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Els Reis, el Pare Noel i el Cagatió 
aposten pel Comerç Local 

I tu?
Amb tu ens fem més grans.
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La nova solució 
tecnològica 
bus4.me ha rebut 
el premi Agenda 2030 
a la millor contribució 
als ODS realitzada 
en una PIME. 

L’Ajuntament de 
Barcelona atorga aquests 
premis per reconèixer 
i difondre iniciatives 
innovadores amb un 
impacte mesurable en la 
consecució dels Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible a la ciutat.
Aquest guardó reconeix 
l’impacte directe en 

els ODS de bus4.me, 
l’innovador sistema de 
transport sensible a la 
demanda que ofereix una 
mobilitat sostenible als 
municipis, facilitant també 
l’autonomia i l’accessibilitat 
per a tothom. 

Carme Pros, CEO del 
GrupTG DX, ha sigut 
l’encarregada de recollir el 
premi a l’acte celebrat el 
dimarts 29 de novembre 
a l’Auditori de Barcelona 
Activa. Pros ha agraït 
el premi al jurat i als 
treballadors i treballadores 
que han fet possible tirar 
endavant el projecte de 
bus4.me. Així mateix, 
ha assegurat que 
“bus4.me és la solució 
de les administracions i 
empreses compromeses 
amb el medi ambient i 
interessades en oferir 
una mobilitat més 
sostenible”. És un sistema 
ideal per obrir noves vies 

de negoci, amb línies 
enfocades a millorar la 
mobilitat col·lectiva en 
àrees amb baixa densitat 
de població. 

El servei de transport a 
la demanda s’adapta 

diàriament a les neces-
sitats reals de mobilitat. 
bus4.me ja s’ha 
implementat amb èxit a 
les línies Clic.cat de la 
Generalitat de Catalunya, 
aconseguint una mobilitat 
més sostenible i eficient.

bus4.me, un projecte 
de TGO DX, rep el 
premi Agenda 2030 de 
l’Ajuntament de Barcelona  
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A la recerca...
L’Ajuntament, amb el suport econò-
mic de l’empresa Kao Corporation, 
ha convocat una nova Edició dels 
Premis de Recerca Vila d’Olesa; del 
Batec Jove per a treballs de recerca 
de Batxillerat i projectes de Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà i Superior; i 
del Premi de Recerca de Perspectiva 
de Gènere.
Els treballs (en qualsevol de les dife-
rents modalitats i categories) s’han 
de lliurar presencialment o telemàti-
cament a l'Ajuntament abans del 24 
de febrer.
El Premi Recerca Vila d’Olesa consta 
de dues modalitats adultes: la Cièn-
cia Oberta, per a treballs científics de 
doctorat, de fi de màster o publica-
cions relacionats explícitament amb 
un tema olesà o d'interès olesà; i el 
la categoria Impulsa, per a treballs 
fets per un olesà o una olesana en 
qualsevol àmbit de la ciència. 
Pel que fa a la convocatòria de la 

28ena edició del Premi Batec Jove, 
que també compta amb el patrocini 
d'Olesa Ateneu, el premi s'adreça a 
l’alumnat de Batxillerat i de Cicles 
Formatius de grau mitjà i superiors 
dels centres escolars olesans. També 
s’accepten treballs d’alumnes d’Olesa 
que estudiïn fora de la vila o bé de 
joves provinents d’altres centres 
d’estudi externs a l’àmbit local que 
hagin destacat en treballs de recerca 
amb temàtica d’interès olesà. 
També es convoca el Premi de Recer-
ca amb Perspectiva de Gènere que ja 
va per la 4a edició. Té 2 categories: 
adults i juvenils. Aquest guardó pre-
tén impulsar els treballs de recerca 
de l’alumnat olesà i els treballs re-
alitzats per un olesà/-na en l’entorn 
universitari amb continguts vinculats 
amb les aportacions de les dones en 
diferències temàtiques al llarg de la 
història, aportacions i recerques en-
torn el gènere, la violència masclista, 
les diferents corrents del feminisme 
i/o la diversitat sexual i la història del 
col·lectiu LGTBIQ+.
La convocatòria dels premis d'aquest 
2023 inclou també la Menció Pas-
sionarium —que vincula el Centre 
d’Estudis Passionarium als Premis 
de Recerca Vila d’Olesa—, als tre-
balls presentats al Premi Recerca 
Vila d’Olesa en modalitat de Cièn-
cia Oberta o Premi Batec Jove Vila 
d’Olesa quan un treball destaqui per 
la vàlua de la recerca en l’àmbit del 
fenomen passionístic.

Terrasses
Els propietaris d’establiments 
d'hostaleria i/o restauració podran 
presentar les sol·licituds per a la 
col·locació de mobiliari a la via pú-

blica fins al proper 15 de desembre.
Per fer la sol·licitud d’ocupació de via 
pública per a taules i cadires en esta-
bliments de restauració (restaurant, 
bar, cafeteria, granja, gelateria o 
similar), caldrà presentar la instància 
juntament a l’annex corresponent 
indicant el nombre de taules que 
es demanen. La documentació es 
complementarà amb una còpia de la 
pòlissa de responsabilitat civil on fi-
guri expressament que l'import asse-
gurat és de, com a mínim, 300.000 € 
i que inclou explícitament la terrassa, 
així com l’últim rebut vigent. En cas 
de tenir concedida la llicència anual 
d’ocupació, no serà necessari aportar 
la pòlissa, però sí el rebut.
La tramitació es pot fer es pot fer a 
través de l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na (OAC) sol·licitant cita prèvia o bé 
telemàticament a través de l’apartat 
de Tràmits de la Seu Electrònica del 
web municipal.

Paüles
L’Ajuntament està reformant l’antic 
convent de les Germanes Paüles (c/
Santa Oliva, 34) per tal de fer-lo 
habitatge social de manera temporal, 
complint així amb la voluntat de la 
congregació que ho va cedir.
A aquest espai se li vol donar un 
ús de primer acolliment a aquelles 
persones que han patit un incendi a 

casa seva, desnonament, o que per 
circumstàncies vàries d’emergència 
social han hagut de marxar de la seva 
residència habitual i es podran ubicar 
aquí fins que troben un allotjament 
definitiu.
El convent de les germanes Paüles és 
una propietat molt gran, i on ara es 
fan els treballs és a la part que dona 
al carrer de Santa Oliva, a l’espai 
que ocupen quatre casals. Les obres 
de reforma han aprofitat l’estructura 
que tenia l’antic convent, amb zones 
comunes com menjador, cuina i re-
bost, situats a la planta baixa; i zones 
amb privacitat com les habitacions, a 
les plantes primera i segona. En total 

Això passa al poble
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Això passa al poble (cont)
té capacitat per acollir 10 unitats fa-
miliars (un màxim de 25 persones).
Les Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül es van establir a Olesa 
l'any 1929, en aquesta casa que els 
va donar la família Puigjaner i que 
estava destinada a una de les seves 
filles, Ampar, monja d'aquesta ordre. 
Al llarg dels 90 anys que van estar al 
municipi van dedicar el seu treball a 
tasques socials com atenció domici-
liària a malalts, cura de nens i nenes 
a la llar d'infants, ajuda amb menjar, 
roba i material als més necessitats, 
i atenció a la gent gran. D’aquesta 
manera es compleix amb la voluntat 
que va manifestar la congregació 
eclesiàstica, que va cedir l’immoble 
a l’Ajuntament amb el requisit que 
tingués un ús social.

Salut Municipal
El saló de plens de l'Ajuntament va 
acollir el passat 30 de novembre, 
la celebració de la segona Taula de 
Salut Municipal. L’òrgan, que es va 
crear el juny de 2022, fomenta la 
coordinació dels programes i les 
intervencions de l’administració, les 
entitats privades i la iniciativa social 
del municipi d’acord amb els criteris 
del Pla Local de Catalunya, la Cartera 
de Serveis i el Pla Local de Salut.
L’alcalde d’Olesa va presidir la tau-
la que també va comptar amb la 
participació de referents sanitaris 
i membres d’entitats ciutadanes i 
sociosanitàries del municipi, agents 
de salut i representants dels grups 
polítics municipals, així com perso-
nal tècnic del Departament de Salut 
Pública de l'Ajuntament. L’objectiu 
d’aquestes convocatòries, que se 
celebren dues vegades l’any, és con-

solidar el treball en xarxa a través 
d’un espai de trobada per fer segui-
ment de projectes, vetllar perquè 
les actuacions previstes es duguin a 
terme, i compartir i trobar solucions 
a propostes en matèria de salut.
A la segona Taula de Salut Municipal 
també hi han intervingut represen-
tants del CAP Olesa per explicar com 
evoluciona el grup de treball de salut 
comunitària. Quant a la prescripció 
social, que va quedar aturada a causa 
de la pandèmia, s’ha reprès oferint 
un mecanisme a través del qual els 
professionals identifiquen activitats 
de la comunitat a les quals el pacient 
pot vincular-se per millorar la seva 
salut i benestar. 

