa!

Si voleu contactar amb el nostre grup municipal podeu escriure a: olesademontserrat@socialistes.cat

Fernando Vicente Benetti
Portaveu GM Socialista

Àrees: Contractació i 
Patrimoni, Tecnologies de 
la Informació i la
Comunicació, Mitjans de 
Comunicació, Recursos 
Humans i Administració
Electrònica i 
Transparència.

Uriel Pujol Fernández
Regidor PSC

Àrees: Cultura i Lleure 
(Cultura i Festes, Joventut,
Esports i Participació 
Ciutadana), Servei d'Acció
Comunitària i Benestar 
(Salut Pública, Polítiques 
de Gènere i LGTBIQ+, 
Diversitat i Cooperació, 
Benestar Social i 
Ensenyament) i OAC.

Carlos Fernández Ruíz
Regidor PSC

Àrees: Planejament i 
Urbanisme (Gestió i
Planejament Urbanístic, 
Llicències, Activitats i
Protecció de la Legalitat i 
Habitatge) i Manteniment
de la Ciutat (Gestió 
d'Equipaments, Gestió 
de l'Espai Públic i Medi 
Ambient) i Seguretat 
Ciutadana.

Lourdes García Vila
Regidora PSC

Àrees: Intervenció, 
Economia, Tresoreria i 
Promoció Econòmica.
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Empreses, entitats  i serveis
60 anys

El proper 17 de 
juny, els Ge-
gants  i  Cap-
grossos d’Olesa 
c e l e b r en  e l s 
seus primers 60 
anys d’història 
i d’històries de 
carrers, cerca-
viles, trobades i 
participacions a 

festes populars i actes culturals. Des 
de l’Associació de Geganters d’Olesa 
han volgut agrair a totes les entitats 
d’Olesa i als col·laboradors que han 
estat al seu costat i conviden a tothom 
a acompanyar al cercavila amb els 
gegants David i Esther, el proper diu-
menge 26 de juny al matí.
Per acompanyar aquest aniversari he 
trobat un escrit publicat al Diari Olesa 
(número 96, junio-julio de 1962) del 
que fos alcalde del poble i un altre 
article del mestre olesà Joan Povill i 
Adserà.
“Jo com Alcalde President d’Olesa de 
Montserrat, i en nom de tots els ole-
sans, rebo i accepto aquesta parella 
de Gegants de mans de tots els qui 
han col·laborat a la seva adquisició, 
bé hagi sigut amb diners, bé amb el 
seu treball.
Dic, que tots ens hem de sentir con-
tents de poder tindre entre nosaltres 
tant als personatges i a més, per-
què sé que han 
vingut expressa-
ment a deixar-se 
admirar i estimar 
per tota la pobla-
ció i d’una altre 
manera especial 
per tots els nos-
tres infants.
També dic, que 

des d’aquest moment, han de figu-
rar enlloc destacat en quants actes 
que per la seva importància siguin 
convidats.
I, segueixo parlant en nom de tots, 
a l’agrair a les altres parelles de 
Gegants, residents a les properes 
poblacions per haver volgut assistir 
en aquest transcendental acte, i d’una 
manera a la parella de la ciutat de 
Terrassa, Cap Comarcal, per haver 
volgut apadrinar als neòfits David i 
Esther, a partir d’ara ja els nostres 
Gegants”.
Olesa de Montserrat,  
17 de juny del 1962
L’alcalde Don Argimiro Matas  
Casanovas

