Festa Major
del Barri de l'Hospital

7, 8 i 9 d'octubre de 2022

Olesa de Bonesvalls

Raval, 1 - 08795 Olesa de Bonesvalls
(Barcelona)

Tel. 93 898 40 00

SALUTACIÓ
Estimats veïns i veïnes,
La Festa Major del Barri de l’Hospital arriba amb tota la força i normalitat
de sempre, després de dos anys complicats on l’espera i la incertesa han
condicionat els darrers anys.
Des de l’Ajuntament amb la col·laboració del teixit associatiu hem preparat
un programa ple d’activitats per a totes les edats, un programa perquè el barri sigui un veritable
esclat de vida, d’il·lusió, de retrobament.
Com a alcalde, m’agradaria llançar un missatge d’esperança i és que tot i que hem passat uns temps
complicats, tot passa... i mentrestant el millor lloc on esperar que tot passi és Olesa de Bonesvalls, un
poble on podem gaudir a un entorn privilegiat de la natura i de l’aire lliure.
El Barri de l’Hospital és el millor exponent d’aquesta realitat.
També vull aprofitar per donar les gràcies a l’equip de govern i a les entitats socials del municipi, ja
que sense ells i elles aquesta celebració seria impossible. Agrair també als treballadors i treballadores
de l’Ajuntament per fer-ho possible.
Fem nostra aquesta festa, gaudim-la, fem poble.
L’Alcalde
Pedro Juan Juan

SALUTACIÓ
Olesans i olesanes, ja tenim aquí la Festa Major del Barri de l’Hospital d’enguany. Aquest any amb la
novetat de la inauguració del Camí Ral en el tram que uneix Begues amb Olesa de Bonesvalls, amb
la recreació d'un hospital a l'època medieval al mateix Hospital el diumenge.
Com és habitual tindrem concert, DJs i activitats pels més petits, juntament amb la cercavila i els dos
correfocs, un el divendres amb la Colla infantil de Diables i un altre dissabte amb la Colla adulta.
No us podeu perdre el sopar medieval i l’arròs de diumenge i com és habitual, finalitzarem els actes
amb el bingo solidari.
Com sempre, desitgem que gaudiu de tots els actes, que s’han preparat pensant en vosaltres, tenint
cura de seguir la tradició d’aquesta festa que ens endisa al començament de la tardor.
Molt bona Festa Major del Barri de l’Hospital.
Regidoria de Cultura i Festes
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EL GRUP DE RECERCA OLESA RURAL organitza el proper 16
d’octubre de 2022 la novena edició de la Marxa Bonesvalls en
les seves dues modalitats: MB14 o MB30.
La MB es realitzarà per les muntanyes d’Olesa
de Bonesvalls, trepitjant espais d’interès històric i natural, pel massís del Garraf i la Serra
de l’Ordal.
Animeu-vos!!
Més informació i inscripcions a www.marxabonesvalls.cat

GUARNIMENTS I AMBIENTACIÓ PER LA FESTA DE L’HOSPITAL
Demanem la col·laboració dels veïns per vestir el barri d’època, tant les
persones com les cases i afavorir un veritable ambient medieval que
ens transporti a aquells temps....
Com en ocasions anteriors, els alumnes i les mestres del CEIP “Pont de
l’Arcada” ens ajudaran a fer-ho possible.

Exposició de vestimenta medieval
De l’1 al 9 d’octubre al passadís del Centre Cívic
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DIVENDRES
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19.30 h Repic de Campanes.

20.30 h Correfoc Infantil, pels carrers del barri amb
la Colla infantil de diables d’Olesa, la cabreta boja
i l’Encabronat de les Bonesvalls acompanyats de la
Colla infantil de diables de Moja.
21.30 h Sopar de Festa Major amb els veïns del poble.
Lloc: Plaça Fitó.
23.00 h Música jove amb el DJ Dave Garner
Lloc: Plaça Fitó.
DISSABTE
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11.30 h Conte infantil i taller
“El Racó de la Fada Xicòria”
amb la Laura Bacaria.
Lloc: Carpa de la Plaça Fitó

16.00 h Campionat de truc mixte, organitzat per Cal Nen.
Lloc: Carpa de la Plaça Fitó
17.30 h Plantada de gegants, al carrer Hospital.
18.30 h CERCAVILA pels carrers del barri, amb
la participació dels Gegants d’Olesa amb els seus
timbalers i les colles convidades, i els Balls Populars d’Olesa.
20.45 h PREGÓ de Festa Major.
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Fonda
del Barri
de l’Hospital

