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Cal Candi:
obres, queixes 
i alternatives

El CAP:
respostes davant 
el malestar dels 
usuaris
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ABELEIRA Colon, 91 T. 93 778 21 19
CASAL Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
SANT BERNAT Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Déu n’hi do!
Sant tornem-hi, oi? Si, si, com 
sempre al setembre, tornem de va-
cances, comencen les classes, però 
aquest 2020 –no cal que ho expliqui 
ni que intenti dir les coses amb al-
tres paraules- és molt diferent.
El carrer és un dels meus espais 
favorits i per sobre totes les co-
ses m'agrada parlar amb la gent, 
comentar situacions, intercanviar 
opinions i escoltar les històries que 
em volen explicar. Últimament sento 
en la gent un temor pel que pugui 
venir a la tardor, com si els pròxims 
freds fossin l'escenari ideal perquè 
el terror ens torni a envair.
No es tracta de ser inconscients 
perquè crec que la majoria ha adop-
tat i s'ha adaptat a les mesures de 
seguretat i higiene: al sortir al carrer 
(a vegades sembla que hi “entrem” 
al carrer) portem la mascareta com 
qui porta la cartera o les claus, en 
qualsevol botiga o empresa hi ha gel 
a la porta i guardem les distàncies 
aconsellades pels experts. Al arribar 
a casa, el primer que tothom fa –o 
hauria de fer- és anar a rentar-nos 
les mans i després vam intentar 
tornar a aquella realitat que teníem 
abans de tot això.
Però al mateix temps es tracta tam-
bé de viure una mica, no? I intentar 
posar una mica de normalitat a 
aquesta situació que no acaba de 
desaparèixer. El confinament ha 
passat factura a moltíssima gent i 
de diferents maneres, amb conse-
qüències moltes vegades invisibles 
per a la resta de la societat, però 
que per això no deixen d'existir. 
N'hi ha una que més enllà de com 
hàgim passat la primer part de 
l'any, és comú a la gran majoria de 
la gent: la incertesa. Es viu dia a 
dia, setmana a setmana, d'alguna 
manera esperant que passin els dies 
encara que no se sap molt bé per 
què; ja no es planifica ni a mitjà ni 
a llarg termini, perquè ens domina 
la incertesa, aquesta sensació de 
moure en un terreny de dubtes, on 
no saps com caminar, com moure't, 
ni cap a on vas.
En aquest mar de dubtes i de po-
ques coses clares, en un món potser 
hostil, però on hauríem de trobar 
el lloc per a l'esperança, ens queda 
per seguir endavant amb les nostres 
il·lusiones i els nostres projectes, 
enfortir-nos com a persones, em-
patitzar amb qui més ho necessiti i 
llegir amb una mirada crítica tota la 
informació amb què ens bombarde-
gen diàriament. Salut i bona lectura!

El Fer

Editorial

Farmàcies de torn diürn  - setembre 2020
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

dimarts 1 BERENGUER

dimecres 2 BARGALLÓ

dijous 3 VENDRANES

divendres 4 BARGALLÓ

dissabte 5 CASAL

diumenge 6 BARGALLÓ

dilluns 7 BERENGUER

dimarts 8 LEY

dimecres9 ST. BERNAT

dijous10 ABELEIRA

divendres 11 CASAL

dissabte 12 BARGALLÓ

diumenge 13 VENDRANES

dilluns 14 LEY

dimarts 15 ST. BERNAT

dimecres 16 ABELEIRA

dijous 17 CASAL

divendres 18 BARGALLÓ

dissabte 19 VENDRANES

diumenge 20 BERENGUER

dilluns 21 ST. BERNAT

dimarts 22 ABELEIRA

dimecres 23 CASAL

dijous 24 BARGALLÓ

divendres 25 VENDRANES

dissabte 26 BERENGUER

diumenge 27 LEY

dilluns 28 ABELEIRA

dimarts 29 CASAL

dimecres 30 BARGALLÓ

Informe especial: 
Cal Candi
Aquest estiu vam començar les 
obres a Cal Candi. En aquest in-
forme presentem les novetats del 
projecte, un resumen històric per 
aquells que no coneixien la història 
i hem pogut parlar amb represen-
tants de la junta de l’AV Les Planes 
i de la Junta de Compensació del 
SUPr4 Cal Candi.

Nou clavegueram
El passat dilluns 7 de setembre 
van començar els treballs per a la 
instal·lació d’un nou col·lector al 
carrer de la Vall d’Aran, dins les 
obres d'urbanització del sector de 
Cal Candi.
Les obres afectaran la mobilitat 
a la zona tot i que es mantindran 
els dos sentits de la circulació al 
carrer de la Vall d'Aran. Quan no-
més es pugui ocupar un carril, es 
donarà pas alternatiu amb semà-

for, ja que les obres no afectaran 
la totalitat del carrer (s'actuarà en 
trams successius de 60 metres de 
longitud). És possible que també 
hi hagi talls puntuals. Les obres no 
afectaran, però, el pas de la línia 

del bus urbà línia M2 de TGO), que 
circula en sentit de baixada, i per 
tant, es mantindrà la parada que 
hi ha ubicada al carrer.
Per cobrir la pèrdua de places 
d'aparcament al sector, especial-

Això passa al poble



08640 3

ment al carrer de la Vall d'Aran, 
s'ha habilitat el nou gran aparca-
ment alternatiu, al qual s’hi acce-
deix per l’aparcament que hi ha a 
prop de la llar d’infants municipal 
La Baldufa (al carrer Conflent), que 
continua operatiu. Entre els dos 
espais ofereixen més d’un centenar 
de places.
Per accedir a aquesta gran zona 
d’aparcament cal fer-ho des del 
carrer Garraf i el vial inferior del 
parc del porxo de Santa Oliva. 
L’accés al primer aparcament està 
a tocar el vial de vianants que par-
teix des del porxo de Santa Oliva 
fins a la llar d’infants.
Per qualsevol dubte o informació, 
la Junta de Propietaris de Cal Candi 
facilita el telèfon 675 615 131 i el 
correu electrònic info@juntacal-
candi.cat.

Des de 1993…
Cal Candi, a tocar el barri de les 
Planes, és un dels grans sectors 
d’Olesa que quedaven per urba-
nitzar contemplats al Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat el 
1993.  Segons un comunicat de 
l’Ajuntament, la seva tramitació 
urbanística va arrencar l’any 2001, 
però es va anar allargant en el 
temps arran discrepàncies, que 
van acabar als tribunals, entre la 
propietat i l’Ajuntament d’Olesa pel 
projecte de reparcel·lació (posada 
en comú dels terrenys d’un sector a 

desenvolupar i repartició equitativa 
d’aquests en funció de la participa-
ció de cada propietari). Finalment, 
el març del 2011 s’aprova el pro-
jecte d’urbanització del sector per 
resolució d’alcaldia.
Iniciat el procés per a la redacció 
del nou Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), davant la 
impossibilitat de replantejar de nou 
el sector o fins i tot suprimir-lo, al 
si de la Comissió Assessora Urba-
nística es va proposar millorar els 
espais dotacionals del sector de 
Cal Candi (zones verdes i equipa-
ments), enfront de la situació here-
tada. L’objectiu era aconseguir un 
gran espai central que realment fos 
d’utilitat per a tot el barri, eliminar 
el cost d’urbanització que el pla 
del 1993 atribuïa a l’Ajuntament, i 
treure el màxim profit públic de les 
propietats i cessions corresponents 
al municipi.
Finalment, ara fa un any, el Ple de 
l’Ajuntament d’Olesa, sense cap 
vot en contra, va aprovar un con-
veni urbanístic de permuta de les 
finques inclosos dins el Pla parcial 
per afavorir que Cal Candi tingui 
aquesta gran zona verda central. 
Segons el conveni, el cost d’aquest 
nou espai públic verd i del projecte 
necessari per a la seva execució 
serà assumit per la pròpia Junta de 
Compensació del sector (integrada 
per totes les persones propietàri-
es dels terrenys). Els termes del 

conveni s’han incorporat al POUM 
abans de la seva aprovació provi-
sional.
L’Ajuntament és propietari d’un 
17,85% dels terrenys del sector, 
una part dels quals via aprofita-
ment mitjà (la part que la propie-
tat ha de cedir obligatòriament al 
consistori). El conveni i els canvis 
que proposa el nou POUM estalvien 
despesa a l’Ajuntament, i preser-
ven sòl públic per a 88 habitatges 
d’interès social,  19.961 m2 de 
espais lliures i 13.206 m2 per a 

equipament públic.
La junta de compensació va valorar 
diferents propostes durant la licita-
ció de les obres, tenint en compte 
no només l’oferta econòmica, sinó 
també altres factors com ara el pla 
de treball, el termini d’execució o 
l’experiència en obres similars. Els 
treballs finalment s’han adjudicat 
a l’empresa Vilà Vilà per un valor 
de prop de 10 milions d’euros (IVA 
inclòs). En total, el sector té una 
superfície urbanitzable de més 
de 116.000 m2, dels quals pràc-

Això passa al poble
Junta de  
Compensació
Hem pogut parlar amb un 
representant de la Junta de 
Compensació que ha respost 
a les nostres preguntes.

P: Com ha rebut el veïnat el 
començament de les obres?
R: Els veïns han rebut l’inici de les 
obres amb interès, però també 
amb la natural preocupació d’ha-
ver d'assumir les molèsties que 
tota obra d'aquesta envergadura 
comporta especialment per les 
persones que viuen a l'entorn.

P: Quines vies de comunicació 
heu establert per atendre les 
reclamacions?
R: La Junta, d’acord amb l’Ajun-
tament, i també sota el seu gui-
atge com Administració actuant 
que segueix l'obra molt de prop 
i exerceix les seves funcions de 
control, ha difós canals de comu-
nicació respecte dels veïns, per 
vehicular eventuals incidències i 
poder-hi donar resposta i aportar 
les solucions més convenients. En 
concret s’ha habilitat un telèfon 
d’atenció i una adreça de correu 
electrònic.
D’altra banda la Junta ha promo-
gut moltes reunions amb els veïns 
de l’entorn, amb la finalitat d’anar-
los informant i poder preveure 
i minimitzar les eventuals inci-
dències de les obres que poden 
afectar, per exemple, la seva mo-
bilitat. Aquesta mateixa setmana 

(per la primera de setembre), 
amb assistència de representants 
de la Junta, del l’Ajuntament, de 
l’empresa constructora i de tèc-
nics qualificats, s'han celebrat sis 
reunions amb diversos grups de 
veïns per informar sobre el pro-
per inici d’actuacions a executar 
al carrer Vall d’Aran -entre els 
carrers Garraf i Argelines-, i en el 
carrer Argelines -entre el carrer 
Vall d’Aran i el carrer Les Planes-. 
Hi ha prevista la celebració d’al-
tres reunions informatives, per 
exemple, amb els veïns del carrer 
Empordà.  

P: Com afectarà la urbanitza-
ció a la dinàmica del poble?
R: La Junta està executant una 
obra a partir del Planejament Ge-
neral i del Pla Parcial vigents, en 
els quals ja es van valorar aques-
tes dinàmiques per part de les Ad-
ministracions que finalment van 
aprovar aquells planejaments.
La Junta de Compensació està 
complint amb la seva obligació 
d’urbanitzar el Polígon de Cal Can-
di, que és una obra que ha nascut 
com conseqüència del Planeja-
ment Urbanístic, i  per tant va ser 
en el marc d'aquest Planejament 
aprovat per l'Ajuntament i per la 
Generalitat de Catalunya, que les 
Administracions van considerar 
que Cal Candi reunia totes les 
condicions per poder ser sòl urbà 
en el marc del municipi d’Olesa 
de Montserrat dissenyat per les 
persones i els col·lectius polítics 
que conformaven aquelles Admi-
nistracions.
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ticament la meitat es destinen a 
zones verdes i equipaments. La 
resta es destina a la construcció 
d’habitatges (unifamiliars i blocs de 
màxim planta baixa i dues plantes). 
El màxim permès d’habitatges a 
construir és de 454, dels quals una 
part seran habitatges socials.

AV Les Planes
La presidenta de l’associació veïnal, 
Elisabeth Bonilla ens va comentar 
que “nosaltres com associació hem 
fet un sondeig als veïns i veïnes de 
Les Planes que han volgut partici-
par dient la seva opinió i ens hem 
trobat amb opinions molt diverses. 
La majoria va en contra d’aquestes 
obres i han fet servir adjectius com 
“és una desgràcia”, “un atemptat 
contra el medi ambient” hi ha 
persones que diuen que estan 
molt emprenyades, tristes perquè 
diuen que volen convertir Olesa en 
una ciutat dormitori, que tot i que 
pensen que ara ja ho pensen, amb 
totes aquestes cases encara serà 
més ciutat dormitori, diuen que és 
“una bestiesa”, “una especulació” i 
també hi ha persones que estan a 
favor, diuen que està molt bé, que 
era un descampat que estava ple 
de brutícia i que ara si fan cases, 
millor i també pensen que per al 
poble és una cosa bona si posen 
més ambulatoris i més serveis”.
“En general la gent es sent desin-
formada. Quan fèiem assemblees 
la gent es preguntava com aniria 
tot això i nosaltres com associació 
no teníem ni idea. Per això vem te-
nir una reunió amb l’alcalde perquè 
ens expliqués el projecte, però va 
ser una reunió molt curta on se’ns 
va explicar que aquests terrenys 
son privats i que s’han decidit fer 
cases i que no hi havia molt per fer. 
Com associació no ens vem quedar 
satisfets i vem concretar una altre 
reunió/assemblea per al passat 29 

de març i amb participació oberta. 
Passa que va arribar la Covid i es 
va anular tot. De totes maneres, 
intentarem acordar una nova reu-
nió amb l’Ajuntament. Per últim, és 
important que els veïns i veïnes de 
Les Planes es comuniquin al telèfon 
de l’associació, 659 121 425”.
La Junta de l’associació està con-
formada per: Elisabeth Bonilla 
(presidenta), Albert Rodríguez 
(secretari) i Antonio Mellado (tre-
sorer).

“Considero que está bien que 
haya obras lo que pasa es que 
tendrían que haberlo hecho a 
trozos, porque el haber hecho 
todo de golpe implica para todos 
los vecinos más vibraciones y 
más polvo. También creo que nos 
tendrían que haber avisado, de 
repente comenzaron con toda la 
obra. Yo sufro de neuralgia de tri-
gémino en toda la cara izquierda, 
tomo 32 pastillas por día y sufro 
las vibraciones de la obra, me 
tiembla la mandíbula y con los 
calambres que tengo es cuando 
peor lo paso. Y no sólo yo, en mi 
calle también hay gente mayor 
que está preocupada”.
Núria C.M., 41 anys

“Yo entiendo que se hagan obras, 
lo que no entiendo es la falta de 
información hacia los vecinos, 
no sabemos cuándo acabará, ni 
cuantas calles harán, ni cómo 

quedará, ni si tendrán que as-
faltar una calle y al llegar a casa 
podremos ir por allí o no… Y tam-
bién los temblores de las casas, 
no nos avisan, no nos dicen ‘es 
normal, no pasará nada’, ‘si se 
abre una grieta no os preocupéis 
que aquí estamos’. Creo que no 
hubiera costado hacer una reu-
nión con todos los vecinos y se 
nos informe de todo el proyecto”.
Vanesa S., 47 anys.