El Gegants d’Olesa
L’estrena, la pre-
sentació oficial 
de ls  Gegants 
d’Olesa consti-
tuí un esdeveni-
ment memora-
ble per la nostra 
vila, una nota de 
color i de popu-
lar simpatia que 
diu molt a favor 
de la població i 
de tots aquells qui amb llur esforç 
i llur col·laboració han fet possible 
l’esdeveniment. Felicitem-los i feli-
citem-nos. Els ulls meravellats dels 
nostres infants i els nostres ulls, una 
miqueta humitejats per l’alegria d’ells, 
bé mereixen la nostra més sincera i 
cordial enhorabona…..Olesa ja té Ge-
gants propis... Per molts anys.
Amb motiu, doncs d’aquest esdeveni-
ment, diversos amics han preguntat 
al qui signa aquestes ratlles que els 
fos explicat l’origen i el significat 
d’aquesta tradició folklòrica. Corres-

pon va la petició, molt complagut, 
no tan sols com a home de lletres, 
sinó per damunt de tot, com a olesà. 
Consta també que, a més a més de 
les recerques que m’ha calgut fer a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, per tal 
d’aclarir algun punt obscur que jo ig-
norava, m’ha ajudat la gentilesa de la 
senyoreta bibliotecària de la Biblioteca 
Central de Barcelona, la qual posà a la 
meva disposició tota mena de libres, 
infolis i catàlegs.
I bé. Sembla que una creença, bastant 
generalitzada, ha pretès veure en les 
dues figures dels Gegants la genuïna 
representació dels Reis Catòlics, pre-
sidint la processó de Corpus. Aquesta 
creença està mancada de fonament. 
Això no vol dir que, en alguna ciutat, 
hagin fet construir els seus Gegants 
reproduint l’efígie d’aquells sobirans; 
però serà un cas especial que no té 
res a veure amb la cosa tradicional. 
Anem a estudiar-ho.
Talment com esdevingué amb el tea-
tre del paganisme, nascut a Grècia 
dels actes religiosos en honor del déu 
Dionisos, i amb el teatre actual, nas-
cut a l’Edat Mitja dels actes religiosos 
a l’interior dels temples cristians, els 
Gegants i el Nans tenen també un 
origen pregonament religiós. Podríem 
sintetitzar aquesta afirmació dient 
que els Gegants, obrint la processó, 
simbolitzen l’eterna lluita entre el bé 
i el mal, entre el viei i la virtut. I si 
bé no podem precisar d’una manera 
exacta el moment de la seva creació i 
de llur incorporació a les processons, 
podem atançarnos força per mitjà de 
les dades històriques obtingudes.
En efecte, l’any 1316, per mitjà d’una 
butlla lliurada pel Papa Joan XXII, a 
remarcar, com a dada curiosa: havien 
de passar més de sis segles per a que 
un altre Papa, l’actual, prengués el 
nom, de Joan XXIII, fou establerta la 