1000 euros per olesà
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el 
pressupost municipal per al 2023, 
que ascendeix a una mica més de 
25 milions d’euros (exactament 
25.153.103€), dels quals 1.538.340 
euros es destinaran a inversions. La 
diferència del pressupost respecte el 

2022 és d’un increment del 6,9%, 
1.578.322 euros.
Des del govern municipal, integrat 
per Bloc Olesà i Junts per Olesa, s’ha 
destacat que “aquests ha estat un 
pressupost molt complicat d’elaborar 
per l’elevada pujada dels subminis-
traments elèctrics i de l’IPC. S’ha fet 
un gran esforç per poder retallar en 
d’altres àmbits i poder mantenir els 

serveis a la ciutadania. Això també 
es possible per les petites pujades 
que es van aprovar a les ordenances” 
va apuntar l’alcalde d’Olesa, Miquel 
Riera. I és que els pressupostos per 
a l’any 2023 preveuen un increment 
de fins a un 45,48% de la despesa 
d’electricitat, i un 54,65% de la des-
pesa de gas, respecte l’any anterior. 
En total, un increment de 523.524 € 
respecte el 2022.
En l’àmbit de les despeses s’ha prio-
ritzat destinar recursos econòmics 
en l'àrea de Recursos Humans Medi 
Ambient, Gestió de l’espai públic i 
Ensenyament. En l’àmbit dels in-
gressos, el pressupost preveu més 
ingressos per l’increment de taxes 
per millorar la cobertura d'aquestes 
respecte del cost del servei, dels 
impostos i de la participació dels 
ingressos de l’Estat. El pressupost 
d’ingressos, i per tant el de despe-
ses, s’ha incrementat 523.000 euros 
respecte l’anterior, per l’actualització 
de les ordenances fiscals per al 2023.
Pel que fa a la despesa, les partides 
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Això passa al poble (cont)

que més s’incrementen son la de 
Personal, un 6,7%, per l’actualització 
de sous dels treballadors municipals; 
i Ensenyament, Medi Ambient i Via 
pública. Ensenyament, per la nova 
concessió de les dues llars d’infants 
municipals Taitom i La Baldufa; i Via 
Pública, per afrontar l’elevat incre-
ment de subministraments com el 
gas i la llum dels edificis municipals, 
escoles, equipaments esportius i 
enllumenat de carrers.
Una de les àrees que té més inversió 
és la de Serveis Socials, en la línia 
dels darrers anys. Aquest depar-
tament està dotat amb 1.552.316 
euros (71.424 euros més que l’any 
anterior, un 4,82%). Va destacar que 
el 50% del pressupost del departa-

ment, 723.285 euros, s’hi destina al 
SAD, al Servei d’Assistència Domi-
ciliària. La resta es reparteix entre 
diferents serveis com la teleassis-
tència, mediació i teràpia familiar, 
Centre Obert 168.425 euros, el Taller 
ocupacional de Can Comelles, el ser-
vei de prevenció a les drogodepen-
dències Cabalbaix, o per urgències 
socials i la targeta moneder.

Documentació
El Centre de Documentació del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) La Teixidora, que fins ara es 
trobava a l’edifici dels Safaretjos, 
s’ha incorporat al fons de la Biblio-
teca Santa Oliva, creant un catàleg 
renovat amb més d’un centenar de 
documents actuals i de qualitat sobre 
les temàtiques de gènere, feminis-
mes i diversitat afectivosexual.
Marta Puig, directora de la Biblioteca 
Santa Oliva, ha explicat que, abans 
d’incorporar el fons del SIAD, es va 
revisar el que hi havia a la bibliote-
ca “i es va comprovar que hi havia 
molts documents obsolets, antics i 
poc atractius que feia molts anys que 
no sortien en préstec”. Puig també 
ha destacat que “ara tenim un fons 
actualitzat amb llibres editats recen-
tment i que han passat un filtre de 
qualitat dels experts del Servei de 
Biblioteques”.
D’altra banda, el nou Centre de Do-
cumentació s’ha integrat al catàleg 
de la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals de Catalunya (Aladí). En aquest 

sentit, la directora de la Biblioteca 
Santa Oliva opina que el nou fons és 
“interessant i diferent” i, més enllà de 
les persones usuàries del municipi, 
comptarà també amb la demanda 
de préstec des d’altres biblioteques.

Aigua
Olesa publica un ban municipal per 
aplicar limitacions i restriccions als 
usos que s'abasteixen de la xarxa 
d'aigua potable, recollides en el 
Pla especial d'actuació en situació 
d'alerta i eventual sequera (PES). 
I és que el municipi està a la zona 
de l’embassament del Llobregat que 
s'ha declarat en alerta per sequera 
conjuntament amb els embassa-

ments del Ter i el de Darnius Boade-
lla. Les restriccions d'aigua arriben 
a 514 poblacions de 27 comarques, 
i 6,7 milions d’habitants, el 80 % de 
la població catalana.
La sequera persistent que afecta Ca-
talunya, i que està causant un nivell 
molt baix de reserves als pantans, 
ha comportat l’entrada en vigor de 
mesures d'estalvi d'aigua a tots els 
municipis del sistema Ter Llobregat, 
entre ells Olesa. Els cabals dels rius 
estan per sota dels 210 h3 i els 
embassaments, tan sols al 34 % 
de capacitat. A més, les previsions 
no apunten que hi hagi d’haver cap 
tongada de tempestes i pluja que 
facin revertir la situació a curt o mitjà 
termini.
A nivell domèstic, les restriccions no 
afecten l'ús de boca de l'aigua (cui-
na, dutxa, rentat de roba...), però 
sí que restarà prohibida fins a nova 
ordre l'omplerta de piscines amb 
aigua potable -llevat de comptades 
excepcions-, i tampoc no es poden 
rentar cotxes a casa ni regar jardins 
més de dos dies per setmana.
Entre les mesures d'estalvi, n'hi ha 
d'adreçades al reg. En aquest sentit, 
en jardins particulars es limita el reg 
un màxim de dos cops per setmana, 
i caldrà regar quan no hi ha sol (de 
20 a 8 hores). El reg s’ha d’adaptar 
a les condicions de temperatura i 
humitat del terreny i ha de ser el 
mínim indispensable.
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Guaita
Un carreró, un passadís... on és? 
Ho sabeu? Quina història hi ha al 
darrera d’aquest espai?

Tal dia com avui
1 de desembre de 1307
Jaume II el Just, seguint el pro-
cés iniciat pel rei de França, Felip 
el Bell, ordena la persecució dels 
templers a la corona d’Aragó. Les 
propietats dels membres d’aquest 
orde seran expropiades, i molts 
d’ells acabaran condemnats com 
a heretges.

5 de desembre de 1705
Comencen les darreres Corts Ge-
nerals al Palau de la Generalitat, 
convocades per l’arxiduc Carles 
III. Aquesta institució serà abolida 
per Felip V el 1714, després de la 
guerra de Successió.

7 de desembre de 1492
El pagès Joan de Canyamars in-
tenta assassinar Ferran II, durant 

una visita dels Reis Catòlics a Bar-
celona. El regicida és pres imme-
diatament i morirà en ser mutilat, 
lapidat i incinerat.

15 de desembre de 1976
Se celebra el referèndum per a la 
Llei de la reforma política, convo-
cat per president Adolfo Suárez. És 
aprovat per àmplia majoria, cosa 
que permetrà la supressió de les 
corts franquistes i la democratit-
zació de l’Estat.

30 de desembre de 1930
Arriba el primer tren cremallera al 
santuari de Núria (el Ripollès). Fins 
a aquell moment només s’hi podia 
accedir després de realitzar una 
dura ascensió, a peu o a cavall.

31 de desembre de 1148
Ramon Berenguer IV acaba la con-
questa de Tortosa al califa almorà-
vit Al-Muzaffar. Després conclourà 
les campanyes de Lleida (1148), 
Miravet (1152) i Siurana (1153).

31 de desembre de 1229
Jaume I entra vencedor a la ciutat 
de Palma després de conquerir 
l’illa de Mallorca al soldà almohade 
Abu-I-Ala Idris al-Mamun. Aquesta 
conquesta permetrà obrir les no-
ves rutes comercials cap al Medi-
terrani, a la vegada que donarà a 
l’illa la condició de regne.

Font: Arxiu Municipal

Fora de joc
Calia fer malbé aquesta obra 
d’art del pintor Carles Arola? Sou 
conscients els que l'han arruïnat? 
La podran reparar?
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Correu

Bon Nadal
A inicis d’any esperàvem superar la 
covid. La vacunació ha permès deixar 
enrere les hospitalitzacions massives 
i relaxar les mesures de contenció. 
També teníem grans expectatives 
dipositades en els projectes de tran-
sició econòmica i, malgrat que el país 
ha recuperat la vitalitat econòmica i 
l'atur baixa, l'ombra de la guerra, la 
crisi energètica i la inflació amenacen 
els incipients signes de recuperació i 
agreugen la situació de moltes famí-
lies i empreses, que no saben com 
fer front a una factura energètica 
desmesurada.
Aquest Nadal, el nostre propòsit per 
a l'any nou serà un desig de pau i 
llibertat. Potser no es pot solucionar 
la guerra d'Ucraïna ni la crisi ener-
gètica des del món local... O potser 
sí. Hem superat una crisi global i una 
pandèmia gràcies a l'esforç col·lectiu. 
Si som un exemple per a les nostres 
filles i veïnes en la defensa de drets 
i llibertats; si fem prevaldre el diàleg 
i el consens com a eines bàsiques de 
resolució de conflictes; si el nostre 
benestar es fonamenta en la justícia i 
el respecte, podem fer des d'Olesa un 
món millor. Bon Nadal i feliç Any Nou!
Miquel Riera Rey
Alcalde d’Olesa de Montserrat

Gràcies
Aquest mes de novembre de 2022 
ha fet un any que he entrat en una 
altra fase de la vida, la prejubilació. 
No haguera volgut, però les decisions 
a vegades no depenen d’un mateix. 
Després de 33 anys de vida laboral, 
he viscut moltes coses, conegut, pot 
ser, a quatre generacions de famílies 

com a clients, avis, pares, fills i nets; 
cadascú  amb les seves històries, les 
diferents etapes de la vida. Quant 
vaig començar, els que tenien 30 
anys ara en tenien 63, i els de 40, 
73, i així va anar passant la vida. He 
conegut molts companys, adquirits 
molts coneixements i he pogut tenir 
molts sentiments.
Necessitava fer aquest escrit, pri-
mer perquè l’últim any precisament 
i sense esperar res del què passaria 
he treballat fora d’Olesa, i volia que 
tothom que m’apreciava sàpiga que 
m’han prejubilat.
Aquest mitjà que em facilita el Fer-
nando, director del periòdic 08640, 
crec que és el millor per arribar a les 
màximes persones, pel que també li 
dono les gràcies. Llàstima que només 
arriba a Olesa.
Voldria donar les Gràcies, així en 
majúscules:
- Primer de tot, al meu pare Enric, al 
cel sigui. Que és qui em va ensenyar 
a treballar des de petita a la seva 
fàbrica, i a valorar la vida laboral per 
les dues parts, treballador i empre-
sari. A tenir principis que molta gent 
desconeix i una bona educació.
- A les iaies, Adela i Maria, que van 
fer possible que jo marxés a treballar 
cada matí tranquil·la, perquè elles es 
quedaven amb els meus fills en el 
moment que fes falta.
- A la Maria (Safont), perquè ha sigut 
una iaia pels meus fills, també ha 
estat al peu del canó.
- Al meu marit Antonio, i als meus 
fills Toni i Enric, perquè han sigut els 
incondicionals de la meva vida. S’han 
disposat a no tenir-me el temps que 

