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Qüestionari Proust
“La meva possessió 
més preuada és la 
meva família”.

Guaita
Exposicions i concerts 
de Nadal i Cap d’Any

La Pubilla

“Té un caràcter fort 
però dolç alhora”

Correu
“Som els pares dels 
alumnes del quart 
CEIP d’Olesa de 
Montserrat...”

L'informatiu
“Sense cap dubte 
aquesta falta d’agents 
es fa notar al carrer, 
segons les queixes 
d’alguns veïns...”

La columna de l'Ivan
“Nosaltres tenim un 
parc molt bufó amb 
un llac gran al mig…”

Calendari 2007 “Els drets dels infants”
Aquest és el segon any consecutiu que es fa el Calendari, realitzat completament per l’equip d’aquest periòdic i amb 
l’objectiu de recaptar fons per a l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. Aquest producte és el resultat d’un projecte 
llargament anhelat i que ha comptat amb un gran esforç de producció i de dedicació de tots els que s’hi han implicat. 
Aquest any la idea del calendari és il·lustrar els drets dels infants en dotze fotografies amb la participació de nens i nenes 
d’Olesa de Montserrat. 
Esperem que us agradi i que pugueu col·laborar amb aquesta iniciativa.
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Editorial
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Acaba l’any i ens trobem davant de 
resums, promeses, repassos, i se’ns 
acumulen coses per fer, perquè és 
imminent el 2007 i no ens pot trobar 
igual que ara. Acaba un 2006 amb els 
incombustibles conflictes de l’Orient 
Mitjà, amb els embogits Estats Units i 
Gran Bretanya, amb pujades del preu 
del petroli, de l’habitatge i de la vida 
sense la mateixa proporció que en els 
salaris; amb un tripartit català que re-
peteix fórmula i propostes per veure 
si definitivament ens les acabem de 
creure; eleccions legislatives o presi-
dencials en diversos països al voltant 
del món, amb esperances de canvi 
que acaben sent esperances. Acaba un 
any sense hiverns ni estius trimestrals, 
amb vents i inundacions extremes, amb 
pateres i “cayucos”. Un món canviant 
i interessant si podem no quedar-nos 
amb la informació que rebem sinó amb 
el que nosaltres podem produir o ela-
borar a partir de la que tenim.

Encara que com a periòdic ens centrem 
en tot el que passa a Olesa, sabem que 
el món no s’acaba a Puigventós. Per 
aquí, seguim hipotecats fins al coll 
però canviem el mòbil cada sis mesos 
i el cotxe cada dos anys. Anem a pre-
guntar al nostre avi a veure com s’ho 
muntava ell en la seva època. Usem i 
llencem i sembla que res ens satisfà. 
El consum crida més consum i aquest 
crida els preus i aquests, al seu torn, 
encara que siguin alts, toquen la nostra 
sensibilitat nadalenca. Ens entendrim 
amb les compres gairebé sense pensar 
que un dia després de Reis ho trobarem 
tot a meitat de preu. 

Desembre és un mes de pocs dies 
laborables, de color, de brillantor i 
llums, però també de reunió familiar 
i de reflexió personal. No sé per què 
deu ser, però potser fem coincidir la fi 
d’una etapa amb el començament de 
l’any gregorià.

El 08640 tanca aquest any amb un nú-
mero especial amb més pàgines i alguns 
canvis estètics. I també amb la sortida 
del Calendari 2007 per segon any con-
secutiu, que esperem us agradi. 

Des del 08640 la proposta segueix sent 
la mateixa de l’inici però, contagiats per 
aquest impuls de cap d’any, vam decidir 
sumar esforços a la nostra motivació i 
continuar col·laborant en aquesta noble 
tasca d’exercir el periodisme, d’informar 
i de ser un interessant vehicle de comu-
nicació entre els olesans. Bones festes 
a tothom! 

