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Editorial
Setembre és el mes que indica,
inexorablement, l'inici del curs
escolar i també d'alguna manera,
el final “oficial” de les vacances,
potser més per una sensació
col·lectiva que per realitats individuals, però és aquí, el mes de
setembre, esperançador o amb el
pes de la fatalitat perquè tot torna a ser com abans del descans
estiuenc. Comencem a pensar en
el proper pont, en quin cap de setmana serà el que ens puguem fer
il·lusions per evadir-nos del dia a
dia i canviar els hàbits quotidians
de despertador, obligacions i jornades de vuit hores.
La rutina ens abraça un altre cop
i el nostre punt de mira és l'agost
de l'any que ve, sense importar,
potser, el bo que ens queda al
davant amb cada nou dia que
se'ns presenta.

En aquest sentit seria interessant
reflexionar sobre com transitem el nostre camí, sobretot en
aquests temps hostils, de convulsió mundial (i la guerra d'Ucraïna
no és la responsable de tots
els mals que hi són), de manca
d'horitzons clars, d'una motivació
que no arriba perquè l'entorn no
ens acompanya. Potser la clau la
tinguem cadascun dins nostre i
no ens adonem. L'altre dia pensava en la paraula “utopia” i vaig
buscar el significat googler: “Idea
o representació d'una civilització
ideal, fantàstica, imaginària i
irrealitzable, paral·lela o alternativa al món actual”. Podria ser
possible? o ja la seva definició
planteja la impossibilitat de durho a terme? El que no diu és que
ningú ens treu la possibilitat de
somiar-ho…

Anem més al banc que a la biblioteca, fem servir més la vista per
evadir-nos amb el mòbil que per
mirar els nostres fills, veig joves
més interessats en l'instagramer
món de cara a la galeria que en
els problemes del company/a,
polítics –de tots els nivells- més
pendents de les properes eleccions que a conèixer la realitat
dels seus conciutadans/es i intentar promoure polítiques reals
d'acció concreta per mitigar els
veritables mals de cap actuals
(atur, inflació, augment de preus,
manca d'oportunitats, etcètera).
Hi ha tutorials per a tot i “experts”
que tenen èxit a les vides alienes
menys a la seva pròpia. Tot això
cansa. Cansa mesurar la quantitat de seguidors que cal tenir a les
xarxes, per no sé quin objectiu;
cansen les persones que et re-

cepten la felicitat a cop de posts,
que valoren més el continent que
el contingut. La nostra realitat
és la que és, independentment
de filtres, lluentors i edicions
efímeres d'imatges. Teniu sentit
influenciar, viralitzar i la tira de
verbs nous moderns que apareixen quan ens costa conjugar els
més simples com sentir, valorar,
mirar, reflexionar i empatitzar?
Cansen aquestes i moltes altres
coses, aquí n'he dit algunes, en
tens més? Salut!
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Això passa al poble
Feina
S'ha obert un procés selectiu per constituir una borsa de treball de professors/
es de música a l'Escola Municipal de
Música. La jornada de treball així com
la dedicació horària es determinarà en
funció del lloc de treball a cobrir. Es
poden presentar instàncies fins al 19
de setembre de 2022. Més informació al
web municipal, a l'apartat "Oferta pública d'ocupació": https://bit.ly/3wZKBGk

Miquelets
El passat 3 de setembre, el president de
l’Associació cultural La Festa dels Miquelets, Adrià Carreras, va ser l’encarregat de
descobrir el cartell de l’edició d’enguany
i d’inaugurar l’exposició commemorativa
dels 15 anys de La Festa dels Miquelets
que ja es pot veure a la Casa de Cultura
d’Olesa de Montserrat. El cartell d’aquest
2022 és obra del dibuixant olesà Rubén
del Rincón.
L’exposició commemorativa dels 15 anys
d’història de La Festa dels Miquelets està
formada per un seguit de plafons explicatius amb l’evolució d’aquesta festa de
recreació històrica i que es podrà veure
fins el 18 de setembre i també durant
l’edició d’enguany de la festa els dies
30 de setembre, 1 i 2 d’octubre a Cal
Puigjaner.
Carreras ha destacat que la presentació
del cartell i la inauguració de la mostra
“coincideix amb les dates que fins ara
s’havia celebrat La Festa dels Miquelets i
amb l’objectiu d’estar presents durant tot
el mes de setembre per donar a conèixer
l’edició d’enguany”. Sobre l’exposició,
Carreras ha destacat que “és una mostra
que s’ha elaborat amb material propi
que s’ha anat recopilant durant aquests
quinze anys”.
La Festa dels Miquelets, una de les cites més esperades de l’any al municipi,
trasllada la celebració de la seva 15a
edició de primers de setembre als dies
30 de setembre, 1 i 2 d’octubre. Entre les
novetats, també hi ha el canvi d’ubicació
de les activitats i de la recreació de la
batalla que va succeir en el transcurs
de la Guerra de Successió prop de la
vila d’Olesa.
Les activitats arrencaran el divendres, 30
de setembre. El celler de Cal Puigjaner
acollirà l’acte oficial de presentació de
la festa i, a continuació, un seguit de
conferències que serviran per divulgar
els fets que succeïren a Olesa i al seu
entorn durant la Guerra de Successió
(1705-1714). L’acte principal a nivell
institucional serà l’homenatge i ofrena
floral al Memorial 158, al monument que
es va dedicar a Olesa als 158 soldats
austriacistes originaris d’Alemanya, Àustria, Suïssa, Portugal, Flandes, Holanda
i Catalunya morts entre 1706 i 1714, en
el transcurs de la Guerra de Successió i
enterrats a Olesa.

