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Constantment escoltem que la
informació és imprescindible per a
prendre decisions, que és indispensa-
ble a l�hora de triar, que ens hem de
mantenir informats i estar alerta davant
dels intents de desinformació. És
veritat, la informació és més que
necessària. I n�hi ha en abundància,
però es troba dispersa. Amb 08640
intentem recollir-la per convertir-la en
una eina de treball, en l �agenda
d�activitats i esdeveniments d�interès
general per a tots els olesans.

Amb aquest mitjà es pretén establir un
vehicle fluït de comunicació entre els
habitants d�Olesa, amb la finalitat
d�enfortir els vincles socials i culturals
del poble.

Al llarg de les diferents seccions, 08640
conté informació sobre les activitats que
es desenvoluparan durant el mes de
sortida del mateix. A Portada es troba
la informació i la activitat més desta-
cada del mes; L�agenda és el detall de
les activitats i esdeveniments del poble.
Va passar és un resum dels
esdeveniments d�actualitat més
transcendents i L�informatiu informa
sobre futurs projectes, problemàtiques
actuals i notícies d�interès general;
Correu conté el vostre espai amb
opinions, cartes i demandes;
Passaport té una petita entrevista a
un personatge del poble que estigui
treballant, estudiant o simplement
vivint fora del poble; Per molts anys
publica els aniversaris d�olesans; La
dada informa sobre alguna dada esta-
dística d�interès general. A Guaita! es
qualif iquen algunes  actituds,
tendències, activitats o conductes, i
finalment l�efemèride del mes té el seu
lloc a l�apartat El dia.

Com el seu nom indica, 08640 planteja
convertir-se en el mitjà que col·labori
en l�enfortiment de la identitat com a
poble i afavoreixi la difusió de les
accions individuals i col·lectives dels
olesans, el moviment associacionista,
les forces polítiques, els grups de barri,
juvenils, de dones i esportius i les
iniciatives privades.

Benvinguts a aquestes pàgines, on
esperem iniciar amb vostès un vincle
estret, durador i participatiu. Els
esperem tots els mesos!

08640

La secció de teatre de la Unió
Excursionista de Catalunya (UEC
Olesa) organitza el XX Concurs
de Teatre Amateur Vila
d�Olesa i celebra aquest
aniversari amb una Exposició re-
trospectiva de cartells i
fotografies inaugurada el
dissabte 26 de setembre i que
es podrà visitar fins al final del
concurs.

El jurat qualificador està integrat
por Josep Quer i Pujol, Joan Vilà

i Jovè (en representació de La
Passió); Bienve Vallès i López i
Andreu Avel·li Font Pujol (en
representació del Casal); Jaume
Farrés Boada (per la companyia
de Teatre Daina-Isard); Rafel
Ferragut i Vidal (per el Grup de
Teatre d�Abrera), i Mercè Viñas i
Duran, Montserrat Samper i
Castany, Rossi Hita i Fernández
i María Egea i Munté (en
representació de la UEC).

Programa:

3 d�octubre:
Germans de sang, de Willy Russell
(adaptació catalana: Albert Mas-Griera
i Oskar Frendo)
Agrupació Cultural Mossèn Cinto
Verdaguer de Viladecans

10 d�octubre:
Fum, fum, fum, de Jordi Sánchez
Grup de Teatre la K-mama de Calafell

17 d�octubre:
Els tres mosqueters, d�Alexandre
Dumas
(adaptació de M. Teresa Soler)
Grup de Teatre Joventut de la
Faràndula, de Sabadell.

24 d�octubre:
Txejòvia, d�Anton Txejòv
Grup de Teatre Nyoca, de l�Ametlla del
Vallès

31 d�octubre:
Yerma, de Federico García Lorca
(adaptació de Juan Bayona)
Grupo �Skaena 5 Teatro�, de
Villaviciosa de Odón (Madrid)

7 de novembre:
Un dels últims vespres de Carna-
val, de Carlo Goldoni
Grup Pierrot Teatre, de Centelles

14 de novembre:
Ser o no ser, d�Ernst Lubitsch
(adaptació de Xavier Torres)
Grup de Teatre Mutis pel fons, de
Granollers

21 de novembre:
Les alegres casades de Windsor,
de William Shakespeare
(versió catalana de Josep María de
Sagarra)
Grup de teatre Blaugrana Scena, de
Sant Feliu de Codines.