he dedicat a la feina, als estudis que 
comportava el treball, matí, tarda. 
Ells sempre han estat un suport. 
Encara que no fos per ells la millor.
- Als germans, que han respectat 
amb la meva presència comentaris i 
crítiques del lloc on treballava, i han 
confiat en els meus companys per les 
seves gestions.
- Als meus companys, els primers de 
l’any 1987, fins els últims de l’any 
2021. Gràcies per tot allò viscut, dins 
i fora de les oficines, l’amistat, la 
confiança, l’ajut que he rebut quant 

em feia falta. He apreciat i estimat a 
cadascun d’ells.
- Gràcies a tothom, clients per la 
confiança que m’heu demostrat al 
llarg dels anys, m’heu fet valorar la 
meva feina d’una manera diferent. 
Propera a vosaltres, he sentit ser un 
dels vostres. M’heu deixat entrar, 
confidencialment, a les vostres vi-
des. Serà sempre el nostre secret, 
tot m’ha enriquit la vida i us portaré 
sempre al cor. Podria anomenar-vos 
un per un pel vostre nom, però no 
acabaria.
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- A la competència, perquè les seves 
crítiques han deixat descobrir les 
seves mancances i debilitats. Els que 
treballem en una entitat bancària, 
per qui no ho sap, hem d’estar al dia 
i estudiar molt, per poder atendre 
amb qualitat. I aprovar amb bona 
nota, no val qualsevol cosa.
- També vull donar les Gràcies amb 
majúscula, aquells familiars que, 
amb insults, han dubtat de la relació 
que podríem tenir, sobretot amb la 
gent gran. Ells ens feien saber de les 
mancances que tenien de la família, 
sobretot dels nets, i que només es-
peraven parar la mà el dia que fal-
tessin. He sabut fer costat i escoltar 
a molts avis-iaies que decebudes ens 
confessaven la tristesa. Gràcies pels 
comentaris perquè m’han confirmat 
les penes que em confessaven.
Sempre vostra, siempre vuestra, 
Àngels, MªÀngels, MªAngeles, la noia 
del banc, la chica del banco. Gràcies, 
de tot cor!
Maria Angels 

Per un servei 
d’urgències 
pediàtriques al CAP 
Olesa
La petició és clara i crec que molt 
compartida. No pot ser que Olesa, 
sent ja un municipi gran, no tingui 
un servei d’urgències pediàtriques 
al CAP. 
No pot ser que et presentis amb 
un infant amb gairebé 40 de febre 
i no te’l puguin atendre perquè 
estan col·lapsats i no hi ha servei 
d’urgències per als infants un dia 
laborable a la tarda. 
On rau el problema? Manca de pro-
fessionals? Millors sous? Un Depar-
tament de Salut que no els presta 
prou recursos humans? Una millor 
organització? El personal del CAP 
fa el que pot, i té molt mèrit. Les 
famílies no sabem a quina porta pi-
car, però com sempre, som les que 
sortim perdent. Demanar urgències 
pediàtriques 24 hores seria l’ideal, 
però com a mínim, el necessari seria 

de dilluns a divendres, mínim.
Soc conscient que representants de 
l’Ajuntament han reclamat en diver-
ses ocasions millorar els serveis que 
es presten al CAP. Els insto a insistir-
hi, que s’hi sumin totes les forces po-

lítiques i pressionar a la Generalitat. 
Ens juguem la salut dels nostres fills 
i filles. Un dia potser ho lamentem. 
Necessitem un servei d’urgències 
pediàtriques a Olesa, ja!!
Eva Vinuesa Fernàndez

Els metges
Quan va arribar l'edat d'escollir 
carrera, la mare va insistir que fes 
la carrera de bibliotecaria, però el 
meu pare va dir que segons el meu 
caràcter seria millor que estudiés 
per advocat, però ni un ni l'altre van 
encertar. 
Vaig escollir magisteri, carrera que 
vaig agrair molt però crec que vaig 
equivocar-me. En moments actuals 
hauria d'estudiar Medicina i fer un 
gran favor al poble. Les visites serien 
més efectives, més ràpides i menys 
telefòniques. 
No m'agrada tindre d'escriure aques-
ta misiva però és com la majoria del 
poble, la crítica.
Maria Mercè Boada

Bones Festes!
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Correu (cont)
Una escola oberta al 
futur
Em dic Oriol, sóc de Barcelona i 
aquest Nadal serà el meu primer a  
les Escolàpies Olesa. Ha estat un any 
de descoberta i de canvi de  vida. He 
gaudit d’un nou entorn en el que dia 
a dia els projectes, les  innovacions 
metodològiques i el professorat de 
l’ escola m´han ajudat  a créixer i 
a conèixer noves maneres de saber, 
saber fer i saber estar. 
He comprovat com tota l’escola s’ha 
implicat en la presentació de nous 
projectes i he vist com els més pe-
tits han ensenyat il·lusionats a les 
seves famílies el material Montessori 
i les Matemàtiques  manipulatives i 
lúdiques. 
Hi ha moments com la Castanyada-
Halloween i la Cantada de Nadales  
que m’han sorprès i emocionat. 
Som capaços de crear records amb  
creativitat i implicant tota l´escola en 
espais compartits plens  d´alegria, 

música i danses. 
M’he adonat que és una escola 
oberta al poble en tots els sentits i  
que s’implica amb moltes activitats 
de sensibilització. Portem a  terme 
un mercat de roba de segona a mà 
vinculat al Voluntariat Vicencià i 
col·laborem amb la Marató de TV3, 
creant un mercat solidari de  joguines 
que anomenem “La Rejoguina”. 
He descobert que hi ha una manera 
innovadora, cordial i professional  
de fer escola i estar a l’escola i es 
diu “Escolàpies”. Jo em sento molt  

afortunat de ser-hi. I em consta que 
us puc convidar a tots a venir  quan 
vulgueu. 
Enguany serà el primer de molts 
Nadals a l'escola, si més no, aquest  
és el meu desig. Bones Festes, Olesa.
Escolàpies Olesa

Junta Municipal de 
Sanitat d’Olesa (1890)
Sabieu que l’any 1680, el Consell 
Municipal d’Olesa prohibia termi-
nantment als seus veïns orinar des 
de les finestres de les cases?
Textualment diu: “......Primerament 
ordernarem que ninguna persona, ni 
gos presumesca pixar ni llençar nin-
gunes sutziedats per finestres ni per 
teulades he qui contrafara que pach 
de bant sinch sous per quiscuna ve-
gada aplicadors als mostasaps...” Així 
anaven les coses en aquella època.
A finals del segle XIX a Olesa hi havia 
3.532 habitants. Sota la presidència 
de l’alcalde Eduard Matas Batallé, es 
va fundar l’any 1890 la Junta Munici-

pal de Saniitat degut a les malalties 
que provocava la falta d’higiene en 
general i les aigües contaminades per 
la filtració dels pous negres de les 
cases. Aquesta Junta vetllava perquè 
les condicions sanitàries dels olesans 
fossin les més adequades possibles 
i així intentar evitar malalties. La 
Junta estava formada, juntament 
amb l’alcalde, per Francesc Carrera, 
metge, Joan Galceran, farmacèutic, 
Francesc Llambés, veterinari i Joan 
Pujol. La Junta es reunia el primer dia 
del primer mes de cada trimestre. En 
la primera reunió la Junta va arribar 
a aquests acords:
1) Examinar l’aigua que surt de les 
fonts de la Plaça de la Constitució, i 
en cas de no reunir les condicions, 
verificar la mina de procedència i 
reparar-la fins que surti l’aigua en 
condicions.
2) Ordenar la neteja els safareigs i 
basses de dipòsit d’aigua dels horts.
3) Ordenar la neteja dels carrers mi-
tjançant els veïns que escombraran i 

Més informació:
www.cmineraolesana.cat

30 anys  
gestionant  
l’aigua de forma  
cooperativa

COMUNITAT MINERA OLESANA SUPPORTS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Assemblea 
General 
Extraordinària
La cooperativa va cele-
brar l’Assemblea Gene-
ral Extraordinària el 22 
d’octubre a la seu social 
de la cooperativa. En els 
darrers mesos, els costos 
energètics per a l’abas-
tament d’aigua han aug-
mentat d’un 8% (155.000 
€) a un 15% (390.000€). 
Sumant el cost elevat 
dels materials de conser-
vació, a l’assemblea es va 
aprovar una derrama a la 
factura del 3r trimestre i 
del 4t trimestre. D’aques-
ta manera, es podràre-
baixar el dèficit d’enguany 
de l’explotació del servei 
d’abastament d’aigua 
potable al municipi. Tot i 
la derrama, la factura de 
l’aigua es mantindrà en-
cara a la meitat del preu 
mitjà de Catalunya i del 
preu actual de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.
També es va acordar 
demanar una revisió de 

l’ordenança, a causa 
de la modificació subs-
tancial de l’augment de 
costos que altera l’equi-
libri econòmic del servei, 
sent l’Ajuntament d’Olesa 
de Montserrat qui l’ha 
d’aprovar.
 

Alerta de 
sequera
L’Agència Catalana de 
l’Aigua ha decretat l’aler-
ta per sequera a la regió 
central de Catalunya. 

Els tres embassaments 
de la Conca del Llobregat 
tenen uns nivells d’aigua 
inferior al 35%. L’alerta ha 
anunciat que la dotació 
per a ús domèstic, públic, 
serveis i comercials ha 

de ser de 250 litres per 
dia i habitant. Aquesta 
alerta de sequera afecta 
més de 514 municipis de 
27 comarques, equivalent 
al 80% de la població de 
Catalunya. 

Si la situació empitjora, 
es preveu que hi hagi 
una bomba d’aigua de la 
depuradora del Prat fins 

a Molins de Rei perquè 
l’ETAP de Sant Joan Des-
pí la reutilitzi. En total 
s’aconseguiran 120 hm³ 
a l’any.

30 anys de la 
transformació 
en cooperativa
La Comunitat Minera 
Olesana ha començat a 
celebrar el 30è aniversari 
de transformació en co-
operativa. Els actes de 
celebració van començar 
el dia 1 d’octubre amb la 
Jornada de Portes Ober-
tes al Mas de les Aigües.

En Joan Arévalo, Ramon 
Roig i membres de la co-
operativa Azimut360 van 
conversar sobre autocon-
sum i comunitats energè-
tiques. 

L’11 de desembre es va 
celebrar l’acte princi-
pal de Commemoració 
del 30è aniversari amb 
el concert “Homenatge  
Ennio Morricone & Nino 

Rota” al Teatre de La 
Passió, amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i les 
corals Sinera i Cantiga. 

