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Passa la Festa Major, passa San Juan, i 
sense perdonar a una sola ampolla, vam 
començar a pensar en com passarem 
aquest estiu olesà feroç, o la destinació 
turística més interessant. Però no hi ha 
problema, perquè ara hi ha temporada 
alta, baixa i també, la mitja tempora-
da, així que ens anirem de vacances el 
temps que ens permeti la llibreta i al 
lloc que ens posem d’acord a casa, total 
per a gaudir d’uns dies per la península 
o en qualsevol illa o continent, només 
es tracta de no donar-li moltes voltes a 
l’assumpte i posar-li gasolina al cotxe... 
o deixar que aquella llibreta de la qual 
parlàvem faci el que ha de fer.

Llavors, estan els que es queden a cuidar 
el poble, els que van a visitar als que 
cuiden el poble que van deixar fa temps, 
i els que van a conèixer pobles nous. 
Estan els que volen veure cares noves, 
cares d’altres colors, cares amb diferents 
trets, les mateixes cares de sempre 
però xafades per la falta de vacances, 
les mateixes cares de casa però felices 
perquè veuen més i més cares. Estan els 
que els importa molt poc el lloc, si total 
l’alegria de les vacances passa per un 
mateix, però estan aquells que es posen 
contents quan veuen felicitat escampada 
en la cara d’uns altres, combinat amb un 
bonic paisatge. 

Com triar una destinació a l’hora de 
viatjar, amb la quantitat d’oferta que hi 
ha escampada per allí!. Han vist la quan-
titat de platges que un no coneix? Quant 
temps fa que no faig turisme espanyol? 
Per què no surto d’Europa i vaig al fred 
americà? Farà molta calor a Tunis, Índia 
o Bangla Desh? I per a anar al continent 
negre, caldrà prendre molts avions?

No ho sé... tinc dues opcions: contem-
plar el fred i gairebé vermell saldo final 
de la meva llibreta, o no fer-li cas a les 
matemàtiques i desafiant els pronòstics 
desalentadores de la pujada de la hipo-
teca, emprendre el camí cap a la utopia. 
Com diu l’escriptor uruguaià Eduardo Ga-
leano, “ella està en l’horitzó... m’acosto 
dos passos i ella s’allunya dos passos. 
Camí deu passos, i l’horitzó es desplaça 
deu passos més enllà. A pesar que 
camini, no l’arribaré a mai. Para què 
serveix la utopia? Serveix per a això: 
per a caminar. 

Bones vacances 
i fins al setembre! 08640

Il·lustració: Garbi (www.garbikw.com)
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Guarderia
La nova guarderia que s’estrenarà a la 
zona dels Closos al setembre, no ha acon-
seguit cobrir tota la demanda de places 
que hi ha a la població, ja que prop de 
cinquanta nens i nenes s’han quedat sen-
se plaça per al curs 2006-2007. Des de 
l’Ajuntament han dit que esperen poder 
cobrir la gran demanda amb la segona 
llar d’infants municipal que l’any passat 
es van comprometre a fer en dos anys, 
i que haurà de tenir 48 places més, com 
a mínim.

Serrat a Olesa
El passat 19 de juny, en el marc de la 
festa major d’Olesa, Joan Manuel Serrat 
va presentar el seu nou disc Mô, al tea-
tre de La Passió, on no va quedar ni una 
sola butaca lliure. Al presentar el seu nou 
disc el cantautor va dir que la intenció 
del nou disc és que pugui formar part, 
amb el temps, de la memòria popular i 
que “aquestes cançons els facin seves”. 
La vintena de cançons van ser escoltades 
amb atenció i il·lusió per tot el públic i no 
van faltar clàssics com Mediterrani, De vez 
en cuando la vida, Pueblo blanco i es va 
acomiadar amb Paraules d’amor corejada 
per tot el teatre. 

Escola Montserrat
El passat dimecres 21 de juny es va ce-
lebrar la festa de final de curs del CEIP 
Mare de Déu de Montserrat al teatre La 
Passió, on els 400 alumnes de l’escola van 
cantar “En Patufet”. Aquest any, l’escola 
festeja els seus primers 75 anys. Moltes 
felicitats!

AAVV del Casc Antic
La crisi que patia l’Associació de Veïns 

del Casc Antic ha quedat momentània-
ment solucionada amb la dimissió del seu 
president, Idil·li Tàpia, i del conjunt de la 
Junta en bloc. Ara, un grup de joves del 
barri estan a càrrec de la AAVV on inten-
taran fer realitat les intencions del veïns, 
escoltar les seves demandes i treballar per 
solucionar els problemes de cada dia. Des 
del 08640 els desitgem molt bona sort en 
aquesta nova etapa.

Llibre
Coincidint amb la celebració del 20è ani-
versari de la creació del Centre d’Atenció 
i Seguiment a les Drogodependències de 
l’Ajuntament d’Olesa, el passat 12 de juny 
a la Casa de Cultura es va presentar el 
llibre Posar fil a l’agulla. Del tractament 
a la prevenció en els trastorns per ús de 
drogues. Aquesta obra recull la tasca duta 
a terme durant aquestes dues dècades per 
l’equip tècnic del servei. El treball ha estat 
elaborat pels responsables del centre i vol 
ser, per una banda, un compendi de dades 
que ajudi a considerar el paper que han 
de jugar les administracions públiques en 
un tema que afecta tota la societat i, per 
l’altra, un estímul per continuar treballant 
en l’àmbit de la prevenció. 

Pentecostès
Una delegació olesana, encapçalada per 
l’alcalde d’Olesa, Joan Rota, va viatjar a 
primers de juny a la població francesa 
de Dole, on va participar a les festes de 
Pentecostès. Representants de diverses 
entitats olesanes van apropar la cultura 
local en una trobada de ciutats europees 
que es va celebrar els dies 3 i 4 de juny. 
El viatge, organitzat pel Comitè dels Ager-
manaments, va aplegar una cinquantena 
de persones de la nostra població. Entre 
els membres de la delegació olesana, van 
haver-hi representants de la Fundació 
Agrícola Olesana, les puntaires de l’Esplai i 
membres del taller de cuina de la Fundació 
Privada Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Medi ambient
El passat dijous 15 de juny la Plataforma 
en Defensa del Territori i el Patrimoni 
(PDTP) va presentar a l’Ajuntament un 
document que preveu la proposta de la 
PDTP per ampliar la Xarxa Natura 2000, 
impulsada per la Directiva Hàbitats (UE). 
La proposta afecta, bàsicament, els ter-
mes municipals d’Abrera, Castellbisbal i 
Olesa de Montserrat. Els espais més sim-
bòlics són la riera de Magarola i el torrent 
Gran (d’Abrera, vessant esquerre del riu 
Llobregat (Castellbisbal) i ampliació de 
la ZEPA (Abrera i Olesa), Can Llimona i 
Ribes Blaves-Sant Jaume-Morral (Olesa-
Abrera).

Ampliació
Cap a l’octubre vinent, la Residència San-
ta Oliva estrenarà les obres d’ampliació 
d’un edifici annex a l’antic de 2.925 m2 
edificats, distribuïts en planta soterrani, 
planta baixa, dos pisos i àtic: divuit habi-

tacions dobles i setze d’individuals totes 
amb bany, armaris encastats, timbres 
d’alarma, detector d’incendis, endolls per 
a TV, tres sales d’estar, sala de tallers per 
a manualitats, gimnàs, nova biblioteca, 
nous espais per a magatzems, oficines i 
despatxos per al personal qualificat, ves-
tidors i menjadors per als empleats, un 
nou tanatori i 1.387 m2 més de jardí que 
estaran units als 775 m2 ja existents.

Sahrauís
A finals del mes passat van arribar a 
Olesa 7 nens i nenes del Sàhara dintre 
del programa de colònies d’infants sahra-
uís Vacances en Pau 2006, organitzat per 
ACAPS. Els nens van venir per a fer-se una 
revisió mèdica, per a evitar les altes tem-
peratures del desert i per a relacionar-se 
amb famílies de diferents parts d’Espanya. 
Bona estadia!

Textiber
Els treballadors de la Textiber han portat 
a terme dos dies de vaga a causa del tras-
llat de la seu de la fàbrica a un polígon 

industrial del terme municipal d’Esparre-
guera. Aproximadament 70 treballadors 
(56 d’Olesa) reclamen que l’empresa els 
solucioni el greu problema del transport 
fins al seu lloc de treball, demanda que 
a la data de tancament d’aquesta edició, 
no ha estat resposta satisfactòriament per 
part dels directius. Durant la vaga dels 
dies 19 i 20 de juny, els treballadors van 
ser testimonis del trasllat de maquinària i 
van contemplar l’imminent trasllat, sense 
que sàpiguen encara com arribaran a la 
fàbrica, en quin mitjà de transport i qui es 
farà càrrec d’aquestes despeses.