Festa del Corpus Christi, a Roma. I 
Barcelona fou la segona ciutat, i això 
ens honora als catalans, que s’associà 
a la disposició del Sant Pare, celebrant 
la Festa solemnialment l’any 1320. De 
llavors ençà, la festa del Corpus ha 
triomfat plenament damunt el món 
catòlic, exalçant públicament la ma-
jestat de Jesucrist, per ciutats, viles, 
pobles i llogarets.
Bé, doncs, uns quants anys després, 
entre la munió de fidels que for-
maven la processó, hi aparegué un 
nou element, amb el qual ningú no 
hi comptava: una figura gegantina 
que portava el Nen Jesús damunt les 
seves espatlles i que simbolitzava 
Sant Cristòfol. La idea fou acceptada 
i celebrada per tothom.
Tant d’efecte degué produir  el fet 
esmentat, que poc temps després, 
a més a més de Sant Cristòfol, apa-
regué a la processó de Barcelona un 
altre element: el gegant Goliat lligat 
de mans i conduït per mitjà d’una 
corda, per un home vestit de David. 
Així ho resà una ressenya correspo-
nent a l’any 1380, és a dir seixanta 
anys després d’haver-se establert a 
Barcelona la processó de Corpus.
Aquests fets, diu Joan Amades, fan 
creure que Barcelona fou la primera 
ciutat del món on els Gegants forma-
ren part de la processó de Corpus. 
Aquesta afirmació del gran folklorista, 
nosaltres la trobem acertadíssima. I 
diem això perquè l’any 1436, segons 
un altre ressenya, el gegant Goliat 
anava sol, deslligat i sense el rei David 
conduint-lo. Què vol dir això?. Molt 
senzill: que el simbolisme primitiu ja 
s’havia desvirtuat, és a dir, ja havia 
perdut el caràcter bíblic que el motivà.
Quina necessitat hi havia doncs, 
d’aquell gegant obrin pas, com si 
diguéssim, a la processó de Corpus 
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perdut el simbolisme, no hi feia cap 
falta, però l’esperit senzill del poble, 
acostumat a veure’l ja no en volgué 
prescindir. Tant fou així que les autori-
tats ordenaran més endavant, que fos 
retirat de la processó, el que motivà 
una protesta general, tan unànime, 
que el Gegant fou reintegrat al seu 
lloc amb tots els honors.
A partir d’aquí la ingenuïtat popular 
no podia consentir que el seu Gegant 
anés tot sol, i se li cerca una compan-
ya: la Geganta.
Però ningú no concep actualment 
el Gegants sense l’acompanyament 
ridícul i grotesc dels Nans, dels Cap-
grossos que volten i giravolten al seu 
entorn. Que simbolitzen els nans? 
Una cosa molt clara: simbolitzen les 
coses. Certs autors han volgut definir 
el simbolisme dels Gegants i els Nans 
dient que són o representen els dimo-
nis fugint davant el Senyor. Altres han 
dit que representen la idolatria i la he-
retgia que fugen, escorregudes i ate-
moritzades davant l’excel·lència del 
Santíssim Sacrament. L’autoritzada 
opinió de Mn. Antonio Aragon és la 
següent: “la presència dels Gegants 
i els Nans a la processó de Corpus 
és una al·legoria per a expressar 
l’omnipotència del Senyor. Davant seu 
caminen, sotmesos i humiliats, els 
éssers més vigorosos, els Gegants i 
els pecats i els vives, els Nans.
Aquestes definicions uneixen dos 
conceptes que, de bell antuvi, sem-
blen diametralment oposats : la cosa 
divina i la cosa profana.
Article tret de l’escrit sobre els Ge-
gants d’Olesa, de Joan Povill i Adserà
La nostra vila va tenir amb propietat 
els Gegants i Capgrossos que per 
subscripció popular es van aconseguir. 
L’acte de donació i benedicció dels 
mateixos va ser molt especial. La gent 
que es va reunir a la Plaça de Cata-

lunya (Plaça del Mercat) a les quatre 
de la tarde del 17 de juny els carrers 
estaven plens de gent que volia veure 
els nostres Gegants. La comitiva de 
parelles de Gegants vinguts de molts 
pobles per testimoniar l’apadrinament 
que fou per part dels Gegants de 
Terrassa. Durant tot el recorregut, 
carrer Coscoll, Plaça de les Fonts i ca-
rrer Alfons Sala, la comitiva formada 
per la Banda de la Creu Roja, Esbart 
Olesà, Tuna del Casal, Grup Infantil de 
Dansa i representants dels Gegants 
de Terrassa, Sabadell, Igualada, Rubí, 
etc. A l’arribar a la Plaça de Catalunya, 
van fer la presentació oficial davant 
la tribuna d’Honor, en la que es tro-
bava el Iltre Sr. Alcalde D. Argimiro 
Matas, La Pubilla d’Olesa 1961, Srta 
Montserrat Paloma, la Corporació 
Municipal, ocupant llocs destacats als 
costat el Rector de la Parròquia Don 
Joan Rius Falcó, el Comandant de la 
Guardia Civil Sr. Sierra, jutge de Pau 
Don Josep Viñas, i els Padrins de la 
Festa, Francesc Riba i la seva senyora, 
Luana Petri. Al coincidir amb la Festa 
de l’Homenatge a la Vellesa, van estar 
presents tots els avis i madrines tots 
convidats i presidits pels Avis d’Honor 
Baldomer Jorba i Maximina Alarcón.
Seguidament es va fer la benedicció 
dels Gegants i Capgrossos, i els pa-
drins del matrimoni Riba van posar 
els noms de David i Esther de tornada 
cap a l’Ajuntament on serà la morada 
dels Gegants i Capgrossos.
Hem de destacar la labor efectiva del 
Julio Ricote i Amadeu Paltor, verda-
ders artífexs de la part artística en la 
creació d’aquests Gegants i Capgros-
sos, així com la del tinent d’alcalde de 
la Comissió de Festes de l’Ajuntament 
Gaietà Dalmases, iniciador d’aquesta 
feliç idea, juntament amb els inte-
grants de la Comissió de Festes de la 
nostra vila.
Elies Valldeperes