L’aniversari es tancarà 
amb una exposició a la 
Casa de Cultura d’Olesa, 
del 25 de febrer al 26 
de març. La mostra, 
que se celebrarà a la 
Casa de Cultura d’Olesa 
de Montserrat, farà un 
recorregut per la història 
de la Comunitat Minera 
Olesana i reflexionarà 
sobre els nous reptes de 
futur per fer front al canvi 
climàtic i a la sequera 
persistent. 

La inauguració es 
realitzarà el dia 25 
de febrer a les 17h a 
l’auditori de la Casa de 
Cultura amb una trobada 
amb persones sòcies, 
partits polítics presents 
al consistori, entitats i 
associacions de veïns 
per posar en comú els 
projectes de la CMO en 
relació al canvi climàtic i 
la creació de comunitats 
energètiques.
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regaran dues vegades al dia, procu-
rant que el regat no sigui excessiu.
4) Practicar visites domiciliaries als 
malalts que ho necessitin.
5) Manar retirar el dipòsit de brossa 
del carrer del Forn.
6) Evitar que el veïns del carrer de 
Dalt llencin l’aigua bruta a la riera.
7) Continuar fent servir l’estricnina 
contra el gossos que vagin sense 
morrió.
8) Procurar dividir amb dos l’actual 
safareig de la Plaça.
9) Estudiar quin podria ser el local 
on poguessin estar aïllats els malalts 
contagiosos.
Es farà un pregó públic perquè tots 
els olesans estiguin assabentats.
“Tots els propietaris que tinguin pous 

a prop de l’aigua potable que surt 
de la Plaça de la Constitució, que els 
netegin, així com els pous negres 
de les cases que puguin tenir més 
o menys directa comunicació amb 
l’aigua potable. En l’extracció de les 
latrines, que es faci de les 12 de la 
nit a les 6 del matí, que no tirin ai-
gua bruta al carrer, els que tinguin 
dipòsits de fems que els netegin. Es 
buscarà un carro perquè passi per 
les cases a recollir la brossa“. Fins i 
tot es va prohibir que els ramats de 
cabres lleteres transitin pels carrers 
i l’inspector de carns va donar ordre 
de que s’havien de revisar totes les 
gallines.
Any 1870: “Totes les terres, pedres 
i altres escombraries que s’hagin de 
treure de les cases, es portaran a 

les afores del poble. Queda prohibit 
criar porcs i conills a les cases on no 
hi hagi corral. Tots els amos de tenda 
oberta o ambulant, deuran tenir en 
regla els pesos i mesures que facin 
servir”.
Durant aquests primers anys de la 
fundació de la Junta de Sanitat hi 
hagueren una série de problemes 
amb l’aigua i malalties, que van ne-
cessitar una sèrie de mesures per a 
solucionar-los:
- Demanda a la població d’Olesa a 
fer una netejxa general. Higiene dels 
carrers i cases de  la vila.
- Neteja del safareig públic.
- Problemes amb els residus de les 
morques.
- Problemes amb l’aigua del bacallà
- Els pous negres. Inspecció a mines 
i pous que contaminen les fonts de 
la Plaça i la mina.
Els membres de La junta Municipal 
de Sanitat l’any 1909 eren: Josep 
Canals (alcalde), Antoni Blanxart 
(inspector de Sanitat), Narcís Llon-
gueras (secretari), Ricard Tobella 
(farmacèutic), Santiago Diago (ve-
terinari), Francesc Carrera (metge), 

Josep Pujol i Joaquim Cortada.
Any 1935: de la inspecció feta per 
la Junta de Sanitat, dels 12 locals 
revisats en la nostra vila, només n’hi 
ha tres en que s’han de fer reformes 
en els seus ”retretes”. L’any 1936, 
la Junta Municipal de Sanitat estava 
formada per: Llorens Zapater Pascual 
(alcalde President), Emili Blanxart 
Pedrals (secretari metge inspector), 
Ricard Tobella (farmacèutic) i Ramon 
Coll Bach (veterinari).
Elies Valldeperes

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 neces-
sari. 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

C/ Arquebisbe Ramón Torrella, 22
08640 Olesa de Montserrat
93 778 75 43 - 659 102 887
Mail: farmacia@farmaciabargallo.com
Segueix-nos:

ones Festes!

Barcelona, 41 - 08292 ESPARREGUERA (BCN)
T. 93 777 60 16 - 639 316 630
angel@gestioab.es - gestioab.es

• ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES                        
• ASESORÍA JURÍDICA
• ASESORÍA INMOBILIARIA, (ALQUILERES, VENTA, CONTRATOS)
• PERITACIONES Y TASACIONES 
• SEGUROS PARA COMUNIDADES, VIVIENDAS Y LOCALES

¿Qué seguro ha de tener una Comunidad 
de Propietarios?
¿Qué ocurre si no está bien valorado y/o actualizado?
¿Cómo asegurar una Comunidad de Propietarios?

Nuestros profesionales pueden asesoraros en nuestros servicios de 
administración y gestión de fincas y comunidades de propietarios 
y analizar las coberturas necesarias para contratar el seguro de la 
comunidad de propietarios.
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El bagul de la història

L’any 1858 a Olesa ja hi havia el cor 
de Joventut Olesana del Círcol. Amb 
les revoltes internes que patí Espan-
ya, la música decaigué, tornant a 
treure brotada més tard al fundar-se 
el Cor de l’Harmonia, presidit per J. 
Figueres (Janot).
La Fraternitat Republicana (Casa del 
Poble) també tenia el seu cor i el 
Centre Cultural Recreatiu Obrer en 
tenia un, que aconseguí bon nombre 
d’èxits, participant en l’Assemblea 
de Cors d’en Clavé a Madrid  l’any 
1925. Durant les peregrinacions 
montserratines, el mossèn Marcel·lí 
Garriga va tenir la idea de formar 
un Orfeó.
En aquest anys ja actuava a la nos-
tre parròquia un petit cor parroquial 
dirigit per Josep Matas, més conegut 
com a “Mossèn Pau” que era el que 
participava en tots els actes religio-
sos que es feien. Durant les pere-
grinacions montserratines, als anys 
1910-15, Marcel·lí Garriga, va tenir 
la idea de formar un Orfeó ajudat 
per en Quico Monné; va reunir a tots 
els afeccionats al cant i formà un 
orfeó, anomenat Orfeó Montserrat, 
aquesta agrupació coral formada per 
homes i dones i integrada en el Cen-
tre Tradicionalista. Es va presentar al 
públic el 25 de desembre de 1916 i 
fou acollit amb un gran entusiasme 
per tots els olesans amants de la 
bona música.

La primera junta estava formada pel 
president Benet Margarit, secretari, 
Josep Puig, tresorer, Ignasi Ribas i 
com a vocals, Josep Cañadell (Rega-
né) i Josep Viñas Matas. El nombre 
de cantants va arribar a 150. L’any 
1933, la Junta Directiva de l’Orfeó 
Montserrat era la següent: presi-
dent, Esteve Pamies, vice-president, 
Josep Viñas, tresorer, Jaume Caña-
dell, secretari, Josep Tobella,  vice-
secretari, Alfred Tobella, arxiver, Re-
migi Beltran i vocals, Josep Garriga, 
Josep Valldeperas i Jaume Vilà.
Com a Mestre Director va ser el 
professor Francesc Monné “Quico”, 
que  el va dirigir fins l’any 1936. Hem 
de parlar també del mestre Pérez 
Moya, director de l’Orfeó de Sans, el 
qual alguna vegada, va actuar com 
assessor del nostre Orfeó; en Pérez 
Moya era compositor i moltes obres 
seves van ser estrenades per l’Orfeó 
Montserrat.
A l’any següent de la seva fundació, 
es va beneir La Senyera  de la que 
varen ser padrins Lluís Puigjaner i la 
seva muller Antònia Roca. L’himne de 
la Senyera el va composar el reverent 
Dr. Cebrià Montserrat i la música el 
mestre Francesc Monné. Aquesta 
peça va presidir tots els actes de 
l’Orfeó, fins la seva desaparició el 
juliol del 1936, i va ser cremada en 
el saqueig del Centre Tradicionalista 
i perseguits els seus membres.

Com a cantors principals de l’època 
podem anomenar a les solistes Rita 
Archs i Àngela Margarit, a Joan 
Coca, baríton, Enric Rovira, Anton 
Parera, tenors, Ramon Soldevila, 
baix, Jaume Duran (Cuiret), Joan 
Barba, Josep Viñas, etcètera. Entre 
els nombrosos concerts de l’Orfeó 
Montserrat destaca el que es va fer 
al Teatre Principal d’Olesa, junta-
ment amb el Septiminio Monné, amb 
honor al Rvdm Sr.Bisbe de Barcelona 
Dr. Reig durant la visita a Olesa.
L’Orfeó Montserrat estava acreditat 
com un dels millor conjunts, fins i tot 
cantaven sense director, ja que ell 
només donava l’entrada. Va arribar 
a guanyar molts premis en festivals 
i concursos d’Orfeons. La seva vida 
va quedar interrompuda durant la 
Guerra Civil. Una vegada acabada, 
es varen ajuntar alguns cantants 
per organitzar el Cor del Poderoso, 
dirigit per en Marià Mas. Més en-
davant, es varen fer reunions per 
tornar a formar l’Orfeó Montserrat i 
integrar-lo a La Passió.
Represes  les representacions de La 
Passió al Teatre Olesa, l’any 1940, el 
grup del Poderoso, juntament amb 
algunes noies de les que havien  
en el desaparegut Orfeó Montse-
rrat, formaren la massa coral de 
l’espectacle de La Passió, dirigit per 
el mestre Llorenç Sales i més tard 
per l’antic mestre Francesc Monné 
(Quico).
L’any 1943 es va ampliar la coral per 
tal de poder interpretar els diferents 
cants de la música de La Passió, 
aleshores del mestre Pérez Moya, i 
es nomenà Francesc Monné, per tal 
de dirigir els assajos i direcció. El 
novembre de 1946 es va constituir 
l’Orfeó com una secció més de La 
Passió i aleshores es prengueren les 
següents decisions: “Aquesta secció 
del Patronat de La Passió, s’ocuparà 
preferentment a l’ensenyament de 
cant, música i solfeig de manera 
gratuïta, també de celebrar com a 
mínim dos festivals l’any, els seus 
ingressos es destinaran a la ma-
teixa entitat, i també d’interpretar 
les parts corals que corresponen a 
La Passió en diferents escenes. Per 