Signatura
El dilluns 4 de juliol a las 10.30 h. visitarà 
Olesa l’Excm. Sr. Joan Rangel, delegat del 
Govern a Catalunya, per a signar el Con-
veni de la Junta Local de Seguretat.

TDT comarcal
Els ajuntaments del Baix Llobregat Nord 
han acordat constituir-se en consorci per 
a la gestió de la televisió digital pública 
comarcal. Ara tots els ajuntaments (Olesa, 
Martorell, Esparreguera, Abrera, Sant 
Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes i 
Sant Andreu de la Barca) hauran d’apro-
var per ple la constitució del consorci i els 
seus estatus.

Sense èxit
Desprès de dos mesos intentant realitzar 
l’entrevista amb el nou director del CAP, 
hem decidit exposar públicament perquè 
no s’ha pogut realitzar. Ens vam posar en 
contacte amb el Grup Mútua de Terrassa 
durant el mes de maig per tal de concer-
tar l’entrevista. En tot moment ens van 
assegurar que podríem fer-la però ens 
anaven donant llargues. Desprès de dos 
mesos donant-nos llargues creiem que és 
moment de posar-ho en coneixement dels 
lectors. En l’entrevista, tal i com vam ex-
plicar a la Mútua, preguntàvem sobre les 
grans llistes d’espera a Olesa, el perquè 
les mamografies a dones joves no podien 
ser anuals,... No sabem si els temes eren 
massa polèmics o si senzillament no han 
tingut un moment pel periòdic 08640, i per 
tant, pels més de 10.000 lectors, o han 
preferit no contestar l’entrevista. En tot 
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Coral García Arco té uns ulls negres de mirada tendra i unes cames tan llargues 
que sembla que arriba al cel. Fa tres anys que és fora d’Olesa, però estima molt 
als olesans, la gent del seu poble. A l’hivern es dedica al món de l’esquí i treballa 
com a monitora a Sierra Nevada. A l’estiu s’instal·la a Menorca, allà neda i busseja 
en companyia del seu xicot. Ell és un argentí monitor de snowboard i discjòquei. 
Aquesta noia gaudeix dels bons amics, li agrada llegir, escoltar música i comuni-
car-se amb la gent. El lloc ideal per viure és un lloc que tingui muntanya, neu i un 
llac. La Coral somia tenir una casa amb hort i poder gaudir de l’aire lliure. Sempre 
duu la música que li agrada, algun llibre i herbes per a les seves infusions.

La pubilla de juliol
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cas, ara, tal i com fa dos mesos, seguim 
esperant la resposta del Grup Mútua de 
Terrassa, al qual, durant un temps vam 
arribar a trucar diàriament. Creiem que 
és lícit que vostès, els protagonistes del 
periòdic, en fossin conscients.

Picasso a Olesa
El passat dia 13 de juny va venir a Olesa 
Maya Picasso, filla del pintor Pablo Picasso, 
interessada en visitar la biblioteca priva-
da de Josep Campmany, formada per una 
gran col·lecció de llibres d’art i especial-
ment en la bibliografia de Picasso.

Premi
El passat 8 de juny la revista Accents 
ha lliurat els guardons del Premi Posa 
l’accent. El primer premi va  ser per al 
text “Evocacions a la memòria” que van 
escriure Jaime  Bonillo i Mireia Ribó, de 
l’IES El Cairat. Els alumnes de La Mercè 
es  van endur el segon premi per l’article 
“Tothom va venir de fora alguna vegada”, 
de Cristina Solías; el tercer premi, per 
a “De peus a  terra”, de Laia Laborda, i 
l’accèssit, que va guanyar Gemma Teje-
dor per la reflexió “Anem a fer un tomb”.

Pisos protegits
L’Ajuntament ha projectat la construcció 
de 33 pisos de protecció oficial al carrer 
Indústria, en uns terrenys que el municipi 
rebrà com a compensació pel desenvolu-
pament urbanístic de la zona anomenada 
com “Els Clossos II”

Trens
La Generalitat ha aprovat destinar 1.6 
milions d’euros en l’ocupació de béns 
i drets afectats per l’execució de pro-
jectes de desdoblament de la línia Baix 
Llobregat-Anoia, i gran part del pressupost 
es destinarà a les expropiacions per les 
obres de les vies dels FGC entre Olesa 
i Martorell-Enllaç. Les obres finalitzaran 
al 2008 i suposaran una inversió de 20.5 
milions d’euros.

Cine
Els usuaris del Club Social Punt de Tro-
bada, dirigits pel cineasta David Aguilar 
van presentar a Martorell el curtmetratge 
“El reencuentro”, una història proposada, 
creada i protagonitzada per persones amb 
problemes de salut mental. El curtmetrat-
ge és fruit del treball realitzat pels usuaris 
del Club Social, un servei d’inclusió social 
dirigit a persones amb problemes de salut 
mental, gestionat per l’Associació de Fami-
liars de Malalts Mentals del Baix Llobergat 
Nord (AFASM). La seva seu social és a la   
Plaça de les Cultures s/n (Centre Cultural), 
Martorell, tel: 618 817 005, 
a/e: afasm_asociate@yahoo.es , 
web: www.amartorell.com/afasm 
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Correu
Olesa
Pero, no tan en el fondo, Olesa de Mont-
serrat, sigue siendo un pueblecillo. Con-
quistado eso sí, tantas veces por sí mismo, 
que en el presente, sólo algún desatendido 
árbol de los que resisten sin apenas raíces 
en el jardín privado del Ayuntamiento, le 
hace referencia.
Tengo treinta años y me sorprende, que 
una fotografía de la Olesa de hace más de 
cien años me haga recordar a la Olesa en 
la que he crecido, mientras me rebano los 
sesos ante las fotografías actuales por tal 
de lograr descifrar a qué lugar de Olesa 
corresponden. Cada vez me cuesta más 
reconocerla.
Mientras Olesa se convierte en una total 
desconocida para todos, el Ayuntamiento 
me recuerda al museo de cera o a esas 
escenas de silencio continuado de las pelis 
de terror, tras lo que cabe esperarse lo 
peor y ante lo que es preferible taparse 
los ojos.
Qué bonita es Olesa para los forasteros. 
Qué bien se ve el Ayuntamiento, ahora que 
nuestros hermosos árboles de la infancia 
se van desplomando uno a uno. Aunque 
todo sea dicho, mejor se verá cuando la 
gigantesca palmera, que resiste con su 
tronco carcomido y su copa excesiva a la 
izquierda de la triunfal entrada del museo 
de cera, acabe por rendirse a la fuerza de 
gravedad. Como aquel pobre pino, bajo 
el que se decidió desde la casa blanca, 
hacer la gigantesca hoguera de San Juan. 
Qué bien disimularon los petardos la cre-
pitación de sus, antes verdes, aciculares 
hojas.
Hará apenas un mes, su martirizado tronco 
de un metro aproximado de diámetro se 
partió, dejando caer su frondosa capa, 
desde la que cantaban más de cien pája-
ros cada tarde, sobre el terreno en el que 
debían estar sus raíces y sobre el cual, 
desde luego, sus raíces no estaban.
Yo fui testigo y todas las lágrimas de 
savia que derramó el pino no fueron por 
haberse partido, sino por salirse, de una 
vez por todas, de ese estúpido parque de 
souvenir con el que tantos ineptos se han 

enriquecido.
¿Qué es Olesa ahora? Una farsa de esta-
bilidad ciudadana. Una miserable lucha de 
poderes. Un lugar destrozado y sin encan-
to, rebosante de zonas azules y presión 
policial. Un montón de acontecimientos 
absurdos que intentan despistarnos. Y 
un puñado de trajeados estirados que se 
pasean por las calles bromeando, unos 
con otros, sobre sus poderes y contactos. 
Podemos, eso sí, mantenernos a salvo 
en nuestras casas, siempre y cuando no 
tengamos la mala suerte de que alguno 
de nuestros vecinos trabaje en el museo 
de cera; en tal caso, es preferible salir a 
la calle y postrarse justo debajo de la pal-
mera que no tardará en caerse.
Nuestra preciosa Olesa, nuestro precioso 
pueblo tranquilo, se ha convertido en un 
museo de cera, con una administración de 
cera y un respeto también de cera hacia los 
ciudadanos. Repleto de figuras aspirantes 
a políticos.
Quizás cuando ya no quede ni un solo rin-
cón, ni un solo árbol, ni una sola fuente 
que nos la recuerde, dejemos de sentir 
vergüenza.
Ajedrez

