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El mediocampista central suele 
ser uno de los futbolistas clave en 
cualquier equipo, ¿por qué? Porque 
es el que mantiene el ritmo de las 
jugadas, es el que tranquiliza al 
resto de sus compañeros, es el que 
interpreta cuando un avance se 
convierte en un ataque o cuando 

hay que replegar velas y defender-
se del contrincante. Y en la vida, 
a veces hay que tener el equilibrio 
para entender lo que nos pasa a 
nuestro alrededor y una mirada 
crítica e inteligente para que la 
realidad no nos supere.…
(cont. pàg 2)

Déu n'hi do!
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… Como el jugador de fútbol. No 
es fácil y de eso da cuenta la cre-
ciente inestabilidad emocional de 
mucha gente, en esta era que nos 
toca transitar.
Parte de la tarea de quienes hace-
mos este periódico nos lleva –dia-
riamente- a conocer diferentes cir-
cunstancias de comerciantes, amas 
de casa, empleados, repartidores, 
autónomos, empresarios, jóvenes, 
estudiantes y personas en el paro. 
No nos dejemos engañar: se están 
viviendo tiempos de incertidumbre 
e inquietud, donde planificar a largo 
plazo se ha convertido en jugar a los 
dados con el futuro y no siempre es 
como lo preveíamos. 
Aquí, allá y en todas partes, la fac-
tura de la luz, por poner un ejemplo 
que nos toca a todos, está haciendo 
daño a muchísimos sectores y sólo 
protestamos en las redes sociales. 
Las recetas de Tik Tok no se ade-
cúan a todas las circunstancias, los 
tutoriales no son la solución a todos 
tus problemas y las soluciones no 
son mágicas ni tardan en hacer 
efecto 30 segundos en la vida real.
Hay comercios en Olesa que no 
saben cómo seguir adelante, las hi-
potecas y los alquileres están por las 
nubes, la inflación se ha hecho visi-
ble y ha llegado para quedarse de la 
mano del desesperado y constante 
aumento en el precio de casi todo; 
hay familias en problemas porque 
no llegan ni a mitad de mes; Serveis 
Socials de l’Ajuntament, Cáritas, 
el Voluntariat Vicencià son claras 

muestras de cómo está la situación 
social y económica de muchos de 
nuestros conciudadanos. Y si no, 
basta con conversar personas que 
la están pasando verdaderamente 
mal y registrar las historias que nos 
cuentan. Muchas veces, frente a la 
pregunta “¿Qué tal?”, la respuesta 
es “Voy haciendo”, para resumir una 
suma de frustraciones y de deses-
peranza que serían muy largo de 
explicar. Dejemos la ceguera emo-
cional para otro momento…
Quienes afortunadamente tene-
mos nuestras necesidades básicas 
satisfechas nos hemos vuelto cada 
vez más insatisfechos y esperamos 
diferentes cosas para poder ser 
felices. Este mundo “feliz” que nos 
intentan vender oculta ansiedades, 
destrucción, depresiones y hasta 
un increíble aumento de la tasa de 
suicidios en los jóvenes, porque 
nadie soporta no ser feliz cuando 
parece que todos lo son allí afuera. 
Entendamos definitivamente que 
la felicidad es una decisión perso-
nal que depende de la capacidad 
de registrar las cosas más simples 
que pueda tener y no las que me 
faltan. Podemos estar permanen-
temente felices –y es una cuestión 
de actitud- a pesar de no siempre 
estar contentos, en la medida en 
que le logramos encontrar sentido 
a lo que hacemos. Cada uno desde 
su lugar y también y por qué no, 
alguna que otra vez, ponerse en el 
lugar del otro. Salut!
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Premis “Marató  
d'artistes XIX”
La “Marató d'artistes” és un con-
curs de gran interès cultural i social 
per al municipi, que s'organitza 
des de la Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament. La seva finalitat és 
promoure el talent local en matèria 
d’arts escèniques i habilitats musi-
cals i vocals.
Els premis convocats enguany són: 
Modalitat Arts escèniques: Repre-
sentació individual, 150 € i Repre-
sentació grupal, 300 €; Modalitat 
Cantautor/duet: Primer premi, 150 
€ i Segon premi, 75 €. La cita serà 
el proper 26 de novembre, a partir 
de les 18 hores, a l’Escorxador.

Colònia Sedó
El passat 3 de novembre es va pre-
sentar a Olesa el llibre “La Colònia 
Sedó d’Esparreguera” de Gràcia 
Dorel-Ferré, doctora en Història i 
especialista en patrimoni indus-
trial. L’alcalde, Miquel Riera, i el 
regidor de Cultura, Xavier Rota, 
van presidir l’acte, que també hi 
va comptar amb la participació de 
Jaume Morera, autor del reportatge 
fotogràfic i maquetador de l’obra, 
i de Joan Soler, geògraf, màster 
en Patrimoni de la Universitat de 
Girona i especialista en paisatges 
culturals amb l’objectiu d’explicar 
la història de la colònia tèxtil i la 
relació amb Olesa.
La Colònia Sedó ha estat un dels 
enclavaments pioners a la història 
industrial del Baix Llobregat, amb 
una repercussió directa a Olesa de 
Montserrat i Esparreguera. La fàbri-
ca tèxtil inicial va ser fundada l’any 
1846 per Miquel Puig i Catasús. A la 
mort de Puig, el va substituir el seu 
fill, Josep Puig i Llagostera, que va 
iniciar la construcció d'habitatges 
per als treballadors, va ampliar 
la fàbrica i va projectar diferents 
obres de desenvolupament que fi-
nalment no van evolucionar a causa 
de la seva mort prematura. Va ser 
Antoni Sedó, el seu substitut, qui 

va culminar el procés de formació 
de la colònia industrial i el que va 
posar en marxa tot el procés de 
producció tèxtil.
Gràcia Dorel-Ferré va explicar 
l’impacte que va tenir la colònia a 
la demografia dels dos municipis, 
especialment per les tres onades 
migratòries que es van donar al 
llarg de la seva història. L’autora va 
destacar especialment la primera, a 
finals del segle XIX, amb l’arribada 
d’obrers i obreres de Catalunya, 
d’Aragó i de València, i la presència 
elevada de dones que ja havien 
estat a d’altres zones industrials i 

que es van establir a la colònia 
amb els seus fills compartint casa 
amb una altra dona per no estar 
soles. Per a Dorel-Ferré, aquesta 
va ser una situació revolucionària 
a l’època quant a la independència 
econòmica femenina.
Després de la segona onada mi-
gratòria, als anys ’20 del segle XX, 
composta principalment per miners 
d’Andalusia, la tercera va ser als 
anys ’50, amb l’arribada “massiva” 
d’obrers i obreres procedents de 
tota Espanya en un context polític 
que no era gens favorable per al 
català. L’autora va detallar que la 
repercussió demogràfica a Espa-
rreguera va ser més elevada que 
a Olesa, ja que el teixit industrial 
olesà estava més diversificat.
La greu crisi del sector tèxtil va 
culminar amb el tancament de la 
fàbrica l'any 1980, i la reducció 
progressiva de l'ocupació dels 
habitatges obrers. Actualment, la 
Colònia Sedó s'ha convertit en un 
polígon industrial amb la presència 
d’empreses i activitats industrials, 
així com del Museu de la Colònia 
Sedó. Per Gràcia Dorel-Ferré el 
futur d’aquest “patrimoni de di-
mensió històrica i social” requereix 
la implicació d’associacions “que 
facin un espai viu, no de record”

Això passa al poble
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dimarts 1 LEY
dimecres 2 ST. BERNAT
dijous 3 CASELLAS
divendres 4 CASAL
dissabte 5 BARGALLÓ
diumenge 6 VENDRANES
dilluns 7 LEY
dimarts 8 ST. BERNAT
dimecres 9 CASELLAS
dijous 10 CASAL
divendres 11 BARGALLÓ

dissabte 12 VENDRANES
diumenge 13 BERENGUER
dilluns 14 ST. BERNAT
dimarts 15 CASELLAS
dimecres 16 CASAL
dijous 17 BARGALLÓ
divendres 18 VENDRANES
dissabte 19 BERENGUER
diumenge 20 LEY
dilluns 21 CASELLAS
dimarts 22 CASAL

dimecres 23 BARGALLÓ
dijous 24 VENDRANES
divendres 25 BERENGUER
dissabte 26 LEY
diumenge 27 ST. BERNAT
dilluns 28 CASAL
dimarts 29 BARGALLÓ
dimecres 30 VENDRANES

Farmàcies de torn diürn  - novembre 2022
De les 08 h. del matí a les 22 h. de la nit

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

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
ST. BERNAT Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48
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Això passa al poble (cont)
Ús del bus
L’Ajuntament ha posat en marxa 
una campanya de promoció del 
servei de bus urbà adreçada espe-
cialment a l’alumnat de secundària 
i a les persones de més de 70 
anys. Es tracta de dos col·lectius 
susceptibles d’utilitzar un servei 
que els pot ser molt útil per als 
desplaçaments dins el municipi. Per 
aquesta raó l’Ajuntament facilitarà 
que l’alumnat de 1r a 4t d’ESO i les 
persones de més de 70 anys puguin 
gaudir de dos viatges gratuïts per 
fer un tast dels recorreguts.
Olesa compta amb un servei de 
bus urbà renovat, amb un vehicle 
nou i adaptat i amb més parades 
en punts estratègics del municipi, 
així com més freqüència de pas. 
L’aposta del consistori pel transport 
públic ha aconseguit crear servei 
més modern i eficient que, des de 
la seva actualització, ha anat in-
crementant el nombre de viatgers.
El regidor de Mobilitat, Jordi Mar-
tínez, ha destacat que, tenint en 
compte que la majoria d’instituts 
tenen una parada molt a prop, la 
iniciativa proposa a l’alumnat de 
secundària “la possibilitat d’utilitzar 
el transport públic urbà aprofitant 
que l’horari de les parades coin-
cideix amb els d’entrada i sortida 
dels centres”. Martínez ha recordat 
que les Escolàpies Olesa és l’únic 
centre que no disposa d’una parada 
al costat, ja que es troba al  Nucli 
Antic, però sí que compta amb 
una parada propera a la plaça de 
la Sardana.
Des del passat dilluns 7 de novem-
bre, els agents de la unitat de rela-
cions amb la comunitat de la Policia 
Local repartiran a tots els instituts 
del municipi un fulletó informatiu 
amb el detall dels horaris de les pa-
rades properes als centres i dos bit-
llets gratuïts per fer ús del servei. 
Seran els centres els encarregats 
de fer arribar els fulletons amb els 
tiquets gratuïts al seu alumnat. Als 
fulletons també s’especifica com 
obtenir la targeta T-16, un títol de 
transport gratuït per als menors de 
16 anys i que permet fer un nombre 
il·limitat de viatges dins la mateixa 
zona de residència. Per tant, per a 

l’alumnat d’ESO (així com també 
el de primària) el bus urbà serà 
gratuït amb la targeta T-16.
Quant al col·lectiu de persones de 
més de 70 anys, la campanya pre-
senta el bus urbà com una opció 
molt útil per desplaçar-se des de 
qualsevol zona del municipi, es-
pecialment des dels barris menys 
cèntrics, fins a diferents equipa-
ments de referència com ara el 
Mercat Municipal, el CAP o l’estació 
de FGC.
Per gaudir de dos viatges gratuïts 
per fer un tast del bus urbà les per-
sones a partir de 70 anys s’hauran 
d’identificar, amb el seu DNI, a la 
recepció de la Casa de Cultura.
 

POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal defineix accions per 
promoure la mobilitat sostenible i 
posa les bases per una Olesa més 
cohesionada i amable amb accions 
per millorar-ne l’accessibilitat, la 
mobilitat i la sostenibilitat.
A Olesa existeixen barreres físiques 
que no permeten una bona inter-
connexió en el municipi i dificulten 
els trajectes dins el municipi. El 
nou Pla d'ordenació urbanística 
inclou una reordenació de les vies, 
garantint l’accessibilitat i relligant 
el teixit urbanístic.
El municipi també disposa de bons 
equipaments però la seva ubicació 
no respon a les necessitats ciuta-
danes, per això el document preveu 
una reubicació dels centres per 
garantir-ne l’accessibilitat, alhora 
que vol incentivar l’ús del transport 
públic millorant la xarxa interurba-
na i fomentant els trajectes a peu, 
augmentant la seguretat de les 
voreres i establint noves vies per 
a vianants.
En aquesta línia el nou document 
recull més xarxa de carrils bici i 
aparcaments per a bicicletes (mul-
tiplica per 10 els actuals); més 
parcs, un a Can Carreras, un entre 
el polígon industrial de la Puda i 
el casc urbà, un altre adjacent a 
l’Eixample i un a Cal Candi; i més 
pàrquings perimetrals. “No podem 
canviar la ciutat construïda, perquè 

ja ens agradaria que els carrers 
fossin més amples o que hi hagués 
grans aparcaments al centre amb 
cabuda per a tots els cotxes del 
municipi, però  no pot ser perquè 
la ciutat ja està construïda i no la 
podem canviar. La podem reciclar, 
fer accions basades en criteris de 
sostenibilitat per fer una ciutat més 
verda, més amable i en definitiva, 
més saludable per a viure-hi” ha 
explicat l’alcalde d’Olesa.  
El POUM cohesiona Olesa en un sòl 
nucli per millorar-ne l’accessibilitat, 
la mobilitat i la sostenibilitat amb 
diferents accions com relligar tots 
els barris dotant de mobilitat el casc 
antic i reduint la contaminació i l’ús 
del cotxe, millora l’accessibilitat 
al municipi, als equipaments, a 
les zones verdes i la connexió 
dels polígons amb l’autovia B-40 
i C-55 i redissenya vies d’accés i 
carrers interns per donar prioritat 
als vianants. També impulsa un 
nou Passeig del Nord, lligat al sud 
de Can Carreres, per aconseguir 
que esdevingui una via alternativa 
que permeti pacificar el trànsit al 
centre urbà i s'erigeixi com una via 
de connexió entre barris.
“El document busca respondre als 
problemes de mobilitat interna on 
tot el transit passa per l’avinguda 
Francesc Macià i provoca embus-
sos a les hores punta, però també 
fa la reserva d’espais per a des-
envolupar grans infraestructures 
que ha d’executar el Govern de la 

Generalitat, com la C-55 amb els 
3 accessos al municipi i una bona 
comunicació amb els polígons in-
dustrials, i també la connexió de 
la B-40” ha apuntat Riera.
El nou Pla d’ordenació urbanís-
tica municipal (POUM) va re-
bre el vistiplau de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona al juliol 
i ara, l’Ajuntament d’Olesa està a 
l’espera que la Generalitat el publi-
qui al DOGC perquè entri en vigor.
Per altra banda, l’Ajuntament ha 
presentat el Pla a les empreses 
ubicades als polígons olesans en un 
acte celebrat el passat 27 d’octubre 
a la Casa de Cultura. Posteriorment 
a l’explicació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, l’Associació 
Olesa Industrial, que agrupa a les 
empreses dels 9 polígons indus-
trials d’Olesa, ha celebrat la seva 
assemblea.

Plaça
La plaça del Doctor Fleming és 
habitualment anomenada com la 
plaça de l’estació i durant aquest 
mes de novembre quedarà enlles-
tida amb la instal·lació de noves 
columnes d'enllumenat i també la 
plantació de nou arbrat. Aquesta 
remodelació forma part del projec-
te urbanístic que també contempla 
la millora de tot l'espai del Cemen-
tiri Vell i la prolongació del carrer de 
Barcelona. Quan estigui enllestit, 
serà una zona verda de més de 
9.000 metres quadrats.
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Això passa al poble (cont)
Juntament amb aquest ambiciós 
projecte, també s’estan fent mi-
llores com la remodelació del pas 
subterrani que hi ha per la banda 
del Cementiri Vell i que enllaça amb 
l'altre cantó de la via del tren i per 
sota de la carretera c-55, per fer-lo 
molt més segur i directe.
Fins ara els treballs s'han centrat 
principalment en la renovació del 
clavegueram de la plaça Doctor 
Fleming que presentava molts 
problemes perquè era molt antic i 
estava molt malmès. Després de la 
renovació íntegra del clavegueram 
s’han fet els treballs en superfície 
del carrer i la plaça i, en paral·lel, 
s’ha executat la segona fase, amb 
la continuació de la renovació del 
clavegueram en direcció al Cemen-
tiri Vell. 
La zona del Cementiri Vell es plan-
teja com un parc en el qual es 
mantindran elements per tal de 
recordar l’espai i de recuperació de 
la memòria històrica.
El projecte de la remodelació de la 
plaça de Doctor Fleming i entorn 
va arrencar l'any 2016, amb un 
procés de participació ciutadana 
i les tasques administratives per 
aconseguir el tancament i ende-
rroc del Cementiri Vell. Posterior-
ment a la presentació pública del 
projecte, al 2019 es va redactar 
l'avantprojecte, i el 2020 el pro-
jecte constructiu. Aquestes obres 
tenen un cost d'una mica més d'1,6 
milions d’euros.

Prohibit
Segons la nova llei de residus, 
aquest any és prohibit fer foc per 
cremar restes vegetals a Olesa. 
Únicament es permet, amb caràcter 
excepcional, amb la corresponent 
autorització, per raons de caràcter 
fitosanitari a professionals o, en 
entorns silvícoles, amb l'objecte 
de prevenir els incendis forestals.
Les persones que cada any 
sol·licitaven a la Generalitat poder 
fer la crema de restes vegetals 
d’horts i jardins a partir del 16 
d’octubre estan veient enguany 
com les sol·licituds els arriben 
denegades. Això és perquè la nor-
mativa que estava vigent fins fa 
uns mesos referida a la crema de 
restes vegetals ha quedat superada 
per la nova Llei estatal de Residus 
(Llei 7/2022) que va entrar en vigor 
el mes d’abril.
D’acord amb la nova llei estatal, les 
restes de poda, jardineria, horts, 
agricultura i feines forestals no es 
poden cremar, sinó que s’han de 
reciclar preferentment mitjançant 
el tractament biològic de la matèria 
orgànica, optar per mètodes com  
l’autocompostage per transformar 
el residu en abonament per a propi 
ús, trituració de les restes i utilit-
zació en el propi terreny, de forma 
prioritària, portar-les a un gestor 
de residus. 
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Correu (cont)

Cinc anys sense tu, 
papa
Cinc anys sense tu, papa. El 3 de 
novembre del 2017 quedarà gravat 
a les nostres vides, ja que aquell 
dia vas marxar sense voler fer-ho, 
lluitant amb totes les teves forces, 
una força que ens mantenia afe-
rrats al teu fil de vida mentre es-
tàvem al teu costat la mare, el tiet 
Jaume, l´Enrica (la teva jove a la 
qual consideraves filla) i jo mateix.
Moments que fan mal en recordar-
los, moments que sembla que cica-
tritzen, però que sempre sagnaran 
perquè la teva absència encara 
provoca dolor, un dolor que minva 
amb els records, les vivències, els 
consells, i els retalls de vida que 
vàrem compartir al teu costat. El 
buit de la teva absència sempre ens 
acompanya, però et recordem en 
tot moment i qui recorda no oblida.
Un mot o una imatge per molt que 
semblin intranscendents, ens por-
ten a rememorar aquella vida al teu 
costat: la mare parlant de tu quan 
olora una rosa o una llimona acaba-
da de collir, l´Enrica quan cuina els 
plats que t´agradaven menjar o jo 
quan parlo de qualsevol esport que 
ens apassionava. Això és amor i 
estima en estat pur perquè sempre 
estàs present en les nostres vides.
Gràcies per ajudar-me a tirar en-
davant, gràcies per recordar-me 
que el teu pas per aquesta vida 
no ha estat en va, gràcies per fer-
me ser el que soc i per regalar·me 
l´educació i els valors que utilitzo 
amb els de casa i amb els amics 
més propers.
La mare segueix camí dels 92 anys, 
l´Enrica i jo la cuidem perquè és el 
nostre pal de paller, perquè mereix 
tot el nostre amor i atenció!.
Un petó molt fort per a tu papa, ja 
saps que cada nit abans de tancar 

els ulls et miro i em somrius... 
fes un petó al tiet Jaume (que el 
pròxim 16 de novembre farà tres 
anys que també ens va deixar) i a 
la Mercè (la meva sogra, que ja fa 
set anys que no està amb nosal-
tres). T'hem estimat, t'estimem i 
t'estimarem sempre!.
Jaume Mañà i Casals

