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Farmàcies de torn diürn  -  juny 2014
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN. A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

diumenge 1 BERENGUER
dilluns 2 MATAS
dimarts 3 ABELEIRA
dimecres 4 ALAVEDRA
dijous 5 BARGALLÓ
divendres 6 VENDRANES
dissabte 7 BERENGUER
diumenge 8 LEY
dilluns 9 ABELEIRA
dimarts 10 ALAVEDRA

dimecres 11 BARGALLÓ
dijous 12 VENDRANES
divendres 13 BERENGUER
dissabte 14 LEY
diumenge 15 MATAS
dilluns 16 ALAVEDRA
dimarts 17 BARGALLÓ
dimecres 18 VENDRANES
dijous 19 BERENGUER
divendres 20 LEY

dissabte 21 MATAS
diumenge 22 ABELEIRA
dilluns 23 BARGALLÓ
dimarts 24 VENDRANES
dimecres 25 BERENGUER
dijous 26 LEY
divendres 27 MATAS
dissabte 28 ABELEIRA
diumenge 29 ALAVEDRA
dilluns 30 VENDRANES

ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Lluis Puigjaner, 103 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Editorial
La nostra vila ha celebrat una de 
les més espectaculars Fira d’Enti-
tats, la sisena consecutiva. Aquesta 
edició, realitzada abans del mes de 
les celebracions de Santa Oliva i 
Festa Major, ha reforçat la idea que 
l'associacionisme i les entitats lo-
cals, ja siguin culturals, esportives, 
comercials, socials i/o polítiques, 
continuen fent una aposta per man-
tenir-se vives i per seguir creixent, 
tot i els embats econòmics i el fort 
impacte que reben, a partir de la re-
tracció en les ajudes i subvencions, 
sobretot en el marc que la majoria 
es manté amb l'esforç de voluntaris.

Des d’aquesta columna, encorat-
gem el teixit associatiu olesà a con-
tinuar en aquesta feina, tenint en 
compte que aquest periòdic sempre 
serà al seu costat per promocionar 
i fer públiques les seves activitats.

Per altra banda, el passat mes de 
maig també hi va haver eleccions 
per al Parlament Europeu, amb la 
sorpresa de l'agrupació "Podemos" 
a nivell nacional i amb l'espectacu-
lar elecció d'ERC a nivell local, amb 
un 26 per cent dels vots, tot i que 
amb poc menys de la meitat del 
padró olesà que ha exercit el seu 
dret electoral (47% de participació).
Però sense cap mena de dubtes, 
una de les notícies més destaca-
des i supressives per alguns va 
ser l’abdicació del rei Joan Carles 
a favor del seu fill, el príncep Felip, 
i arran d’aquest anunci, s’han pro-
duït diferents reaccions per part 
dels representants polítics locals 
i de la ciutadania en general. Hi 
va haver manifestacions a Olesa 
i a altres poblacions i la gent ha 
començat a dir la seva. El mateix 
dia de l’anunci, unes 200 persones 
es van concentrar a la plaça Fèlix 
Figueres i Aragay per demanar que 
la República sigui el model d'Estat i 
l’alcalde olesà, juntament amb dos 
olesans més, han penjat l'estelada 
i la bandera republicana al balcó de 
l'Ajuntament.

En aquest marc gaudirem les fes-
tes del poble, Santa Oliva i Festa 
Major. Bon moment per relaxar-se, 
despreocupar-se una mica del dia a 
dia i també per reflexionar sobre el 
futur del país que volem.

A gaudir d’aquestes festes, de l’es-
tiu i de les vacances! Bones Festes 
a tothom!

Twitter i Facebook
Des de la Redacció del 08640 hem fet 
una pregunta per Twitter i Facebook. 
Era la següent: “Quin és el teu desig 
per Santa Oliva i Festa Major?” Publi-
carem els més originals a l'edició del 
08640 de juny. Aquí hi ha algunes de 
les respostes: 
“Que no faci malt temps i no estaria 
malament seguir amb les nostres tra·
dicions flors a Santa Oliva i deixar les 
flors a la Santa que al final els olesans 
qui les hi porti per fe o devoció no les 
torretes que la mateixa nit desaparei·
xen i no se sap on les planten. Per altra 
banda, "El castell de focs" al final de la 
Festa Major, ja que tampoc es nota que 
els diners estalviats dels focs els inver·
teixin enlloc”. (Núria Castells Manyà)
“Som l'equip de Llar d'infants pública 
La Baldufa d'Olesa de Montserrat, i el 
nostre desig per Santa Oliva o Festa 
Major és que el proper curs 2014/2015 
tinguem nadons a l'escola per tal de 
poder seguir el nostre camí ple d’il·
lusions, respecte i llibertat vers al 
nadó”. (Somnis Somnis).
“El meu desig per a la Festa Major és 
veure que s'ha recuperat la tradicional 
fi de festa amb uns espectaculars focs 
artificials; estem al mediterrani terra 
d'aigua i foc, qui perd els seus orígens 
perd la seva identitat”. (Katty PC)

Ruidos
Vivo desde hará unos 9 años cerca de 

la Plaza del Ayuntamiento de Olesa, a 
unos 200 metros. Desde hace años, 
los que vivimos alrededor de dicha 
plaza sufrimos durante muchos fines 
de semana cada año el ruido provo-
cado por las fiestas autorizadas por 
el Ayuntamiento del pueblo. Cuando 
dichas fiestas acaban pronto, no hay 
problema, pero muchas acaban casi 
siempre, y con autorización del Ayun-
tamiento, a las 3 de la madrugada, en 
la noche del sábado al domingo.
Hace unos fines de semana, una de 
las fiestas en la que muchos de los 
asistentes eran menores de edad, sa-
lieron de ese recinto abierto en direc-
ción a las calles colindantes, gritando, 
tumbándose en la calle donde vivo y 
que, en vez callar y pedir perdón, se 
dedicaron a insultarme y recriminar 
que están de fiesta. Esa fiesta que 
antepone el Ayuntamiento al descanso 
de los vecinos.
Este tipo de eventos se celebra tan-
tas veces y son tan molestos, que en 
mi caso he tenido que gastar dinero 
para insonorizar la habitación donde 
duermo, que de poco sirve cuando el 
Ayuntamiento permite que se sobrepa-
sen los decibelios permitidos, dándoles 
igual el descanso de los vecinos.
Como siempre llegará junio, las fiestas 
de Santa Oliva y San Juan, petardos, 
música y mucho ruido. Y como cada 
año desde hace tiempo los vecinos del 
bloque donde vivo hemos de plantear-

nos nuestras vacaciones para alejar-
nos de nuestras cosas con tal de no 
sentir a las tres de la madrugada las 
ruidosas molestias dado que nuestro 
Ayuntamiento se salta las normativas 
sobre contaminación acústica.
Quiero recordar a este Ayuntamiento 
que no pueden pedirle a un ciudadano 
que no monte ruidos que molesten a 
algún vecino, cuando ustedes no pre-
dican con el ejemplo.
Y con esta carta, quiero aconsejarles, 
como ocurre en muchas poblaciones, 
que las fiestas nocturnas se hagan en 
lugares alejados del centro donde no 
molesten a los vecinos que pagan sus 
impuestos, ni por el ruido ni por la 
conducta de sus asistentes. En caso de 
dudas, sean demócratas y pregunte a 
sus ciudadanos antes de tomar deci-
siones absolutistas.
JLRA

Regulación del tráfico
En primer lugar, quiero agradeceros 
vuestra atención, agradeceros vues-
tro trabajo y daros las gracias porque 
haya un lugar donde todos los olesanos 
podamos estar informados y al mismo 
tiempo podamos aportar inquietudes, 
ideas, noticias sobre nuestro pueblo 
para una presente mejora en todos 
los aspectos.
A continuación, redacto mi inquietud 
para que pueda ser leída no solo por 
los habitantes de nuestra población, 

Correu
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sino también por nuestro excelentísi-
mo alcalde y la policía local.
Vivo a muy pocos metros de dos escu-
elas, una es la escuela Povill y la otra 
es la escuela Puigventós; hay dos fran-
jas del día que me causan inquietud y 
preocupación por posibles accidentes 
futuros tanto de madres, padres, 
niños, etcétera. Las franjas horarias 
a las que hago mención son las nueve 
de la mañana y las tres de la tarde, 
hora de entrada a los dos centros es-
colares. Las salidas de dichos centros, 
al realizarse en horarios distintos, no 
tienen tanta aglomeración circulatoria.
Mi inquietud y preocupación es que la 
zona de los dos centros está muy cer-
cana y en un breve tiempo provoca que 
se colapsen coches aparcados para 
llevar a los niños a dichas escuelas, 
más la circulación diaria de entrada y 
salida de nuestro pueblo en dirección 
a la carretera de las carpas con direc-
ción a Martorell y la entrada con salida 
dirección a Terrassa, más si aportamos 
los días que los dos centros realizan 
salidas a la piscina o salidas de excur-
siones provoca un colapso circulatorio 
no regulado por ningún miembro de la 
policía local. Solo se dispone en dicho 
punto para pasar de una acera a la 
otra por pasos de cebra en los cuales 
los conductores cederán o no el paso 
bajo su criterio.
En este documento lo que solicito y me 
gustaría que fuera tomado en conside-
ración para evitar posibles lamentos, 
accidentes o negligencias, es que 
durante estas franjas horarias antes 
mencionadas que serían las nueve de 
la mañana y las tres de la tarde este 
punto de salida y de entrada a nuestra 
población fuera regulado diariamente 
por los cuerpos de la policía local de 
nuestro pueblo.
Quiero dar las gracias de nuevo por 
tener un lugar donde poder expresar 
mis inquietudes y desear que este 
documento sea leído para mejorar 
diariamente en algunos aspectos de 
nuestra población. Gracias y un cordial 
saludo.
DP

Per quan vingui 
un altre juny
A través d’aquestes línies ens volem 
dirigir a tots els olesans/olesanes que 
ja ens coneixen i, molt especialment, 
a aquella que encara no. La Unió Lliure 
de Treballadors (ULT) és un sindicat 
de treballadors nascut a Olesa el juny 
de 1977, ara fa 37 anys. Després de la 
seva fundació i amb un llarg període 

d’activitat sindical conjuntament amb 
la Unió Sindical Obrera, fa un any i 
mig vam iniciar una nova etapa en 
solitari, retornant als nostres inicis 
de l’any 1977, tal com el van iniciar 
els fundadors. 
Després de molts anys, més de trenta, 
varem arribar amb disgust a la conclu-
sió que, des dels grans sindicats, ens 
era molt difícil practicar el sindicalis-
me que volíem, un sindicat de base, 
proper a la gent del carrer i també a 
les fàbriques.
La major part del sindicalisme actual, 
a part d’estar mediatitzat i arrelat a 
tendències polítiques, es difuminen 
amb les patronals, i tan sols les grans 
empreses se senten com a casa. En el 
cas de les petites i mitjanes empreses, 
no els interessa a les grans centrals 
sindicals fer sindicalisme perquè han 
de dedicar-hi l’esforç sense treure 
ressò mediàtic, tenint en compte que 
les grans empreses tan sols mouen el 
10% de treballadors i la resta són pe-
tita i mitjana empresa i administració.
Aquest és un dels motius pels quals 
ens vam independitzar del sindicat al 
qual estàvem adherits, és a dir, ara 
que està tan de moda, vàrem exercir 
el dret a decidir, ens vam separar. Amb 
això, que ningú hi trobi cap tipus de 
paral·lelisme, tan sols nosaltres vam 
decidir separar-nos perquè sabíem que 
podíem millorar el servei als treballa-
dors que confiessin amb nosaltres.
A hores d’ara, al cap d’un any i mig, po-
dem dir que som en el bon camí i, a poc 
a poc, ho estem aconseguint: som més 
de 500 afiliats, tenim representació 
sindical a tres grans empreses, tenim 
representació a 12  petites i mitjanes 
empreses, oferim serveis jurídics la-
borals i civils als nostres afiliats, no 
tenim cap lligam polític (els nostres 
afiliats pertanyen a totes les opcions 
polítiques) i, com a treballadors, tenim 
un element en comú: tots defensem 
els drets laborals i socials. Cada vega-
da treuen més drets als treballadors i 
entre tots ho hem d’aturar, no es fàcil, 
però junts ens serà suportable. Nosal-
tres seguirem defensant els drets de 
qui ha treballat, de qui treballa o de 
qui vol treballar.
Us desitgem una bona Festa Major i 
que la curiositat us sigui més gran que 
la por. Els temps canvien, les nostres 
inquietuds també. T’hi apuntes?
ULT