Teatre

El passat 3 de juny, a Vilafranca 
del Penedès, el president de la UEC 
d'Olesa, Felip Carreras, va recollir el 
diploma del Departament de Cultura 
de la Generalitat amb motiu del 75è 
aniversari de la Secció de Teatre de 
l'entitat.

Cristina i Dèlia
Des del pas-
s a t  m e s 
d’abril, Olesa 
compta amb 
un nou espai 
dental obert a 
tothom, però 
sob re  t o t , 
especialitzat 
en odontope-
driatia i or-

todòncia. El centre està a càrrec de 
Cristina Garcia Villa i Dèlia Vilà Bobé, 
dos professionals amb més de 20 anys 
d’experiència en la comarca. Dins del 
serveis oferts, es troben les tècni-
ques de sedació en pacients infantils 
i adults, periodòncia, endodòncia, 
rehabilitació dental, cirurgia oral i 
implantologia.
La clínica és just davant del llac mu-
nicipal, a la cantonada dels carrers 
Arquebisbe Ramon Torrella amb Lluís 
Puigjaner. L’horari és de dilluns a di-
vendres, de 10 a 13 i de 15 a 20 hores 
i  els telèfons de contacte son: 93 013 
8176 i 695 962 981. El seu Instagram 
és @gvespaidental

Centenari
La companyia TGO DX celebra en-
guany els seus 100 anys d'història, 
una fita que posa de manifest la tra-
jectòria consolidada de la companyia 
al sector de la mobilitat a la península. 
L'empresa olesana, integrada per prop 
de 130 persones, ha commemorat 
aquesta efemèride en un acte insti-
tucional celebrat el passat 10 de juny 
a l’escola Daina-Isard, que ha reunit 
col·laboradors, clients i representants 
del sector.
L´acte ha comptat amb la presència 
de diverses autoritats, tant locals com 
de la Generalitat, com el secretari 
d´Empresa i Competitivitat, Albert 
Castellanos; la directora general de 
transports i mobilitat, Mercè Rius; 
l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera; i altres 
alcaldes de zona, com Matadepera, 
Rellinars, Ullastrell o Abrera, entre 
d'altres.
Després del seu primer centenari, 
el repte més important que afronta 
la companyia és la digitalització i la 
descarbonització de la seva flota i la 
integració de la sostenibilitat al nucli 
de la seva activitat. En aquest sentit, 
TGO DX ha treballat en un pla de sos-
tenibilitat i medi ambient amb el focus 
posat el 2028, quan té previst comp-
tar amb una flota totalment descar-
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bonitzada. La companyia incorporarà 
al juliol la seva flota actual, integrada 
per 75 unitats, els primers autobusos 
100% elèctrics, i anirà sumant vehi-
cles híbrids els propers anys.