ser un Orfeó complert, ampliarà el 
seu repertori amb la incorporació 
d’altres peces corals que li perme-
tin actuar per tota la comarca en 
qualsevol data. Per aquests tasca 
el mestre Ferran Roma cobrarà 200 
pessetes mensuals apart de les 
despeses de desplaçament. Pel Pa-
tronat de La Passió donarà a aquest 
Orfeó una subvenció anyal de 2.000 
pessetes.
Es destinarà el primer pis del local 
del Círculo S.A. per els assajos de 
dit Orfeó”.
La presentació oficial del nou Orfeó 
Montserrat fou el dia 24 de juny de 
1948. L’Orfeó costejà una nova sen-
yera amb el producte dels concerts 
que efectuà amb la col·laboració dels 
socis protectors. La inauguració i es-
trena de la nova senyera tingueren 
lloc el 4 de juny de l’any 1950. Des 
de la seva fundació el 1916, l’Orfeó 
Montserrat, han estat presidents 
Benet Margarit Font, Ignasi Ribas 
Duran, Jaume Duran, Josep Viñas, 
Benet Margarit, Josep Viñas, altre 
vegada i Gaietà Dalmases.
Josep Viñas, president de l’entitat 
els anys 1930-1936 i del 1939 al 
1954, va ser nomenat President 
Honorari de l’Orfeó en reconeixe-
ment a la seva dedicació durant tots 
aquests anys.
Quan el mestre Roma va deixar de 
venir a Olesa, per desacord amb 
el Patronat de La Passió, va dirigir 
l’Orfeó. També va ser director de 
l’Orfeó el mestre Carbonell, de Sant 
Vicenç dels Horts. L’any 1961, el 
mestre Roma tornà a Olesa, però 
aquesta segona etapa durà poc. 
L’Orfeó també va baixar de cantaires 
i el va substituir el mestre Francesc 
Vila, de Castellbell i el Vilar, però 
quasi per mantenir els cants de La 
Passió.
A l’Arxiu Històric de La Passió 
d’Olesa, es guarden partitures i 
demés documents relacionats amb 
l’Orfeó Montserrat.

Elies

L’orfeó Montserrat d’Olesa
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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 Desembre '22 i Gener '23
Exposicions
Fins al 30 de desembre
Llibres d’artista de Montse Ri-
bera de RituArt, art en paper, dins 
del programa Teixint Creacions, a la 
Biblioteca.

Fins al 8 de gener
Diorames i pessebres. A la Casa de 
Cultura. Organització: Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

Desembre 
Dimecres 14
Menjallibres. Club de lectura per a 
noies i nois de 5è i 6è de primària. A 
les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Taller de Nadal, amb la Marisa Fei-
joo. Per a nens i nenes a partir de 6 
anys, on farem diversos ornaments 
amb material reciclat. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Taller “Maternitat i sexualitats”, 
adreçat a dones embarassades i en 
període de criança, a càrrec de Les 
Magranes. A les 10 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: Ajuntament.

Dijous 15
Xerrada “Ets insolvent? Comença 
des de zero. Llei de Segona Opor-
tunitat”, a càrrec de l’advocat Jaume 
Rocabert, dins del programa “Fem 
xarxa, fem empresa”. A les 10 hores, 
per Google Meet.

Caminades per l’entorn natural 
amb “Olesa, fem salut!”. Volta al 
Puigventós: Portal de Santa Oliva - 
Can Llimona - Bosc del Gavatx - Sant 
Pere Sacama - Obaga de Puigventós 
- Pla del Fideuer - Coll de les Espases - 
Camí de les Escaleres - Creu de Beca. 
Dificultad alta. Sortida: a les 9:15 
hores, des de la plaça Fèlix Figueres 
i Aragay. Organització: Ajuntament.

Presentació del llibre “Somnis 
d'ocells. Reflexions de camp sobre 
la seva conservació”, a càrrec de 
l'ornitòleg Ricard Gutiérrez. A les 19 
hores, a la Biblioteca. Organització: 
Capreolus (CMRO).

Club de Lectura General. En aques-
ta sessió es comentarà “Señora de 
rojo sobre fondo gris”, de Miguel De-
libes. Grup conduït per la Marta Puig. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

Divendres 16
Hora del Conte per commemorar 
el Dia internacional de les Migra-
cions, amb “Històries d’una selva 
africana” de l’escriptor camerunès 
Inongo vi Makomé. Recomanada per 
infants a partir de 4 anys. A les 18 
hores, a la Biblioteca. Organització: 
Ajuntament.

Celebració del Dia Internacional 
de les persones migrades. Presen-
tació de la feina de grup “Dones mi-
grades: espai de conversa” i exposició 
“Migracions, una mirada femenina 
a través de l’art”. A partir de les 19 
hores, a la Casa de Cultura. Organit-
zació: Ajuntament.

Dissabte 17
Fira de Nadal, amb la Carassa i 
altres activitats. De 9 a 21 hores, 
a la Plaça de les Fonts, Placeta Povill, 
carrers dels Arbres i Salvador Casas. 
Organització: Associació de Veïns del 
Casc Antic i Ajuntament.

Jocs de taula en català: aprèn a 
jugar als millors jocs de taula. De 
10 a 14 hores, a Cal Rapissa. Orga-
nització: CROM i Òmnium Cultural.

Festival de Nadal de patinatge 

artístic infantil i juvenil. De 17 a 
22 hores, a la pista annexa del Pavelló 
Salvador Boada. Organització: Club 
Patinatge Artístic Olesa.

Inauguració del pessebre de 
l’olivera, amb l’alumnat de l’Escola 
Municipal de Música. A les 17 hores, 
a la plaça Fèlix Figueres i Aragay. Or-
ganització: Associació de Pessebristes 
d’Olesa i EMMOM.

Cavalcada de Santa Claus, amb 
recorregut pels diferents carrers 
del poble. A partir de les 18 hores. 
Organització: Associació Botiguers i 
Comerciants d’Olesa.

Taller “Joies de paper”, a càrrec de 
Montse Ribera de RituArt. Taller dins 
el projecte Teixint Creacions. A les 10 
hores, a la Biblioteca.

Llegim el Teatre. Nova sessió del 
Club de lectura de teatre on es parlarà 
d’Uppgivenhet de Daniel J. Meyer. 
Grup conduït per l'Espe Piñero. A les 
11 hores, a la Biblioteca.

Diumenge 18
53a Pujada del Pessebre a la Creu 
de Saba. A les 8 hores, des de l’UEC 
Olesa.

Vine a fer cagar el Tió Gegant, amb 
l’espectacle “Balambambú” de la com-
panya Pentina el gat. D’11 a 13:30 
hores, al Parc Municipal. Organització: 
Xarxa d’Olesa i Ajuntament.

X Open de Bloc. De 16 a 20 hores, 
a l’UEC Olesa.

Dilluns 19
Hora del Conte per a petits lec-
tors, a càrrec de la Sandra Rossi. 
Sessió per a nens i nenes de 1 a 3 
anys. A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 21
Concert de Nadal de l’Escola Mu-
nicipal de Música. A les 19 hores, a 
l’església Santa Maria.

Dissabte 24
Visita del Pare Noel. D’11 a 13 ho-
res, al local de l’Associació de Veïns 
de Les Planes. 

Diumenge 25
Teatre “Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal. Organització: Associa-
ció El Casal Cultural d’Olesa.

Dilluns 26
Teatre “Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal. Organització: Associa-
ció El Casal Cultural d’Olesa.

Patge Viu-Viu, amb la recollida de 
cartes per als Reis d’Orient. De 18 a 
20 hores, a la plaça de l’Oli. Organit-
zació: Ajuntament.

Dimecres 28
Dona sang. De 15 a 22 hores, a 
l’Associació de Veïns de La Central.

Storytime “Where do you live”: 
Hora del conte en anglès per a men-
uts  d'1 i 2 anys. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dissabte 31
L’Home dels nassos. Passejada pels 
carrers d’Olesa a la recerca de l’Home 
dels Nassos. A partir de les 11 hores. 
Organització: Associació de Gegants 
i Grallers i Nans.

Campanades 2023, benvinguda al 
nou any amb focs artificials, llum i 
música. A partir de les 23:45 hores, 
a la Plaça Nova. Organització: Ajun-
tament.

Festa de Cap d’Any per a majors 
de 16 anys. A partir de la mitjanit al 
pavelló Sant Bernat. Organització: 
Ajuntament.

 

Gener
Dijous 5
Arribada dels Reis d’Orient i Tra-
dicional Cavalcada, pels carrers del 
poble. Organització: Ajuntament.

Divendres 6
Teatre “Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal. Organització: Associa-
ció El Casal Cultural d’Olesa.

Diumenge 8
Teatre “Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal. Organització: Associa-
ció El Casal Cultural d’Olesa.
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L'Agenda del Desembre '22 i Gener '23
Dimecres 11
Menjallibres. Club de lectura per a 
noies i nois de 5è i 6è de primària. A 
les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Divendres 13
Inauguració de l’exposició  “Free-
Byrds”, dins del projecte Teixint 
Creacions. A les 18 hores, a la Biblio-
teca. Fins al 31 de gener.

Dissabte 14
Llegim el teatre. Aquest mes co-
mentem “Terra baixa” (reconstrucció 
d’un crim), d’Àngel Guimerà. Grup 
conduït per l'Espe Piñero. A les 11 
hores, a la Biblioteca.

Diumenge 15
Teatre “Els pastorets”. A les 18:30 
hores, al Casal. Organització: Associa-
ció El Casal Cultural d’Olesa.

Dilluns 16
Hora del conte per a menuts de fins 
a 3 anys amb la Sandra Rossi. A les 
18 hores, a la Biblioteca.

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

Dilluns 23
Xerrada “Propósito para año nue-
vo: operación Autoestima”, a cà-
rrec de la Montse Martínez, terapeuta 
Gestalt. A les 19 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 25
Menjallibres. Club de lectura per a 
noies i nois de 5è i 6è de primària. A 
les 17:30 hores, a la Biblioteca.

Dijous 26
Presentació del llibre de poesia 
“Enhebrando versos de vida”, 
de C. Castell. A les 19 hores, a la 
Biblioteca.