Acomiadament
Possiblement aquestes paraules no sig-
nificaran res per a algú que les llegeixi i 
que no conegui el Club Olesa Patí, un club 
d’hoquei sobre patins que sempre portaré 
al cor. Encara recordo quan el Joan Davi 
va venir a buscar-me a la feina. Em va 
dir que s’acabava de fer un club d’hoquei 
a Olesa de Montserrat, i que els anés a 
donar un cop de mà com a entrenador. 
Sincerament, ni ho sabia que a Olesa hi 
hagués
gent interessada per l’hoquei sobre pa-
tins. Li vaig dir que sí, després que vin-
gués 2 o 3 cops, i vam quedar al setem-
bre. Quan vaig pujar al Pavelló Salvador 
Boada, des de fora vaig pensar: “Quin 
pavelló més bonic”. Però quan vaig entrar 
i vaig veure el terra de goma no em qua-
drava res: “Però si aquí no es

pot patinar!!!”
De cop i volta va sortir un noi, el Marc Cir-
cuns, una de les  millors persones que he 
conegut en la meva vida, i em va dir: “No, 
si la pista no és aquesta, és la descober-
ta! Quan vaig veure allò vaig pensar: “On 
t’has posat!!”. Però només començar vaig 
veure que allò era diferent, la gent estava 
entregadíssima, tothom volia conèixer 
aquell esport i tothom col∙laborava, aju-
dava... Quin gran club!! En pocs dies em 
vaig sentir com a casa i ja em començava 
a estimar aquell club tan com el meu, el 
Club Patí Masquefa.
Han passat 3 anys i cada cop m’hi he 
sentit més a gust, tant amb els pares 
com amb els nens. Ha estat genial, ni les 
fredes tardes d’hivern feien que perdés 
les ganes de pujar allà dalt i junt amb el 
Marc fer créixer l’amor de l’hoquei dins 
d’aquells nens i nenes! Però desgraciada-
ment tot s’acaba, la feina és la feina, i tot 
no pot ser.
Dilluns 19 de juny va ser el meu últim dia, 
i encara no m’ho crec. Des d’aquestes 
línies vull agrair a tothom que ha fet pos-
sible que pogués entrar en aquesta gran 
família, i que em féssiu sentir un més.

Gràcies, Josep Gramunt, per la confiança 
que des del primer dia vas posar en mi. 
Gràcies, Joan Davi, per deixar-me entrar 
en aquesta gran família! Gràcies al 08640 
per deixar-me acomiadar de tots vosal-
tres. Però, sobretot, gràcies, Marc Cir-
cuns, per ser com ets, perquè tot aquest 
club sense tu es quedaria orfe, per aju-
dar-me en els moments difícils, per ser 
un grandíssim amic, per fer que encara 
estimi més l’hoquei sobre patins, per ha-
ver-me presentat una persona com tu.

Abans d’acabar m’agradaria dir que, si 
entrenant i jugant a l’aire lliure, aguan-
tant fred i pluja, sol i vent, hem tirat 
endavant aquest gran club, què faríem si 
tinguéssim la pista coberta?
Records a tots, gràcies per tot.
Isaac Casanovas Resina

Plaça Catalunya
Sabíeu que el 22 de febrer de 1924, el 
Sr. Alcalde fa saber a la Corporació que 
el que havia de ser la Plaça de Catalunya, 
els propietaris dels terrenys, n’eren en 
Ramon Carreras amb 259,21, en Jaume 
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Duran amb 2.989.90,  en Ramon Matas 
en 2.142.12  i en Jaume Capdevila amb 
205.16 metres quadrats respectivament? 
També hi havia una casa, on ara hi ha la 
plaça, de propietat d’en Jaume Duran i un 
safareig, que es va valorar en 8.000 i 2.000 
pessetes, respectivament, segons opinió 
de l’arquitecte Sr. Josep Ros i Ros. El preu 
del terreny es va oferir en tres pessetes 
el metre quadrat i fa saber, el Sr. alcalde, 
que per el proper dia 23, tenir reunió els 
components de l’ajuntament, més els 
propietaris del terreny comentats, per en 
cas de conformitat, procedir a la ratificació 
definitiva. Pel seu pagament es pot recór-
rer a un préstec al 5 %, durant el termini 
de deu anys.
A les dependències de la Casa de la Vila, 
sota la presidència del Sr. alcalde Salva-
dor Casas, tot els regidors i propietaris 
dels terrenys de la Plaça de l’eixampla, i 
segons el plànol, es llegeix el dictamen 
que especifica els detalls i el preu de tres 
pessetes el metre quadrat. Els propietaris 
manifesten estar-hi d’acord, sempre que 
sigui per a ús públic, amants com són de 
l’engrandiment i embelliment de la pobla-
ció. Aquesta consideració, a petició del ma-
teix ajuntament, es va voler que constés a 
l’escriptura. Poc temps després, el terreny 
que es va comprar per aixecar-hi l’escoles 
nacionals, va ser bastant més car el preu 
del metre quadrat.
El cost del terreny, més la casa i el safareig, 
que s’ha mencionat, va costar 26.842.47 
pessetes, segons és indicat, amb l’intent 
de que en un futur immediat, construir-hi 
la plaça mercat d’abastament que tenim 
ara, bé que, la construcció del mercat, va 
trigar uns anys, més tot el tros d’esbarjo 
que de la plaça, en fruïm.
Lluís Duran i Duran

Benvolguts amics, arriben les vacances. 
Alguns, els qui puguin, aniran de vacances, 
d’altres es quedaran per aquí. Si féssim un 
símil acadèmic amb la política local, crec que 
moralment el govern local d’Olesa hauria de 
quedar-se repassant per als exàmens de se-
tembre. Mireu, deixant de banda coses que 
ens afecten a tots globalment, coses com 
l’Estatut, les guerres, la fam i les misèries, 
voldria centrar-me una mica en l’ambient 
local, en aquestes petites coses del tarannà 
quotidià. 

Amb certa sorpresa i, per què no dir-ho, 
alegria, deu fer cosa d’un mes vaig observar 
com un agent de la Policia feia una prova de 
decibels a un ciclomotor. El nano que portava 
aquella andròmina, evitant obrir gas a fons, 
s’intentava fer el llest; l’agent, que se la sabia 
llarga, li demanà que apretés fort. El resultat 
va ser una multa per excés de decibels en 
l’emissió del tub d’escapament.

Aquell fet em va omplir d’orgull perquè per 
fi semblava que es feia justícia. Espero que 
aquesta assignatura se segueixi aplicant l’any 
escolar 06-07. Així, doncs, l’aprovarem.

Però queden moltes altres assignatures per 
examinar.

L’assignatura d’higiene està suspesa. Bé, sus-
pesa no, simplement l’escombriaire no s’ha 
presentat durant tot el curs escolar pel carrer. 
Jo, no obstant això, seguiré pagant com a bon 
contribuent l’impost referent a les deixalles. És 
cert, en un any, des del mes de setembre de 
l’any passat, pel meu carrer no hi ha passat 
cap escombriaire.

L’assignatura de seguretat vial. Aquesta està 
igual o pitjor: se segueixen posant les bandes 
rugoses amb la intenció de reduir la velocitat, 
però, com que són cares, només es posen 
en el carril per on suposadament se circula. 
Resultat? Molts cotxes ocupen el carril contra-
ri per saltar-se les bandes posant d’aquesta 
manera en perill a tothom, vianants i d’altres 
conductors. Quan es canviaran per passos 
elevats de formigó? L’any que ve, espero jo.

Infància. Bé, aquesta assignatura ja no sé ni 
com avaluar-la. Vergonyós, com pot algú en-
tendre que 80 nens i nenes no tinguin places 
en les llars d’infants d’Olesa? Què faran els 
pares d’aquests nens i nenes si han d’anar a 
treballar? L’Ajuntament pretén fer alguna cosa 
per arreglar-ho? No, no i no, com sempre, els 
serveis van molt pel darrere de les necessitats, 
però digueu-li als pares d’aquests nens que 
ells són unes víctimes administratives.

Però no solament s’avalua aquí l’Ajuntament, 
també estan suspesos en conducta cívica els 
amos dels gossos que dia rere dia deixen les 
deposicions de les seves estimades mascotes 
pel terra en senyal de no sé què com ara un 
“yo estuve aquí”.

En fi, que la Festa Major ha acabat, i darrere de 
la festa ve la ressaca. Espero amb força frus-
tració que els polítics d’aquest poble s’apliquin 
a l’estiu per aprovar al setembre.

Bones vacances als altres.