Ocupació hotelera
Segon un informe de l’Observatori 
Comarcal del Baix Llobregat, la co-
marca registra un 49% d’ocupació 
hotelera el primer trimestre de 2022. 
L’ocupació registrada al Baix Llobregat 
supera a la mitjana total de la demar-
cació de Barcelona, i es comença a 
detectar una certa recuperació i així 
es reflecteix en el gran creixement de 
l’ocupació (27 punts més).
Tanmateix, la valoració respecte a la 
marxa del negoci i de l’ocupació no 
arriba al 6 sobre 10 i manté les valo-

racions respecte el trimestre anterior. 
El principal client dels establiments 
hotelers de la comarca en els mesos 
de gener, febrer i març  ha estat el 
corporatiu (65% del total) i el princi-
pal mercat al Baix Llobregat ha estat 
el mercat espanyol (62% del total). 
Tot i amb això, respecte el primer 
trimestre de 2021 creix el pes de les 
vacances i el turista estranger.
Les principals procedències (del total 
de pernoctacions del trimestre) han 
estat: Catalunya (39,6%);  Madrid 
(6,1%);  França (5,9%); València 
(4,6%) i Andalusia (3,7%).  
Setmana Santa concentra la major 
ocupació de les places en oferta 
aquest trimestre. Així, mentre el glo-
bal del trimestre registra una ocupació 

del 49%, l’ocupació de la Setmana 
Santa supera el 76% del total de les 
places hoteleres en oferta. El Baix 
Llobregat es situa com la primera co-
marca de Barcelona amb major ocu-
pació de les places en oferta aquesta 
Setmana Santa.
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Esport

Vòlei
Les olesanes Arianne Malet Gordo 
i Candela Gigena Boulocq integren 
l’equip juvenil del Club Vòlei Sant 
Esteve des de fa dos anys, i aquesta 
temporada, el seu equip i el cadet van 
aconseguir l’ascens a Primera Divisió.
L’equip juvenil està format per juga-
dores molts joves, la meitat de primer 
any i l’altra meitat de segon any. Amb 
la creació de la nova categoria junior, 
les de tercer any ja no formen part 
de les juvenils.  Tot i tenir unes edats 
compreses entre els 16 i els 18 anys, 
es tracta d’unes jugadores amb “molt 
potencial i un nivell altíssim”, afirma el 
seu entrenador Joan Armengol. “M’he 
trobat amb un equip molt bo”. Sota les 
ordres d’aquest tècnic, que té un ex-
periència de 47 anys en aquest esport, 
les jugadores han millorat notablement 
i han obtingut un bon resultat. Han 
guanyat 25 dels 28 partits disputats i 
van acabar terceres a les fases finals 
de la competició catalana.

Campiona
La patinadora 
o lesana La ia 
Buch del CPA 
Tona s'ha pro-
clamat campio-
na d'Espanya en 
la modalitat de 
xous petits amb 
la coreografia 
"Artistic project" 
en el campionat 
celebrat a Reus 
el passat dia 15 
de maig.

Bàsquet
La olesana Marta Gonzalez Balada, 
jugadora del Club Basket Almeda es va 
proclamar campiona de Catalunya en 
Categoria Infantil Preferent en la final 
a 4 que es va celebrar al Nou Congost 

de Manresa, organitzat per la Federació 
Catalana de Basquet. Enhorabona!

Futbol sala
Aquest estiu el Club Futbol Sala Olesa, 
juntament amb la Fundació Zorrito i 
l’Ajuntament, organitza diferents acti-
vitats i torneigs per a que infants, joves 
i adults, puguin gaudir del futbol sala 
en benefici a la Marató de TV3.
La programació d'aquestes activitats 
i tornejos que es realitzaran al Pave-
lló Mpal. Salvador Boada d'Olesa de 
Montserrat és la següent:
• Del 27 de juny al 29 de juliol: Lliga 

d’estiu 2022, 5 setmanes de futbol 
sala per les tardes de dilluns a 
dijous en dues categories, Infantil-
Cadet i Juvenil-Sènior.

• Dissabte 25 de juny, i diumenge 26 
de juny: 24 Hores de futbol sala 
masculí 2022, per a nois majors de 
16 anys.

• Dissabte 9 de juliol: Torneig mixte 
2022. Nois i noies majors de 14 
anys. Normativa especial: a pista 
2 nois i 2 noies + porter/a.

• Dissabte 16 de juliol: Torneig ben-
jamí i Torneig aleví 2022. Els equips 
en categoria benjamí els formaran 
nois i noies del 2012, 2013 i 2014; i 
els alevins nois i noies 2011 i 2010.