“Estoy de acuerdo que hagan 
esto en el barrio, nosotros vivi-
mos delante del campo, allí había 
muchas ratas y entonces creo 
que el barrio será mucho me-
jor. Habrá mucha más facilidad 
para bajar al pueblo habiendo 
más calles. Creo que tendrían 
que agregar más servicios, ya 
veremos. Le hemos escrito al 
Ayuntamiento y nos respondió el 
administrador de la Junta y muy 
amablemente nos ha explicado 
todas las cosas. No sabes tú lo 
que ha costado que pongan un 

autobús y cuatro luces cuando 
se edificó el barrio… No lo sa-
bemos…
Fuensanta M.R., 73 anys

“Creo que Cal Candi es el de-
sastre de Las Planas, esto no 
lo podemos detener, pero si se 
pensara un poco, ¿qué necesidad 
había de hacer esto? Si es por 
viviendas, Olesa está lleno de 
bloques a medio hacer y de pisos 
vacíos, ¿cómo no lo promueven 
para terminar los cascarones que 
hay en el pueblo? Por otro lado, 
yo ya soy grande, pero ¿qué le 
dejaremos a nuestros nietos y 
bisnietos? ¿asfalto? ¿plástico? 
¿contaminación? ¿Tanto cuesta 
mantener una zona verde con 
árboles milenarios? Se les podría 
haber enseñado a los niños so-
bre los animales, la vegetación 
y los árboles que había allí. Tú 
tienes que cortar un árbol en 
tu casa y le tienes que pedir un 
permiso al Papa de Roma y aquí, 
sin embargo, cortaron todo de 
un plumazo. Y otra cosa que me 
está sublevando es que nos van 
a meter más contaminación, más 
polución y más malestar, sumado 
al grave problema que tenemos 
en Las Planas, de las cloacas. He 
pedido al Ayuntamiento que me 
informen por donde pasan las 
cloacas generales y me han dicho 
que no lo tenían. Hace muchos 
años que tenemos este proble-
ma y se han levantado cocinas y 
patios en muchas casas. Están 
muy bien los tubos que pondrán 
en Cal Candi, pero no hay que 
olvidarse del problema de las 
cloacas en Las Planas”.
Antonia, A.O., 68 anys

“Me parece que serán demasi-
adas viviendas, nos han dejado 
pocas y sin espacio y yo estoy 
muy a gusto aquí, pero al final no 
quedará zona verde. Esto traerá 
pocos aparcamientos, mucha 
gente y espero que no venga 
ningún problema más”.
Maria Josefa B.S., 65 anys

Això passa al poble (cont.)
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Això passa al poble (cont.)
Aquests són alguns 
dels comentaris del 
veïnat recollits per 
l’AV Les Planes

“És una desgràcia, un atemptat 
pel medi ambient. No m'imagino 
com deuen d'estar els veïns que hi 
viuen al costat (jo visc més a dalt 
i les obres no les pateixo), però 
cada dia que hi passo pel davant 
sento una impotència...”

“Yo mismo he visto cómo han cor-
tado árboles centenarios con los 
nidos con las crías de los pájaros 
arriba y así como han caído, se los 
han llevado. Fue terrible verlo”.

“M’emprenyo molt cada vegada 
que passo per allà. És molt trist 
veure la muntanya pelada. Car-
regar-se tota la muntanya per 
fer cases noves... ja han fet d 
Olesa una ciutat dormitori, cal 
carregar-se-la més? Cada dia mes 
lletja...

“Si han de fer pisos de protecció 
oficial, q acabin els edificis que 
hi ha per Olesa, que hi ha uns 
quants. I si sobren diners, que 
inverteixin en indústria, que es-
tan els polígons buits i tothom 
ha de sortir fora per treballar. 
Però que no es carreguin més la 
muntanya”.

“Perfecte, no estic del tot en 
contra ja que tots els pobles han 
d'anar creixent, tot i que entenc el 
malestar dels veïns pel soroll i la 
pols. Suposo que tot això donarà 
més vida al poble, suposant que 
augmentin tots els serveis...”

“Personalment em sembla una 
bestiesa el que estan fent. Es-
peculació pura i dura sense més, 
quan s'omplin tots aquests ha-
bitatges... tindrem serveis com 
ambulatori, farmàcies, escoles? 
En fi, més del mateix”.

“Com afectada a primera línia, he 
de dir que estic en contra total 
d'aquestes obres. També he de 
dir que el cap d'obres Jordi Bosch 
i l’encarregat i els operaris en tot 
moment han estat molt correctes 
amb nosaltres per tal que dins les 
molèsties normals que comporten 
unes obres de tal magnitud, que 
els hi comentem amb ells direc-
tament qualsevol dubte o proble-
mes que ens puguin sorgir per tal 
de que dins les seves possibilitats 
intentar minimitzar- lo. Ara han 
enviat una carta per citar-nos 
a una reunió i explicar-nos als 
afectats lo que han de fer a partir 
d'ara i si hem tingut alguna afec-
tació pel moviment de terres i que 
s’ho miraran”.

“No puc tenir cap queixa de mo-
ment; l’únic és que ens han deixat 
una m... de zona verda, però ells 
no tenen la culpa de la mala gestió 
que s’ha fet”.

“No estic d’acord amb el que es-
tan fent, estaria bé si fan cases 
i a més a més un gran pulmó en 
forma de parc tancat per a que 
per la nit no estiguin dintre. Po-
drien prendre nota del parc del 
Torreblanca a Sant Joan Despí o 
del parc de Can Mercader”.

“Soy Antonio. Es interesante dar 
tu opinión, al menos que vean 
que hay personas que cuando 
queremos nos unimos y apoya-
mos los desacuerdos; seguro que 
no podremos hacer nada, pero 
el pataleo no te lo quita nadie. 
Cuenten conmigo”.

“Les obres de Cal Candi em sem-
blen incorrectes, hi ha edificis 
sense acabar arreu del poble, i 
ara volen fer més cases? Trobo 
que aquell espai s'hauria d'haver 
aprofitat per fer un gran espai 
verd on poder treure el gos, un 
espai pels més petits i camins per 
poder passejar. Una remodelació 
era necessària però per a mi no 
ha estat el  correcte”.

“Realment no puc opinar molt ja 
que no m’he informat del projec-
te. Des del desconeixement ho 
trobo positiu ja que es una zona 
que estava abandonada. Si res-
pecten i fan habitatges de petites 
dimensions i espais amb zones 
verdes em sembla molt bé”.

“Amb això de les obres de Cal 
Candi em tremola tota la casa, 
espero que no trigui gaire per-
què és un mal de cap. Pel que fa 
als veïns i veïnes del carrer Les 
Planes/Argelines, si que m'agra-
daria q arribes al 08640 la nostra 
queixa perquè ens han deixat 
sense contenidors de la brossa. 
I hi ha gent gran que per anar al 
carrer vall d'Aran és molt lluny. 
Alguns veïns en senyal de pro-
testa deixen les bosses a l'acera 
del carrer Les Planes, 1, però no 
penso que sigui la opció perquè  
aviat tindrem ratolins i no seran 
tan bufones!
Hem avisat ja diverses vegades al 
servei de neteja de l’Ajuntament 
i les han vingut a treure, però hi 
tornen. Necessitaríem una solució 
al respecte”.

“Básicamente la opción de ha-
ber construido es correcta por 
parte del propietario del solar, a 
pesar de que a mucha gente no 
le guste la idea, pero quizás en 
lugar de criticar la actitud de los 
propietarios, se debería pedir al 
Ayuntamiento más zonas espe-
cíficas para los animales. Ya que 
creo que va más encaminado el 
tema por allí. También pienso que, 
si la zona está construida, habrá 
más iluminación y buena comuni-
cación con el pueblo para los que 
tenemos niñ@s de edades com-
plicadas que irán sol@s. Además, 
nos revalorizarán la zona, no sé, 
tampoco lo veo tan mal”.

“Sóc una veïna del carrer Urgell 
número 1, hem anat a l’Ajunta-
ment a queixar-nos i ha vingut el 
gerent de Cal Candi perquè se’ns 
està obrint el muro i tot el terra 

del jardí. I la casa es belluga tota, 
com si s’anés a ensorrat tot. Van 
venir a mirar-s’ho i ens van dir 
que no toquessin res. També van 
rebre una carta que el dia 16 de 
setembre tenim una reunió, crec 
que la fan de deu en deu perso-
nes, així que ja veurem”.

“Sóc la Carme i estic molt con-
tenta amb les obres de Cal Candi 
perquè el bosc estava molt brut, 
era un cau de rates i es feien 
‘botellons’ a les tantes de la nit. 
Estic contenta de que estigui així, 
tot renovat”.

“Nosaltres estem molt però molt 
en desacord amb aquestes obres 
perquè creiem que en un espai 
tan gran es pogués haver fet un 
espai per al poble, espectacular, 
molt millor que omplir-lo dels 
400 habitatges que s’hi volen 
fer. Això implica dos cotxes per 
casa, tota aquesta gent voldrà 
aparcar, apuntar als nens a les 
escoles, tindrem el mateix CAP 
i les mateixes instal·lacions amb 
moltíssima més gent. Com a barri 
ens perjudica molt perquè serem 
moltíssims més veïns, serà una 
conillera d’habitatges”.

“Estas son unas obres que nos 
están causando muchísimas mo-
lestias durante el mes de julio, 
con el calor que ha habido, ha 
sido horroroso, pero es lo que 
hay. Creo que no se puede hacer 
nada más, lo único es que nadie 
nos ha avisado de que iban a 
empezar. Empezaron y aquí es-
tamos aguantando todo lo que se 
presenta”.
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Correu
La meva població
Olesa, vila orgullosa de la seva Pas-
sió, encara que no podem sentir-nos 
tan orgullosos sinó avergonyir-nos 
de no tenir cap farmàcia oberta a la 
nit i el CAP, a les 20 hores deixa de 
funcionar i hem de gaudir dels ser-
veis dels pobles veïns. Les persones 
que estan soles, que no tenen cotxe, 
per exemple, què han de fer? M’agra-
daria una Olesa de la que poguéssim 
presumir de més serveis sanitaris.
Maria Mercè Boada

Rèplica
Sobre el pamflet de “Cal Candi”: rè-
plica de Movem Olesa a Bloc Olesà.
En català es diu de qui té calés 
de sobra que “va fort d'armilla”. 
El Bloc Olesà (des d'ara BO) deu 
anar fort d'armilla, perquè fer-se 
inserir al periòdic 08640 un pam-
flet d'”autobombo” a doble pàgina, 
primorosa tipografia i a dos colors, 
titulat “Cal Candi una mica d'histò-
ria” només per fotre's del Moviment 
Veïnal i Movem Olesa (des d'ara MO) 
li deu haver costat un ronyó.
Franco feia servir allò del “contu-
bernio judeo-masónico” i la “perti-
naz sequía” per justificar les seves 
carències i fracassos. El BO l'imita 
i fa de MO el dimoni que li tapi els 
fracassos de vuit anys de govern 
absolutíssim i absolutista més un 
de propina, contra l'especulació ur-
banística, la seva suposada gran raó 
de ser.  El pamflet del 08640, l'ha 
parit un febril i angoixat BO, per fer 
creure que MO és una mena de so-
cietat secreta que, com el Fumanchú 
del cine, conspira des de subterranis 
amagatalls per manipular la vida 
social d'Olesa, especialment la del 
molest Moviment Veïnal.
El BO, que ara governa Olesa amb la 
dreta post post post convergent de 
Junts x Cat, s'avorreix de la invisible 
oposició que té i li agafa el “mono” de 
la que li injectava en vena MO, mal-
grat que ara no tingui representació 
municipal (a causa del confusionisme 
i usurpació de sigles del BO, sigui dit 
aprofitant que el Llobregat passa per 
Olesa). La veritat es que el BO, per 
anar fent, vol una oposició “light” 
i desprestigiar el Moviment Veïnal 
oposat al POUM. Per això el titlla de 
“tonto útil” de MO.  
Abusant de la seva generositat, des 
de MO demanaríem dos favors al BO: 
1) Que no busqui fantasmes, perquè 
no n'hi ha, en un associacionisme 
veïnal que vol renéixer de les cendres 
que va deixar el BO després d'assal-
tar la Federació d'Associacions de 
Veïns i utilitzar-la descaradament 
per als seus interessos i, 2) Que no 
jugui en els llindars de la prevarica-
ció i compleixi fil per randa el que 
diu el Reglament Orgànic Municipal 
sobre  la participació de les entitats 
als Plens Municipals.
Amb el “despotisme il·lustrat” que 
el caracteritza, el BO tracta la ciu-
tadania olesana com si fos menor 
d'edat, sense criteri, manipulable i 
necessitada de tutela, i no veu (o 
sí que ho veu i això l'espanta) que 
és una ciutadania madura, pensant, 
creadora del Moviment Veïnal que li 
ha posat al davant un mirall que, com 
a la madrastra de la Blancaneu, ha 
dit que ja no és el mes “guapo” i li 
mostra la imatge d'un BO fracassat 
contra l'especulació perquè ha de-
bilitat la seva capacitat de negociar, 

amb la prepotència de qui es pensa 
salvador únic i providencial del poble 
i ha destruït l'associacionisme veïnal, 
menystenint la mobilització ciutada-
na que li podia haver donat força i 
convertint la participació en simple 
exhibició de fira, com si fos la dona 
barbuda o l'home elefant.
El BO carrega sobre l'esquena de MO 
l'herència d'Iniciativa per Catalunya 
i l'Entesa dels Olesans des del 1993. 
La hipocresia del BO és d'escàndol, 
perquè des de fa ¡mooolts! anys 
(encara que ho amagui i es grati la 
urticària) ell és la referència impos-
tada de IC-EUiA-EPM i ara de CComú 
al cel i a Olesa. “Pelillos a la mar”. 
Per la part que li toca a MO: No som 
carallots, i ni reclamem l'expropi-
ació de Cal Candi, ni, molt menys, 
volem arruïnar el poble com afirma 
el mentider BO. És veritat que hem 
donat suport a la urbanització de Cal 
Candi; com Esquerra Unida abans 
de fundar el BO, o Convergència i 
Unió que ara, transvestida en Junts 
x Cat, governa amb el BO, o bé com 
il·lustres convergents transfugats al 
BO, o com ara i forçat per la seva 
impotència, el mateix BO. Però, dit 
això, Iniciativa, l'Entesa i MO en tots 
aquests anys sempre han defensat 
urbanitzar Cal Candi de forma equi-
librada amb l'ecosistema, preservant 
gran part de la ja desapareguda pi-
neda (molt més dels miserables 5 o 
7000 m2 de què presumeix el BO), 
convertir-la en un gran parc ampla-
ment obert al carrer Vall d'Aran i 
amb majoria d'habitatge social, que 
ara serà minoria (si és que arriba a 
ser algun dia). Això és el que no ha 
pogut aconseguir el BO per arrogant, 
sord i tancat en si mateix.
En fi, al pamflet del 08640 el BO 
pregunta, amb mala llet evident, 
quins interessos espuris pot tenir 
MO.  Pobrissons, volen fer mal i no 
saben com. És públic i notori que a 
MO ningú té interessos urbanístics de 
cap mena. Pot dir el mateix el BO? 
Que mirin i repassin el POUM de dalt 
a baix i després donin un cop d'ull a 
la llista dels seus adherits. “La vida 
te da sorpresas, sorpresas te da la 
vida. ¡¡Ai, Dios!!” cantava desafinat 
però encertat el borratxo de Pedro 
Navaja.
Movem Olesa