II Pla estratègic
El passat 6 de novembre va tenir lloc 
la primera reunió per impulsar el II Pla 
estratègic d’Olesa de Montserrat amb 
la presència de tots els partits polítics: 
PSC (Joan Rota i Antonio J. Molina), CiU 
(J.L. Alonso i Salvador Jorba), ERC (Joan 
Monforte), ICV (Ricard Xairó), Bloc Olesà 
(Salvador Prat i Joan Segado) i PP (J. 
Manfredi). Es tracta de buscar el con-
sens per perfilar quin model de ciutat 
volem, amb la participació de tots els 
olesans/olesanes: partits polítics, sindi-
cats, entitats, associacions, empreses i 
ciutadans/nes a nivell particular.
Si voleu saber-ne més coses i /o par-
ticipar-hi, només cal que us poseu en 
contacte amb Promoció Econòmica: tel. 
93 778 67 00.

Reallotjats
Les tres famílies que es van quedar sense 
casa després de l’esfondrament de l’edifi-
ci del carrer Creu Real, 9, tenen per fi un 
lloc estable on quedar-se, almenys fins 
que els jutjats determinin la culpabilitat 
d’aquest esfondrament. Els pisos moblats 
on estan ubicats aquests damnificats, al 
número 11-13 del mateix carrer, els ha 
llogat la constructora responsable de 
l’obra (Promocions Omega Llobregat), la 
qual els veïns apunten com a responsable 
de la desgràcia.

Llibre
El passat dijous 30 de novembre es va 
presentar a la Biblioteca el llibre Nit de 
sang, de l’autor olesà Santi Baró. Aques-

ta novel·la, on es barregen la fantasia i la 
realitat, ens apropa a la Catalunya dels 
Segadors i recrea, fil per randa, la re-
volta camperola del Corpus de Sang, en 
un àgil discurs on valors com la lleialtat, 
l’amistat i l’amor a la terra prevalen per 
damunt de tot.

Tallers
La Passió d’Olesa organitza els tallers 
d’arts escèniques per a nens i nenes en 
edat escolar. Des de finals de setembre 
que van començar les inscripcions ja s’hi 
han apuntat més de 800 nens d’unes 25 
escoles. Aquesta és la segona temporada 
que s’organitzen aquests tallers, pensats 
perquè els alumnes de les diferents 
etapes escolars -primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius- puguin 
conèixer i participar en tot el procés 
d’una representació teatral: vestuari, 
escenografia, maquillatge, tècniques de 
so i de llum, dramatúrgia... Les sessions 
estan adaptades a les diferents edats i 
organitzades per a grups de 30 alumnes. 
Per a més informació, contacteu amb el 
tel.: 93 778 10 09.

Brossa
Finalment l’Ajuntament ha donat el 
vistiplau al document que determina 
com ha de ser el nou contracte de la 
recollida de la brossa i la neteja viària. 
El nou pacte preveu la recollida selectiva 
de la matèria orgànica, per la qual cosa 
s’instal·laran nous contenidors soterrats 
a les zones de nova urbanització i a les 
places cèntriques. A més a més, la flota 

de contenidors per al rebuig es renovarà 
del tot. El pressupost anual per aquest 
servei és d’1,5 milions d’euros.

Societat
L’exmodel Teresa Gimpera acompanya les 
olesanes Maria Dolors Castells, Blanca-
neus Rius i Maria Rosa Carles (d’esquerra 
a dreta), que han participat en el decurs 
de l’acte inaugural de l’exposició de les 
labors que han pres part en el concurs 
d’enguany i que cada any organitzen la 
firma Anchor-Coats i la revista Labores 
del Hogar. Per tercer any consecutiu, la 
Maria Rosa ha quedat finalista.

Esquí
El Centre Muntanyenc i de Recerques 
d’Olesa comença els cursets d’esquí a 
les pistes d’Arinsal l’últim diumenge de 
gener. Per a més informació, visita’ls 
al c/ Església, 34, dimarts i dijous de 
20 a 21.30 h i divendres de 22 a 24 h; 
www.cmrolesa.com

FARMÀCIES DE GUARDIA  -  DESEMBRE  2006
divendres, 1 - MATAS
dissabte, 2 - ABELEIRA
diumenge, 3 - ABELEIRA
dilluns, 4 - ALAVEDRA
dimarts, 5 - BERENGUER
dimecres, 6 - LEY
dijous, 7 - MATAS
divendres, 8 - ABELEIRA
dissabte, 9 - ALAVEDRA
diumenge, 10 - ALAVEDRA