Totes les representacions seran al
Teatre Olesa els diumenges a les 6 de
la tarda.

Per a més informació:
UEC - Olesa de Montserrat
c/ Vall d�Aran 2
tel/fax: 93 778 29 52
uecolesa@terra.es, uec@olesam.com
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L�informatiu

Va passar

L�agenda d�ocParticipació Ciutadana
Amb la voluntat d�obrir al màxim la
participació de les ciutadanes i ciutadans
en les decisions municipals, l�Ajuntament
ha desenvolupat, conjuntament amb les
entitats i associacions de la població, un
Reglament de Participació Ciutadana
que ja ha estat reconegut, per altres
institucions, com a un dels més oberts que
existeixen. Paral·lelament, s�han creat di-
versos consells sectorials com ara el de
cultura i festes, esports, solidaritat i
cooperació, de barri, de benestar social o
de joventut entre altres i s�ha creat també
el Consell General de Participació que
engloba representants de tots els consells
sectorials.

Parc de l�Estatut
La urbanització del Parc de l�Estatut cada
cop és més a prop, i des de l�ajuntament
s�ha decidit realitzar-la a través d�una
proposta força original. Es tracta d�un
concurs d�idees, a través del qual els
ciutadans i ciutadanes podran opinar so-
bre com hauria de ser el Parc de l�Estatut,
i presentar les seves propostes sobre
aquest projecte. D�aquesta manera, es vol
aconseguir la participació ciutadana en
aquest projecte urbanístic. Un jurat
qualificat serà qui decidirà el projecte
guanyador. La documentació es pot pre-
sentar a l�Ajuntament fins al divendres 15.

Gats i gossos
A partir de aquest mes, des de la regidoria
de Sanitat es vol tornar a posar en marxa
les diverses campanyes de conscienciació
i sensibilització pel que fa a la tinença
d�animals domèstics; i molt
especialment, pel que fa a la convivència
dels animals amb els ciutadans de la vila.

Riera de Can Carreras
L�Ajuntament vol arribar a un acord amb
l�Agència Catalana de l�Aigua (l�ACA) i
l�empresa encarregada de la construcció
dels pisos en el solar de la Fundació Agrí-
cola Olesana, per tal de cobrir un nou
tram de la riera de Can Carreras.
Concretament, amb aquest projecte es
podrien cobrir 37 metres de la riera en el
seu pas pel nucli urbà, per tal de millorar
la seguretat en la circulació i per evitar
pudors als veïns de la zona.

Aire regulat
Una nova ordenança municipal regula la
instal·lació d�aparells d�aire
condicionat i d�antenes. L�objecte de
l�ordenança és regular la instal·lació dels
aparells de cl imatització, de
condicionament d�aire i de les antenes tant
parabòliques com d�altres tipologies, per
evitar la degradació que comporta la seva
instal·lació quan són visibles des de la via
pública.

Educació
La quarta escola i el nou Institut es
comencen a dissenyar. L�Ajuntament ha
acordat amb el Departament
d�Ensenyament de la Generalitat, la
construcció del nou Centre d�Educació In-
fantil i Primària (CEIP) a un terreny al
costat de les Torres de Cal Vicentó, mentre
que l�institut es construirà a la zona dels
Closos.

Recollir
Fins el 30 de novembre es realitzarà una
recollida de material escolar per a nens i
nenes de diferents països. Es poden por-
tar quaderns, llibretes, bolis, maquinetes
i gomes. Està organitzat per Correus i
Unicef.

Xarxa
El dissabte 11 de setembre, desenes de nens
i nenes van participar a la divuitena Fira
de Jocs, organitzada per la Xarxa d�Olesa,
instal·lada al Parc Municipal, que va comptar
amb un espectacle d�animació infantil.