Prou política de Telecinco!
En el darrer any ha tornat a aflorar 
una forma de política mediocre, de 
«amb mi» o «contra mi», una política 
bruta i mediatitzada.
Fartes de l’insult
El Moviment Veïnal d’Olesa, en el 
nostre any d’existència, només hem 
rebut fustigació, males paraules, 
ridiculització i menysteniment per 
part del poder. Per què?
Sols defensem un altre model d’Ole-
sa basat en la vida, una Olesa que 
consideri la natura i les necessitats 
de les persones. No és permès de 
fer-ho o què passa? Aquesta Olesa 
és possible i és necessària! Quin és 
el problema?
Som veïnat, no som un partit
Hem escollit participar i lluitar per 
una Olesa diferent des de platafor-
mes ciutadanes: hem nascut com a 
moviment i és el que volem continuar 
sent, un moviment. Ho sentim molt, 
creiem en una altra manera de fer, 
transversal i sense butaques.
És una altra lògica, una lògica dife-

rent al sistema de partits i d’elecci-
ons: ho sentim però és la nostra. I 
ens centrem a fer política -social i 
no partidista- sobre el futur d’Olesa, 
que és el que interessa a tothom. 
Quin és el problema?
No hi ha idees, no hi ha model
El problema és que 5 associacions 
veïnals van presentar al·legacions 
a un POUM (Pla d’ordenació urba-
nística municipal) perquè entenien 
-de forma equivocada o no- que el 
model que es planteja és tornar a 
l’urbanisme del ciment i de l’especu-
lació urbanística. I que no es tenia 
en compte l’opinió de les persones 
i de les entitats d’Olesa. Ens hem 
reunit amb més de 40 associacions 
i gairebé totes no coneixien què era 
el POUM, o quin contingut tenia. Hem 
recollit al voltant de 600 signatures. 
On està la participació? Quin és el 
problema?
La publicitat no tapa les vergonyes
A Cal Candi heu arrasat amb el bosc 
i els arbres, però la vergonya de tots 
el partits que heu governat durant 
els darrers 27 anys no marxarà de 
la memòria col·lectiva.
S’ha fet un suposat «procés de par-
ticipació» per elaborar el POUM però 
més d’una desena d’entitats ole-
sanes ens donen suport reclamant 
un nou procés de participació real i 
directa. Volen participar perquè en-
tenen que la veu de la gent gran no 
està recollida, la veu de les dones no 
s’ha escoltat prou, les veus diverses 
dels barris no hi són, la veu de la 
comunitat educativa i de la canalla 
no hi és present, o les veus sindicals 
i les lluites pels serveis públics no 
resten reflectides. Llavors, quin és 
el problema?
Tenim il·lusió i esperança
I tenim molta gent diversa, de 
moltes entitats i de cap, de tots els 
partits i d’altres de cap. Però això 
no importa, perquè la coincidència i 
el compromís és clar: posar la vida 
al centre. És a dir, una Olesa que 
respongui a les necessitats de les 
persones i la integració en el medi 
natural. I fer-ho amb una participa-
ció àmplia de persones i entitats. I 
aquí tothom es treu la seva etiqueta 
i adopta l’olivera, que és el nostre 
símbol. On és el problema?
Nosaltres som el problema
Qualsevol col·lectiu o moviment amb 
pensament propi és i serà el proble-
ma. Perquè no responem a la lògica 
de «fidelització» d’entitats, perquè 
no se’ns pot etiquetar, perquè no 
tenim pensament únic, perquè som 
molt diversos, perquè no responem 
a la lògica de partits, perquè no vo-
lem butaques i regidories, perquè 
parlem un altre idioma que no entén 
ni d’enemics ni de paternalistes, 
i perquè no pretenem tenir la raó 
absoluta. Però tenim una possible 
solució!
Donem-nos una oportunitat
Una oportunitat col·lectiva en què 
l’objectiu sigui un debat enriquidor 
enlloc d’una simple confrontació 
dialèctica, un espai de trobada 
pautat per les associacions des de 
baix enlloc de les institucions des 
de dalt, on els barris tinguem un 
poder descentralitzat però amb un 
sentiment inclusiu de pertinença i 
responsabilitat, un espai de decisió 
real i efectiva enlloc de processos 
formals i consultius, una construcció 
comuna que parteixi de les persones 

veïnes enlloc dels tècnics urbanistes. 
Sense voler-ho, hem esdevingut la 
veu dels sense veu. Però en el mo-
ment que hi hagi un espai real per 
a la paraula, nosaltres farem silenci 
per tal que s’expressin, parlin i s’es-
coltin totes les llengües, fins i tot les 
vostres. Quin és el problema ara?
Moviment Veïnal
www.movimentveinal.cat
movimentveinal@gmail.com
  
Gats a Cal Candi
Fa uns dies, ACAIMA (Associació 
Contra el Maltractament Animal) 
feia una crida d’auxili per rescatar 
els gats de Cal Candi, l’hàbitat dels 
quals estava en perill pel comença-
ment d’unes obres d’urbanització de 
la zona.
Atesa la situació, l’equip tècnic d’IN-
TERcids (operadores jurídicos por los 
animales) va adreçar un escrit als 
responsables del consistori d’Olesa 
per tal d’alertar-los de la situació i in-
formar-los de la normativa aplicable 
en aquests casos. A més a més, una 
advocada del col·lectiu d’operadors 
jurídics va assistir personalment a 
la zona amb la finalitat d’agilitzar la 
recerca de solucions. 
Finalment, gràcies a la feina de per-
sones voluntàries, s’ha pogut habili-
tar un espai segur pels animals, evi-
tant d’aquesta manera la seva mort. 
INTERcids recorda als responsables 
que "el benestar animal és un impe-
ratiu legal" i que la normativa auto-
nòmica corresponent estableix que 
"correspon als ajuntaments recollir 
i controlar els animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i controlar els 
animals salvatges urbans". 
"La finalitat d'aquesta llei és acon-
seguir el màxim nivell de protecció 
i benestar dels animals i que ningú 
no els provoqui sofriment o maltrac-
tament, o els causi estats d'ansietat 
o por", recorden des d’INTERcids.
Altres localitats, com Tàrrega a Llei-
da, ja han inclòs en les ordenances 
que regulen les obres dels seus 
municipis, articles que recullen que 
"durant l'execució de les obres es 
prenguin les mesures de seguretat 
oportunes per tal d’evitar qualsevol 
classe d'accident de persones i ani-
mals". 
INTERcids és una entitat formada per 
operadors jurídics, advocats, jutges, 
fiscals, procuradors i membres de les 
forces i cossos de seguretat. Un dels 
àmbits en què treballa és la preven-
ció del maltractament animal, mit-
jançant protocols i recomanacions 
adreçats a totes les persones res-
ponsables de la gestió de situacions 
en què hi ha animals implicats. Per 
a més informació, podeu contactar 
a: lucia@intercids.org
INTERcids

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
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La pregunta

El CAP:
respostes davant 
el malestar dels 
usuaris
Davant d’algunes queixes d’usu-
aris del CAP Olesa en quant a 
problemes de comunicació telefò-
nica, ajornament de cites i manca 
de visites mèdiques, hem volgut 
buscar respostes amb el Director 
del CAP Olesa, Dr. Carles Martí 
i la regidora de Salut Pública de 
l’Ajuntament, Ada Agut.

P: A partir de les queixes dels 
usuaris del CAP d’Olesa en 
relació a la falta de visites, 
problemes amb la comunicació 
telefònica i manca de segui-
ment a alguns pacients, quina 
es la valoració que fas?

CM: Qualsevol queixa per part 
dels nostres usuaris es trami-
ta a través del servei d’Atenció 
a l’Usuari de MútuaTerrassa i 
s’avalua de manera objectiva i 
individualitzada per tal de poder 
donar la resposta més adequada. 
No sempre el nostre servei coin-
cideix amb el que desitja l’usuari, 
però en qualsevol cas i ateses les 
circumstàncies actuals al nostre 
país, l’atenció primària a tots els 
ciutadans està garantida en tot 
el territori.
Des de l’inici de la pandèmia fins 
al moment actual i, d’acord amb 
els criteris i directrius establerts 
per la Generalitat de Catalunya 

a través del Servei Català de la 
Salut, des de tots els centres 
d’Atenció Primària s’ha prioritzat 
l’activitat urgent i les visites ina-
jornables. En aquest sentit sí que 
ha variat l’activitat presencial, 
però s’ha mantingut el seguiment 
i l’atenció dels pacients que ho 
requereixen a través d’altres ca-
nals de contacte. Així mateix s’ha 
prioritzat poder realitzar qualsevol 
tràmit a través del portal La Meva 
Salut, s’ha activat la e-consulta i 
es realitzen consultes de manera 
telemàtica. Certament el volum 
de consultes telefòniques ha 
augmentat de manera conside-
rable des de la pandèmia a tots 
els centres sanitaris i per això cal 
potenciar la consulta telemàtica.

AA: Tot el sistema de salut, a cau-
sa de la pandèmia, ha patit canvis 
que ens han afectat a tots d’una 
manera o altra. També el nostre 
CAP ha patit aquests canvis pel 
que fa  a la prioritat i a la gestió 
de les visites programades. Des 
de l’ajuntament entenem aquests 
canvis alhora que entenem les 
preocupacions i les queixes de la 
ciutadania quan veu que no rep 
la resposta que considera adient.
Des de la regidoria n’estem al cas 
i diàriament estem en contacte 
amb el CAP per fer-ne un segui-
ment acurat. També vam traslla-
dar a CatSalut les incidències pel 
que fa a les queixes de comunica-
ció telefònica. Tot i que CatSalut 
s’ha compromès a posar més 
recursos que millorin l’assistència 

i l’atenció telefònica col·lapsada, 
entenem que és un sistema que 
ratlla el col·lapse i que demana 
de més recursos i professionals. 

P: Els protocols pel Còvid es-
tàn relacionats amb aquesta 
falta d’atenció que percep la 
comunitat de pacients?

CM: Com a centre proveïdor del 
Servei Català de la Salut ens re-
metem a donar compliment i im-
plementar les directrius que ens 
marca la Generalitat. Es poden 
consultar en el web del Departa-
ment de Salut de la Generalitat 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/
inici,  i són els protocols que hem 
de complir tots els centres. Sí 
que, com a director del Cap Olesa, 
apel·lo a la ciutadania de la nostra 
ciutat a actuar de manera res-
ponsable i curosa per protegir-se 
de manera individual i col·lectiva 
i ajudar a evitar així qualsevol 
possible rebrot.

AA: Com deia, tot el sistema de 
salut ha quedat alterat per la 
pandèmia i pels rígids i necessaris 
protocols. Aquest protocol ha pri-
oritzat unes visites i n’ha ajornat 
d’altres. Amb tot, cal recordar que 
veníem d’una situació que no era 
òptima, amb llistes d’espera que 
ja eres masses llargues abans de 
l’esclat de la pandèmia. En temes 
importants de salut, qualsevol 
ajornament és una pèrdua en 
qualitat de vida, i cal destinar el 
màxim de recursos per a trobar-hi 
solució.

P: Com continua l’activitat al 
CAP d’Olesa i quina missatge 
li fas arribar a la població?

CM: És evident que la nostra 
activitat ha variat de manera os-
tensible si la comparem amb el 
període d’abans de la pandèmia, 
però crec que és just destacar 
que ens hi hem adaptat ràpid i de 
manera satisfactòria veient el que 
hem passat. Actualment estem 
destinant recursos a seguiment 

de residències, hem mantingut 
serveis bàsics que en altres ciu-
tats han hagut de centralitzar en 
un sol centre i ho hem fet gràcies 
a l’esforç i a la dedicació de tots 
i cadascun dels nostres professi-
onals. En qualsevol cas l’objectiu 
és poder mantenir el màxim d’ac-
tivitat per donar un servei òptim 
a la nostra població de referència, 
seguint i adaptant-nos a les di-
rectrius i recomanacions que ens 
indiquin les autoritats sanitàries. 

AA: Insisteixo en recordar que la 
pandèmia ha alterat tot el siste-
ma de salut i, per tant, també el 
nostre CAP. També em de recor-
dar que bona part de les baixes 
laborals s’han donat dins del mon 
sanitari. Ells han estat sempre en 
la primera línia de la lluita con-
tra el virus. En aquest sentit cal 
que recordem que la ciutadania 
també podem col·laborar, i molt, 
en la millora de les condicions 
assistencials del CAP: cal que 
seguim complint les 4 indicacions 
bàsiques que tots sabem: rentat 
de mans, us de mascareta, res-
pectar la distància de seguretat i 
reduir, en la mesura del possible, 
les trobades i reunions.
Des de la regidoria de Salut com 
des de l’Alcaldia estem perma-
nentment en contacte amb el 
CAP i amb CatSalut, no només 
per fer el seguiment necessària 
de l’evolució de la pandèmia al 
nostre municipi, sinó també per 
fer de corretja de transmissió de 
les queixes dels nostre veïns i 
veïnes, i mirar de trobar-ne una 
resposta adequada. I, ja sabeu, 
cuidem-nos, perquè en la mesura 
que ens cuidem, cuidem també 
els altres.

Redacció 08640

Sra. Ada Agut (AA), regidora de Salut 
Pública de l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat

Dr. Carles Martí (CM), director del 
CAP Olesa

Carn a la brasa, 
tapes, entrepans, 

torrades...