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

dijous, 21 - ALAVEDRA
divendres, 22 - BERENGUER
dissabte, 23 - LEY
diumenge, 24 - LEY
dilluns, 25 - MATAS
dimarts, 26 - ABELEIRA
dimecres, 27 - ALAVEDRA
dijous, 28 - BERENGUER
divendres, 29 - LEY
dissabte, 30 - MATAS
diumenge, 31 - MATAS

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

BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - 93 778 01 86
LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - 93 778 10 36
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Nova Junta
L’Associació de Veïns de Els Closos va 
renovar la seva comissió directiva el pas-
sat 25 de novembre. La nova junta serà: 
Jordi Monton (president), Miquel Gutiér-
rez (vicepresident), Gemma González 
(tresorera) i Blas Infante (secretari), a 
més de nou vocals. Aquesta associació 
vol buscar les solucions als problemes 
socials, recreatius, culturals i tots aquells 
que poguessin servir per que el barri dels 
Closos d’Olesa es conservi en el millor 
estat possible de habitabilitat i qualitat 
de vida. La nova junta continuarà la feina 
feta fins ara i a més ja disposarà d’un 
local social dins el barri.

Festes 2007
Les festes locals per al 2007 seran el 
dilluns 11 de juny ja que la festivitat 
de Santa Oliva (10 de juny) s’escau en 
diumenge. L’altre festiu serà un altre 

dilluns, el 25 de juny, just l’endemà de 
Sant Joan.

Biblioteca ampliada
El passat divendres 17 de novembre es 
van inaugurar les obres d’ampliació de 
la Biblioteca. Les obres suposaran una 
notable millora en espai i en serveis. En 
total, l’equipament guanya més de 200 
metres quadrats, que permeten millorar 
els serveis que ja s’oferien en l’actuali-
tat i crear-ne de nous. Les seccions més 
beneficiades per aquesta ampliació són 
la de l’audiovisual, que passa a ser to-
talment de lliure accés; la part d’estudi, 
que es trasllada a la primera planta amb 
tota l’àrea de coneixements i referència, 
i la part de lleure (audiovisuals DVD i 
CD, novel·la, revistes, guies de viatge, 
etc.), juntament amb la zona infantil que 
guanyaran en espai.
D’altra banda, l’ampliació permet la crea-
ció d’una nova zona destinada als nadons 

i d’un nou sistema d’autoservei pel que 
fa al visionament de DVD i d’autoescolta 
de CD. També se centralitzarà el sistema 
de préstec i s’ha instal·lat una bústia que 
permetrà el retorn de llibres 24 hores. El 
nou espai es complementa amb una sala 
polivalent i amb unes noves dependènci-
es per a la Regidoria de Cultura.

Calendari 2007 a la venda!
Ja ha sortit a la venda el Calenda-
ri 2007, realitzat completament per 
l’equip d’aquest periòdic i amb l’objectiu 
de recaptar fons per a l’Associació Prodis-
minuïts Santa Oliva. Aquest és el segon 
any consecutiu que es fa el calendari, 
però enguany la temàtica és els drets 
dels infants. Les fotos que acompanyen 
els dotze mesos de l’any s’han fet a Olesa 
amb nens i nenes del poble. El calendari 
es podrà comprar per 5 € a: A & H In-
teriorisme, A punt 2, Agrocandi, Barceló 
Viatges, Biblioteca Santa Oliva, Cal Fe-

lip, Can Solé, Cau de Lletres, Comunitat 
Minera Olesana, Egar Optic, El grupet, 
Els Bruchs, Escola d’Arts i Oficis, Esplai 
d’avis, Foto Sampietro, Fotos Tort, Frui-
teria Nelson y Chelo, Gall Dandy, Àrea de 
Guissona, Herboristeria Salvalu, La Jijo-
nenca, La Passió, Margarita Papers, Mer-
ceria La Vila, Neonatura, Nova Imatge, 
Pastisseria Magda, Pastisseria Perarnau, 
Punt 33 i Somnis, entre altres botigues. 
A la Plaça del Mercat (Neus Carnisseries, 
Carns Casals, Esvi i Pastisseria Carme). 
També es podrà reservar al tel. 93 772 
94 36 o als mòbils 635 810 173 i 690 
283 852.

