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Abans de tot, estimats lectors, gràcies,
moltes gràcies. Perquè editar una
publicació no és cosa que es faci cada
dia; perquè començar en un mitjà de
comunicació no és simple. I si es tracta
de gestionar un projecte periodístic
honest, plural i independent i mantenir-
ho al llarg del temps, el desafiament és
encara major.

Però esteu vosaltres, els lectores, els
que opineu, els que dieu, els que
comenteu, els que critiqueu, els que ens
alentiu, els que ens feliciteu i els que
ens ajudeu a continuar. Vosaltres sou
el nostre públic, sou aquell grup variat,
heterogeni , en qui estem pensant quan
redactem, corregim i dissenyem aquest
periòdic.

Pot ser que no us doneu compte,
vosaltres lectores, quant feu per
08640. Rebre-ho, llegir-ho, compartir-
ho, recordar-ho, difondre-ho, tornar a
llegir-ho i tornar a rebre-ho al mes
següent és l�altre meitat fonamental
d�aquest projecte.

Per això aquest número està dedicat a
vosaltres, a l�altre meitat d�aquest
projecte, els que no poden faltar. El lec-
tor petit, el gran, el que li agrada més
una secció que una altre, el que vol més
pàgines, el que vol més fotos, el que
reclama algun canvi, el silenciós, però
sobre tot, el lector interactiu amb el
periòdic, el que permet que aquest
mitjà sigui una anada i tornada de
comunicació.

Per això, a tothom els diem �moltes
gràcies�, perquè sense vosaltres aquest
mitjà de comunicació no tindria sentit.
La vostre participació és essencial, in-
dispensable i benvinguda amb
comentaris, crítiques suggeriments,
cartes, informacions, aniversaris, i
dades per a  qualsevol de les seccio-
nes. Sabeu que a partir d�ara, amb
08640 teniu un mitjà de comunicació
olesà a la vostra disposició.

Us animem a seguir sentint aquest
periòdic com a vostre i a que seguiu
participant en els propers 08640.
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En el marc de la celebració del seu
50è aniversari, la Biblioteca Popular
Santa Oliva realitzarà durant els dos
propers mesos diferents activitats
culturals. Però per a entendre
aquests deu lustres de vida, es
necessari fer una mica d�història.

Ahir
L�any 1933, durant la II República,
l�Ajuntament inicià les gestions per
obrir una biblioteca als baixos de la
nova Casa de la Vila, fins aleshores
l�Hotel Gori.

El dia 1 d�octubre de 1935 va ser
oberta al públic, i, el dia 17 de maig
de 1936 es féu la inauguració ofi-
cial de la Biblioteca Popular Santa
Oliva, amb l�assistència del Conseller
de Cultura de la Generalitat, Senyor
Ventura Gassol.

La Guerra Civil féu tancar-ne aviat
les portes i  no fou f ins el  10
d�octubre de 1954 quan es tornà a
obrir com a Biblioteca Popular Santa
Oliva, gràcies a un conveni entre

l�Ajuntament i la Diputació de Bar-
celona.

A mesura que va passar el temps el
concepte de biblioteca i tot el que
englobava (nous usuaris, noves
activitats, nous formats,...) va anar
canviant i era necessari un nou espai
per poder oferir amb qualitat tots els
serveis.

El 16 de desembre de 1994 es va
inaugurar el nou equipament de la
biblioteca que donava resposta a les
necessitats de la població pel que fa
a instal·lacions, accessibilitat, fons
documental, personal i activitats, i
que actualment està en fase
d�ampliació.

Avui
Actualment la biblioteca ofereix els
següents serveis: Servei públic
d�accés a Internet amb tecnologia
ADSL; Informació i referència; Con-
sulta i lectura a sala
Informació on line; Activitats de
promoció i  d i fusió; Formació

d�usuaris; Ajut per a l�educació for-
mal i no formal; Catàleg públic a tra-
vés d�Internet, a través del qual
l�usuari pot fer gestions en línia;
Préstec, Préstec interbibliotecari i
Préstec a entitats i institucions.