Agraïment 
al mercat d'Olesa
La desaparició d'un ésser estimat sem-

pre és dolorosa, això no fa que oblidem 
donar les gràcies a totes aquelles 
persones que varen recordar-se de la 
meva mare, Teresa Bernadas Alave-
dra, que tot i que fa molt anys que no 
es relacionaven professionalment, tin-
gueren el detall d'acomiadar-se d'ella 
amb un ram de flors. Molt agraïda al 
mercat d'Olesa i al diari 08640.
Maria Carme Rafa Bernadas

Corrupció
Tots som corruptes? Posem alguns 
exemples: aquella propina del jornaler 
al seu cap de colla perquè el continuï 
llogant, el regal anual al metge o al 

capellà, el pernil per als influents del 
poble, la panera de Nadal per als di-
rectius d'empreses, les comissions al 
batlle per haver atorgat obres a dit a 
contractistes del seu tarannà, aquells 
diners cobrats amb negre per als re-
gidors de torn per l'adjudicació de tots 
els serveis de la població, las caixes de 
cava, vi o licors repartides als influents 
o a amics del partit polític, vacances 
gratuïtes, adjudicació de llocs de tre-
ball a amics o a familiars, explotació 
infantil, prostitució, drogues, hisenda, 
comissions milionàries acceptades 
per membres dels governs nacionals i 
autonòmics independentment del color 
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que siguin, obres de construcció na-
cional i internacional, compra i venta 
de terrenys de gran volum, compra de 
màquines de guerra terrestres, marí-
times, aèries, ferrocarrils, petrolieres, 
entitats bancàries, comerç global, 
ajuts internacionals misteriosament 
desapareguts, comptes il·legals en 
paradisos fiscals, tribunals comprats, 
institucions afavorides intocables i 
milers i milers de fraus més, amb els 
quals podríem omplir un interminable 
llibre de despropòsits. Alguns diran  
que els humans som així, que aquesta 
manera d'actuar és el nostre natural 
tarannà i que no s’hi pot fer res. Tots 
sabem que ben al mig d'aquests falsos 
directius i corruptes hi ha molt bona 
gent que treballa de ferm, que es 
comporta de manera legal i que, sens 
dubte, són les víctimes de la situació. 
Això fa que aquests usurpadors es 
tornin rics, poderosos, creguts i roïns, 
fet que en provoca el rebuig dels que 
reclamen justícia. D'aquí a l’enfron-
tament sols hi ha una mirada, per la 
qual cosa, el xoc és inevitable i cíclic, 
“les garres”. Podem assegurar que si 
els humans no som capaços de cercar 
una altra fórmula per conviure, més 
justa, adient i igualitària, per controlar 
estrictament i amb fermesa corruptes, 
dictadors, mentiders, religions, espe-
culadors, capitalisme enervat, falsos 
polítics i profetes i un llarg etcètera 
de lacres humanes, en aquest nostre 
món anomenat Terra, que es l'únic que 
tenim i on hem nascut tots per igual i 
que, desgraciadament, sols hi sabem 
conviure enfrontats amb menyspreu i 
odi profund, no assolirem pas la Pau 
desitjada.
No vull donar-me per vençut, però ho 
veig molt difícil i enrevessat, ja que 
les ànsies de riquesa i poder d'aquests 
paràsits xucladors de la raça humana, 
són tant terrorífiques i obsessives, que 
no tenim cap més remei que esperar 
que un dia arribi, potser per casualitat, 
algú amb una idea original que ens 
porti fins a la Pau, la tranquil·litat i la 
concòrdia, una utopia per molts desit-
jada i pels polítics actuals fortament 
explotada.
Jaume Francesch Sole

Noces d’or
Matrimoni... Dolça i amarga paraula 
que parla de plaer, d’amor, de felici-
tat, però també de sacrifici, d’hores 
amargues, però sobretot de tants i 
tants moments compartits...
Moments ens els quals us heu donat 
tot el que sou i teniu, moments ens els 

quals us heu donat l’un a l’altre de tal 
manera, que així com heu conegut el 
minvant de la vostra parella, heu co-
negut també el creixent, moments en 
els quals heu hagut de renovar aquell 
“sí” jove, despreocupat, il·lusionat, 
que ara fa 50 anys us vàreu donar, per 
fer-lo un “sí” sincer per fer, de totes 
aquelles promeses, una resposta fidel 
i fecunda.
Tu, Salvador, dóna-li fortalesa, segu-
retat, virilitat. Tu, Núria, aporta delica-
desa, comprensió, tendresa, amorosa 
imposició.
No tingueu por de dir “sí” però tam-
poc detureu el “no”. Lluiteu per tirar 
endavant la família que vàreu formar, 
sigueu viu exemple per als vostres fills, 
fruit de l’amor veritable. Fonamenteu 
el castell del vostre matrimoni en la 
ferma roca de la fidelitat de l’amor 
madur, que quan mireu enrere pugueu 
sentir la satisfacció d’haver treballat 
per construir un món millor. Per molts 
anys!
Maria Mercè Boada

Per Santa Oliva i 
Festa Major
Tots sabeu que, enguany, al mes de 
juny, arriben dues festes importants a 
la nostre vila. La primera, la diada de 
Santa Oliva, quan la capella de la San-
ta es troba en el portal del seu nom, a 
sobre d’un porxo, tancada i protegida, 
perquè tothom la pugui veure humil i 
grandiosa del viure quotidià. Segons 
dades obtingudes, el Papa Alexandre 
VII concedí el 1664 a Santa Oliva el 
títol de Patrona Principal de la Vila 
d’Olesa de Montserrat i el dia 30 de 
novembre de l’any 1666, arribaren les 
Santes Relíquies de la Verge i foren 
rebudes amb una processó solemne 
de tot el poble. Hi ha la possibilitat que 
aquesta capella fos construïda l’any 
1700 i restaurada el 1912, després 
d’haver passat un període de més de 
dos segles. L’any 1940, un escultor 
olesà, Francesc Fàbregas, va fer una 
nova imatge de la santa, en talla i obra 
original, realitzada en fusta d’olivera 
i adquirida mitjançant una col·lecta 
popular. Generacions que han presidit 
amb fe al llarg dels segles s’han man-
tingut devots amb pregàries i ofrenes 
florals de diferents entitats, davant 
de la santa imatge de la capella que 
invoca els olesans la seva intercessió. 
Què més puc dir? Serà, doncs, que 
el 10 de juny és, pels olesans, una 
diada en què hi haurà  diferents actes 
al carrer, també religiosos i culturals, 
per gaudir tots de la festa.

Dues setmanes després, ens arriba 
la Festa Major i, parlant-ne diré, que 
l’any 1366, el rei Pere III el Cerimo-
niós, a precs del Prior del Monestir de 
Montserrat, Jaume de Vivers, Senyor 
d’Olesa, per reial cèdula, concedí que 
se celebressin deu dies de mercat a la 
Vila d’Olesa. Aquest mercat fou bres-
sol de la nostra Festa Major. Amb el 
solstici d’estiu arriba la festa de Sant 
Joan Baptista, i les dues formen part 
de tradicions arrelades a la nostre vila, 
amb un despertar somrient i palpitant 
de flaire, amb alegres tocs de campa-
nes el dia de la diada i un ofici solemne 
en honor al gloriós Sant. Aprofitant 
aquestes festes, un cop a l’any per 
aquells que s’ho puguin permetre, 
no els faltarà a casa seva gaudir d’un 
bon dinar. Seran quatre dies d’alegres 
diversions, en els quals tothom ho pas-
sarà bé; i el meu desig de felicitació 
per a tots els Joans i Joanes.
Joan Salmeron López

PAH d’aniversari
La celebració del primer aniversari de 
la PAH serà el 8 de juny al Parc Muni-
cipal d’Olesa amb una jornada lúdica 
oberta a tothom. Olesa ha estat la 
seu durant el primer any de vida de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
al Baix Llobregat Nord i, per aquest 
motiu, ha estat la població escollida 
per celebrar el primer any de vida. Una 
jornada festiva que servirà per fer va-
loració de les victòries aconseguides.
Els activistes i els afectats de la PAH 
del Baix Llobregat Nord hem escollit el 

8 de juny per celebrar, amb una paella 
popular, el primer aniversari d’aquest 
moviment social, d’aquesta plataforma 
ciutadana, que reivindica en la dació 
en pagament, en la suspensió dels 
desnonaments i la condonació del 
deute (per aquells afectats que ja han 
perdut el seu habitatge) el dret legítim 
de qualsevol ciutadà a una segona 
oportunitat.
Abrera, Collbató, Esparreguera, Mar-
torell i Olesa de Montserrat hem tre-
ballat de forma conjunta i coordinada 
per ajudar els veïns i veïnes que, a 
causa de la crisi econòmica, no han 
pogut fer front a les quotes de la 
seva hipoteca. I com ho hem fet? A 
través de l’assessorament col·lectiu, 
de l’empoderament dels afectats i 
amb molta, molta solidaritat els uns 
amb els altres.
Volem que la celebració del primer 
aniversari de la PAH sigui una trobada 
lúdica i festiva que ens serveixi per 
poder remarcar col·lectivament els 
petits triomfs que hem aconseguit i, 
d’alguna manera, per reivindicar els 
futurs que s’aconseguiran perquè som 
el moviment del “Sí que es pot!”
I és que... Com ens agrada dir a les 
nostres assemblees, nosaltres sabem 
que els bancs tenen els diners i que els 
poders polítics també tenen la facultat 
de mantenir lleis injustes que només 
afavoreixen els poderosos i deixen a 
l’estacada a la ciutadania. Però també 
sabem que tenim la raó i la lluita con-
tinuarà mentre quedi un sol afectat/
da. Ens veiem als carrers!