21.00 h XXV Mostra de Cuina Medieval, a
càrrec dels fondistes del poble.
Al saló noble (carpa de la Plaça Fitó) podreu
degustar el següent menú:

Començarem amb uns canelons servits pel Restaurant del Centre
Cívic.
De segon, el Restaurant Can Costa ens cuinarà un picantó rústic
amb patates.
Per postres, servirem una Panacota amb mermelada de fruits vermells elaborada per Cal Nen i Vadedulce.
Acompanyarem els postres amb moscatell i carquinyolis.
Per beure, vi de la bodega i aigua del pou.
Venda de tiquets a l’Ajuntament del 19 de setembre al 6 d’octubre
ambdós inclosos (de 9 a 14h. o els dimarts de 15 a 17h).
Preu: 13 euros. Places limitades.
22.00 h Tabalada amb els Tabalers d’Olesa i
l’Encabronat de les Bonesvalls.
22.30 h CORREFOC i encesa de la traca de
Festa Major, a càrrec de la Colla de Diables
d’Olesa de les Bonesvalls, acompanyats dels
Diablots d’Olesa de Montserrat.
Tot seguit, música amb el grup Gattari, un xut
de vitalitat, energia i bona vibra en cada tema
d'aquesta banda sense tabús ni complexos.
En acabar, disco mòbil amb el DJ Lewea.
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DIUMENGE
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NAUGURACIÓ CAMÍ RAL TRAM
BEGUES-OLESA DE BONESVALLS

Sortida 9 matí desde Carrer Pou del Glaç
de Begues.
Arribada prevista al Hospital d'Olesa de Bonesvalls 12 h / 12:30 hores.
Durada prevista tram sencer 3 hores aprox.
8 km aprox.
Si algú no es veu amb cor de fer tot el tram i
es vol afegir a mig camí ho pot fer.
El Grup de Recerca Olesa Rural donarà la benvinguda als caminants a l’alçada del Pi Gros a les 12 del migdia, juntament amb els
olesans i olesanes que s’hi vulguin afegir a la comitiva.
Cal inscripció mitjançant correu a:
centredestudisbeguetans@gmail.com
En arribar, es farà una recreació d'un hospital a l'època medieval
al mateix Hospital d'Olesa, que es podrà visitar amb grups de 6
persones aproximadament.
Per aquesta activitat no cal inscripció i hi pot participar tothom que
vulgui, no cal que hagin fet la caminada.
La durada de cada visita serà de 1/2 hora aproximadament.
10.00 h Missa de Festa Major a la capella de Santa Maria de
l’Hospital.
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A partir de les 10.00 h XX Mercat d’Oficis del segle XIII.
Aquest any comptem amb la visita dels següents artesans:
Picapedrer, ferrer, cisteller, vidrier i terrisser.
Fira d’artesans per tots els carrers del barri.
12.30 h Sardanes a la
Plaça Comtes de Cervelló.
14.00 h Paella.
Venda de tiquets a partir del dia 19 de setembre fins el 6 d’octubre, ambdós inclosos, a l’Ajuntament de 9 a 14 h i el dimarts a la
tarda de 15 a 17 h, i el mateix dia a la carpa de la Plaça Fitó de
12 a 14 h.

Menú

● Amanida verda.
● Paella mixta.
● Postres: Tiramisú.
● Vi , aigua i refrescos.

Preu: 13,50 €

16.00 h Danses de rotllana
Organitzat pel Centre d’Estudis Beguetans.
17.30 h Taller de titelles a càrrec de La Tribu Teatre
i després XOCOLATADA. Lloc: Plaça Fitó.
19.00 h
LLoc: Plaça Fitó.

solidari.

Dissabte 8 i diumenge 9 de 10 a 13 h, la capella de Santa Maria acollirà una exposició de
dibuixos infantils.
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L’organització es reserva el dret de canviar o suspendre
qualsevol dels actes programats.

EDUCACIÓ AMBIENTAL I FOMENT DEL RECICLATGE
L’Ajuntament aposta fermament per la progressiva reducció dels residus,
incentivant l’ús de diferents estris reutilitzables. Així, tots els estris de taula
(gots, plats, coberts, etc.) que es faran servir durant la Festa Major son vaixella retornable o compostable.
Col·labora: Mancomunitat Penedès-Garraf.
Tots els espectacles i activitats culturals organitzades a partir de les 19:00 h.
formen part del programa “PENEDÈS CULTURA 2022”, amb la col·laboració del Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona.
PENEDÈS
CULTURA
PENEDÈS GARRAF

Manteniment i reforma de jardins,
poda, plantació de gespa, arbres
fruiters i arbustos, fumigació

