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infantils
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El pavelló del C.B.O., subhastat

Els lectors prenen la paraula
Oli d’olesa en poesia per un olesà - Reflexions d’una olesana - Una altra olesana enfadada 
amb els polítics - Mary Gumà i la seva passió equina - Treballadors agraïts amb el mossèn 
- Un altra èxit del poble d’Olesa amb la Campanya del Somriure - 25 anys de l’Institut 
Daniel Blanxart  (vegeu Correu)

El futur del pavelló del CBOlesa és encara 
un enigma. La recent subhasta de l’equi-
pament pel deutes acumulats manté la 
incertesa sobre què pot passar els pro-
pers dies, ja que, segons el pròpi club, 
s’espera el pronunciament del jutge per 
conèixer exactament el temps de reac-
ció del que es disposa. Sigui quin sigui 
aquest període, l’Ajuntament d’Olesa 
ja ha manifestat públicament al seva 
voluntat de col·laborar amb l’entitat per 
evitar que el pavelló acabi en mans pri-
vades. Segons es desprèn de l’assemblea 
informativa celebrada a principis de mes 
(la segona dels darrers 8 anys), l’actual 
directiva i una comissió de socis, continu-
aran les converses amb l’ajuntament per 
abançar en els detalls d’aquesta possibi-
litat. Mentrestant els equips segueixen 
entrenant a les instal·lacions.
Malgrat que l’origen de tota aquesta his-
tòria és molt anterior, la notícia avançada 
per Olesa Ràdio el passat 23 de gener, 
segons la qual el pavelló del CB Olesa ha-
via estat subhastat, va sacsejar el món 
 del bàsquet olesà i de retruc les ins-
titucions. S’evidenciava amb aquesta 
noticia la greu situació econòmica que 
viu el club. Un greu problema que es 
remunta al pas del Club Bàsquet Olesa 
per la màxima categoria del bàsquet fe-
mení espanyol com era Lliga Femenina 
1. Tot i començar amb molta il·lusió i que 
els resultats arribessin, l’incompliment 
d’acords per part d’alguns patrocinadors, 
la manca d’ajut i compromís per part 
d’institucions, la voluntat de mantenir 
a la màxima categoria un equip que no 
generava els recursos per afrontar-ho, 
i problemes sorgits  al mateix pavelló,    
han situat el club en una situació límit. 
Problemes per fer front al pagament de 
sous i altres despeses corrents que s’ha-
vien de mantenir si es volia continuar a  (segueix a L'Editorial)

Lliga Femenina, van ser-ne els primers 
símptomes.  
Precisament ara la subhasta del pavelló 
es produeix arrel de la reclamació judicial 
d’algunes jugadores amb les que el club 
mantenia un deute reconegut pendent 
d’abonar (175.000 euros). Fruit d’aquest 
procés, el pavelló va ser adquirit per 
un subhaster, del qual no es coneixen 
detalls, per 6.000 euros més el deute, 
181.000 euros en total. 
Més enllà d’aquesta xifra, el president 
del club, Jaume Sanmartí, ha recone-
gut en l’assemblea que l’entitat té un 
deute acumulat de 1.024.000 euros i 
que el club, amb la situació actual, no 
és viable. També exposava que tot i que 
el pavelló va sortir a finals de gener a 
subhasta, l’equipament segueix sent de 
titularitat del Club Bàsquet Olesa fins 
que un jutge dictamini si el subhaster té 
dret a adquirir-lo tot i el baix preu que 
va licitar per ell. 

El president de l’entitat ha assegurat que 
va ser una sorpresa per a la junta que hi 
hagués una persona disposada a fer-se 
amb la propietat del pavelló en la sub-
hasta, i que aquesta no quedés deserta, 
que era, precisament, el que, assegura, 
se’ls havia dit que probablement passa-
ria. També admetia que quatre membres 
de la junta directiva van arribar a posar 
90.000 euros, cada un, i de la seva but-
xaca, per intentar reconduir la situació 
econòmica de l’entitat.
Sanmartí ha entonat un “mea culpa” 
pel que fa a la manca de transparència 
envers els socis que hi ha hagut al vol-
tant de la situació econòmica del club. 
Per això al tancament d’aquesta edició 
s’acavaba de celebrar una assemblea de 
socis i pares, al mateix pavelló ara sub-
hastat, on s’exposaven els detalls que 
han propiciat aquesta situació.

Guaita
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Farmàcies de torn diürn  -  Febrer 2013

divendres, 1 - BARGALLÓ
dissabte, 2 - BERENGUER
diumenge, 3 - LEY
dilluns, 4 - MATAS
dimarts, 5 - ABELEIRA
dimecres, 6 - ALAVEDRA
dijous, 7 - BARGALLÓ
divendres, 8 - BERENGUER
dissabte, 9 - LEY
diumenge, 10 - MATAS

ABELEIRA: c/ COLON, 95 - Tel. 93 778 70 79
ALAVEDRA: c/ SANT PERE, 27 - Tel. 93 778 72 34

BARGALLÓ : c/ LLUIS PUIGJANER, 103 - Tel. 93 778 75 43
BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - Tel. 93 778 01 86

LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - Tel. 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - Tel. 93 778 10 36

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN
A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

dilluns, 11 - ABELEIRA
dimarts, 12 - ALAVEDRA
dimecres, 13 - BARGALLÓ
dijous, 14 - BERENGUER
divendres, 15 - LEY
dissabte, 16 - MATAS
diumenge, 17 - ABELEIRA
dilluns, 18 - ALAVEDRA
dimarts, 19 - BARGALLÓ
dimecres, 20 - BERENGUER

dijous, 21 - LEY
divendres, 22 - MATAS
dissabte, 23 - ABELEIRA
diumenge, 24 - ALAVEDRA
dilluns, 25 - BARGALLÓ
dimarts, 26 - BERENGUER
dimecres, 27 - LEY
dijous, 28 - MATAS

De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

Oli de primera  Foto:CLG

Arbres més primets
La poda de l’arbrat d’Olesa, tret de 
petites intervencions realitzades per 
facilitar la instal·lació de l’enllumenat 
de Nadal, no començarà fins a mitjan 
febrer, segons ho ha confirmat el regidor 
de Manteniment d’Espais Públics i Medi 
Natural, Francesc Rosa. El regidor ha 
justificat el retard pel llarg procés que 
requereix la contractació de l’empresa 
corresponent, un procés que s’hauria 
d’haver iniciat el passat mes de novem-
bre. El nou contracte tindrà dos anys de 
durada amb la possibilitat de prorrogar-
lo dos anys més.
Rosa ha dit que quan l’equip de govern 
del Bloc Olesà va arribar al poder l’any 
2011, no tenien dotació pressupostaria 
per fer front a la poda de l’arbrat d’Olesa 
en les condicions necessàries i que, per 
això, l’any passat aquests treballs també 
es van fer amb retard. Per Rosa, això 
ha comportat també que s’hagi hagut 
d’esperar a l’aprovació d’un pressupost 
de 2012, que es feia al mes de juliol, per 
poder iniciar els treballs d’elaboració del 
contracte.

Més i millor oli
Les previsions s’han acomplert finalment 
i aproximadament 330.000 quilos d’oliva 
palomar de collita s’han premsat aques-
ta temporada al molí de l’oli d’Olesa. 
Segons el president de la Fundació 
Agrícola Olesana, Miquel Picart, l’any 
de celebració del centenari del Molí d’Oli 

d’Olesa coincideix amb un any de gran 
collita, ja que s’han premsat més olives 
que en els darrers anys i l’oli resultant 
també és de més qualitat. 
Les pluges que han caigut durant els 
mesos de juliol i agost i també una cli-
matologia favorable durant els mesos de 
setembre i octubre són les responsables 

d’aquests bons resultats, a més de la 
dedicació dels productors que mantenen 
en bon estat vinyes i oliveres i lluiten 
contra les plagues que altres anys han 
malmès la collita.
La satisfacció de la Fundació Agrícola 
Olesana per la bona temporada es 
completa amb la celebració enguany 

 (continuació de la Portada)

La trista notícia de la subhasta del 
pavelló del tradicional i històric Club 
Bàsquet Olesa ha deixat a tot el po-
ble perplex i sorprès. D’una banda, 
perquè la gran majoria de persones 
alienes al club desconeixien la greu 
situació financera de l’entitat i, de 
l’altra, perquè encara hi ha molta 
informació que es desconeix públi-
cament.
L’equip de Govern va convocar una 
roda de premsa a la sala de plens 
de l’Ajuntament per intentar donar 
resposta i donar explicacions a 
nombrosos ciutadans que volen col-
laborar amb la seva estimada entitat. 
El consistori s’hi ofereix per fer “tot 
el possible” per salvar el pavelló del 
CBA, subhastat el passat 22 de gener 
com a punt final d’una denúncia per 
impagament de sou presentada per 
alguns jugadors de l’equip quan era 
a Primera Divisió. A la roda de prem-
sa, l’alcalde, Salvador Prat; el regidor 
d’Esports, Pere Oleart, i el regidor 
de Comunicació, Jordi Martínez, van 
aclarir que estaven disposats a sal-
var el pavelló i el bàsquet “si abans 
comptem amb tota la informació 
comptable per tal de poder prendre 
decisions abans d’invertir ni un sol 
euro del municipi”.
Irresponsabilitat, manca d’informa-
ció, mala gestió, poden ser algunes 
de les causes. El problema és que 
Olesa ha arribat a aquesta irreme-
iable situació i ara cal posar-se a 
treballar per poder recuperar aquest 
equipament.
Segons sembla en les xarxes socials i 
en el moviment dels últims dies al po-
ble, els jugadors, exjugadors, pares 
i mares dels jugadors i les persones 
vinculades amb l’entitat no deixaran 
que el pavelló quedi en mans alienes 
i que els actuals equips es quedin 
sense sostre per entrenar i jugar.