El fons documental de la biblioteca
és de 33.404 (llibres, obres de
referència, diccionaris, vídeos, dvd�s,
cd-roms, cd�s, . . .)  Es reben
aproximadament un total de 160
títols de revistes de temàtica molt
variada, i 6 títols de premsa diària.
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Per a més informació:
Biblioteca Popular Santa Oliva
c/ Salvador Casas 22
tel: 93 778 66 99
b.olesam.so@diba.es
http://www.diba.es/biblioteques
http://www.olesam.org

Horaris:
tardes: de dilluns a divendres de 15 a 20h.
matins: dijous i dissabtes de 10 a 13h.

Activitats:

Dissabte 13

Taller de postals de Nadal adreçats al
públic infantil, a partir de les 10 h.

Divendres 19

Rondalles del món, a càrrec de BGT.
Adreçat a públic infantil dins les
Jornades de Solidaritat i Diversitat Cul-
tural, a les 18 h.

Dissabtes 20 i 27

Jocs del món/jocs nostres, dins les
Jornades de Solidaritat i Diversitat Cul-
tural, a les 11 h.

Dimarts 30

2ª sessió del Taller de pares: Els
germans i la gelosia. Com poden estar
junts sense barallar-se. A càrrec del Dr.
Pau Martínez Farrero, doctor en
psicologia i psicoanalista, membre del
Centre Mèdic Integral d�Olesa.

Totes les activitats seran a la Bibliote-
ca Popular Santa Oliva



L�informatiu

Va passar

L�agenda de nSense barreres arquitectòniques
Des de les regidories de Via Pública i
Urbanisme, en col· laboració amb
l�Associació de Discapacitats Físics d�Olesa
(ADFOM), es durà a terme en breu un pla
per a la supressió de barreres
arquitectòniques. Aquest projecte, que
compta amb un pressupost d�uns 60.000
euros, té com a objectiu mil lorar
l�accessibilitat a diversos punts de la vila.

Dones en acció
L�Associació Dones i Progrés ha obert la
inscripció per a diversos cursos, entre ells
Anglès, Punt de Mitja, Punt de Creu i
Ganxet, Puntes de coixí, Dibuix i Pintura,
Manualitats, Música, Guitarra, Ioga,
Treballs Manuals, Treballs manuals infan-
til, Ball i cant i Aeròbic. En el seu local (c/
Mallorca 6, tel: 93 778 59 38) també
existeix el Servei d�Atenció a la Dona, amb
consulta i assessorament jurídic i legal i
una Consulta de Salut Física.

Finalista
L�escriptora santvicentina encara que
resident a Olesa, Isabel Prescolí va arri-
bar a la final de l�últim Premi Planeta amb
la seva Las fuerzas denostadas, que tracta
d�una historia de amistat de dues dones
procedents de diferents orígens econòmics
i socials.

Sense lavabo
L�ajuntament eliminarà definitivament el
pipi-can de davant de Cal Mané, a
conseqüència de les pudors que
ocasionava, i també per les diverses
queixes que hi ha hagut per part d�usuaris
del Parc Municipal, especialment en la seva
zona infantil. Moltes de les persones que
duien els seus gossos al pipi-can després
no en recollien les defecacions, i d�aquesta
manera la zona s�havia convertit en un
focus de pudors. Ara, s�està plantejant la
possibilitat de transformar aquest espai;
bàsicament, per evitar que els antics
usuaris del pipi-can hi continuessin duent
els gossos encara que no hi hagués
habilitat aquest servei. Entre d�altres
idees, s�està plantejant ampliar
l�aparcament de cal Mané; instal·lar-hi una
pista per a bicicletes o per a practicar-hi
esports; o bé fer-hi una instal·lació per
jugar a tennis taula.

Taxes i deixalles
L�Ajuntament va presentar el dimecres 20
en audiència pública, les propostes de les
ordenances fiscals per a l�any 2005, on les
pujades més fortes les trobaran el rebut
de les deixalles, que passa dels 12 euros
actuals a 73, i l�impost de construccions,
instal·lacions i obres que pujarà el 20 % a
partir del proper any.