Enguany, la major part de les activitats
s’ubicaran entorn de l’església per reforçar l’esperit històric i recuperant així
les localitzacions on van succeir aquests
esdeveniments fa més de 300 anys. Un
dels plats forts de La Festa dels Miquelets, la batalla i captura del “Capitán
Maria”, canvia l’escenari del Parc Municipal i se celebrarà als terrenys propers
a la cruïlla entre el carrer del Conflent
i el carrer del Mestre Joan Llongueras.
L'activitat recrea el combat succeït a finals del mes de juliol de l’any 1714 prop
de la vila d’Olesa entre els miquelets
de l’Ermengol Amill i l’exèrcit borbònic i
que va servir per capturar el sanguinari
capitost borbònic conegut com a “Capitán Maria”. El campament militar, que
recrea un campament de l'exèrcit català
del segle XVIII, repetirà la seva ubicació
al pati de Cal Puigjaner i enguany s’hi
ampliarà ocupant tots els patis inferiors
de l’edifici.

Guaita
Aquests contenidors porten gairebé 15 anys al menys, muts testimonis
de la transformació del barri. No molesten però no tenen sentit, però
allà segueixen, inalterables, davant del pas del temps i de la indecisió
política de fer alguna cosa amb ells...

Olesa Ràdio
L’emissora municipal d’Olesa Ràdio
(90.1 de la FM) va començar la temporada 2022/2023, el passat 5 de setembre,
dins del marc de la celebració del seu
40è aniversari. La programació pròpia,
un any més, prioritza la informació local a través del magazín matinal “Hotel
Gori”, conduït per Robert Fuentes, que
s’emet de dilluns a divendres de 9 a 11
hores i a “L’Informatiu”, conduït per Raquel Montoya, que s’emet també els dies
laborables a les 13:30 a 19:30 hores.
Una de les novetats de la graella
d’aquesta temporada és la posada
en marxa del programa “Sardazero”,
conduït per Muqaddas Mansoor i que
substituirà els dissabtes a partir de les
11 hores a l’històric “So de cobla”. “Sardazero”, de la mà d’Olesa Sardanista,
aproparà el món de la sardana i la cobla
a la ciutadania, sobretot al públic més
jove. També s’incorpora a la graella, després de dues temporades, el programa
cultural “Les flors del mal” que anirà a
càrrec d’Albert Amat.
Amb motiu dels 40 anys d’Olesa Ràdio
s’estrenarà aquesta temporada una
nova pàgina web que permetrà millorar
el servei de ràdio a la carta així com
l’emissió en línia. A més, permetrà més
dinamisme a l’hora d’elaborar continguts
informatius ja que permet afegir material audiovisual. També permetrà un
accés més àgil i senzill des de qualsevol
dispositiu a través de www.olesaradio.
cat. També s’ha estrenat a les xarxes
socials d’Olesa Ràdio (Facebook, Twitter
i Youtube) un logotip commemoratiu del
40è aniversari.

Agenda al geoportal
El Geoportal d'Olesa de Montserrat permet a la ciutadania accedir a l'agenda
cultural del municipi de manera inte-

ractiva i en format cartogràfic. Cada
setmana, noves actualitzacions per estar
sempre informats! ➡️ Podeu accedir-hi
a través del banner que trobareu a la
pàgina inicial del web municipal: https://
bit.ly/3BhOr0d

Baixa el preu...
... dels títols de l’autobús urbà d’Olesa.
El preu dels títols de transport de la línia
M2 del bus urbà del municipi es redueix
des del passat 1 de setembre, fins un
50%. Els abonaments T-usual i T-Jove
passen a tenir un descompte del 50%,
i la T-casual del 30%. Les noves tarifes
tindran vigència fins al 31 de desembre.
Més informació: https://bit.ly/3KAcE4G

Un de set
El proper dissabte 17 de setembre
s’inaugurarà el mirador del Coll de
les Espases, un dels “Set Balcons de
Montserrat”. L’Ajuntament ha organitzat
una excursió gratuïta que començarà
a les 19 hores i sortirà de la pista
d’atletisme.