Per altra banda, des del Periòdic vo-
lem comentar que estem reformulant 
algunes seccions i que ja no trobareu 
pubilles ni hereus, un apartat que ja 
ha complert la seva etapa. A poc a 
poc, els nostres lectors podran anar 
veient les modificacions que imple-
mentarem. Tot això amb l’objectiu de 
fer la lectura més dinàmica i mentre 
ens fem ressò de les demandes dels 
olesans i olesanes. A partir d’aquesta 
edició, podran gaudir d’una nova tira 
d’humor a càrrec de “KT Maikel”. Es-
pero que us agradi. Bona lectura!
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del centenari del Molí d’Oli d’Olesa. Per 
celebrar-ho, s’han previst un seguit 
d’actes que es van iniciar les darre-
res festes de Nadal, amb un concert 
commemoratiu i la presentació d’una 
sardana dedicada al molí olesà, i que 
continuaran el proper 3 de març amb 
l’acte central de celebració, en què es 
descobrirà una placa commemorativa i 
es reconeixerà la tasca de tots els pre-
sidents de la Fundació. Està previst que 
autoritats locals i el mateix Conseller 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, Josep Maria 
Pelegrí, participin en la celebració.
Des de la Fundació Agrícola Olesana 
també esperen que algun dia es pugui 
solucionar el reclamat trasllat del Molí 
d’Oli des del centre del poble a algu-
na nau situada fora del nucli urbà, ja 
que són conscients dels problemes de 
trànsit que l’activitat del molí ocasiona 
durant la campanya de producció de l’oli. 
L’entitat veu amb bons ulls la proposta 
feta en el seu dia per l’actual equip de 
govern de traslladar el molí a una nau de 
propietat municipal del polígon Vilapou. 
Abans, però, caldria poder rehabilitar-la, 
un projecte que requeriria una forta in-
versió. El president de la Fundació Agrí-
cola Olesana ha destacat que després 
dels actes de celebració cal insistir en la 
necessitat del trasllat i en la potenciació 
de la producció d’oli com a opció de futur 
per a joves olesans.
 
Sobirania
Al mes de gener, el Ple de l’Ajuntament 
s’ha adherit a la declaració de sobirania i 
del dret a decidir del poble de Catalunya 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 
Amb aquest acte, per tant, el Ple de 
l’Ajuntament dóna ple suport a la decisió 
del parlament català d’iniciar el procés 
per fer efectiu l’exercici del dret a decidir 
per tal que els ciutadans de Catalunya 
puguin decidir el seu futur polític col-
lectiu. La moció ha estat aprovada al Ple 
de gener pels grups de CiU, ERC, Bloc 
Olesà i Entesa dels Olesans, i també 
s’hi ha afegit a títol individual el regidor 
socialista Jaume Monné. Els companys 
de partit de Monné, Juan Miguel Flores 
i Rosina López, en aquest cas, s’hi han 
abstingut, igual que el regidor de Plata-

Sang d’èxit
La Marató del Banc de Sang del passat 
dissabte 12 de gener ha aconseguit 271 
donacions en total, una xifra molt supe-
rior a les 220 marcades com a objectiu 
inicial. Per tant, és altament positiva la 
valoració de la segona marató del banc 
de sang celebrada a l’Espai d’Art de La 
Passió.
Han estat 11 hores consecutives de do-
nacions que s’han acabat amb un total 
de 274 bosses de sang donades pels 
olesans, a les quals se’ls han de sumar 
una quarantena d’oferiments, és a dir, 
persones interessades en donar sang, 
però que per algun motiu no han pogut 
donar-ne. En total, hi han participat 311 
persones.

Membre d’honor
El cartellista olesà, Macari Gómez 
“MAC”, va ser nomenat nou Membre 
d’Honor de l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà per la seva trajectòria professional i 
contribució al cinema. L’acadèmia també 
va atorgar aquest càrrec honorífic a les 
actrius Anna Lizaran (a títol pòstum) 
i a Montserrat Salvador, al director i 
guionista Bigas Luna, al músic Carles 
Santos i al director de fotografia Tomàs 
Pladevall.
El reconeixement del cinema català a 
Macari Gomez és fruit del propi treball, 
però també dels esforços de dos ole-
sans que han estat claus en tot aquest 
procés. Akira Valero, coordinadora del 
curtmetratge “Macari Gomez: un home 
de cartell”, que es va projectar a la dar-
rera edició del Festival de Sitges, i Pep 
Amores, productor, que ha estat el res-
ponsable de fer directament les gestions 
amb els responsables de l’acadèmia per 
fer possible aquest reconeixement.

Dues generacions
El passat mes de desembre els alum-
nes de 3r i 4t d’ESO de les Escolàpies 
van fer la visita, un any més, a les tres 
residències d’Olesa: Nostra Senyora de 
Montserrat, Santa Oliva i La Vila. La 
visita consisteix en passar una tarda, 
de manera voluntària, amb els avis 
i àvies que ho desitgin jugant a jocs 
com el parxís i el dòmino, majoritàri-
ament. L’estona va ser molt distreta i 

divertida. L’intercanvi generacional es 
dóna no només amb el joc sinó amb les 
converses que neixen entre avis i joves. 
Per concloure la jornada vam regalar 
felicitacions de Nadal als avis i àvies 
assistents realitzades pels alumnes de 
1r i 2n d’ESO de l’escola i pels alumnes 
que van assistir-hi.
La propera trobada serà pels volts de 
la primavera.

Premi Recerca
“Aproximació a l’estudi de les migracions 
històriques a escala municipal: Olesa de 
Montserrat, 1586-1930” és el títol del 
treball guanyador de la 28a edició del 
Premi de Recerca Vila d’Olesa, presentat 
per Carles Millàs i Castellví. Millàs, que 
viu a Sant Quirze i és professor d’ESO 
a Martorell, ja va guanyar l’any 1998 el 
premi de recerca amb el treball “Demo-
grafia i societat a Olesa de Montserrat 
en temps dels Àustria”, fet conjuntament 
amb Xavier Gual. El premi, lliurat a la 
Biblioteca, està dotat econòmicament 
amb 2.500 euros i, si és viable econò-
micament, el poden acabar publicant. 
Segons ha detallat l’autor del treball, 
Carles Millàs, el projecte té un triple 
propòsit. Per una banda, assenyalar els 
canvis i les continuïtats de la mobilitat 
de la població olesana en el pas de l’antic 
règim al nou govern demogràfic. També 
pretén observar l’inici, el desenvolupa-
ment i els determinants del pas de la 
societat agrària a la societat industrial 
d’Olesa i, finalment, vol analitzar les 
migracions olesanes com un dels fenò-
mens claus del procés de modernització 
i d’industrialització. 
Per la seva banda, el Premi de Recerca 
per a Escolars ha quedat desert, ja que 
no s’havia presentat cap treball. 

No més morts
El passat dissabte 12 de gener, al voltant 
d’unes 400 persones van participar en 
la concentració realitzada a la carrete-
ra C-55 en protesta pels accidents i les 
morts que es produeixen en aquesta via 
catalana, amb nombrosos punts negres. 
L’acte, organitzat per la plataforma No 
més Morts a la C-55 i per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa, ha 
comptat amb la presència de l’alcalde 

forma per Catalunya. El PP hi ha votat 
en contra.
Al llarg del ple també s’han debatut di-
ferents mocions amb especial càrrega 
política, al voltant de decisions preses 
pel govern del PP, en les quals el Partit 
Popular d’Olesa ha estat l’únic partit a 
votar-hi en contra. Així, s’ha aprovat una 
moció presentada inicialment per Plata-
forma per Catalunya contra l’anunci de la 
reforma de la Llei d’estrangeria segons 
la qual l’Estat estudia atorgar el permís 
de residència a estrangers basant-se 
només en el criteri de la compra d’ha-
bitatges de més de 160.000 euros. El ple 
també ha aprovat una altra moció, del 
PSC, de rebuig a la llei per la qual es re-
gulen determinades taxes en l’àmbit de 
l’Administració de Justícia. Novament, el 
PP d’Olesa ha estat l’únic grup a votar-
hi en contra, ja que la resta hi ha votat 
a favor. En una segona moció del PSC, 
que també s’ha aprovat, en aquest cas 
contra la decisió de l’Imserso de deixar 
de finançar el Servei Local de Teleassis-
tència, el PP s’hi ha abstingut. La resta 
hi ha votat a favor.
Al ple ordinari del mes passat, també 
s’ha aprovat per unanimitat el conveni 
per a l’ús d’un local de titularitat muni-
cipal per a l’Associació de Veïns del Casc 
Antic, ubicat a l’edifici de Cal Rapissa, i la 
verificació del text refós del Pla Especial 
Urbanístic d’identificació de masies i ca-
ses rurals en sòl no urbanitzable.

Ja era hora
L’Ajuntament revisarà i repararà tots els 
jocs infantils del municipi i en garantirà 
el seu manteniment i bon estat. Per fer-
ho possible, la Regidoria de Via Pública 
ha contractat els serveis d’una empresa 
que revisarà els jocs i els espais olesans, 
farà les actuacions que siguin necessà-
ries per deixar-los en l’estat òptim per 
al seu ús.
L’Ajuntament vol resoldre, amb aquest 
projecte, els problemes de deteriora-
ment que pateixen els parcs infantils 
d’Olesa derivats de la falta de manteni-
ment que han patit en els darrers anys. 
La inversió prevista és de 31.000 €.

Macari, membre d'honor  Foto:PA
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d’Olesa, Salvador Prat, els regidors del 
Bloc Olesà, Jordi Martínez i Francesc 
Rosa, i la regidora d’ERC, Mireia Monfort. 
També hi han participat diversos olesans 
i olesanes, la majoria d’ells coneguts del 
jove olesà de 20 anys (Miquel G. G.) que 
va perdre la vida el passat 3 de gener 
en un accident produït al quilòmetre 
26,5 d’aquesta carretera i lloc on s’ha 
realitzat la protesta.
L’acte ha consistit en tallar la carre-
tera durant 30 minuts i realitzar la 
lectura d’un manifest per part de les 
entitats organitzadores. Les principals 
demandes passen per la sol·licitud del 
desdoblament de la C-55 en el tram 
entre Abrera i Manresa i, mentre això 
no es produeixi, també la gratuïtat de 
l’autopista C-16 per facilitar que sigui 
aquesta via utilitzada pels conductors 
sigui més segura. 