Divendres 27
Club de Lectura conduït per la Marta 
Puig on es comentarà “Calidoscopi” de 
Montserrat Rosiñol. A les 18 hores, a 
la Biblioteca.

L’Hora del Conte, per a nens i nenes 
a partir de 4 anys. A les 18 hores, a 
la Biblioteca.

Dissabte 28
Taller de FreeByrds, dins dels tallers 
de Teixint creacions, adreçat a joves 
a partir de 12 anys. A les 10 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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Sant Josep Oriol, 3
08640- Olesa de Montserrat 
Tel. 682 106 707
08640serveis@gmail.com Bones Festes!



08640 21



0864022

Empreses, entitats  i serveis

Calendari Solidari 
2023
Ja esta a la venda el Calendari Soli-
dari 2023 de l’Associació Santa Oliva 
per la inclusió, produït pel periòdic 
08640. En aquesta edició, la 18ena, 
l’eix de les fotografies és 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 està a la venda des dels pri-
mers dies de desembre a les boti-
gues del poble i els beneficis seran 
destinats a l’associació.

Nou logotip, nou nom
Dins del marc de la celebració del 
Dia Internacional de la Diversitat 
Funcional, el passat 3 de desembre 
es va fer la presentació del nou nom, 
dels nous logos i de la falca per a 
Olesa Ràdio, de l’Associació Santa 
Oliva per la inclusió.
L’acte va comptar amb la presència 

del president de l’entitat, Joan Cam-
pmany, el regidor de Serveis Socials, 
Jordi Martínez i la coordinadora de 
l’associació, Mónica Hernández, a 
més dels voluntaris i les famílies dels 
usuaris i usuàries.
El canvi de nom de l’associació és 
un pas endavant cap a reforçar 
una visió positiva del col·lectiu i es 
substitueix el terme “disminuït” per 
“inclusió” com a resposta a la pro-
posta d’un nou concepte, basat en 
el reconeixement de les capacitats 
en comptes d’assenyalar les diferèn-
cies. Segons l’entitat, aquest terme 
d’inclusió neix arrel de la consciència 
de que tots el individus de la societat 
tenim diferents capacitats i per tant 
tots som diferents.
En relació a la falca que podeu es-
colar a Olesa Ràdio, l’objectiu és 
cridar la atenció sobre aquell qui 
l’escolta i deixar clar que el nom de 
l’associació ha canviat.

Oratòria
La Lliga de debat InterCreixen és 
una competició d'oratòria en la qual 
diversos equips d'estudiants de 4t 
d'ESO de les escoles Creixen Povill, 
Creixen Goar, Creixen Terrassa i Es-
cola Sant Gervasi debaten sobre un 
tema polèmic i d'actualitat. Aquest 
any debaten sobre la qüestió: “Cal 
regular les xarxes socials per com-
batre la desinformació?”
L'objectiu de la Lliga és treballar 
les competències transversals dels 
estudiants mitjançant l'ús de la pa-
raula i fomentar el pensament crític 
dins d'un espai de coneixement i 
respecte.

Aquesta contesa és de lliure accés 
pel públic i tindrà lloc al teatre de La 
Passió, el proper dilluns 16 de gener.

Mare Terra
El restaurant Mare Terra ofereix per 
aquestes festes un espai tranquil i 
familiar per a gaudir de les espe-
cialitats de la cuina peruana, a part 
dels menús tradicionals nadalencs. 
Es poden fer reserves per a grups, 
trucant als telèfons: 930 422 100 o 
640 231 594. L’horari és de dilluns 
a dissabtes al migdia i de dijous a 
dissabtes a la nit. 

Premi
La nova solució tecnològica bus4.
me ha rebut el premi Agenda 2030 
de Barcelona a la millor contribució 
als ODS realitzada en una pime. 
L’Ajuntament de Barcelona atorga 

aquests premis per reconèixer i 
difondre iniciatives innovadores 
amb un impacte mesurable en la 
consecució dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible a la ciutat.
Aquest guardó reconeix l’impacte 
directe en els ODS de bus4.me, la 
solució tecnològica dissenyada pel 
GrupTGDX i DIREXIS per facilitar la 
implantació i gestió de l’innovador 
servei de transport a la demanda. 
Ofereix a operadors, administra-
cions, empreses i polígons indus-
trials una nova manera de moure’s 
de forma eficient, còmoda, segura 
i sostenible.
Carme Pros, CEO del GrupTGDX, 
ha sigut l’encarregada de recollir 
el premi a l’acte celebrat el passat 
dimarts 29 de novembre a l’Auditori 
de Barcelona Activa. Pros ha agraït 
el premi al jurat i als treballadors i 
treballadores que han fet possible 
tirar endavant el projecte de bus4.
me. Així mateix, ha assegurat que 
“bus4.me és la solució de les admi-
nistracions i empreses compromeses 
amb el medi ambient i interessades 
en oferir una mobilitat més sosteni-
ble”. bus4.me ja s’ha implementat 
amb èxit a Catalunya. Actualment 
s’utilitza en línies Clic.cat de la 
Generalitat de Catalunya i compta 
amb la confiança d’empreses de re-
ferència del sector de la mobilitat a 
Catalunya com TGO DX o MasatsTG 
DX, que ja l’apliquen per gestionar 
el servei de transport a la demanda.
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PRESSUPOST 2023
El ple del passat mes de novembre va aprovar el pressupost per l'any vinent. 
És el darrer pressupost d'aquest mandat i de nou -i ja en son quatre- hem 
aprovat el pressupost amb el suport d'altres grups. És aquest un senyal positiu 
de la feina ben feta. 

Cal dir que és el darrer pressupost d'un mandat que ha estat extraordinàriament 
complicat per dos motius: la tràgica pandèmia i les seves terribles conseqüències 
i, també, per la invasió d'Ucraïna que ens ha dut a l'actual crisi energètica.

El pressupost ens indica la capacitat de prestar serveis a la ciutadania. La rigorosa 
gestió econòmica ens ha permès anar augmentant any rere any els serveis fins a 
arribar a la xifra actual de 25,5M€.

2019: 21.143.479 €; 2020: 22.027.667 €; 2021: 22.832.214 €;  
2022: 23.574.781 € 2023: 25.513.103 €

Un augment molt significatiu sense apujar mai els impostos per sobre de l'IPC i 
mantenint l'impost principal, l'IBI, molt per sota de la mitjana de la nostra comarca 
i del país.

Ara que som a les portes de Nadal, 
us fem arribar la nostra felicitació 
i els millors desitjos per l’any 
vinent, tot esperant que gaudiu 
d’unes festes plenes de pau i amor. 

NADAL

Si aquesta nit sents una remor estranya
que, no saps com, t’obliga a mirar el cel,
i enyores gust de mel
i tens desig d’una pau que no enganya…

és que a través dels aires de la nit
t’arriba aquell ressò de l’Establia
de quan l’Infant naixia
i s’elevava un càntic d’infinit.

Si ja no saps sentir-te pastoret,
ni aturar-te a entendre el bell missatge,
almenys, tingues coratge
de seguir el teu camí amb el cor net

Joana Raspall

POUM aprovat definitivament i en vigor després de sis anys de feina. El següent 
objectiu és desenvolupar el pla, prioritzant els sectors industrials (Vilapou, Catex-
Molí i La Puda) i les urbanitzacions externes (Ribes Blaves) i posant el nou sol per 
habitatge de lloguer social a disposició de la Generalitat.

Bones Festes!

INVERSIONS 2023
Per a créixer en serveis i en benestar, cal continuar invertint en millores. El 
pressupost destina una mica més d’1,5 milions€  a les inversions. Les principals 
per l’any vinent són:

 Sostenibilitat, xarxa de bici i fotovoltaica .............................400 mil€
 Parc de la Memòria i Cementiri Vell ..................................... 200 mil€
 Vestidors Atletisme ................................................................ 300 mil€
 Pressupostos Participatius: Millores al pavelló  

Salvador Boada, arbrat a l’Eixample, Parc de  
Tirolines i voreres accessibles  .............................................. 200 mil€

 Manteniment de la ciutat i infraestructures ........................... 300 mil€
 Millores al barri de Sant Bernat ............................................ 100 mil€

A què es destinen els diners:
El pressupost d'enguany ha d'assumir els increments en energia (600.000 
euros), nòmines i cànon de residus entre d'altres. Les nostres prioritats 
continuen essent el manteniment de la ciutat (neteja, escombraries i via 
pública), i l'atenció a la persona a on destaquen els recursos destinats 
a Serveis Socials, amb un pressupost d'1,5 Ml €.

• Recursos Humans:...................................................9,6 milions€
• Medi Ambient: ........................................................3,6 milions€  
• Gestió Espai Públic: ................................................2,6 milions€
• Benestar Social: .......................................................1,5 milions€ 

 Servei d’Assistència Domiciliaria (SAD): 723 mil€ 

Servei de Teleassistència: 65 mil€

Ajuts Social i targeta moneder: 265 mil€

Així com 90 mil€ destinats a subvencions per a les entitats socials: 
Voluntariat Vicencià, Creu Roja, Caritas, Associació per a la Inclusió Sta.
Oliva.