90 anys
El Mercat Municipal d’Olesa està
d’aniversari ja que enguany celebra
els seus 90 anys d’història; per a
commemorar-ho des de l’Associació de
Paradistes i l’Ajuntament s’ha organitzat
un seguit d’activitats per a la setmana
del 19 al 25 de setembre.

Els actes de celebració començaran
dilluns 19 amb la rebuda i obertura de
l’exposició dels Gegants d’Olesa, que estaran al Mercat durant tota la setmana.
L’endemà, dimarts 20, es farà la festa
de penjada de l’emblemàtic rellotge del
Mercat, a la seva ubicació actual. Aquest
rellotge ha estat restaurat a l’Escola
Municipal d’Arts i Oficis. Seguidament
és farà la descoberta de la nova placa
commemorativa del 90è aniversari amb
la presència de l’alcalde, Miquel Riera i
el regidor de Promoció Econòmica, Dídac
Solà. L’acte serà a les 18:30 hores i es
clourà amb la ballada de gegants.
Dimecres 21, s’obsequiarà a tots els
clients i clientes que passin pel mercat
amb un detall commemoratiu del 90
aniversari. I dijous 22, durant tot el matí
hi haurà un monologuista dinamitzant i
interactuant amb clients i paradistes del
mercat. Divendres 23, de 17 a 20 hores,
es farà un taller de reciclatge amb diferents materials de mercat adreçat als
infants i a les seves famílies. I acabarà
la setmana de celebració una activitat
interna dedicada als paradistes: dissabte
24 hi haurà un pica-pica per a tot els
treballadors i treballadores per celebrar
aquests 90 anys d’història.
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Correu
Agraïment
Volem agrair a totes i tots aquells que
van contribuir a què la Tómbola de
les Paüles fos, un any més, un senyal
d’identitat de la generositat olesana.
Tant a col·laboradores, com a compradores/rs dels tiquets com als qui van
fer la seva aportació en forma de regal
a sortejar, i que detallem tot seguit: Bar
restaurant El Pebre, Bar Les Fonts, Bar
frankfurt La Sardana, Bar restaurant
Cafè del Teatre, Bar Restaurant La tasca d’en Ximo, Bar Petit, Bar Central del
Mercat, Bar la Vermuteria, BonÀrea, Cal
Boter, Cal Matalasser, Cal Puig, Calçats
Delka, Cafè de la Iaia, Cansaladeria
Montserrat, Carnisseria Neus, Complements A&R, DC Pharm SLU, Encoplesa,
Farmàcia Bargalló, Farmàcia Berenguer,
Farmàcia Casal, Farmàcia Ley, Farmàcia
Matas Vendranas, Farmàcia Sant Bernat, Floristeria Arrels, Floristeria Bonic,
Flors Banqué, Forn Can Cabrianes, Forn
López, Fruites Jové, Gelateria d’Olesa,
Herboristeria Pia, Herboristeria Salvalu,
Joguines Puig, joguines Juguettos, La
caffè (cafeteria de la Paula i la Carla),
La Creperia del Casc Antic, La Vella
Merceria, Llegums Àgata, Llibreria Núria, Llibreria Literator, Llongueras can,
Pastisseria Magda, Pastisseria Perarnau,
Mercat de la terra i les mans, NeoNatura, Quiosc Jordi Dalmases, Restaurant
Cafè del Centre, Restaurant Cal Felip,
Restaurant Els Salistes, Restaurant Mar
i terra, Teatre La Passió, Joan Torras, 13
i punt, Valldeperas Packaging, Viñas e
hijos mel, Xarcuteria Belmonte i Xurreria Montse. Els diners recaptats, 1963
euros, van ser destinats íntegrament a
Ucraïna.
Grup organitzador Tómbola de les Paüles

La verdadera degradación
de la política en Olesa
Este escrito se hace en base a la libertad
de expresión que nos otorga nuestra
Carta Magna, la Constitución Española
de 1978, con el fin de informar a la

ciudadanía de la única verdad de los
hechos acontecidos tras el pleno del
mes de mayo.
No es ningún secreto que el victimismo, la mentira y el odio hacia todo el
que no piensa en clave nacionalista en
Cataluña, lleva 40 años imponiéndose
en la política catalana, como tampoco
lo es, que Ciutadans paró el golpe de
Estado perpetrado por estos partidos
independentistas.
Ciudadanos nació, entre otras cosas,
para contar la verdad de lo que pasa en
Cataluña. Ningún otro partido se había
atrevido a contar con tanta transparencia y claridad lo que en nuestra querida
Cataluña ocurre. Tampoco es secreto,
que desde entonces, nos convertimos
en el objetivo para todos partidos, en
especial, para aquellos que veían peligrar sus mantras nacionalistas, viéndose
totalmente expuestos a la veracidad con
que ciudadanos destapa sus mentiras,
ya lo decía el gran filósofo Platón “nadie es más odiado que aquel que dice
la verdad”.
No mucho más tarde, Ciudadanos irrumpió con fuerza en la política municipal,
cosa que acabó por encender la ira de
aquellos que quieren “eliminarnos del
mapa” (como vino a decir entre otras
cosas, el Sr. JM, tras el pleno del mes
de mayo), al darse cuenta, de que sus
cómodos asientos empiezan a desquebrajarse.
Esto es tan palpable en nuestra población, que cualquiera puede darse cuenta
de la animadversión que existe hacia
nuestro grupo municipal, Ciutadans-Cs
Olesa, simplemente escuchando un pleno o un programa político radiofónico,
en ese instrumento propagandístico del
Bloc y Junts, Olesa Radio y ahora también, en las declaraciones efectuadas
en este mismo medio, por el portavoz
de Junts per Olesa, en el mes de junio,
donde es capaz de tergiversar de tal
manera lo ocurrido tras el pleno, que