6.500
És la quantitat d’ampolles de cava reco-
llides pel CAU d’Olesa durant la tradicio-
nal jornada que es realitza just després 
de les vacances de Nadal i que serveix 
per reciclar les ampolles i té la finalitat 
que l’entitat olesana reculli fonts per a 
les activitats que organitzen.

Visita
La Sala de Plens de l’Ajuntament va dei-
xar les cadires lliures als redactors de la 
novena edició d”El cavall Blanxart”. Ells 
mateixos van poder entrevistar el passat 
21 de gener l’alcalde Salvador Prat, que 
va respondre a totes les qüestions pro-
fessionals i personals dels periodistes. 
Podeu trobar l’entrevista a www.insda
nielblanxart.cat, on ja podeu consultar 
la darrera edició del text, que també es 
troba a la pàgina www.xtec.cat.

25 anys
En aquest curs 2012-13, l’Institut Daniel 
Blanxart i Pedrals complirà vint-i-cinc 
anys des que va obrir les portes per 
formar i educar un munt de genera-
cions d’olesans i olesanes. Fa 25 anys 
que oferim servei al poble, i hem fet que 
molts dels nostres convilatans (i també 
molts dels nostres veïns esparreguerins, 
abrerencs...) hagin pogut treure’s una 
titulació acadèmica. 
Els noms dels nostres cursos han anat 
canviant (i ho seguiran fent), però po-
dem dir orgullosos que, actualment, 
oferim un ventall variat i atractiu d’es-
tudis reglats: ESO, batxillerat, CAFEMN 
(Activitats Físicoesportives en el Medi 
Natural), SMIX (Sistemes Microinformà-
tics i Xarxes), GA (Gestió Administrati-
va), AF (Administració i Finances) i PQPI 
(Programes de Qualificació Professional 
Inicial en manteniment d’aigua, gas i 
electricitat).
Per commemorar l’aniversari, l’Institut 
Daniel Blanxart organitzarà un seguit 
d’activitats al llarg d’aquest curs. Ja vam 
començar, el passat 21 de desembre, 
amb una edició especial de la nostra con-
solidada Cursa Popular de Nadal (de la 
qual portem dinou edicions) i el passat 
2 de febrer amb una xerrada a la Casa 
de Cultura en commemoració del Dia 
Escolar de la No violència i la Pau.
Per al proper divendres 1 de març estem 
preparant el raid del 25è Aniversari, to-
talment adaptat per a l’alumnat de sisè 
de primària, el qual es conduirà pels 
membres del nostre cicle d’activitats 
físicoesportives. Hem volgut convidar a 
participar a totes les escoles d’Olesa i no 
dubtem que serà un èxit de participació. 
Aquest raid d’aventura, a banda del seu 
atractiu lúdic i esportiu, busca posar el 
nostre jovent en contacte amb el medi 
natural olesà.
Només una setmana després, el di-
mecres 6 de març, els nostres cicles 
d’administratiu inauguren el “I Meeting 
Point del Blanxart”, una fira d’empreses 
simulades, on l’alumnat de la nostra em-
presa simulada (Seguretat Blanxart) s’hi 
posarà en contacte i compartirà experi-
ències amb empreses simulades d’altres 
instituts de Catalunya. I, per finalitzar la 
festa, el dissabte 25 de maig al vespre, 
farem la festa del 25è Aniversari. Hem 
enfocat l’acte com un punt de retroba-
ment per a tota la comunitat educativa 
que, al llarg d’aquests 25 anys, ha passat 
pel nostre institut. Ja us podem avan-
çar que la festa inclourà un sopar, un 
correfoc dels Diablots d’Olesa, i un ball 
posterior amb DJ. No hi falteu! Si voleu 
saber-ne més, consulteu el nostre web 
(www.insdanielblanxart.cat), el nostre 
Facebook o el nostre Twitter.
Direcció de l’Institut Daniel Blanxart i 
Pedrals

Correu

Resultats
Aquests són els guanyadors del XXVIII 
Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Actriu 
de repartiment: Olga Pey, del grup 
Acte Quatre de Granollers en el paper 
de Taradtxova en l’obra “La moral de 
la Señora Dulska”. Actors de reparti-
ment: Carles Gutés, del grup Punt i 
Seguit Teatre de Terrassa, en el paper 
de Colbert en l’obra “El rei Sol” i Òscar 
Cabra, del Grup Escènic de Navàs, en el 
paper de George Deever en l’obra “Tots 
eren fills meus”. Actriu principal: Mireia 
Pons Garcia, del grup Impuls Associació 
Cultural de Molins de Rei, en el paper 
de Brenda Gagliani en l’obra “La flor del 

verí”. Actor principal: Francesc Falguera, 
del grup Punt i Seguit Teatre de Terras-
sa, en el paper de Cardenal Mazarino 
en l’obra “El rei Sol”. Muntatge: Grup 
Filagarsa del Foment de Molins de Rei, 
amb l’obra “Nadal a Halloween”. Direc-
ció: Ermenegild Siñol, del grup Filagarsa 
del Foment de Molins de Rei, amb l’obra 
“Nadal a Halloween”. Grup: grup Filagar-
sa, del Foment de Molins de Rei, amb 
l’obra “Nadal a Halloween”. Premi de 
votació popular: grup Sala Cabanyes de 
Mataró per l’obra “E.R. Actrius”. Premi 
Jurat Juvenil: també grup Sala Cabanyes 
de Mataró, per l’obra “E.R. Actrius”.
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Els guanyadors del 28è Concurs de Teatre Vila d'Olesa  Foto:UEC

L'alcalde Salvador Prat amb els redactors d'"El cavall Bernat"  Foto:IDB
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Correu (cont.)
com seguim desitjant. Simplement, ens 
sentim estimats des del nostre cor, apre-
ciats i valorats, almenys pels residents. 
Gràcies, moltes gràcies pel seu suport: 
va ser un honor tenir-lo amb nosaltres i 
ens alegrem de la seva recuperació i que 
pugui tornar a la quotidianitat juntament 
amb la seva germana. Una abraçada de 
part de tothom. Gràcies.
Treballadors i treballadores de Santa 
Oliva

Victòria Molins
El dia 29 d’octubre vaig delectar-me da-
vant del televisor mirant “El convidat”. 
Un programa que cada dilluns presenta 
el periodista Albert Oms a TV3. 
Aquesta setmana tocava anar a casa de 
la Victòria Molins, una monja teresiana, 
que jo no havia sentit anomenar mai, 
però sincerament vaig al·lucinar, quina 
dona! Escampa felicitat per tots costats 
i l’encomana, no jutja a ningú, solament 
veu en el proïsme persones. Tant de bo 
la nostra església s’omplís d’homes i do-
nes com la Victòria! Jo crec que aquesta 
és l’església que vol Jesús, menys críti-
ques i més amor per a tothom.
Maria Mercè Boada

Vocació de toni
Penso que aquestes coses les heretem i 
que l’amor a la festa de Sant Antoni em 
ve de petita quan, a prop del col·legi, 
vaig veure que uns veïns eren abande-
rats i que l’orquestra feia parada a casa 
seva; tots els cavalls engalanats, amb 
els plomers i les mantetes de vellut eren 
tot un espectacle de color i alegria.
Així que vaig poder comprar-me el meu 
primer cavall als 22 anys, assumint to-
tes les despeses i trobant feina, ja que 
no era una noia de gaires possibles. 
Recordo aquell dia com un dels més 
feliços de la meva vida. No he dit que 
sóc d’Olesa de Montserrat i tampoc que 
allí van recuperar la festa, que ja no es 
feia perquè els pagesos ja anaven amb 
tractor i els quatre que teníem cavall 
l’empràvem per fer esport. Van ser els 
nostàlgics, que ja no eren ni pagesos, 
qui van tirar endavant una festa que 
durant molts anys va ser de les més 
maques de la comarca.
Degut al boom immobiliari, em vaig 

traslladar a Santa Maria de Miralles, 
per poder tenir els cavalls al seu lloc, al 
camp, i fer la meva feina, la ceràmica. 
Va coincidir amb la fi de la festa a Olesa. 
Gràcies a l’amistat amb el Mossèn Joan 
Mata, de la Llacuna i d’Olesa, he pogut 
celebrar Sant Antoni a la Caseta de Mi-
ralles; el dia, el 17: des que sóc aquí.
I aquest any volia celebrar-ho fent una 
exposició on el tema principal fossin els 
meus estimats cavalls i compartir-ho 
amb vosaltres, tonis d’Igualada i roda-
lies, ja que sou els meus veïns actuals. 
M’agradaria acabar amb un “Visca Sant 
Antoni!” encara que no quedi gaire 
seriós.
Mary Gumà
PD: la Mary va inaugurar una exposició 
de cavalls de ceràmica a la galeria Nivell 
46, a Igualada, dins dels actes culturals 
de l’Antic Gremi dels Traginers d’Igua-
lada.