Conveni
L�alcalde d�Olesa Joan Rota i el director ge-
neral de la Fundació Abadia de Montserrat
2005, Josep Sinca, han signat un conveni
que pretén establir oficialment la participació
del poble olesà en les accions i activitats
que es duran a terme amb motiu de la
celebració del mil·lenari de l�abadia, el 2025.

En conjunt
L�Entesa dels Olesans � ICV i el Bloc
Olesà � EUiA han fet pública la seva
intenció de presentar-se conjuntament a les
properes eleccions municipals a l�acte que
van organitzar el 19 de setembre al Teatre
Olesa. Durant l�acte els dos partits van po-
sar de manifest les seves crítiques envers
l�actual equip de govern, i quines haurien
de ser les línies a seguir, segons les
formacions, per tal d�aconseguir millores
importants per Olesa.

Escola de Música
El nou curs a l�Escola Municipal de Músi-
ca d�Olesa es presenta amb diversos
canvis, per exemple, l�eliminació de les
classes individuals d�instrument, una decisió

que es va prendre per part de l�escola per
tal de refermar les classes col·lectives i po-
tenciar el treball en grup, però que en alguns
casos no va ser ben acceptada per part del
col·lectiu de pares i mares.

Més verd
La placeta de can Carreras ja està
enllestida. Després d�uns mesos d�obres,
finalment s�ha acabat amb la urbanització
d�aquesta zona, recuperant un nou espai per
a la vida veïnal que fins ara estava molt
malmès i amb molta brutícia. A la placeta
s�hi ha instal·lat una al·legoria als safareigs,
i s�hi ha plantat gespa i diverses oliveres,
com a símbol olesà.

Casal Catequístic
A partir de l�any vinent i després de 10 anys
encarregant-se de l�organització dels casals
d�estiu de l�Ajuntament, el Bloc Juvenil del
Casal Catequístic ha decidit no continuar
amb aquest servei si les condicions
continuen com fins ara. Ara el consistori
haurà d�estudiar totes les possibilitats per
tal d�oferir de nou els casals, tenint en
compte que el Bloc està obert a escoltar les
propostes que se�ls faci i a treballar-hi.

Pepe Rubianes
L�actor va visitar Olesa el passat 19 de
setembre amb el seu espectacle �Rubianes,
solamente�, aprofitant que el galego-català
celebra al setembre la seva gira per teatres

catalans. La Passió va penjar el cartell de
�localitats exhaurides� als pocs dies de
començar la venta.

Nova associació
Diumenge 17 de setembre es va presentar
a la Casa de Cultura l�Associació d�Amics
de l�Orgue i de les Arts, una nova entitat
olesana que treballarà en l�àmbit de les arts
i per vetllar per la cultura a la vila.

Olimpíades agermanades
Una delegació olesana formada per 17 per-
sones va visitar Nonantola per participar a
les Olimpíades dels agermanaments. En to-
tal, hi van assistir una cinquantena de per-
sones d�Olesa, Nonantola, Weingarten i Les
Mureau.

Nou espai
Serveis Socials ha traslladat tots els serveis
a l�edifici de Ca l�Oriol. Amb aquest canvi
els usuaris de Serveis Socials no hauran de
desplaçar-se d�un lloc a un altre per haver
de resoldre la seva situació.
Amb aquest trasllat es millora el servei
d�atenció al públic, i l�objectiu de la
Regidoria, és a mig termini, tenir un edifici
exclusiu per a Serveis Socials.

Dissabte 2
Acte d�Inauguració del 50è aniversari del CAU d�Olesa. Sortida cercavila a les 17.00h a la Plaça d�Oli i a les 18.00h
parlaments, esbart, cant de la cançó del 50è aniversari i penjada d�un �mega-foulard� al campanar.

XV Festival de Dansa de l�escola 113 Dansa a les 9 de la nit al Teatre La Passió.

Diumenge 3
Fira d�entitats de 18.00 a 20.00 h. davant l�Ajuntament i concert de l�animador infantil Jaume Barri a les 19.00 h. al pati de
la Casa de la Cultura. Inauguració de l�exposició de fotografies a les 16.30 hs. a la Casa de Cultura, que es podrà visitar fins
al diumenge 17. Organitza: Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall.