FOTOGRAFIES: TOMÀS MUÑOZ
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ni si quiera le tiembla el pulso, miente
deliberadamente, sobre unos hechos tan
graves, que actualmente se encuentran
en manos de la justicia.
Me pregunto qué hubiera pasado, si esto
hubiera ocurrido al revés… ¿se lo preguntan ellos? Posiblemente estaríamos
hablando en otros términos a los que ya
nos tienen acostumbrados el equipo de
Gobierno, en el pleno del Ayuntamiento
de Olesa.
Es bien cierto cuando el señor de Junts
(y lo digo de forma unipersonal, porque,
aunque haya firmado en nombre de su
grupo, solo está él como regidor... ¿porque será?), dice que tras el pleno al que
antes nos referimos, se vivió una situación lamentable, bien cierto ¡si señor!;
pero no por los motivos tergiversados
que este señor señala, sino por todo lo
contrario, pues nada de lo que afirma de
cómo ocurrieron los hechos es cierto, lo
más asombroso es ver la capacidad que
tiene para mentir, claro… que es a lo que
están acostumbrados él y su partido, sus
mantras, sus argumentos tergiversados,
el victimismo que intentan trasmitir
y para lo que nacieron, se basa en la
mentira y en la omisión de la verdad,
esa es su forma de hacer política.
No entraremos en detalle de explicar
en este medio lo ocurrido, puesto que
como hemos comentado anteriormente.
Es conocido, que hay más ciudadanos de
Olesa, que saben de lo que hablamos en
nuestro comunicado publicado en RRSS
y que aquí volvemos a hacerles llegar,
pues tenemos constancia de alguna
situación similar por parte del señor JM
y su Excelentísimo Alcalde, hacía otros
vecinos de Olesa, algún hecho ha sido
denunciado públicamente en algún pleno, hagan memoria.
Otra evidencia de lo que se intenta
ocultar en este Ayuntamiento, son los
pactos encubiertos de todos los partidos
con representación, incluido el PSC, sin
otro objetivo que el de desacreditarnos,
no dejarnos pasar propuestas a plenos
o robárnoslas o cuando vemos que
salen todos de reuniones a las que a
nosotros no se nos ha convocado, o no
dejándonos hablar en los plenos cuando
alguien hace referencia a cualquiera de
nosotros, algo que expone en el ROM, el
que reiteramos que incumplen de forma
sistemática, interpretando lo expuesto
según sus propios intereses y la situación, (ahora si quieren, nos vuelven a
reprobar), en todo caso les agradecemos
la publicidad.
Por otro lado, a pesar de que es bien
sabido que tienen en su propio gobierno, gente que no está de acuerdo con
la forma de actuar del Bloc y Junts y
que algunos estaban presentes ese día,
intentando calmar la ira del señor JM
para con nosotros, nadie se ha dignado

ni del gobierno, ni de los partidos de la
oposición, a decir ¡basta! ¡Basta de tanto
abuso! Basta de mentir y ningunear a
la gente. Ahora bien, no les sorprenda
que alguno de los vecinos que han vivido
situaciones similares con algún miembro
del gobierno, decida ahora denunciar su
caso, ¿o quizá alguien ya lo ha hecho…?
Como siempre, nosotros confiamos en
la justicia.
Ciutadans Olesa de Montserrat

Aparcament
El passat 14 de juny vaig visitar Olesa
de Montserrat, ja que m'havien parlat
de les excel·lències del poble i que era
un lloc per obrir-hi un negoci. Després
de fer una visita pel poble i buscar un
espai adient per poder obrir el meu negoci, vaig estacionar a les 13:25 hores
al carrer Mallorca davant del número
20, amb zona d'estacionament regulat;
em vaig dirigir a la màquina expenedora
de tiquets la qual per poder treure un
tiquet d'estacionament ho vaig trobar
molt dificultós i no podia posar la matrícula del vehicle, ja quant tocava una
tecla em saltava una altre, no hi va haver manera que pogués treure el tiquet;
vaig intentar trucar per telèfon i no vaig
ser atès, tot una proesa, vaig desistir,
però quina ha estat la meva sorpresa
que al cap d'un mes m'ha arribat una
denúncia per la manca de tiquet de 100
euros. Estic d'acord que si no hi havia
tiquet, em correspon una denúncia, però
fer-me pagar l'impost revolucionari, ho
considero totalment injust i car, per tant
he decidit anar a invertir els meus calerons a un altre poble que tractin més bé
als ciutadans, ja que son els que amb
els seus impostos, mantenen a uns governants sense escrupols. Bé, ciutadans
d'Olesa de Montserrat, vosaltres sabeu
a qui voteu.
Joan Prats