La Cobla fa 30 anys!
Era l’any 1984 quan Olesa Sarda-
nista va convocar unes beques per 
l’estudi dels instruments tradicio-
nals de cobla a l’Escola Municipal 
de Música d'Olesa de Montserrat; 
aquestes beques van donar el seu 
fruit quan l'any 1992 es va presen-
tar la Cobla Vila d'Olesa al nostre 
Aplec de la Sardana del mes de 
maig. 
Enguany la Cobla celebra el seu 30è 
aniversari, i ho celebrarem amb un 
gran concert el 27 de novembre, a 
les 18:30 hores, al teatre La Pas-
sió, on se celebrarà l’acte central 
d’aquest 30è aniversari de la Cobla 
Vila d’Olesa. Serà un concert or-
ganitzat conjuntament per Olesa 
Sardanista i la mateixa Cobla, amb 
la participació de la Banda de Mú-
sica de Cardona. S’hi interpretaran 
obres de Jesús Ventura, Manuel 
Oltra, Isaac Albéniz, Joan Lamote 
de Grignon, Joaquim Serra, Rafael 
Martínez Valls, i Carles Santos, en-
tre d’altres, amb la participació de 
solistes de totes dues formacions. 
A més, s’hi estrenarà una obra de 
Xavier Ventosa per a cobla i banda, 
un encàrrec de la Cobla Vila d’Olesa 
per celebrar aquesta efemèride tan 
especial. 
Les entrades estan disponibles a: 
https://www.4tickets.es/lapassio-
dolesa/public/janto/ o a la mateixa 
secretaria de la Passió, tenen un 
preu de 10€ les anticipades, i de 
15€ el mateix dia del concert. Els 

menors de 35 anys tenen l’estrada 
gratuïta presentant document 
acreditatiu el mateix dia del con-
cert a taquilles. La gratuïtat de les 
entrades als menors de 35 anys te 
com a finalitat facilitar l’accés als 
més joves a la cultura, i en concret, 
a la cultura popular i de proximitat 
com aquest concert que oferirem. 
Fruit d’una tradició musical docu-
mentada en més de catorze dèca-
des la Banda de Música de Cardona 
és el testimoni que recull el ric 
i particular patrimoni melòdico-
folklòric cardoní. La formació, però, 
es comença a gestar l'any 1999 
quan Narcís Mellado, un entusiasta 
músic d'arrels cardonines aglutina 
els músics de Cardona provinents 
de les desaparegudes orquestres, 
i els alumnes de la jove Escola de 
Música "Musicant" (creada l’any 
1995). Fou l'any 2003 quan la Ban-
da es presentà amb el nom actual 
en un concert a la col·legiata del 
Castell de Cardona. Aquest esdeve-
niment fou el tret de sortida d’una 
intensa activitat, la qual ens ha dut, 
no només a enriquir el patrimoni 
musical i festiu de la nostra vila, 

sinó també, a oferir els nostres 
concerts i cercaviles arreu de la 
geografia catalana.
La Cobla Vila d’Olesa, la millor cobla 
del Montserratí, és una cobla arre-
lada a Olesa de Montserrat, i orgu-
llosa de formar part del seu teixit 
associatiu. El 1992 es va presentar 
a l’Aplec de la Sardana d’Olesa 
com a cobla infantil, i enguany 
celebra els 30 anys d’història. En 
la primera època van participar en 
esdeveniments internacionals i di-
versos festivals. Actualment oferim 
ballades, concerts de sardanes, i 
també cercaviles i acompanyament 
d’esbarts dansaires. Van ser dirigit 
per músics de prestigi: Jaume Puig, 
Joan Jordi Bemuala, Jordi Figaró, 
Concepció Ramió, Francesc Benítez 
o Francesc Llongueras. La Cobla es 
fundadora i membre de la Federa-
ció de Cobles de Catalunya.
ACF Olesa Sardanista

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

“Autogestionar un element 
tan necessari com el 

subministrament d’aigua 
comporta un apoderament 

dels ciutadans”
Joan Arévalo és el president de la Comunitat Minera Olesana, 
que fa 154 anys que gestiona l’aigua a Olesa de Montserrat. 
Enguany celebren el 30è aniversari com a cooperativa. 

P: Fa 30 anys que la Comunitat Minera Olesana es va convertir 
en cooperativa. Per què vau fer el pas?
R: La transformació en cooperativa, el dia 8 de desembre de 1992, 
va fer possible sortir d’una governança a curt termini. Aquesta tre-
ballava al dia a dia i es trobava fora del marc normatiu exigit per 
l’administració, tot i portar des de 1872 oferint el servei al poble 
d’Olesa de Montserrat. Aquesta realitat feia que la governança només 
pogués donar resposta a les circumstàncies del moment. 

P: Què va significar per la CMO convertir-se en cooperativa?
R: La cooperativa va fer possible una governança a llarg termini, 
construint una trajectòria consistent, creant un pont entre el present 
i el futur i conjugant la responsabilitat social i el bé comú. A més, la 
normativa de la cooperativa va determinar que totes les persones 
sòcies tinguessin el mateix poder de decisió i va incentivar la respon-
sabilitat social de l’entitat, la sostenibilitat i la resiliència.

“Els resultats dels excedents de la gestió 
es reinverteixen en la infraestructura per 

millorar la qualitat de l’aigua”

P: Quina importància té que la ciutadania autogestioni l’aigua 
al seu municipi?
R: Autogestionar un element tan necessari com el subministrament 
d’aigua comporta un apoderament dels ciutadans. Els fa més par-
ticipatius i corresponsables a l’hora de gestionar aquest bé comú. 
L’autogestió també allibera a la ciutadania de qualsevol especulació o 
domini d’empreses mercantils que tenen la concessió administrativa 
del servei i es beneficien de la gestió. 

P: Com aconseguiu mantenir els preus d’aigua més baixos de 
Catalunya?
R: L’objectiu de la cooperativa és donar un servei de qualitat, no tenim 
com a objectiu beneficiar-nos perquè entenem que l’aigua no és una 
mercaderia. Per això, a la cooperativa, oferim sempre un preu just.

P: Com us afecta la pujada del preu de l’electricitat?
R: L’energia i l’aigua són un binomi inseparable. L’aigua ha d’estar lliure 
d’especulacions i de preus abusius. Per  l’energia, malauradament, té 
uns costos elevats a causa de l’especulació del mercat. Això provoca 
que els costos de l’aigua quedin fora del control pressupostari, ja que 
l’energia és imprescindible per obtenir, tractar i distribuir l’aigua. Jo 
crec l’administració central ha de regular els preus de l’energia des-
tinada als serveis bàsics.

“L’objectiu és que Olesa tingui diversificat 
nous punts de captació d’aigua per donar 

resposta a les futures sequeres que patirem”

P: Què fa la CMO per ser més sostenibles i aconseguir 
l’autosuficiència energètica?
R: L’any 2021, la cooperativa va iniciar un Pla Estratègic Energètic 
amb l’objectiu de descarbonitzar al màxim l’abastament d’aigua. Volem 
assolir el màxim d’autoconsum energètic, per això ja hem instal·lat 
plaques solars de 100 kWp sobre la coberta del dipòsit de reserva. 
Això fa que el 70% del consum energètic de les sobreelevacions sigui 
produïda per els mòduls fotovoltaics. Durant els pròxims anys es farà 
una següent instal·lació de 150 kWp que es destinarà a l’autoconsum, 
ja que la nova normativa ha ampliat el ràdio entre el lloc de la gene-
ració i la ubicació del consum a dos km.

P: En què s’inverteixen els beneficis que té la gestió de l’aigua?
R: Els resultats dels excedents de la gestió es reinverteixen en la 
infraestructura per millorar la qualitat de l’aigua, en aconseguir que 
el servei sigui més eficient i sostenible i en un fons social destinat a 
fer retorns a les persones sòcies en situació de vulnerabilitat.

P: Hi ha altres casos semblants a Catalunya o a l’Estat Espanyol?
R: La nostra cooperativa és un cas singular, no hi ha cap cooperativa 
que ofereixi aquest servei públic d’abastament i distribució integral 
de l’aigua a un municipi de 24.750 habitants.

“No tenim com a objectiu beneficiar-nos 
perquè entenem que l’aigua no és una 

mercaderia”

P: Què significa el projecte ‘Olesa, Aigua del segle XXI’?
R: El projecte “Olesa, Aigua del segle XXI” té com a objectiu tenir 
present el canvi climàtic. L’any 2011, la cooperativa va crear un 
pla per estar preparats i ser autosuficients quan la crisi climàtica 
s’agreugés, com està passant ara amb aquests llargs episodis sense 
pluja. L’objectiu és que Olesa tingui diversificat nous punts de cap-
tació d’aigua per donar resposta a les futures sequeres que patirem. 
La responsabilitat i compromís social de la CMO s’evidencia amb el 
suport a entitats que treballen per pal·liar l’exclusió social i la pobresa 
o en l’àmbit cultural, fent llibres propis i donant suport a projectes 
editorials locals.
La cooperativa sempre ha estat arrelada a Olesa. Les situacions so-
cials i econòmiques que viuen els olesans i olesanes ens importen. 
Per això  sempre donem suport a iniciatives socials i culturals de les 
entitats locals. 

P: La CMO ha estat distingida com una de les 10 millors inicia-
tives europees en transició verda. Què ha significat això  per 
vosaltres?
R: La cooperativa va ser convidada per la Social Economy Europe, de 
la Comissió Europea, per presentar la gestió que fem de l’abastament 
integral del servei d’aigua potable al municipi. El resultat va ser molt 
satisfactori, ja que vam ser una de les deu opcions més singulars i 
sostenibles de les cooperatives europees. 

P: Quins són els actes que esteu fent per celebrar els 30 anys 
de cooperativa?
R: L’11 de desembre al Teatre de la Passió d’Olesa celebrarem el 
30è aniversari amb un concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès. 
Començarà a les 18 hores amb un programa homenatge a Ennio 
Morricone i Nina Rota i que oferirà un repertori que inclou les bandes 
sonores de pel·lícules com “El bueno, el feo y el malo”, “La muerte 
tenía un precio”, “La missió”, “Cinema Paradiso”, “La Strada” i “El Pa-
drino”. Les entrades seran gratuïtes i caldrà recollir-les a l’oficina. A 
l’acte participarà Juan Antonio Pedreño, President de l’Economia Social 
Europea. Finalment, al febrer celebrarem una trobada amb persones 
sòcies, partits polítics presents al consistori, entitats i associacions de 
veïns per posar en comú la feina feta durant aquests 30 anys. L’acte 
coincidirà amb la inauguració de l’exposició , que es farem del 25 de 
febrer al 26 de març a la Casa de Cultura.

08640

Joan Arévalo, president de la 
Comunitat Minera Olesana
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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

Mare Terra Restaurant
C/ de l'església 23
Olesa de Monserrat
930422100/640231594
@mareterrarestaurant
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 L'Agenda del Novembre '22
Exposicions

Fins al 25 de novembre
“Joan Fuster, una vida il·lustrada”. A 
la Biblioteca.

Fins al 30 de novembre
Fotografies d’Elena García. A la Bi-
blioteca.

Fins al 4 de desembre
TGO DX (1922-2022). Cent anys 
acompanyant-te. A la Casa de Cultura.

Fins al 13 de desembre
La construcció de les violències mas-
clistes. A la Casa de Cultura.