Esbart olesà: 75 anys
(1929 - 2004)
En commemoració del 75º aniversari de
l�Esbart Olesà, es va dur a terme el
passat 23 d�octubre un magnífic sopar al
local  de la UEC on els integrants
d�aquesta associació van aprof itar
l�avinentesa per recordar temps passats
i nous projectes. La celebració del 75è
aniversari va comptar també amb una
Exposic ió Retrospect iva que es va
realitzar a la Casa de la Cultura i està
previst realitzar un Festival de Dansa
com Cloenda d�aquests primers quinze
llustres para el 16 de gener.
Més informació a l�adreça electrònica:
esbart-olesa@terra.es

50 anys de Biblioteca a Olesa
Els cinquanta anys de la Biblioteca San-
ta Oliva van començar a celebrar-se a
l�octubre i es van dur a terme diverses
activitats tals com la 1a. Trobada del Club
de Lectura de Novel·la Negra, l�Hora del
Conte (amb Jordi Palet), una Exposició
dels volums editats pel concurs de poesia
i de llibres de Joan Povill i Adserà, el Club
de Lectura General (Memorias de una
Geisha, d�Arthur Golden) y la 1ª sessió
del Taller de Pares.

Més diners per obres
Ja s�han adjudicat les subvencions del Pla
Únic d�Obres i Serveis de Catalunya (el
PUOSC), i les que pertanyen a la Xarxa
de Municipis de Qualitat de la Diputació
de Barcelona. Les primeres pugen a
670.000 euros i es destinaran a les obres
de la Torre del Rellotge, la creació d�una
nova nau per a la brigada municipal,
s�arranjarà l�escorxador, i també s�hi
destinarà part dels diners per a les obres
de rehabilitació del Cal Puigjaner. I pel
que fa a les subvencions de la Xarxa de
Municipis de la Diputació, suposen
840.000 euros. Aquests diners es desti-
naran, principalment, a l�acabament de
la Casa de Cultura i l�ampliació de la bi-
blioteca. D�altra banda, amb aquestes
ajudes també és previst cobrir la segona
pista del pavelló Salvador Boada.

Baixa i alta
A l�últim ple municipal de setembre, es
va aprovar per unanimitat una proposta
presentada pel Bloc Olesà, per tal que
els regidors puguin demanar la baixa
temporal per motius transitoris, com
poden ser, entre d�altres, la maternitat
o paternitat, o una malaltia de llarga
durada. La demanda inclou que mentre
duri la circumstància en concret el
següent regidor a la llista pugui accedir

al càrrec, i tornar-lo a cedir al regidor
en qüestió quan aquest es pugui rein-
corporar.

Correllengua a Olesa
Organitzat pel C.A.L. d�Olesa, Casals
Jaume I i Acció cultural del País Valencià,
el Correllengua va tornar a la vila un any
més. Entre el 22 i el 24 del mes passat,
hi va haver una xerrada, un sopar
concert,  un concurs de murals,
espectacles infantils i la tradicional
cercavila. La propera cita és a Perpinyà
el dissabte 6.

Seat
Al mes de juny de 2005 l�Ibiza tornarà a
fabricar-se a la planta Seat de Martorell.
Desprès de l�anunci del consorci alemany
Volkswagen, segons el qual es confirma
la decisió de rectificar el trasllat a
Bratislava (Eslovàquia) de la producció
del  10% del  model  més venut de
l�empresa (20.000 cotxes l�any).

Dilluns 1
Teatre: Déu, basat en una obra de Woody Allen, interpretat pel Grup de Teatre de La Passió, a les 22 h.

Fins al diumenge 14 es podrà visitar l�Exposició sobre el Pla de Mobilitat, organitzada per la Regidoria de Seguretat Ciutadana de
l�Ajuntament.

Dijous 4
Cinefòrum organitzat per l�Assemblea de Joves. Projecció de Los lunes al sol,  (Fernando León de Aranoa, España, 2002), guanyadora
del Goya a la Millor Pel·lícula a les 22 h., c/Església 51.

Divendres 5
Concert de l�Orquestra Waldstadt Kammerorchester Kalsruhe. Grup d�agermanament Weingarten-Baden i Olesa de Montserrat, al
teatre La Passió, a les 22 h. Acte organitzat per l�Ajuntament d�Olesa de Montserrat.

Divendres 5 i Dissabte 6
Presentació de Butaca, teatre per a joves, organitzat per El Casal i La Passió, al Teatre Salistes.

