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L’Alcalde
Pedro Juan Juan

SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Aquest any possiblement no tinguem una Festa Ma-
jor com les que solíem tenir. De la mateixa manera 
que aquest any no hem tingut unes activitats cultu-
rals, unes relacions socials, una llibertat de circula-
ció, com les que solíem tenir. Però des de l’Ajunta-
ment farem tot el possible i impossible per tinguem 
una Festa major com la que solíem tenir.

El COVID19 ha trastornat la nostra realitat i d’aquest trastorn hem treure 
una lliçó de vida. Desgraciadament en temps de crisi busquem en el nos-
tre entorn centrats en la ràbia, la recerca de culpables i l’estigmatització 
d’alguns col·lectius i sectors.

L’activitat cultural conjuntament amb l’oci són sectors que s’han dut un 
dels pitjors cops de la pandèmia, sectors clarament identificats amb les 
activitats de Festa Major. Caldria posar el focus en aquesta capacitat 
d’autoorganització de les entitats culturals i juvenils en uns moments 
que l’estructura social del nostre entorn està tenint un canvi i que ge-
nerin sinergies de cohesió social.

Aquest any no és tampoc com voldríem, però des de l’Àrea de cultura 
estan realitzant un esforç recuperant les nostres festes i, amb elles, les 
ganes de compartir, de trobar-nos, de xerrar i les ganes de Festa major!

Us esperem amb la mateixa il·lusió de sempre tot desitjant que gaudiu 
amb les amistats, veïns i la família de la Festa Major de l’Hospital.

Visca la Festa Major de l’Hospital!

Visca Olesa!
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SALUTACIÓ
Benvolguts veïns i veïnes, 

Els propers dies 8,9,10,11 i 12 d’octubre celebrem la Festa Major del Bar-
ri de l’Hospital d’enguany, la primera des que va començar la pandèmia 
i estem molt il·lusionats de tornar a la normalitat, però sempre des de 
la prudència, respectant les normes que el Departament de Salut ens 
recomana per aturar aquesta pandèmia. Tenim 5 dies d’actes per a tots 
els públics, aprofitant el pont de la festivitat del Pilar. Només ens falta 
que vingueu a gaudir-los. 

Aprofitem la celebració dels 10 anys de balls popular a Olesa per donar 
el tret de sortida d’una festa tan tradicional i tan nostra, que ens recorda 
l’arribada de la tardor i el canvi de color del paissatge.

Volem aprofitar per agrair la implicació de les entitats i associacions 
d’Olesa i  l’esforç que posen perquè aquesta festa sigui possible i a tots 
els voluntaris i veïns que ens ajuden en l’ organització de la festa. 

Us hi esperem!! 

Bona Festa Major del Barri de l’Hospital.

Comissió de festes

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. 
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18:30 h - Cercavila al Carrer Fitó (des de l’inici de les cases fins on co-
mença la baixada del mateix carrer)amb el ball de panderetes petites i 
adultes, bastons, pastorets i gitanes.

20:00 h - Mostra de balls dins el recinte de l’Hospital. Colles convida-
des: la Mulassa de Castellbisbal, el ball de gitanes de Lavern i el ball de 
panderetes de Sant Quintí de Mediona.

12:00 h - Bingo vermut, organitzat pel Grup de Joves La Ma-
llarenga, a la pista poliesportiva.

19:30 h - Repic de Campanes.  

21:00 h - Sopar de Festa Major amb els veïns del poble. 
Lloc: Plaça Fitó.

22:30 h - Correfoc a càrrec de les colles infantil i adulta dels Diables 
d’Olesa, amb el següent recorregut:

DISSABTE 2

DIUMENGE 3

DIVENDRES 8

Celebració del 10 è aniversari dels Balls populars 
d’Olesa de Bonesvalls:

Infantil: Carrer Santa Marta, Pont de l’Hospital, Plaça 
del Pont.  

Adulta: Plaça del Pont, Pont de l’Hospital, Carrer Santa 
Marta i riera.

Ballada de l’encabronat des de la Plaça del Pont fins la 
riera.
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23:30 h - Disco mòbil amb el DJ Bacardit.
Lloc: Plaça Fitó.
Hi haurà un Punt Jove de Salut.

11:00 h - TALLER DE CIRC, amb el grup Malaboig. 
Lloc: Plaça del Pont.

12:00 h - Vermut electrònic musical organitzat pel 
Grup de Joves La Mallarenga, a la carpa de la Plaça Fitó.

17:30 h - Plantada de gegants, al carrer Hospital de 
Cervelló. 

18:30 h - CERCAVILA pels carrers del 
barri, amb la participació dels balls po-
pulars amb les panderetes petites i 
grans, les gitanes, els bastons i els pas-
torets, juntament amb els Figuetaires 

20:45 h - PREGÓ de Festa Major a càrrec de la Montse Olivella, veina 
del Barri de l’Hospital i membre dels pastorets i de l’Associació de Joves La 
Mallarenga, a la carpa de la Plaça Fitó.