Ampliació
El passat 25 de novembre es va inaugurar 
l’ampliació de la Residència Santa Oliva, 
que ha consistit en la construcció d’un 
edifici adjunt a l’actual en uns terrenys 
cedits per l’Ajuntament. Amb l’ampliació 
la residència dobla la seva capacitat, que 

Jordi Monton
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L’informatiu (cont.)
era de 53 places. El nou edifici inclou 
gimnàs, sales de rehabilitació i depen-
dències de logística, a més d’una entrada 
per al tanatori privat.

Piscina
L’Ajuntament ja ha atorgat a Instal-
lacions Rax les obres de reparació del 
paviment de la piscina coberta municipal. 
Els serveis tècnics municipals que porten 
la direcció facultativa de les obres, van 
elaborar una memòria valorada sobre els 
treballs que s’havien de fer, amb un cost 
total de 7.000 euros.

Doble via
Entre Martorell Enllaç i Olesa han comen-
çat les obres de desdoblament de via, 
població límit on en principi ha d’arribar 
el Metro del Baix Llobregat combinat 
amb el nou metro comarcal del Bages. 
La plataforma entre Abrera i Olesa està 
llesta i tot just s’està començant a es-
tendre la nova via. Entre Olesa i el PK 
37,641 (passat Olesa) s’està preparant 
el terreny per acollir la nova via i el ma-
teix s’està fent entre Martorell Enllaç i 
Abrera. La sotscentral elèctrica d’Olesa 
ja es va posar en servei al llarg de l’any 
2006. Quan s’acabin aquestes obres con-

juntament amb les de Pallejà i la variant 
de Martorell Central, la línia Llobregat-
Anoia tindrà doble via contínua des de 
Barcelona fins a un punt intermedi entre 
Olesa i Montserrat Aeri.

Aeri
Amb motiu dels treballs de millora tecno-
lògica de la maquinària de l’aeri d’Olesa 
de Montserrat a Esparreguera, aquesta 
instal·lació està fora de servei des del 
passat 27 de novembre. Està previst 
restablir-lo la tercera setmana de de-
sembre, en funció de la progressió dels 
treballs. Tot i no ser imprescindibles per 
al bon funcionament de l’aeri, aquestes 
millores han estat recomanades per 
l’empresa constructora per tal de deixar 
la instal·lació preparada per a futures 
ampliacions de la capacitat de transport 
amb un rendiment òptim. Mentre durin 
aquests treballs hi haurà un servei d’au-
tocar substitutori per mantenir la conne-
xió de l’estació superior d’Esparreguera 
amb l’estació d’Olesa de Montserrat dels 
FGC. 

Menys policies
Des de juny passat la plantilla de la 
Policia Local d’Olesa ha passat de 29 a 

20 agents. L’Ajuntament ja ha obert un 
concurs per contractar agents per so-
lucionar aquesta mancança. Sense cap 
dubte aquesta falta d’agents es fa notar 
al carrer, segons les queixes d’alguns 
veïns que quan han necessitat de l’acció 
policial s’han trobat amb la resposta 
que “no hi ha cap patrulla que es pugui 
acostar al lloc”. Els agents marxen perquè 
troben millors condicions en altres cossos 
o en altres infraestructures (en municipis 
propers a Olesa, un policia pot guanyar 
fins a 300 euros més). 

Vot accessible
El consistori municipal ha aprovat una 
moció que insta el govern espanyol a 
impulsar mesures que permetin exercir 
el dret a vot a les persones invidents, 
mitjançant les mesures de caràcter tècnic 
que siguin factibles i aplicables, com la 
impressió de paperetes en Braille.

Nou butlletí
La nova Junta de l’Associació de Veïns del 
Casc Antic ha editat el primer número del 
seu butlletí amb informacions d’interès 
general, propostes per a millorar el barri i 
amb intenció d’encoratjar el veïnat perquè 
la participació social sigui major. La Junta 
ha quedat de la següent manera: Susanna 

Garcia-Duran (presidenta), Robert Casals i 
Josep Maria Boronat (vicepresidents), Sò-
nia Gual (tresorera), Joan Manel Belmonte 
(secretari) i Jordi Rabanal i Albert Redolat 
(vocals). Aquesta associació es reuneix els 
dilluns a les 21 h al seu local de la plaça 
de les Fonts.