Consideracions sobre els
resultats competencials
Malgrat els esforços dels diferents
estaments de la comunitat educativa
(professorat, alumnat i famílies) hagués
estat il·lusori pensar que el rendiment
acadèmic no es ressentiria de les limitacions que ha comportat la pandèmia;
així doncs, no és d’estranyar que els
resultats de les proves competencials
del final de l’ESO hagin experimentat
una davallada considerable. Tanmateix,
penso que no seria just atribuir tota la
responsabilitat de la situació a la pandèmia i que cal ser honestos a l’hora de
fer valoracions.
Mentre les lleis d’educació estiguin subjectes a les vel·leïtats dels polítics, serà
molt difícil aconseguir i mantenir un
bon nivell acadèmic. Els plans d’estudis
s’han de consensuar en base a criteris
pedagògics i és imprescindible que els

currículums i els programes a aplicar
responguin a les necessitats d’una societat amb aspiracions de modernitat i
voluntat de progrés.
D’altra banda no és cap novetat, i ve
de lluny, la dèria vers l’igualitarisme de
l’alumnat pel que fa al nivell acadèmic,
la qual cosa està molt bé des del punt
de vista conceptual... El problema rau
en què per tal de fer quadrar les estadístiques, la pretesa igualació s’orienta
a la baixa. Error greu, perquè aspirar
a l’excel·lència no és discriminatori, és
un objectiu legítim que motiva i evita
el conformisme, en conseqüència, la
mediocritat. En el fons es tracta de clarificar quin tipus de ciutadania es vol i
com aconseguir-ho.

Incrementar el nivell d’exigència en totes i cadascuna de les etapes educatives
i recuperar valors com l’esforç, el sacrifici i la responsabilitat, contribuirien de
forma eficaç a construir una ciutadania
més formada i amb criteri propi.
Jaume Farrés Boada
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: perio-

dic08640@gmail.com
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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

www.pilatesandyou.es

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

Cuida't

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
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L'Agenda del Setembre '22
Exposicions
Fins al 18 de setembre
Exposició “15 anys de la Festa dels
Miquelets”. A la Casa de Cultura.
Organització: Associació Cultural
La Festa dels Miquelets

Divendres 16
Hora del conte, amb la Sandra
Rossi. A partir de 4 anys. A les 18
hores, a la Biblioteca.

Dissabte 17
Trobada gegantera de la
Fal·lera Olesana. Presentació
de la geganta Rosa i posterior
cercavila i balls amb les colles
convidades, pels carrers de la vila.
A les 17 hores, a la plaça Fèlix
Figueras i Aragay. Organització:
Fal·lera Olesana.
Tastet Estellés, poesia i tapes.
A les 18:30 hores, a La Vermuteria. Organització: Òmnium Cultural, Biblioteca i La Vermuteria.

Inauguració del Mirador del
Coll de les Espases. Sortida
guiada inaugural per mostrar a la
ciutadania el mirador del Coll de
les Espases, dins del projecte “Els
7 balcons de Montserrat”. A les
19 hores, a la pista d’atletisme.
Organització: Ajuntament.

Diumenge 18

Dimecres 21

38è Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d’Olesa. Representació de l’obra “Laponia”, a
càrrec del grup ACF de Fals. A les
18 hores, a la UEC. Organització:
UEC.

Xerrada “Ets autònom/a i no saps
com preparar una factura electrònica? T’ho expliquem”, a càrrec
de Buisitolls. A les 18 hores, a la
Biblioteca.

Concert de Marc Amat, amb la
presentació del seu treball “Fantàstic”. A les 20 hores, a La Passió.

Dilluns 19
Xerrada “Requisits mínims
exigibles als establiments”. A
les 15 hores, a Cal Rapissa. Organització: Promoció Econòmica.
Xerrada: “Persones altament
sensibles”, a càrrec d’Elisabet
Flores Sáez. A les 18 hores, a la
Biblioteca. Organització: Associació Dones i Progrés.
Hora del conte per a petits
lectors, a càrrec de Santi Rovira
(d’1 a 3 anys). A les 18 hores, a
la Biblioteca.
Projecció film “Aftersun”. A les
18:30 hores, al Casal.

Dijous 22
Òpera a la Biblioteca i al Casal. Presentació de la temporada
d’òperes que es projectaran al
Casal d’Olesa, a càrrec de l’Albert
Galceran. Amb maridatge de vi. A
les 19 hores.