• Polítiques de gènere: .........................................................84 mil€ 
• Participació Ciutadana:  ....................................................40 mil€
• Promoció Econòmica:  .................................................... 323 mil€
• Cultura i Festes:  ............................................................. 332 mil€
• Esports: Pel que fa al departament d’esports, cal destacar les novetats 

viscudes aquest 2022, com ara la remodelació de la gespa del Camp de 
Futbol, així com la inauguració del nou gimnàs municipal, amb un altíssim 
grau de acceptació i de satisfacció. Pel 2023 la partida d’esports arriba 
als ...................................................................................660 mil€

((Font Idescat. El municipi en xifres))

501 € 
Mitjana IBI 
Catalunya

551 € 
Mitjana IBI 

Baix Llobregat

394 € 
Mitjana IBI 

Olesa de 
Montserrat
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Un mal de Cap
Que el CAP d’Olesa estigui col·lapsat ja no és notícia. Constantment rebem 
a la Redacció (i també es publiquen a les xarxes socials) queixes dels 
usuaris i usuàries sobre la manca de professionals i del Servei d'Urgències. 
Hem consultat la responsable de l'àrea de Salut de l'Ajuntament, Ada 
Agut Domènech, qui ens has respost a les nostres preguntes. Tot i això 
i perquè l'informe sigui més complet, vam voler entrevistar la Mútua de 
Terrassa, responsable de la gestió del CAP Olesa, però el qüestionari, 
enviat per correu electrònic el 24 de novembre passat, no va ser respost 
al tancament d'aquesta edició, l'11 de desembre.
P: El servei del CAP és insuficient per a una població com Olesa, 
quina valoració en feu des de la Regidoria?
R: Els serveis sanitaris ens vénen marcats des de CatSalut amb una ràtio/
habitant que s'ha vist reduïda per la manca de professionals. Des de 
l'Ajuntament centrem l'esforç a instar CatSalut a cobrir els professionals 
que tenim assignats.
Malauradament, la manca de professionals i les dificultats per cobrir 
les places dels metges o infermeres que es jubilen és un problema a 
tota Espanya, i també a Catalunya a on és la Generalitat qui ostenta les 
competències. Aquesta era una situació previsible i, per tant, hem de 
reclamar responsabilitats als diferents governs sobre les polítiques de 
salut que han impulsat durant els darrers quinze anys. Avui dia continuen 
essent incapaços a l'hora de retenir talent o bé captar-ne, especialment 
per l'assistència primària, i les conseqüències no només les pateix la 
població sinó també els professionals que van sobrecarregats de feina.
P: Quines competències té l’Ajuntament en relació a millorar el 
servei del CAP Olesa? O no en té cap?
R: Malgrat que la competència en la prestació dels serveis sanitaris co-
rrespon a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament, com a representant 
dels ciutadans, té l’encàrrec/responsabilitat d’instar a la Generalitat, a 
través de CatSalut, a exercir les seves competències per garantir l’atenció 
sanitària al municipi, així com traslladar les queixes de la ciutadania i 
mantenir la col·laboració en projectes compartits especialment en l’àmbit 
de la promoció de la salut (salut comunitària).
Les competències dels municipis en matèria de salut pública venen 
regulades per la Llei 18/2009, de Salut Pública i van des de l'educació 
sanitària en l'àmbit de les competències locals fins a la policia sanitària 
mortuòria, passant per la gestió del risc en els àmbits del subministra-
ment d’aigua, el control de la legionel·losi, els productes alimentaris o 
la venda directe d’aliments preparats, les activitats de tatuatge o micro-
pigmentació i pírcing, el control de plagues i el risc derivat dels animals 
domèstics o de companyia, i en definitiva vetllar per la salut en els espais 
i  equipaments públics.
Aquestes prestacions van destinades a garantir la innocuïtat i la salubritat 
dels productes alimentaris, preservar la salut de la població davant dels 
agents físics, químics i biològics, fer vigilància sanitària, promoure la 
salut i prevenir la malaltia. Més enllà de les competències, l’Ajuntament 
desenvolupa activitats en matèria de salut pública i ofereix a la població 
intervencions que ajuden a incrementar el control sobre la seva salut i 
obtenir així estils de vida més saludables.
P: L’Ajuntament no pot fer res, més que reclamar?
R: Cal deixar clar que Mútua de Terrassa és un proveïdor de serveis sa-
nitaris i que és CatSalut qui ha de garantir la prestació dels serveis. El 
Departament de Salut és l’autoritat que planifica i defineix les polítiques, 
mentre que el CatSalut és l’ens que executa les polítiques mitjançant la 
compra de serveis, la vigilància del compliment dels contractes, i garan-
teix la qualitat dels serveis.
Per aquest motiu les reunions de seguiment es fan amb l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, CatSalut, Mútua de Terrassa i CAP Olesa.
També s’han fet reunions amb representants de la Conselleria de Salut 
per comunicar la situació en que es troba Olesa, manca de metges, 
restabliment de serveis...
P: Quines eines o quin pla teniu per a fer front a les mancances 
de personal (metges i infermeres) al CAP?
R: A banda de les reunions de seguiment amb els representants dels 
serveis sanitaris, les reunions amb representants de la Conselleria de 
Salut i les trobades amb altres representants polítics dels municipis 
veïns, l’Ajuntament s’ha sumat a la signatura del dictamen sobre l’estat 
de l’atenció primària del Consell Comarcal del Baix Llobregat per tras-
lladar a qui té les competències de la gran preocupació per la situació 
dels serveis sanitaris.
Així mateix, des de l’Ajuntament s’atén a la ciutadania i es facilita as-
sessorament sobre com fer les queixes/denúncies dels serveis sanitaris. 
Treballem en col·laboració amb l’Associació de salut mental del Baix 
Llobregat i altres agents per millorar la Salut mental del municipi.
P: Han estat útils les reunions i els reclams a Mútua Terrassa per 
tal de millorar el servei públic de salut a Olesa?
R: Les reunions serveixen, entre d’altres, per conèixer la situació dels 
serveis sanitaris, instar a la recuperació dels serveis, traslladar les de-

mandes de la ciutadania i mantenir la coordinació amb el CAP Olesa en 
les actuacions de salut comunitària. Les demandes reiterades per part 
de l’Ajuntament van ser:
• Reducció de les llistes d’espera
• Agendes plenes
• Servei d’urgències- atenció continuada, servei d’urgències pediàtriques
• ASSIR- agendes de ginecologia i llevadora, activitats pre i post-part
• Servei de pediatria- urgències pediàtriques, cobertura de baixes mè-

diques, agendes nominals
• Salut mental: reforç del servei i informació dels dies de visita a Olesa
• Represa d’agendes nominals i presencialitat
• Atenció telefònica
• Salut comunitària- programa Salut i Escola, prescripció social
• Cobertura de baixes mèdiques
• Consulta sobre la cartera de serveis de CAP Olesa 
• Referent de benestar emocional
• Consolidació Treballadora social 
Hem obtingut resposta d’aquestes demandes:
• Represa d’agendes nominals i presencialitat
• Activitats pre i post-part
• Salut comunitària- programa Salut i Escola, prescripció social
• Referent de benestar emocional
• Consolidació Treballadora social 
És insuficient i així li hem fet arribar a la Conselleria.
P: Olesa en breu, tindrà un increment substancial en la població 
a partir de la construcció d’una nova urbanització. Quin és el pla 
per a fer front a aquesta situació?
R: Els estudis socials que acompanyen al POUM treballen amb un escenari 
raonable que projecta un horitzó poblacional de 27.000 habitants per a 
l'any 2035, quan actualment tenim censats 24.800 habitants. Els canvis 
socials que es van produint des de finals dels anys vuitanta impliquen un 
nombre menor de persones per habitatge, i, per tant, són necessaris més 
habitatges per a la mateixa població, per joves o gent gran per exemple.
El que ens ha de preocupar no és el creixement sinó l'estancament de-
mogràfic, que està invertint la piràmide d'edats, i que es tradueix en un 
envelliment de la població. El sistema de salut ha d'adaptar els recursos a 
aquesta realitat, treballar cada cop més amb benestar social en l'atenció 
a la gent gran, en la salut comunitària i la prevenció, mentre que l'estat 
ha de cobrir econòmicament els compromisos de la llei de dependència 
i destinar diners al servei d'assistència domiciliària que estem assumint 
en bona part amb recursos municipals.

El poble diu la seva
El passat divendres 9 de desembre una cinquantena d’olesans 
i olesanes es van reunir a les portes del CAP amb intencions de 
manifestar-se i buscar solucions al deficient servei sanitari local. 
El grup ha publicat a les xarxes socials: “¡Por una atención sani-
taria pública y de calidad en Olesa de Montserrat”. Hoy un grupo 
numeroso de usuarios de la sanidad pública hemos llevado a cabo 
una concentración delante del CAP de Olesa (Mútua de Terrassa). 
Se ha acordado constituir una comisión que ha hecho llegar a la 
actual coordinadora del CAP el malestar de los usuarios ante las 
deficiencias y carencias de servicios sanitarios que presta la Mútua 
de Terrassa en Olesa, se le ha exigido mantener una reunión con los 
directivos de Mútua de Terrassa para trasladarles que más pronto 
que tarde, se recupere como primer paso el nivel de prestación de 
los servicios sanitarios que había antes de la pandemia, dotándolos 
de los profesionales necesarios que garanticen una buena y eficaz 
atención primera en nuestra ciudad. Posteriormente seguiremos 
reivindicando la atención sanitaria pública y de calidad.
Decir como última hora que la gestión realizada ya ha dado sus 
frutos y hemos sido convocados para el próximo día 23 de diciem-
bre a una reunión con los/las directivos/as de Mútua de Terrassa.
No obstante, quedáis convocados de nuevo el próximo viernes 
16 de diciembre a las 12 horas en la puerta del CAP para seguir 
reivindicando el derecho que tenemos los olesanos a una atención 
sanitaria pública y de calidad. ¡No faltéis!"
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L'assemblea de Dones d'Esquerra Baix Llobregat i l'Hospitalet
ADBLLH vam ser una vegada mes el #25N omplint els carrers de la 
comarca, exigint una vida  lliure de violències masclistes. Hem de dirigir 
els esforços no envers la cultura de la culpa i la por, sino cap a fomentar 
profunds canvis socials que ajudaran a que les dones puguem viure lliures 
i sense por.Escolteu l’entrevista

d’Olesa Radio a Sergi Marcén 
escanejant el codi QR.

Per una Olesa republicana!

#25N
La secció local d’Esquerra Olesa, volem 
felicitar al nostre company Sergi Marcén 
pel seu nomenament com a nou Secretari 
de Telecomunicacions i Transformació 
Digital. Li desitgem sort i encerts en 
aquest nou repte.

Felicitats Sergi

Esquerra Republicana
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Lletra Ballarina
“Benvingut, 
nou món” edi-
tat per Zahorí 
Books i escrit 
i il·lustrat per 
Estudio DAQ
Anna Miracle i 
David Aceve-
do son el duet 
creatiu que for-

ma DAQ, un estudi especialitzat en 
il·lustració i direcció d’art 
I si… ho féssim diferent? Partint 
d’aquesta pregunta us presentem 
un àlbum il·lustrat que proposa un 
recorregut pels principals reptes 
ambientals que tenim sobre la taula 
i exposa iniciatives i projectes que 
científics d’arreu del món han posat 
en marxa per vetllar per la salut 
del planeta. 

“Canv i  c l i -
màtic”, Yayo 
Herrero, Ma-
ría González 
i Berta Pára-
mo, de Litera 
llibres
Aquesta obra 

ens ho explica tot sobre aquest 
problema, perquè... entenem bé 
què és el canvi climàtic?, com 
s’ha produït?, sabem com afecta 
els boscos, l’aigua o els animals?, 
com ens afecta a les persones? I, 
sobretot, sabem què podem fer per 
encarar el problema?