Ivan Carreira 

La columnaEn petit comité
Nou partit
Agustí Soler, Carles Bonaventura, 
Enric Borràs i l’olesà Àngel Martínez 
són alguns dels noms destacats de 
l’independentista Partit Republicà Català 
(PRC), que es va presentar públicament 
a Olesa. Amb la lectura d’un manifest 
on es ret homenatge a tots els patriotes 
que al llarg de la història han lliurat la 
seva vida en defensa de les llibertats 
de Catalunya, es reafirma el compro-
mís dels signants de “mantenir la seva 
lluita fins a posar fi a la situació de de-
pendència i espoli de què és víctima el 
poble català” i es marca com a primer 
objectiu la independència de la nació 
catalana. Els integrants del PRC inicien 
una nova trajectòria política amb la in-
tenció de presentar-se a les properes 
eleccions del Parlament Català. Cap a 
l’octubre faran un congrés per acabar 
de definir l’estructura organitzativa i 
presentar definitivament aquesta nova 
força política.

Judici
El que va ser l’home de confiança de 
Toni Bonastre mentre va ocupar la 
Regidoria d’Urbanisme, Jordi Huguet, 
va declarar com a imputat en la que-
rella per malversació de fons públics. 
L’exgerent d’Adigsa va assegurar que, 
tot i ser l’encarregat d’adjudicar i su-
pervisar, no controlava directament 
les obres investigades pel suposat 
pagament de comissions il·legals, ja 
que delegava aquestes feines a un 
arquitecte tècnic, mort fa uns mesos.

Nova regidora
Després de la renúncia de Jaume Fran-

cesch com a regidor (Entesa dels Ole-
sans), el seu lloc va ser ocupat per M. 
Àngels Cambronero Gotsens, número 3 
de les llistes en les darreres eleccions 
municipals. La M. Àngels està casada, 
és mare d’un nen d’onze anys i és peda-
goga i logopeda. En l’àmbit professional 
ha treballat com a educadora en centres 
de menors i en residències d’acció edu-
cativa per a joves.
Des de l’any 1987 ha estat implicada 
d’una manera o una altra en la política 
municipal, primer essent militant del 
PSC (PSC-PSOE), i des de l’any 1990, 
després de renunciar a la militància per 
desacords amb la direcció del partit, 
participant en la formació del Col·lectiu 
Socialista d’Olesa, entitat que es pre-
senta a les eleccions municipals de l’any 
1991 en coalició amb el partit Iniciativa 
per Catalunya-Verds. Des d’aleshores 
ha col·laborat amb l’Entesa dels Ole-
sans, coalició que agrupa entre altres el 
Col·lectiu Socialista d’Olesa i Iniciativa 
per Catalunya-Verds i independents 
d’esquerres i progressistes.
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L’agenda del juliol
Dissabte 1 (Festa La Rambla-Eixample)
Torneig de dòmino per parelles. A les 10 h.

Festa infantil amb l’actuació de la companyia 
Zapastres, i gran Festa de l’Escuma per a tots. 
A les 11.30 h, a la plaça de l’Oli.

Exposició de manualitats i fotografia (“El pas del 
temps en el barri de la Rambla-Eixample”). Al 
Teatre La Passió, de 18 a 21 h.

Sorteig popular i gran revetlla amb l’orquestra 
Pokers. A les 23 h, a la plaça de l’Oli.

Diumenge 2 (Festa La Rambla-Eixam-
ple)
IX Torneig de Petanca “La Rambla” al club Acer 
Olesa, a les 9 h.

I Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. A la 
Rambla, de 10 a 14 h.

Exposició de manualitats i fotografia (“El pas del 
temps en el barri de la Rambla-Eixample”). Al 
Teatre La Passió, de 18 a 21 h.

Exhibició gimnàstica al carrer, a la plaça de l’Oli, 
a les 18.30 h.

Xocolatada popular per a tothom amb melindros. 
A la plaça de l’Oli,
a les 19 h.

Cantada d’havaneres amb rom cremat. A la plaça 
de l’Oli, a les 20.30 h.

Diumenge 2
Concert de música clàssica amb Eulàlia Rosell, 
flauta travessera; Joan Bosch, violí i Ester Amo-
rós, violoncel. A les 19 h., a la Parròquia Santa 
Maria. Organitzat pel Col·lectiu Misteris d’Olesa 
 
Fins al diumenge 2
XI Exposició de Manualitats, organitzada per 
l’Associació de la Gent Gran. A l’Esplai d’Avis, de 
10 h a 19.30 h.

Divendres 7
Conferència “Al·lèrgies”, a càrrec de la Dra. Ca-
rolina Rubio. A la UEC, c/ Vall d’Aran, s/n, a les 
20.30 h.

Fins al diumenge 9
XVIII Exposició d’Art de la Fundació Municipal 
d’Arts i Oficis. A la Casa de Cultura, de 17 a 
21h.

Exposició del Concurs de Cartells de Festa Major 
2006. De 18 a 21 h, a la Casa de Cultura.
 
Dissabte 8 (Festa de Sant Cristòfol)
Gran ball de revetlla amb l’orquestra Europa, 
amb el tradicional tortell de Sant Cristòfol. A les 
23.30 h. a la Plaça Catalunya.

Diumenge 9 (Festa de Sant Cristòfol)
Esmorzar de germanor, per a tots el conductors i 
assistents. A la Plaça Catalunya, a les 8.30 h.

Pregaria pels conductors i benedicció de les 
medalles i l’espígol. A les 12 h., a la Plaça 
Catalunya.

Cap de setmana  14 - 15 -16
Festes del barri de La Central

Diumenge 16
Sardanes i ball, a la plaça de la Sardana. A les 
22 h, organitzat per ACF Olesa Sardanista.

Cap de setmana 21 - 22 - 23
Festes de l’urbanització de Sant Pere de les 
Llumbreres

Cap de setmana 28 - 29 - 30
Festes del barri de Les Planes i de l’urbanització 
Ribes Blaves

agost
Cap de setmana 4 - 5 - 6
Festes de l’urbanització Oasis
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Lloguer d’oficines
La recuperació dels preus de lloguer d’ofici-
nes s’ha estès a pràcticament tot el món. En 
els últims dotze mesos, els costos d’ocupa-
ció en arrendar una oficina van augmentar 
en 117 dels 173 mercats mundials més 
importants, segons l’estudi Global Market 
Rents, elaborat per la consultora immobili-
ària internacional CB Richard Ellis. Només 
24 d’aquests 173 mercats van experimentar 
descensos de preus. El districte londinenc 
del West End es manté com el més car del 
món a l’hora de llogar una oficina, amb un 
cost d’ocupació de 137,57 € mensuals per 
m2, cosa que representa un creixement 
interanual del 10 % i resulta un 30 % més 
car que el següent de l’escalafó, el districte 
cèntric de Tòquio, amb un cost d’ocupació 
de 96,39 € mensuals per m2i una pujada 
del 8 % en els últims dotze mesos. El cost 
d’ocupació s’obté de la suma dels preus de 
lloguer, els impostos municipals i diferents 
serveis, calculats de manera homogènia a 
tot el món.

Compra
Una família espanyola ha de dedicar ínte-
grament el salari net que rep durant 6,4 
anys a la compra d’un habitatge, davant 
dels 4,4 anys d’ingressos que li suposava 
l’adquisició d’un pis l’any 2000, un 45,5 
% més. Segons l’últim Informe sobre la 
conjuntura econòmica, aquesta situació 
s’accentua si es consideren els habitatges 
amb una antiguitat superior als dos anys, en 
els quals el nombre d’anys d’esforç familiar 
ha augmentat des dels 3,9 de l’any 2000 
fins als 6,6 el 2005, la qual cosa suposa 
un increment del 69,2 %. Aquesta xifra 
“reflecteix la disparitat d’increments entre 
la renda neta familiar disponible i el preu 
de l’habitatge entre els anys 2000 i 2005”, 
indica l’informe, ja que mentre la renda fa-
miliar disponible ha augmentat en aquest 
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període un 24,6 % en termes nominals, el 
preu de l’habitatge mitjà de menys de dos 
anys ho ha fet un 80,2 %. L’informe també 
precisa que les llars de rendes més baixes 
necessiten un període de més del doble (2,6 
vegades superior) al d’una família mitjana 
per adquirir un habitatge tipus, “tant en el 
cas d’habitatges amb antiguitat inferior com 
superior a dos anys”.
 