21:00 h - XXIV Mostra de Cuina Medieval, a càr-
rec dels fondistes del poble.  

DISSABTE 9

de Vilafranca i la Colla de Gegants i capgrossos d’Olesa de Bonesvalls 
amb els seus timbalers  i les colles con-
vidades, Gegants de Santa Coloma de 
Queralt, Calafell, Begues i Fraga, acom-
panyats per l’Encabronat i la cabra boja 
d’Olesa.

Al saló noble (carpa de la Plaça Fitó) podreu degus-
tar el següent menú:
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Començarem amb uns canelons gratinats que ens servirà el Restaurant 
La Costa. 

De segon el Restaurant del Centre Cívic ens cuinarà 
unes mandonguilles amb bolets.

El Restaurant Can Joan ens elaborarà unes postres 
casolanes, que acompanyarem amb moscatell i car-
quinyolis.                                                                                                                                                                                                          

Per beure vi de la bodega i aigua del pou. Venda de tiquets a l’Ajunta-
ment del 27 de setembre fins al 8 d’octubre, ambdós inclosos (de 9 a    
14 h o els dimarts de 15 a 17 h). Preu: 12 euros.

Places limitades.

22:30 h - CORREFOC i encesa de la traca de Festa 
Major, a càrrec de les Colles petita i gran dels Diables 
d’Olesa, acompanyats dels Diables de Sant Climent de 
Llobregat i els de Begues, pels carrers del barri i en 
acabar Castell de focs a càrrec dels Diables d’Olesa.

Tot seguit, música jove amb el grup Sixtus, a la Plaça 
Fitó, i en acabar Disco Mòbil (si la normativa ho per-
met).

DIUMENGE 10

A partir de les 10:00 h, XIV Mercat d’Oficis del segle XIII. 

Aquest any comptem amb la visita dels següents artesans: 
Constructor de gegants, picapedrer, sabonera, cisteller, 
sabater-marroquiner,  tallista de fusta-bastoner, filadora 
de cotó,  vidrier, terrisser, cabassaire,  teixidora, llauner, 
ferrer i canyisser.

Fira d’artesans per tots els carrers del barri fins a les 15 h
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10:00 h - Taller de xapes organitzat per la Colla de Gegants i capgrossos 
d’Olesa de Bonesvalls, al carrer de Santa Marta.

Preu: 14 euros adults i 9 euros infantil

12:00 h - Balls amb l’Esbart de Sarrià pels carrers del municipi.

22:00 h - Concert de l’orquestra Xarop de nit i  
actuació de l’humorista Mikel Night, a la Pla-
ça Fitó.

18:00 h - Conferència-concert amb perspectiva 
de gènere “Maria i l’Orde del Temple. Virgo, Ma-
ter, Regina”, a càrrec de les musicòlogues i me-
dievalistes Marga Mingote, Julia Chiner i Isabel 
Cabrera, a la capella del Barri de l’Hospital.

14:00 h - Fideuà que ens cuinarà el Graeller Rialler. 
Venda de tiquets a partir del dia 27 de setembre fins 
al 8 d’octubre, ambdós inclosos, a l’Ajuntament de 9 
a 14 h, el dimarts també 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 adults :

Menú infantil:

Rigattoni a la bolonyesa.

Pollastre al forn amb patates.

Sorbet de vainilla i xocolata.

Amanida de les hortes amb embotits de la comarca.

Fideuà de marisc.

Postres: mel i mató amb pebre rosa i codony de fruits ver-
mells o pastís de formatge amb crumbel de galeta.

Vi, aigua i refrescos.

Pa i cafè.
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DILLUNS 11

DIMARTS 12

17:00 h - Taller de teatre en família, adreçat a famílies amb infants de 4 
a  6 anys i de 7-12 . Activitat de relaxació i jocs corporatius, amb La Tribu 
Teatre. A la Plaça del Pont.

19:00 h -  Espectacle infantil amb els Tanaka 
Teatre i “ La botigueta”, a la carpa de la Plaça 
Fitó.

22:00 h - Correfoc a càrrec dels Diables 
d’Olesa, acompanyats dels Diables de Sant Boi 
i els Banyuts de Vallirana, pels carrers del barri.

23:00 h - Concert amb el grup de Rock Show de Covers Soundcrack, a 
la Plaça Fitó.

08:00 h - Matines per els carrers del barri amb  gegants, tambors i gra-
llers, a càrrec de la Colla de Gegants i capgrossos d’Olesa de Bonesvalls, 
amb la col·laboració del Celler Avenc del Garraf.