Desallotjament
Els veïns dels números 11 i 13 del carrer 
Progrés asseguren que els havien sortit 
algunes esquerdes, després de que van 
començar les obres d’un bloc de pisos 
de nova construcció al número 15 del 
mateix carrer. La paret mitgera que 
separa els dos edificis tenia un envà 
al davant que es va esquerdar durant 
l’inici de obres. El passat dilluns 27 de 
novembre en iniciar les obres per repa-
rar l’envà, es va veure que la mitgera 
mostrava un forta de més d’un metre 
d’alçada. Els veïns van ser desallotjats 
per precaució. La empresa que comer-
cialitza aquest bloc nou es la mateixa 
que porta l’11-13 del carrer Creu Reial, 
al costat del qual va caure una casa el 
passat mes de setembre. 

08640
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La columna de l'Ivan
Exercici de camp 
número 2
Enginyeria aplicada. Qualsevol ob-
jecte real que es calcula i dissenya 
i que acaba existint i formant part 
de les coses quotidianes que ens 
envolten.
Retroenginyeria aplicada. Qual-
sevol objecte real que forma part 
de les coses quotidianes que ens 
envolten i que a posteriori es cal-
cula i dissenya per justificar la seva 
existència.
Exemple: el Frederic té un pro-
blema de mobilitat i decideix po-
sar-hi solució. Després de càlculs, 
variables, hipòtesis i factors de 
seguretat, es decideix a realitzar 
un prototip que, evidentment, 
acostuma a fallar. En fabrica un 
altre i, al final d’un procés de cinc 
anys, acaba inventant la bicicleta. 
Això és l’enginyeria aplicada.
El veí d’en Frederic observa durant 
cinc anys les anades i vingudes, 
els infortunis i maldecaps del seu 
veí i, sobretot, el gran descobri-
ment final. Se’l mira, i decideix 
treure’n profit. En compra un 
exemplar i decideix canviar-ne 
el color i afegir-hi una cistella al 
davant. El Pere treu al mercat la 
nova bicicleta de passeig amb més 
extres i més barata ja que no ha 
necessitat gastar-hi moltes hores 
en desenvolupar-la ni fer gaires 
proves. Això és retroenginyeria 
aplicada.

Bé, després d’aquest pròleg co-
mençaré a relatar l’últim treball 
de camp que he realitzat.
Amb un pressupost ampli de més 
de quatre euros he decidit endin-
sar-me en territori enemic. He anat 

a Esparreguera. (A partir d’aquest 
moment, i per no ferir la sensibili-
tat d’alguns lectors, l’anomenarem 
“Camassec” de Dalt).
Jo puc vanagloriar-me de tenir 
amics fins al mateix infern, fins i 
tot podria atrevir-me a confessar 
que tinc amics als Closos; així 
doncs, no és d’estranyar el fet 
que tingui amics a “Camassec” 
de Dalt. 
Un cop emprovada la roba típica 
i assajat tant els accents com els 
modismes típics dels camassencs, 
m’he decidit a agafar l’aeri i un cop 
allà endinsar-me en el seu món, 
respirar el seu mateix aire i reco-
pilar la major informació possible 
per, després d’analitzar-la, poder 
aportar millores al nostre poble.

Dades recopilades i comparatives 
amb Olesa.
1. Els carrers estan substancial-
ment més nets. 
Els nostres, no, però tenim un 
parc molt bufó amb un llac gran 
al mig.
2. Hi ha bastants arbres que donen 
ombra i milloren l’estètica vertical 
de formigó. 
Nosaltres, no, però a part del parc 
tenim també una escola bressol 
amb problemes de clavegueram.
3. A certes parts del poble hi ha 
bosses de plàstic i papereres es-
pecífiques per recollir i llençar les 
defecacions canines. 
Nosaltres tampoc en tenim, parlo 
de bosses, perquè de defecacions 
canines n’hi ha a carretades.
4. La piscina coberta roman ober-
ta tot l’any a excepció del mes 
d’agost, que la tanquen per al 
manteniment. Durant juny i juliol 
s’atreveixen a tenir obertes tant 