Dissabte 6 i Diumenge 7
Trobades per a nois i noies de 14 a 17 anys �Montserrat Jove�, organitzades pel Monestir de Montserrat, amb l�objectiu de que els
participants convisquin i comparteixin espais de reflexió i diàleg, jocs en grup, visites i espais de pregària. Més informació:
Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat, tel: 93 877 77 66, a/e: equipacollida@yahoo.es

Diumenge 7
Castanyada i música en viu, a les 18 h. al Local de l�UEC. Inscripcions fins el dimecres 3 a les 20 hores.

Gimcana Fotogràfica a la Plaça Catalunya, de 10 a 14 h., organitzat per el CAU Olesa.

XX Concurs de Teatre Amateur Vila d�Olesa (UEC Olesa). Un dels últims vespres de Carnaval, de Carlo Goldoni,
protagonitzat pel Grup Pierrot Teatre, de Centelles. Teatre Olesa, a les 18 h.

Dilluns 8
Va de Concert! al vestíbul de la Casa de Cultura organitzats per l�Escola Municipal de Música.

Dijous 11
Cinefòrum organitzat per l�Assamblea de Joves. Projecció de Batalla de Argel Gillo Pontecorvo, argelina/italiana, 1965, dra-
ma/bèl·lica, 1965� a les 22 h., c/Església 51.

Divendres 12, Dissabte 13 i Diumenge 14
Teatre: Més enllà de la mort, de Joan Povill i Adserà, pel Grup de Teatre de La Passió, a les 22 h.

08640

08640

Vilapou, 19
Tel. 93 778 63 30

Tel./Fax 93 778 28 45
info@tpapers-olesa.com
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Correu
Sobre aparcaments
Soc una veïna d�Olesa de Montserrat, visc
a la zona del c/Colón y FF.CC, on he pogut
observar que aquests dies, que han tallat
amb valles zones d�aparcaments. Els veïns
en veure el poc espai disponible, ens hem
vist en l�obligació de deixar el nostre
vehicle a sobre de la vorera, cosa habitual
que venim fent durant uns quants anys.
No obstant, ens han sorprès a més d�un,
amb una bonica �nota groga� als nostres
neteja-parabrises de 60 euros. Si us plau,
demanem a les autoritats que prenguin en
consideració aquest assumpte ja que
treure el cotxe al poble ens costa molt car.
Gràcies.
Mari Carme, 38, Centre

Immigrants
Jo no soc racista, però hi ha alguna cosa
que no comprenc i m�agradaria comentar.
Crec que els immigrants tenen dret a
l�educació, però  no em sembla bé que
alguns fills de catalans o espanyols es
quedin sense plaça a les escoles o llars
d�infants d�Olesa, quan la gent d�altres
països té la seva plaça garantitzada. O bé
les autoritats planifiquen malament, o bé
l�afluència d�estrangers és massa gran, o
bé hi ha poques escoles. Que algú
m�aclareixi això perquè no em sembla just.
Maria, 61, Casc Antic

Celebració
Amb motiu del 50è aniversari de la Biblio-
teca Popular Santa Oliva, tot el personal
de la biblioteca vol agraïr als usuaris que
sigui possible aquesta celebració. Són ells
els que fan possible la història de la bi-
blioteca. Moltes gràcies.
Biblioteca Popular Santa Oliva

Semàfors en zones d�escoles
M�he animat a optar per escriure, perquè
crec que és positiu el fet de tenir
participació i opinar en qüestions que ens
afecten a tots. Especialment si tenim en
compte la seguretat dels nostres fills quan
van a tornen de l�escola Montserrat, en
aquest cas. Faig una reclamació per tal
que, si us plau, a l�encreuament de
Francesc Macià i República Argentina, optin
per posar semàfors, ja que el poble està
cada vegada més col·lapsat de vehicles,
obres... i la seguretat dels nostres fills és
cada vegada més escassa. Només
m�agradaria que el Sr. Alcalde observi a
les 9 h. i a les 17 h. de quina manera està
tot disposat i és sens dubte, gens segur.
Si us plau, prego prendre consciència que
parlem de la seguretat dels nens. Volem
un poble més segur, i crec que aquesta
iniciativa és per la que s�ha de començar,
pels que seran el dia de demà el futur del
poble.
C.B. 34, Estació
 

Passaport

Diumenge 14
Des de l�Estació dels FFCC i a les 8 del mati començarà una Caminada Popular, organtzada pel CAU Olesa.
Data límit d�inscripcions: 6 de novembre.