Divendres 23
Club de Lectura General: “Lluna de nacre”, de Mònica Soler
Ranzani. A les 18 hores, a la Biblioteca.
Teatre/Fòrum: “Jo no sóc racista... però”. Obra de creació
col·lectiva, creada per La Xixa
Teatre, i que té per inspiració
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L'Agenda del Setembre '22
els conflictes generats a causa
d'actituds i imaginaris racistes i
islamòfobs. A les 19 hores, a la
Casa de Cultura. Organització:
Ajuntament.
Teatre: “L’amant”, de Harold
Pinter, dirigida per Quimet Plà,
amb Jaume Carreras i Cristina
Pujol. A les 21 hores, a La Passió.

Dissabte 24
Teatre: “L’amant”, de Harold
Pinter, dirigida per Quimet Plà,
amb Jaume Carreras i Cristina
Pujol. A les 20 hores, a La Passió.
Jornada de Wargames, amb
partides d'iniciació d’Star Wars,
Legion, Mordheim, Bolt Action,
Gaslands, A Song of Ice and Fire,
Miniatures Game i Kings of War.
De 10 a 21 hores, a l’Escorxador.
Organització: Club de Rol.

Tastet Estellés, sopar literari
en homenatge a Vicent Andrés
Estellés, amb recitacions del
poeta valencià. A les 18:30 hores,
a La Vermuteria. Organització:
Òmnium Cultural, Biblioteca i La
Vermuteria.
Sardaball, ballada, sopar i
festa “revival”. A les 20 hores,
a la UEC. Organització: ACF Olesa
Sardanista.

Diumenge 25
Teatre: “L’amant”, de Harold
Pinter, dirigida per Quimet Plà,
amb Jaume Carreras i Cristina
Pujol. A les 18 hores, a La Passió.
38è Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d’Olesa. Representació de l’obra “La deessa de
les pells”, a càrrec del grup MaGret
Teatre de Vilafranca del Penedès.
A les 18 hores, a la UEC. Organització: UEC.

Projecció “La légende du Roi
Crabe (El conte del Cranc Rei).
A les 18:30 hores, al Casal.

Dilluns 26
Xerrada “El dolor segons la
carta natal”, a càrrec de Bárbara Aros. Organització: Associació
Dones i Progrés.

Dimarts 27
Òpera en directe “Madama
Butterfly”. A les 20:15 hores,
al Casal.

Dimecres 28
Sessió informativa “Llegim
el riu: ciència ciutadana a la
conca del riu Llobregat. A les
19 hores, a la Biblioteca.

Dijous 29
Setmana de l’energia sostenible. Visita guiada a l’edifici de
l’Ajuntament, a les 18 hores; presentació del projecte Comunitat

Energètica Local + Exposició sobre
la millora de l'eficiència energètica a les llars, a les 19 hores, a la
Casa de Cultura. Organització:
Ajuntament.
Sessió informativa sobre la
modificació del Reglament
d’Estrangeria. A les 19 hores,
al Saló de Plens. Organització:
Ajuntament.

Divendres 30
Taller per adults “Tinta i vi”,
pintura amb vi més tastet, a
càrrec de Marta Arañó. A les 19
hores, a la Biblioteca.