Caminada Popular Joan Subiranas. Està organitzada per la UEC d�Olesa. Sortida a les 8 del matí del local de la UEC.

Dilluns 4
El Servei de Català d�Olesa de Montserrat inicia els cursos de català Bàsic,
Elemental, Intermedi i Suficiència. Per a més informació es pot trucar al 93 778 00 50 i demanar per la Lluïsa Boada o per
l�Assumpta Soler, a/e: olesa@cpnl.org, o bé consultar la pàgina: www.xpnl.org

La Fundació Escola Municipal d�Arts i Oficis comença els cursos 2004-2005. Enguany, es duran a terme els següent: Taller
d�Informàtica infantil; ofimàtica, programació en visual bàsic; introducció a microinformàtica; cursos d�Internet, correu electrònic,
cercadors, creació de pagines web; dibuix artístic; còmic i animació; pintura artística; fotografia; curs pràctic per a videoaficionat;
curs d�art infantil; curs d�art; artesania; cuina i pastisseria; idiomes. Per a més informació: Parc Municipal (al costat de la Creu
Roja), tel. 93 778 13 41, a/e: aaioo@infodisc.es, www.infodisc.es/aaioo

Dimarts 12
14è Festival Infantil d�Esbarts dins de la Setmana Cultural de la UEC. Danses populars a les 10 del matí a la Plaça de la
Sardana. Està organitzat per l�Esbart Santa Oliva.

A les 6 de la tarda al Teatre Olesa es realitzarà el Tradicional Concert de Nadal amb la Cobla Vila d�Olesa. Està organitzat
per ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 16
A la ciutat de Barcelona tindrà lloc l�Acte central del Correllengua, que es realitzarà durant la tarda-vespre davant de la
Sagrada Família, i on es podrà gaudir d�activitats pels més menuts, xerrada, cercavila, acte d�homenatge a Lluís Companys i
concert de cloenda.

Diumenge 17
La Regidoria de Serveis Socials organitza conjuntament amb el Consell Comarcal la VI Marxa de la gent gran del Baix
Llobregat . S�espera la presencia de més de 500 persones  que marcaran un ruta pels carrers d�Olesa fins arribar a l�Areny del
Molí.
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Un espai petit i acollidor
on gaudiràs d�una gran cuina

Reserves al 93 778 25 19

Avinguda Francesc Macià, 82
08640 - Olesa de Montserrat



ctubre

Correu
Soroll d�estiu
Estic realment farta d�escoltar als polítics
amb les mateixes promeses de sempre,
canvien les cares i els tons de veu, però
sempre és el mateix. M�agradaria que,
arreglessin d�una vegada per totes el
soroll de les motos sobre tot a la pujada
al camp de futbol, que augmenta de nit i
a l �est iu.  Espero que prenguin en
consideració la meva protesta.
Montse, 58, Els Closos.

Aeri
El projecte de l�aeri d�Esparreguera és
molt maco i tal... però jo he sentit que
la construcció de l�aeri surt molt més cara
que posar un servei  l lançadora
d�autobusos amb Martorell-Central.
Aquest servei és clarament molt més
interessant que connectar Esparreguera
amb Olesa... i a més podria tenir 2 ó 3
estacions al llarg d�Esparreguera i no
només una i a les afores.
Lluis, 33, Poble Sec

Penso que l�aeri no és una solució dolenta
en sí ,  tot i  que l �estació de l �aer i
d�Esparreguera podria estar més al cen-
tre, ta l  com preveia una de les
alternatives inicials. Això ho dic, perquè
segons diuen, en part han fet l�aeri a la
zona del  Castel l  per poder fer un
aparcament per a cotxes. Però si la gent

ha d�agafar el cotxe per anar fins a l�aeri
ja l�agafaran per anar directament a
Martorell on tenen més trens, més
freqüències i triguen menys temps. A
més, s i  est igués més al  centre
d�Esparreguera estaria més a prop de
tothom i de la zona dels instituts on els
estudiants de ben segur que el farien ser-
vir. Conclusió: aeri sí, però d�una altra
manera.
Pere, 52, Les Planes