Són com són
Som als primers dies de l’any i m’he po-
sat a escriure perquè crec que el 08640 
és el portaveu de tots nosaltres.
Voldria desitjar-vos a tots un bon any 
però, a mi mateixa, em sembla una iro-
nia. Vivim uns anys difícils en els quals 
no veiem cap mena de solució.
Permetin-me que us parli d’una entre-
vista que van fer per televisió a l’alcalde 
de Barcelona. Possiblement, molts ja la 
van veure, i els que no, us asseguro que 

era per sucar-hi pa. El senyor Trias és 
l’alcalde que cobra més diners de tota 
Espanya. El presentador va dir-ho i ell 
va contestar-li que no era moment de 
parlar de sous, que ni ara ni en les dues 
vegades que havia estat conseller no ho 
havia fet pels diners, que no els necessi-
tava. Quina barra! Se n’adonava, del que 
deia? En un temps en què hi ha milers 
de persones que ho passen malament, 
ell en té de sobres. Quin metge deuria 
ser, que es va posar en política?
Algú va dir que tots tenim dues memò-
ries: la memòria petita, que serveix per 
recordar allò que és petit, i la memòria 
gran, que serveix per oblidar allò que 
és gran. Tot i que a mi la memòria ja 
em dóna ensurts, no crec que pugui 
oblidar-ho; a més, no trobo cap adjec-
tiu prou fort per qualificar-lo. Senyor 
Trias: començaré l’any amb un regust 
ben amarg.
A vegades, a alguns companys, els he 
sentit dir: “no vull saber res de política 
ni de polítics!”. A mi, aquesta resposta 
em molesta. Penso que és el nostre país 
i, ens agradi o no, n’hem d’estar al cor-
rent. Per dissort nostra no sempre els 
que manen ho fan bé, ni els polítics ni els 
banquers. Ens han deixat un país que, 
en lloc de donar bona reputació, dóna 
arcades. I per això em queixo, perquè 
és l’únic que puc fer. Estimo el meu país, 
la meva llengua i em queixo perquè em 
dóna la gana.
Lluïsa Segura Vilalta

L’oli d’Olesa
Finalitza la campanya de recollida i de 
moldre les olives per treure’n l’oli apre-
ciat a Olesa. Sembla que aquesta haurà 
estat una bona anyada, que coincideix 
amb el 100è aniversari de la posada en 
marxa de la “Premsa Nova”, avui Molí 
d’Oli, que predisposa a una celebració 
com cal d’aquest aniversari. Podria ser 
curiós saber quin ambient es respirava 
en aquells anys sobre el cultiu de l’oli-
vera. El poeta olesà Joan Coca ens ho 
reflecteix en la seva poesia publicada a 
“Vida olesana”, l’any 1926:

A la muntanya d’Olesa
Bella muntanya olesana,
qui’t via vist tan ufana,

Somriure
Un any més, des de la Campanya del 
Somriure volem fer públic el nostre 
agraïment a totes les persones que, de 
manera desinteressada, han col·laborat 
en el projecte que duem a terme des de 
fa més de 30 anys.
Gràcies, doncs, a Joguines Puig, a Cal 
Sagalito i a Cal Serra per fer-nos sempre 
bons tractes, a Ca l’Aiguadé per deixar-
nos un any més la seva furgoneta, a 
la gent del Cau per la seva feina, a Cal 
Vila per les piles (les nostres joguines 
no funcionarien sense vosaltres!), a la 
llibreria Núria i a Ardeco’s per les cai-
xes, a l’Ajuntament pel seu suport i per 
la visita reial, al Casal per ser sempre 
al nostre costat i a la Rosa Segura, per 
tots aquests anys i pels que encara ens 
queden! I també moltes gràcies a tots 
els olesans i olesanes que, un any més, 
ens han dut una joguina. Com sempre, 
seguim pensant en tu i, un any més, ens 
n’hem sortit.
Campanya del Somriure

Gràcies
Voldríem aprofitar aquest racó d’agraï-
ments per donar-li les gràcies al Mossèn 
Joan Mata pel seu escrit al full parroquial 
del 15 de desembre passat. En uns mo-
ments com els que estem passant les 
persones treballadores de Santa Oliva, 
que algú faci un comentari positiu en 
vers nosaltres ens fa adonar que no som 
tan dolents com ens volen pintar, ja que 
nosaltres hem lluitat sols per algú que 
fins setembre era nostre i en cap mo-
ment hem deixat d’atendre els residents, 
ni a donar-los tot el que es mereixen amb 
les nostres possibilitats i també algunes 
mancances. En cap moment no hem uti-
litzat el conflicte laboral en el qual estem 
immersos per deixar de fer les nostres 
tasques com a professionals que som, ni 
hem desatès els residents. Encara que 
ara vulguin donar-nos la culpa de tot el 
que ha passat, no cal tornar a dir que 
el problema radica en una mala gestió 
econòmica que va sortir a la llum l’estiu 
del 2010. Nosaltres complíem el nostre 
deure cada dia callant durant dos anys, 
consentint canvis organitzatius que ens 
afectaven negativament, amb l’única 
esperança que tot arribés a bon port, 
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L'entrevista a "Chocolat"
Us presentem el grup musical 
“Chocolat”, uns joves músics molt 
dolços i amb components d’Olesa 
de Montserrat. 

Pregunta: Quan es 
forma el grup musical? 
Resposta: El grup s’inicia a final 
de gener de 2012 amb la Lía i el 
José, els quals formem la idea 
del grup: la formació, l ’estil i 
la imatge personal. A partir de 
llavors, comencem a compondre 
temes propis mentre s’acaba de 
completar la formació, a finals de 
juny, amb l’arribada de la Neus i 
el David, uns joves olesans.

P: Per què el  nom 
Chocolat?
R: Buscàvem un nom curt, d’una 
sola paraula fàcil de recordar i que 
s’associés a una emoció o sensació 
agradable. Així va sorgir el nom “Chocolat” per part 
de la cantant Lía, un nom associat a una sensació de 
plaer, com la que genera menjar xocolata, sensació 
que pretenem que generi la nostra música en el 
públic i, que com la xocolata, sigui difícil de resistir 
a repetir.

P: Amb quin estil  de música us 
definiríeu?
R: El nostre projecte es basa en un estil vintage 
barrejat amb música variada per a tots els públics. 
Des de pop-rock i balades, fins a temes swing o amb 
un toc country. Les lletres principalment són escrites 
en castellà, tot i que alguna versió la traduïm de 
l’anglès al castellà i, fins i tot, al català. Als temes 
no propis, se’ls realitza un gir per tal de donar-los 
el nostre toc “Chocolat”, amb la qual cosa queden 
versionades per complet.

P: Quina música o artistes us han 
influenciat?
R: El que té de bo Chocolat és que cadascú escolta 
música molt variada, des de punk-rock, blues, jazz, 
rock, pop, swing... Per tant, les nostres influències 
són molt diferents i això aporta riquesa i diversitat 
al grup.

P: Qui integra el grup Chocolat? 
R: Està format per quatre músics. David González, 
el guitarrista del grup, que ha participat en diverses 
formacions anteriors com a baixista i és d’Olesa. 
José Sos, el baixista del grup, porta més de vint 
anys en el món de la música com a cantant, i com 
a guitarrista en diverses formacions, a més, és 
compositor. Neus Abayà, la bateria del grup, des de 
petita va començar els seus estudis de música i es 
va iniciar en la pràctica de l’instrument amb diversos 

grups musicals. I, finalment, la nostra cantant Eliana 
Carboneras (Lía) que ja de ben petita va començar a 
estudiar música al conservatori de Castelló, la seva 
ciutat natal, i va continuar formant part de grups de 
música rock i orquestres de ball, a més de participar 
a la banda de música de Vila-real i en una Xaranga 
com a trompetista.

P: Heu editat algun CD o maqueta? 
R: Sí, recentment hem tret una maqueta acte produïda 
amb 5 temes, dels quals quatre són temes propis, 
més una adaptació del tema “Only you”.

P: Quines de les vostres cançons 
defineix el lema del grup i per què?
R: Totes les cançons defineixen la nostra manera 
de pensar, però la cançó titulada “Avui” pensem que 
transmet molt bé el caràcter optimista que volem 
donar i transmetre amb els temes.

P: Teniu algun projecte entre 
mans?
R: Sí, concerts, una sessió de fotos, un videoclip i el 
CD. Estem pendents de l’enregistrament del segon 
videoclip, concretament del tema titulat “Desperta”, 
segurament a la finals de febrer o al març. A la nostra 
pàgina de Facebook podeu informar-vos de totes les 
nostres actuacions i participacions en concursos. 

PD: Els interessats en posar-se en contacte amb el 
grup, podeu trobar més informació al Facebook (Grupo 
Chocolat), per mail a grupochocolat@gmail.com, o 
al canal YouTube (www.youtube.com/grupochocolat). 
El videoclip, el podeu trobar a: www.youtube.com/
watch?v=Yv-s9U_q9cU
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tan poblada d’olivers,
i altres molts arbres fruiters

que’t feien rica i galana!
La teva gran deixadesa

me la miro jo amb tristesa.
¡De quin modo t’han malmès!
Potser no ho seràs mai més
la gran muntanya d’Olesa.
Per tot se veu la ganyota
de l’esbarzé i la canyota

que’t va tornat un hermot,
i aviat algun llopot

s’hi gratará la tinyola.
Per tot arreu ensorrades

se’l veuen les margenades
i abundar el xagarall

que’t va tirant terra avall
deixant soques descolgades.

Abusant de ta paciència,
molts pagesos, amb freqüencia

esporgades te van fent,
i els arbres van malmetent
sense cor ni consciència.

Hi ha oliveres, i no poques,
que sols quasi tenen soques.

¡ Si n’han fet de mal i mal
el xerrac i la destral

manejats per mans tanoqués!
Altres, creient que fan brossa,

per completar la destrossa,
han deixat un teny tendrós,
i esperant que’s fassi gros
han talalt la soca grossa.

I per fi de la desditxa,
qui la muntanya trepitxa

veu tants trossos arrencats,
plens de sots i de forats,

que la pena els ulls esquitxa.
¡Quanta riquesa portaves

amb l’oli que abans rajaves!
¡Si n’obries d’il·lusions!
Avui sols són mesurons

les cargues que abans donaves.
Ja de tu ningú té cura.

Buscant cosa més segura,
els pagesos van deixant

les terres, i es va estroncant
la font de l’agricultura.

I si un jorn, com ja comença,
la crisi va fent-se extensa,
¿en qué ocupar-se podran
els brassos que vagaran?