Correu (cont.)
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La força de la PAH
Un bon home, humil i treballador -un 
senyor d'aquells al qual emmirallar-se- 
està assegut a una taula d'un bar (la 
penya madridista de la rambla, que 
anys enrere va fundar). Fa un cafè, el 
remena amb la cullereta: està pensa-
tiu. Per distreure's agafa un diari i el 
fulleja. Quina mala idea, se l'hi enter-
boleix la mirada -no li agrada el que 
mostra el diari, sembla que se'n vulgui 
resistir-. Respira fons, mira la creu 
que penja del seu coll però no la besa 
com tantes altres vegades. S'aixeca i 
paga l'euro corresponent. El cambrer 
li desitja sort. 
L'home surt al carrer i d'una bossa de 
plàstic en treu una samarreta de color 
verd. El reconforta d'alguna manera i 
se la posa. De sobte, pensa en la seva 
dona, està fotuda i ho està passant 
molt malament (també ell, però no 
ho reconeixerà mai perquè ha de ser 

fort, no pot deixar-se vèncer). Alguns 
els miren amb cara d'indiferència, 
algú amb menyspreu, però la majoria 
de gent li somriu amb aquells som-
riures que et donen força per dins i 
companyia. 
Trenta metres rambla amunt hi té la 
seva segona família, esperant-lo. Avui 
són quaranta persones que no tenen 
el seu cognom, però que se l'estimen. 
Quaranta samarretes verdes, com la 
seva, l'acompanyen a entrar a la seu 
bancària on havia tingut tots els seus 
estalvis. En surten dos nois jovenets, 
encorbatats, han degut fer alguna 
transacció, dic jo (o potser són dos 
treballadors que s'han escapat a es-
morzar). El bon home, una persona ja 
gran, demana un  contracte del lloguer 
-que ja havien pactat- i el director fa el 
corresponent. Directament,  el senyor 
obre el contracte per la pàgina cinc i 
llegeix, tan ràpid com pot però ben 

lentament, els punts. El bon home 
arriba a aquella línia que tant el preo-
cupava, hi busca alguna cosa, ho relle-
geix, i s'enfada. Més que enfadar-se, li 
dol. Li retreu al director l'adjectiu, no 
poc important: "renovable en lloc de 
revisable", diu. Li han intentat tornar 
a colar. Automàticament les quaranta 
ànimes que l'acompanyen s'alteren: 
criden, fan bocins dels tríptics que et 
prometen una vida feliç, i es conjuren 
en convertir aquells quatre metres 
quadrats en l'infern dels poderosos, 
encara que sigui per unes hores.
Algunes setmanes més tard i després 
de  generar molts inferns, el matri-
moni firma davant notari el contracte 
tal com volia. El bon home trenca a 
plorar com un nen, de cop s'ha fet 
tremendament petit. Però avui té la 
dona amb ell, s'abracen i comparteixen 
les llàgrimes. Ploren el final d'aquest 
calvari. 

El crit col·lectiu tanca l'escena: "Sí, 
se puede!”
Oriol Francesch i Llongueras

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 han de signar-se amb el nom 
i cognom de l’autor, DNI, telèfon i 
adreça. S’han d’adreçar al tel: 635 
810 173 o a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

Correu (cont.)



086406

Nou aparcament
Ja és oberta la nova zona d'aparca-
ment ubicada al carrer Ample, 50 a 
la confluència amb carrer Hospital. 
La disponibilitat d'aquest espai de 
titularitat privada per a una finalitat 
d'interès públic va ser possible gràci-
es al conveni d'usdefruit signat entre 
Ajuntament i el propietari. El conveni 
ha permès habilitar un espai on poden 
estacionar fins a 25 vehicles. Aquest 
aparcament se suma al camí recent-
ment habilitat de la Baldufa, amb una 
setantena de places. 
Per a l'adequació del solar del carrer 
Ample, l'Ajuntament ha fet una actu-
ació per valor de 24.600 euros. L'ac-
tuació contempla l'arranjament de la 
zona destinada a aparcament (neteja 
i esbrossada del terreny, enderroc de 
la paret d'accés al solar i dels murs i 
coberts existents i instal·lació d'enllu-
menat, entre d'altres), l'arranjament 
de la vorera i l'accés i la zona d'hort 
del solar.

Entitats al carrer
El passat dissabte 31 de maig, el Parc 
Municipal es va convertir en el gran 

aparador de la dinàmica associativa 
del poble. La sisena edició de la Mostra 
d’Entitats va mostrar al conjunt de la 
ciutadania i als visitants d’altres mu-
nicipis, la riquesa cultural, esportiva i 
social que fa moure Olesa. En aquesta 
oportunitat, en un entorn amb molta 
participació de la gent, la Mostra va 
comptar amb un total de 58 entitats, 
quatre més que l’any passat.
La 6a Mostra d’Entitats es va celebrar 
durant tot el dia, i a banda de dispo-
sar dels seus respectius estands, que 
seran l’aparador de cada una de les 
entitats, es van organitzar tallers, 
actuacions i activitats molt diverses i, 
com en edicions anteriors de la Mostra, 
hi va haver un apartat dedicat especí-
ficament a la solidaritat. 
NdelaR: hem decidit no publicar cap 
foto a l’edició impresa deguda la nom-
brosa quantitat d’entitats participants, 
per no donar-li més importància a una 
que a una altra, i bàsicament per una 
qüestió d’espai. Hem publicat i com-
partit al Facebook i al Twitter diverses 
fotos de diferents autors.

Gran guanyadora
Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) ha estat la gran guanyadora de 
les eleccions al Parlament europeu 
celebrades el passat diumenge 25 de 
maig, i ha aconseguit el 26% dels vots 
en front del 9,29 % que va aconseguir 
ara fa cinc anys. A l'altra banda hi 
ha el PSC que ha passat d'obtenir el 
40,55% dels vots el 2009 al 16% en 
aquestes eleccions. Per la seva part, 
CiU baixa del 21,40 al 18% dels vots, 
ICV-EUiA dobla el percentatge de vots 
i aconsegueix un 12%, el PP baixa del 

14% al 7% i Podemos aconsegueix un 
6% dels vots, igual que C's.

Síndic a Olesa
El passat dimecres 28 de maig, un 
equip del Síndic de Greuges va rebre 
un total de 17 visites en el seu despla-
çament a Olesa. Les persones ateses 
per l’equip del Síndic van presentar 10 
queixes i van fer 7 consultes. Les pro-
blemàtiques plantejades van ser, entre 
altres, temes relacionats amb consum 
(electricitat i telefonia), tributari, ur-
banisme, procediment sancionador, 
etcètera. Tres de les deu queixes pre-
sentades anaven adreçades a l'Ajunta-
ment d’Olesa. Totes les visites ateses, 
excepte una, eren de persones veïnes 
de la població. Els que no han pogut 
visitar-los, poden contactar amb ells 
per telèfon, 900 124 124 o enviant un 
missatge a l'adreça electrònica sindic@
sindic.cat.

“Feria de Abril”
Amb una multitudinària participació 
es va celebrar la sisena edició de la 
Feria de Abril, els passats 17 i 18 de 
maig, al Parc Municipal. Centenars de 
persones s'hi han acostat per gaudir 
de les actuacions en directe, les tapes 
típicament andaluses i els clàssics 
“rebujitos”. 
Però si hi ha una activitat que capta 
l'atenció és el concurs de “migas” que, 
any rere any, congrega a curiosos i 
participants a conèixer quina és la 
millor recepta. Tot i que bàsicament 
n'hi ha dues, de farina o pa, cada una 
d'elles presenta múltiples variants. 
Enguany han estat 14 els grups que 
s'han presentat al concurs, i la gua-
nyadora ha estat la Paquita Aguilera, 
que ha presentat una recepta típica-
ment extremenya de migues de pa. El 
concurs de “migas” servia com a punt 
i final d'un cap de setmana farcit de 
“sevillanes”, gastronomia andalusa i, 
sobretot, moltes ganes de passar-ho 
bé.

Cartell guanyador
Fetes les votacions corresponents, 
el jurat, reunit el dia 15 de maig ha 
declarat guanyador del Concurs de 
Cartells Festa Major 2014 a l'autor de 
l'obra que porta el número 18 i que 
correspon a Manuel García Jiménez, 
d'Olesa de Montserrat que va crear 
l'obra “Fanalets”. 
Les obres presentades –no guanya-
dores- seran exposades a la Casa de 
Cultura des del dia 13 al 29 de juny, 
ambdós inclosos. Els originals no pre-
miats hauran de ser recollits entre els 
dies 1 i 26 de juliol.

Congost del Cairat
El passat diumenge 27 d'abril es va 
organitzar des de la secció de Geo-
grafia i Ciències Naturals del Centre 
Muntanyenc i de Recerques una sortida 
guiada de natura al Congost del Cairat, 
on hi ha el balneari de la Puda, amb 
una perspectiva geològica i paisatgísti-
ca de l'entorn. La sortida va començar 
a les 9 hores i va finalitzar pocs minuts 

Va passar

Guarda-cotxes  Foto: AO

Fanalets de Festa  Foto: MGJ

Explicant el relleu del Congost del Cairat   Foto: CMRO
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després de les 14 hores.
A partir d'un conjunt de 12 parades 
es va explicar la formació del paisatge 
que ens rodejava a càrrec de la doctora 
i professora de l'UAB Elena Druguet, 
convidada pel Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà. L'assistència va ser 
d’una quarantena de persones molt 
interessades en el tema, sobretot en 
conèixer la formació de Montserrat, 
la formació de la coneguda pedra tos-
ca que apareix per les rodalies de la 
masia de Can Tobella o la surgència 
de les aigües sulfuroses del balneari 
abandonat. 
La sortida a la Lloreda del torrent 
del Raganer prevista pel 18 de maig 
ha sigut posposada a la tardor o a la 
primavera degut a activitats alienes al 
medi natural d’Olesa.

Enhorabona!
El grup format pels alumnes d'Eco-
nomia de 1r de Batxillerat de l'IES 
Creu de Saba, Michael Díaz, Sergi 
Ballesteros i Mireia Zacarías, coordi-
nats pel seu tutor Quim Duarte, van 
superar les semifinals del concurs de 
simulació empresarial Young Business 
Talents, celebrat a Madrid, el passat 
mes d’abril.
Després d'una emocionant final, van 

quedar a la posició 36 dels 100 equips 
que van poder arribar-hi. Podran sen-
tir-se orgullosos, tenint en compte que 
en aquesta edició participaven 5.324 
alumnes agrupats en 1.635 equips 
procedents de 308 col·legis i instituts 
de tota Espanya!
Aquest èxit no hagués estat possible 
sense la col·laboració i el suport dels 
altres dos equips del centre que també 
hi participaven, formats per Guillem 
Porteros, Joan Margarit, Susana del 
Pozo, Maria Miras, Víctor Expósito i 
Paula García.

Jutgessa de pau
Si el Consell de Ministres autoritza la 
triple consulta olesana sobre temes de 
desenvolupament urbanístic, aquesta 
no se celebrarà mai el 9 de novembre 
per no menystenir la consulta sobre la 
independència de Catalunya que pre-
veu convocar la Generalitat. Aquesta 
és la voluntat i el compromís expressat 
per tots els partits olesans en el segon 
debat del ple en què la consulta olesa-
na n’era protagonista. En el cas del ple 
del passat dijous 29 de maig, debatuda 
a instàncies de la pròpia Generalitat 
per modificar-ne el redactat de les 
preguntes i així intentar evitar que el 
govern espanyol la rebutgi al·legant 

invasió de competències. 
Finalment amb els vots favorables de 
Bloc Olesà, CiU, Entesa dels Olesans 
i ERC, i les abstencions de PSC, PP i 
PxC el ple de l'Ajuntament ha acordat 
canviar la paraula “suprimir” per l'ex-
pressió “deixar sense efecte”, en la 
primera de les preguntes (la referent a 
l'ARE), i en la tercera, suprimir l'atès. I 
per tant, després de la modificació, el 
requeriment de permís per celebrar la 
consulta olesana segueix el tràmit fins 
la seva autorització definitiva, quelcom 
que decidirà el Consell de Ministres.
El que podia semblar però un mer 
debat sobre l'afectació jurídica o 
competencial del redactat de les pre-
guntes sobre el futur de la zona ARE 
de Vilapou, sobre la condició de sol 
agrícola al pla de Can Llimona, o sobre 
el futur ús dels terrenys del camp de 
futbol municipal de Les Planes, es va 
convertir de nou en una repetició del 
ple del 30 de gener, i per tant, es va 
reproduir la controvèrsia entre govern 
i els partits de l'oposició,  controvèrsia 
no motivada pel fons de la proposta 
però si per les formes; un cop més 
es veia la manca de consens entre 
les forces polítiques olesanes sobre la 
idoneïtat de les preguntes i el moment 
de plantejar-les.
Per altra banda, al ple de maig tam-
bé s'ha aprovat una modificació de 
crèdit que ha de permetre atorgar 
una subvenció de 6.500 euros a la 
Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil 
i Juvenil de Catalunya, el pagament 
d'unes factures pendents de finals de 
2013, i el nomenament d'Àngels Got-
sens Guerrero com a jutgessa de pau 
substituta a Olesa, amb el vot de 17 
dels 21 concejals.