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

• PILATES
• HIPOPRESIUS
• FISIOTERÀPIA,
OSTEOPATIA
I REHABILITACIÓ,
I ARA TAMBÉ A DOMICILI

La guia del

08640

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
Nuevo libro
¡No puedo!, ¡No sé!, ¡No lo entiendo!,
¡Es imposible! Son expresiones que
están en la boca de muchas personas y por supuesto, también en sus
mentes. En la boca y en la mente de
Carmen Moreno Segura no existe la
palabra “No” y ella tiene una historia
para contar. En este, su cuarto libro,
nos explica desde su perspectiva, las
dificultades de los tiempos actuales,
sobre todo luego de la experiencia
de la Covid-19. El libro se llama “Covid-19: una guerra silenciosa” y nos
comenta que todos los beneficios por Rosa Segura, el transport per al deslas ventas los reinvierte en próximas plaçament als tallers i el programa de
ediciones. ¡Enhorabuena!
suport familiar.
Actualment en concordança amb
Convocatòria
“Les Veus d'Ariadna” som una coral de el llenguatge inclusiu i els serveis
l'Associació Ariadna que lluita contra centrats en la persona, s'ha posat
la malaltia del càncer de mama i ne- el marxa un canvi de nom; a partir
cessitem persones que els hi agradi la d’ara serà: “Associació Santa Oliva
música i sobretot cantar. Tenim un am- per la inclusió”. Segons destaquen
pli repertori de cançons de diferents des de l’associació “la nostra visió és
èpoques, així que si vols formar part oferir els nostres serveis en un espai
de la coral pots venir els dijous de 20 inclusiu obert a la participació de totes
a 21:30 hores a l’entitat, carrer Metge les persones que vulguin venir a compartir activitats d'oci en companyia de
Carrera, 80, entresòl 3ª.
companys, monitors i personal proArrels
fessional amb la deguda formació per
El passat 1 de setembre va reobrir la gaudir del seu temps lliure i l'aportació
parada Arrels al Mercat Municipal. En positiva en la seva qualitat de vida.
aquesta nova etapa, estarà a càrrec Tot això és possible per la vinculació
de l’Anna Castro i continuarà amb la de monitors voluntaris que participen
mateixa línia, amb fruites i verdures de manera altruista acompanyant als
ecològiques i/o de proximitat, oferint nostres usuaris en totes les activitats
també escalivades, guacamole, pesto propostes. Aprofitem aquest espai per
a convidar-los a que participin dels
i cremes de verdures variades.
A més d’una atenció personalitzada, nostres equips de monitors del esplai
també es poden fer comandes per infantil i d'adults; a partir dels 16 anys
telèfon i d’aquí a poc, per la web (en pots vincular-te sense límit d'edat,
construcció). El telèfon és el 644 694 guanyaràs una experiència de vida
gratificant, amics, i grans moments
705.
compartits.
Els seus serveis son: Esplai infantil
l'Oliveta. Activitats de lleure per a infants de 4 a 14 anys. Horari: dissabtes
de 17 a 19:30 hores, preu 30 € al mes.
Esplai Espantaocells. Activitats de
lleure a partir dels 15 anys. Horari:
dissabtes de 10:30 a 13:30 hores,
preu 30 € al mes.
Casal Montsina. Activitats de lleure de
dimarts a divendres, de 17 a 20 hores,
preu d’acord a l’activitat.
Canvi de nom
Llar Residència Rosa Segura. TransL’Associació Pro-disminuïts Santa port adaptat i amb monitor per al
Oliva canvia de nom. Aquesta enti- desplaçament als tallers i programa
tat sense ànim de lucre es dedica al de suport familiar.
desenvolupament de programes de
lleure per a persones amb diversitat Sardanes
funcional amb una trajectòria de 40 Encetem el setembre amb les eneranys d'experiència, dirigint també gies renovades després d'unes bones
altres serveis com la Llar Residència i merescudes vacances, enrere queda

un estiu on les sardanes han tingut un
paper força destacat a la nostra vila.
Veure la Plaça de la Sardana plena a
vessar tots els dilluns del mes de juliol,
i primer d’agost, ens omple d'orgull i
satisfacció. Orgull de ser una de les
poblacions on la sardana està més
viva que mai, i la satisfacció d'estar
fent bé la feina, mostra d'això, són
les prop de 2.500 persones que han
participat d'una manera o altra del
cicle, senyal inequívoc que l'activitat
s'ha recuperat després de l’etapa pandèmica. Olesans i sardanistes d'arreu,
dilluns rere dilluns, han compartit amb
nosaltres aquestes vetllades gaudint
de les millors cobles del País..
Així, doncs, volem donar les gràcies a
tots els sardanistes i amics d'Olesa i
d'arreu que han omplert la plaça, així
com als establiments col·laboradors i
a les institucions públiques. La suma
de tots els esforços ha donat un resultat excel·lent, que garanteix que
el pròxim any tornin les sardanes el
mes de juliol.
Però com dèiem, s'acaba l'estiu i comença un nou curs ple d'activitats com
va ser la Nit de la Diada el passat 10 de
setembre amb sardanes i havaneres.
Aquest any, a més del curset de sardanes dels dimarts de 20:30 a 21:30
hores a la UEC, també en realitzarem
un a l'Esplai d'Avis del Parc Municipal.
Per acomiadar-nos, us fem saber
que arran del 30è aniversari de la
Cobla Vila d’Olesa, el diumenge 27
de novembre a La Passió celebrarem
l’aniversari amb un concert de traca i
mocador, on la Cobla Vila d’Olesa es
fusionarà amb la Banda de Cardona, i
ens oferiran un concert amb més de 80
músics a dalt de l’escenari, amb una
estrena de Xavier Ventosa, director de
la banda i antic membre de la Cobla,
per a la ocasió.
ACF Olesa Sardanista

Nuevos “abrazos”
La autora Pepa Fraile acaba de publicar su séptima novela, "Los abrazos
prometidos, una propuesta literaria de
ficción histórica de una gran intensi-

dad emocional, y que llama la atención
del lector no sólo por la trama argumental, sino que también lo hace por
el personaje de Clara, la protagonista,
y los personajes secundarios. Estamos
ante una novela coral donde todos brillan de igual modo. Pepa Fraile, narradora de suspense, romántica, erótica
y sagas familiares, nos sorprende con
un nuevo trabajo que participa en el
Premio Literario Internacional de Amazon 2022. La obra se perfila como una
obra realista, de trama costumbrista,
que retrata con maestría la vida rural
de los vencedores y los vendidos de
la contienda española. Tras los años
convulsos de la guerra civil española
Clara Castelao convive con su hijo
Miguel en Olesa de Montserrat. La
vida y costumbres de sus habitantes
transcurren entre rencillas no vengadas, secretos dormidos en la memoria
y silencios resignados que los vencidos
callan y los vencedores celebran.
La huida involuntaria de su pueblo
natal, las muertes que no podrá llorar, un pasado convertido en sombra,
las heridas abiertas, las mentiras y la
ausencia de los abrazos, tantas veces
prometidos, darán vida a una historia
emotiva y conmovedora, en la que
todos sus protagonistas quedarán
marcados.

