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Empreses i serveis
Llibre
El passat dijous, 11 de desembre, 
es va presentar a Olesa el llibre 
“Olesa de Montserrat desapa-
reguda” dels historiadors locals 
Elisabet Martínez Nogareda i 
Xavier Rota Boada. L’obra forma 
part de la col·lecció Catalunya 
Desapareguda de l’editorial Efa-
dos i recull fotografies antigues 
en blanc i negre, amb el que es 
pretén emfatitzar aquells espais 
i indrets desapareguts de la nos-
tra vila. Són imatges d’un passat 
que transmeten el batec d’Olesa 
fins a la primera meitat del segle 
XX, amb l’activitat que l’absorbia 
cada dia en els espais oberts que 
captiven les mirades i que mos-
tren alhora les relacions vives del 
veïnat, consolidant així la identitat 
de la vila.
En diàleg amb la redacció del pe-
riòdic, Elisabet s’ha mostrat molt 
contenta i il·lusionada i ha desta-
cat que “és el segon llibre que de-
dico al passat d’Olesa; en aquest 
cas, als llocs i a les tradicions per-
dudes i oblidades”. L’escriptora ha 
comentat que “l’historiador Xavier 
Rota m’ha ajudat i entre els dos 
hem redactat els textos i hem se-
leccionat les imatges. Quan ara fa 
15 vaig publicar “L’abans d’Olesa” 
vaig recollir moltes imatges que 
no van publicar-se; ara era el mo-
ment de fer-ho, en aquesta obra”.
El llibre, de 184 pàgines i tapa 
dura, es pot aconseguir a totes 
les llibreries de la vila a 22 euros.

Davant
La llibreria Literator s’ha traslla-
dat, però no gaire lluny d’on era. 
Ara és al mateix carrer, just al 
costat de Correus, al número 33 
del carrer Lluís Puigjaner, i el seu 
telèfon és el 930 094 001.

Fruiteria Alba
Desde el pasado mes de agosto, 
la “Fruiteria Alba”, más conocida 
como “la tienda del olvido del 
carrer de Fora” ofrece, además de 
fruta y verdura fresca, todo tipo 
de productos de alimentación y 
para el hogar. Está atendida por 
Alba, la hija mayor de Nelson y 
Chelo, fundadores de la tienda. El 
horario es de lunes a viernes de 
8 a 13 y de 17 a 20 horas, y los 
sábados solo por la mañana. El 
teléfono para pedir que te lleven la 
compra a casa (de forma gratuita) 
es el 657 100 993  .

Nova autoescola
El proper 12 de desembre obrirà 
una nova autoescola a Olesa. Es 
tracta d’“Autoescoles tu-buga.
com” i, segons la seva opinió, 
“Autoescoles Tu-Buga revoluciona 
el món de l’ensenyament amb les 
noves tecnologies. Tu poses les 
ganes, nosaltres posem els mit-
jans i l’APTE ve sol”.
Ofereixen vehicles dotats amb 
l’última tecnologia, test DGT en el 
núvol, cursos intensius de teòrica 
en vuit dies i, si et matricules el 
mateix divendres 12, tindràs 4 
pràctiques gratuïtes. L’autoescola, 
del Grup La Batlle3.com, ofereix 
finançament de fins a 12 quotes 
sense interessos. Són al carrer 
Anselm Clavé, 100, local 8 Galeri-
es Olesa, el web és www.tu-buga.
com i el telèfon és el 93 126 44 64.

Fem xarxa, fem empresa
Els ajuntaments del Baix Llobregat 
Nord han unit esforços per dina-
mitzar l'esperit emprenedor de la 
zona, educar emocionalment els 
emprenedors i acompanyar els 
empresaris perquè desenvolupin 
el seu talent i el seu potencial a 
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