Guanyadors
Amb una massiva participació, s’ha 
celebrat el 26è Concurs Infantil de Co-
lors sobre l'Asfalt, el passat diumenge 
1 de juny al Parc Municipal, organitzat 
per la Fundació Escola Municipal d'Arts 
i Oficis. Un dia més, aquest indret 
s'omplia de gom a gom per veure als 
joves artistes olesans que al llarg del 
matí dibuixaven sobre el terra del parc 
municipal pintures rupestres, animals 
ja extingits, i escenes quotidianes 
de l'home de Cromanyó, i és que en 
aquesta edició totes les obres tenien 
com a eix vertebrador l'art prehistòric. 
El gran volum de participants, enguany 
unes 400 parelles, dificultava l'elecció 
de les millors obres a un jurat que des-
prés de molt deliberar decidien que al 
grup A (alumnes de primer i segon de 
primària), el tercer premi era per Laia 

Iruretagoyena i Àlex Muñoz (escola 
Sant Bernat), el segon per Carla Sanz 
i Gisela Vidal (Josep Ferrà i Esteve) i el 
primer per Arnau Abad i Lluc Carreira 
(Puigventós). Al grup B (alumnes de 
segon i tercer de primària) de totes 
les escoles olesanes), el 3r premi era 
per Pere Vendrell i Ivet Bartolomé 
(Ferrà i Esteve), el 2n premi per David 
Tamargo i Paula Galitó (Daina-Isard), 
i el 1r premi per Víctor i Cèsar Tirado 
(Sant Bernat). Al grup C (en que hi 
participaven alumnes de cinquè i sisè 
de primària), 3r premi per Maria Leo i 
Mireia Garcote (Daina-Isard), 2n premi 
per Laia Pachon i Sara Gómez (Daina) 
i el 1r premi per Serena Pérez i Laura 
Rev (Daina-Isard). Tots els premiats 
rebien un trofeu i una matrícula gratu-
ïta a l’Escola Municipal d'Arts i Oficis.

AVO
L'Associació de Voluntaris d'Olesa ha 
participat un any més en la Fira d'en-
titats; enguany hem presentat una 
exposició sobre el voluntariat, hem 
reciclat  per la memòria, hem venut 
llibres de segona mà a preu simbòlic de 
0'50 i 1 euro, i  hem fet jocs utilitzant 
llaunes de refrecs i capses buides, per 
adquirir material per els tallers de me-
mòria. També hem fet dues llumenetes 
en les quals regalàvem en cadascuna 
una entrada i  trasllat amb autocar a 
BCN al teatre Condal amb l'AVO, el 
proper u d'octubre a veure La extraña 
pareja. El sorteig es va realitzar des de 
l'estand d’Olesa Ràdio i l'Anna Casado 
va fer de mà innocent per treure els 
números. Les guanyadores van ser 
Rosina López  i Llum Mascaray, a les 
que se'ls va fer l'entrega del premi a 
la mateixa fira al estand de l'AVO. Fe-
licitats a totes les entitats participants 
i fins l'any vinent.
Associació Voluntaris d'Olesa

Expertes en “migas”    Foto: PM

Guanyadors del Grup “A”    Foto: IC

Finalistes    Foto: ICS
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Abdicació
Arran de l’anunci de l’abdicació del rei 
Joan Carles en favor del seu fill, el prín-
cep Felip, s’han generat diferents re-
accions a les agrupacions polítiques lo-
cals. L'alcalde d'Olesa i regidor del Bloc 
Olesà, Salvador Prat, qui ha manifestat 
reiteradament la seva condició de re-
publicà, ha destacat que aquest anunci 
“arriba en un moment de desprestigi 
absolut de la monarquía”. Des de CiU, 
Mercè Jou, ha manifestat “respectar la 
decisió del monarca, i tenir esperances 
en que Felip VI entengui Catalunya més 
bé del que ho fa fet el seu pare”. Julio 
Silva, primer secretari del PSC local, 
va dir “agraïm els serveis prestats al 
Rei Joan Carles I, i reconeixem que va 
sumar més que restar durant la trans-
ició. Li desitgem una llarga vida i salut, 
però, també creiem que és el moment 
de consultar al poble sobre si volem 
que el Cap de l’Estat continuï essent 
anomenat per drets de sang i herència 
o bé ha arribat el moment de procla-
mar la III República”. Jordi Manfredi, 
regidor del PP, ha manifestat la seva 
sorpresa per la noticia, i s'ha mostrat 
expectant davant els possibles esde-
veniments que es produeixin, encara 
que no preveu grans canvis. Per part de 
l'Entesa dels Olesans, Jordi Cornellas 
ha destacat que no preveu cap canvi 
en grans qüestions d’Estat, malgrat el 
relleu al capdavant de la monarquia 
espanyola. I la regidora d'ERC, Mireia 
Monfort s'ha preguntat els motius pels 
quals han decidit precisament aquest 
moment per fer l'anunci, i ha afegit que 
el resultat de les eleccions europees 
podria ser el motiu principal.

Un apunt
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Fins al 10 de juny
Exposició de les obres 
dels concursos escolars de 
l’Escola d’Arts i Oficis. A la 
Casa de Cultura.

Exposició de treballs 
d’alumnes de l’Escola Daina 
Isard. A la Casa de Cultura.

Fins al 25 de juny
Exposició “Ardalén” de 
Miguelanxo Prado, produïda 
per Norma Editorial amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Cornellà, amb motiu de la 
celebració de la 29a mostra del 
còmic a Cornellà. A la Biblioteca.

Dissabte 7
Taller de circ per a nens i 
nenes, a càrrec de Riu i Viu. 
A les 10 h, al Parc Municipal. 
Organització: Agrupament 
Escolta i Guia Sant Bernat de 
Claravall

Fira d’artesania i productes 
de la terra. De 9 a 20 hores, 
a la plaça de les Fonts, placeta 
de Joan Povill i carrer Alfons 
Sala. Organització: L’Eixida de 
l’Art amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Fira de l’oli d’Olesa. De 9 a 
21 hores, a la plaça de l’Oli i al 
local de la Fundació Agrícola. 
Organització: L’Eixida de l’Art en 
col·laboració amb la Fundació 
Agrícola Olesana, Oliveraires 
Palomar Olesana S. A. T. i 
l’Ajuntament.

Tómbola missional benèfica, 
al llarg del dia, al carrer 
Santa Oliva, 34. Organització: 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül.

Festival de primavera de 
l’AVO. A les 16.30 h, a la 
residència geriàtrica Santa 
Carme (urbanització Oasis). 
Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.

VII Baixada d’Andròmines. 
A les 17 h, a la placeta Santa 
Oliva, carrers Santa Oliva, Creu 
Real, Ample i plaça de les Fonts. 
Lliurament de premis a la plaça 
de la Sardana. Organització: 
Departament de Joventut.

Ballada de sardanes de Santa 
Oliva. A les 19.30 h, a la plaça 
de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Sopar de veïns i ex-veïns de 
Santa Oliva. A les 20.30 h, 
al carrer Santa Oliva (des del 
porxo fins a la placeta de Santa 
Oliva). Organització: Col·lectiu 
de Joves de Santa Oliva.

Tabalada. A les 21 h, a la plaça 
Catalunya, carrer Lluís Puigjaner 
i plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: diables Custus 
Ignis i Diablots d’Olesa amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Correfoc de Santa Oliva. A les 
21.30 h, per diversos carrers del 
Nucli Antic i acaba al porxo de 
Santa Oliva. Recorregut: plaça 

Fèlix Figueras, carrer Salvador 
Casas, plaça de les Fonts, 
carrers Alfons Sala, Anselm 
Clavé, Josep Oriol, església, 
hospital, Creu Real i porxo 
de Santa Oliva. Organització: 
diables Custus Ignis i Diablots 
d’Olesa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Concert Jove “Ginesta 
Sound”: High Times (ska), 
Baratos (ska) i DJ Rambla 
(reggae i dancehall). A les 23 
h, al parc del porxo de Santa 
Oliva. Organització: Agrupament 
Escolta, Guia Sant Bernat de 
Claravall i Ajuntament.

Diumenge 8
Fira del Comerç d’Olesa amb 
paradetes dels comerciants. 
De 9 a 21 hores, a la plaça 
de les Fonts, carrer Alfons 
Sala i placeta Joan Povill. 
Organització: Associació de 
Comerciants d’Olesa amb la 
col·laboració de l’Oficina del 
Nucli Antic.

Celebració del primer 
aniversari de la PAH amb 
un dinar popular i música 
en viu. Durant tot el dia, al 
Parc Municipal. Organització: 
Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca.

Tómbola missional benèfica, 
al llarg del dia, al carrer 
Santa Oliva, 34. Organització: 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül.

Pedalada Ciclista BTT. Ruta 
de Santa Oliva 2014. A les 8 h. 
Sortida i arribada: plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Unió Ciclista Olesana.

Cloenda de la XXXV Roda 
d’Esbarts Infantils i Juvenils 
Catalònia, amb motiu del 
85è aniversari de l’Esbart. 
A les 11 h, cercavila. A les 12 
h, ballada conjunta. A la plaça 
Catalunya. Organització: Esbart 
Olesà.

Animació infantil de màgia. 
A les 18 h, a la placeta de Santa 
Oliva. Organització: La Xarxa 
Olesa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Espectacle infantil de música 
i màgia a les 18 h, a la UEC. 

VII Marató d’Artistes. 
Modalitats: dansa, 
cantautor/duet/trio i 
enguany com a novetat, 
DJ. A partir de les 19 h, al 
parc del porxo de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament.

Dilluns 9
Tómbola missional benèfica, 
al llarg del dia, al carrer 
Santa Oliva, 34. Organització: 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül.

Trobada de corals amb 
motiu de la festivitat de 
Santa Oliva, amb la direcció 
de Maria Egea i Llorenç Mimó. 
Corals participants: Santa Oliva 
de la Residència d’Avis Santa 

L’agenda del juny'14
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Oliva, Lleure de la Residència 
Ntra. Sra. de Montserrat i 
Record de l’AVO. A les 16.30 
h, a la residència Santa Oliva. 
Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa i residència 
d’avis Santa Oliva.

Bibliolilà. De 15 a 20.30 h, 
sota la pèrgola del pati de la 
Casa de Cultura. Organització: 
Biblioteca.

Taller de percussió al 
Bibliolilà, amb professors i 
alumnes de l’Escola Municipal de 
Música. Obert a tothom. A les 19 
h, a la Biblioteca. Organització: 
l’Escola Municipal de Música, 
Arts i Oficis i Biblioteca.

Concert Jove: Chocolat (pop-
rock) i La Banda del Panda 
(rumba). A les 22.30 h, al 
parc del porxo de Santa Oliva. 
Organització: Col·lectiu de Joves 
Santa Oliva i Ajuntament.

Dimarts 10
Tómbola missional benèfica, 
al llarg del dia, al carrer 
Santa Oliva, 34. Organització: 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül.

II Jornada de portes obertes 
a l’Ajuntament. De 10 a 14 h. 
Organització: Ajuntament.

Xocolatada infantil. A les 11 
h, a la placeta de Santa Oliva. 
Organització: Col·lectiu de Joves 
Santa Oliva i veïns de Santa 
Oliva.

Animació infantil amb 
titelles: Pinotxo. A les 
12 h, a la placeta de Santa 
Oliva. Organització: La Xarxa 
Olesa amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Missa solemne de Santa 
Oliva. A les 12 h, a la parròquia.

Seguici i ofrena floral a 
Santa Oliva. A les 17.30 h, 
des de la plaça de les Fonts 
fins al porxo de Santa Oliva. 
Abans de l’ofrena floral es farà 
entrega dels obsequis al nen/a 
més petit, a l’avi i l’àvia més 
gran i al portal més ben guarnit 
de Santa Oliva, a càrrec del 
Col·lectiu de Joves de Santa 
Oliva. Organització. ACF Olesa 
Sardanista amb la col·laboració 
de diverses entitats culturals i 
l’Ajuntament.