Divendres 11
Presentació del llibre “Galetes i 
Ballantine’s”, a càrrec d’Ismael Cla-
vero. A les 19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Cecs.cat

Dissabte 12
“És temps d’olives, és temps d’oli 
d’Olesa”, excursió a finques agrícoles 
d’Olesa i al Molí d’Oli. A les 10 hores, 
sortida des del portal de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament. 

Taller d’iniciació a les ombres xi-
neses, a càrrec de Valeria Guglietti. 
Per a infants de totes les edats. A 
les 11 hores, al Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Club de lectura “Llegim el teatre”, 
amb Espe Piñero i Alba Soler. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

Teatre: “Srta. Júlia”, dins del cicle 
Tastets d’arts escèniques. A les 20 ho-
res, al teatre La Passió. Organització: 
La Passió i la companya Frog.

100 anys de l’arribada dels Ferro-
carrils Catalans a Olesa. De 10 a 13 
hores, a la Plaça de l’Estació (Doctor 
Fleming). Organització: Ajuntament.

Diumenge 13
Teatre: “Srta. Júlia”, dins del cicle 
Tastets d’arts escèniques. A les 18 ho-
res, al teatre La Passió. Organització: 
La Passió i la companya Frog.

Cinema: “Los Caballos mueren 
al amanecer”. A les 18:30 hores, 
al Casal. Organització: Associació El 
Casal Cultural.

Dimarts 15
Curs desenvolupament competèn-
cies digitals Talls i Cuina. Projecte 
TTT. De 15 a 20 hores, a Cal Rapissa. 
Organització: Promoció Economica.

Dimecres 16
Diàlegs oberts: “La coresponsabi-
litat i les violències quotidianes”. 
A les 16:30 hores, al Casal Cívic i 
Comunitari Olesa.

Menjallibres. Club de lectura infantil 
(5è i 6è de primària). A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 17
Presentació del llibre “No et tallis, 
demana la paraula” a càrrec de Toni 
Ruscalleda Nadal. A les 19 hores, a 
la Biblioteca.

Sessió “Planta cara a l’ansietat”, a 
càrrec de Sílvia Martín, psicòloga del 
Servei d’Atenció Integral a la Dona 
(SIAD). A les 16 hores, a Cal Rapissa. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 18
I Jornada de treball en xarxa per a 
la infància, l’adolescència i les seves 
famílies. Celebració dels 10 anys de 
treball de la Xarxa Socioeducativa-Pla 
Educatiu d’Entorn. De 9 a 14 hores, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Nit de l’Esport local, amb lliura-
ment de premis als esportistes més 
destacats de l’àmbit local. A les 19 
hores, a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

Club de lectura general, comen-
tem “Escorxador núm. 5”, de Kurt 
Vonnegut, amb Raúl García. A les 18 
hores, a la Biblioteca.

Hora del conte “El cavaller que no 
volia lluitar”, a càrrec d’Alba Masca-
rella. A les 18 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Ajuntament i Biblioteca.

Teatre: “El llibertí” d’Enric Emma-
nuel Schmitt. A les 20 hores, a la UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Activitat per a la petita infància 
i les seves famílies (0-3 anys) 
en el marc de la celebració del Dia 
Internacional dels Drets dels Infants. 
Per la tarda, a la llar d’infants Taitom. 
Organització: Ajuntament.

Dissabte 19
Teatre: “El llibertí” d’Enric Emma-
nuel Schmitt. A les 20 hores, a la UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Taller de fotografia amb el mòbil, 
a càrrec d’Elena Garcia, dins del pro-
jecte Teixint Creacions. A les 10 hores, 
a la Biblioteca.

Celebrem els Drets dels Infants, 
amb Fokdis (2.0) i xocolatada. A 
les 11:30 hores, a la Plaça de Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

19a Mostra de Cinema Espiritual 
de Catalunya “La (des) educació 
de Cameron Post”. Presentació i 
col·loqui a càrrec de l’enginyera quí-
mica Eva Creus Oleart. A les 18 hores, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Diumenge 20
Teatre: “El llibertí” d’Enric Emma-
nuel Schmitt. A les 18 hores, a la UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Teatre: “La motxilla de l’Ada”, 
amb la companya Teatre al detall i 
música en directe amb La Tresca i la 
Verdesca. A les 17:30 hores, al Ca-
sal. Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Dilluns 21
Hora del conte per a petits lectors, 
a càrrec de Sherezade Bardají. Per a 
nens i nenes d’1 i 2 anys. A les 18 
hores, a la Biblioteca.
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Dimecres 23
Menjallibres. Club de lectura infantil 
(5è i 6è de primària). A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Presentació del llibre “Records i 
esperances”, de Montserrat Barlam. 
A les 19 hores, a la Biblioteca.

Divendres 25
3a Setmana de la Pedra Seca a 
Catalunya. Activitats diverses fins 
al 4 de desembre, a l’entorn natural. 
Organització: Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà i Col·lectiu El Brogit.

Jornada del 25N, Dia contra les 
violències masclistes .  Tal ler 
d’estampació, presentació de la cam-
panya “Olesa és feminista”, lectura 
del manifest i performance a càrrec 
d’Emma Duran i de les ballarines del 
cos de dansa de l’Esbart Olesà i de 
l’Escola Move On Dance Studio. De 17 
a 20 hores, a la Plaça de Fèlix Figueras 
i Aragay. Organització: Ajuntament.

Dissabte 26
IV Festival d’Art Jove. D’11 a 14 
hores, a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament.

Dia Internacional de la Mediterrà-

nia, amb activitats familiars i xerrada 
d’Open Arms. D’11 a 14 hores, a la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay i a la 
Casa de Cultura. Organització: Ajun-
tament.

19a Mostra de Cinema Espiritual 
de Catalunya “La candidata per-
fecta”. Presentació i col·loqui a càrrec 
de l’ex alcaldessa d’Olesa (2015-
2019), Pilar Puimedon Monclús. A 
les 18 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Col·lectiu 
Misteris d’Olesa.

Teatre “Tot esperant en Will”, 
amb la companyia Egos petits. A les 
20:30 hores, al Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Presentació del segon llibre so-
bre musicals de l’autor olesà,  Joan 
Francesc Cánovas “100 musicales más 
que deberías ver”. A les 11 hores, a 
la Biblioteca.

Escacs a la biblio!, per a nens i 
nenes a partir de 6 anys. A les 11:30 
hores, a la Biblioteca.

Diumenge 27
I Torneig de Terraforming Mars, 
per a jugadors experimentats. A les 
16 hores, al Centre Muntanyenc i 
de Recerques Olesà. Organització: 
CROM.

Concert del 30è aniversari de la 
Cobla Vila d’Olesa, a càrrec de la 
Cobla Vila d’Olesa i la Banda de Mú-
sica de Cardona. A les 18:30 hores, 
al teatre La Passió. Organització: ACF 
Olesa Sardanista i Cobla Vila d’Olesa.

Projecció de la pel·lícula de Fil-
moxarxa "Els que es van quedar". 
A les 18:30 hores, al Casal. Organit-
zació: Associació Cultural El Casal.

Dimarts 29
“Signes per a nadons”, taller per 
a famílies que vulguin aprendre com 
signar els seus fills i els seus beneficis, 
a càrrec de Claudia Peris, mare de dia 
a Ca la Catalpa. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dimecres 30
Menjallibres. Club de lectura infantil 
(5è i 6è de primària). A les 17:30 
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 respon-
sable d’alteracions dels programes o 
de canvis d'última hora.
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C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

Serveis

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

. Se hacen cinturones a medida

. ¿Buscas ganar unos centímetros de altura? Consúltanos 
Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

RECOGIDA 
Y ENTREGA A 
DOMICILIO

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

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

www.dbpservicios.eu

MIQUEL CORTÉS

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

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

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

Professionals

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

Av. Francesc Macià 99
Tel 626 53 55 86

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

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

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

ASSESSORIA PARENT

Transports Generals d'Olesagruptgdirexis_tgo

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

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

08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 
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Ordenançes fiscals 2023

Pel 2023 trobem diferents augments de taxes i ordenances fiscals, algunes d’elles prou necessàries per poder tancar un pressupost a l’alça, 
però hi ha dos aspectes que considerem inoportuns:

• Reducció de la bonificació de l’IBI per col·locació de plaques solars. Considerem un error, ja que es carrega tota la progressivitat de la 
que disposa aquesta reducció. Si bé és cert que l’actual bonificació era desorbitada, ara, bàsicament aquesta progressivitat desapareix. 
La situació actual era: els 5 primers anys una bonificació del 50% i a partir del 6è una reducció progressiva per acabar el desè any amb 
una bonificació del 25%.

Pla de Sequera
Ens hem trobat amb un contracte per la redacció d’un Pla
d’emergència en moments de sequera, redactat per 
una empresa redactora té com a principal activitat el sec-
tor immobiliari. Un document amb poca informació origi-
nal i que gran part del document són de fotografies: això 
no pot costar els més de 4.000 € que ens ha costat. La 
majoria de la informació està al Pla Director de la
Comunitat Minera.
Davant aquesta situació, nosaltres vam demanar deixar 
sobre la taula aquest estudi. I molt més quan l’ombra de 
la sospita sobre la professionalitat de l’empresa volta per 
l’Ajuntament.
Evidentment, el Bloc, la CUP, i Junts (un altre cop, 
tots votant el mateix) no ho van permetre. Sospitós, 
no?

Pròrroga del Pla local de Joventut
Ens hem vist obligats a prorrogar el Pla Local de Joventut 
degut a que, segons el Regidor Rota, no ens donen recur-
sos per realitzar el nou pla.
El que no diu el regidor és que no ha demanat altres 
recursos de la Diputació per poder formar els nostres pro-
pis tècnics.
El Bloc Olesà prefereix el que millor sap fer: externalitzar
serveis, que facin aquest treball persones de fora, empre-
ses privades.
A més a més, ens trobem amb la prorroga d’un pla prepan-
dèmia, que a hores lluny ha quedat més que desfasat i tot, 
perque el regidor responsable no fa la seva feina.
El PSC, davant aquesta situació, hauríem posat els recursos 
propis per evitar que se’ns passes tenir un pla local de 
joventut adequat a les necessitats actuals de la joventut del 
nostre municipi.
És una qüestió de voluntat. 

A la proposta del PSC les bonificacions 
comencen en un 50% el primer anys i es van 
reduiïn fins al 30% el cinquè, la ciutadania té 

més descomptes els primers anys.
A la proposta aprovada pel BLOC-CUP 
i JUNTS la reducció és directament del 

30%, és a dir han canviat les regles del joc a 
mig partit amb el perjudici per a totes aquelles 
persones que havíen optat per la instal·lacions 

de plaques fotovoltàiques.