@latascadenximo
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Etcètera
El otro día una chica en consulta 
venía muy angustiada y me decía 
que cuando estábamos en casa 
confinados estaba más tranquila 
y la ansiedad había desaparecido. 
En el momento que ha regresado 
a su “realidad” vuelve a tener 
ansiedad e incluso se encuentra 
peor que antes del confinamiento. 
Esto me ha llevado a reflexionar. 
La vida nos ha parado en seco y 
parece que nos ha querido dar 
el mensaje de: “Mirar y quitaros 
las lentes de color de rosa, ¿qué 
sucede con tu realidad cuando te 
la tienes que comer con patatas 
sí o sí?”.
Veo muchos mensajes por Face-
book que dicen: ahora es momen-
to de reinventarte, ahora viene el 
gran cambio de tu vida, ahora te 
subes a un cohete y te vas a las 
estrellas… (más de una lo haría-
mos si pudiéramos jajaja). 
A mi parecer antes de empezar a 

hacer toda clase de cambios, que 
sí que son necesarios, siempre 
que sean para mejorar y seguir 
creciendo, ¿por qué no le damos 
un repaso a aquello que realmen-
te no puedo cambiar? Porque creo 
que una de las mayores causas de 
ansiedad es no aceptar aquello 
ante lo que soy impotente. Hay 
situaciones, hay personas, hay 
“yo que sé qué” que no podemos 
cambiar. Quizá nunca podamos 
llegar a ser astronautas, o nos 
tocará quedarnos con nuestros 
hijos en casa, o quizá por el mo-
tivo x aquí y ahora no podemos 
cambiar de trabajo, o nos hemos 
dado cuenta que nuestra pareja 
es una patata… ¡cada uno desde 
su movida!.
Pero entonces entra en el esce-
nario la vocecita interna que nos 
dice: ¿pero yoooo cómo me voy a 
conformar? Y seguimos luchando 
contra ello. Pues si a veces la 

solución más rápida y liberadora 
es conformarme con lo que me 
ha tocado, porque a veces no es 
todo tan sencillo como nos dicen 
algunos gurús. 
O también otra parte que veo a 
menudo es no saber poner límites, 
por lo tanto, querer llegar a todo 
y con todos nos genera ansiedad. 
Es una época rara rara rara por lo 
tanto para la gente más sensible 
o que directamente tiene dificul-
tad para gestionar la situación es 
momento de aprender a cuidar-
se y respetarse. Si necesitamos 
dormir más, comer mejor, ir a la 
naturaleza, hacer deporte, ex-
ponernos menos a situaciones 
o personas que nos generan es-
trés… es importante aprender a 
escuchar nuestras necesidades y 
que las respetemos. Y sobre todo 
aprender a decir “no” cuando lo 
creamos necesario. 
El problema es que no sabemos 

priorizarnos y ese es otro motivo 
de estrés y ansiedad, el cuerpo 
se ha dado cuenta que en este 
“kit-kat” en el que hemos quitado 
aquello, nos sentíamos mejor y 
ahora se lo volvemos a plantar en 
toda la cara, pues nos dice:  “¡No, 
no, amigui por aquí no es!
Yo ante todo recomiendo trabajar 
la aceptación y amar lo que es. Y 
desde ese lugar entonces sí que 
puedo generar fuerzas para re-
alizar cambios. Pero a veces por 
muchos cambios que queramos 
hacer, si a las espaldas llevamos 
una lucha de no aceptar lo que 
vemos, raramente nos quedaran 
fuerzas para seguir labrando y en-
focarnos hacía donde realmente 
podemos y queremos ir.

Montse Martínez
Terapeuta experta en codepen-
dencia y dependencia emocional
Tel: 653 266 099

Zoom
Project Power: els superpoders a examen 
Títol: Project Power
Any: 2020
Duració: 113 min.
País: Estats Units
Direcció: Henry Joost, Ariel Schulman
Guió: Mattson Tomlin
Fotografia: Joseph Trapanese
Amb: Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback

Netflix crea una pel·lícula de superherois amb tints 
desmitificadors i un missatge racial que no passa 
inadvertit. 

La tassa de criminalitat ha 
crescut exponencialment 
a Nova Orleans però els 
superpoders no són la 
solució, sinó el problema. 
La nova estrena de Netflix 
aposta per la fórmula de 
superherois que tan bé 
està funcionant amb pro-
duccions com The boys, 
d’Amazon Prime, o les 

franquícies cinematogràfiques de Marvel i DC. Escrita pel coautor de 
la pròxima adaptació de The Batman -protagonitzada per Robert Pat-
tinson-, Project Power aconsegueix aportar certa frescor a la fórmula 
trillada del cinema d’acció, gràcies al ritme trepidant de la cinta i un 
acostament -no gaire explotat- al problema racial als estats units i 
al negoci que suposa la sanitat, a més de certes reminiscències al 
cinema blaxploitaiton.

La pel·lícula s’inicia amb la presentació d’una espècie de nova droga: 
una pastilla que durant cinc minuts t’atorga superpoders. El problema 
d’aquest fàrmac, anomenat Power, no és només la seva curta durada, 
sinó que a cada persona l’afecta de manera diferent, i mentre uns són 
invisibles, gegants forçuts o boles de foc, altres senzillament exploten.

Per acabar amb la distribució i extensió del Power s’ajunta un impro-
bable equip format per l’Art (Jamie Foxx), un exsoldat amb interessos 
personals contra l’organització creadora del compost, una traficant 
adolescent anomenada Robin (Dominique Fishback), i un agent de 
policia de Nova Orleans, Frank (Joseph Gordon-Levitt), el qual no 
dubtarà en prendre unes quantes píndoles per combatre al mateix 
nivell amb els delinqüents locals.

La gran protagonista

Tot i que l’acció principal és conduïda per les dues grans figures mas-
culines, el personatge més rellevant és Robin (Dominique Fishback), 
una jove afroamericana que viu als suburbis amb la seva mare malalta 
i sense assegurança mèdica. Si traguéssim tota l’acció fantàstica i els 
superpoders de la pel·lícula, no ens quedaria una història gaire allu-
nyada de la guardonada Precious (2009), un drama més dels suburbis 
on creixen milers d’afroamericans sense esperances d’aconseguir una 
vida millor. Com sentenciarà Art (Jamie Foxx) a Robin a una escena 
del film, el sistema està dissenyat per devorar a una noia jove, pobre 
i afroamericana com ella, i l’únic superpoder que la pot fer sortir de 
la marginalitat és trobar el seu talent i destacar amb ell.  

El discurs d’Art adquireix força amb el doble sentit del títol de la pel-
lícula, perdut inevitablement amb la traducció al castellà, i és que 
Project Power també pot traduir-se com El poder del suburbi. Els 
“Projects” són els suburbis que hem anat escoltant a les cançons de 
rapers tan populars com Ice Cube, Biggie Smalls o Tupac, on cantaven 
les dificultats de créixer en aquestes condicions. 

Com ells, Robin té el talent per comunicar -a ritme de rap- les desi-
gualtats i injustícies d’un sistema creat per silenciar-los, i, lluny dels 
superpoders fantàstics d’escopir foc o volar, disposa del poder inherent 
a l’ésser humà, capaç d’aturar guerres, acabar tiranies i començar 
revolucions: la paraula, l’única força capaç de canviar les coses més 
enllà de cinc minuts. 

 Carlos Cordero
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Entrevista amb…
... l’olesana Ana 
Algarra, una dels 13 
estudiants processats pels 
incidents en una manifes-
tació per la rebaixa de ta-
xes a la universitat al 2017.

 
Ha merescut 
fer l’esforç? 

Diria que si... 

Ana Algarra Navarro, és olesana, 
té 22 anys i ha acabat la carrera 
d’Història a la Universitat de Bar-
celona. A més a més des de fa anys 
milita al Sindicat d’Estudiants del 
Països Catalans i el 2 de març del 
2017 va participar en una mani-
festació per la rebaixa de les ta-
xes universitàries que va acabar 
amb la crema d’un contenidor i un 
caixer d’un banc destrossat. Per 
aquests incidents, la fiscal Pilar 
López demana 111 anys de pre-
só pels 13 estudiants a més de 
130.000 euros de multa. 
Davant la petició de penes des-
proporcionades, la falta de proves 
concloents i la voluntat desmobi-
litzadora d'aquest procés, la de-
fensa exigeix l’absolució total de 
les encausades.
De fet, al juliol d’aquest any es 
va començar a aplicar la rebaixa 
i els estudiants que comencin la 
universitat el curs  2020/2021 ja 
comptaran amb aquest descomp-
te.

P: 111 anys de presó sembla una 
mica desproporcionat pels fets 
dels que se’ls acusa?
R: Si, però en total, és a dir 8 i mig 
per cadascuns dels 13 processats, a 
més dels 10.000 euros per implicat, 
per desordres públics i danys. Però el 
trobem una mica desproporcionat en 
relació als fets i a la implicació de ca-
dascú de nosaltres durant la manifes-
tació. Se’ns acusa a tots dels mateixos 
delictes quan en realitat les proves no 
demostren que fos així.

P: Tornem enrere, març del 2017...
R: El Parlament de Catalunya ja havia 
aprovat al 2016, encara que no la havia 

aplicat, aquesta rebaixa del 30 % en 
les taxes universitàries. Aquesta era la 
nostra lluita (també ho va ser l’equi-
paració del preu entre màster i grau) 
i la vem començar d’una manera molt 
agressiva, amb manifestacions, escrits 
i fins i tot l’ocupació de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca. Al 2017 era el 
meu primer any de la carrera i es re-
clamava no només la rebaixa sinó una 
cosa que ja s’havia pactat i aprovat al 
Parlament però que no s’havia aplicat. 
I ara mateix que acabo la carrera, es 
va acabar aplicant. Això vol dir que la 
nostra lluita era raonable i que a partir 
del curs vinent, tots els estudiants de 
la universitat pública a Catalunya gau-
diran d’un 30 per cent de rebaixa a les 
taxes dels seus estudis.
Aquells dies de vaga, el 2 i el 3 de març 
del 2017 els estudiants veníem una 
mica enfadats per la manca d’aplicació 
d’aquesta rebaixa. I en aquella mani-
festació es van produir un conjunt d’al-
darulls com la crema d’un contenidor i 
destrosses a un caixer automàtic i ens 
posen a tots al mateix sac. Hi ha mol-
tes coses a l’informe policial que no 
tenen sentit i tampoc poden culpar a 
moltes de les persones implicades. Per 
això assenyalem que és una acusació 
de caire ideològica, se’ns acusa més 
per formar part d’un sindicat d’estudi-
ants, que no pels fets que van ocórrer. 
Moltes proves de l’informe policial no 
son proves concloents.

P: Vas estar detinguda?
R: Jo no, però tres estudiants si que ho 
van estar, només per unes hores, però 
si que van ser traslladats a comissaria. 
El primer cop que vaig anar a decla-
rar va ser al maig del 2017, després va 

ser una vegada més i sempre em vaig 
acollir al dret a no declarar. Al mateix 
temps, tu fas la teva vida però sempre 
et queda una mica la por de partici-
par a una altra manifestació i hi vols 
anar, però saps que estàs identificada 
i processada per aquells fets. Per això 
dic que aquesta situació té un sentit 
desmobilitzador per part dels que ens 
acusen. De fet alguns havien pensat 
que es podia haver tancat el cas, no 
hi havia informació nova, les proves 
no eren concloents, havien passat tres 
anys, però no, sembla que no.

“Finalment la rebaixa de les taxes es 
va aprovar per una Iniciativa Legisla-
tiva Popular (amb 70.000 signatures), 
però sense la protesta al carrer no ha-
gués estat possible”

P: Compteu amb un bon equip 
d’advocats?
R: Si, per sort el nostre equip “Alerta 
Solidària” ens transmet molta confian-
ça i ens donen suport en tot moment. 
Han estat al nostre costat des del pri-
mer dia i son optimistes en la sentèn-
cia.

Alerta Solidària, qui s'encarrega de la 
defensa dels joves, i el SEPC han emès 
un comunicat reivindicant l'absolució 
immediata dels 13 encausats i denun-
ciant que tant la instrucció com l'infor-
me policial "evidencien l'existència de 
seguiments previs, fet que deixa palès 
una clara voluntat de rastrejar l'acti-
vitat militant de les acusades." D'altra 
banda, al text rebutgen que s'inclo-
guin tots els acusats al mateix grup, 
el que per les citades entitats suposa 
"la inexistència de proves concloents 

que els encausades fossin les autores 
d'aquests delictes."

P: Encara que consideris despro-
porcionada la petició de la fiscal, 
creus que heu fet alguna cosa ma-
lament en aquella manifestació?
R: Des del meu punt de vista, crec que 
res del que vem fer aquells dies va es-
tar malament fet. La protesta va ser 
legítima en moltes formes. 

P: Quins son els propers passos en 
aquest procés judicial?
R: Aquest mes de setembre probable-
ment ens notificaran de quan serà el 
judici, encara que no hi ha una data 
aproximada. La justícia és molt lenta 
i ja es veurà. El que sí és cert és que 
hi ha moltes parts de l’informe polici-
al que no s’aguanten enlloc i realment 
esperem que es valori que 8 anys i mig 
de presó per aquests fets, és una mica 
desproporcionat. Fins a quin punt ens 
podran rebaixar la pena? És molt sub-
jectiu tot i depèn de moltes coses, no 
t’ho sabria dir.

El Sindicat d'Estudiants dels Països 
Catalans i Alerta Solidària afirmen 
que aquest primer cas de 'La Pública 
a Judici' posa de manifest una "perse-
cució política i ideològica" i l'intent de 
desmobilització dels estudiants en un 
curs en què es van convocar diverses 
vagues per l'equiparament de preus 
entre màsters i graus i la rebaixa de 
les taxes universitàries, aprovada fi-
nalment pel Govern de Catalunya.

P: Heu rebut suport de forces polí-
tiques i/o entitats?
R: La CUP és una de les forces políti-
ques que ens va donar suport des del 
principi. També la Plataforma POEM i el 
Moviment Veïnal ens van donar suport, 
i algunes persones a títol personal 
també. Al proper ple municipal de se-
tembre presentarem una moció i veu-
rem què passa ja que obrim el debat 
“violència si, violència no”. M’agradarà 
veure la reacció d’alguns grups polítics 
davant de tot això. 

Redacció 08640

NdelaR: A Olesa s’ha creat un grup de 
suport que està preparant diversos 
actes de cara a la tardor. Encara no 
estan a xarxes socials.
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•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
info@jardiart.com
www.jardiart.com

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

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

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

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

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

TERÀPIES NATURALS

Tel: 695 14 16 61

Dinem
Sopem

Ens cuidem

Llar

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

Passeig del Progrés, 52 · Olesa de Montserrat

C/ Anselm Clavé 27 local D - T.93 778 37 28
08640 Olesa de Montserrat

www.dentolesa.com

Alfons Sala, 71
93 772 98 30

Telepizza.es/App

Informació: bondia.business@gmail.com
whatsapp 609878233
www.bondiabondia.wordpress.com
Primera sessió informativa de franc i sense compromís.

Desenvolupament personal 
i gestió del canvi
Especialització en canvi 
de carrera professional, 
emprenedoria i recerca de feina.

2a sessió descompte de 20%

Pg del Progres, 21 
93 778 19 51
638 84 80 77

boreanas2011@gmail.com
         @centrebore

Tel: 931156792/    674349899
Anselm Clavé 60, 08640 Olesa de Montserrat
www.novamedicum.com

C/ Barcelona, 58 Loc.
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 17 00  whatsapp 654 336 793
info@hogava.com   www.hogava.com

www.periodic08640.com

626 684 065 / 635 810 173 
periodic08640@gmail.com Arribem a totes les cases!

Reformes  integrals.  
Cuines, banys i armaris. Obra nova
Jaume de Viver,5 
93 778 23 35 www.topcyser.cat
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Exposicions

Del 4 al 20 de setembre
Exposició de pintura, a càrrec del 
Grup artístic Nou gats de Sitges. A 
la Casa de Cultura.

Del 25 de setembre al 12 
d’octubre
Exposició de Joieria. Organització: 
Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Exposició multidisciplinar d’artistes. 
Organització: L’estudi original d’Eva 
Fernández.