Actuació de Quico El Cèlio, 
el Noi i el Mut de Ferreries. 
A les 20.30 h, al parc del porxo 
de Santa Oliva. Organització: 
Ajuntament. En cas de pluja, 
l’actuació es farà a la UEC.

Dimecres 11
Rotllana de contes al 
Bibliolilà, amb l’Espe. A les 18 
h, a la Biblioteca. Organització: 
Escola Municipal de Música, Arts 
i Oficis i Biblioteca.

Divendres 13
Festa del barri de Les 
Planes. Inici de les festes, 
concurs Sing Star. A les 21 
h. V Nit Jove del barri de Les 
Planes (actuació de ball “Tot 

comença des d’un principi”, amb 
Clara López, Cristina Camps i 
Alba Herrerias); break dance 
amb “Malditos bastardos”; 
demostració de Zumba amb 
Maria i la seva classe; concert 
de rock i DJ Session, a les 22 h. 
Organització: AV Les Planes.

Representació teatral a 
càrrec del grup jove de 
la UEC de l’obra “Hotel 
Molotov”. A les 22 h, a la UEC. 

Hora del conte: Allà on 
viuen els monstres, amb la 
Sherezade Bardají. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició de 
cartells del concurs de Festa 
Major 2014. Fins al 29 de juny. 
A la Casa de Cultura.

Dissabte 14
Festa del barri de Les Planes. 
Festa de l’escuma de colors amb 
música (cal portar banyador, 
xancletes i tovallola), a les 12 
h. Gelatada per a tothom i 
inflables, a les 19 h. Actuacions 
a càrrec del grup de ball Oscar 
(sevillanes), a les 21 h; gran ball 
de revetlla amb Moon Song, a 
les 22.30 h. Música amb DJ Like 
& DJ Feli, a partir de la 1.30 h. 
Organització: AV Les Planes.

Representació teatral a 
càrrec del grup jove de 
la UEC de l’obra “Hotel 
Molotov”. A les 22 h, a la UEC. 

44è concurs de pintura local 
i 39è concurs de pintura 
ràpida. De 9 a 13 h, als 
carrers d’Olesa. A les 13.45 h, 
lliurament de premis a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola 
Municipal d’Arts i Oficis.

Caminada nocturna amb 
lluna plena: camí del Samper, 
bosc del Gavatx, turó de la 
Gronya, font dels Rabassaires, 
camí vell dels Rabassaires. A 
partir de les 21 h, sortida del 
local de la UEC. Organització: 
Secció de muntanya de la UEC 
d’Olesa.

Concert de cant coral, entrega 
de diplomes de fi de curs del 
taller d’habilitats i capacitats, i 
reconeixements als voluntaris. 
A les 18 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.

Festival de Màgia Oriental: 
“III Tierra de diosas”. A 
les 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: Farasha i 13 
Lunas.

Diumenge 15
Festa del barri de Les 
Planes. Taller de cuina “Avis i 
néts”: pop cakes, a les 11.30 h. 
Exhibició de manualitats fetes a 
l’Associació de Veïns. Aperitius 
de Festa Major i cloenda, a 
les 13.30 h. Organització: 
associació de veïns de Les 
Planes.
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Representació teatral a 
càrrec del grup jove de 
la UEC de l’obra “Hotel 
Molotov”. A les 18.30 h, a la 
UEC. 
“La vaca Florinda”: cantata 
amb les escoles de primària 
Daina Isard, Josep Ferrà i 
Esteva, Puigventós, Mare 
de Déu de Montserrat i Sant 
Bernat. A les 12.30 h, al Teatre 
de La Passió. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Concurs de pesca 
extraordinari de Festa Major. 
Sorteig a l’Areny del Molí, a les 
5 h; concurs, de 6.30 a 12.30 
hores; lliurament de premis al 
local social (plaça dels Països 
Catalans), a les 13.15 hores. 
Organització: SUPE Olesa.

XL Mostra Musical de l’Escola 
Municipal de Música. A les 
19 h, al Teatre de La Passió. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.

Dimarts 17
Nit d’Òpera: “La Traviata”, de 
Giuseppe Verdi. Retransmissió 
en directe des del Teatre Òpera 
de París. A les 19.30 h, al 
teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Presentació del llibre De 
poesies i altres vivències, de 
l’olesana Montserrat Barlam. 
A les 19.30 h, a la Biblioteca.

Jam session. A les 21 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Dimecres 18
Sortida als Nous Encants 
Vells de Barcelona. Fira 

de Bellcaire de la plaça de 
les Glòries. A les 9.30 h, 
sortida des de la plaça de 
l’Oli. Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.
Inauguració de l’exposició 
de les obres dels concursos 
de Pintura Ràpida i Pintura 
Local. Fins al 6 de juliol, a la 
Casa de Cultura.

Cloenda de la desena 
edició del Voluntariat per 
la llengua. A les 19.30 h, a 
la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Servei Local de 
Català.

Hora del conte per a nadons: 
“Paraules confitades”, amb 
la Sherezade Bardají. Cal 
inscripció prèvia. A les 18 h, a la 
Biblioteca.
 
Art infantil al Bibliolilà, 
amb professors i alumnes 
de l’Escola Municipal d’Arts 
i Oficis. Obert a tothom, a 
les 18 h. Organització: Escola 
Municipal de Música, Arts i Oficis 
i Biblioteca.

Dijous 19
Conferència col·loqui amb 
el Dr. Bernades: “Dolor i 
patiment al segle XXI”. A 
les 18 h, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Ariadna.

Presentació del nou web 
municipal. A les 19 h, a 
l’Ajuntament. Organització: 
Regidoria de Comunicació de 
l’Ajuntament.

Inauguració de l’exposició 
de pintura de Rafel Ferragut. 
A les 18.30 h, a la Fundació 
Agrícola Olesana. Organització: 
Ariadna.

Va de concert! Combos 
d’adults. A les 20 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.
Divendres 20
El patrimoni oblidat de la 
Guerra Civil. Presentació 
del llibre Restes i vestigis de 
la Guerra Civil. 17 rutes per 
Catalunya, el patrimoni oblidat 
de la Guerra Civil, a càrrec del 
seu autor, Oriol Miró i Serra. 
A les 19 h, a la Biblioteca. 
Organització: L’Arrel Acció 
Cultural.

Va de concert! Formacions. A 
les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.

Teatre Jove 2x1: El petit 
príncep. A les 21 h, al teatre El 
Casal. Organització: Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

Dissabte 21
Teatre Jove 2x1: El petit 
príncep. A les 19 h, al teatre El 
Casal. Organització: Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

35a Trobada de Gegants 
d’Olesa de Montserrat. A les 
18.30 h, arribada de les colles; 
a les 19 h, benvinguda i inici 
del segon concurs de ball de 
gegants i presentació de la nova 
geganta d’Olesa de Montserrat; 
a les 20 h, cercavila de gegants 
(recorregut: plaça Catalunya, 
Passeig del Progrés, Anselm 
Clavé, Mossèn Jacint Verdaguer, 
Francesc Macià, Ferrocarrils 
Catalans, plaça Fèlix Figueras i 
Aragay). Organització: Gegants 
d’Olesa, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Espectacle d’inauguració de 
la Festa Major. A les 21.30 h. 
Organització: Ajuntament.

Ball de Festa Major. A partir 
de les 23.30 h, a la plaça 
Catalunya. Organització: 
Ajuntament.

Barraques al Parc Municipal, 
a partir de les 20 hores. 
Sopar, a partir de les 23 h. 
Concert, de 4 a 6 hores, amb 
música ambient a cada barraca. 
Organització: La Fona, UEC, 
CAU, PAH i CROM (Club de Rol).

Concert de Hip hop i 
Reggae amb joves olesans 
+ convidats. A partir de les 
23 hores, a la plaça de l’Oli. 
Organització: Departament de 
Joventut.

Diumenge 22
Cantada de matines 
tradicionals. A les 8 h. 
Organització: diverses entitats 
olesanes en col·laboració amb 
l’Ajuntament.

Cursa del Foc. A partir de les 9 
h, a la Plaça Catalunya (sortida 
i arribada). Organització: Club 
Atletisme Olesa i Regidoria 
d’Esports.

Taller infantil i festa 
d’enlairada de globus amb 
missatges amb Giramon. 
A les 18.30 h, a la plaça de 
la Sardana. Organització: 
Ajuntament.

Animació infantil: 
“Revolució” amb la companyia 
Pentina el Gat. A les 19.30 
h, a la plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.
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Teatre: Magnetismes, 
d’Elisenda Guiu, amb la 
direcció de Pepa Fluvià, per la 
companyia Ras Teatre (amb 
els actors olesans Ignasi 
Campmany i Isidre Montserrat). 
A les 19.30 h, al teatre de La 
Passió. Organització: Teatre de 
la Passió amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

Actuació de l’Orquestra 
Tràfic. A les 23.30 h, a la 
plaça Catalunya. Organització: 
Ajuntament. 

XII Volum Festa de la Ràdio. 
A les 23.30 h, a la plaça de l’Oli. 
Organització: Olesa Ràdio i 
Departament de Joventut.

Concert Jove: Kamikaze 
Airlines (HC, d’Olesa), Los 
Re-Sonators (Death Punk- 
Apokaliptic, del Baix Llobregat 
Nord), Bye Bye Pedro (Punk-
Rock, de Manresa). A les 23 h, 
al Parc Municipal. Organització: 
Departament de Joventut i 
Associació de Músics Llobregat.

Dilluns 23
Espectacle familiar de 
titelles: “Nens, al pati!”, 
amb la companyia Samfaina 
de colors. A les 19 h, a la plaça 
de la Sardana. Organització: 
Diversitat i Convivència.

Actes de la Flama del Canigó. 
A les 20 h, a la plaça de Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
ACF Olesa Sardanista i CAL 
Olesa en col·laboració amb 
l’Ajuntament. 
A les 20 h, ballada de sardanes 
de Festa Major amb la Cobla Vila 
d’Olesa; a les 21 h, arribada de 
la Flama del Canigó a la rotonda 

de Los Closos i recorregut fins 
a l’Ajuntament; a les 21.30 h, 
arribada de la Flama del Canigó 
a l’Ajuntament; seguidament, 
lectura del manifest i cant d’Els 
Segadors; ballada de sardanes, 
gegants i actes de cultura 
popular; a les 22 h, encesa de 
la foguera al pati de la Casa de 
Cultura amb la participació dels 
Diablots d’Olesa i diables Custus 
Ignis.

Revetlla de Sant Joan: 
actuació de l’orquestra Costa 
Brava + Old Stars Covers. A les 
23.30 h, a la plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament.

Revetlla de Sant Joan: concert 
Jove amb The Outsiders (rock) 
+ Zàping (versions joves) + DJ 
(música comercial). A partir de 
les 24 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Departament de 
Joventut.

Dimarts 24
II Fira de la cervesa 
artesanal. Durant tot el dia, 
a la plaça de Fèlix Figueras 
i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Jornada castellera amb els 
Castellers d’Esparreguera 
i Colla convidada. A les 18 
h, a la plaça de Fèlix Figueras 
i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Espectacle de dansa de 
l’Esbart Olesà: “Aniversari”. 
A les 18.30 h, al teatre de La 
Passió. Organització: Esbart 
Olesà en col·laboració amb 
l’Ajuntament.

Gran festa infantil: “Que peti 
la plaça” amb la companyia Xip 

Xap. A les 19.30 h, a la plaça 
Catalunya. Organització: La 
Xarxa Olesa amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

Sopar a base de “Tastets de 
la nostra cuina”. A les 21 h, al 
Llac del Parc Municipal.