• Trobem del tot desencertat l’augment de la Taxa d'escombraries, ja que el seu objectiu no és el de millorar la prestació, 
sinó de generar recursos per quadrar el pressupost. Creiem que no és el moment de pujar aquesta taxa, ja que ens trobem im-
mersos en un procès d’estudi de nous models de recollida d’escombraries que comportarà molts canvis a mig termini, i serà aleshores 
quan s’haurà de modificar la taxa, no pas ara.

Fernando Vicente 
Portaveu PSC
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Juny de 1955
En aquells anys l’Hospital de Nostra 
Senyora de Montserrat patia una gran 
penúria econòmica que feia témer per 
la seva desaparició, ja que era impos-
sible el seu sosteniment al no comptar 
amb cap font d’ingrés. Malgrat dispo-
sar de cert patrimoni per no haver de 
patir econòmicament, els serveis de 
l’hospital eren deficitaris, i per aquest 
fet es va disposar, en una reunió de 
Junta del 4 d’octubre de 1954, estu-
diar un avantprojecte de Reglament 
per constituir una Mutualitat amb la 
finalitat de verificar els enterraments 
dels associats.
La funció d’aquesta mútua, que por-
taria el nom de Mutua Sant Bernat, ja 
la venia realitzant parcialment a Olesa 
una companyia d’assegurances ano-
menada El Ocaso; per això, abans de 
dur a terme la seva creació, es van fer 
gestions per tal que aquesta assegu-
radora col·laborés en el manteniment 
de l’hospital; els resultats, però, no 
van ser satisfactoris.
Va ser el 7 de febrer de 1955 quan es 
va aprovar el Reglament per constituir 
una Mutualitat en vista a que els bene-
ficis econòmics revertissin a l’Hospital 
i va a ser així com el 2 de maig de 
1955 es fa fer efectiva la posada en 
marxa de la “Mutualitat Sant Bernat”. 
El dia 6 de juny de 1955 es van cursar 
a l’organisme superior competent els 
estatuts per a l’aprovació de la “Mu-
tualitat Sant Bernat” i el 5 de setembre 
de 1955 la federació de Mutualitats de 
Catalunya va confirmar l’aprovació per 
actuar en nom de la dita federació fins 
que no fos aprovat definitivament el 
reglament de la projectada “Mutualitat 
de Sant Bernat”.
Amb aquest motiu va néixer la “Mu-
tualitat Sant Bernat”, creada junt amb 
25 fundadors més pel mateix Patronat 
de l’Hospital amb la lloable intenció 
d’obtenir uns ingressos que no te-
nien. La Junta del Patronat i l’Hospital 
eren fundacions que no podien tenir 
beneficis i és en aquest sentit que es 
va plantejar crear la dita Mutualitat, 
amb la finalitat “que els ingressos 
que obtingués passessin en forma de 
donatiu a l’Hospital. La Mútua donaria 
a l’Hospital els excedents sobrants 
d’un exercici qualsevol, sempre que 
la mateixa tingui cobertes totes les 
garanties financeres exigides per 
l’actual normativa i que així ho deter-
mini l’Assemblea”.
La junta va tenir la idea de convocar 
les companyies que hi havia a la nostra 
localitat per tal de que fos una d’elles 
la que s’encarregués de l’assegurança 
d’enterrament i que aportessin uns 
beneficis fixes a l’Hospital. Es celebra-
ren diverses reunions entre la Junta 
i representants de diverses empreses 
però no es va arribar a cap acord; per 
aquesta raó es va adoptar la solució 
més valenta i considerada millor per 
als olesans: crear l’entitat que aten-
dria els afiliats en totes les despeses 
que comportaven els serveis funeraris, 
mèdics i assistencials. Es va elaborar 
un reglament i es va buscar a la per-
sona adequada  que, com a empleat 
s’encarregués del tema; aquesta va 
ser  Salvador Alert, responsable de 
verificar els treballs d’organització i 
afiliació, i la part administrativa i bu-
rocràtica anava a càrrec de la gestoria 
Palet de Terrassa. La Junta de Patrons 
de l’Hospital de Nostra Senyora de 
Montserrat va estar conformada per: 
Argimiro Matas (Alcalde i president), 
M. Lluís Sitjà (vicepresident), Conrad 
Cabassa (secretari), Joan Boada (tre-
sorer) i Emili Blanxart, Joan Dalmases, 
Josep Pujol i Joan Torras (vocals).

En aquest moment Olesa tenia 6.534 
habitants. El 80% del poble d’Olesa 
es va bolcar a favor del nou projecte, 
llavors va començar una contraofen-
siva degut a que les empreses que 
resultarien afectades econòmicament 
per la creació d’aquesta Mútua no 
veien només la pèrdua de la seva 
cartera a Olesa, sinó que  l’exemple 
podia estendre’s a altres poblacions. 
Degut a això hi va haver una munió de 
denúncies de tot tipus  a la Mútua i a 
l’Hospital  Es va haver de comparèixer 
davant el Gobernador Civil, Dirección 
de Sanidad, Delegación Provincial de 
Sindicatos, Sindicato Provincial del 
Seguro, a la Junta Provincial de Bene-
ficiencia, etcètera. Gràcies a Déu, tots 
els casos, al comprovar les absurdes 
mentides, varen acabar amb elogis.
Quedava per resoldre el problema del 
finançament ja que, a més d’acollir-hi 
malalts, es pretenia crear una Mu-
tualitat que mitjançant unes quotes 
dels futurs afiliats, proporcionaria els 
serveis d’enterrament i assistència 
mèdica, i destinaria els beneficis de 
l’entitat al sosteniment d’aquest nou 
Hospital i als serveis que proporcio-
nava. Tot l’exposat i amb el transcurs 
dels anys, ha permès l’equipament 
interior, l’ampliació per disposar de 
més llits, i les últimes millores han es-
tat l’instal·lació d’un ascensor monta-
camilles i la construcció d’una eficient 
i complerta planta de bugaderia.
El Diari Olesa de l’època reflecteix 
les declaracions de Conrad Cabassa: 
“Nuestra villa vibra emocionada por 
una obra que se ha emprendido. La 
obra es justa, noble, eficiente y digna. 
Los habitantes de nuestra villa con su 
ambiente de entusiasmo, de aproba-
ción y de colaboración, demuestran 
un recto y laudable criterio que los 
dignifica también y que les hace honor. 
No todo son banalidades y prejuicios. 
Cuando se trata de una cosa seria se 
está demostrando que impera el buen 
sentido y que cada cual se identifica 
con el cumplimiento de du deber. Es-
tamos en los comienzos y con alegría 
y satisfacción constatamos ya un éxito 
rotundo, indiscutible, magnífico y edi-
ficante. Ello representa un galardón 
para nuestra querida población.
Estamos creando la Mutualidad, no 
para ninguna finalidad particular ni 
egoísta sino con un fin altruista, de 
aspiraciones dignas, para soluciones 
prácticas y necesarias. La rápida 
identificación de todo el pueblo es 
el mayor exponente de su grado de 
comprensión y de sentido común. 
Ello nos permite vislumbrar ya con 
albores de optimismo el humanitario 
sueño de poder acudir eficaz i desaho-
gadamente a las necesidades del que 
lo necesite; en ello vemos también la 
posibilidad de un mejoramiento muy 
justo y muy necesario para nuestra 
querida Comunidad de Hermanas Jo-
sefinas, tan sacrificadas para el bien 
común y otras soluciones que sin duda 
nos deparará esta obra, obra de todos, 
si todos sin excepción queremos estar 
dentro de ello”.
Els olesans es bolcaren en aquesta 
nova Mútua Sant Bernat de tal manera 
que el representant del Ocaso, com-
panyia que aportava aquest servei,  
abandonava abans d’acabar l’any el 
poble per falta de clients. Pertànyer 
a la Mútua suposava, a més de cobrir 
les despeses funeràries, una indem-
nització única per dol de 200 pessetes, 
per invalidesa de 500 pessetes i, per 
hospitalització, de 5 pessetes diàries.
Els ingressos de la Mútua Sant Bernat 
anaven repartits de la següent mane-
ra: 62% destinat a les prestacions als 

afiliats, 23,78% en despeses i 14,11% 
en donatius a l’Hospital.
El donatiu a l’Hospital era per eixugar 
el dèficit del seu funcionament de l’any 
passat i per atendre els pagament de 
capital i interessos que havia de pagar 
a la Caja de Pensiones para la Vejez 
i de Ahorros, per a liquidar el préstec 
que es va demanar per a les obres 
d’ampliació de l’hospital.
Avui costa d’entendre això de la in-
demnització pel dol, però en aquells 
anys, durant un temps proporcional 
al grau de parentiu amb el difunt, era 
obligat vestir-se rigorosament de ne-
gre. Aquest fet comportava, en molts 
casos, tenyir la roba negre, d’una ma-
nera casolana mitjançant la marmita, 
o en les tintoreries de la vila. Les 200 
pessetes ajudaven a minvar aquestes 
despeses. Les visites mèdiques de 
dentistes, oculistes i otorinolaringòleg 
també estaven incloses entre els drets 
dels mutualistes.
Any 1958, Assemblea de socis fun-
dadors de la Mútua:  Argimir Matas, 
Mn. Joan Rius, Conrad Cabassa, Joan 
Torrella, Joan Boada, Joan Dalmases, 
Josep Pujol, Joan Torres, Lluis Carre-
ras, Amadeu Dalmases, Josep Serra, 
Pere Sucarrats, Joan Ubach, Antoni 
Martí, Fermí Pujol, Llorens Navarro, 
Josep Rius, Jaume Dalmases, Joan 
Oliver, Josep Bobé, Maties Morte, Ja-
cint Cadevall, Josep Matas, Salvador 
Jorba, Salvador Parent, Antoni Garcia, 
Salvador Boada i Jacint Subirachs.
En relació a a quest fet destaquem 
una nota de premsa que va sortir a El 
Correo Catalán: “Olesa de Montserrat 
es la primera de España que cuenta 
con una entidad de Previsión Social a 
la que están asociados un 90% de la 
población y cuyos beneficios sirven 
para el mantenimiento del Hospital. 
Se trata de la Mutualidad de Previsión 
Social San Bernardo cuyo sistemas, 
único en nuestro país, será también 
implantado en otras poblaciones”.
Hem de fer referència del reconeixe-
ment que li deu el poble d’Olesa a la 
Federació de Mutualitats de Cataluña, 
de la que, com tota Mutualitat, eren 
afiliats, dons al veure amb indignació 
tants entrebancs que se li posaven al 
pas, va col·laborar i ajudar posant-
se de part nostra i no va dubtar en 
concedir-nos actuar com a Delegació 
del seu Servei de Previsió Popular 
mentrestant no poguessin fer-ho com 
a Mútua San Bernardo per no tenir el 
Reglament aprovat i fent ells mateixos 
totes les gestions a Madrid.
Com a cloenda de totes aquestes 
dificultats quedava pendent una de-
manda per querella contra el nostre  
representant Salvador Alert que va 
presentar a Terrassa “ España S.A.” 
per falses injuries1961 – Exercici Mu-
tualidad Sant Bernat
Degut al progressiu augment del per-
centatge de les defuncions, que ha 