Dijous 10
Sardanes. A les 19:30 hores, al 
Parc Municipal. Organització: ACF 
Olesa Sardanista i Ajuntament.

Lliurament dels Premis Recerca. 
A les 19 hores, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Nit de la Diada. Havaneres i rom 
cremat, amb Peix fregit. A les 22:30 
hores, al Parc Municipal, zona de Cal 
Mané. Reserva gratuïta d’entrades 
a Vivetix.com. Aforament limitat. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 11
Teatre: “Les vacances de Madame 
Roulotte”, amb la companyia Bleda. 
A les 12 hores, al Parc Municipal. 
Organització: La Xarxa d’Olesa i 
Ajuntament.

Teatre còmic de carrer: “A la 
fresca”. A les 19 hores, al Parc 
Municipal. Organització: La Xarxa 
d’Olesa i Ajuntament.

Dissabte 12
“The postcard”. A les 19 hores, 
al Parc Municipal. Organització: La 
Xarxa d’Olesa i Ajuntament.

Nits de música al Parc: “The 
long players”. A les 22:30 hores, al 
Parc Municipal, zona de Cal Mané. 
Organització: Ajuntament. Reserva 
gratuïta d’entrades a Vivetix.com.

Diumenge 13
Teatre: “Uh! Quin cangueli!” A 
les 19 hores, al Parc Municipal. 
Organització: La Xarxa d’Olesa i 
Ajuntament.

Dilluns 14
Hora del conte per nadons, 
amb la Mon Mas. De 2 a 4 anys. 
Inscripcions: 1 setembre. A les 18 
hores, a la Biblioteca. Entrades: 
https://bit.ly/3hNQ2hE

Dimecres 16
Inici de la Setmana Europea 
de la Mobilitat Sostenible i 
Segura. Amb activitats presencials 
i virtuals mitjançant les xarxes 
socials de l’Ajuntament. Fins al 
22 de setembre. Organització: 
Ajuntament.

Divendres 18
Hora del conte amb Santi Rovira. 
A les 18 hores, a la Biblioteca. 
Entrades:  https://bit.ly/309kQTL

Teatre: “Absenta”, amb Quimet Pla 
i Núria Sulina. A les 22 hores, a Cal 
Puigjaner. Organització: AV Casc 
Antic.

Dissabte 19
Nits de música al Parc: “Janio 
Marti Project” amb Harlem Group 
Days. A les 22:30 hores, al Parc 
Municipal, zona de Cal Mané. 
Organització: Ajuntament. Reserva 
gratuïta d’entrades a Vivetix.com.

Pedalada urbana infantil. Sortida: 
a les 19 hores, des de la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament i UCO.

Presentació de les obres del 36è 
Concurs de Teatre Premi Vila 
d’Olesa. A les 19 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: UEC.

“Vegans, el musical”. Al teatre La 
Passió. Organització: La Passió.

Primera pedalada nocturna. 
Sortida: a les 21 hores, des de 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament i UCO.

Diumenge 20
36è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa: “Un joc perillós”, amb 
la companyia Onze al Teatre de Sant 
Quirze del Vallès. A les 18 hores, a 
la UEC. Organització: UEC.

“Vegans, el musical”. Al teatre La 
Passió. Organització: La Passió.

Dimarts 22
Dia sense cotxes. Mou-te de forma 
sostenible, no agafis el cotxe!. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 25
Club de lectura general: “Sabates 
de taló italià” de Magdalena Tulli. A 
les 18:30 hores, a la Biblioteca.

Presentació del llibre “El llegat 
dels músics Monné d’Olesa i 
Esparreguera”. A les 20 hores, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Dissabte 26
Nits de música al Parc: “River 
omelet”. A les 22:30 hores, al 
Parc Municipal, zona de Cal Mané. 
Organització: Ajuntament. Reserva 
gratuïta d’entrades a Vivetix.com.

Audició de sardanes, amb la Cobla 
Vila d’Olesa. A les 18:30 hores, a la 
Plaça Nova. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Diumenge 27
36è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa: “L’inspector”, amb el 
Grup Pierrot Teatre de Centelles. A 
les 18 hores, a la UEC. Organització: 
UEC.

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. 
Les activitats poden estar subjectes 
a canvis o cancel·lació per criteris de 
salut.

L’agenda del setembre '20
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Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

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 

C/ Colon, 64  T. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

Assegurances
T. 93 742 79 65- 666 140 813
info@alandge.es

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

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

ASSESSORIA PARENT

Miquel Coll i Alentorn, 76
93 778 57 84 – 639 22 88 39
www.educaulaolesa.com

ACADÈMIA DE REFORÇ

Professionals

Serveis Lluís Puigjaner,111
Tel. 666 440 683

Tu colada limpia 
y seca en 1 hora.
Esperamos vuestra 
visita.

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras 

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

SE HACEN 
CINTURONES 

A MEDIDA

Moda

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

LA TAQUETA FUIG

OLESA DE MONTSERRAT
Carrer Anselm Clavé 54, Baixos 
(abans “Econet”)
Tel: 93 778 00 46

TINTORERIA - BUGADERIA

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

GALERIAS OLESA Anselm Clavé, 100 - Local 14-15
08640 Olesa de Montserrat
carmen@crmconsultors.eu / www.crmconsultors.eu
T. 93 777 80 11 / M. 669 550 684

Seleccionamos personas 
La agencia exclusiva de santalucia

Olesa de Montserrat selecciona personas 
para promocionar nuestros productos.

Visita nuestra oficina o envía cv:
francisca.gonzalezm@agencia.santalucia.es

Oblicua,1  Olesa  
Tels. 93 778 18 97 – 93 778 61 72

MECÀNICA GENERAL I PNEUMÀTICS 
VEHICLES D’OCASIÒ

www.periodic08640.com

626 684 065 / 635 810 173 
periodic08640@gmail.com
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La consulta
Recupera't amb èxit 
d'una lesió

Moltes vegades em trobo en 
consulta amb pacients que s'han 
lesionat i per falta d'informació, 
acudeixen a estratègies que po-
drien no ser del tot encertades 
per arribar a regenerar amb èxit 
els teixits lesionats, allargant en 
el temps un procés que hauria 
de ser ràpid i eficaç.

Quan parlo de lesió em referei-
xo, per exemple, a un esquinç de 
turmell, una distensió o trenca-
ment de fibres musculars, una 
fuetada cervical, un traumatis-
me, un mal gest... en definitiva, 
tot allò que produeix dolor amb 
el moviment, que millora amb 
el repòs i que sabem detectar 

perfectament el moment en el 
qual s'ha produït. 

Quan els teixits es fan mal bé 
per una lesió, també es trenquen 
vasos sanguinis. Això produeix la 
sortida de sang (edema localit-
zat) a la zona lesionada, produint 
els signes característics: dolor, 
calor, enrogiment de la pell i in-
flor. En aquest context, el dolor 
és informació. L'edema estimula 
els receptors de dolor i aquesta 
informació viatja a través dels 
nervis fins al cervell perquè es 
faci conscient la lesió i fem un 
canvi en la nostra conducta: 
NO moure la zona lesionada 
perquè puguin regenerar-se els 
teixits! D'altra banda, el sistema 
immunitari es posa en marxa 
per protegir i netejar la zona i 

també entren en joc dues subs-
tàncies altament inflamatòries 
que seran clau en les primeres 
hores després de la lesió. Quan 
aquestes substàncies arriben al 
pic màxim d'inflamació, es pro-
dueix un senyal de STOP de la 
inflamació i es transformen en 
el nostre antiinflamatori natural, 
donant pas posteriorment a la 
regeneració.

Per tant, el dolor i la inflamació 
són estratègies que porta a 
terme el nostre propi organis-
me per arribar a regenerar els 
teixits.

Les estratègies més utilitzades 
sempre han sigut: el repòs abso-
lut o la immobilització, l'aplicació 
de gel localitzat i els antiinfla-
matoris. Veurem que passa en 
cada cas.

Què fa l'aplicació local de gel? 
Disminueix la sensibilitat dels 
receptors de dolor i la velocitat 
de conducció nerviosa i disminu-
eix la formació de l'edema i per 
tant la disminució de mediadors 
inflamatoris.
Si posem gel, si, alleuja el do-
lor, però estarem silenciant els 
nostres mecanismes naturals 
de protecció i això pot fer que 
moguem la zona lesionada abans 
de temps o massa i per tant, 
allargar el temps de recuperació.

Què fan els antiinfamatoris? No 
deixen que les substàncies in-
flamatòries, de les que parlava, 
arribin al seu pic màxim, per 
tant, no arriba el senyal de STOP 
inflamatori i no es dóna pas a la 
fase antiinflamatòria i la posteri-
or regeneració dels teixits. Això 
es tradueix en mala qualitat els 
teixits, fibrosi i que la lesió duri 
més temps de l'esperat.

Aleshores... ¿Com resolem la 
inflamació? Amb la sang viatgen 
àcids grassos que arriben a la 

zona de lesió a través de l'ede-
ma. Aquests greixos són utilit-
zats per les cèl·lules del sistema 
immune, per transformar les 
substàncies inflamatòries que et 
deia abans, en antiinflamatòries. 
Per tant, què necessitem per 
resoldre amb eficàcia la inflama-
ció? Àcids grassos!, però no tots 
els àcids grassos serveixen per 
produir el senyal de STOP, ne-
cessitem essencialment l'omega 
3 (EPA y DHA). L'omega 3 no els 
produeix el nostre organisme, 
per tant, per tenir unes bones 
concentracions en sang, ho 
hem de fer a través de la dieta. 
Trobem aquest tipus de greix, 
especialment al peix blau, per 
la seva alta concentració, però 
també a les carns de pastura, el 
marisc i algunes algues.

I el repòs i la immobilització? 
Doncs s'haurà d'adaptar a cada 
cas, ja que no és el mateix un 
esquinç de turmell de grau I, que 
una fractura, però en tot cas el 
moviment és l'estímul perquè el 
teixit reorganitzi adequadament 
les fibres, per tal de suportar 
les càrregues del dia a dia un 
cop ens hàgim recuperat. El que 
marcarà el límit del moviment és 
el dolor. Per tant el repòs haurà 
de ser relatiu i haurem de seguir 
una pauta d'exercici terapèu-
tic per tal de generar un teixit 
nou que sigui fort. En tot cas, 
aquesta informació és general i 
sempre i s'ha de mirar cada cas 
en concret i tenir en compte tot 
el context de la persona.

Sílvia Garcia Aguilera
Fisioterapeuta col·legiada 7823
Experta en psico-neuro-immu-
nologia clínica
www.integrafisioterapiaisalut.
com
@silvia_garcia_fisio
@integrafisioterapiaisalut
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Intervenció al Mercat
Les entrades del Mercat Municipal 
llueixen diferents des del passat 
estiu. Segons els encarregats de 
la intervenció, “el motor d'aquesta 
col·laboració amb l’equip de la junta 
i paradistes del Mercat Municipal 
d'Olesa va néixer durant el confi-
nament, amb l'objectiu d’utilitzar 
l'espai públic per intervencions 
creatives i  dinamitzadores i apropar 
de nou a les persones després de 
mesos d’aïllament”. Segons l’equip 
productor “el Mercat juga un paper 
important en la nostra cultura i en la 
història d’un municipi. La memòria, 
les anècdotes, el pas del temps, les 
fotografies, les persones, les olors, 
els sorolls... Tots aquests ingre-
dients fan l’experiència de Mercat 
única. L'objectiu era transportar al 
públic al passat i fer un viatge en 
el temps recordant les diferents 
etapes del mercat des de 1932, 
amb un ingredient contemporani, la 
llum, la qual sempre s'associa amb 
esperança i optimisme”.
Les fotos que il·lustren aquesta no-
tícia son d’en Pere Grimau. Disseny 
i producció: Exhibeo Creative Retail 
Design & Visual Merchandising i 
Krea Lighting Studio. Material deco-
ració: Foamland i Telopal. Lluminà-
ries i instal·lació: Emotions Lighting 
design studio, Simon, Lampisteria 
Barra i Lluria. Col·laboradors: 
Ajuntament d’Olesa, Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda de Ca-
talunya, Atipic i Estudi fotogràfic 
Pere Grimau.

Osteopatia pediàtrica
L’osteopatia és una especialitat 
sanitària, generalment un màster 
posterior als estudis universitaris de 
fisioteràpia. És important saber això 
per assegurar-nos que ens posem 
en mans d’un professional sanitari 
qualificat.

A la sessió es realitza un complet 
examen clínic per conèixer el motiu 
de consulta i tots els antecedents 
del pacient. Es valora tot el cos i la 
zona afectada per tal de trobar la 
causa del dolor o disfunció. Un cop 
elaborat el diagnòstic, es proce-
deix a l’aplicació de les tècniques 
de tractament adaptades a cada 
persona.
L’osteopatia té diferents especia-
litats:
• Estructural: múscul-esquelètica, 
patologia de columna (lumbàlgies, 
cervicàlgies, escoliosi...), ciàtica…
• Visceral: disfuncions digestives i 
dels òrgans interns.
• Cranial: cefalees, migranyes, 
disfuncions mandibulars, ansietat…
• Obstètrica: preparació per a 
l’embaràs (fertilitat i normalització 
d’estructures), control postural i 
correcció de dolors o molèsties que 
puguin sorgir durant aquest perío-
de, preparació al part.
• Sòl pelvià: valoració i tractament 
de les disfuncions en el postpart, 
incontinències, prolapses, dolor 
pèlvic, disfuncions sexuals, etc…
• Pediatria, on ens centrarem:
L’osteopatia pediàtrica té múltiples 
beneficis i no existeixen riscos en la 
seva aplicació, ja que s’utilitzen tèc-
niques manuals suaus i indolores. 
Engloba el tractament des del nadó 
recent nascut fins a l’adolescència. 
En els nadons és important revisar 
el crani, ja que les fontanel·les 
(espais que hi ha al crani) encara 
queden obertes mentre el nadó va 
creixent. Es tanquen cap als 24 me-
sos, ja que durant aquest temps, el 
cervell triplica la seva mida.
El còrtex cerebral no està format 
encara fins als dos primers mesos 
de vida, és a dir, que la part cog-
nitiva del nadó està per desenvo-
lupar-se encara, i serà important 
alliberar el crani del nadó per evitar 
tensions anòmales.
La feina de l’osteòpata consistirà en 
normalitzar les tensions cranials, 
membranes, sutures cranials, etc…
Les principals indicacions en pedi-
atria són:
• Deformitats cranials: que puguin 
sorgir a causa de l’ús de fòrceps o 
ventoses, per alteracions cervicals 
en què el nadó no pot girar el coll 
i manté el cap sempre recolzat en 
la mateixa posició, plagiocefàlies, 
etc…
• Nadons prematurs o amb voltes 
de cordó
• Torticolis, on observem el cap del 
nadó inclinat i girat a un cantó amb 
dificultat per poder-lo moure amb 
llibertat, el que podria ocasionar en 
el futur alteracions de la columna 
vertebral.
• Còlics, reflux, gasos, estrenyiment 
o molèsties digestives.
• Alteracions a les extremitats: 

subluxacions de maluc, torsions 
tibials, alteracions als peus…
• Dificultats en la succió durant la 
lactància, on caldrà revisar tota la 
zona oro-facial, cranial i cervical 
per tal d’alliberar estructures que 
no permetin fer la succió correcta-
ment. Així com revisar mobilitat de 
la llengua i mandíbula.
• Patologia vies respiratòries: in-
feccions per dificultats de drenatge, 
disfuncions de la graella costal, 
pulmonar o diafragma, bronquitis 
de repetició, otitis…
• Obstruccions del lacrimal.
• Alteracions en l’evolució motriu, 
problemes de coordinació, dificultat 
pel gateig o a l’inici de la marxa, 
alteracions al caminar, etc…
• Trastorns de la son, irritabilitat, 
nerviosisme.
• Fins l’adolescència: control pos-
turals, escoliosi, mals de cap, mals 
d’esquena, dolors per creixement, 
etc..
 Judit Toledo González
Fisioterapeuta i Osteòpata al ‘Cen-
tre de Salut i Benestar PILATES & 
You’

Nueva merceria
“La tata màgica” es el nombre de 
la merceria que acaba de abrir sus 
puertas en Olesa, el pasado martes 
1 de setembre. Allí podràs encontrar 
lanas de excelente calidad, hilos de 
coser, teles de algodón para hacer 
patchwork, hilos de bordar (marca 
DMC), mascarillas, agujas de tejer, 
de ganchillo y de coser, entre otros 
muchos complementos y artículos 
para trabajar tus ideas. Próxima-
mente, Montse, a cargo de la tienda, 
lanzará cuarsos de Patchwork, Pun-
to de cruz, Ganchillo, Punt de mitja 
i Manualidades para ninos y niñas.
La dirección es República Argentina, 
7 y el teléfono es el 93 677 0132. 
El horario es: lunes, cerrado por 
la mañana y abierto de 17 a 20:30 
horas; de martes a viernes, de 9 
a 13:30 y de 17 a 20:30 horas, i 
los sábados, de 9 a 13:30 horas. 
Enhorabona!