“L’Àvia Grill i 
la defensa de 
l’aigua”, edició 
de Pol·len edi-
cions
És una llegenda 
adaptada als nos-
tres temps, ins-
pirada en el mite 
ayoreo, que ens 

anima a lluitar per l’aigua com a 
bé comú. T’imagines viure sense 
aigua? Quantes vegades al dia la 
utilitzes? I si l’aigua costés molt 
més del que pots pagar? Com 
beuries, et dutxaries, netejaries i 
cuinaries? Què cuinaries si no creix 
res sense aigua?

Il·lustrat per Denins Chapon  amb 
text de Claudia Michel. Amb aques-
ta història, basada en un bonic 
vídeo d’animació, commemorem 
les lluites per allò que és de totes 
i tots, pels nostres béns comuns, 
que ningú no ens pot treure. Edició 
quatrilingüe en català, castellà, 
guaraní i quítxua.

Més recomanacions al canal 
d’Instagram @lletraballarina

Biblioteca Santa Oliva
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Esport

Mundial de Patinatge
Les patinadores olesanes del CPA Tona, 
Laia Buch Rubio i Paula Panicello Se-
garra, han participat aquest mes de 
novembre a Buenos Aires (Argentina) 
al Mundial de Patinatge Artístic dins 
del marc dels World Roler Games en 

la modalitat de grups xou, aconseguint 
uns grans resultats.
La Laia ha competit en el grup xou petit 
amb la coreografia “Artístic Project” i ha 
aconseguit la medalla d’or, proclamant-
se campiones del món, amb una actua-
ció impecable i una puntuació final de 
130,2 punts sobre un total de 140 per 
davant de l’equip italià Deja Vù amb 
129,6 i el gallec Gondomar, tercer amb 
123,300.
Cal destacar la gran temporada rea-
litzada per la Laia i tot l’equip del xou 
petit del CPA Tona amb podi a totes 
les competicions disputades: 1es al 
Campionat de Barcelona, 1es al de 
Catalunya, 1es al d’Espanya, 3es al 
d’Europa i 1es al Mundial.

Per la seva part, la Paula ha competit 
en la modalitat de xou gran amb la 
coreografia “Typewrite”, i gràcies a una 
brillant actuació van aconseguir una 
meritòria setena plaça. Per darrere dels 
grans campions Olot i Girona.
Aquesta temporada l’equip del xou 
gran de la Paula ha aconseguit també 
uns grans resultats, 2es al Campionat 
de Barcelona, 4es al de Catalunya i 
3es al d’Espanya. Un fet indiscutible 
és el gran nivell del patinatge artístic 
català, ja que dels sis equips de l’estat 
espanyol participant al Mundial, cinc 
eren catalans i el CPA Tona, del que 
formen part les dues patinadores, ha 
estat l’únic equip que ha participat en 
les dues modalitats, xou gran i xou 
petit. Enhorabona!

Convocatòria
Un total de 17 olesans/nes han estat 
convocats/des amb la selecció pel 
llistat definitiu del campionat comar-
cal. Són: Martí Gálvez i Victor Ortiz 
(prebenjamí); Xavi Martin, Islam Ko-
raichi i Adrian Moreno (aleví); Roger 
Font, Hugo Trujillo i Pol Ramirez (in-
fantil); Roger Oliveras, Kevin Perez 
i Marc Navall (cadet); Salma Villa-
nueva, Ariadna Santamarta i Elaine 
Silva (aleví femení); Leire Zambrana 
i Laia Cella (infantil femení) i Aroa 
Gonzalez (cadet femení).

08640

Tot l’equip us desitja unes Bones Festes!

Regala Pilates, regala salut!
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g Es ven local cèntric. Si esteu inte-
ressats/interessades, contacteu 
al telèfon:  686 860 332.

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

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

g Llicenciat en Biologia i Bioquímica i 
docent en actiu s'ofereix per impartir 
classes de reforç de matemàtiques, 
física o química de Batxillerat. Tel: 
676 297 084 (Eduard).

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 Cata-
lunya; 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'ofereix 
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 preferentemente 
para mujer, se comparte todo el piso. 
Tel: 654 308 319.

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

g Licenciada en Educación Infantil se 
ofrece para canguro, limpieza y pasear 
animales de compañía. Tel: 684 153 
751 (Gabriela).

g Tècnica sociosanitària ofereix 
servei integral a gent gran i per-
sones dependents. Tel: 610 346 
499 (Susana).

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, excep-
te els ressaltats que es cobren per paraula. Per 
a la publicació, només ens has d’enviar un text 
no superior a 15 paraules a periodic08640gmail.
com, o al tel. 626 684 065. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis de preus o mo-
dificacions de les ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.



08640 31

Desembre
Aina Sans Calvo (18), Aleix Armengol (13), Alfons Ferrer Bigorra (65), Amanda Moreno Gómez (28), Amparo Navarro (77), Andrea Mendiola López (29), Ariadna Guarro Viz-
caíno (23), Ariadna Soler Gasto (26), Carlos Gigena Dosil (85), Clara Alcón Franch (34), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez (28), David 
García Miranda (19), David Sánchez Lozano (33), Dèlia Vilà Fillola (72), Domènec Paloma Sancho (59), Eli Castillo (36), Elisabeth Vidal Folch (42), Elvira Cassi (65), Elvira 
Zuñeda (30), Emma Pérez López (18), Eric Rute Lindo (18), Eva Pérez Artero (47), Fara Vizcaíno Caballero (56), Francisca Archs (81), Francisco Lozano (73), Francisco Ruiz 
Aguilera (76), Gerard Grivé (38), Gloria Coello Arce (28), Jana Rute Lindo (13), Jesús Prieto (39), Joana Ramos Pérez (64), Joan Vilà Jovè (82), Jordi Cunt Amores (16), José 
Angel Membrado Hernández (24), Josefina Sánchez Zamora (73), Josep Bel Prades (46), Josep Bernadó Cardús (68), Josep Camats Paloma (77), Josué Casado (33), Juan 
Olivares (65), Juliana Gigena Boulocq (16), Laura Espejo Gil (18), Laura Lázaro Prat (23), Lidia Carmona (42), Lourdes Linares Oller (44), Lourdes Matas (61), Lucía Cáliz 
Gea (18), Lucía Cordón Martín (18), Manel Díaz Sicilia (43), Mari Carmen Almoguera López (51), Mari Carmen Párraga Romero (27), Mari Carmen Noguera López (51), Maria 
Dolores Artero Montoliu (69), Maria Montserrat Gil Jorda (53), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, Marina Guillamón Pérez (27), Martí Cunt Amores (21), Miquel Angel 
Linares Oller (49), Miriam Gómez (48), Montse Chicón Montoya (41), Montse Peña Calvet (44), Montserrat Cadierno Acevedo (28), Montserrat Costa Guevara (49), Montserrat 
Durán Ubach (64), Natàlia Caballé (80), Natàlia Margarit (26), Neus Solsona Jou (34), Noemí Guzmán Serrano (31), Núria Canalda Artola (26), Núria Jou Vergara (30), Oscar 
Gracia Campos (19), Paqui Tapia (46), Paula Lozano López (19), Pilar Bañales Moreno (57), Raúl Montes Escacena (44), Roberto Gracia Gutiérrez (44), Roberto Jesús Prieto, 
Rosalía Matas Pons (77), Rosario Sevillano (69), Roser Simon Bosch, Ruth Lozano (47), Ruth Prat (48), Sabino Tejero Martín (61), Salvador Torres Pérez (90), Susana Nieto 
(46), Teresa González Granel (55), Tona Cerveira Ribot (51), Vanesa Cintas (43).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (36), Agustín Collado (62), Alejo Bertoluzza (20), Alfonso Duro González (73), Angel Bertoluzza (62), Angels González Cano (85), Anna Armengou Se-
gura (29), Anna Maria Matas, Antonio Montes Escafena (56), Arantxa Solís Samper (38), Ariadna Villella Zamora (30), Carmen Menbrive Pérez (86), Daniela Gaviria Sánchez 
(19), Dolors Camps Dot (65), Edgar Ayerbe Almoguera (20), Feli Barberán Periz, Gemma Peña Calvet (43), Gerard Martret Martínez (45), Isabel Molina (85), Iván Rodríguez 
Leandro, Jacint Valls Calsina (33), Joan Escolà Casanovas (63), Joan Rodríguez (25), Jordi Corominas Ventura (67), Jordi Villella Zamora (32), José Fernández Sánchez (86), 
Judith Martínez Català (41), Laura Barea López (39), Lauri Romero (51), Lorena Pérez López (27), Lorena Quesada Carrique (37), Lourdes Quer Pujol (85), Mari Carme Riera 
Valls (55), Maria Bermúdez Ruiz (64), Maria Carreras Morales (91), Maria Escrich Callado (90), Maria García Guevara (71), María Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno (59), 
Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (21), Marta Claudia Jabares Cassi (44), Mercè González Montoya (85), Meritxell Solà Rivera (47), Miquel 
Grima Mora (35), Mireia Ferrer Mora (27), Montse Cervilla Puga (73), Nerea Montes Cabello (20), Nil Ferreiro Moreno (26), Nil Oleart Playà (30), Nora Antón (26), Norma La-
yún, Núria Valls Calsina (40), Oscar Pérez Balcera (53), Oti López Ferrera (61), Paquita Ruiz Ruiz (63), Paula Jornet Piñero (27), Pepita López Gómez (77), Pilar Castillon Prat 
(43), Queralt Coll Puig (34), Raquel Galobart (43), Raúl Almoguera López (47), Ricard Puyal Rius (26), Rosa Maria Morales Caparrós (53), Rosario Pardo Mora (78), Severino 
Párraga Sánchez (44), Silvia Porterias Torres (26), Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (50), Victoria Parra Pedrero (42), Sonia García (46).

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).

Per molts anys!

08640

Carla ja van 8 anys plens 
d'amor, t'estimem molt
El papa i la mama.

Moltes felicitats 
Juli! 29/12

Felicitats Ester i Carlos!
27 de novembre i 7 de 
desembre

Sarah Delgado Fusalba
20 Añitos! Felicidades 
guapísima. De parte de tu 
familia que te quiere con locura.

Felicidades! 
De parte de tus 
hermanos Aitor, 
Alejandro y Gorka. 
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