Sols pensar-ho fa temença.

Què diria ara si visqués els temps ac-
tuals?
Benet Font

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comen-
taris, rèpliques i suggeriments d’interès 
general, respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret de pu-
blicar-les i resumir-les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en aquesta 
edició per falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i 
cognom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. 
S’han d’adreçar al tel.: 635 810 173 o a 
l’a/e: periodic08640@hotmail.com
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Guaita

Incivisme? Irresponsabilitat? Accident? Poden ser moltes coses, però hauríem de ser una mica més 
prudents amb aquestes situacions. Aquest hivern aquest contenidor del barri de Les Planes va acabar 
cremat totalment. El nou contenidor el pagarem entre tots...

08640

  Foto:08640
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L’agenda del febrer

08640

Dissabte 9
Carnestoltes infantil. Pregó al balcó de l’Ajuntament, rua, animació. 
A partir de les 16.30 h.
Festa de nit. Trobada de participants a l’Ajuntament, pregó, rua i pre-
mis. Ball i Festa a la plaça Catalunya. A partir de les 21 h. Inscripció 
per al Concurs de Disfresses, el 9 de febrer, de 20.30 h a 21.30 h. En 
cas de pluja, es suspendrà la celebració.

Dimecres 13
“Xerrem”, tertúlies en català. A les 19.30 h, a la Biblioteca. Organitza: 
CAL Olesa.

Dimarts 15
Conferència “Envelliment feliç amb o sense dependència” amb el Dr. 
Álvaro Guallar, especialista en geriatria. A les 18 h, a la Comunitat 
Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Hora del conte: “Atzars, contes per volar”, amb la Sherezade Bardají. 
A les 18 h, a la Biblioteca.

Dissabte 16
Escacs per a nens i nenes. A les 10.30 h, a la Biblioteca. Organització: 
Associació Escacs d’Olesa. 

Diumenge 17
Teatre: “El fantasma mentider”, amb El Cau de l’Unicorn. A les 17.30 
h, al Casal. Organització: La Xarxa Olesa.

Sardanes a les entitats, per la Cobla Vila d’Olesa. A les 18 h, a la UEC 
d’Olesa. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimecres 20
Nit d’òpera: “Eugene Onegin”, de Piotr Txaikovski. Retransmissió des 
de la Royal Opera House de Londres. A les 20.15 h, al Casal. Orga-
nització: El Casal d’Olesa.

Hora del conte: “Paraules confitades”, amb la Sherezades Bardají, 
per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

Divendres 22
Club de lectura general: “Yo no tengo la culpa de haber nacido tan 
sexy”, amb Eduardo Mendicutti. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Xerrada: “La relació de parella com a protectora de la salut”, a càrrec 
de la psicòloga Roser Batalla Serra. A les 19.30 h, a la UEC. Organit-
zació: UEC Olesa.

Dijous 24
Tradicional calçotada. A les 14 h, a la UEC. Organització: Ariadna.

Dimecres 27
“Xerrem”, tertúlies en català. A les 19.30 h, a la Biblioteca. Organitza: 
CAL Olesa.

Cinema infantil al Casal. A les 17 h, al Casal. Organització: El Casal 
d’Olesa.

Cinema d’autor. A les 19 h, al Casal. Organització: El Casal
d’Olesa.

Dijous 28
Escola de pares i mares. Taller de polseres amb paper, adreçat a les 
famílies amb fills d’1 a 2 anys. Cal inscripció prèvia. A les 17 h, a la 
llar d’infants Taitom. 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per 
les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no 
es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis d’última 
hora.
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En Petit Comitè

Assemblea	General	Extraordinària,	celebrada	el	dia	26		de	gener	en	el	Local	Social,	Alfons	
Sala,42.
En	el	transcurs	de	l’Assemblea	varen	ser	tractats	àmpliament	tots	els	temes	de	l’Ordre	del	
Dia.
Els	punts	destacats	van	ser;	 	 les	Tarifes	i	els	Pressupostos	de	2013.	Els	criteris	que	es	van	
exposar	varen	ser:	
Tarifes	2013,	no	hi	haurà	 increment	en	els	consums	fins	a	25	m3/bimestre,	més	d’aquest	
consum,	 l’increment	 serà	progressiu.	 L’aportació	del	 soci	 es	 va	 fixar	en	2	€/bimestre.	 El	
Pressupost	aprovat,	és	de	resultat	zero.	Equilibrar	despeses	i	Ingressos.	Objectiu;	estalviar	
impostos	i	càrregues	fiscals.
Les	propostes	del	Consell	Rector	varen	ser	acceptades,	per	una	àmplia	majoria.
Una	de	les	exposicions	fetes,	durant	el	transcurs	de	l’Assemblea:
Que	el	cost,	corresponent	al	servei	i	subministrament	d’aigua,	s’ha	esdevingut	una	factura	
on	la	pressió	fiscal	és	de	les	més	creixents.	
Tots	entenem	que	l’aigua,	és	un	element	imprescindible	per	a	la	vida.	Se’ns	fa	difícil	doncs,	
compartir	amb	l’Administració	el	criteri	que	fa	servir	a	l’hora	d’imposar	una	pressió	fiscal	
creixent	per	mitjà	d’aquest	Servei.
La	CMO,	al	llarg	de	la	seva	vida,	145	anys	(els	últims	20	com	a	Cooperativa),	s’ha	mantingut	
fidel	a	la	idea	dels	nostres	fundadors	l’any	1868.
Quan	vàrem	transformar-nos	en	Cooperativa	va	ser,	entre	d’altres	coses,	per	poder	fer	una	
Gestió	pensant	en	les	persones	i	no	solament	en	els	guanys.													
L’economia	Social,	ens	dóna	un	ventall	d’oportunitats	que,	en	situacions	socials	i	econò-
miques		com	les	que	vivim	aquests	últims	anys,	fa	que	un	servei	com	és	l’aigua,	el	puguem	
gestionar	a	un	preu	just.
Són	moltes	les	coses	i	qüestions	que	hem	fet	tots	plegats	per	poder	arribar	a	l’actual	situ-
ació	de	seguretat	i	garantia	del	propi	subministrament,	no	dependent	d’altres	empreses	
de	fora;	Multinacionals.
Cal	doncs,	emprendre	la	gestió	de	2013,	amb	valentia	i	optimisme,	perquè	estem	segurs	
que	el	Servei	Públic	que	desenvolupem,	és	una	presentació	feta	amb	voluntat	de	servei,	
dedicació	i,	perquè	no	dir-ho,	amb	estimació	per	tots	el	Òrgans	Social	que	m’honoro	en	
presidir.
SOM	HEREUS	D’UNA	CIUTADANIA	QUE	RESPECTA	I	ESTIMA	EL	SEU	POBLE.	
Som	fruit	de	les	experiències	viscudes,	però	també,	de	las	heretades.
Joan	Arévalo	i	Vilà	
President	

ACORDS	PRESOS	ASSEMBLEA	GENERAL	EXTRAORDINÀRIA
Del	26	de	gener	a	la	Seu	Social	de	la	Comunitat

Nombre	de	socis	assistents:	
Hi	havia	presents	53	socis	i	4	vots	delegats	inscrits.

ORDRE	DEL	DIA
1.	Salutació	del	President	
2.	Lectura	dels	acords	presos	en	l’Assemblea	anterior
3.	Designació,	entre	els	assistents	de	dos	Interventors	d’Actes,	per	signar-la	en	
el	termini	de	quinze	dies.
Socis:		Sr.	Miguel	Martínez	i	Ojeda					Sr.	Carles	Roca	i	Gotsens
4.	Tarifes	i	Preus	serveis	2013.
Resultat:			Si:	51				No:	2			Vots	en	blanc:	4				Nuls:	0
5.	Aportació	2013.
Resultat:			Si:	52				No:	1			Vots	en	blanc:	4				Nuls:	0
6.	Previsió	tancament	comptable	a	31/12/2012.	Pressupost	exercici	2013.
Resultat:			Si:	54				No:	0		Vots	en	blanc:	3				Nuls:	0
7.	Aportació	obligatòria.	Valor	Títol	2013.
Resultat:			Si:	53			No:	0			Vots	en	blanc:	2				Nuls:	0
8.	Projectes	i	objectius	2013.
Resultat:			Si:	53				No:	0			Vots	en	blanc:	3				Nuls:	0
9.	Suggeriments,	precs	i	preguntes	sobre	els	temes	tractats.
10.	Votació	dels	punts:	4,	5,	6,	7	i	8.Resultat	de	les	votacions.
11.	Gestions	endegades	amb	“Factor	Energia”	per	facturar	el	consum	d’energia	
elèctrica,	domèstica,	als	socis.	Avantatges	socials.	Descomptes.
12.	Ampliació	del	Reglament	Règim	Intern.	Proposta	dels	Òrgans	Socials:
“	Reconeixement	als	socis”.	Lectura	de	la	proposta.	Obrir	període	de	participació,	
suggeriments,	millores,	etc,	a	tots	els	socis.
13.	Presentació	de	la	pàgina	web	renovada.	Oficina	virtual,	consultes	i	impressió	
factures,	historial,	consums,	preguntes,	queixes,	suggeriments,	etc.