Nou Club Boxa Olesa
El passat mes de juliol el primer 
club de boxa de la història d’Olesa 
de Montserrat va obrir una nova seu 
al carrer Margarida Biosca, al barri 
del Poble Sec. Des de feia dos anys, 

el club entrenava a les instal·lacions 
municipals del Pavelló Salvador 
Boada de les Planes. Durant aquest 
temps, van aconseguir 2 medalles 
d’or als campionats de Catalunya de 
Boxa Olímpica i una de plata, a les 
categories de boxa elit femenina i 
boxa masculina. 
“És un esport que et permet alli-
berar tensions, posar-te en forma 
i treure’t unes riallades amb els 
companys”. “Un cop comproves que 
la violència o que et facin mal no 
són res més que prejudicis, la boxa 
es presenta com una alternativa 
que trenca la rutina diària, per això 
potser està tan de moda” ens co-
menta Carlos Cordero, l’entrenador 
i fundador del club. 
Tot i que és un club dedicat a l’en-
senyament i perfeccionament tècnic 
de la boxa, el centre disposa de 
diferents activitats per complemen-
tar l’esport de contacte. Pels més 
petits disposen de boxa infantil, 
sense contacte i amb un mètode 
personal per ajudar als nens i ne-
nes a millorar la seva coordinació i 
treball en grup.
Entre les diverses activitats des-
tinades als adults, trobem entre-
naments funcionals, estiraments, 
tècnica avançada; pels veterans a 
l’esport que vulguin aprendre recur-
sos tècnics i teòrics del pugilisme, i 
ioga; per mantenir la musculatura i 
la ment sanes. 
Però si una activitat és la reina 
del centre, aquesta és la boxa: les 
classes estan estructurades perquè 
pugui entrenar qualsevol persona 
independentment del seu nivell, 
forma física o edat. El seu mètode 
d’entrenament es caracteritza per 
la seva fusió entre l’entrenament 
físic i l’èmfasi en l’ensenyament 
tècnic i tàctic. 
El club ofereix un ampli ventall d’ho-
res per entrenar, tant al matí com 
a la tarda, i els clients s’ho poden 
combinar lliurement durant la set-
mana. Totes les classes de l’horari 
oficial són dirigides a grups, tot i que 
també és possible fer entrenaments 
personals individuals o en grups 
reduïts de quatre persones.
A més a més, com a complements 
pels seus esportistes, disposa d’una 
petita sala de musculació, servei 
d’assessoria nutricional -gratuïta 
pels abonats- i una botiga d’equi-
pament esportiu i de moda amb 
les millors marques d’esports de 
contacte.
L’entrenador
Olesà de naixement, Carlos Corde-
ro va decidir canviar el teatre per 
la boxa amb quinze anys, tot i les 
reticències inicials dels seus pares, 
els quals, com molts de nosaltres, 
tenien certs prejudicis amb l’esport 
de contacte per excel·lència. “Vaig 
descobrir la boxa com ho fa un nen, 

www.pilatesandyou.es
olesa@pilatesandyou.es

618 55 44 6193 778 56 84

Anselm Clavé, 132 baixos
08640 Olesa de Montserrat

Control, concentració, fluïdesa, precisió, respiració i centre. Quan 
els interioritzem, en cada moviment, aconseguim entrenar de 
manera més eficient.

Joseph H. Pilates deia...
"El canvi es produeix a través del moviment i el moviment 
cura", de la mateixa manera que afirmava que "els hàbits in-
correctes no són responsables de la major part de les nostres 
dolències, sinó de totes elles".

Amb aquestes dues frases, podem entendre, que practicant una 
disciplina com el Mètode Pilates, que li aporta al cos un moviment 
correcte, podem d'una banda prevenir possibles lesions, i de 
l'altra, aportar una eina de curació per a les que ja s'han produït .

Centre d’entrenament funcional, 
moviment eficient i Salut

FOTO: Pere Grimau
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sense prejudicis, i vaig adonar-me 
de l’interessant que pot arribar a 
ser aquest esport si es practica de 
manera correcta i amb entrenadors 
ben formats” ens comenta Cordero 
durant l’entrevista. Amb vint-i-sis 
anys, ja acumula un total de qua-
ranta combats de boxa olímpica, 
amb només 7 derrotes. Amb dinou 
anys va passar a ser membre de 
la Selecció Catalana de Boxa, ar-
ribant a representar a Catalunya 
als campionats d’Espanya 2016 a 
Galícia, fet que el col·loca com un 
dels millors pesos wèlters del pa-
norama nacional de Boxa Olímpica. 
Com a entrenador, té més de vuit 
anys d’experiència, té les titulacions 
d’entrenador nacional de boxa i as-
sessor nutricional, i està inscrit al 
ROPEC (Registre Oficial de Professi-
onals de l’Esport de Catalunya) com 
entrenador de boxa. Durant aquest 
temps, ha format a una dotzena de 
competidors, tant a Olesa com als 
diferents gimnasos on ha impartit 
classe. 
Tot això sense deixar de banda els 
estudis, ja que està cursant l’últim 
curs del grau de Comunicació a la 
UOC i durant el confinament ha 
acabat els estudis de crítica cine-
matogràfica a l’ECIB. 
“L’esport t’ensenya que si vols 
treure profit d’alguna cosa, has de 
dedicar-li molt temps sense esperar 
una gratificació immediata. Crec 
que els entrenadors hem d’inculcar 
als alumnes més joves la necessi-
tat d’estudiar i no deixar mai de 
formar-se per poder disposar de 
recursos en situacions de crisi”.
Per altra banda i des de la seva 
apertura al juliol, el club ha hagut de 
gestionar les mesures de prevenció 
i control de riscos derivats de la 
COVID-19 des del primer dia. Fet 
pel qual té una política estricta de 
prevenció i seguretat per poder fer 
front de la millor manera possible 
a la crisi que torna a amenaçar la 
normalitat de les activitats.
La metodologia de les classes ha 
canviat, reduint els treballs en pa-
rella i fent-los totalment opcionals, 
introduint la mascareta com a com-
pany inseparable de l’entrenament 
i desinfectant diàriament les instal-
lacions. A més, els entrenadors es 
fan un PCR mensual. 
El club està situat al carrer Mar-
garida Biosca, 59. Podeu consultar 
l’horari o demanar més informació 

a l’Instagram oficial del club: @
clubboxaolesa o trucant al telèfon 
678 216 852.

“Descobrint Olesa”
La Festa Major, La Passió, el Car-
nestoltes, Santa Oliva, els Misteris, 
la Festa dels Miquelets, el Nadal i 
Sant Jordi. El segell olesà Edicions 
Paper d'Estrassa ha publicat el lli-
bre il·lustrat Descobrint Olesa, que 
reivindica les festes, les entitats i 
el patrimoni olesà a través de la 
mirada de vuit il·lustradors i d'un 
periodista veïns del municipi. El 
llibre ha estat un èxit: ha estat el 
llibre més venut a Olesa des del 
mes de maig.
“És un homenatge i un reconeixe-
ment a totes les persones que any 
rere any participen en les entitats 
culturals i que fan possible les fes-
tivitats del municipi”, explica Quim 
Moreno, editor de Paper d'Estrassa 
i artífex del projecte, que comp-
ta amb les il·lustracions de Martí 
Alcon, Joan Cascante, Montse 
Cascante, Rubén del Rincón, Núria 
Fandos, Maria Grimau, Biel Moreno 
i Ricardo Peregrina; i els textos de 
Marc Amat. "Alhora, amb Descobrint 
Olesa, hem volgut fer arribar el pa-
trimoni olesà a nous públics a tra-
vés d'un format que posa en valor 
també el talent d'artistes olesans", 
afegeix l'editor.
L'àlbum, que està disponible a la 
Papereria Llibreria Núria, a la Lli-
breria Literator, i al Quiosc de la 
Plaça Catalunya, està pensat per 
al públic infantil, però joves i adults 
també poden gaudir-ne gràcies a la 
informació i al plaer de reconèixer, 
dins de les il·lustracions, alguns 
ciutadans d'Olesa que destaquen 
per la seva vinculació amb l'activitat 
associativa i cultural del municipi. 
"Hem fet un llibre didàctic que 
inclou humor i jocs pensat perquè 
tothom en pugui gaudir", explica 
Quim Moreno. L'editorial també ha 

posat a la venda una edició limitada 
i numerada de làmines amb les il-
lustracions del llibre, que es poden 
aconseguir a la Papereria Llibreria 
Núria.
Arran de l'èxit del llibre Descobrint 
Olesa, l'editorial ja està preparant 
un nou llibre il·lustrat, titulat “Dones 
Olesanes”. El llibre buscarà reivindi-
car les aportacions de quinze dones 
olesanes de diferents disciplines 
compromeses amb el municipi. 
Cada testimoni es presentarà amb 
una il·lustració realitzada per quinze 
il·lustradores locals i un text ex-
plicatiu, a càrrec d'una periodista 
local. Un llibre de dones, fet per 
dones. La selecció dels quinze tes-
timonis la decidirà una comissió de 
dones creada per l’ocasió.
L'editorial ha fet una crida per tro-
bar empreses d’Olesa que estiguin 
interessades en patrocinar la pu-
blicació de l'obra. En cas de voler 
col·laborar-hi, cal enviar un correu 
a info@paperdestrassa.cat

“Mare terra”
És el nom del nou restaurant al Casc 
Antic, que va obrir les seves portes 
el passat 11 de juny. Allí podràs tro-
bar cuina “Fusión” Peruana-Nikkei i 
Peruana-Mediterrània, amb ceviche, 
tartares i tatakis, a més de cuina 
vegana i vegetariana. Està al carrer 
Salvador Casas, 8 i obren de di-
marts a dissabtes, de 13 a 16 hores 
i de 20 a 23:30 hores. Els telèfons 
son: 93 042 2100 i 642 708 229.

“Una Olesa ben viscuda”
El passat 25 de juliol, la plataforma 
Moviment Veïnal d'Olesa va pre-
sentar el conte col·laboratiu "Una 
Olesa ben viscuda", creat entre 
una vintena d'olesanes. Aquest 
conte, que pretén pintar de verd 
un poble, també és una reivindica-
ció ciutadana i una denúncia a les 
constants pèrdues d'espais verds 
que aquesta vil·la ha sofert en els 

darrers vint-i-cinc anys. El conte ens 
acosta a una Olesa "dissenyada" 
per les ciutadanes i ciutadans de 
la vila, un fet simbòlic però alhora 
il·lusionant, i que pretén integrar 
la veu de la població als processos 
de canvis urbanístics, en una clara 
al·lusió als mètodes de participació 
ciutadana que s'han dut a terme 
per dissenyar el nou pla d'ordenació 
urbanístic municipal (POUM).
La primera part de l'acte es va 
centrar en la presentació del con-
te. Es van nomenar i fer entrega 
a les il·lustradores, escriptores, 
dissenyadores i a totes aquelles 
persones que d'alguna forma van 
participar en el procés de creació i 
se'ls hi va fer entrega d'un exemplar 
del conte. També es van reconèixer 
a les entitats col·laboradores i que 
l'han finançat com són la Comu-
nitat Minera Olesana, la Fundació 
Agrícola Olesana i les Associacions 
de Veïnes de Les Planes, la Central, 
Els Closos, Sant Bernat i Rambla-
Eixample. Entre reconeixements i 
breus parlaments, Magaly Castillo 
va representar dues il·lustracions 
i textos del conte, a través del seu 
personatge de "Doña Esterlina", 
posant un toc creatiu a l'acte. La 
segona part de l'acte tenia com a 
objectiu presentar altres iniciatives 
i plataformes que, com el Moviment 
Veïnal, lluiten en l'actualitat per can-
viar un determinat model de crei-
xement urbanístic, basat en el gris 
del ciment. Els pronunciaments dels 
membres de SOS Baix Llobregat i 
L'Hospitalet, Salvem el Pla de Ba-
ges, Entrepobles i la CONFAVC van 
anar seguits d'una breu actuació 
musical i un record a les persones 
que a causa de la Covid-19 no ens 
van poder acompanyar. D'aquesta 
manera es va acabar de donar for-
ma i significat al conte i a un acte on 
es van repartir un miler d'exemplars 
d'aquest.
Destacar la bona acollida que 
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)
l’acte va tenir entre les diverses 
persones representants del teixit 
associatiu del poble, com son la 
Plataforma Olesa Es Mou - POEM, 
Plataforma en Defensa del ser-
veis públics, Marea Pensionista, 
Unió Lliure de Treballadors -ULT, 
Ariadna, Olesa Sardanista, Asso-
ciació de Persones amb Capacitats 
Diverses - Cecscat, Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca -PAH, 
Olesa Ateneu, Unió Excursionista 
d'Olesa -UEC, Comissions Obreres 
i Animalistes d'Olesa. Moviment 
veïnal celebrarà la propera assem-
blea el pròxim 24 de setembre. 