• Diumenge 17 de juliol: Torneig 
femení 2022. Noies majors de 14 
anys.

• Dissabte 23 de juliol: Diada de 
futbol sala 2022 per la Marató de 

TV3. Matí de desafiament de porters 
i partits 3x3, tarda de concurs de 
doble penals i partit AllStar.

Per a més informació i inscripcions, 
contactar als telèfons: 656 312 912 o 
664 582 546.

Copa Catalunya
Finalment el Sènior A masculí del Nou 
Bàsquet Olesa va aconseguir l’ascens a 
Copa Catalunya, després de derrotar al 
Círcol B, per un 80-64, el que certifica 
una temporada històrica pel club.

Cloenda
El passat dissabte 4 de juny, el club 
Futbol Sala Olesa ha tancat una molt 
bona temporada amb una festa de 
cloenda molt emotiva a la que també 
ha assistit el regidor d'Esports, Domè-
nec Paloma.
Tots els jugadors han rebut  obsequis i 
records i s'ha fet una menció especial 
a Aroa Gonzalez i Imane Mouhal, que 
han estat campiones d'Espanya amb la 
Selecció Catalana, així com a Oriol Hita, 
per les 7 temporades al primer equip, 
en les quals com a capità ha aconseguit 
diverses lligues i ascensos. 
També s'ha fet un reconeixement als 
següents equips: Miniprebenjamí "A", 
Prebenjamí  "A", Minibenjamí "A", 

Benjamí "B", Benjamí "A", Infantil fe-
mení "A", campions de lliga. També al 
Sènior femení "A", campió de lliga i pel 
ascens a Primera Divisió Catalana i al 
Juvenil "A" campió de  lliga i pel play 
off d'ascens a Divisió d'honor.

Taekwondo
Els competidors de poomsaes i para-
poomsaes del Club Harondo 2 van tenir 
una gran actuació al Campionat de 
Catalunya, celebrat el passat diumen-
ge 5 de juny, encara que només han 
aconseguit medalles de participació i 
un diploma.

Gimnàstica
Les gimnastes olesanes Carlota Ran-
chal Coll i Clàudia Pérez Duch, forma-
des en els seus inicis a l'Associació Es-
portiva Daina Isard, i ara representant 
al Club Gimnàstic Ballerina (Vilanova 
del Camí), es van proclamar medalla 
de plata i medalla d'or respectivament, 
a la final de la Copa Catalana nivell IV 
Aleví Cèrcol, disputada a Girona.
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Tal dia com avui
Juny
17 de juny de 1962 Es presenten 
els Gegants a Olesa i neix l’entitat que 
enguany celebra els seus primers 60 
anys d’història.
24 de juny de 1917 Gran festa 
d’homenatge a Josep Anselm Clavé. 
Es beneeix una placa amb el nom 
de “Avenida de Clavé” al tram de la 
carretera de la Puda a Viladecavalls 
des del carrer Argelines fins a la can-
tonada del cal Vicentó (carrer Jacint 
Verdaguer). Hi participen les societats 
corals Fraternitat Republicana i Jo-
ventut Olesa. L’Ajuntament reparteix 
unes medalles commemoratives.
1921 Inauguració de la remodelació 
de la Plaça de les Fonts.
1926 Festa Major. Alçament d’un glo-
bus tripulat a la Plaça de Catalunya.
1928 Festa Major. Presentació de 
l’Esbart Dansaire del Casal als jardins 
de l’Hotel Gori.
1931 S’il·lumina la torre del rellotge 
amb 450 bombetes i es fa un castell 
de focs artificials a la Plaça de Cata-
lunya.
27 de juny de 1915 A les nou del 
matí, inauguració oficial de la carre-
tera i del pont sobre el riu Llobregat.