El pavelló del CB Olesa: un 
futur incert
El dia 22 de gener de 2013 a la tar-
da, l’Alcalde Salvador Prat rebia una 
telefonada de la Diputada i Regidora 
de CiU, Mercè Jou, a través de la qual 
l’assabentava d’un fet consumat: el 
Pavelló del Club Basquet Olesa havia 
estat subhastat aquell mateix matí. Un 
particular l’havia adquirit en subhasta 
per eixugar una de les càrregues so-
bre el pavelló.
Davant d’aquest fet tan preocupant 
per a l’esport olesà en general, i per 
al bàsquet en particular, l’Equip de 
Govern vol manifestar el següent:
1) Fins el moment de rebre la tele-
fonada abans esmentada, tot i ser 
coneixedors que el Club passava per 
una situació econòmica complicada, 
l’Equip de Govern desconeixia que 
la situació fos tan extrema ni que el 
pavelló sortiria a subhasta.
2) Ni els responsables del Club ni la 
Delegació del Govern de la Generalitat 
de Catalunya a qui el Club ha confiat 
el problema ens van informar de la 
situació abans de la subhasta.
3) El Club de Basquet Olesa és una 
entitat esportiva privada, per la qual 
cosa els seus actius pertanyen als 
socis i, per tant, els seus gestors no 
tenien ni tenen cap obligació de man-
tenir informat el Consistori d’Olesa de 
la seva situació ni de fer-lo partícip a 
l’hora de buscar cap solució.
4) Malgrat que el CB Olesa no està 
sota l’autoritat de l’Ajuntament, el 
fet és que el CB Olesa és una entitat 
amb molta tradició a Olesa i que porta 
molts i molts anys treballant pel fo-
ment de l’esport a la vila, ha format 
a moltes generacions d’esportistes 
olesans, ha donat a conèixer el nom 
d’Olesa arreu i ha donat molts mo-
ments de satisfacció als olesans i 

olesanes. També creiem que el Club 
segueix prestant un servei important 
i d’interès pel Municipi. És per això 
que des del mateix moment que ens 
assabentaven del fet ens hem posat a 
treballar per tal de conèixer les opci-
ons que hi ha per reconduir la situació 
actual cap a una altra que beneficiï el 
comú de la ciutadania.
5) Hores d’ara els nostres esforços 
van encaminats a obtenir informació 
contrastada i veraç sobre l’afectació i 
l’abast de la subhasta, les càrregues 
que hi pugui haver sobre el pavelló i 
sobre l’entitat. També estem treba-
llant per obtenir la màxima informació 
sobre possibles actuacions.
6) Quan tinguem tota la informació 
podrem valorar entre les diferents 
alternatives viables, si les hagués, i 
prendre una decisió que no posi en 
perill la necessària i indefugible esta-
bilitat pressupostària municipal.
7) Esperem també que, al més aviat 
possible per tal de poder fer la feina 
abans esmentada els responsables del 
Club de Basquet Olesa ens vulguin in-
formar amb dades dels detalls de tot 
el procés dels darrers mesos que ha 
acabat amb la malaurada subhasta 
del Pavelló.
8) També hem sol·licitat als respon-
sables del CBO que informin els seus 
associats de l’actual situació econò-
mica i patrimonial mitjançant la con-
vocatòria urgent d’una Assemblea 
extraordinària
Per acabar, volem garantir el compro-
mís de mantenir puntualment informa-
da la ciutadania de l’evolució dels fets 
i de les decisions que s’hagin d’anar 
prenent per part d’aquest consistori.
L’Equip de Govern
 
Cessat
L’olesà Salvador Jorba ha estat subs-

tituït del càrrec de delegat del Go-
vern a la demarcació de Barcelona en 
favor de Fernando Brea. Jorba, que 
va ser nomenat a principis de gener 
de 2011, era l’únic delegat territorial 
dels democristians juntament amb 
Jordi Casas, representant a Madrid. 
Segons Jorba, el partit ha decidit que 
necessita un altre tipus de perfil per 
al càrrec i admet que ha estat “una 
sorpresa” aquesta decisió de cessar-
lo del càrrec, però l’accepta sense 
problema.

JNC Olesa
Des de fa 2 anys, a Olesa hi ha el col-
lectiu de la JNC-Olesa de Montserrat. 
Però que és la JNC? La Joventut Na-
cionalista de Catalunya és una orga-
nització juvenil, nacionalista i catalana 

que treballa per assolir la llibertat i 
igualtat de Catalunya amb la resta de 
pobles sobirans del món, a través de 
l’exercici del dret a l’autodeterminació 
de Catalunya.
La JNC lluita per la plena sobirania de 
Catalunya perquè creu en l’existència 
d’una nació catalana, ni millor ni pitjor, 
però sí diferent, que té dret a la seva 
pervivència com a poble. Pervivència 
que perilla per la situació desfavorable 
de la seva llengua i cultura, propiciada 
per l’Estat espanyol i l’Estat francès. 
La nostra tasca és, doncs, treballar 
per la seva recuperació.
D’altra banda, com a catalans i com 
a demòcrates, estem compromesos 
amb la defensa rigorosa i sistemàti-
ca dels drets humans, del medi am-
bient, de la tolerància, de la llibertat, 
de la igualtat entre homes i dones, del 
progrés econòmic, del benestar social, 
etc. La JNC s’organitza en tota l’àrea 
del Principat de Catalunya per tal de 
ser una eina eficaç en la reconstrucció 
nacional de Catalunya dins l’àmbit dels 
Països Catalans.
La Joventut Nacionalista de Catalunya 
és un cas atípic dins del ventall d’or-
ganitzacions polítiques juvenils de 
Catalunya perquè gaudeix d’entitat i 
sobirania pròpies, encara que el seu 
origen i la seva trajectòria es vinculin 
amb Convergència Democràtica de 
Catalunya.
Per això, volem convidar a tots els jo-
ves d’entre 16 i 30 anys, que estiguin 
disposats a col·laborar, que es posin 
en contacte amb nosaltres mitjançant 
el Facebook JNC-Olesa-de-Montserrat 
o el Twitter JNC Olesa.
JNC Olesa

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: 
periodic08640@hotmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.
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Esport olesà
Olesà premiat
L’olesà Pau Jareño Salcedo, de 15 anys, 
jugador base en el bàsquet Assignia 
Manresa, ha participat en el torneig eu-
ropeu Sabonis Team 97 CUP 2012, que 
es va disputar del 27 al 29 de desembre 
passats a Kaunas (Lituània). En Pau ha 
estat reconegut com un dels cinc millors 
jugadors del torneig i va obtenir un trofeu 
per aquest reconeixement. L’equip man-
resà va quedar en quarta posició després 
de guanyar l’equip danès i ucraïnès. Els 
equips participants de la seva catego-
ria són: Sabonis i Aisciai (Lituània), 
Kiev (Ucraïna), Vaerlose (Dinamarca), 
WKK (Polònia), Salva/Rock (Finlàndia) 
i Meshcheryakov (Bielorússia).

Debut
Tres patinadores olesanes debuten al 
Campionat de Barcelona de Xous. El 
passat diumenge dia 20 de gener, al pa-
velló poliesportiu del Garraf, a Vilanova 
i la Geltrú, l’Annabel Medina, la Júlia 
Quer i l’Anna Quer van debutar com a 
patinadores en l’espectacular modalitat 
de xous amb els seus clubs respectius. 
L’Annabel, amb el CPA Sant Ramon de 
Vilafranca, va participar en la categoria 
de xou petit; l’Anna i la Júlia, amb el CPA 
Tona, van participar en les categories ju-
venil i xou gran. Les juvenils van quedar 
campiones de Barcelona i les de xou gran, 
sotscampiones. Un inici prometedor de 
la temporada 2013, que continua amb la 
cita del Campionat de Catalunya el pro-
per cap de setmana del 9 i 10 de febrer. 
El CPA Olesa s’ha mostrat molt orgullós 
per aquest debut de les patinadores en 
el món del patinatge de xou. Actualment, 
l’Annabel (encara patinadora a Olesa) i 
la Júlia fan d’auxiliars d’entrenadors al 
club de la nostra vila, mentre que l’Anna 
ha deixat del tot la pràctica en modalitat 
individual i ara només té fitxa amb el 

CPA Tona. 
El mateix cap de setmana, 14 de les pati-
nadores del club en la modalitat individu-
al van participar al VI Trofeu de patinatge 
artístic Vila de Molins de Rei i van obtenir 
tres pòdiums; la Laura Asensio en figures 
obligatòries va quedar tercera a certificat 
i la Maria Cantarell va quedar primera 
a lliure d’Iniciació B i tercera a figures 
obligatòries, també d’Iniciació B. 
El CPA Olesa ofereix les modalitats de 
patinatge artístic individual lliure i figures 
obligatòries, solo dance i patinatge per 
a adults. Si voleu informació sobre qual-
sevol d’aquestes modalitats consulteu el 
web del club: www.cpaolesa.es 

Duatló
El passat diumenge 20 de gener es va 
celebrar la I Duatló Olímpica de Rubí, 
una de les poques probes olímpiques 
d’aquesta modalitat que es celebra a 
Catalunya. Les distàncies van ser les 
següents: 10 km d’atletisme, 40 km en 
bici en un circuit de dues voltes de Rubí 
fins Sant Quirze, i 5 km més corrent. En 
total van participar 281 triatletes, entre 
els quals hi ha els olesans Enrique del 
Rey (Club Slot) i Feliciano García (Triatló 
Olesa), que van acabar 38è i 98è, res-
pectivament.

