
Edicions Paper d’Estrassa publica el 
llibre il·lustrat “Descobrint Olesa”
El llibre acosta les tradicions i festes d’Olesa de Montserrat al públic familiar a 
través d’il·lustracions creades per autors del municipi.

Edicions Paper d’Estrassa també ha posat a la venda una tirada limitada de 50 
làmines signades i numerades amb les il·lustracions incloses al llibre.
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L’editorial olesana Edicions Paper 
d’Estrassa ha publicat el llibre 
il·lustrat “Descobrint Olesa”, una 
obra que acosta les tradicions, les 
entitats i els indrets més emblemàtics 
d’Olesa de Montserrat al públic 
familiar. Ho fa a través d’un llibre amb 
vuit il·lustracions que signen els autors 
olesans Rubén del Rincón, Ricardo 
Peregrina, Montse Cascante, 
Biel Moreno, Martí Alcon, Joan 
Cascante, Maria Grimau i Núria 
Fandos, i que mostren amb 
complicitat i humor les escenes més 
icòniques del calendari festiu olesà. El 
llibre ha estat ideat i dirigit per l’editor 
Quim Moreno i compta amb textos 
del periodista Marc Amat.

L’ambient de la Festa Major; la 
celebració de Santa Oliva; l’arribada 
dels Miquelets a Olesa; La Passió 
d’Olesa aixecant el teló; la disbauxa 
del Carnestoltes; els llibres i les roses 
de Sant Jordi; la màgia del Nadal i la 
solemnitat d’Els Misteris. D’aquesta 
manera, i seguint el tarannà propi 
d’Edicions Paper d’Estrassa, 
l’editorial torna a convertir Olesa en 
l’eix central d’un nou llibre, al mateix 
temps que dona visibilitat a talents 
del municipi. Alhora, Descobrint 

Olesa també té una vessant didàctica. 
Amb el llibre, Edicions Paper 
d’Estrassa ajuda a divulgar la 
cultura festiva i el patrimoni de la 
vila a un públic familiar. Els textos 
venen complementats per petites 
activitats que permeten comprovar 
els coneixements sobre Olesa i jugar 
amb el contingut de les il·lustracions, 
que amaguen detalls i personatges 
curiosos. Alhora, “Descobrint 
Olesa” també té una vessant 
didàctica. Amb el llibre, Edicions 
Paper d’Estrassa ajuda a divulgar la 
cultura festiva i el patrimoni de 
la vila a un públic familiar. Els textos 
venen complementats per petites 
activitats que permeten comprovar 
els coneixements sobre Olesa i jugar 
amb el contingut de les il·lustracions, 
que amaguen detalls i personatges 
curiosos. En definitiva, el llibre és una 
bona oportunitat per transmetre de 
pares a fills la cultura local.

Recentment, Edicions Paper 
d’Estrassa també ha posat a la venda 
les làmines signades i numerades de 
les vuit il·lustracions incloses al llibre 

“Descobrint Olesa”. Es tracta d’una 
edició limitada de 50 làmines de 30 x 
40 cm impresa sobre paper GMUND 
de 240 grams.

Sobre Edicions Paper 
d’Estrassa
Edicions Paper d’Estrassa és una 
editorial d’Olesa de Montserrat 
fundada el 2008 per l’editor Quim 
Moreno amb l’objectiu principal de 
posar en valor escriptors i il·lustradors 
del municipi. És per això que l’editorial 
se centra en la publicació de llibres en 
els quals Olesa és l’eix temàtic: tant 
en obres de ficció com en d’altres de 
divulgació històrica. 
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