
El nou centre La Teixidora esdevé l’espai de
referència dels serveis adreçats a les dones

Els serveis adreçats a les dones
d’Olesa, inclosos aquells relacio-
nats amb l’atenció a les víctimes
de la violència de gènere, ja tenen
el seu centre de referència, La Tei-
xidora, situat a la primera planta
de l’edifici de cal Mané. La Teixi-
dora és també el primer centre de
recursos per a dones del Baix Llo-
bregat Nord i pretén ser el motor
local de les accions destinades a
l’impuls de la igualtat entre dones
i homes. Per assolir aquesta meta,
el servei d’informació i assessora-
ment per a dones es complemen-
tarà amb múltiples activitats in-
formatives i formatives i espais de
trobada perquè les dones puguin
deixar sentir la seva veu. 

La regidora d’Igualtat, Rosina
López, va aprofitar la inauguració
del centre per convidar també els
homes a treballar  per «aconse-
guir una Olesa més solidària i més
justa». El fet d’agrupar tots els
serveis sota el paraigua d’un cen-
tre de recursos facilita també que
la ciutadania els conegui i vegi
més, i s’han editat uns tríptics in-
formatius per fer arribar a la po-
blació la informació sobre què
s’ofereix a La Teixidora.

Les persones que hi vagin seran
ateses per la tècnica d’Igualtat, i
també es podrà contactar amb el
centre a través del telèfon 93 778
45 45 i del correu electrònic
aj147.cird@olesam.cat. 

El nou centre, que va ser lloat
tant pels representants de la Di-
putació com pels del Consell Co-
marcal, serà també l’espai de re-

ferència dels serveis d’assessora-
ment jurídic i psicològic a les do-
nes víctimes de la violència de gè-
nere i, segons López, «La Teixido-
ra serà un espai on les dones que
són objecte de violència masclista
puguin tenir el suport que necessi-
ten i que la societat els ha de do-
nar». López va ser acompanyada
durant la inauguració del centre
de l’alcalde d’Olesa, Jaume Mon-
né; de la presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Ro-
sa Boladeras, i de la diputada d’I-
gualtat de la Diputació, Imma
Moraleda. Monné va destacar
«l’interès de tot el consistori per fer
que les polítiques d’igualtat esde-

vinguin realitat i incorporar-les a
tots els àmbits de la societat olesa-
na». Boladeras va remarcar que
hi ha recursos públics que s’han
de valorar per la seva «rendibilitat
social, i aquest n’és un magnífic
exemple», i va destacar la «visió de
futur per part del municipi». Mora-
leda hi va afegir que «aquest cen-

tre és fruit del treball d’anys, pri-
merament a través del teixit asso-
ciatiu i que avui s’amplia amb
aquest recurs». 

Tant la presidenta comarcal com
la diputada provincial van voler
fer notar la importància del tre-
ball en xarxa i de la col·laboració
per solucionar els problemes de la
societat actual.

La inauguració també va tenir
un espai d’homenatge a les dones
treballadores, simbolitzades a tra-
vés de l’ofici que dóna nom al
centre. López va assenyalar que la
teixidora «representa la dona ole-
sana i aquells valors que ens han
precedit».
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El servei, situat a cal
Mané, pretén ser el
motor de les activitats
per afavorir la igualtat
entre dones i homes 
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Olesa

Escena Tres
Teatre programa
obres per a
joves i dansa 

El cicle Escena Tres Teatre
encara el final de novembre
amb dues propostes de teatre i
dansa als escenaris del Casal i
la Passió, respectivament. El
dia 21, a les 10 de la nit, el Casal
acollirà la representació
d’«Homes de Shakespeare»,
una producció de Dei Furbi,
mentre que diumenge 23, a les
7 de la tarda, IT Dansa, la Jove
Companyia de l’Institut del
Teatre, durà a l’escenari de la
Passió coreografies de Nacho
Duato, Rafael Bonachela i
Alexander Ekman.

El mes de desembre s’enceta-
rà el diumenge 14 amb un con-
cert de valsos i danses a càrrec
de la prestigiosa Orquestra
Simfònica del Vallès, mentre
que el cicle es clourà, el 28 de
desembre, amb la representa-
ció de «Germanes», protago-
nitzada per Maria Lanau,
Montse Germán i Aina Clotet.

� REDACCIÓ/Olesa

Les sirenes de
risc químic
s’activaran en
prova el dia 28

Les sirenes que serveixen per
avisar, en cas d’accident quí-
mic, la població d’Olesa s’acti-
varan el dia 28, pels volts de les
11 del matí, en una nova prova
d’aquest equip d’emergència,
segons han informat des de la
Policia Local d’Olesa.

Les sirenes són per avisar els
veïns en cas que hi hagi un ac-
cident a la indústria química i
es proven periòdicament per
comprovar-ne el funciona-
ment i familiaritzar la població
amb el seu so.

� REDACCIÓ/Olesa

L’Areny del Molí
acull una
pràctica de
protecció civil

L’Areny del Molí es converti-
rà el dia 23 al matí en l’escena-
ri d’unes pràctiques de rescat
al riu a càrrec de diferents as-
sociacions catalanes de protec-
ció civil. L’activitat s’emmarca
dins un curs que les associa-
cions participants han realitzat
al municipi, que és organitzat
per la Federació d’Associa-
cions de Voluntaris de Protec-
ció Civil de Catalunya. 

Les associacions participants
seran les d’Olesa, l’Hospitalet,
Vilanova del Vallès, Sant Fost
de Capsentelles i Abrera.

� REDACCIÓ/Olesa

El Power Olesa obté excel·lents
resultats al campionat del món

El Power Olesa ha obtingut uns
excel·lents resultats al Campionat
del Món de Culturisme celebrat a
Guadalupe (Carib Francès), al
qual membres del club olesà van
participar dins la selecció catala-
na, segona per equips.

Carles Arija va ser campió del
món en la categoria Master 2 de
més de 50 anys, fet que des d’a-

quest club olesà han qualificat
d’«èxit absolut». A més, Josep Ca-
mats, l’atre integrant del Power
Olesa que va participar en la
competició, va ser finalista i va
acabar en cinquè lloc final a la ca-
tegoria sènior +85. A part, la fit-
ness Yasmina de Haro va guanyar
el campionat individual, segons
han afegit des del Power Olesa.