Turisme en català
No hi ha res a fer. Què en fan de voler el
català a Europa si aquí només són valents
quan fan oposició? Ara, en temps de
vacances, que voltes una mica més,
t�adones que no hi ha cap interès a valo-
rar la nostra llengua. He anat llegint les
queixes que hi ha sobre les visites que
es fan en castellà al Call de Girona i
l�espectacle que s�ha muntat en certs
llocs perquè la missa es fa en català. Ja
només ens queda, a més del burro català,
penjar-nos l�estruç i amagar el cap sota
l�ala.
Pilar, 45, Casc Antic

Celebració, commemoració?
Com pot ser que el Govern de Catalunya
i el Parlament de Catalunya, organitzin
una festa per celebrar la Diada de l�11

Passaport

Dilluns 18
L�Associació Voluntaris d�Olesa de Montserrat organitza, com cada any, el Concurs de Poesia amb l�objectiu de recollir i
difondre les obres de persones de la nostra vila que gaudeixen de l�art per a fer poemes. Enguany, però, es doblement especial
perquè arriben a la desena convocatòria del concurs i alhora s�adhereixen a la celebració del Centenari del naixement de
l�escriptor, poeta i professor Joan Povill i Adserà, que fou nomenat Fill Adoptiu d�Olesa de Montserrat l�any 1976. A més,
l�Associació convoca a l�exposició 04 dels volums editats durant els nou anys anteriors amb les poesies presentades al seu
concurs. La cita és a la Biblioteca Popular Santa Oliva i s�inaugurarà el dilluns 18 i romandrà fins al dia 24. Al local de
l�Associació hi haurà l�exposició de fotografies dels Premis dels guanyadors en anteriors Concursos de poesia.

S�obre el termini de presentació dels treballs del Premi Tira-Milles 2004 destinat a joves d�entre 16 i 29 anys i organitzat per
l�Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Es podrà participar a les modalitats de Guia de Viatge (suport paper o
digital) i Fotografia de Viatge (itinerari o sortides per la província de Barcelona), amb premis de 1000 euros. Consulteu la web
www.diba.es/tiramilles

Divendres 22
A les 17.30 hs. a la Casa de la Cultura es durà a terme la lectura i lliurament de premis de les obres presentades al X Concurs
de Poesia, organitzat per l�Associació Voluntaris d�Olesa de Montserrat amb la col·laboració de la Comissió Organitzadora de
l�Any Povill. Tel. 93 778 36 59.

Dissabte 23
El Punt d�Informació Juvenil convoca a joves entre 18 i 35 anys a conèixer la Ruta Daliniana a Girona, del 23 al 25 d�octubre.
Més informació a Cal Mané, tel: 93 778 69 76

Concurs Nacional de Balls de Saló a La Passió, organitzat  per l�Ajuntament de Torremolinos.

Correllengua a Olesa.

Diumenge 24
A les 12 del migdia a la Plaça de la Sardana hi haurà el Primer Mercat per intercanviar objectes que ja no es necessiten.
Amb aquesta iniciativa, l�Assemblea de Joves d�Olesa volen que es prengui consciència de tot el que tenim i que ja no utilitzem
i recuperar la idea de que les coses tenen el valor que tenen per la utilitat que se�ls hi dóna i no pas pel seu preu, el qual ve
condicionat per una sèrie de factors mercantils. Si algú està interessat en aportar articles pot dirigir-se o bé a l�Assemblea de
Joves d�Olesa (local A.A.V.V Casc Antic, c/Església, 51) els dilluns de 21 a 22 h., o bé a la botiga NeoNatura, Plaça de les Fonts.
Per a més informació podeu trucar al telèfons:                                                                                          605 079 697, 93
778 01 75.

La Pera llimonera, teatre organitzat per la Xarxa, a les 17.30 h. a La Passió.