Projecte 
“La vida és un viatge” ens co-
mentava Carlos Mestanza (Mollet, 
1980) actor amb una gran trajec-
tòria en teatre i de pas per Olesa 
durant aquesta setmana. De la mà 
de la incombustible Jeny Poquet 
que el representa des de l'agència 
de representació La Klaketa, Car-
los presenta la seva nova pel·lícula 
"8 años" que començarà a rodar 
a l'octubre i que el té com un dels 
protagonistes i com a productor 
al mateix temps.
A cavall entre Madrid, on va fun-
dar la productora “American road 
films” i Los Ángeles on compta 
amb el seu equip de treball, 
aquest català està associat amb 
Miguel Angel Poveda (Gold Tower 
Producciones) amb qui realitzarà 
el primer projecte en conjunt, amb 
un pressupost de 1.3 milions d'eu-
ros i que esperen estrenar per a la 
primavera/estiu del 2021.
Rodar amb la Còvid-19 voltant no 
serà tasca fàcil “ja que hi haurà un 
metge en el set prenent tempera-
tura a tot l'equip i a totes hores, 
el maquillatge i el menjar hauran 
d'estar esterilitzats, el que fa que 
la producció no sigui la tradicional; 
hi comptarem amb un equip tècnic 
i d'actors de reserva pels dubtes”, 
ressalta Carles.
De fet, el projecte encara no hi 
compta amb el repartiment de-
finitiu perquè molts actors han 
vist posposats els seus projectes i 
s'han hagut de moure peces. “Re-
alment quan comencem a rodar, 
veurem com encaixa el puzle”, diu 
Carles. I parlant de protagonis-
tes, qui ho serà també serà l'illa 
de la Palma, que, segons l'actor 
“aquesta serà la primera o una 
de les poques pel·lícules rodades 
íntegrament en aquesta illa tan 
màgica. Té una vegetació espec-
tacular, contrasta el paisatge àrid 
amb el verd, té platges de sorres 
negres i és un dels llocs juntament 
amb Hawaii, des d'on millor es 
veu la nostra galàxia del planeta. 
Veurem com aquesta illa salvatge 
farà als nostres protagonistes na-
vegar per un món interior i els farà 
canviar definitivament”.
Pel que fa al gènere del film, Car-
les planteja que “no sé si és una 
història d'amor o de desamor, crec 

que en la vida en general falta 
amor però hi ha molt desamor. 
Crec que sorprendrà perquè hem 
volgut fugir dels estereotips tradi-
cionals, és una pel·lícula d'éssers 
humans que s'estimen. Segura-
ment les plataformes (Amazon, 
Netflix) la podrien enquadrar com 
a comèdia romàntica, també en 
"LGTBI", per a mi el gènere seria 
una "road movie". Aquesta pel-
lícula és un reflex de la societat 
jove, de com porten avui dia les 
relacions personals, sense preju-
dicis, amb total llibertat”.
La història narra el retrobament 
de Jose i David a l'illa, després de 
8 anys de relació i precisament en 
el lloc on s'havien conegut. Jose 
i David porten 7 anys de relació, 
ho han deixat i decideixen tornar a 
retrobar-se a l’illa on es van conèi-
xer. En el viatge faran els 8 anys i 
efectivament ho celebraran. El pla 
és celebrar el seu vuitè aniversari 
recorrent els llocs de l'illa que 
encara no havien descobert junts. 
El que no han estat capaços de 
planificar són les forces oposades 
que despertaran entre ells al llarg 
d'un viatge ple de personatges 
enigmàtics i paisatges sublims, 
fent-los replantejar-se la solidesa 
de la seva relació i els seus camins 
a la vida. Carlos confessa que hi 
ha alguna cosa de la seva història 
personal en el guió, encara que en 
realitat “va començar sent autobi-
ogràfica del director que va tenir 
una relació que el va marcar mol-
tíssim”. “Ell em va mostrar el guió 
mentre jo encara estava en parella 
-portava 9 anys, no 8 com a la 
pel·lícula- i em va agradar molt la 
idea; el personatge que interpreto 
(David) té moltíssim de mi, encara 
que difereix una mica en la forma 
de veure la vida”, finalitza Carles.

Moviment Veïnal
L'Associació contra l'abandona-
ment i el maltractament animal, 
ACAIMA Olesa s'adhereix al Mo-
viment Veïnal, buscant sumar 
esforços en les seves accions i 
denúncies.
L'acte de presentació del conte 
"Una vil·la ben viscuda", que va 
comptar amb la participació de 
nombroses persones i entitats, 
va ser lloc on les entitats van po-
der reforçar vincles i un punt de 
trobada i reflexió crítica sobre els 
actuals models urbanístics.
En les darreres setmanes, s'han 
incrementat les veus de ciuta-
danes i entitats que es mostren 
crítiques davant les actuals pèr-
dues d'espais verds del poble. 
Precisament, la preocupació per 
l'impacte global que podrà tenir el 
nou POUM a Olesa, i com a exem-
ple, Cal Candi, és un dels temes 
que ha portat a ACAIMA adherir-se 
al Moviment Veïnal. La fauna i 
la flora d'aquell espai ha quedat 
arrasada i ara que recentment 
l'Ajuntament ha posat en "venda" 
3 solars de propietat municipal al 
poble, una part o la totalitat de la 
vida que aquell espai conservava, 
ben bé es podria haver reubicat 
d'alguna forma, tal com Moviment 
Veïnal va demanar prèviament, 
de forma oficial a l'Ajuntament, 
petició que no ha rebut resposta. 
Pels motius que sigui, l'increment 
d'espais grisos segueix sent una 
realitat a Olesa.
ACAIMA és una associació ani-
malista que, juntament amb les 

altres disset entitats adherides 
al Moviment Veïnal, es mostren 
preocupades pel model de creixe-
ment urbanístic actual d'Olesa i la 
destrucció i pèrdua d'espais verds 
que aquest model comporta, i es 
mantenen fermes en demanar a 
l'Ajuntament que s'aturi l'apro-
vació definitiva del POUM fins a 
aconseguir una participació real 
de la ciutadania.
Com ja es va veure en l'acte de 
presentació del conte "Una vila 
ben viscuda" i la seva bona aco-
llida entre la ciutadania i entitats, 
cada vegada són més les veus que 
demanen als partits polítics aturar 
aquest nou pla urbanístic.
Per aquest motiu, Moviment Veïnal 
ja treballa en les properes acci-
ons: una nova assemblea oberta 
a tota la població, prevista pel 
dijous 24 de setembre a les 19 
hores, lloc per definir, a causa de 
la situació per la COVID. Per altre 
costat, es vol mirar de seguir amb 
la màxima participació possible de 
la ciutadania, i per aquest motiu, 
es treballa amb la possibilitat de 
realitzar possibles accions a cada 
barri, entre d'altres.
Moviment Veïnal

“Globo azul”
Aquest és el nom d’una nova as-
sociació que va néixer de la mà 
de Laura Rodríguez i Maria Cáliz, 
dues mares que tenim fills amb 
diagnòstic de TEA, el Nil de 4 anys 
i el David de 2 i mig, respectiva-
ment. 
Vam coincidir una dia gràcies a un 
pediatra al que ambdues sempre li 
estarem molt agraïdes, el Dr. Hol-
mann, del Centre Mèdic Integral 
d’Olesa. Una trucada de telèfon 
ho va canviar tot. Quan ens vàrem 
conèixer, ens vam assabentar de 
que totes dues teníem moltes pre-
ocupacions i dubtes a compartir, 
pràcticament en comú, els quals 
mai havíem pogut compartir amb 
ningú més. Som mares, empre-
nedores i lluitadores, que tenen 
un objectiu en comú: assolir la 
realitat de la vida i de tot el que 
a aquesta envolta d’una manera 
diferent i, sobretot, aconseguir 
una felicitat i una plenitud màxima 
en l’àmbit personal i professional. 
Hem decidit impulsar aquesta 
idea com una associació sense 
ànim de lucre, pensant en famílies 
que estiguin passant per aquesta 
situació o una similar, que neces-
sitin un recolzament emocional i 
simplement una forma de “des-
connectar” amb altres famílies 
que estiguin passant pel mateix. 
Compartir preocupacions, dub-
tes, anècdotes, èxits, somriures, 
llàgrimes, etcètera. Senzillament, 
crear un grup de recolzament que 
els hi serveixi per millorar l’au-
toestima, els valors i la valentia, 
si escau. També hem pensat que 
seria una bona idea i una gran 
aportació, organitzar xerrades, 
sortides lúdiques, excursions, 
dinars, sopars, festes, etcétera, 

quan la situació ens ho permeti; 
perquè el que si que sabem i pen-
sem fer possible és que tothom 
s’emporti un gran somriure i una 
sensació de satisfacció i felicitat 
que a vegades tant trobem a faltar 
en el nostre dia a dia.
Ens agradaria informar-vos, de 
que l’Associació ja compta amb 
quasi una trentena de famílies que 
han confiat en el nostre projecte. 
Això ens fa sentir molt orgulloses 
i ens alegra infinitament, ja que 
cada vegada estem més conven-
çudes de que aquest espai era 
molt necessari al nostre municipi. 
Actualment a Olesa no hi ha cap 
altra entitat que estigui destinada 
als membres de les famílies amb 
TEA i derivats. El Globo Azul està 
en procés administratiu perquè el 
nostre objectiu és arribar el més 
lluny possible, i hi estem posant 
totes les ganes i la il·lusió del món, 
ja que tots aquests nens, mares i 
pares i famílies en general ens ho 
mereixem. Ara per ara, El Globo 
Azul ja té una Junta Directiva que 
compta amb cinc membres: Maria 
Cáliz (presidenta i fundadora), 
Laura Rodríguez (secretària i fun-
dadora), Pilar Lafuente (tresorera) 
i Gardenia Ibarra i Noemí Cuenca 
que són les vocals. L’associació es 
va anomenar així des d’un primer 
moment per què, internacional-
ment, el Dia mundial de l’Autisme 
s’honora amb un globus blau i ens 
va semblar que el nom era molt 
adequat. 
Les sigles TEA signifiquen “Tras-
torn d’Espectre Autista”. Es diu 
així perquè poden tenir una gran 
varietat de símptomes i manifes-
tacions diferents, tot i que la base 
d’aquests és la mateixa (trastorn 
del desenvolupament). Afectarà 
en com una persona es compor-
ta, interactua i es comunica amb 
altres i com aprèn. Per això, hi ha 
molts altres trastorns i síndromes 
que són derivats del TEA i com a 
tal ja contem amb famílies com a 
membres de “El Globo Azul” que 
tenen algun membre amb alguna 
d’aquestes variants.
El passat 2 de juliol es va celebrar 
la primera reunió amb moltes de 
les famílies que han confiat en 
nosaltres. Va ser molt emocio-
nant! En aquesta primera trobada, 
totes les famílies que van poder 
assistir es van presentar una 
per una, explicant els seus casos 
personals, la qual cosa ens va per-
metre apropar-nos una miqueta 
més a aquestes famílies i poder 
conèixer quin era cada cas. Aquest 
fet el vam agrair enormement, ja 
que això ens va fer pensar que es 
van sentir bé i compreses i aquest 
era el nostre objectiu. Des de “El 
Globo Azul” vam explicar quina era 
la idea del projecte i les tasques 
que teníem pensades per a fer i 
van estar molt d’acord. La trobada 
va acabar amb una pluja d’idees 
molt interesant que s’estan estu-
diant des de la Junta Directiva. 
Animem a totes les famílies que 
encara no hagin tingut l’oportu-
nitat de conèixer aquest projecte 
a que es posin en contacte amb 
nosaltres si ho necessiten. Els hi 
prometem que serà, per tots i 
totes, una experiència memora-
ble. El telèfon és el 631 968 742 
i l’adreça electrònica, elgloboa-
zul20@gmail.com
Laura i Maria
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La consulta

Prens el control de les teves 
emocions?
A vegades ens activem tant emo-
cionalment que per uns moments 
allò que sentim ens impulsa a 
actuar sense ser-ne conscients. 
Tu també et trobes amb situa-
cions a on et sents "superat" o 
"fora de control"? És difícil que 
les emocions no ens assaltin de 
tant en tant.
Tots sentim emocions. La manera 
de relacionar-nos amb el món és 
a través d'estímuls i respostes. 
Els estímuls creen alteracions i 
les respostes donen solucions 
d'adaptació a aquestes. I així et 
passes la vida: donant resposta 
als estímuls que t'alteren per 
adaptar-te de la millor manera 
possible. A vegades de manera 
conscient, i d'altres, de manera 
impulsiva.

I això per què passa?
Aquests estímuls que reps ac-
tiven les teves emocions i els 
teus pensaments i es genera una 
correlació entre ells. A través 
del pensament interpretes allò 
que sents, li dónes un significat 
i en crees una experiència. I 
com totes les persones, tens un 
“patró emocional” que és aquella 
emoció amb la que tens menys 
traça i per tant, té més presència 
en la teva vida que les altres, 
perquè tens menys recursos per 
a regular-la. 
Aquest patró emocional és l'he-
rència genètica (allò que et ve 
donat de biològicament pels pro-
genitors). I a aquesta herència 
genètica li has d'afegir l'herència 
cultural (les associacions d'idees 

que fas amb allò que sents i el 
significat que té per a tu, fruit del 
que t'han transmès o inculcat, de 
les teves vivències i les experi-
ències que has creat amb elles).
Finalment també has de tenir en 
compte que el que crees inter-
nament es transforma en acció: 
són el teus hàbits, actituds i 
comportaments, la manera en 
com respons i et mostres al món.

Pots controlar les teves emo-
cions?
Per control emocional has d'en-
tendre la capacitat de gene-
rar respostes conscients, deci-
dint cap a on vols enfocar-te. 
D'aquesta manera substitueixes 
les respostes reactives que es 
basen sentiments o emocions (i 
que són viscerals).
A través de la regulació emo-
cional pots aprendre a generar 
estímuls que t'ajudin a baixar 
la intensitat de l'emoció com a 
primer pas.
Perquè és important apren-
dre a relacionar-te amb les 
teves emocions?
1) Per reconèixer què sents en 
cada moment.
2) Per  aprendre a acceptar allò 
que estàs sentint (reinterpre-
tar-ho).
3) Per deixar d'identificar-te amb 
elles i poder decidir lliurement de 
quina manera construir les teves 
respostes. 

Aquesta regulació emocional és 
la base per a qualsevol activitat 
que vulguis realitzar, siguin es-
tudis, projectes professionals o 
esportius. Capacitar-te a prendre 
el control de les teves emocions 
t'ajuda a que la teva ment i cos 
estiguin preparats per concen-
trar-se en els teus objectius. Vols 
saber-ne més?

Pol Rodríguez i Salvador
Coach d'alt rendiment
@poldolesa
www.lactic.cat



0864020

Pareja no para
Durante estas vacaciones post/
confinamiento, el triatleta olesano 
Antonio Pareja ha participado en 
dos “competiciones reales”. El pa-
sado 26 de julio, en el triatlón de 
Villarreal, con medidas especiales 
y con distancias de 1k en natación, 
20k de bici y 5k de carrera a pie. 
Pareja acaba muy cansado y con un 
tiempo de 1h 28’, lo que le alcanza 
para terminar campeón en V3.
Y el sábado 22 de agosto, An-
tonio participó en la Travesía de 
Oropesa, 1,1k, también con todas 
los protocolos anti-Còvid. En esta 
competencia, Pareja acaba con 
muy buenas sensaciones y con un 
buen cromo de 20’ 16””.