Comiat de la Festa Major 
amb l’espectacle “Nit de llum 
i desigs”. A les 23 h, al Llac del 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Dimecres 25
Presentació del llibre Viure 
sense sal, de Carme Miralda. 
A les 18 h, a la Biblioteca. 
Organització: Regidoria de 
Benestar i Salut.

Divendres 27
Club de Lectura General: 
Paraules emmetzinades, de 
Maite Carranza, Moderat per 
Santi Baró. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca.

Cinema al carrer. Projecció 
de la pel·lícula: Ahora me 
ves. A les 22 h, a la pista 
de futbol sala del Poble Sec. 
Organització: Ajuntament i 
Associacions de Veïns.

Festa Major del Barri del 
Poble Sec. Actuació de 
pallassos, a les 18.30 h; cinema 
al carrer, a les 22 h.

Dissabte 28
Festa Major del Barri del 
Poble Sec. Campionat de 
futbol sala a les 10 h; sopar de 
germanor, a les 21 h; ball amb 
orquestra, a les 23 hores.

Espectacle de hip-hop, a 
càrrec del grup Project de 

la UEC. A les 22 h, a la UEC. 
Organització: Secció de Hip-hop 
de la UEC d’Olesa.

“Petons i abraçades”. A 
les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Espectacle de hip-hop amb el 
grup Project. A les 22.00 h, a 
la UEC.
Preu 6,00 €. Sala de la UEC.

Diumenge 29
Festa Major del Barri del 
Poble Sec. Castells inflables, 
a les 10 h; Castells inflables, 
tirolina i festa de l’escuma, a les 
19 h; xocolatada popular.

Vine a gaudir d’un matí molt 
divertit! Activitats per a infants 
i adults, a la zona del llac del 
Parc Municipal. Organització: 
Protecció Civil amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

Música per escoltar i 
imaginar, amb Maria Egea: 
“Suite del Gran Canyó”, de 
Ferde Grofé. A les 18 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Petons i abraçades. A 
les 19 h, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Totes les activitats proposades 
en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció 
del 08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o 
de canvis d’última hora.
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Gimnàstica Olesa
Fa molts anys que Esparreguera 
comptava amb un club de gimnàstica 
artística femenina. Aquests darrers  
anys hi havia moltes inscripcions dels 
pobles veïns, com Abrera, Monistrol 
i Olesa, fet que va fer pensar al club 
que una bona idea seria obrir un club 
a Olesa, de tal manera que les famílies 
no s’hagin de desplaçar fins al poble 
veí. D’aquesta manera, la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament d’Olesa els 
va cedir un espai i el material del qual 
disposaven per poder portar a terme 
l’activitat. Segons la responsable del 
club, Núria Nogareda: “Aquest any, les 
hores d'entrenament setmanals no han 
estat gaires (dues per setmana) ja que 
a la sala on entrenem també s'hi fan 
altres activitats. És per aquest motiu 
que les nenes que entrenen a Espar-
reguera no han pogut quedar-se a 
Olesa, ja que competeixen i necessiten 
un mínim de 3 a 5 hores setmanals 
d'entrenament. Esperem que aquest 
proper curs puguem trobar un espai on 
puguem disposar de més hores i així 
les nenes puguin quedar-se a Olesa”.
Actualment, el Club Gimnàstica Olesa 
té unes 20 nenes repartides en tres 
grups. Els grups que hem ofert són: 
grup Iniciació petites (de 5 a 8 anys), 
que entrena els dilluns i divendres de 
17.30 a 18.30 hores; el grup Iniciació 
grans (de 9 a 12 anys), que entrena 
els dilluns de 19.30 a 20.30 hores i 
els divendres de 18.30 a 19.30 hores 
i, per acabar, el grup Babygym (3-4 
anys) que participa els dimecres de 
17.15 a 18.15 hores. Núria ha con-
firmat que l’exhibició de cloenda de 
final de temporada es farà al pavelló 
Salvador Boada el diumenge 6 de juliol 
a les 10 del matí. Podeu trobar el club 
al Facebook o contactar als telèfons: 
625 444 809, 690 376 209.

Copa popular
El passat diumenge 25 de maig es va 
realitzar la Fase Final de la Copa Popu-
lar 2014 i l'equip DEENE, que acabava 

d'aconseguir el campionat de lliga, es 
va convertir també en l'equip campió 
de la Copa al superar a l'equip GAAP 
en la final. D'aquesta manera es dona 
per tancada durant aquesta temporada 
la competició.

Triatlón y acuatlón
El fin de semana del 24 y 25 de mayo 
se celebraron en Altafulla los campe-
onatos españoles de triatlón de car-
retera y acuatlón, donde participaron 
los olesanos Toni y Antonio Pareja. En 
la primera competición (750 metros 
de natación, 20 kilómetros de bici y 5 
kilómetros de carrera a pie) Antonio 
terminó subcampeón español en su 
grupo (de 60 a 64 años). El segundo 
día de competición, la organización de 
la prueba decide que, debido al estado 
del mar y como medida de seguridad, 
los participantes deben utilizar el traje 
de neopreno, prenda que ninguno de 
los dos tenía. Un competidor manre-
sano, Amand Redondo le prestó un 
traje de sobra que tenía a Antonio y 
Toni decide nadar a pelo. Finalmen-
te, Antonio finaliza la prueba como 
campeón de España en su categoría 
y Amand Redondo termina campeón 
español en las dos competiciones en 
su grupo de edad.
Y el sábado 31 de mayo, padre e hijo 
también participaron en la tercera 
edición del triatlón Basiliscus, en 
Peñíscola (Castellón). En la competi-
ción, Toni decide esperar a su padre y 
termina en la posición número 163 (su 
padre, en la posición 164, con lo que 
consigue ser campeón en la categoría 
de veteranos). 

Hoquei
El proper 28 de juny es celebrarà el 
torneig “12 hores Hoquei Vila d'Olesa", 

organitzat pel Club Olesa Patí. La cita 
és a la pista exterior del Pavelló Muni-
cipal, des de les 9 fins a les 21 hores, 
amb partits entre els nens més petits 
d’escola, passant per tots els equips 
base fins els 18 anys i finalment l’equip 
sènior masculí i el femení Nacional 
Catalana. Des del club també es vol 
aprofitar aquesta jornada perquè els 
nens interessats en aquest esport o a 
iniciar-se al patinatge puguin prepa-
rar-se de cara al nou curs que s’iniciarà 
el setembre.

Nou rècord al Puigventós
El passat diumenge 18 de maig, més 
de 171 participants van recórrer els 
6,2 quilòmetres que separa el pati 
de l'Escola Daina–Isard amb el cim 
de Puigventós en la 6ª edició de la 
Cronoescalada en BTT. La victòria en 
categoria masculina va ser per a Pere 
Cervantes, amb un temps de 19 minuts 

i 25 segons i rècord a la prova. Carles 
Feliu (19:41) i Carlos Delgado (20:10) 
van ser segon i tercer respectivament. 
En categoria femenina, Laura Baleta, 
que va cobrir el recorregut en 24 mi-
nuts i 44 segons, va fer 10 segons més 
que el rècord marcat per ella mateixa 

Esport olesà

Pòdium per a Pareja    Foto: AP

Campió Popular    Foto: DE

Pòdiums de la Cronoescalada    Foto: CDI
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en l'edició de l'any passat. Segona va 
ser Aida Viladrich (25:37), mentre que 
la tercera posició va ser per a Adelaida 
Morte (25:57).
El més destacable és l'augment del 
nivell i participants que té any rere 
any la Cronoescalada que ja s'ha 
convertit en un referent en les curses 
cronometrades de BTT a la comarca 
del Baix Llobregat. L’organització de 
la Cronoescalada vol agrair l’ajuda i la 
participació de les persones i entitats 
implicades en la cursa.

Tir amb arc
Amb una participació interessant de 
108 esportistes va finalitzar la Segona 
Lliga Catalana amb XVIIè Vila d'Olesa i 
Trofeu Agustí Valls que es va realitzar 
en dues jornades, dissabte i diumenge 
24 i 25 de maig, amb l'organització del 
Tir Arc Olesa. Cal destacar les grans 
marques aconseguides pels arquers 
locals, que van millorar les marques 
personals i van aconseguir 12 premis, 
sis primers llocs, quatre segons i dos 
tercers.
Les victòries locals en arc compost van 

venir de la mà de Manel Souto, Basili 
Garcia i Pere Sucarrats –que iguala el 
rècord de Catalunya-; en arc recorbat, 
Jaume Abayà, Aina Pla, Clara Soberbio 
dominen la seva categoria. Altres des-
tacats, en sènior masculí Lluís Fran-
quesa que després d’un llarg descans, 
va sumar 559 punts. Pascual Aguilar 
es 5è, Sergio Llamas 8è i Jordi Olive-
lla, 11è. En Infantil, segon classificat, 
Bran Rodríguez i tercer, Nil Saumell. 
En aleví, Lucas Maner es tercer amb 
490 punts i quart classificat a tant sols 
3 punts de la tercera posició, Gerard 
Garcia amb 487 punts. En femení, 
Maria Cabeza va ser segona amb 504 
punts. En benjamí, va quedar segon 
Raül Crespo i quart, Roc Rubio. En arc 
compost, Jesús López va ser tercer en 
sènior. Máximo Salamanca va ser sisè 
en arc longbou i Pedro Garcia, desè 
en arc NU.

Jocs catalans
El Power Olesa Espai Fitness va tenir 
una destacada participació als Jocs 
Catalans D, esports per a persones 
amb discapacitats físiques. El gua-
nyador absolut i amb millor marca 
absoluta aixecada a Espanya va ser 
Alfonso Romero, amb 180 kg. Per la 
seva part, Marc Oró va quedar segon 
a la seva categoria (més de 100 kg) i 
Andreu Castro va quedar primer a la 
seva categoria (menys de 75 kg) amb 
un aixecament de 90 kg.

Casal atlètic
El Club Atletisme Olesa organitza el 
Casal Esportiu d'estiu per a nens i ne-
nes nascuts entre els anys 2000 i 2010 
(ambdós inclosos) que es celebrarà del 
25 de juny al 31 de juliol. Les inscrip-
cions es poden realitzar fins al 15 de 
juny a la web del club (www.cao.cat) 
o per correu electrònic: ee2014@cao.
cat. L’horari de les oficines del club és: 
dilluns, dimecres i divendres de 17.30 
a 20.30 hores.

Tercera ruta de 
Santa Oliva
El proper 8 de juny es realitzarà la 
tercera ruta de Santa Oliva i, per 
aquesta edició, els organitzadors de 
la Unió Ciclista Olesana han canviat el 
format de ruta per posar-te a prova 
físicament i mentalment. El repte és 
superar les tres muntanyes emblemà-
tiques d'Olesa, Pla del Fideuer, Sant 
Pere i Puigventós i que ho facis tres 
vegades. Si penses que és massa per 
tu, pots marcar-te els teus límits i triar 
fer una o dues voltes al circuit i pots 
decidir-ho en qualsevol moment de 
la ruta. Aquest any tothom disposarà 
d’un diploma que indicarà el temps 
que ha trigat a completar el circuit, 
indiferentment del recorregut triat. 
Es donaran trofeus a qui faci les tres 
voltes en menys temps i a qui faci la 
volta més ràpida. Per a més informa-
ció: http://rutadesantaoliva.blogspot.
com.es/

Triatlón Ironman
Memorable actuación del triatleta ole-
sano David Soler Grima, que junto a 
sus compañeros Lorenzo Navamuel y 
Paco Silva consiguieron subir al podio 
como terceros clasificados en catego-
ría absoluta por relevos en el Ironman 
70.3 disputado en Calella el pasado 
18 de mayo. Otro triatleta local, Enric 
Vicente Andrés, completó el pasado 
11 de mayo, en L’Ampolla, el Ironcat 
(distancia Ironman) clasificándose en 
el cuarto lugar de su grupo de edad 
(de 50 a 54 años). Ambos pertenecen 
al C.E. RayoTeam de Esplugues de 
Llobregat.