Noemi Vidal Folch és filla d�Olesa de tota la
vida i ara viu a Estats Units. Té 25 anys i la
seva família (pares, germana i germà sa-
haraui acollit) a Olesa.  Va estudiar biologia,
bioquímica i un màster en química i
enginyeria alimentària. Actualment treba-
lla com Tècnica de laboratori a una clínica.
Ella ens explica algunes impressions de la
seva vida i com és viure fora  del seu poble.

Quan vas marxar i amb qui?
El 24 de setembre de 2003 vaig marxar a
EEUU a la ciutat de Rochester (Minnesota)
amb la meva parella, amb l�objectiu
d�ampliar la meva experiència i
coneixements en el camp de la ciència,
especialment la biotecnologia i també per
buscar una feina que m�aportés tècniques
noves i em permetés millorar la meva ca-
rrera professional.
T�agrada el lloc on vius?
Valorant tot un conjunt de coses com ara la
seguretat ciutadana, la qualitat de vida, la
gran quantitat d�espais verds...  he de dir
que el lloc on visc m�agrada.
Per què vas escollir EEUU?
De fet no ho vaig escollir. L� oportunitat que
buscava va sortir allà  i possiblement em
quedi  fins l�any vinent.
Algun objecte personal que et vas
emportar amb tu...
Fotografies de la meva família i amigues.
Com veus Olesa des de fora?
Amb enyorança i orgull. Veig Olesa com un
poble viu, ple d�activitats culturals i gent
arrelada a una terra. Trobo a faltar moltes
coses. Però principalment la família, les
festes majors i el fuet !!!.
Diferències i semblances entre
Catalunya i EEUU.
Són dos móns diferents. Similituds poques,
diferències moltes.
Aquí als EEUU la gent és de caràcter més
fred, poc sociable, no es preocupen pels
demés. El seu concepte de família es
diferent: els fills marxen de casa als 18 anys,
i només mantenen contacte familiar en
festes assenyalades. També la mesura de
les coses es desproporcionadament gran:
cotxes, menjar, carrers, roba. La gent gran
ja jubilada treballa diàriament fent
voluntariat, donant suport a les escoles i
altres centres d�educació, ajudant als
supermercats. Fumar està prohibit a tot
arreu, excepte al carrer.
El consumisme americà es present a totes
les classes socials, gasten més del que
tenen, i això els porta a deutes astronòmics.
Amb quins problemes t�has trobat?
Principalment amb problemes de papers. Es
dur començar en un país on no hi coneixes
ningú, i has de tramitar un munt de
documentació, com el visat, permís de
treball, certificats que acrediten la teva
professió, exàmens d�anglès, targetes
d�identificació, ...en fi, que acabes fet un
expert en aquesta burocràcia.
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de setembre de 1714, data en què ens
van ser arrabassats tots els nostres drets
com a país i com a poble? Com és
possible que els membres del Govern de
Catalunya, i especialment la consellera
de Cultura, no sàpiguen quina diferència
hi ha entre una commemoració i una
celebració?
Josep, 39, Les Planes

Agraïments
Vull agrair especialment a tots els
olesans que veig habitualment que
recullen els excrements dels seus gossos
quan surten a passejar, i que d�aquesta
manera col·laboren amb la neteja del
poble. Crec que és entre tots i no deixant
exclusivament aquesta responsabilitat a
l�Ajuntament, com fem créixer a un
poble.
Ester, 37, Rambla

Cartes a la redacció:
tel/fax: 93 772 94 36
correu08640@hotmail.com
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1 d�octubre de 1998
El Parlament català aprova, amb els vots de CiU i dels grups
independentistes ERC i PI, la ratificació del dret de Catalunya a
la autodeterminació.

15 d�octubre de 1940
Execució del President de la Generalitat, Lluís Companys.

16 d�octubre de 1922
Mor el poeta català Miquel Costa i Llobera.

21 d�octubre de 1859
Neix Francesc Macià, polític nacionalista català.

23 d�octubre de 1977
Retorn de Josep Tarradellas, President de la Generalitat a l�exili,
a Catalunya.

25 d�octubre de 1979
Catalunya i el País Basc voten en referèndum al seus estatuts
d�autonomia. A Catalunya el referèndum té un resultat positiu,
tot i que el nivell d�abstenció, pels volts d�un 40 per cent,
preocupà molt en aquell moment.