XX Concurs de Teatre Amateur Vila d�Olesa (UEC Olesa). Ser o no ser, d�Ernst Lubitsch (adaptació de Xavier Torres), pel
Grup de Teatre Mutis pel fons, de Granollers. Teatre Olesa, a les 18 h.

Dimarts 16
Inauguració de l�Exposició Globalització? organitzada per la Fundació Per la Pau, fins al 28/11 a la Casa de la Cultura. De dilluns
a diumenge, de 17 a 20 h. Matins: visites escolars.

Va de Concert! al vestíbul de la Casa de Cultura organitzat per l�Escola Municipal de Música.

Dijous 18
Cinefòrum organitzat per l�Assemblea de Joves. Projecció de La vida de Brian (Terry Jones, Regne Unit, 1979, comèdia, a les
22 h., c/Església 51.

Divendres 19
Xerrada a la Casa de la Cultura, a les 19 h, en motiu de les Jornades de Solidaritat i Diversitat Cultural.

Dissabte 20
Concert organitzat per Amics de l�Orgue i de les Arts, a les 19 h. a la Casa de la Cultura.

Diumenge 21
XX Concurs de Teatre Amateur Vila d�Olesa (UEC Olesa). Les alegres casades de Windsor, de William Shakespeare
(versió catalana de Josep María de Sagarra) pel Grup de teatre Blaugrana Scena, de Sant Feliu de Codines.
Teatre Olesa, a les 18 h.

Teatre Mòbil, per Triplex i la Xarxa.

Concert amb la participació de Xitxarel·lus, Kinki Beats i DI�S. La cita serà a les 22 h. al Teatre Salistes i es organitzat pel
CAU Olesa.

Divendres 26
Club de lectura adults. El llibre d�aquest mes serà Tuareg, d�Alberto Vázquez Figueroa, a la Biblioteca Santa Oliva, a les 19 h.

Xerrada a la Casa de la Cultura, a les 19 h, en motiu de les Jornades de Solidaritat i Diversitat Cultural.

Dissabte 27 i Diumenge 28
Assemblea General de Minyons, a l�espai d�art del Teatre La Passió. També hi haurà l�exposició de 75 anys d�escoltisme a
Catalunya. Convoca el CAU Olesa.

De Gemma Calvet Falgueras es podria dir
que és olesana de tota la vida, encara que
va néixer a Caldes de Malavella (1947,
Girona). Als seus 27 anys de vida, va for-
mar una magnífica família, (és separada i
amb dues filles, Gemma y Montse), va
treballar tenint cura d�avis i nens i en una
botiga com a dependenta. Sempre ha estat
vinculada a treballs socials i amb
organitzacions solidaries. Al 2003, Gemma
va decidir seguir el seu cor i la ciutat
d�Alexandria (Virgínia, Estats Units) va ser
el destí mai pensat per ella, però que ara la
té a l�altre costat del telèfon.