12:00 h - AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES a càr-
rec de la Cobla Catània,  al recinte de l’Hospital.

17:00 h - Jocs Gegants, bou mecànic i minigolf,  a la Plaça del Pont,

19:00 h - 

 i després XOCOLATADA.

solidari a benefici de l’Hospital Sant 
Joan de Déu per a la investigació del 
càncer infantil.
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Tots els espectacles i activitats culturals organitzades 
formen part del programa “PENEDÈS CULTURA 
2021”, amb la col·laboració del Consell Comarcal i 
la Diputació de Barcelona.

L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE CANVIAR O SUSPENDRE QUALSEVOL DELS 
ACTES PROGRAMATS. ELS ACTES PODEN VARIAR SEGONS LES NORMES DEL PROCICAT. 

EN TOTS ELS ACTES SE  SEGUIRAN LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID 19.

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

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

Milca Gutiérrez Aliaga
Agente de seguros exclusivo

Tel. 687 017 622
Fax 936 546 605
milca.gutierrez@agentes.catalanaoccidente.com
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CONSELLS CORREFOC

Consells per als veïns

Consells per a les persones que segueixen el correfoc

Perquè no hi hagi accidents, hem de treure del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar al recorregut del 
correfoc, com per exemple, els testos amb plantes, les bosses d’escombraries, les tuales, les cadires, etc.

Hem d’enrretirar els nostres vehícles de la zona per on passarà la cercavila de foc, perquè la gent no hi pugui 
prendre mal i perquè no es produeixin desperfectes als cotxes.

Hem de tancar les portes, les finestres i els balcons i protegir les obertures per impedir que ens entrin coets i 
guspires, que podrien causar un incendi.

Hem de recollir la roba estesa i plegar els tendals per prevenir que es puguin encendre.

Per més que els assistens al correfoc ens demanin aigua per mitigar la calor, no n’hem de llençar. Així evitarem 
que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Ens hem d’informar bé dels llocs per on passarà el correfoc i hem de seguir les recomanacions dels organitza-
dors, perquè la participació en el correfoc sigui una festa completa.

Ens hem d’informar bé dels llocs per on passarà el correfoc i hem de seguir les recomanacions dels organitza-
dors, perquè la participació en el correfoc sigui una festa completa.

La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba 
i unes sabates esportives de pell que ens agafin fort els peus.

Si per qualsevol circumpstància se t’encén la roba, tira’t a terra i rodola per apagar les flames. Sobretot no corris, 
perquè les flames s’escamparien i serien més virulentes.

Hem d’esperar la comitiva del correfoc en carrers amples i evitar en la mesura que ens sigui possible, les aglo-
meracions i els taps de la gent.

Hem de col·laborar amb l’organització no demanant aigua als veïns. Així evitarem taps i relliscades i també evi-
tarem que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.
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Pressupostos
sense compromís

obra nova
i rehabilitacions

Cuines, banys, etc.

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

CONSTRUCCIONS
FERRER 2010. S.L:
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Xarcuteries Anton
Ps. Santa Anna, 5

08795 Olesa de Bonesvalls
Tel. 93 898 40 02
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TRANSPORTS 
CAMPS I ESCALA
Empresa dedicada al transport d’aigua

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

AMB UNA EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR DES DE 1960
Raval, 1 - 08795 Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)

Tels. 938 984 086 - 636 716 031 - info@camps-escala.com - www.camps-escala.com 

ANUNCI AIGUA 29-05-2019.indd   1 3/6/19   20:09
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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



 

 

 

 

J.RIERA,	S.A.	
Pedrera	d’Olesa	

 

 

 

 

J.RIERA,	S.A.	
Pedrera	d’Olesa	
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Jéssica Vendrell

Subministraments industrals
i domèstics

Tel. 93 898 47 02
Mòbil 607 65 83 02
ferreteria_morgades@yahoo.es

C/ Doctor Molins, 4 local 2
Olesa de Bonesvalls

Jéssica Vendrell
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Viticultors i elaboradors

MASIA CAN TUTUSAUS

Plaça de la Creu, 1
08795 Olesa de Bonesvalls
T./F. 93 898 41 81
www.valldolina.com
info@valldolina.com

Viticultors i elaboradors

MASIA CAN TUTUSAUS

Plaça de la Creu, 1
08795 Olesa de Bonesvalls
T./F. 93 898 41 81
www.valldolina.com
info@valldolina.com

Viticultors i elaboradors

MASIA CAN TUTUSAUS

Plaça de la Creu, 1
08795 Olesa de Bonesvalls
T./F. 93 898 41 81
www.valldolina.com
info@valldolina.com

Raval, 1 - 08795 Olesa de Bonesvalls 
(Barcelona)

Tel. 93 898 40 00

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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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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“A Olesa de Bonesvalls,

la cultura es viva
”´