Juliol
6 de juliol de 1908 De dues a tres 
de la matinada una furiosa tempesta 
acompanyada d’una forta pedregada 
causa greus desastres a la contrada. 
Es malmet tota la collita de vi i bona 
part de la d’oli.

11 de juliol de 1900 Salvador Boa-
da, casat amb Àngela Olaguer, obre 
una pastisseria al carrer Coscoll, 16. 
Serà coneguda popularment com a 
Ca l’Olaguer.
17 de juliol de 1927 Festa de Sant 
Cristòfol. Els xofers i motoristes de la 
nostra vila, per primer cop, honoraren 
el seu Patró amb un solemne ofici. Al 
migdia hi hagué la benedicció d’autos, 
camions i motos a la plaça de Catalun-
ya; seguidament es ballaren sardanes 
a l’Hotel Gori.
1933 L’Ajuntament compra dos 
carros especials per a la recollida 
d’escombraries.
28 de juliol de 1927 Es notifica al 
Govern Civil que ja estan col·locats els 
pals indicadors amb el nom d’Olesa 
de Montserrat a l’entrada del poble.

Agost
10 d’agost de 1918 La contagiosa 
passa de grip (“gripe espanyola”) s’ha 
apoderat del nostre poble. Actualment 
tenim un nombre considerable de 
malalts, però afortunadament no hi 
ha defuncions.
26 d’agost de 1914 A causa de la 
crisi econòmica resultat de la Guerra 
Europea, es paralitza la feina a totes 
les fàbriques d’Olesa.

Font: Arxiu Municipal

Aquesta farola, a la zona dels Closos, està demanant un canvi...

Fora de joc
Un lector ens va comentar sobre 
aquests arbres tallats, al parc de 
la Plaça de l’Oli, sobre tot amb 
aquesta calor... era el moment 
oportú?

Guaita! 
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Per molts anys!
Juny
Adrià Carreras (36), Albert Gálvez, Albert Panicello Segarra (27), Ana Mora Ubach (21), Ana Nieto Corzo (39), Anna Maria Matas Cassany (60), Antonio Bonavila (72), Antonio Soriano 
Capacete (59), Ariadna Benages Vicente (26), Aroa Gibaja San Martín (18), Carla Grima Mora (30), Carmen Huete, Cristina Vega Nieto (20), Daniel Solà Aparici (81), Dolores Lozano 
(82), Dylan Membrado Hernández (17), Dúnia Solà Rivera (51), Eduard Sales Jorba (46), Elena Pla Morales (24), Elisabeth Baró Fernández (39), Erika Sánchez (40), Feliu Sucarrats 
Margarit (80), Félix Cambronero García (89), Fermí Barlam (32), Fernando Gigena (52), Francesc Altarriba Moyano (37), Francesc Pala Arellano (65), Francisco Cortés Campos (80), 
Francisco Linares Ramos (72), Hugo Cordón Martín (13), Isaac Palomares Gonell (38), Isidre Alberch Vendrell (64), Ivan Gaviria Sánchez, Joan Romacho Pros (16), Joaquin Romacho 
Vargas (54), Joan Eusebi Salabert (51), Joan Margarit Morales (21), Joana Da Silva, José Galcerán Musarro (81), José Manuel Corzo Fernández (50), José Orellana Peloche (27), Jo-
sefa Fontanet Guixa (93), Josefina Cabello Pérez (67), Josep Guzmán García (61), Josep Pere Quesada (62), Juan Castro Gallardo (87), Juan Chamarro Peñalba, Júlia Galvez Sánchez 
(13), Manel Castan Kwun (36), Manuela Ribera (70), Marc Cabello (22), Marc Escolà Boada (31), Marc Ferrer Mora (32), Marc Juanpera Gallel (27), Marc Sánchez Matas (33), Maria 
Cañizares Linares (7), Maria Grima Gallardo (69), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (46), Maria Jesús del Rincón (54), Mari Carmen López, Maria Mestres Andreu (53), Maria Jobé 
Voltà (66), Maria Rosa Carles (79), Maria Rosa Pla Batalla (64), Maria Rosa Tort Tapias (68), Martina Garcia Amador (16), Máximo Oña (67), Mercedes Guirau Gallardo (56), Miguel 
Grima Gallardo (66), Mingo Flores Daura (53), Miquel Serra Camarero (67), Míriam Prats Murcia (41), Míriam Villanueva Soria (32), Mónica Nieto Corzo (50), Montse Pascual (41), 
Montse Salas Collado (59), Montse Tura, Montserrat González (68), Montserrat Navarro (84), Montserrat Sánchez Carrique (68), Natalia Valle Mirabete (28), Nil Linares Garcia (13), 
Núria Díaz Barcones (28), Núria Riera Reig (58), Olga Solà Rivera (54), Olivia Gigena Boulocq (7), Oscar Jiménez Nieto (19), Paquita Bautista (68), Pascual Miralles (84), Pau Bori 
Martínez (17), Pau Blanco Carrasco (21), Pere Guillamón Montoya (58), Pol Llobera González (23), Ramon Maylinch (65), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa 
Maria Montserrat Garcia (57), Rosa Oller Mata (65), Roser Pacheco (37), Sandra Cáliz Rivera (44), Sergi Oña Domènech (35), Sergio Ortiz Delgado (27), Silvia de Paco (46), Silvina 
Gigena (53), Teresa Casas, Teresa Nieto Corzo (43), Vanesa Sánchez (42), Victoria López Sáez (49), Xavi Povill.