Tir amb arc
La localitat de Castellar del Vallès, en 
l’espai Tolrà, rep sota l’organització de 
la FCTA el XLVI Campionat de Catalunya 
i VI Campionat Para-Archery, que ha 
tingut la major participació de l’historia, 
en tan sol una jornada, amb 192 espor-
tistes que proclamen a vint-i-sis nous 
campions de Catalunya. El president i 
olesà Francesc Altarriba (FCTA) amb 
membres de la junta directiva i amb 
Josep Giménez (president FCEDF) van 
fer el lliurament de premis. Hi ha per des-
tacar les 3 medalles d’or aconseguides 

en arc recorbat per Sergio Llamas en el 
campionat Para-Archery en sumar 490 
punts i acabar 9è a la general absoluta. 
També Marta Alarcón es la campiona 
amb 346 punts, ha acabat quarta de la 
general i es queda a tan sols 8 punts de 
la medalla de bronze a l’absolut. Agustín 
Cubero, en el Para-Archery, és medalla 
de plata amb 425 punts i ha finalitzat 12è 
a la general absoluta. Altres destacats: 
Carlos Alcázar, que a la categoria Infantil 
es proclama campió amb la millor marca 
personal de 533 punts. En femení, Mar 
Granero és medalla de plata amb 502 
punts. Al segon lloc, un altre olesà, Aitor 
Bautista, que també millora la marca per-
sonal i suma 493 punts. En la categoria 
dels més petits, Raül Crespo és el nou 
campió de Catalunya amb 268 punts i 
manté la seva regularitat. En categoria 
cadet, Adriana Pla es 2a amb 450 punts. 
Jaume Abayà és bronze en guanyar per 
6-2 a Roger Hermosillas (Caldes). En 
Aleví masculí, Nil Saumell és medalla de 
plata per realitzar una brillant competició 
amb marca personal de 502 punts. En 
aquesta categoria, Bran Rodríguez es 

queda a només 6 punts de la medalla de 
bronze. En benjamí, Arnau Granero, amb 
una magnífica marca de 268 punts és 
medalla de bronze. En aquesta categoria, 
Marc Teruel és 7è amb 186 punts i Joan 
Molina, que debuta com arquer, és 8è 
amb 176. En la categoria dels més petits, 
cal destacar la participació de Clara So-
berbio, que assoleix la medalla de plata 
amb 228 punts, a només 11 punts de la 
campiona. L’olesana va tenir un bonic frec 
a frec per la lluita del títol amb l’arquera 
de Tarragona, Iria Pana. En la categoria 
dels nens, acaben empatats a 227 punts 
Roc Rubio i Gerard Teruel.
Pel que fa a la resta de companys en sè-
nior masculí, hi ha Salvador Adrián, que 
acaba 7è de la general. En cadet mas-
culí, Dicson Díaz és 6è. En infantil, Joel 
Amores és 4t amb 342 punts. En aleví 
femení, Judith Teruel també es 4a amb 
488 punts i es queda a només 8 punts 
de la medalla de bronze. En categoria 
de novell, un altre arquer que hi debuta, 
Juan Luís Molina, és 8è amb la brillant 
marca de 522 punts.

L'olesà Feliciano García, satisfet després del resultat a Rubí  Foto:FGB

L'olesà Pau Jareño amb xandall vermell  Foto:JLA Els arquers olesans al Campionat de Catalunya  Foto:JLA
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Empreses i serveis
Ajut
A l’associació Dones i Progrés estem 
preparant un projecte de botiga 
solidària per tal de poder continuar 
oferint activitats a les dones d’Olesa 
i suport a les víctimes de violència 
de gènere. Cada cop tenim menys 
recursos degut a les retallades de 
les administracions i queda molta 
feina per fer. Necessitem material 
per vendre, prestatges i penjadors 
per col·locar el que ja tenim. Si teniu 
pensat desfer-vos de coses de casa 
que no vulgueu i que estiguin en bon 
estat us agrairem moltíssim que ens 
ho feu arribar. Podeu contactar amb 
nosaltres per missatge privat o a 
doniprog@terra.es

Viatge
Amb motiu del 30è aniversari de 
l’agermanament entre les poblacions 
de Weingarten-Baden (Alemanya) i 
Olesa de Montserrat, el comitè dels 
agermanaments organitza un viatge 
en avió a Weingarten del 18 al 21 de 
juliol. Les places són limitades i, per 
tant, és molt important comunicar la 
intenció de participar en el viatge al 
més aviat possible al telèfon de l’Ajun-
tament (93 778 72 00, Alcaldia) abans 
del dia 28 de febrer. El preu del viat-
ge està per determinar en funció del 
nombre de persones interessades.

Aplicació útil
Les entitats olesanes ja tenen a la 
seva disposició una aplicació per 
mòbil que pretén convertir-se en 
l’agenda digital lúdica i cultural de 
referència a Olesa. Es tracta d’una 
iniciativa privada però gratuïta, im-
pulsada per l’olesà Dani Martínez, que 
facilita a les pròpies entitats el conei-
xement del calendari previst d’acti-
vitats i, sobretot, difondre’l entre la 
ciutadania. Ara per ara, només està 
disponible per a mòbils amb sistema 
Android i té per nom “Olesa Viva” 
(www.olesaviva.webnode.es).
 
Guanyadora
El passat divendres 11 de gener, la 
presidenta de l’Associació de Boti-
guers i Comerciants d’Olesa, Montse 
Camps, va fer entrega del premi de 
la Campanya de Nadal promoguda 
per l’associació “Rasca i guanya”. 
La guanyadora va ser Rosa Maria 
Capafons.
Des de l’associació, agraïm el suport 
de tots els associats, així com dels 
olesans que han acollit amb il·lusió 
aquesta nova campanya de la nostra 
entitat, fent possible un nou èxit.
Volem recordar-vos que el proper 
diumenge dia 3 de març encetarem 
la campanya de Fires d’aquest 2013 
amb la tradicional “Fira Març”.
Associació de Botiguers i Comerciants 
d’Olesa

Oulet
Noa ha canviat, ara es Oulet. Hi pots 
trobar les marques Miss Sixty, Smash, 
Levi’s, Desigual, Calvin Klein, Diesel, 
Guess i més. Són al c/ Lluís Puigja-
ner, 18.

Reunió
L’Associació de Veïns i Veïnes del 
Casc Antic convoquen l’assemblea, 
que tindrà lloc el proper dissabte, 16 

de febrer, a les 11.30 h, a l’edifici de 
Cal Rapissa (c. Ample, 16). L’ordre del 
dia serà: 1) nou local a Cal Rapissa, 
2) estat de comptes, 3) renovació de 
la junta, i 4) precs i preguntes. En 
acabar l’assemblea es compartirà un 
aperitiu i es mostrarà el nou local de 
l’associació.

No a l’euro per recepta
Les farmàcies olesanes (i les ca-
talanes) han deixat de cobrar amb 
“normalitat i sense incidents” la taxa 
de l’euro per recepta, des que es va 
suspendre el cobrament per una or-
dre de suspensió cautelar del Tribunal 
Constitucional (TC) a petició del Go-
vern espanyol. S’espera que l’enfron-
tament entre el govern català i l’es-
panyol no comporti un nou maldecap 
per a farmàcies i usuaris, en el sentit 
que no es deixi de cobrar ara la taxa 
per tornar-la a implantar en breu, a 
més, amb caràcter retroactiu.

Tallers
El Departament de Joventut de 
l’Ajuntament ofereix tallers per a 
joves d’entre 12 i 35 anys. L’oferta 
comprèn Scrappbooking, eines co-
municatives i habilitats socials en el 
procés de recerca de feina, Fotografia 
I i II, Instagram exprés, edició de ví-
deo, converses en anglès i francès i 
costura de supervivència. Per a més 
informació, passeu per Cal Mané de 
16 a 21 hores o entreu al Facebook: 
Info Jove Cal Mané.

Jazztel
Durant aquest mes de febrer obrirà 
una nova botiga a Olesa. Es tracta de 
Top-Móvil Jazztel i estarà situada al 
carrer Jacint Verdaguer, 11. Oferei-
xen altes de línies de telefonia fixa 
i ADSL de Jazztel, (empreses i par-
ticulars) i Internet de prepagament 
amb connexió USB. Hi podeu trobar 
targetes prepagament per a telefonia 
mòbil i també fan recàrregues a mò-
bils de qualsevol operador nacional 
i internacional. També disposen de 
terminals mòbils alliberats, electrò-
nica, accessoris i complements entre 
altres coses. 

Nany
En aquests temps de crisi, la Per-
ruqueria Nany ofereix productes de 
qualitat i professionals, noves tècni-
ques, colors exclusius i el millor de 
tot és que a preus increïbles. Preus 
dels dies normals: rentar i pentinar, 
11,50 €; tenyir i pentinar, 22 €; te-
nyir i metxes i pentinar, 35 €. Oferta 
dissabte per cabells llargs: només 
tallar, 10 €; tallar i pentinar, 20 €; 
rentar i pentinar, 17 €; tenyir i pen-
tinar, 26 €; tenyir, metxes i pentinar, 
41 €. De dimarts a dijous, ofereixen 
ofertes especials. Consulta l’anunci 
en aquesta edició o informa-te’n al 
carrer República Argentina, 5. Tel.: 
93 778 4507.

Consells per a la salut
La dietètica l’Espígol, amb més de 25 
anys al vostre servei, us pot acon-
sellar dels productes que són més 
convenients prendre segons l’època 
de l’any, com ara la gelea reial per als 
canvis d’estació, la Equinàcea per a 
les defenses a l’hivern; també el lle-

vat de cervesa, el pol·len, el germen 
de blat, la lecitina de soja, el magnesi, 
etc. Us pot explicar cada producte, les 
seves propietats i per què és acon-
sellable prendre’l, amb la finalitat de 
fer una medicina de prevenció. Per 
altra banda, també us ofereixen un 
bon professional per als massatges de 
tot tipus de malalties, contractures, 
mala circulació, lumbàlgies i dolors 
cervicals. Per a més informació, són 
al carrer Jacint Verdaguer, 13. Tel.: 
93 778 2728.

Al tapeo
La cerveseria Al Tapeo ofereix pinxos 
bascos, tapes casolanes, entrepans 
especials, torrades XXL, i els seus 
menús diaris són a 8,50 € i a 12,50 
€ els migdies dels caps de setmana. 
L’adreça és Lluís Puigjaner, 48 (Els 
Clossos). Tel.: 93778 1840.

Xics i petits
El passat 25 de gener va obrir “Xics i 
petits”, la nova botiga de roba i com-
plements per a nens de 0 a 16 anys. 
Pots gaudir del 5 % de descompte per 
aturats, famílies nombroses i mono-
parentals, i estan treballant per poder 
oferir un 10 % de descompte a les 
escoles, llars d’infants mitjançant l' 
AMPA d'aquestes. L’adreça és: c. An-
sem Clavé, 111. Tel.: 93 117 6123.