Pujada
El Banc Central Europeu (BCE) ha pujat 
els tipus d’interès 0,25 punts percentuals, 
fins al 2,75 %, per tercera vegada des de 
desembre de 2005. El consell de govern 
de l’entitat es va reunir a Madrid per ana-
litzar qüestions de política monetària, en 
la primera de les dues trobades anuals 
que manté fora de la seva seu central a 
Frankfurt. En la roda de premsa posterior, 
el president del BCE, Jean Claude Trichet, 
va insistir que encara hi ha marge per a 
noves pujades de tipus. Des de l’Associa-
ció Hipotecària Espanyola recorden que, a 
pesar de l’elevada correlació entre el tipus 
d’intervenció del BCE i els índexs de referèn-
cia del mercat hipotecari, les variacions del 
primer no impliquen, necessàriament, una 
variació sincrònica i de la mateixa magnitud 
en l’euríbor, ni en els altres índexs de refe-
rència. D’altra banda, la repercussió de la 
variació de l’índex de referència en els prés-
tecs hipotecaris solament es produiria en el 
moment contractualment previst per a la 
indexació. I, finalment, una part important 
de l’oferta hipotecària dels tres últims anys, 
ha incorporat, sota diferents denominacions 
comercials, elements de protecció davant 
de la volatilitat de tipus. 
   
Joves
Els joves espanyols necessiten dedicar el 
55,2 % del seu salari a la compra d’un ha-
bitatge lliure, segons les dades ofertes per 

Jordi Monton
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l’Observatori Jove de l’Habitatge a Espanya, 
dependent del Consell de la Joventut. La 
xifra, un màxim històric dintre del període 
dels últims sis anys, arriba al 70 % dels in-
gressos quan parlem de joves menors de 25 
anys. D’altra banda, segons l’estimació de 
la superfície màxima tolerable, que apunta 
els metres quadrats màxims que pot tenir 
un habitatge perquè el comprador no empri 
més del 30 % del seu salari, una persona 
jove únicament podria adquirir un habitat-
ge de 53,4 m2 de mitjana a Espanya. Per 
comunitats autònomes, Madrid se situa en 
el primer lloc de la llista de nivell d’esforç 
salarial que han de fer els joves, ja que han 
de destinar fins al 72,6 % del seu salari a 
l’adquisició d’un habitatge. En el cas del País 
Basc, aquest percentatge s’eleva al 68,5 %; 
a les Illes Balears, al 64,1 %, i a Catalunya, 
al 57,5 %.

Hipoteques
Les constants pujades de l’euríbor seguiran 
passant factura a les famílies i espanyols 
hipotecats. La revisió que es faci al llarg 
d’aquest mes provocarà increments en totes 
les quotes hipotecàries. Però unes famílies 
les patiran més que unes altres. Per primera 
vegada, els espanyols que van formalitzar 
els seus préstecs hipotecaris entre el 2003 
i el 2005 començaran a pagar quotes supe-
riors a les del moment de la seva contrac-
tació. Són més de 3,3 milions d’hipoteques 
i els augments oscil·laran entre 300 i 700 € 
anuals, depenent de l’import i dels terminis 
reals contractats, segons les estimacions de 
l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE). 
Tindran més sort aquells que es van hipo-
tecar abans del 2003, ja que quan revisin 
la seva hipoteca aquest mes no hauran de 
fer càbales per arribar a fi de mes, ja que 
el cost mitjà d’amortització seguirà sent 
inferior al cost inicial en el moment de la 
contractació.
  
Franja litoral
La planificació urbanística de Catalunya 
permet encara construir uns 100.000 nous 
habitatges a la franja litoral compresa entre 
la primera línia de mar i 500 m terra endins. 
Malgrat la política del govern català que 
tendeix a frenar la construcció en aques-

ta franja litoral, el planejament anterior 
ja aprovat i consolidat pels municipis i la 
Generalitat possibilita encara la construc-
ció d’unes 40.000 hectàrees de la primera 
línia de costa (a raó d’uns 25 habitatges per 
hectàrea de mitjana).

Més habitatges
L’equivalent a la gespa del Camp Nou, el 
Santiago Bernabeu i Mestalla, l’un al costat 
de l’altre, és la superfície que s’urbanitza 
cada dia a Espanya, segons es desprèn de 
l’informe presentat per l’Observatori per a 
la Sostenibilitat d’Espanya, que assegura 
que cada dia es transforma una superfície 
de 30.000 m2. L’any passat es van construir 
812.294 habitatges, el major nombre de 
tota la història. De la mateixa manera, el 
director del organisme, Luis Jiménez, va 
denunciar que la meitat de l’oferta d’habi-
tatges no s’ajusta a la demanda sinó que 
es construeix amb criteris especulatius. 
En aquest sentit, Jiménez va ressaltar la 

paradoxa que hi hagi més habitatges a Es-
panya però cada vegada més inaccessibles 
per als joves.

Per a les vacances
La construcció d’habitatge per a les vacan-
ces a Espanya ascendeix a unes 150.000 
cases, el 26,7 % de les quals s’inicien cada 
any. Quatre de cada deu d’aquests habitat-
ges són adquirits per estrangers, encara que 
el perfil de comprador que adquiria habitat-
ges a Espanya com a inversió ha disminuït 
dràsticament “en haver estat expulsat pels 
elevats preus”. El preu mitjà d’un habitatge 
de vacances, un pis de dos dormitoris i 114 
m2, és d’uns 233.000 €.

Deutes
El Banc d’Espanya ha alertat que les des-
peses de les famílies espanyoles segueixen 
creixent més que els seus ingressos, cosa 
que els duu a recórrer cada vegada més al 
crèdit, que ja supera el 110 % de la seva 

renda bruta disponible, 10 punts més que 
l’any anterior i 20 punts per sobre del terme 
mitjà de la zona euro. La càrrega financera 
de les famílies (amortització i pagament 
d’interessos del deute) va créixer el 2005 
per segon any consecutiu i, en terme mit-
jà, representa el 14 % de la seva renda 
disponible. El governador del Banc d’Es-
panya, Jaime Caruana, ha cridat l’atenció 
sobre aquest element de “vulnerabilitat” 
de l’economia espanyola. Encara que des 
d’un punt de vista macroeconòmic, el fort 
endeutament es compensa amb l’augment 
de la riquesa de les famílies espanyoles 
(l’equivalent al 600 % del PIB) la veritat 
és que, segons Caruana, hi ha moltes llars 
endeutades -les de rendes més baixes- que 
ho poden passar molt malament amb la pu-
jada previsible dels tipus d’interès.    
  
Creixement
L’economia espanyola es troba en el seu 
dècim primer any de creixement ininterrom-
put, amb un creixement interanual del 3,5 
% en el primer trimestre de 2006, davant de 
l’1,9 % que va créixer l’eurozona. Els signes 
de reescalfament han estat clars des de fa 
algun temps. Els preus de l’habitatge han 
pujat un 150 % des de 1998, malgrat que 
l’estoc d’habitatges s’ha doblegat al llarg 
del mateix període. Alguns economistes han 
avisat que un creixement basat en una bom-
bolla immobiliària i un frenesí consumista 
no poden romandre en el temps. Segons 
Rafael Pampillón, responsable del Depar-
tament d’Economia a l’Escola de Negocis 
Institut d’Empresa a Madrid, “els fonaments 
del creixement econòmic són a dia d’avui 
tremendament fràgils. Un increment en els 
tipus d’interès, un major atur, una caiguda 
en la demanda de nou habitatge o menys 
turistes podrien punxar la bombolla immo-
biliària”. Segons Feito, un increment de dos 
punts percentuals en els tipus d’interès (4,5 
%) seria suficient per llançar Espanya a la 
recessió. Els únics factors que estan re-
tardant una caiguda són els baixos tipus 
d’interès i la demanda creada per 4 milions 
d’immigrants, que han portat al voltant d’un 
10% d’increment en la població espanyola 
en els últims sis anys.

Jordi Monton
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Culturisme
El culturista del Power Olesa Josep Camats 
va quedar Campió de Catalunya, per segon 
any consecutiu, en la categoria de més de 
85 kg, amb la Federació Catalana de Fisi-
culturisme (l’única regulada per la Direcció 
General de l’Esport amb els seus pertinents 
controls antidopatge). En aquest campionat 
Camats va ser seleccionat per competir al 
Campionat d’Europa, que es va celebrar el 
passat 10 de juny a Sitges, on va quedar setè 
en la categoria de més de 85 kg.
Per altra banda, el passat diumenge 4 de 
juny, Camats va ser convidat per la Federació 
Catalana a participar en l’acte proseleccions 
catalanes que es va fer a Vic, on va fer una 
exhibició de Press de Banca i de Fisicultu-
risme.

Bàsquet
El ex jugador de l’Olesa i Manresa, Joan 
Peñarroya és el nou entrenador del CB 
Olesa masculí per a la propera temporada 
en substitució de Raúl Caballero. Per altra 
banda, l’equip femení dirigit per Lucas 
Mondelo ha fixat a les pivots Vanesa Viana i 
Kristina Palaimaite, l’aler Anna Boleda, l’es-
colta Maite Nicolás.

Patí
El Club Olesa Patí organitza una setmana 
esportiva el setembre, destinat a nens i ne-
nes d’Olesa. La jornada es anomena “Com 
passar molt bé la setmana anterior a l’inici 
de l’escola” i es durà a terme del 4 al 8 de 
setembre, de 9 a 17 h. Més informació al 
tel: 695 984 029.