arribat al 10 per mil, el superàvit de 
la Mútua Sant Bernat, en l’exercici de 
1962, que és de 141.235,09 pessetes, 
va ser lliurat, en qualitat de donatiu, a 
l’Hospital Nostra Senyora de Montse-
rrat,          interpretant el sentir de la 
totalitat dels mutualistes, per tal del 
sosteniment d’aquesta entitat. 
Els associats que després de 30 anys 
de permanència a la Mútua, tingueren 
una edat superior als 80 anys tindran 
dret a ser eximits del total de paga-
ments de les quotes i mantindran tots 
els drets d’afiliat.
El Diari Olesa publica al 1966: “La 
creación y admirable continuidad de 
la Mutualidad de Previsión Social San 
Bernardo gracias al apoyo y colabora-
ción de la casi totalidad de olesanos y 
residentes y con la cesión, por parte 
de la Asamblea que representa de sus 
totales beneficios anuales al Hospital, 
ha hecho posible no solamente nivelar 
cada año el déficit que la Institución 
ocasiona en su funcionamiento y que 
además permitió con esta perspec-
tiva de continuidad, augurada por 
la Asamblea, acometer mediante un 
empréstito la construcción de una 
nueva ala de edificio destinada en su 
piso para tan necesario Asilo de Ancia-
nos y aprovechar al mismo tiempo la 
planta baja para Capilla, como ya en 
el plano inicial del año 1923 se había 
proyectado. Estas realizaciones han 
constituido un auge ascendente de 
la Institución en múltiples aspectos, 
que no dudamos es una satisfacción 
para todos.
No obstante, esta magnífica realidad 
económica cubre exactamente y no 
más, el nivelar como hemos dicho, el 
déficit anual de su funcionamiento, in-
cluyendo reparaciones y conservación 
y el pago de la amortización e intere-
ses del empréstito concertado con la 
Caja de Pensiones para un período de 
10 años. Ello supone que durante este 

Creació de La Mútua Sant Bernat
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plazo de tiempo la Junta y la Asamblea 
se ven en la imposibilidad de acometer 
ninguna mejora ni dispendio de impor-
tancia al margen de lo mencionado. De 
aquí que el pasado año 1965 y ante 
la inquietante necesidad de poseer 
una cámara frigorífica, absolutamente 
indispensable para la conservación de 
alimentos, bebidas y medicamentos, 
se recurrió a la demanda de diversos 
particulares de un donativo para tal 
adquisición. Gracias a la generosidad 
de los mismos se pudo adquirir la cá-
mara frigorífica que rinde su perfecto 
servicio a entera satisfacción.
Igualmente existen dos necesidades 
más, a cuál más urgente. Una la insta-
lación de un montacargas eleva-platos 
para aligerar y facilitar la extenuante 
labor de las Hermanas, al tener que 
verificar continuamente por las esca-
leras el trajín de utensilios y comidas, 
que posibilita el peligro de un desgra-
ciado accidente. La otra, la adquisición 
de una máquina secadora para solu-
cionar el agobiante problema que en 
días de lluvia o en invierno supone el 
secado de los ingentes montones de 
ropa lavada. El presupuesto de las 
dos adquisiciones asciende en con-
junto a ciento cincuenta mil pesetas. 
El éxito alcanzado en años anteriores 
con el televisor, la cámara frigorífica, 
la ambulancia, ya demostró el sentir 
magnánimo de muchas personas 
Contamos desde este momento con 
un donativo de veinticinco mil pesetas 
que acabamos de recibir destinado 
al fin que comentamos, nos induce 
a iniciar esta otra llamada dirigida a 
todos, empresas, entidades, comer-
cios, agricultores y particulares, para 
hacer posible la rápida solución de los 
dos problemas. No nos dirigiremos 
directamente a nadie, ni nadie será 
molestado.
Apelamos, principalmente con motivo 
de las próximas fiestas navideñas tan 
propicias para no actos humanitarios, 
a la generosidad de todos y no dudan-
do que en un plazo brevísimo podre-
mos contemplar la total consecución 
de los dos objetivos tan indispensa-
bles. Lo agradecerán las Hermanas al 
facilitarles enormemente su benemé-
rita y admirable labor y lo agradecerán 
los asilados y los asistidos al poderles 
atender más perfectamente en sus 
necesidades. Muchas gracias.”
La Junta de l’Hospital, de conformitat 
amb el ple de l’Assemblea de la Mu-
tualitat celebrada el dia 11 de febrer, 
a la vista del donatiu inicial per a 

l’any 1962 i dels resultats similars que 
s’esperen per aquest any i en els suc-
cessius anys, ha acordat, mitjançant 
un empresti, procedir a la immediata 
ampliació de l’edifici, tenint en compte 
l’actual insuficiència d’habitacions i per 
tenir una major amplitud de  Serveis.
En els sis anys que porta d’existència 
la Mutualitat Sant Bernat, han estat 
directament beneficiats els seus afi-
liats de la següent manera:

Indemnització per enterraments 
971.656,00 pessetes

Indemnització per dol  
66.800,00 pessetes 

Indemnitzacions per hospitalitzats

46.625,00 pessetes

Indemnitzacions per invalidesa 
25.500,00 pessetes

Indemnitzacions per raigs X  
8.120,00 pessetes

Indemnitzacions per accident 
12,000,00 pessetes

Per metges especialistes  
151.900,00 pessetes

Total  1.282.601,00 pessetes

Quadre de prestacions i serveis 
de la Mútua
• Servei complert d’enterrament

• Dos-centes pessetes per dol

• Cinc pessetes diàries per hospitalització 
durant 90 dies any.

• Cinc-centes pessetes per invalidesa total 
i permanent en el moment de produir-se.

• Dops mil pessetes en cas de defunció 
per accident.

• Deu pessetes per sessió de Raig X.

• Visita de consultori o especialista den-
tista. 

• Visita consultori especialista otorinola-
ringòleg.

• Visita de consultori de oftalmòleg.

• Visita especialista infància.

• Dret a utilitzar la Sala de Parts de 
l’Hospital.

Les activitats de la Mútua Sant Bernat 
a més de la població d’Olesa s’estenen 
a les poblacions de Vacarisses, Mo-
nistrol, Collbató, Bruc, Esparregue-
ra, Abrera, Beuda Alta, Sant Esteve 
Sesrovires, Masquefa, Ullastrell i 
Viladecavalls.
El dia 24 d’agost de 1967, la Mutualitat 
de Previsió Social Sant Bernat tras-
passa, per voluntat de l’Hospital, el 

Servei Municipal de Pompes Fúnebres 
al mateix Hospital. 2.434 carnets que 
junt amb els beneficiaris son 8.627 
persones. El febrer de 1974, la mútua 
Sant Bernat es va veure obligada a 
incrementar la quota als seus afiliats 
d’un 60% per tal de anivellar la pu-
jada dels preus d’enterrament  degut 
a que el preu dels taüts s’han apujat 
un 100%.
L’Assemblea també va acordar pujar 
els preus de la indemnització  en 
metàl·lic dels enterraments dels afi-
liats que es facin en una altra localitat. 
Fins ara eren de 5.000 pessetes i seran 
de 11.000 pessetes. L’abonament en 
metàl·lic dels que comprin el nínxol o 
ja el tinguin en  propietat, que se’ls 
hi s’abonaven 200 pessetes, ara serà 
de 1.600. L indemnització que a més 
de l’enterrament se’ls hi abona en 
metàl·lic a les defuncions per acci-
dent i que era de 2.000 ptes. serà de 
5.000 ptes.
Al 1975, la  Mutua Sant Bernat com-
pleix el 20è aniversari de la seva 
fundació. No és una entitat de sector 
ni de grup. És una Mutualitat de tots 
els olesans sense excepció i sense 
classes ni categories. Va néixer el juny 
de l’any 1955 por un imperatiu local. 
L’obra de l’Hospital constava de qua-
tre parets d‘edifici y constava d’una 
Comunitat de Germanes Josefines. 
Però no és podia edificar per dins ni 
podia funcionar perquè no disposava 
de cap base econòmica ni de ninguna 
ni de cap font periòdica d’ingressos. 
Exclusivament depenia d’algun even-
tual petit donatiu, molt d’agrair, però 
insuficient per tirar endavant una obra 
molt necessària.
En conseqüència la institució estava 
molt propera a la seva desaparició. 
En aquestes circumstàncies va sorgir 
la feliç idea de la creació d’una Mútua  
que tramités i financés  tot el  referent  
al tema de l’enterrament  i que tots els 
possibles beneficis anessin anualment 
a l’Hospìtal com a donatiu. La població 
olesana es va bolcar en aquest pro-
jecte: dels 10.000 habitants d’Olesa, 
8.000 es van inscriure. 
Amb els anys la Mútua ha crescut amb 
la creació de quatre especialitats mè-
diques a càrrec de quatre especialistes 
que atenen gratuïtament els 8.800 
afiliats que hi ha actualment.
Degut a aquest creixement de la 
Mútua l’Hospital de Nostra Senyora de 
Montserrat ha pogut ampliar les seves  
dependències. Actualment les Germa-
nes Josefines atenen 28 avis d’Olesa.

A partir de l’any 1987 els ingressos 
de la Mútua van ser negatius. Aques-
ta Mútua tenia com a fonament els 
serveis d’enterrament i la prestació 
d’alguns serveis mèdics a l’Hospital 
de Nostra Senyora de Montserrat. El 
reglament que regulava l’assistència 
de mutualitats va anar variant amb el 
temps i era necessària una reestruc-
turació de la Mutualitat per adaptar-la 
a la legislació vigent. Davant aquesta 
situació, la junta va negociar la ven-
da amb unes quantes companyies 
d’assegurances. 
La companyia Santa Lucía va fer la 
millor oferta i es quedà amb la Mu-
tualitat Sant Bernat, respectant tots 
els associats, independentment de 
quotes, edat, drets adquirits, etcète-
ra. De tal manera que tots els afiliats 
varen continuar amb la mateixa co-
bertura que tenien de forma automàti-
ca. L’asseguradora Santa Lucía, per 
aquest acte comercial va fer donació 
d’un milió de pessetes a l’Hospital de 
Nostra Senyora de Montserrat. L’any 
1989, es va presentar el procés de 
dissolució de la “Mútua Sant Bernat” i 
al setembre del mateix any 1989 se’n 
va presentar la liquidació. 
La voluntat de traspassar el servei 
funerari d’Olesa a l’empresa de Mar-
torell Pomfusa, es va materialitzar el 
juliol de 2001, quedant-se també amb 
el personal contractat, i construir un 
tanatori amb el que s’hi prestaria el 
servei al municipi. El dia 30 de gener 
de 2002 es va signar finalment el 
contracte pel qual la Fundació deixava 
de cobrir el Servei Funerari a Olesa en 
favor de l’empresa Pomfusa de Marto-
rell, contracte que es va començar a 
complir a partir del dia 1 de febrer de 
2002. Amb l’abandó de la gestió del 
Servei Funerari a Olesa la Fundació 
va perdre la única font d’ingressos 
estable.