Què és això dels Estats Units?
Fa un any vaig decidir marxar als Estats
Units, per estar amb la meva actual parella.
Es dur deixar a la meva gent i al meu poble,
però ho havia de fer. Estic molt contenta,
encara que es troben a faltar moltes coses.
El lloc on estic no està malament, però
m�agrada més el meu poble, però he vingut
per amor, que ho pot tot, és més fort del
que hauria pogut imaginar mai.
Com portes això del idioma?
Costa una mica, et sents una mica
malament, et parlen i no entens, et falta
conversa, però m�esforço i em faig entendre.
De fet, vaig a una escola d�anglès on la
majoria són llatinoamericans.
Com es viu allà?
En relació amb la forma de vida, tot es
diferent, l�alimentació, la manera de viure,
els horaris, encara que són molts familiars
hi ha molts divorcis. Aquí et costa més
guanyar-te la vida, els desplaçaments són
més llargs, és tot una mica més dur, encara
que els sous són una mica superiors. I també
els papers és un problema. Si no vens com
professional és molt difícil aconseguir-los i
a vegades et sents una mica discriminada.
El menú diari es composa de...
L�encarregada de la cuina a casa sóc jo, així
que mai falta el pa amb tomàquet, pernil i
oli d�oliva. Encara que no m�he convertit en
la típica obesa nord-americana i tampoc
anem als llocs de �menjar escombraria� així
que mantenim una dieta ben equilibrada.
Segueixes alerta de la realitat catala-
na?
Sí, ara tinc el canal espanyol internacional,
així que estic molt assabentada. Trobava
molt a faltar les notícies d�Europa i
d�Espanya, aquí estan sempre amb el tema
local i de llatinoamericans. Quan vaig es-
coltar l�altre dia al partit Milán-Barcelona
l�himne, se�m van caure unes llagrimetes.
Es troba a faltar Olesa?
La trobo a faltar, l�enyoro, ver que és un
poble on estava treballant, estava molt bé
amb la meva gent, la meva família, es vivia
molt bé. Sembla que s�ha d�estar lluny per
saber el que és bo de veritat.
Quan no dubtaràs en tornar?
Agafaré el primer avió quan sàpiga que seré
àvia, fa un any que no veig a les meves
filles i és el més dur de tot.

08640

08640
Acabo d�entrar en contacte amb el primer
número de la revista i els envio els millors
desitjos per tal que continuïn amb aquesta
iniciativa que tant beneficia a tots els
olesans/es.
Josep, 45, Les Planes

Desitjo transmetre a tot l�equip editor de
08640 la meva alegria per l�inici d�aquesta
empenta que realment feia falta a la vila.
Molt interessant el primer número!
Mercè, 59, Santa Oliva

M�ha agradat molt el disseny i sobre tot la
facilitat per a llegir el periòdic, ho fa molt
àgil i ràpid per informar-se i mantenir
durant tot el mes de les activitats, que
d�una altre manera no m�assabentaria.
Jordi, 51, Poble Sec

Cartes a la redacció:
tel/fax: 93 772 94 36
correu08640@hotmail.com

Les cartes per aquesta secció no han de ser
superiors a 20 ratlles, i amb el nom, edat i
barri de l�autor.
El periòdic es reserva el dret de publicar-les
i resumir-les si és necessari.
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4 de novembre de 1958
Mor l�escultor Josep Clarà.

8 de novembre de 1914
Epidèmia de tifus a Barcelona.

10 de novembre de 1978
A Espanya s�estableix la majoria d�edat als 18 anys.

10 de novembre de 1991
Mor l�escriptora Montserrat Roig.

15 de novembre de1842
Sublevació a Barcelona contra el govern d�Espartero.

20 de novembre de 1900
La premsa barcelonesa exigeix pavimentar la Plaça Catalunya
perquè és una llacuna quan plou.

29 de noviembre de 1899
El suïs Joan (Hans) Gamper funda el F.C. Barcelona,  amb l�anglès
Gualteri Wild com primer president.

El dia Guaita!
Si

No

El respecte dels ciutadans per deixar passar als transeünts als passos de vianants i el gairebé
nul so dels clàxons de la vila. És interessant adonar-nos de la diferència amb les grans ciutats,
on la �selva� té uns altres codis, una mica menys humans.

Als qui aparquen els seus cotxes sobre la vorera tot el temps que els sigui necessari sense que
els importi l�espai que queda entre els edificis o les cases i els seus vehicles, impedint el pas
d�un cotxet de nadó o d�un ciutadà amb cadira de rodes.

Classificats
Es precisen: Operaris/es FPI
electrònica (Abrera); Carretillers/es
amb carnet de carretilla (Abrera);
Prensista del metall (Sant Andreu de
la Barca); Operaris del metall (Sant
Vicens del Horts); Operaris/es amb
experiència en peu de rei
(poblacions varies); Delineants
(Piera); Recepcionista (Piera); Peons
(zona de Piera). TRABATEM E.T.T. c/
Mur nº 21, Martorell (08760). Tel:
93 775 00 69.