la coberta com la descoberta. La 
nostra, no. 
Nosaltres som més “xulos” que 
ningú i a principis de juny ja ens 
atrevim  a anar a pescar un refre-
dat a la piscina descoberta. També 
us recordo que tenim un parc molt 
bufó amb un llac i tot. Calla, que 
això ja ho havia dit.
5. Els contenidors d’escombraries 
estan soterrats i, a més a més, 
els camions estan adaptats per a 
recollir la brossa d’aquests conte-
nidors. 
Aquí, però, tenim carrers per on no 
passa mai l’escombriaire; la veritat 
és que sí que passa, per anar del 
Daina fins a casa seva per dinar.
6. A certes cruïlles perilloses per 
als vianants, el pas de vianants 
és elevat a l’alçada de la vorera, 
eliminant així barreres arquitec-
tòniques i obligant els vehicles a 
reduir i cedir el pas. 
Aquí tenim un parc molt bonic amb 
un llac gran al bell mig; això ja em 
sona d’haver-ho explicat abans.
7. Les bandes rugoses que resten 
als altres carrers són metàl·liques 
i no pas de goma. D’aquesta ma-
nera els vehicles també tenen 
l’obligació de frenar. Aquestes 
bandes rugoses creuen el carrer 
sencer evitant així que els cotxes 
es posin contra direcció per es-
quivar-les posant en perill tant 
els vianants com els altres cotxes 
que frenen astorats en veure un 
desgraciat que els envaeix. 
Aquí sí que puc dir que nosaltres 
som millors. Nosaltres en tenim 
de goma perquè l’impacte con-
tra el cotxe no es nota tant i et 
permet anar a 50 km/h pel casc 
antic, on el pas és prioritari per 
als vianants.

8. Diuen que tenen riera, però 
jo no l’he vist pas, probablement 
perquè està tota soterrada. 
Aquí nosaltres tenim un parc molt 
gran amb un llac al bell... Ja no 
cola, oi?

En fi, seguiré fent indagacions 
sobre problemes que els pobles 
veïns han tingut i com se les han 
enginyat per a solventar-los, a 
veure si aquí som capaços, al-
menys, de retroenginyar alguna 
cosa i treure’n profit, tot i que ja 
no tinc gaires esperances perquè 
d’incompetents el món n’és ple i 
Olesa no deixa de ser un tros petit 
i estimat d’aquest món.
Bones festes a tothom, fins i tot 
als qui no se les mereixen.
Iván Carreira
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Correu
Olesa
Des de fa dies porto observant una 
sèrie de fets que demostren la poca 
disponibilitat de la Policia local d’Olesa. 
Sempre que tenim un problema i hem 
necessitat/ necessitem dels seus ser-
veis, ens donen una excusa o una al-
tra per no venir (“és que només tenim 
una patrulla aquesta nit”, “és que estic 
sol”, “és que estan tots ocupats...”) i 
si aconseguim que vinguin, ens donen 
una o altra excusa per no multar el 
cotxe que ocupa el gual  “perquè no 
molesta massa/gaire” o per multar la 
gran quantitat de cotxes que hi ha a 
tota Olesa per sobre les voreres, i que 
no deixen circular com cal els vianants, 
els minusvàlids i les mares amb els 
cotxets. La qüestió és que mai estan on 
han d’estar. I el pitjor és que la culpa 
la té el nostre Ajuntament per 
no donar més prestigi i suport 
a la seguretat ciutadana i al 
cos de Policia Local. Senyor 
alcalde, deixi de cagar-la i de-
diqui’s  a passejar per Olesa 
una mica més i veurà la gran 
falta que fa la millora dels car-
rers, la no destrucció del Casc 
Antic, el pàrquing  no constru-
ït al final de la Rambla, el poc 
civisme dels cotxes aparcats a 
les voreres, i sobretot la poca 
disponibilitat dels policies per 
cobrir els serveis del poble i 
garantir una seguretat als 
olesans que ara mateix no 
tenim. Els convido a comen-
çar a treballar més per Olesa 
i a escoltar més les opinions 
dels olesans. Ànims!!
J. García.