Elies
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Calendari Solidari 
2023
Ja s’està preparant el Calendari 
Solidari 2023 de l’Associació Santa 
Oliva per la inclusió, produït pel 
periòdic 08640. En aquesta edició, 
la 18ena, l’eix de les fotografies 
serà l’entorn familiar dels usuaris 
i usuàries de l’entitat en activitats 
lúdiques o d’esbarjo, imatges 
tomades dins dels seus llars. El 
Calendari Solidari 2023 estarà a la 
venda a partir dels primers dies de 
desembre a les botigues del poble 
i els beneficis seran destinats a 
l’associació.

Olives, oli, Olesa
Per al proper dissabte 12 de nov-
embre, la Fundació Agrícola Olesa-
na proposa una jornada dedicada 
a l'oli i les olives on es visitarà el 
molí de l'oli per veure com és el 
procés d'elaboració. L'activitat es 
complementarà amb una excursió 
per veure les oliveres Palomar i un 
tast d'oli.
L’objectiu de l’activitat, que co-
mençarà a les 10 hores, és promo-
cionar l’agricultura i sector primari 
d’Olesa i, en especial, l’oli d’Olesa. 
L’activitat començarà al Portal de 
Santa Oliva i durant l’arribada dels 
participants, romandrà oberta la 
capella de Santa Oliva per tal de 
que es pugui visitar.
Posteriorment, es visitarà una 
finca emplaçada al pla de can 
Llimona en la qual un pagès de 
la Fundació Agrícola Olesana farà 
una demostració de com es fa la 

recol·lecció d’olives de manera 
artesanal.
Posteriorment, el grup de partici-
pants retornarà al nucli urbà fins al 
molí d’Oli (carrer de la Clota) per 
veure la transformació de l’oliva 
en oli. Pern acabar, es farà un tast 
d’oli d’oliva de la varietat Palomar. 
Es recomana inscripció prèvia a 
rutes@olesademontserrat.cat.

Curs
Si vols millorar la teva candidatura 
a l’hora de la recerca de feina, el 
departament de Promoció Econò-
mica proposa el curs “Fes un 
vídeo-presentació per millorar la 
teva candidatura”, adreçat a les 
persones interessades en conèi-
xer noves eines en aquest procés 
i que necessitin millorar les seves 
possibilitats.
La formació, gratuïta, es farà els 
dies 21 i 23 de novembre, de 9:30 
a 13:30 hores, a Cal Rapissa i està 
organitzada per l’Ajuntament.

Poesia “voluntària”
El passat 28 d’octubre, el regidor 
de Benestar Social, Jordi Martínez, 
i la presidenta de l'Associació de 
Voluntaris d'Olesa, Mari Carmen 
Manzanares, han presidit a la Casa 
de Cultura, l’acte d'entrega del 26è 
Concurs de poesia que organitza 
l'entitat.
El jurat ha acordat, per unanimitat, 
els següents premis: Primer premi 
i premi del jurat popular: “Marona” 
de Sadurnín Paltor; Segon premi: 
“Víctimes”, de Carme Fuillerat, i 

Tercer premi: “Ha tornat l’aplec”, 
de Miquel Guillamon i “Elejía a un 
padre”, de Samuel Rodríguez. El 
jurat ha estat integrat per Maria 
Mercè Boada, Júlia Alert, Elvira 
Cassi, Marta Puig i Antoni Pérez.

Creixen Povill
L’escola afronta amb molta il·lusió 
i confiança els reptes futurs. La 
trajectòria de Creixen Povill, una 
escola compromesa i de referència 
a Olesa es veurà reforçada amb 
l’aportació dels que fins ara han 
format part de l’escola i de les 
noves incorporacions. Des de la 
il·lusió i la responsabilitat és que 
us presentem la següent compo-
sició del nou equip directiu.
José Ramón Bertolín (Direcció). 
Historiador i Máster en direcció de 
centres. Ha estat i encara fa i se 
sent mestre. Ha estat director de 
Batxillerat a l’Escola Sant Gervasi 
de Mollet, secretari a la Fundació 
Sant Gervasi per a desenvolupar 
programes d’innovació pedagògi-
ca. Des de 2017 és director peda-
gògic a Creixen Educació. 
Esther Nolla (Direcció). Mestra 
especialitzada en atenció a la 
diversitat i màster en direcció i 
lideratge de centres educatius. 
Amb una àmplia experiència com 
a docent, especialitzada principal-
ment a l’atenció inclusiva, inicia 
la seva trajectòria a l’escola l’any 
2008 i és present a l’equip directiu 
des del 2011.
Ana Andrés (Cap d’etapa d’infantil 
i primària). Mestra especialista 
de música amb estudis de piano, 
contrabaix i baix elèctric. Formada 
en diferents metodologies de la 

didàctica musical i en l’aplicació de 
les noves tecnologies a l’aula. Tre-
balla a l’escola des de l’any 2006 i 
és membre de l’equip directiu des 
del curs passat.
Jordi Cerdeira (Cap d’etapa d’ESO). 
Professor de ciències a l’ESO, fa 
classes de química i ciències na-
turals i és un dels responsables 
de l’orientació professional. Tre-
balla a l’escola del 1995 i ha estat 
membre de l’equip directiu durant 
diversos períodes.
Per altra banda, l’escola va rebre 
els resultats dels exàmens oficials 
d’anglès que el nostre alumnat 
de 4t d’ESO va realitzar el passat 
més de juny. I els resultats són 
més que satisfactoris; tots els i les 
alumnes han aprovat les diferents 
fases dels exàmens, obtenint així 
la pertinent acreditació oficial. 
Una gran notícia, que va en con-
cordança amb els bons resultats 
obtinguts a les proves d’anglès 
de l’avaluació externa de 4t d’ESO 
que es van realitzar, com cada 
curs, a nivell de tot a Catalunya. 
El nostre alumnat va obtenir uns 
resultats molt satisfactoris, per 
sobre de la mitjana de Catalunya.
Escola Creixen Povill

Coral
“Les Veus d'Ariadna” som una co-
ral de l'Associació Ariadna que llui-
ta contra la malaltia del càncer de 
mama i necessitem persones que 
els hi agradi la música i sobretot 
cantar. Tenim un ampli repertori 
de cançons de diferents èpoques, 
així que si vols formar part de la 
coral pots venir els dijous de 20 
a 21:30 hores a l’entitat, carrer 
Metge Carrera, 80, entresòl 3ª.
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25 anys d’Ariadna
La Generalitat ha lliurat un reco-
neixement a les associacions de 
Catalunya que aquest any cele-
brin 25 anys, i per aquest mo-
tiu l’Associació Ariadna ha estat 
convidada al Palau de Pedralbes 
el passat 2 de novembre, per a 
rebre el guardó. A la foto, la pre-
sidenta Carme Jorba i la secretària 
Assumpta Tarragó. Enhorabona!

Voluntaris olesans
Hem tingut un octubre molt carre-
gat d’activitats, sortida a la casa 
museu d’en Pau Casals al Vendrell, 
xerrada-conferència a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra de Martorell, el 
26è Concurs de Poesia, els tallers 
de jocs, cinema, ball en línia, mu-
sicoteràpia, els controls de cons-
tants vitals als barris, la celebració 
de la Castanyada i la festa home-
natge a la gent gran i centenària 
(Rosa Flores García i Juan Castellet 
Sureña) entre d’altres.
A l’Associació Voluntaris d’Olesa no 
descansem i per al novembre te-
nim planificades més coses. Apart 
dels tallers habituals, hem prepa-
rat una nova sortida, en aquest cas 
al teatre Condal de Barcelona, on 
110 olesans/es podran gaudir del 

musical “Golfus de Roma”. També 
proposem una xerrada sobre la 
prevenció de l’artrosi, a càrrec 
de la fisioterapeuta Marta Torres, 
per al proper 17 de novembre. El 
dissabte 19 de novembre a les 10 
hores, farem una nova sessió de 
Reiki a la sala polivalent de l’AVO 
i mantenim els controls de cons-
tants vitals (pes, tensió arterial 
i glucèmia) als barris: el 19 de 
novembre, a La Central; el 24 de 
novembre, al Casc Antic, el 25 de 
novembre, a la Rambla i el 28 de 
novembre, al Centre Cívic Sant 
Bernat, tots a les 17 hores. Us hi 
esperem!

Poesía

Julio Puyo Méndez tiene 46 años y 
comenzó a escribir desde su ado-
lescencia, donde comenzó a gestar 
su primer libro “La religión de los 
suicidas” una antología poética 
sobre temas controvertidos y en 
un tono claramente provocador y 
reflexivo, y que finalmente pudo 
publicar el año pasado. Actual-
mente vive en Olesa, es operario 
de la SEAT y aquí va una muestra 
de su obra.