Vuitena temporada del NBO
A finals d’agost el primer equip 
masculí i femení de l’NBO van inici-
ar els entrenaments de pretempo-
rada, donant així, el tret de sortida 
a l’esperada temporada de bàsquet 
2020-2021. A principis de setembre 
s’han incorporat als entrenaments 
la resta d’equips del club.
Enguany l’NBO compte amb un 
total de 25 equips. Són nou equips 
femenins federats, tretze equips 
masculins federats, un equip de 
veterans i dos equips més que 
formen l’escola de bàsquet, l’ES-

BOL. Esportivament cal destacar 
el bon paper que van realitzar la 
temporada passada tots els equips 
i l’ascens de categoria del Sènior A 
femení a Primera Catalana.
Ferran Cunillé és el Director Es-
portiu de l’NBO per segon any 
consecutiu. Segons Cunillé, “el club 
manté la massa social amb gairebé 
300 jugadors/es i entrenadors/es.” 
Des del passat mes de març que 
es van anular els entrenaments i la 
competició, mai els jugadors han 
viscut una situació d’inactivitat tan 
llarg. “Han passat gairebé 6 mesos, 
i tan els jugadors com entrenadors 
tenien moltes ganes de retrobar-se 
a la pista”.
L’NBO ha establert un protocol amb 
les mesures d’higiene i prevenció 
per permetre la tornada als entre-
naments de la forma més segura 
possible, seguint les normatives 
establertes des de la Secretaria 
General de l’Esport i de l’Activitat 
Física de la Generalitat de Catalu-
nya i des de l’Ajuntament d’Olesa.
Jordi Dalmases, president del club, 
viu la tornada a les pistes amb 
molta precaució. Dalmases asse-
gura que “realitzar el Campus NBO 
d’estiu ens ha donat un bagatge 
necessari per a la implantació dels 
protocols”. Segons Dalmases “el 
club està en constant contacte amb 

la Federació Catalana de Bàsquet 
i autoritats competents per pos-
sibles novetats de la competició 
o canvis de protocols que puguin 

sorgir”.
Està previst que la lliga de bàsquet 
comenci el mes d’octubre, tot i 
que Dalmases no descarta que la 

Esport olesà
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situació pugui canviar en qualsevol 
moment i endarrerir-se l’inici de 
la competició. “Desitgem que els 
entrenaments no es tornin a aturar 
com l’any passat, però entenem que 
la situació actual que estem vivim 
és molt complexa i depèn de diver-
sos factors, en el quals el club està 
sempre subjecte a les autoritats 
competents i a la pròpia Federació”.
En aquests moments no es per-
met l’entrada a familiars ni acom-

panyants al Pavelló municipal de 
bàsquet durant els entrenaments, 
que es realitzen a porta tancada i 
el servei de bar es manté tancat. 
L’NBO està treballant amb l’Ajunta-
ment per poder fer ús de les grades 
per els dies de partits. Actualment 
la Secretaria del club obrirà els di-
lluns i dijous de 18 a 20 hores i serà 
imprescindible sol·licitar cita prèvia 
a: secretaria@nbolesa.cat

Esport olesà (cont.)

En general, la major part de les 
celebracions del “Dia mundial de” o 
“Dia internacional de” s’estableixen 
a les Nacions Unides i estan promo-
gudes per alguna institució o entitat 
internacional. Hi ha algunes de caire 
popular i algunes son no-oficials, 
però es celebren igualment. Hi ha 
dies socials, comercials, polítics, 
tradicionals, de nous i alguns, no 
gaire comuns.

Dimarts 1
Dia mundial de la dactiloscòpia

Divendres 4
Dia internacional del taekwondo

Dissabte 5
Dia internacional del voltor
Dia mundial del germà
Dia internacional de la dona indí-
gena
Dia internacional de la beneficència

Dilluns 7
Dia internacional de l’aire net per 
un cel blau

Dimarts 8
Dia internacional de l'alfabetització
Dia internacional del periodista
Dia mundial de la fibrosi quística
Dia mundial de la fisioteràpia
Dia del cooperant

Dimecres 9
Dia internacional per a protegir 
l’educació d’atacs

Dijous 10
Dia internacional per a la prevenció 
del suïcidi

Dissabte 12
Dia de les Nacions Unides per a la 
Cooperació Sud-Sud
Dia del programador
Dia mundial de l’arepa
Dia del benestar al Carib

Diumenge 13
Dia internacional de la xocolata
Dia mundial de la sèpsia
Dia del bibliotecari
Dia del professor de natació

Dimarts 15
Dia internacional de la democràcia
Dia europeu de la salut prostàtica

Dimecres 16
Dia internacional de la preservació 
de la capa d’ozó
Dia mundial del linfoma

Dijous 17
Dia mundial de la seguretat del 
pacient
Dia mundial de la síndrome de 
Kleefstra

Divendres 18
Dia mundial de la síndrome de Pitt-
Hopkins

Dissabte 19
Dia internacional de conscienciació 
sobre la mossegada de serp
Dia mundial de la neteja
Dia internacional del panda vermell
Dia mundial del programari lliure

Diumenge 20
Dia internacional de l’esport uni-
versitari

Dilluns 21
Dia internacional de la pau
Dia mundial de l’Alzheimer
Dia mundial del donant de medul·la 
òssia i sang de cordó umbilical
Dia mundial del paganisme
Dia de l’artista plàstic

Dimarts 22
Dia mundial sense cotxe
Dia europeu sense cotxes
Dia internacional del mim

Dimecres 23
Dia internacional contra l’explotació 
sexual i el tràfic de persones
Dia internacional de les llengües 
de senyals
Dia internacional de la bisexualitat

Dijous 24
Dia internacional d’investigació 
contra el càncer
Dia marítim mundial
Dia mundial del càncer de tiroides

Divendres 25
Dia internacional de l’atàxia
Dia mundial del farmacèutic

Dissabte 26
Dia internacional per a l’eliminació 
total de les armes nuclears
Dia mundial de prevenció de l’em-
baràs no planificat en adolescents
Dia europeu de les llengües

Diumenge 27
Dia mundial del turisme
Dia europeu del donant de medul-
la òssia
Dia mundial de la retinosi pigmen-
tària

Dilluns 28
Dia mundial de la ràbia
Dia internacional del dret d’accés 
universal a la informació
Dia d’acció global per l’accés a 
l’avortament legal i segur
Dia internacional de la síndrome 
Arnold Chiari

Dimarts 29
Dia mundial del cor
Dia internacional de conscienciació 
sobre la pèrdua i el rebuig d’ali-
ments

Dimecres 30
Dia internacional de la traducció
Dia internacional del dret a la blas-
fèmia

Dia “D” 
(per recordar, commemorar i/o homenatgear)
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g Se vende huerto de 2000 m2 en 
el término municipal de Esparre-
guera, pasado el puente de Ole-
sa, dispone de camino particular 
de acceso directo en coche a la 
finca, con tres barracas, agua 
de riego, árboles frutales. Finca 
rústica con escritura.  Precio a 
convenir. Interesados llamar al 
tel: 667 537 050.

g Compro o alquilo huerto, ter-
reno, vinya con agua y caseta 
en la zona de Olesa. Tel: 606 
164 839 (Enrique).

g Alquilo local comercial totalmen-
te reformado en finca seminue-
va, en el barrio de Los Closos. 
Tiene 106 metros cuadrados, 
suelo de gres, persiana eléctrica, 
puertas y ventanas de aluminio, 
techo con iluminación, aire acon-
dicionado y calefacción, hilo mu-
sical, vitrina, lavabo, despacho 
y pequeño almacén. Totalmente 

exterior por ambos lados. Tel: 
648 020 098.

g Auxiliar de enfermería y socio-
sanitaria, con titulación oficial 
y experiencia, se ofrece para 
cuidar persones mayores y con 
discapacidad. Tel: 695 792 754.

g Parcela en venta: 312 metros 
cuadrados, en calle vecinal, 
completamente cerrada y con 
vistas a Montserrat, al carrer 
Pallars Jussà, 20. Escriturada 
y con tasas al corriente. Tel: 
666 792 981 i 667 470 460.

g Mujer de 43 años con título oficial 
de monitor de lleure infantil y 
juvenil, me ofrezco para cuidar 
niños de cualquier edad. Prefe-
riblemente en Olesa o cercanías. 
Tel: 677 395 574 (dispongo de 
vehículo).

g Busco trabajo de limpieza de 
locales, comercios o pisos de 

agencias para entregar. Tam-
bién me ofrezco para acom-
pañamiento de enfermas/os 
en el hospital de Martorell 
(torno noche). Tel: 691 058 
458.

g Auxiliar de enfermería, con título 
oficial busca trabajo en Olesa y 
alrededores, también puedo ha-
cer de canguro, cuidar personas 
mayores, como asistente del 
hogar; tengo experiencia con 
niños y mayores, disponibilidad 
inmediata, precio a convenir. Tel: 
690 340 088.

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

g Se vende plaza de parking en 
la zona de La Central, puerta 
automática, acceso con rampa, 

para coche mediano. Tel: 673 
859 199.

g Se alquila plaza de parking 
para coche rambla en la zona 
de la Rambla, puerta auto-
mática. Precio: 60 euros. Tel: 
619 485 135.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, excepte 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 modificacions de les ofertes. 
Els anuncis romandran publicats du-
rant dos mesos.

Guaita
- Què faig amb això?
- A la paperera... 
- I si no hi cap? 
- Cap problema...
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Fora de joc
O els contenidors son massa pe-
tits o hi ha més escombraries al 
poble? També hi ha més opcions, 
però últimament i en diferents 
zones del poble, els contenidors 
s’han vist desbordats... I al 
Mercat Municipal, els de matèria 
orgànica s’han reubicat estratè-
gicament. Poc a poc...
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Setembre

1714
Catalunya capitula davant de les 
tropes de Felip V.

1715
Als setanta-sis anys, el rei Lluís 
XIV de França mor al llit de la seva 
residència de Versalles.

1873
Neix l’escriptora Caterina Albert 
i Paradís (Víctor Català). I mor 
també al setembre però de 1966.

1903
Neix el filòsof Theodor W. Adorno.

1909
Es detingut el pedagog Francesc 
Ferrer i Guàrdia tras la Setmana 
Tràgica de Barcelona.

1923
Miguel Primo de Rivera i Orbaneja 
sent capità general de Catalunya, 
es revolta contra el Govern d’Es-
panya.

1932
El parlament espanyol aprova 
l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya.

1934
Espanya és admesa com a mem-
bre de la Societat de Nacions, amb 
seu a Ginebra.

1941
S’inaugura el túnel de Viella, 
que connecta directament la Vall 
d’Aran amb la resta del Principat.

1945
La salutació feixista deixa de ser 
una obligació a Espanya.

1953
Entra en vigor la Convenció Euro-
pea de los Drets de l’home.

1962
Una gran tromba d’aigua sobre 
la comarca del Vallès va causar 
centenars de víctimes.

1968
Espanya: el salari mínim inter-
professional es de 102 pessetes 
diàries.

1971
El pintor malagueny Pablo Ruiz 
Picasso regala setanta-cinc gra-
vats al museu del seu nom a 
Barcelona.

1973
Cop militar a Xile d’Augusto Pi-
nochet contra Salvador Allende, 
que és assassinat.

1977
El 29 de setembre, un reial decret 
del Govern de l’Estat autoritza 
expressament el restabliment 
provisional de la Generalitat de 
Catalunya, després de gairebé 
quaranta anys a l’exili. L’11 de 
setembre, una «Diada» multitudi-
nària reuneix a Barcelona un milió 
de persones.

1983
Neix el canal autonòmic català 
TV3.

1999
El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya permet a la COPE con-
tinuar la seva emissió de manera 
provisional.

Font: Arxiu Municipal

Tal dia com avui
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Per molts anys!
Setembre

Ainhoa Gallego Rendon (17), Albert Sales Jorba (36), Alberto García Sánchez (31), Alberto José Figueredo Campones (41), Ana Artiles 
Tejero (28), Ana Montoya, Angeles Muelas Enrique (80), Anna Martín Bacarisas (44), Antonia Sánchez Torrado (60), Antonio Heredia 
Luque (63), Candela Gigena Boulocq (15) Carlos Mangas Soldado (26), Carmen Cadierno Villarreal (70), Cristina Pérez Artero (43), 
Dani Chico Cruz (31), Dani Vicente Hernández (42), Daniel Maestro Martínez (64), Daniel Blázquez Díez (35), David Ayala (39), Eduard 
Cristià Llongueras (91), Elies Valldeperas Costa (73), Emma Forn (25), Encarna Castillo Alcalá (51), Enric Termens, Espe Piga, Eulalia 
Mestres Escudé (52), Feliciano García (46), Fermín Lejarcegui Martínez (69), Gemma Aymerich Jobé (37), Isabel Lajunta Izquierdo, 
Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (86), Jordi Sibina Egea (35), José Díaz Manzanares (44), José Manuel Sánchez Valor (42), Laia Ar-
mengou (9), Leire Blázquez Quesada (5), Lourdes Caamaño Pastor (55), Magda Graells Casals (80), Mar Purull Zuñeda (20), Marc 
Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols Berenguer (70), Maria Rosa Carbó González (70), Marina Segura González (28), Marta Tejero 
Sánchez (31), Matilde Teruel Marin (69), Mercè Ausió (84), Mercè Dalmases Alonso (32), Mercè Jou (58), Mercedes Rubio Cruz (52), 
Meritxell Montserrat (21), Mireia Mostazo, Miriam Ferrer Ruiz (35), Montserrat Bayona Termens (63), Montse Paredes Sánchez (44), 
Montserrat Riera Rey (54), Nati Cambronero García (61), Noemí Miralles Roca (43), Noelia Mancebo, Núria García Orte (37), Olga 
Morraja Mostazo, Raquel Caamaño Muñoz (33), Raquel Rodríguez Grima (42), Rocío Rodríguez Grima (46), Rosa Maria Domènech 
(72), Rosa Mata Alavedra (92), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García (37), Rut Montes Grau (16), Sandra Maestro Caamaño 
(39), Sarai Lejarcegui Oller (40), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (56), Toni Prieto Vázquez (48).

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.
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15 anys!
Moltes felicitats princesa!
20/09

Gisela Monzón Montero.  
8 años. Muchas felicidades 
de parte de los yayos Pepe y 
Mari. ¡Te queremos mucho! 

60 anys!
Marimonjes!
Antonia Ruiz i Beatriz Cano

Moltes Felicitats Mercè Galceran i Conxita Girona 
de part de les Marimonjes! 60 Anys!

Bienvenida NOA.  
Nació el 25/07/20

Benvinguda!
Leire Martínez González
4/7

Feliz día princesa! 
4 añitos ya. Te queremos 
mucho. Tu hermano Iván, 
mamá y papá. 19/7.