Casal d’estiu
El Casal Esportiu d’Estiu es realitzarà 
des del 25 de juny fins al 31 de juliol 
a les instal·lacions esportives de l’IES 
Daniel Blanxart i a la piscina municipal. 
Està adreçat a nois i noies nascuts 

Els arquers olesans    Foto: TAO

Els aixecadors a los JJCC    Foto: PO

Esport olesà (cont.)
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des de l’any 2000 fins al 2010 i hi ha 
la possibilitat d’inscriure-s’hi sencer 
o per torns. Hi haurà servei d’acollida 
i de menjador. Per a més informació, 
contacteu al tel.: 664 582 546, o per 
correu electrònic: info@fsolesa.es

Campus
El Club Esportiu EFO’87 organitza la 
tercera edició del Campus de Futbol 
d'Estiu per a nois i noies de 5 a 14 
anys (juguin o no al futbol), que se 
celebrarà del 26 de juny al 31 de juliol. 
Les inscripcions són fins al 20 de juny 
a les instal·lacions del camp de futbol, 
els dilluns, dimarts, dijous i divendres 
de 17.30 a 20.00 hores. Hi haurà servei 
de menjador i la possibilitat d’inscriu-
re’s per torns. Per a més informació, 
contacteu als telèfons: 663 957 014 i 
647 998 211.

Futbol 7
El passat dijous 1 de maig es va cele-
brar al Camp Municipal de les Planes el 
Torneig Escolar de Futbol 7 organitzat 

per la Penya  Barcelonista d'Olesa. La 
victòria va ser per l'Escola Montserrat i 
la segona posició pel CEIP Puigventós.

Torneig
Del 25 de juny al 12 de juliol es dis-
putarà el Torneig CF Olesa Futbol 7 
amb àrbitres col·legiats. El preu de 
l’inscripció es de 275 euros i hi haurà 
diferents premis. Per a més informa-
ció, contacteu als telèfons: 637 509 
434, 616 720 861 i 669 883 766.

Campions!
Els equips aleví A, C i D de l’EFO 87 
s’han proclamat campions de lliga, tres 
títols que permeten celebrar la millor 
temporada de la història pels equips 
alevins de l’EFO 87 i demostrar, una 
vegada més, el treball exhaustiu per 
millorar els resultats amb els equips 
més petits perquè posteriorment ar-
ribin més endavant. La temporada no 
ha estat senzilla però gràcies a l’esforç, 
la perseverança i la constància els 
resultats han arribat.

Ascens i torneig
Quan faltaven dues jornades, el Sènior 
Masculí del Nou Bàsquet Olesa va pu-
jar a Segona Catalana. Para destacar, 
el debut a la lliga de Ferran Cunillé 
després d’una llarga lesió. Per la seva 
part, el Sots 25 Masculí, dirigit per 
Fran Martínez es va proclamar campió 
de la categoria i va obtenir l’ascens a 
Tercera Catalana. Enhorabona!
Per altra banda, com que ha finalitzat 
la primera temporada, el NBO comen-
ça a preparar la temporada 2014/15. 
El club ha renovat a Fede Mallofré 
com a Director Tècnic, responsable 
de l'àrea esportiva. També ha renovat 
Fran Martínez com a entrenador del 
Sots 25 Masculí i el nou entrenador del 
Sènior A Masculí de segona catalana, 
que substitueix Raúl Sánchez, serà 
l'actual entrenador del Sots 21 Masculí, 
Jonathan Quina.

Per acabar, el proper 28 de juny l’NBO 
organitza el torneig 3x3 NBO al pavelló 
municipal de bàsquet (c. Priorat s/n) a 
partir de les 9 hores i durant tot el dia. 
El torneig és obert a tots els amants 
del bàsquet que vulguin gaudir d'una 
fantàstica jornada acompanyada de 
servei de bar, música i grafits a la pista 
exterior. Està adreçat a nois i noies de 
Premini fins a Veterans. Cada equip 
constarà d’un màxim de 4 jugadors/
es. El preu és de 15 € per persona i 12 
€ pels socis de l’NBO. Paral·lelament, 
es disputarà el FIBA 3x3 Planet de 
Nivell Blau per a Júnior i Sènior Mas-
culí. Tots els participants obtindran 
una samarreta exclusiva del torneig 
“3x3 NBO” i un tiquet per una aigua. 
Les inscripcions es poden fer online a 
la web del club: www.nbolesa.cat o a 
la secretaria del pavelló. La data límit 
d'inscripcions és el 23 de juny. Contac-
te: torneig3x3@nbolesa.cat

Els alevins, campions    Foto: EFO
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Guaita!

08640 Foto: 08640

Quin o quins elements 
d’aquesta fotografia 
són més propis del 
segle XX que del se-
gle XXI? Touché, l'heu 
encertat, i és que ni el 
pas del temps ni el fet 
que les noves tecnolo-
gies estiguin cada cop 
més a l'abast de tot-
hom, impedeixen que 
malgrat obres d'ar-
ranjament d’aquest 
espai, la cabina te-
lefònica deixi de ser 
present al paisatge 
olesà. Curiós.
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Classificats
Treball

g  Tens gos? Vols marxar de vacan-
ces? Massa feina? Jo el cuidaré a 
la teva pròpia casa. Passejades, 
visites al veterinari, dutxes, el 
que necessiti. Adaptat a cada cas 
i preus econòmics. Tel.: 671 308 
735 (Montse)

g Tens problemes amb l’ordinador, 
la tauleta, el mòbil o l’internet? 
Truca al 657 415 233 i et trauré 
els maldecaps. Pregunta per José 
Miguel.

g Se ofrece auxiliar de enfermería 
con título para cuidar a niños y a 
persones mayores. Soy una per-
sona muy cariñosa y alegre, y me 
encanta ayudar a la gente. Tel.: 
673 956 920.

g Enfermera con referencias se ofre-
ce para el cuidado de personas, 
inyectables, acompañamiento a 
hospitales. Vehículo propio. Tel.: 
603 638 057 (Susana).

g M'ofereixo per donar classes de 
repàs a nens i nenes de primària 
i ESO, per l'últim esprint final del 
curs. Tel.: 689 677 690 (Eva).

g Necesito una persona para que me 
pase unas canciones a partituras, 
da lo mismo, a piano, acordeón, 
etcétera. Tel.: 626 802 742 (Anto-
nio Camacho).

g Busco trabajo de limpieza por ho-
ras, plancha, canguro. Tengo 33 
años y muchas ganas de trabajar 
en Olesa y alrededores. Tengo 
coche para desplazarme. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.: 690 340 
088.

g Se ofrece una señorita respon-
sable en limpieza o cuidado de 
personas mayores. Fija, externa o 
por horas. Con buenas referencias. 
Tel.: 648 078 532.

g Noia de 25 anys tècnica en edu-
cació infantil i monitora ofereix 
serveis de mainadera de dilluns 
a diumenge. Tel.: 600 811 060. 
(Anna).

g Chica joven busca trabajo de 
canguro, cuidado de personas 
mayores, ayudante de cocina, 
dependienta o para pasear perro. 
Cualquier horario disponible. Tel.: 
675 961 636.

g Senyora amb experiència i respon-
sable s’ofereix a cuidar persones 
grans. Disponibilitat immediata. 
Tel.: 93 778 1319 (Anna Maria).

g Chica responsable para trabajar 
los fines de semana, para realizar 
la limpieza o para cuidar a perso-
nas mayores, tengo referencias. 
Tel.: 617 578 102 / 671 865 742. 

g Clases de inglés para todas las 
edades y niveles. Preparación para 
los exámenes de la PAU, bachille-
rato, FCE, EOI, etcétera. Tel.: 672 
077 409.

g Massatge, reflexologia i reset ATM 
(mandíbula). Sala o domicili. Ser-
vei personalitzat en tot moment. 
Reserva’t el teu espai acollidor de 
benestar. Tel.: 620 225 935 (Yo-
landa).

g Senyora amb títol d’Auxiliar en 
geriatria s’ofereix per cuidar a 
gent gran. Hores a convenir. Tel.: 
93 778 6591 (Núria).

g Professora especialista en anglès 
ofereix classes de reforç escolar 
a estudiants de Primària i ESO. 
També ofereix classes d’anglès per 
a totes les edats i nivells. Tel.: 662 
173 377.

g Estimulació cognitiva/motriu i 
acompanyament a persones de-
pendents (grans, diversitat fun-
cional, nens). Tel.: 620 225 935 
(Yolanda, monitora i tècnica en 
psicomotricitat).

Automotor
g Es lloga plaça de pàrking al carrer 

Colón, 180. Tel.: 679 211 082.

g Vendo Peugeot 307 Cabriolet (des-
capotable), 4 plazas, 2004. Precio: 
7.000 euros (cambio de nombre a 
cargo del comprador). Tel.: 605 
263 204 (Juani).

g S’ofereixen places d’aparcament 
en un pàrking ampli sense colum-
nes al carrer Alfons Sala, 81 al nou 
preu de 60 € IVA inclòs. Tel.: 656 
567 484.

g Se vende Toyota Land Cruiser 
(motor japonés 2L, 2,5 diésel) año 
1985, exento de impuestos, funci-
ona bien, falta pasar ITV, 240.000 
km, revisión recién hecha). Precio: 
3.400 €.

g Es ven plaça de pàrking al carrer 
Benet i Margarit (La Central). Preu: 
7.800 €. Tel.: 673 859 199.

g Se alquilan dos plazas de aparca-
miento para motos. Calle Amadeu 
Paltor, 22 (Els Closos). Tel.: 605 
093 560.

Immobiliària
g Vendo dúplex, 126 m2, muy bien 

situado y soleado, por la zona del 
Bon Preu. Cinco habitaciones, dos 
baños, terraza de 22 m2, balcón, 
parquin para coche y moto, tras-
tero, bomba de calor, aire acon-
dicionado y calefacción (enfrente 
de una zona verde, espacio libre, 
se ve Montserrat limpiamente). 
Edificio de 14 años, muy tranquilo. 
Precio: 220.000 € (Juani, tel.: 605 
263 204).

g Llogo pis a Barcelona, zona uni-
versitat Pompeu Fabra (costat del 
parc de la Ciutadella), 3 habita-
cions, moblat, 2 ascensors, bany 
complert. Preu: 800 €. Telèfon: 
649 298 268. 

g Lloguer estiu apartament a Eivis-
sa. És a Cala Vadella. 55 m2 més 
terrassa de 20 m2. 6-7 persones. 
645 085 647.

Diversos
g ¡¡¡Oportunidad única!!! Césped 

artificial directo de fábrica. La 
mejor calidad al mejor precio, sin 
intermediarios. Varios modelos. 
Garantizado. Realismo 100 %. Sin 
necesidad de arena. Posibilidad de 
colocación. Tel.: 649 116 960.

g Es ven mobiliari i aparells de per-
ruqueria. Tel.: 868 308 113.

g Es venen dues balances electrò-
niques; una Dibal E-130 colgante 
amb nou memòries, emissió de ti-
quet, negre 15 kg, i l’altre Magrinà, 
Mod. NI-10. Interessats, truqueu al 
tel.: 937 781 799.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640@hotmail.com, perio-
dic08640gmail.com, o al tel. 635 810 
173. El periòdic no es fa responsable 
de possibles canvis de preus o modifi-
cacions de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es volen 
repetir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Empreses i serveis

08640

Perruqueria de pel·lícula
El saló de perruqueria Jess’y és el 
responsable del departament de 
perruqueria de la pel·lícula Vidas 
bulgari’s de la productora Produccions 
del Primer Cinquena. El director és 
Alex Carbonell, un jove talent del cine 
espanyol amb nominació als Goya de 
l’any passat a la categoria “Director 
novell”. Alguns dels actors que par-
ticipen de la producció són: Karra 
Elejalde (Ocho apellidos vascos), Pep 
Munné (Velvet), Jordi Sánchez (La que 
se avecina), Pep Muñoz (Gran Hotel), 
a més d’Inma del Moral, Ivanna Miño 
i Silvia Bel. El rodatge trigarà tres 
mesos i les localitzacions seran per 
tota Catalunya.
Cal recordar que aquest saló olesà ha 
estat premiat i certificat amb la Q de 
qualitat i l’estrella Global Salon ara fa 
dos anys. Enhorabona!
 