Blues del fin de la noche
En un oscuro y perdido bar
los gatos ya no visten de negro
se me acabaron las copas que tomarme
se me acabaron los nombres que ponerme
se me acabaron las caras que probarme

y mis sueños perdidos
son pedazos de vida que un vagabundo 
recogerá
en una calle olvidada

Recordando mi ahogada existencia
como una copa que se derrama
como una llama que se apaga
a cada paso que da

El ayer fue un recuerdo
el ahora es un sueño
y el mañana es una soga
que presionará tu cuello

En una calle olvidada
hay miles de evas esperando
que muerdas su manzana
recibiendo
de la verdad las puñaladas

El hombre
que solo era un muñeco de trapo
ahora es una enfundada vergüenza
blindada con amianto
escupiendo, blasfemando
y negándose a labrar 
los huertos del pasado

Empreses, entitats  i serveis
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Balón de Oro
El próximo 11 de diciembre se 
realizará la gala del Balón de Oro, 
organizada por la Fundación Zorrito 
y todo lo recaudado en la venta de 
entradas irá destinado a la Mara-
tón de TV3, este año en ayuda a 
quienes padecen problemas car-
diovasculares. 
Desde las 17 horas, al Escorxador, 
la organización promete actuacio-
nes sorpresas y la entrega de los 
siguientes premios:
- Balón de oro fútbol sala
- Balón de oro fútbol
- Balón de oro fútbol sala femenino

- Balón de oro fútbol femenino 
- Golden Boy fútbol Sala
- Golden Boy fútbol
- Golden Girl
- Portero del año fútbol
- Portero del año fútbol sala
- Portera del año 
- Entrenador del año fútbol sala
- Entrenador del año fútbol campo
- Inclusión en el salón de la fama 

del fútbol olesano 
- Méritos deportivos 
- Árbitro del año
- Gol del año 

A la selecció!
Els passats diumenges 23 i 30 
d’octubre, la selecció catalana de 
futbol ha organitzat uns entrena-
ments per escollir els 12 represen-
tants de Catalunya al Campionat 
d'Espanya, i entre els candidats 
hi ha 11 olesans/es que han estat 
convocats/des: Andreu Vadillo 

(benjamí), Elaine Silva, Adrian Mo-
reno, Hugo Soto, Cesc Barrahona 
i Xavi Martin (alevins), i Laia Ce-
lla, Alex Masa, Hugo Trujillo, Kike 
Martinez i Roger Font (infantils). 
Enhorabona!

Nit de l'Esport Local
La  Reg idor ia  d ’Espor t s  de 
l’Ajuntament celebrarà el proper 
18 de novembre la cinquena edició 
de la Nit de l’Esport Local, una festa 
que té com a objectiu reconèixer 
els mèrits esportius dels i les espor-
tistes del municipi aconseguits en 
la passada temporada 2021-2022, 
alhora de celebrar una gran festa de 
l’esport local i ser un punt de troba-
da per a les entitats esportives, els 
i les seves esportistes i també les 
famílies. Les diverses modalitats 
d'aquests premis volen distingir 
l'esforç esportiu femení i masculí, 

Esport
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tant individual com d'equip, com 
altres reconeixements vinculats al 
foment de l'esport local.
La cita serà a l’Escorxador, a partir 
de les 19 hores.

El petit campió
Amb només dos anyets, el pilot 
olesà Pau Sabaté Arcas va co-
mençar a anar en moto i des dels 
5 anys va estar participant en dife-
rents campionats regionals.
L'any passat, amb 9 anys es va 
proclamar campió d'Endurets de 
Catalunya i aquest any amb tan 
sols 10 anys s'ha proclamat campió 
d'Endurets de Catalunya, campió 

de Trams de Catalunya i campió 
d'Espanya d'Enduro Infantil a la 
categoria 65cc.
El petit pilot vol agrair la col·laboració 
i l'ajuda rebuda als seus patroci-
nadors: @salter_fitness, @sixl-
yon_bikes, @suspensioneshrg, @
wp_hrg, @txokoabarcelona, @
bradol_racing, @ktechsuspension, 
@a2_team_, @yasuniofficial, @
calzadosdiazlopez, @kidmxstore, 
@moto_club_segre ja que, sense 
ells no hagués estat possible la 
seva participació. El podeu seguir 
a l’Instagram @pau.s__5

08640
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g Me ofrezco como cuidadora de 
gatos a domicilio, por horas o 
días. Tel: 679 683 299 (Mari-
an). 

g Es lloga garatge per a cotxe petit, 
moto, bicicletes o traster, al Pas-
seig del Progrés. Tel: 692 969 151.

g Venc ampli estoc de bolígrafs i 
retoladors (Pilot, Pentel, Uni-
ball, Rotring, Bic, etcètera) a 
molt bon preu. Contactar al tel: 
635 810 173

g Se ofrece empleada doméstica: 
joven responsable y con muchas 
ganas de trabajar limpiando, con 
cuidadoso detalle, casas y pisos 
para dejarlo reluciente. Precio a 
negociar, Teresa, tel: 689 533 153.

g Vendo plaza de parking en 
garaje comunitario junto a 
Rambla de Catalunya; entrada 
por calle Barcelona 67-69 (bajo 
Plaza del Estatut). Tel: 669 142 
382.

g Ofrecemos huertos de ocio en el 
pueblo en alquiler (desde 25m2) 
para que puedas disfrutar de tu 
propio huerto y recolectar vues-
tros propios vegetales. Tel: 627 
956 668.

g Estudiant de Batxillerat s'ofe-
reix per passejar animals de 
companyia, repartir fulletons, 
o altres per Olesa. Tel: 617 367 
877 (Aleix).

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

g Alquilo habitación preferente-
mente para mujer, se comparte 
todo el piso. Tel: 654 308 319.

g Plaza de parking en venta en el 
barrio de La Central. Acceso con 
rampa y para coche pequeño, tie-
ne 12 m2. Tel: 673 859 199.

g Licenciada en Educación In-
fantil se ofrece para canguro, 

limpieza y pasear animales de 
compañía. Tel: 684 153 751 
(Gabriela).

g Tècnica sociosanitària ofereix ser-
vei integral a gent gran i persones 
dependents. Tel: 610 346 499 
(Susana).

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

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

g Me ofrezco como cuidadora de 
niños pequeños y para pasear 
animales de compañía. Tel: 689 
533 153 (Teresa).

g Auxiliar de enfermería, con título 
oficial busca trabajo en Olesa y 

alrededores, también puedo ha-
cer de canguro, cuidar personas 
mayores, como asistente del ho-
gar; tengo experiencia con niños y 
mayores, disponibilidad inmediata, 
precio a convenir. Tel: 690 340 
088.

g Dona amb experiència s'ofe-
reix per a cuidar gent gran i 
realitzar tasques de la casa. 
Tel: 93 778 1319 / 671 245 348 
(Anna Maria).

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, excepte els ressaltats que 
es cobren per paraula. Per a la pu-
blicació, només ens has d’enviar un 
text no superior a 15 paraules a pe-
riodic08640gmail.com, o al tel. 626 
684 065. 
El periòdic no es fa responsable de 
possibles canvis de preus o modifi-
cacions de les ofertes. Els anuncis 
romandran publicats durant dos 
mesos.

Fora de joc
Des de fa uns mesos, l'entrada Sud d'Olesa compta amb una rotonda d'ac-
cés al poble que ha portat un cert ordre en la circulació de vehicles i en ser 
nova destaca per les senyalitzacions i l'obra acabada de fer. Uns metres 
més endavant, quan els vehicles entren al poble i Olesa d'alguna manera 

els dóna la benvinguda, ens trobem amb una xerrada rovellada que informa 
el nom del poble, decorada amb restes de cartells arrencats i matisat amb 
diversos tipus d'arbustos que arrodoneixen una primera imatge de poble 
força abandonada...
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Novembre
Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (28), Alba Domínguez Puig (22), Ana Cintas Gómez (31), Aurora Martín Díaz (52), Carlos Tejero 
Sánchez (30), Carme Jordà (88), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (87), Claudia Fernández Bagán, Claudi Párraga Jabares (19), 
Claudia Reche (25), Cristian Monton Corchero (27), Cynthia Leandro Ramos (46), Daniel Arroyo Moss (16), Daniel Ribas Batalla (27), Da-
niel Royo Espejo (21), Emili Ribas Carreras (92), Ester Benito González (81), Eulalia Colomer Pujol (54), Hugo González Esteban (18), Iván 
Olivé Bermejo (50), Jaume García Vallés (68), Javier Mendiola Aranda (60), Jordi Bayona Carrasco (49), Jordi Povill Ubach (84), José Oliver 
Vidal, Laia Montes Porta (26), Laura Llimona Colomer (18), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (79), Mar Zhen (19), Marc Solà Ra-
mos (32), Mari Carmen Ruiz Ruiz (60), Maria Angeles Zamora García, Maria Costa Pallarós (85), Maria Valero Ojeda (86), Marianne Mesman 
(72), Meritxell Cortés Vicente (26), Montserrat Termens Mestres (85), Núria Jorba Picañol (65), Núria Maldonado Solà (21), Oscar Lozano 
(50), Raquel Vicente Torrijo (43), Ricard Simon Bosch, Rosa Arcarons (62), Rosa Arévalo (48), Sandra Monton Corchero (27), Sergio Robles 
(43), Teresa Pedrero Casas (65), Toni Matas Ramos (46), Trini Camprubí (66), Victoria Conterno (23).

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).

08640

Per molts anys!

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

el Nadal!
Prepara

Guaita
Desídia, deixadesa, manca de 
planificació o de decisió política... 
molts podrien ser els factors que 
han provocat l’estat actual del 
sector de les barbacoes al costat 
del riu. Pocs bancs i taules i la 
majoria, destrossats, barbacoes 
brutes i molt malmeses. Un espai 
d’esbarjo per a les famílies i els 
amics està en ruïnes... i des de fa 
molt de temps...

Tal dia com avui

2 de novembre de 1879
Neix Lleó Trotsky, revolucionari 
rus.
3 de novembre de 1946
Es constitueix la UNESCO, orga-
nisme de l’ONU per a l’Educació, 
la Ciència i la Cultura.
4 de novembre de 1950
L’Assemblea General de l’ONU 
revoca la condemna a l’Espanya 
de Franco.
5 de novembre de 1813
Aixecament a Cuzco (Perú) con-
tra la dominació espanyola.

6 de novembre de 1861
Neix James A. Naismith, inventor 
del bàsquet.

7 de novembre de 1990
L’actor Fernando Rey i el cineasta 
Pedro Almodóvar reben els Pre-
mis Nacionals de Cinematografia.

9 de novembre de 1282
Martí IV excomunica Pere III 
d’Aragó i en qüestiona el tron 
reial. El papa col·labora amb les 
tropes franceses per evitar el 
domini de la corona catalanoara-
gonesa a la Mediterrània.

9 de novembre de 1810
Decret de les Corts de Cadis pel 
qual es concedeix, per primera 
vegada a Espanya, la llibertat 
d’impremta.
14 de novembre de 1938
Final de la batalla de l’Ebre, la 
més llarga i sagnant de tota la 
guerra civil. El bàndol republicà 
hi té setanta-cinc mil baixes i el 
franquista, seixanta mil.
15 de novembre de 1986
Els governs de Cuba i Espanya 
arriben a un acord per al paga-
ment de les indemnitzacions a 
espanyols els béns dels quals van 
ser expropiats després del triomf 
de la revolució cubana.
19 de novembre de 1819
Inauguració del Museu del Prado 
(a Madrid, Espanya).
29 de novembre de 1899
Es funda el Barcelona Futbol Club.

Font: Arxiu Municipal
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