Tir amb arc
L’equip del Tir amb arc Olesa va aconseguir 

set medalles al LVI Campionat de Catalunya 
de l’especialitat que es va disputar a Sant 
Celoni. En un altre ordre de coses, els equips 
masculí i femení d’Olesa estaran en la final de 
les jornades classificatòries (pel Campionat 
d’Espanya) que es disputaran a Osca.

Ciclisme
Continuen els bons resultats 
del ciclista olesà Oriol González 
Motlló (Cicles Morenito-Mobles Co-
lón) a la Kids Cup, de bicicleta de 
muntanya, en categoria aleví, amb dos segons 
llocs a les curses de Ripollet i de Castellterçol, 
el passat 28 de maig, en un dur circuit de 
3.5 km. Seguint els passos del seu germà, 
el Marc González Motlló també s’ha animat 
a participar en la Kids Cup i en la darrera 
cursa de Castellterçol ha aconseguit, en el 
seu debut, la segona plaça en la categoria 
de promeses.

Ciclisme
El passat 17 de Juny es va celebrar la XVI 
edició de la Quebrantahuesos amb un re-
cord històric de participació: 7.138 ciclistes 
van prendre la sortida a Sabiñanigo (Osca) 
i entre ells 5 de la Unió Ciclista Olesana. El 
recorregut de 205 Km. (amb ascensió als 
ports de Somport, Marie Blanque, Portalet 
i Hoz) van ser endurit una mica més per 
la pluja. El guanyador de la prova va ser el 
corredor professional Aitor Quintana amb el 
temps record de 5 h. 26 m. El primer ciclista 
de la UCO va ser l’Agustí Tarancon en el lloc 
232. La resta de ciclistes, Toni Garcia, Manel 
Arrebola, Xavi Maiquez i Pepe Ridao, també 
van fer un bon temps i tots van aconseguir 
la medalla d’or. També es va disputar a Sa-
biñanigo la III edició de la Treparriscos de 

Esport olesàBellesa
Efectos de luz
Ahora puedes iluminar tu cabello y añadir 
toques de luz. Si estás cansada de un cabello 
aburrido, no lo dudes y sigue las tendencias 
de color. La moda marca nuevos colores. 
Elijas el tono que elijas, dejate asesorar y en-
contrarás un estilo adaptado a tu imagen.

Si quieres colores frescos, dulces y natura-
les, opta por toques de luz, reflejos miel, 
acompañando un color caramelo.
Los tonos metálicos son una buena alter-
nativa a cortes muy cortos y sin grandes 
extravagancias, así el color será el toque 
perfecto.
Castaños naturales con tonalidades doradas 
o beiges.
Para un look flamenco Andalusí, apuesta 
por negro con reflejos rojizos, caobas o la 
alternativa radical, rojo fuego, rojo sangre 
y rojo pasión.
Si lo tuyo es la época ochentena, escoge 
reflejos  irisados, violines con contrastes 
naturales, mezclas de color, efectos de luz, 
brillo, mucho brillo. Elijas el look que elijas, 
no sacrifiques un cabello sano; hay alterna-
tivas y productos adecuados para respetar 
el cabello y llevar el color. Viste tu cabello 
de moda, ponte color.

Jessy Casado
(Consultas al tel: 93 778 04 46)

Vendo vestido de novia nuevo, de esta tempo-
rada. talla 40 de alta costura, de diseño, muy 
bonito y original. Se vende por 700 €, (costó 
1.800 €). Llamar al tel.: 93 778 1881 o al 669 
905 437.

Vendo banco de pesas, barras y discos para 
hacer pesas, nuevos, más o menos 80 kg. en 
discos. Se vende todo por 60 €. Tel: 651 139 
874.

Chica que trabaja de contable los días de cada 
día, busca trabajo extra para los viernes tarde 
y sábado, preferiblemente sería para llevar 
contabilidades pequeños comercios o como 
dependienta. Llamar a tel. 629 097 515.

En venda cadira de rodes elèctrica i automàtica, 
per a estrenar. Tel: 607 484 678.

Servicio de taxi. Llamar a José Jiménez, al mòbil: 
610 412 303.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, només 
ens has d’enviar un text no superior a 15 parau-
les a periodic08640@hotmail.com o al tel./fax: 
93 772 94 36.

Classificats

�

REGALA BELLESA I RELAX
Tenim Vals de Regal !

. Massatges
. Tractaments Facials

. Depilació Laser
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90 km. i ascensió a l’estació de Formigal 
i amb una participació de 850 ciclistes. El 
ciclista de la UCO Carles Lacort va arribar 
en el lloc 30.

Per altre banda, a la VII edició de la Marxa 
de la Bonaigua i amb un recorregut de 187 
km, els ciclistes olesans varen tenir sorts 
diverses. L’Agustí Tarancon i el Josep M. 
Montserrat varen punxar fins a dos cops i 
en aquesta ocasió el  primer corredor de la 
UCO va ser el Luis Tarrazona en el lloc 52 
d’un total de 630 ciclistes. En aquesta pro-
va també van participar el Toni Garcia, Xavi 
Maiquez i Bruno Garcia.
A la III edició de la Transcollserola de 140 
Km els ciclistes de la UCO Miguel Jiménez i 
Manel Arrebola van arribar en els llocs 11è i 
17è respectivament.

Fútbol
Del 3 al 21 de juliol es portarà a terme el 
Campionat de Futbol 7 XII Trofeu Melcior 
Morales, al camp municipal de Les Planes. 
Podran participar les categories prebenjamin, 
benjamin, alevin, infantil, juvenil i senior. 
Està organitzat per la Regidoria d’Esports i 
l’Escola de futbol Olesa Efo 87.

Atletisme
A final de temporada, Nacho Pinedo deixarà 
el seu càrrec com a president del Club Atle-
tisme Olesa, desprès de quinze anys al club, 
encara que seguirà vinculat a la institució 
com a entrenador. Per altre banda, el proper 
15 de juliol es celebrarà el sopar per els 25 
anys del CAO.

No va a poder ser
Quan tot semblava encarrilat per a que 

aquest any el C.F. Olesa ascendís de catego-
ria, un mal final de lliga condemna a l’equip 
a jugar un any més a la primera regional. 
Ja comentàvem en anteriors edicions que 
els jugadors de l’ara ja exentrenador Paco 
Recio s’havien complicat la vida de cara a 
aconseguir el títol de lliga, però tot i això i 
degut a la bona temporada que havia dut 
l’Olesa, va arribar amb plenes opcions de 
ser campió o en tot cas de jugar la promoció 
d’ascens. S’ho jugaven tot a una carta, però 
una vegada més com venia sent habitual 
a les darreres jornades del campionat els 

Drenaje linfático: 
una posible solución 

El drenaje linfático es un trata-
miento muy suave, dulce y agra-
dable destinado a eliminar aquellas 
sustancias tóxicas y líquido reteni-
do que puede provocar pesadez de 
piernas, varices, cansancio y dolor. 
Es una posible solución para la re-
tención de líquidos. 
Se trata de una técnica muy an-
tigua de masaje combinado con 
aceites vegetales que activan la 
circulación sanguínea y linfática.
El drenaje tiene también efecto 
en el sistema nervioso, por lo que 
disminuye el estrés, la ansiedad, 
el dolor de cabeza por tensión y 
relaja la mente. Además, refuerza 
el sistema inmunológico, por lo que 
se alivian la artrosis, la artritis y la 
osteoporosis.
Los efectos se notan desde la 
primera sesión, y se recomiendan 
10 sesiones para reestablecer el 
funcionamiento normal del sistema 
linfático. Es una excelente técnica 
para perder volumen, pudiendo lle-
gar a disminuir incluso dos tallas!