Es necessiten: 10 dependents/es
polivalents de16-45 anys. Tasques
polivalents de caixer/a-reposició,

carnisseria xarcuteria, peixateria i
verdura; 3 instal·ladores electri-
cistes, per realitzar instal·lacions
elèctriques i automatismes; 1 tècnic
d�automatismes, per al desenvo-
lupament de projectes elèctrics,
programació pc�s; 1 electromecànic
de 25-40 anys, per a reparació de
màquines de projectar guix, soldar,
reparació de panells electrònics,
coneixement de diferents eines
electròniques; 2 mossos magatzem,
de 18 a 30 anys, depenent del cap
de magatzem, s�incorporarà al
departament d�expedicions i
s�encarregarà de la recepció de

mercaderia; 1 dependenta de 18 a
50 anys, per despatxar a la botiga,
tasques relacionades amb
l�establiment, obrir i tancar la botiga,
atenció al públic, manteniment i
neteja; 1 perruquer/a, 25-40 anys;
4 auxiliars de serveis, 25-50 anys
per a control d�accessos tant de per-
sones com de vehicles en el Monestir
de Montserrat; 1 administrativa, 25-
35, per l �atenció telefònica,
introducció de dades i gestions
administratives en general; 5
auxiliars de fàbrica, de 20 a 40 anys,
per treballs auxiliars en una fàbrica
tèxtil; 1 administrativa, 22-35, per

tasques administratives, suport
logístic en una fotocopisteria, 1
matricer per a reparació i mante-
niment de matrius mitjançant ma-
quinaria com torns, freses, rectifi-
cadores, màquina electroerosió i
moles; 1 oficial de manteniment,
de18 a 30 anys, per al manteniment
de les instal·lacions d�un edifici. 2
netejadores, dones de 20 a 65 anys,
per la neteja de les instal·lacions del
camp de golf a Sant Esteve de
Sesrovires; 1 administratiu/va per
realitzar el càlcul de pressupostos
en una fusteria d�alumini; 1 admi-
nistrativa-recepcionista, major de

La Dada
L�any 2002, hi havia a Olesa
7754 vehicles, 1563 camions i
furgonetes i 619 motocicletes.
El 2003 ens va trobar amb con
7793 turismes, 1065 camions
i furgonetes i 1115 de vehicles
de dues rodes i motor. Lluny
de disminuir, el parc automo-
tor al poble, al 20 de setembre
d�aquest any, és de 8604
vehicles, 1168 camions i 1168
motocicletes. Ja saps en què
pensar quan no trobes lloc per
aparcar a la vila.

Fonts: Generalitat de Catalunya.
Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques i
Ajuntament d�Olesa de
Montserrat.
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Per molts anys !
Sergio Robles (25), Jordi Bayona Carrasco (31), Núria Maldonado
Solà (3), Cristian Monton Corchero (9) Sandra Monton Corchero
(9), Victoria Conterno (5), Daniel Ribas Batalla (9), Teresa Alavedra
Galcerán (79), Miquel Esplugas Renalias (64), Emili Ribas Carreras
(74), Ester Benito González (63), Meritxell Cortés Vicente (8), Au-
rora Martín Díaz (34), Jabsi Layún (83), Jordi Povill Ubach (66),
Maria Carme Grivé Campmany (62), Marianne Mesman (54), Mariel
Sánchez Falón (10), Roberto Alvez (47), Bernardo Layún Graffigna
(25), Roberto Blanco Reyna (16), Daniel Funes (27), Alejandra Ca-
brera (37), Pepita Sala Coll (80), Pere Tarragó (75), Caridad Tomás
(89), Josefina Toledo (82), Juan Ramón Vela (72).

Bull

0864008640

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

LLIBRERIA - PAPERERIA - REGALS

Plaça de la Sardana, 4 - 08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 40 73 / Fax: 93 778 71 29

23 anys, per tenir cura de la
recepció/administració en una
immobiliària; 3 cambrers/es de 16
a 35, per l �atenció al cl ient,
elaboració del producte i
manteniment de la sala.
Els interessats poden trucar al
Departament de Promoció
Econòmica, tel: 93 778 67 00.

Els anuncis d�aquesta secció són
gratuïts, només envia�ns el teu text
no superior a 15 paraules a
periodic08640@hotmail.com
o al tel./fax: 93 772 94 36.

Cristian i Sandra,

Per Molts Anys !!

13 de novembre

C/. Francesc Macià, 80
Telèfon  93 778 07 87

08640 Olesa de Montserrat