Portes obertes
El proper dissabte 1 d’octubre, la
Comunitat Minera Olesana realitzarà
una nova Jornada de Portes Obertes
a l’ETAP del Mas de les Aigües per
celebrar el 30è aniversari de la gestió
cooperativa.
“L’autoconsum i les comunitats energètiques” és el tema i la sortida es
farà de la plaça de l’Oli a les 9 hores
i hi haurà un servei gratuït de bus.
Durant la jornada es podran visitar
les instal·lacions, hi haurà xerrades
sobre l’autoconsum i les comunitats
energètiques amb diferents experts
i, finalment, un refrigeri. En acabar
la jornada (entre les 12:30 i les 13
hores), el mateix bus farà el servei de
tornada a la plaça de l’Oli.

08640

Fora de joc
Maria Lluïsa, una veïna de la zona de l’Estació ens ha enviat una vintena de
fotos de l’estat actual de les obres i opina que el nostre poble s’ha convertit
en “la capital del ciment i en contra de la reforestació”.
Podem apreciar “El jardí de les olors” i també l’arbre, pobret, atrapat entre
tanques i ofegat, amb les arrels per fora... Quina pena!

13

14

08640

08640

15

Per molts anys!
Setembre

Ainhoa Gallego Rendon (19), Albert Sales Jorba (38), Alberto García Sánchez (33), Alberto José Figueredo Campones (41), Ana Artiles Tejero (30), Ana
Montoya, Angeles Muelas Enrique (82), Anna Martín Bacarisas (46), Antonia Sánchez Torrado (62), Antonio Heredia Luque (65), Candela Gigena Boulocq
(17) Carlos Mangas Soldado (28), Carmen Cadierno Villarreal (72), Cristina Pérez Artero (45), Dani Chico Cruz (33), Dani Vicente Hernández (44), Daniel
Maestro Martínez (66), Daniel Blázquez Díez (37), David Ayala (41), Elies Valldeperas Costa (75), Emma Forn (27), Encarna Castillo Alcalá (53), Espe Piga,
Eva Díaz Puig, Feliciano García (48), Fermín Lejarcegui Martínez (71), Gemma Aymerich Jobé (39), Jacinta Folch, Joan Valldeperas Combas, Jordi Sibina
Egea (37), José Díaz Manzanares (46), José Manuel Sánchez Valor (44), Laia Armengou (11), Leire Blázquez Quesada (7), Lourdes Caamaño Pastor (57),
Mar Purull Zuñeda (22), Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols Berenguer (72), Maria Rosa Carbó González (72), Maria Rosa Valldeperas Combas,
Marina Segura González (30), Marta Tejero Sánchez (33), Matilde Teruel Marin (71), Mercè Ausió (86), Mercè Dalmases Alonso (34), Mercè Jou (60), Mercedes Rubio Cruz (54), Meritxell Montserrat (23), Mireia Mostazo, Miriam Ferrer Ruiz (37), Montserrat Bayona Termens (65), Montse Paredes Sánchez (46),
Montserrat Riera Rey (56), Noemí Miralles Roca (45), Noelia Mancebo, Núria García Orte (39), Olga Morraja Mostazo, Raquel Caamaño Muñoz (35), Raquel
Rodríguez Grima (44), Ramon Subinyà Amat (40), Rocío Rodríguez Grima (48), Rosa Maria Domènech (74), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García
(39), Rut Montes Grau (18), Sandra Maestro Caamaño (41), Sarai Lejarcegui Oller (42), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (58), Toni Prieto Vázquez (50).
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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Et trobarem a faltar
Fue la persona de mi vida la que más he
querido, madre de mis hijos y la alegría de
mi vida. Ahora la tristeza me embarga dejando un gran vacío imposible de rellenar, en
el tiempo la seguiré queriendo y recordando
tal como era, cariñosa, divertida y abierta
a todos los demás; Una mujer diez como
no pueden haber más, siempre estarás con
nosotros, dentro de mi, de tus hijos, nueras,
hijos y de las personas que tuvieron el honor
de conocerte. Descansa en Paz.
Tu marido, José Mª Paniello Limiñana e hijos.

Sant Josep Oriol, 3
08640- Olesa de Montserrat
Tel. 682 106 707
08640serveis@gmail.com
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