Amanda Langa i Salva Prats

olesans van fallar. No van saber guanyar a 
un Martorell que no es jugava res però que 
van córrer fins a perdre l’alè. A l’altre partit 
decisiu entre primer i segon classificats es 
va donar el resultat que l’Olesa necessitava 
per a assolir el títol de lliga. Només es ne-
cessitava un gol, però aquest no va arribar 
i al final l’Olímpic Can Fatjó va sortir campió 
i el San Feliuenc va disputar la promoció i 
que els olesans van acabar tercers a un punt 
dels dos primers.
Un cop  finalitzat el campionat de lliga, és 
hora d’analitzar la intensa i dramàtica trajec-
tòria final de l’equip a la lliga, quins han estat 
els errors comesos, i intentar corregir-los per 
tal que l’any vinent no es tornin a donar. El 
primer a moure fitxa ha estat l’entrenador 
que després de tres temporades al front de 
l’equip ha deixat el càrrec que ocupava. Ja 
feia temps que es deia que podia passar 
degut a la crítica continuada per part d’un 
sector de la grada. Però va ser a l’últim partit 
de la temporada en el qual aquest mateix 
sector no va parar d’increpar i insultar al tèc-
nic i on Paco Recio definitivament va pendre 
la decisió d’abandonar el club. 
De ben segur que l’entrenador que es faci 
càrrec de l’equip la temporada vinent acon-
seguirà reunir un bon grup de bons jugadors 
que intentaran fins al final aconseguir el que 
aquest any malauradament no s’ha pogut.
Per altra banda el futur del C.F. Olesa “B” 
encara és incert. Degut a la falta de com-
promís dels jugadors, la junta directiva no 
vol que torni a passar el de cada any i per 
tant no podem assegurar que el filial olesà 
existeixi la temporada 2006/07. Estarem 
atents al que pugui passar i els mantindrem 
informats.

08640
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Per molts anys !
Juliol

Alex Albalá Gutiérrez (17), Antonia Cobos Zapata (85), Antonio Ginés Flores López 
(40), Arnau Valero Sánchez (5), Carles Temporal (31), Cinta Calvera Bernet (85), 
Concordia Albert Lázaro (73), Cristina Collado Bañales (14), Daniel Solà Rivera (37), 
Fernando Vicente Benetti (38), Florencia Foguet Ollé (70), Francisco Bosch Ruiz (76), 
Hyun Sook Kwun (55), Ibán Martínez Porras (33), Irina Vázquez Solà (2), Isabel 
Alonso Torres (80), Isabel Aznar Fuentes (75), Isabel García Ballesteros (64), Isidre 
Armengou Orriols (77), Isma Clavero, Ismael Esteve Tora (82), Jacqueline Tomás 
Mercado (15), Jaume Solà Sánchez (57), Joan Clusas Bas (85), Kevin Montes Almo-
guera (7), Laia Escayola Escamilla (13), Laura Ayala Vázquez (18), Llorenç Segura 
(51), Lourdes Pallarès Túnica (42), Maica Ribas Blanco (36), Manel Paltor (41), Manel 
Panicello Solà (41), Manuel Altarriba Parcerisas (79), Manuel Montes Escacena (37), 
Margarita Alvarez (61), Maria Carme Margarit Tobella (43), Maria Casado (57), Maria 
Rosa Vidal Juvé (70), Miquel Angel Llimona Cabassa (41), Miquel-Ángel Über Satorra 
(11), Míriam Asturias Bernades (23), Núria Tiller García (29), Núria Vivancos (33), 
Olga Alberch Campoy (18), Olga Solsona Jou (14), Oriol Arjona Poquet (11), Paquita 
Bellés Agut (60), Patricia Huerta Pallarès (21), Pere Bernadó Cardús (53), Pere Grivé 
(47), Pere Oleart (45), Pilar Font Petchamé (45), Pilar Gutiérrez Ramírez (45), Rafael 
Castillo León (74), Rafaela López Miñarro (71), Raquel Valero Flores (29), Ricard Carbó 
Andrés (91), Samuel Gonell Xairó (53).

Agost

Amalia Feijoó Martínez (77), Ana Benítez (30), Ana María Pascual Sarto (34), Ariadna 
Batista Rodríguez, Ascensión del Campo García (63), Begoña Tejero (49), Blas Fraga 
Espelt (68), Christian Di Salvo (32), Corry Kaslander (76), Cristian Ansaldi (32), Cris-
tóbal Cano Ruiz, Elvira Zuñeda i Cassi (38), Ferran Grivé (19), Helena Jordà Zuñeda 
(3), Iñaki Pérez Vallejo (41), Iona Vázquez Solà (5), Isaac Valero Flores (23), Jaume 
Arévalo Vilà (55), Javier Hernández Salas (20), Joan Plans (45), Jordi Tarrida Checa 
(18), Josefa Busquets Roma (84), Josefa Cruz Ramírez (82), Josefina Poquet Valero 
(48), Manuela Esteve Romero (69), Marc Manso Serra (11), Maria A. Graells Segarra 
(73), María Camarena Climent (87), María Espinosa Ridau (60), María García García 
(66), Maria Güell, Marina Jordà Zuñeda (3), Marta Blanca Tinoco (10), Mercè Forné 
Canalias (77), Montse Caba Solsona (47), Montse Nolla Pons (45), Montse Playà (50), 
Montse Poquet Valero (38), Montserrat Gaixet Güell (75), Myriam Drissi Muelas (35), 
Nahuel Badía Bermúdez (10), Núria Arévalo (29), Núria Flaqué Fontanals (77), Pola 
Moss (61), Ricardo Boulocq Ferreyra (62), Rosa Garriga Llimona (63), Rosa Pascual 
Carreras (43), Sagrario Rivas (47), Salvadora Durán Puigventós (71), Tomasa Bastida 
Morcillo (74), Yolanda Valero Sánchez (26).

Aclariment: El mes de juny també han fet anys: Antonia Cobos Zapata (85), Antonio 
Domínguez Cobos (45), José Ruiz Llamas (89), Vanessa Almoguera López (28), Anahí 
Avila Adamuz (3), Maribel Adamuz Piñero (32), Moni Jiménez i Francisco Adamuz y 
María Piñero (32 anys de casats).

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 
772 94 36, 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 es gratuït. 
Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

FELIZ CUMPLE !

EVA
ESTRELLA
BARAJAS

19 DE AGOSTO

27 AÑOS

BENVINGUT
ADRIÀ

22 de maig

Ana y José

Per ser un gran pare,
per ser un gran avi,
per ser el teu aniversari:
Moltes felicitats!!

LXXVIè Aniversari.
1 de juliol de 2006
Francesc Bosch Ruiz

FELIÇOS
40 ANYS

JUDIT LLOSA
5 de juliol

Les teves amigues 
Isabel i Montse

FELICITATS !!
MARC

11 D'AGOST

11 ANYS

MOLTES
FELICITATS!
JORDI MAINAR 

GIRONA

29 de juny
22 anys ENS CASEM L'1 DE SETEMBRE!

DÈLIA I ÒSCAR     FELICITATS!

Guaita!

La bella policromia de les peces de vestir contrasta amb la falta de pintura de l’edifici, 
encara que de tota manera, la postal mostra pas del temps i imprevisió dels veïns. Per-
què fa temps que no plou a Olesa, llavors no hi ha problema que se li mulli la roba que 
roma penjada des de fa temps. Però podria arruïnar-se si porta molt temps penjada al 
sol. A més podria entorpir les ones del satèl·lit de les antenes parabòliques que són muts 
testimonis del sol, la pluja i qualsevol inclemència del temps. I no estaria bé perdre’s ni 
les pel·lícules del diumenge, ni el mundial alemany.

Jordi Monton

BENVINGUDA 
PAULA

25 de febrer

els teus avis
Paquita i Joan

FELICIDADES
NAHUEL

POR TUS
10 AÑOS!
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Satto & Sons
La cadena de botigues de roba de moda Satto 
& Sons, amb seu social a Olesa, ha traslladat el 
magatzem i les oficines al polígon industrial Can 
Vinyals Oest, nau 3 (davant de la Kao). També 
s’ha traslladat a la mateixa adreça la botiga out-
let, de venda de roba d’altres temporades, que 
serà oberta tot l’any de dilluns a divendres de 
16 a 20 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h.

Conferències
L’Associació de Dones en la Lluita de les Malalties 
del Càncer de Mama (Ariadna) organitza al juliol 
tres conferències a la Casa de Cultura. Dissabte 
15, a les 18 h: “Tècniques de diagnòstic per la 
imatge en patologia mamària”, a càrrec dels ra-
diòlegs Bartomeu Joan Gil i Fina Flores Campos. 
Dilluns 17, a les 19 h: “Nutrició i salut”, amb el 
Dr. Jordi Sampietro. Divendres 21, a les 18 h: 
“Les diferents classes de dolor”, amb el Dr. Ca-
yetano Alegre de Miguel. Per a més informació, 

truqueu al tel.: 93 778 47 08.

Loteria
La Creu Roja (Baix Llobregat Nord) ha iniciat la 
venda de la Loteria de l’Or. Per 5 euros ajudes 
moltes persones amb dificultats i el proper 20 
de juliol pots guanyar 200 quilos d’or. La podeu 
trobar als diferents punts de venda, oficina i 
voluntaris de la Creu Roja, entitats bancàries, 
benzineres i comerços. Més informació al tel.: 
93 775 05 50.

Relaxació
El centre de teràpies corporals Nohek proposa 
per al 7 i 8 de juliol un taller de relaxació amb 
cristalls i gemmes, que inclourà sensibilització 
amb cristalls, curació personal i en grup, neteja 
d’aura i tècniques d’autoestima. Està dirigit per 
Lidia Alcaide i, per a més informació, contacteu 
als tel.: 93 775 74 04 o 618 623 362.