Juliol
Alex Albalá Gutiérrez (33), Antonio Ginés Flores López (56), Arnau Valero Sánchez (21), Carles Temporal (47), Cristina Collado Bañales (30), Daniel Solà Rivera (53), Fernando Vicente 
Benetti, Ibán Martínez Porras (49), Irina Vázquez Solà (18), Jacqueline Tomás Mercado (31), Jaume Solà Sánchez (73), Kevin Montes Almoguera (23), Laia Escayola Escamilla (29), 
Laura Ayala Vázquez (34), Llorenç Segura (67), Lourdes Pallarès Túnica (58), Maica Ribas Blanco (52), Manel Paltor (57), Manel Panicello Solà (57), Manuel Montes Escacena (53), 
Maria Carme Margarit Tobella (59), Maria Casado (73), Miquel Angel Llimona Cabassa (57), Miquel-Ángel Über Satorra (27), Míriam Asturias Bernades (39), Núria Tiller García (45), 
Núria Vivancos (49), Olga Alberch Campoy (34), Olga Solsona Jou (30), Oriol Arjona Poquet (27), Paquita Bellés Agut (76), Patricia Huerta Pallarès (37), Pere Bernadó Cardús (69), 
Pere Grivé (63), Pere Oleart (61), Pilar Font Petchamé (61), Pilar Gutiérrez Ramírez (61), Raquel Valero Flores (45), Samuel Gonell Xairó.

Agost
Ana Benítez (46), Ana María Pascual Sarto (50), Ariadna Batista Rodríguez, Begoña Tejero (65), Cristian Ansaldi (48), Cristóbal Cano Ruiz, Elvira Zuñeda i Cassi (54), Ferran 
Grivé (35), Fran Velasco Rodríguez, Helena Jordà Zuñeda (19), Iñaki Pérez Vallejo (57), Iona Vázquez Solà (21), Isaac Valero Flores (39), Jaume Arévalo Vilà (71), Javier 
Hernández Salas (36), Joan Plans (61), Jordi Tarrida Checa (34), Josefina Poquet Valero (64), Marc Manso Serra (27), Maria Güell, Marina Jordà Zuñeda (19), Marta Blanca 
Tinoco (26), Montse Caba Solsona (63), Montse Nolla Pons (61), Montse Playà (66), Montse Poquet Valero (54), Myriam Drissi Muelas (51), Núria Arévalo (45), Rosa Pascual 
Carreras (59), Sagrario Rivas (63), Yolanda Valero Sánchez (42).

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 (tel: 635 810 173).
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