A escena...
Alguns olesans ja s’han estrenat com 
actors i actrius professionals a “La 
Klaketa”, l’agència de representació 
d’artistes olesana, a càrrec de Jeni 
Poquet. Aquesta productora ha obert 
un camí perquè molts dels artistes 
locals amateurs puguin guanyar-se la 
vida fent el que els agrada. Hi ha tan-
ta sortida laboral, que properament 
obriran cartera a Madrid. Felicitats, 
doncs, per a “La Klaketa” i per als 
nostres artistes!

Curtmetratges
La Passió d’Olesa ha obert el perío-
de per a participar a la 2ª edició del 
concurs de curtmetratges “Fes teva 
la Passió”. Aquest any s’ha ampliat 
el període d’inscripcions i també 
el temps màxim que poden durar 
els treballs per facilitar la feina als 
realitzadors. En aquesta edició, els 
curts han de durar entre 30 segons i 5 
minuts i tenen l’obligació, també com 
a novetat d’enguany, que en algun 
moment aparegui tant la web de La 
Passió com el seu logotip. El guanya-
dor es donarà a conèixer el proper 
5 de maig, dia en què es realitzarà 
el dinar de col·laboradors de final de 
temporada.
La data límit per presentar els 
curtmetratges és el 15 d’abril. Per a 
més informació, visiteu la web de La 
Passió d’Olesa www.lapassio.cat.

Cursets d’esquí
El Centre Muntanyenc i de Recerques 
d’Olesa organitza la 33a edició dels 
cursos d’esquí a Andorra. Amb l’ob-
jectiu de reduir el preu i facilitar les 
coses als olesans que hi vulguin anar, 
l’entitat ha reduït un dels cinc dies que 
es pujava a esquiar i una de les tres 
hores que es realitzaven amb un mo-
nitor d’esquí de la mateixa estació. Els 
diumenges triats per pujar a esquiar 

són el 3, 10, 17 i 24 de febrer.
Tot i aquestes variacions comentades, 
el format no varia respecte anys an-
teriors. Sortida a dos quarts de 6 del 
matí des de la Plaça de l’Oli d’Olesa, 
mitja hora més tard del que es feia 
anys anteriors, i inici de l’esquiada és 
a les 10 del matí fins les 5 de la tarda. 
Aquest any es realitzaran dues hores 
de curs amb un monitor d’esquí, una 
hora menys que l’any passat.
La pista triada per realitzar aquests 
cursos és la de Pal Arinsal, situada a 
Vallnord, Andorra.
Tots aquells que vulguin més informa-
ció poden acostar-se al local de l’en-
titat, al carrer Església, els dimarts, 
dijous i divendres entre les 18 i les 
21.30 hores.

And the winner is...
La pel·lícula “Els nens salvatges”, 
produïda per l’olesà Pep Amores, ha 
estat nominada amb vuit candidatu-
res als premis Gaudí lliurats el passat 
3 de febrer per l’Acadèmia del Cinema 
Català. De les vuit nominacions, no-
més n'ha guanyat una l'Àlex Monner 
com a millor protagonista masculí. 
Enhorabona!
 
Recollida
El col·lectiu “Sí importa qui ets, sí 
importa el que fas” ha recull 1.589 
quilos d’aliments (1.502 litres de llet 
i 87 quilos d’altres aliments) durant 
la recollida dels passats 1 i 2 de fe-
brer. L’objectiu principal de la reco-
llida, a les portes dels supermercats 
d’Olesa, era assolir els màxims litres 
de llet possible perquè les existència 
d’aquest producte a la seu del Volun-
tariat Vicencià eren realment escas-
ses. És probable que a principis del 
mes de març tornin a realitzar una 
actuació com aquesta.
 
Horts de Lleure
Si estàs interessat a tenir el teu propi 
hort, Jané Preses et lloga parcel·les 
de 30 o 40 metres per conrear sota 
els principis de l’agricultura ecològica. 
Planta ara, per recollir a la primavera-
estiu, les teves pròpies hortalisses. 
Passa a visitar-los a ctra. C-55, km 
2,2 (entre Abrera i Olesa). Tel. 609 
793 210 o 655 894 320 o visita el seu 
web: www.gaudeixdelteuhort.cat
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Classificats
Treball
Chica busca trabajo para los fines de 
semana, noches y festivos, para cuidar 
personas mayores. 
Tel.: 671 865 742, 628 865 952.

Busquem comercials a comissió per vi-
sitar empreses i particulars oferint els 
serveis i productes de Jazztel. Depen-
dran directament de la botiga franquícia 
de zona i tindran formació a càrrec de 
l’empresa. Concertar entrevista al tel. 
649 975 832 (Francesc).

Busco universitari/ària que hagi cursat 
el batxillerat tecnològic o científic per 
poder fer classes particulars un parell 
de tardes a la setmana. El telèfon és el 
647 467 714.

Somos un matrimonio y nos ofrecemos 

de internos para realizar todas las tareas 
del hogar y el mantenimiento de la casa 
en general; también cuidamos a perso-
nas dependientes. Tenemos experiencia 
y referencias. Tel.: 670 577 346 (Ángel 
y Nelly).

Venc piano vertical Sauter, lacat negre, 
fabricat l’any 2000. Preu: 3.500 € (un de 
nou val 7.000 €). En perfectíssim estat! 
Tel. 650 752 424 (Sergi).

Soy irlandés y me gustaría estudiar es-
pañol. Busco alguien para clases parti-
culares. Tengo un nivel muy bajo. Mi mail 
es: gallaghero@hotmail.com (Owen).

El Servei de Promoció Econòmica 
d’Olesa necessita cobrir els següents 
llocs de feina: operari/ària de neteja, 
planxista industrial, enginyer de qua-

litat i metrologia, auxiliar de geriatria, 
carnisser (obrador càrnic), auxiliar 
administrativa comercial, peons de la 
construcció, i oficials de primera de la 
construcció. Per a més informació, el 
telèfon de Promoció Econòmica és el 
93 778 0050, ext. 2402.

Doy clases de guitarra particulares a 
muy buen precio, asequibles para todo 
el mundo. Cualquier estilo y cualquier 
nivel. ¡Anímate! Tel.: 625 090 065.

S’ofereix dona de 40 anys per cuidar 
nens, matins i tardes. 
Tel.: 659 244 831 (Iolanda).

Automotor
Se venden dos plazas de aparcamiento 
en la calle Metge Carreras, para coche 
mediano, a 7.500 euros cada una (ne-

gociable). Tel.: 93 778 0360.

Se alquila plaza de aparcamiento en la 
zona de La Central. Precio: 50 euros. 
Tel.: 685 313 178.

Necesito remolque de 750 a 1.000 kilos y 
local para almacén. Tel.: 626 802 742.

Es ven pàrquing de 10,7 m2 al c. Jaume 
de Viver (zona La Central). Preu: 
13.500€. Tel.: 667 377 838.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, 
només ens has d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08640@hotmail.co
m o al tel. 635 810 173. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis de preus 
o modificacions de les ofertes. Els anuncis 
romandran publicats un mes i, si es volen 
repetir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Per molts anys !

08640

Angels Campoy Lozano (51), Anna Maria Garcia Gibert (83), Antoni Boada Juncosa (36), Antonio López Ferrera (57), Antonio Vicente Moreno (65), Arnau 
Mollón Casado (9), Beatriz Díaz Manzanares (23), Beatriz Gómez (53), Bernat Durán (44), Cándido Colom Solsona (82), Carmelo Sánchez Sánchez (58), Celia 
Freniche García (44), Conxita Safont Comelles (83), Daniel Abril Escolano (37), Dèlia Almirall Vilà (28), Eduard Sanmartí, Emili Bayona Gibert (48), Eusebio 
Ortiz Serrano (88), Faustino García Aylagas (93), Felisa Guillem Gil (78), Florencio Codina Gorro (86), Francisca Castrillo Cordero (75), Francisco Corchado 
Gonzalez (100), Francisco Chicón (84), Francisco José Arjona (50), Gabriel Cassi Sales (82), Helena Escolà Boada (26), Helena Oleart Playà (18), Isabel 
Carreño Moreno (73), Jaume Morera Castelltort (92), Joan Arévalo (70), Joan Segura Rius (52), Joan Torres Vicente (14), Joana Pérez López (4), Jonathan 
Sánchez Esteban (29), Jordi Jorba Picañol (49), Jordi Pinyol Guamis (35), Josep Arjona Romero (47), Josep Carrera Jolis (46), Josep Carrique Montoya (83), 
Judit Echenique Martínez (34), Júlia Ayguadé Canals (89), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (76), Lluís Reche Gil (19), Macaria García Guerra (87), 
Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró (18), Marga Arévalo Alvarez (44), Maria Bruquetes Graells (93), Maria Galcerán Alavedra (57), María Manzanares Amaro 
(61), Maria Rosa Altarriba Fernández (49), Maria Rosa Margarit Tobella (52), Marta Caballé Martínez (39), Melchor Cano Morales (54), Miguel Guillamón 
Casanovas (85), Miguel Navarro Mancebo (79), Miquel Aiguadé Ballús (64), Miquel Jorba Picañol (49), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (42), 
Montse Boada Sastre (78), Montserrat Cherta Batet (89), Nerea Barragán Lozano (12), Nil Segura Monfort (11), Núria Llimona Alemany, Núria Piqué Pinto 
(82), Paquita García Caballé (46), Paquita Gibert Juventeny (78), Pere Camats Cabré (40), Pere Camats Planas (75), Pilar Moser (56), Pol Aceña Foguet 
(20), Rosa Volta Segura (91), Sebastià Vilà Fillola (58), Sergio Ibáñez Poble (31), Sofía Lujano Valdivias (95), Teresa Estruch Mura (72), Toni Rosa Ferrer 
(6), Valentina Marta Carrasco (96), Vicenç Mata Torres (89), Xavier Armengou Safont (39).

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de treu-
re’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic, 
demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@hotmail.com, 
amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.
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