Passaport
En aquests dies que la paraula “immigració” 
està en tots els mitjans de comunicació, tam-
bé és bo saber que no tots vénen de l’Africa, 
Amèrica i Europa de l’est, sinó que hi ha molts 
olesans i olesanes que han marxat a diferents 
destinacions, a la recerca de noves oportuni-
tats o a provar diferents experiències. Un dia 
van decidir partir d’Olesa para veure si el sol 
escalfava més en altres latituds. Aquests són 
alguns exemples de olesans i olesanes que 
reflectim en les pàgines del periòdic.

Daniel Pujol i Garcia té 54 anys, i actual-
ment porta més hores dalt d’un avió que 
assegut a un vagó de Renfe. És fill del Joan 
i la Joaquima, amant de la bona taula i de la 
música de Llach, Serrat i Sabina i porta gran 
part de la seva vida construint històries per 
Llatinoamèrica. Aquest llicenciat en Filologia 
Hispànica és separat i té tres fills (Daniel, 
Eduard i Francesc). Encara que no descarta 
tornar a treballar a Olesa, Daniel fa vint anys 
que viu adaptant-se a nous països i noves 
cultures.

De Gemma Calvet Falgueras es podria dir 
que és olesana de tota la vida, encara que 
va néixer a Caldes de Malavella (Girona). Als 
seus 27 anys a la vida, va formar una mag-
nífica família, (és separada i amb dues filles, 
Gemma y Montse), va treballar tenint cura 
als avis i nens i en una botiga com a depen-
denta. Sempre ha estat vinculada a treballs 
socials i amb organitzacions solidaries. Al 
2003, Gemma va decidir seguir al 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.

Noemi Vidal Folch és filla d’Olesa de tota la 
vida i ara viu a Estats Units. Ella té 27 anys 
i té la seva família (pares, germana i germà 
sahrauí acollit) a Olesa. Va estudiar biologia, 
bioquímica i té un màster en química i engin-
yeria alimentària. Actualment treballa com 
Tecnòloga de laboratori en una clínica. 

La Rosa Maria Lleonart es filla d’Olesa 

de Montserrat, va néixer al carrer de les 
monges, ara fa 54 anys. Segurament molta 
gent la coneix o be ha sentit parlar d’ella. 
Ella fa una obra de be al Senegal.

La Montse González Gómez té 29 anys, és 
soltera i tota la seva família viu a Olesa. Ella 
viu a Weingarten Baden (Alemanya), poble 
agermanat amb Olesa, a prop de Karlsruhe, 
a uns 1.235 km d’Olesa. Els seus hobbies són 
esquiar, viatjar, fer manualitats i cuinar. 
 
La Montse Povill fa anys que va deixar en-
rere les classes d’alemany i anglès a l’escola 
de la plaça de les Fonts. Ara es dedica a la 

cooperació internacional; primer va anar a 
Moçambic i actualment viu a Kabul (Afga-
nistan). Si la veiéssim a Kabul, potser no la 
reconeixeríem ja que ha d’anar tota coberta, 
ocultant les seves formes femenines. El mo-
cador mai li falta a la seva bossa i tampoc pot 
portar el cigar a la mà. No se sent salvadora 
del món però sap que aporta un bon gra de 
sorra als llocs on li toca anar.

Carles Vergara Alert és enginyer de 
camins, canals i ports.  Actualment està 
cursant un doctorat en Finances a la 
Universitat de California, Berkeley. És de la 
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família dels Bruchs i és molt conegut pels 
olesans de tota la vida.

El Marc Pallarès Cervilla té 24 anys i ara 
viu a la ciutat de Londres. El Marc és solter 
i és estudiant de Turisme i Guia Turístic i 
de Dret. 

Laia Pagerols Raluy té 26 anys, viu en 
parella i no té fills. Ha escollit viure a Kiel, 
una ciutat situada al nord d’Alemanya, a prop 
d’Hamburg i a unes tres hores de Dinamarca. 
La Laia està fent el doctorat en càncer de 
pàncrees a l’Hospital Clínic de Kiel.

La Montserrat Font Canals té 37 anys i viu 
a Weingarten Baden (Alemanya). 

La Pilar Domingo Castells te 38 anys, ca-
sada amb el Sigui i amb dos fills, Cristina, de 
7 anys i Marc de 4. La seva família viu a Olesa 
però ella està a Weingarten/Baden, a una 
hora d’Stuttgart, vint minuts de Karlsruhe i 
a mitja hora de l’Alsasia francesa on hi va a 
menjar o a comprar productes francesos. 

Meritxell Riera Ubach té 34 anys, està ca-
sada amb un xicot irlandès i està esperant 
el seu primer fill. Tota la seva família viu a 

Olesa. Fa 7 anys que viu amb la seva parella 
a Londres, més concretament a l’Oest de 
Londres, a la zona d’Acton. Els seus hobbies 
són viatjar, escoltar música, anar al teatre i 
practicar esports.

En Josep Bel Prades té 29 anys, solter i 
ha fet EGB, BUP i COU al Daina. És tècnic 
informàtic i ha fet tots el seus estudis de 
quiromassatge a acadèmies privades de 
Barcelona. La seva mare és l’Anna Maria 
que té la botiga l’Espígol al carrer Jacint 
Verdaguer.

En Albert Cortel, ara fa vora 3 anys que 
viu a París. Té 25 anys, és enginyer en 
telecomunicació i viu en parella, però és 
solter. Tota la seva família viu a Olesa; el 
seu pare és professor de secundària i la seva 
mare, administrativa de compres. Abans de 
marxar vivia amb ells al barri de la Central. 
Va estudiar EGB al CP Josep Ferrà i Esteva, 
BUP/COU a l’Institut El Cairat d’Esparre-
guera i, finalment, Enginyeria Superior de 
Telecomunicació a la Universitat Politècnica 
de Catalunya.

En Salvador Boada té 25 anys i es va diplo-
mar en arquitectura tècnica a finals del 2002 
i actualment cursa l’últim any dels estudis 
d’arquitectura. És solter i té una germana, 
l’Helena, de 19 anys, que ha començat a 
estudiar enginyeria industrial. El seu pare, 
el Joan, és cirurgià traumatòleg i la seva 
mare, la Dolors, és microbiòloga. A Olesa 
viu al carrer Argelines (o carrer “de fora”), 
tot i que va créixer al centre.
 
La Conchi Sánchez fa un any i mig que 
viu a Edinburgh. Té 28 anys i és llicenciada 
en bioquímica. Els seus pares, l’Emiliano i 
l’Esperanza, viuen al carrer Argelines. Va 
estudiar EGB al Sant Bernat i BUP al Cairat. 
Va començar la seva carrera a la Universitat 
Central de Barcelona, però la va acabar a la 
Universitat de Ciències de Granada. Actual-
ment esta fent un màster en investigació al 
Cancer Reseach UK.

Nova adreça
El Gabinet d’assessors Antoni Pérez ens informa 
de la seva nova adreça: Passeig del Progrés, 
1, Entresol 1º. També els pots trobar a a web: 
www.gabinetassessors.com  

Plegat
Després de 40 anys a Olesa, la Tintoreria Super 
Sec del carrer Passeig del Progrés, tanca defi-
nitivament el proper 1 d’agost i per això, el seu 
amo, Lluís vol donar les gràcies a tota la seva 
clientela durant tots aquests anys. Bona sort!

Clínica dental
Després de més de sis anys d’experiència com 
odontòloga i d’especialitzar-se en endodòncia i 
estètica dental a la Universitat de Barcelona, la 
Dra. Ariadna Carreras obre la seva clínica dental 
a la Plaça Catalunya, 32, 1r. 2º. La Dra. Carreras, 
juntament amb els seus col·laboradors, forma 

un equip mèdic compromès amb la millora de 
la salut dels pacients i ofereix tant les més 
avançades tecnologies per aconseguir les millors 
solucions, com un tracte personalitzat i familiar. 
El seu horari és de dilluns a divendres de 10 a 
13 h. i de 16 a 20. Tel: 93 778 97 61.

1966
Tots els nascuts l’any 1966 tenen una cita el 
proper dia 30 de setembre a les 21:30 h. al local 
de la UEC. Per participar d’aquesta festa només 
cal que ho confirmeu fent un ingrés de 40 euros 
al número de compte de “La Caixa” 2100 4527 
83 2100127031. A aquest acte només hi poden 
participar els nascuts l’any 66 i caldrà mostrar el 
DNI a l’entrada. Fer-ne 40 és motiu de celebració 
i per tant us esperem a tots!
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