C. Santa Llúcia, 1,2n - Olesa de Bonesvalls (Bcn)
Tel. 663644832 - mohajarden@gmail.com
www.jardineriafontana.weebly.com
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Viticultors i elaboradors
MASIA CAN TUTUSAUS
Viticultors i elaboradors
Plaça de la Creu, 1
Viticultors i elaboradors
08795 Olesa de Bonesvalls
T./F. 93 898 41 81
MASIA CAN TUTUSAUS
ASIA
C
AN
T
UTUSAUS
M
www.valldolina.com
Plaça de la Creu, 1
Plaça de la Creu, info@valldolina.com
1
08795 Olesa de Bonesvalls
T./F. 93 898 41 81 08795 Olesa de Bonesvalls
T./F. 93 898 41 81
www.valldolina.com
www.valldolina.com
info@valldolina.com
info@valldolina.com
Milca Gutiérrez Aliaga
Agente de seguros exclusivo

Tel. 687 017 622
Fax 936 546 605
milca.gutierrez@agentes.catalanaoccidente.com
Projecte i Direcció d’obra
Coordinació de Seguretat
Estudis i Plans de Seguretat
Informes i Dictamens tècnics
Certificats de Solidesa
Certificats d’habitabilitat
Aixecaments Planimètrics
Legalitzacions
Certificats d’Eficiència Energètica
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Av. Josep Tarradellas, 105, ent. 1ª
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 337 36 61 Fax: 93 338 13 10
e-mail: mitjans_arqtec@yahoo.es

CONSTRUCCIONS
FERRER 2010. S.L:
Bar-Restaurant

Pressupostos
sense compromís
obra nova
i rehabilitacions
Cuines, banys, etc.

C/ Raval, 13
08795 OLESA DE BONESVALLS
Tels. 677 858 387 · 699 821 661

MENÚ DIARI
MENJAR PER EMPORTAR
ENTREPANS
TAPES
Plaça de la Vila s/n
08795 - Olesa de Bonesvalls

Tel.: 938 18 93 42
Mòbil: 691510370
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Vendrell - Corbalán
& Associats
ASSESSORIA JURÍDICA I ECONÒMICA
Assessorament jurídic
Assessorament fiscal, laboral i comptable
Assessorament i gestió urbanística
Assegurances
Gestoria Administrativa
Plaça Francesc Macià, 2, 1ª planta - 08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 817 22 28 Fax 93 890 44 57

Xarcuteries Anton

Ps. Santa Anna, 5
08795 Olesa de Bonesvalls
Tel. 93 898 40 02
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TRANSPORTS
TRANSPORTS
CAMPS I ESCALA

CAMPS I ESCALA

Empresa dedicada al transport d’aigua

Empresa dedicada al transport d’a

TRANSPORTS
• Subministrament d’aigua potable (per a consum humà).
CAMPS
I ESCALA
• Subministrament
d’aigua per a PISCINES

• Subministrament
d’aigua
per a recs, jardins d’aigua
i cultius.
Empresa
dedicada
al transport

• Els nostres serveis estan destinats a particulars, empreses, hotels, càmpings,
• Subministrament
comunitats
i serveis municipals. d’aigua potable (per a consum humà).

TRANSPORTS

• Subministrament
d’aigua
per
a PISCINES
AMB UNA
EXPERIÈNCIA
EN
EL
SECTOR
DES DE 1960
CAMPS
I ESCALA
Raval, 1 - 08795 Olesa
de Bonesvalls
Penedès)
• Subministrament
perala (Alt
recs,
jardins
i cultius.
Empresad’aigua
dedicada
transport
d’aigua
Tels. 938 984 086 - 636 716 031 - info@camps-escala.com - www.camps-escala.com

• Els nostres serveis estan destinats a particulars, empreses, hotels, càm
comunitats i serveis municipals.
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Cristina Verdoy Urpí
Tel. 93 898 40 44
Carrer Pont, 1 (Barri de l’Hospital)
08795 OLESA DE BONESVALLS
Barcelona

Allotjament Rural Independent
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Subministraments industrals
i domèstics

Jéssica Vendrell
Jéssica
Vendrell

C/ Doctor Molins, 4 local 2
Olesa de Bonesvalls
Tel. 93 898 47 02
Mòbil 607 65 83 02
ferreteria_morgades@yahoo.es

J.RIERA, S.A.
Pedrera d’Olesa
J.RIERA, S.A.
Pedrera d’Olesa
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Frederica Montseny, 14-16
08795 Olesa de Bonesvalls
Tel. 93 898 42 43 93 898 47 45
e-mail: residencia@residenciasantsebastia.com
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