La Festa
Per segon any, coincidint amb el 
solstici d'estiu i el primer dia de la 
Festa Major, tothom estarà convidat a 
gaudir de la Festa per totes les edats 
que tindrà lloc a la plaça Catalunya, 
una nit amb molta gresca que, com 
l’any anterior, comptarà amb una pro-
gramació musical de tots els temps, 
cançons d’abans i d’ara en imatge i 
so, balls tradicionals de Festa Major 
com el ball del fanalet i nous ingredi-
ents d'animació perquè amb la vostra 
col·laboració la nit més curta de l'any 
sigui la més divertida d’aquest estiu. 
Us hi esperem! Balleu, canteu, salteu, 
rieu, viviu la vida, gaudiu de la festa!

Visita sahrauís
Com ja és habitual als mesos de ju-
liol i agost, un grup de nens i nenes 
sahrauís passaran l’estiu amb famílies 
olesanes i aprofitaran per compartir 
experiències i realitzar-se controls 
mèdics. Des de l’associació que or-
ganitza aquesta activitat, ACAPS, sol-
licitem que les famílies interessades 
en acollir un nen o una nena sahrauís, 
s’hi posin en contacte. El telèfon és el 
616 664 987 (Jacinta).

Constel·lació Amazing
Un any més, Amazing Gospel organit-
za una jornada solidària on la música 
serà la protagonista. Enguany, a be-
nefici de l’AECC Catalunya contra el 
càncer i l’Associació de Fibromiàlgia i 
Fatiga crònica d’Esparreguera.
A partir de les 20 hores, l’Església 
del Puig acollirà 4 concerts d’Amazing 
Gospel, en 4 passis, un cada hora. 
L’energia de la música més vibrant, 
enmig d’un entorn màgic. Però la mà-
gia no s’acaba aquí. Un telescopi de 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, 
us permetrà veure les constel·lacions 
com mai les heu vist. I, a més, hi hau-
rà la projecció del vídeo “Stellarium” 
que ens endinsarà en els misteris de 
les galàxies i el cosmos, però també 
ens ensenyarà quins estels es poden 
veure a casa nostra qualsevol nit, si 
aixequem el cap.   
I si amb tota aquesta activitat  us 
agafa gana o set, cap problema. La 
gent de Cal Sant us oferirà uns pinxos 
acompanyats d’una cervesa.
A més de les constel·lacions que es 
podran observar al firmament,  en 
aquesta nit de juny es farà ben visi-
ble la constel·lació de la solidaritat, 
formada per astres com l’esforç, la 
ciència, l’energia, la creativitat, la 
gastronomia, la superació, la fortale-

sa, la vida… No hi podeu faltar!
Recordem que la recaptació es des-
tinarà a  l’AECC Catalunya contra el 
càncer i l’Associació de Fibromiàlgia i 
Fatiga Crònica d’Esparreguera. Per a 
més informació: info@amazingospel.
cat; tel.: 670 337 287. 

Pipican ecològic
Molins de Rei és el primer ajuntament 
que compta amb “E-Can”, un nou 
“pipican” que premia els gossos que 
l'utilitzen amb una llaminadura. L'in-
vent consisteix en un pilar autònom, 
que es neteja i desinfecta automàti-
cament i de manera ecològica, ja que 
utilitza energia solar en el procés. Per 
aconseguir que els gossos no vulguin 
defecar en cap altre lloc que a l'E-Can, 
el pilar dóna llaminadures i galetes 
als animals, amb l'objectiu de captar 
la seva atenció i concentrar els seus 
excrements en un mateix lloc.
E-Can és un producte de l’empre-
sa ECO-CAN d’Olesa, una empresa 
creada per joves emprenedors amb 
l’objectiu de dotar les nostres pobla-
cions d’elements i serveis innovadors 
que proporcionin, amb criteris de 
sostenibilitat, ecològics i d’estalvi, 
una millor qualitat de vida. Olesa de 
Montserrat encara no ha disposat 
d’aquesta modalitat.
Per a més informació, els podeu con-
tactar a: www.eco-can.es

Llongueras Can
Aquest és el nom de la botiga que 
ho té tot per a la teva mascota; 
perruqueria canina i felina, pinsos 
naturals, pinsos per a gossos celíacs, 
corretges, joguines, complements per 
a la llar, decoració ... tot, tot per a la 
teva mascota. Tot el que necessitis 
al carrer Alfons Sala, 50, tel: 93 778 
6676 ó 649 410 588.

Canvi d’imatge
Després de vuit anys de professió, la 
perruqueria Yolanda i Belén aposten 
per un canvi d'imatge i una ampliació 
dels serveis d'estètica, amb productes 
de màxima qualitat. Informa't pels 
nous tractaments corporals i facials, 
les promocions, packs, etcètera. Es-
tan al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 
23, tel: 93 778 7285.

Jess’y al cine    Foto: JAZ

Invent olesà    Foto: IG

Els sahrauís a Olesa    Foto: JF
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FELICITATS PELS TEUS 
DOS ANYS 

MARIA 
DELS TEUS AVIS RAMON I 
FELI I LA TEVA TIETA MERCÈ 
3 de juny

FELICITATS 

PAU 
9 ANYS!
GRÀCIES PEL TEU SUPORT

PER MOLTS ANYS

ANNA I
PAULA

FELICITATS 

MARTINA 
8 ANYS! 23 de juny

Per molts anys !

08640

Febrer
Adrià Carreras (28), Agustina Casanovas Bernadas (84), Albert Gálvez (62), Albert Panicello Segarra (19), Ana Mora Ubach (13), Ana Nieto Corzo (31), Andreu 
Costa Cadavall (74), Anna Maria Matas Cassany (52), Antoni Figueras Comte (87), Antonia Cabañero Martín (81), Antonio Bonavila (64), Antonio Soriano Capacete 
(51), Ariadna Benages Vicente (18), Aroa Gibaja San Martín (10), Carla Grima Mora (22), Cristina Vega Nieto (12), Daniel Solà Aparici (73), Dolores Lozano (74), 
Dylan Membrado Hernández (9), Dúnia Solà Rivera (43), Eduard Sales Jorba (38), Elena Pla Morales (16), Elisabeth Baró Fernández (31), Eliseo Gonell Seguer 
(81), Erika Sánchez (32), Feliu Sucarrats Margarit (72), Félix Cambronero García (81), Fermí Barlam (24), Francesc Moyano Altarriba (29), Francesc Pala Are-
llano (57), Francisco Cortés Campos (72), Giorgio Petani (39), Hugo Cordón Martín (5), Isaac Palomares Gonell (30), Isidre Alberch Vendrell (56), Ivan Gaviria 
Sánchez, Joan Romacho Pros (8), Joaquin Romacho Vargas (46), Joan Eusebi Salabert (43), Joan Margarit Morales (13), Joana Da Silva, José Galcerán Musarro 
(73), José Manuel Corzo Fernández (42), José Orellana Peloche (19), Josefa Fontanet Guixa (85), Josefina Cabello Pérez (59), Josep Guzmán García (53), Josep 
Pere Quesada (54), Juan Castro Gallardo (79), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (84), Júlia Galvez Sánchez (5), Manel Castan Kwun (28), Manuela 
Ribera (62), Marc Cabello (14), Marc Escolà Boada (23), Marc Ferrer Mora (24), Marc Juanpera Gallel (19), Marc Sánchez Matas (25), Margarita Cortada Serra 
(92), Maria Caparrós Carrique (83), Maria Grima Gallardo (61), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (38), Maria Jesús del Rincón (46), Mari Carmen López, María 
Carmen Ferris Miguel (84), Maria Mestres Andreu (45), Maria Jobé Voltà (58), Maria Rosa Carles (71), Maria Rosa Pla Batalla (56), Maria Rosa Tort Tapias (60), 
Maria Rosa Ventura Soteras (85), Martina Garcia Amador (8), Máximo Oña (59), Mercedes Guirau Gallardo (48), Miguel Grima Gallardo (58), Mingo Flores Daura 
(45), Miquel Grau Morral (84), Miquel Serra Camarero (59), Míriam Prats Murcia (33), Míriam Villanueva Soria (24), Mónica Nieto Corzo (42), Montse Pascual 
(33), Montse Salas Collado (51), Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (89), Montserrat Gironès Cervelló (86), Montserrat González (60), Montserrat Navarro 
(76), Montserrat Sánchez Carrique (60), Natalia Valle Mirabete (20), Núria Díaz Barcones (20), Núria Riera Reig (50), Olga Solà Rivera (46), Oscar Jiménez Nieto 
(11), Paquita Bautista (60), Pascual Miralles (76), Pau Blanco Carrasco (13), Pere Guillamón Montoya (50), Pol Llobera González (15), Rafaela López Miñarro 
(79), Ramon Maylinch (57), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (49), Rosa Oller Mata (57), Roser Pacheco (28), 
Sandra Cáliz Rivera (36), Sergi Oña Domènech (27), Sergio Ortiz Delgado (19), Silvia de Paco (38), Silvina Gigena (45), Teresa Casas, Teresa Figuls Calveras 
(84), Teresa Nieto Corzo (35), Tibaut Van Cutsem (37), Uriel Jiménez Morales (16), Valentín González Villarón (40), Vanesa Sánchez (34), Victoria López Sáez 
(41), Xavi Povill.
Al mes de maig ha fet anys: Anna Pérez Jané (2)

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 de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o 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.

FELICITATS  

DANIEL 
7 ANYS. DE PART DEL PAPA 
LA MAMA I EL BIEL
19 de Juny 

FELLICITATS 

AVI 
Josep M, 78 anys
11 DE juny

FELICIDADES 

JUNE 
DE TUS PADRES Y 
HERMANO AYRTON QUE TE 
QUIEREN MUCHO.
1 AÑITO. 5 de junio

PER MOLTS ANYS 

POL 
Mas Muñoz
4 ANYS JA, PETARDET DE 
SANT JOAN 

MOLTES FELICITATS  

NOA 
JA TENS 3 ANYS. 
T'ESTIMEM MOLTÍSSIM. 
ELS TEUS AVIS, PARES I 
GERMÀ
 

MONTSE 
I SERGI 
FELIZ ANIVERSARIO 27 
DE MAYO Y FELIZ CUM-
PLEAÑOS SERGIO. 1 DE 
JUNIO Y MONTSE 25 DE 
MAYO… TE QUIERO.

FELICIDADES 

MARIA 
DE PARTE DE TUS PAPIS, 
EL TETE, LOS TIETS Y LOS 
AVIS… 18 de junio

FELIÇ ANIVERSARI

AVI MANEL 
DE PART DELS TEUS. EIII QUE JA 
EN TINC 60!!!!

FELICIDADES 

ALBA 
EN TU PRIMER AÑO
DE PARTE DE TU FAMILIA Y 
TUS AMIGOS
19 DE JUNIO

DE PART DELS AVIS I LA TIETA LAIA.
ANNA 4 ANYS (10/06)
PAULA 1 ANY (26/05)

FELICITA AL TEU 
AMIC, AMIGA, 
GERMÀ, GERMANA, 
MARE, PARE, TIET, 
TIETA, FILL, FILLA, 
NOVIO, NOVIA…

08640

635 810 173
periodic08640@gmail.com
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