El dia Guaita!
Si

No

La proposta municipal de la regidora de Cultura i Serveis Socials de Sallent (Bagès) Anna
Gabriel (CUP), denominada �Vaig i vinc� que consisteix en compartir trajectes en cotxe. Les
persones interessades es poden apuntar a l�Ajuntament, on constarà l�itinerari i l�horari en el
que es vol compartir el vehicle, si es tracta d�un trajecte puntual o habitual, i si s�ofereix o es
requereix una plaça en el cotxe a compartir.

Els que encara deixen mobles i trastos al costat dels contenidors qualsevol dia, sense moles-
tar-se en fer servir la deixalleria o en netejar las seves cases els dimarts i dijous, els dies
permesos.

Malgrat molts amos de gossos al carrer persegueixen a les seves mascotes amb una bossa o
un diari vell per recollir els seus excrements, continua l�espectacle artístic d�excrements
escampats per la vila.

Classificats

Montse Muñoz Montoro, Quim
Moreno i Francesch, VilaWeb
Montserrat, Jessica García, Sarai
Lejarcegui, Maica Ribas, María
José Barroso, Anna Almirall,
Montse (La Passió), Miquel Àngel
Andreu.

Als comerços i establiments de
la vila que han confiat en aquest
projecte.

Agraïments

Es necessiten: 10 dependents
polivalents (16-45 anys); 2
muntadores/soldadors (homes fins
a 40 anys aprox.); 3 instal·ladors
electricistes; Electro-mecànic
(home, 25-40); 2 mossos de
magatzem (18-30 anys); Transpor-
tista (home, 25-45 anys); 1
dependenta (18-50 anys); Paleta
(home major de 20 anys); 1
perruquer/a (25-40 anys) ;  4 ma-
nipuladores; 1 dependenta amb in-
dispensables nocions de cuina  (21
a 60 anys); 4 auxiliars de serveis

(25 a 50 anys); 1 administrativa
(dona, 25-35 anys, per atenció
telefònica, introducció de dades i
gestions administratives en gene-
ral); 5 auxiliars de fàbrica (20-40
anys).
Els interessats poden trucar al
Departament de Promoció
Econòmica, tel: 93 778 67 00.

Es precisen: Manipuladors per a
envasats, recepcionistes amb
experiència i operaries per al sec-
tor de electrònica (Abrera);

Muntadors-ajustadors (Barcelona,
Girona i Tarragona); Mosso de
magatzem (Gelida); Carretilleros
(Sant Feliu) i Fusters d�alumini
(Martorell).
Envia el teu currículum: TRABATEM
E.T.T. c/ Mur nº 21, Martorell
(08760). Tel: 93 775 00 69.

Pintor decorador d�Olesa busca Ofi-
cial de 2º responsable, interessats
trucar al tel: 605 677 116.

Compro Seat Ibiza o Renault Clio
de segona mà, en bon estat, tel:
635 810 173

Es ven scooter Peugeot Speedfight
preparada, 65cc., carburador 19,
escapament Arrow,  rodillos filtro i
variador de competició, pneumàtics
Dunlop nous. De regal, dos cilin-
dres de sèrie amb molt pocs km. I
peces d�una altra Speedfight. Preu
900 �. Interessats, truqueu al 653
996 123 (Jordi).

La Dada
El darrer any la població em-

padronada a Olesa ha

augmentat en 1.069 persones.

Això representa que cada dia

arriben al poble una mitjana

de 2,98 ciutadans dels que el

78,86% són de nacionalitat

espanyola.

De la població estrangera, el

grup que més ha crescut és el

procedent de Amèrica del Sud

amb un augment del 9,35%.
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Per molts anys !
Meritxell Vandranas Mata (20), Carolina Alvarez Pérez (34), Caro-
lina Bermúdez Giménez (34), Marcelo Lefrai Minuto (36), Daniel
Pujol i García (53), Norma Tata (39), Meritxell Planas Aranda (29),
Noe Vidal (26), Matías Fraile Avalos (9).

Bull

No
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