Escola
Senyors de la política sorda:
Ens dirigim a vostès, com en 
tantes d’altres ocasions, per-
què encara avui la mudesa, la 
descaradura i la incompetèn-
cia que els caracteritza han 
entelat el nostre objectiu, que 
no és un altre que el reclam 
d’informació.
Som els pares dels alumnes del quart 
CEIP d’Olesa de Montserrat, aquell cen-
tre d’ensenyament públic que consta 
de dos barracons situat al darrere d’un 
centre comercial i que, de moment, 
no compleix amb les expectatives de 
seguretat i condicionament que es van 
prometre en el seu dia.
Després de complir-se el termini pro-
mès als pares pel que fa a la cons-
trucció de la nova escola, després de 

reclamar el dret a la informació, que 
tota persona es mereix, i després de 
constatar el joc premeditat en què in-
tenten sumir-nos, no ens queda més 
remei que denunciar la seva total in-
eficàcia, fet pel qual els nostres fills 
s’han convertit en víctimes.
Gràcies a la seva ineptitud, gairebé 50 
nens i nenes d’Olesa de Montserrat, de 
3 i 4 anys, no gaudeixin del que, per 
llei, fins avui vigent, els pertany, que 
no és res més que un ensenyament 
adequat en centres adequats.
Esperem que el proper curs els nostres 
fills tinguin una escola i no un altre 
barracó de xapa prefabricada.
Atentament,
AMPA CEIP Olesa
Jordi Viladot, president, DNI 35124809-K

Protesta
Els membres de l’Associació de Disca-
pacitats Físics d’Olesa de Montserrat 
volem manifestar la nostra irritació 
pel fet que l’ampliació de la Biblioteca 
Popular Santa Oliva, on s’ha habilitat 
una segona planta, no ha inclòs un 
ascensor que ens permeti accedir als 
nous espais. Per arribar-hi haurem de 
pujar una rampa del tot inapropiada, 
quan es circula amb cadira i amb llibres 

en tots els vessants de la seva activitat 
diària, una vida independent, normalit-
zada, i facilitar que puguin gaudir dels 
béns, productes i serveis en condicions 
de seguretat, comoditat i de la manera 
més autònoma i natural possible. I en 
aquest aspecte, l’accés als serveis i 
l’activitat cultural constitueixin també 
un aspecte de gran transcendència”.
Així, doncs, per què l’Ajuntament 
d’Olesa i la Diputació de Barcelona 

a les mans, i sortir de l’equipament. 
Aquesta impossibilitat, de fet, també 
afecta a pares i mares amb cotxets i a 
persones grans.
La nostra entitat ja fa temps que ha 
advertit a les administracions implica-
des sobre la irregularitat que estaven 
a punt de cometre. La llei és ben cla-
ra quan estableix que l’accessibilitat 
universal als espais públics evita la 
discriminació de persones amb dis-
capacitat. 
En aquesta línia, l’ADFOM va presentar 
un escrit de queixa al Síndic de Greu-
ges de Catalunya. El Defensor de les 
Persones va donar-nos la raó tot dient: 
“les administracions han d’intervenir 
decididament per fomentar que les 
persones amb discapacitat puguin dur, 

inauguren l’ampliació de la biblioteca 
sense un ascensor interior que ens per-
meti gaudir-la en la seva integritat? 
Olesa és un poble hostil per als disca-
pacitats: voreres en mal estat, cotxes 
mal aparcats, obstacles arreu, barreres 
arquitectòniques a dojo. A partir d’avui 
fins i tot a la biblioteca pública ens 
sentirem en desavantatge.
Exigim que les administracions com-
pleixen amb les seves obligacions. 
L’ascensor ja hi hauria de ser, el ne-
cessitem i el volem.
Adfom

Estat actual
Darrerament hi ha hagut a Olesa actes 
reivindicatius relacionats, bàsicament, 
amb aspectes com l’habitatge i l’ur-
banisme. En tots ells hi ha hagut una 

crítica forta a l’Ajuntament, i 
és evident que l’Ajuntament 
que aquest en té una res-
ponsabilitat clara i directa, 
tant en allò que funciona 
com en allò que no va bé.
Ara bé, reconeixent que hi 
ha mancances i també lògi-
cament que hi ha coses que 
no es fan correctament des 
de l’Ajuntament, crec que 
també cal que ens pregun-
tem tots plegats si cadascú 
de nosaltres estem fent les 
coses bé i també si cal tenir i 
donar una visó tan negativa 
de la nostra Vila.
M’explicaré. Per exemple, 
és evident que el nivell 
de neteja de la nostra vila 
és insuficient. Però, tot és 
problema de l’Ajuntament? 
Honradament crec que no. 
Només cal veure tot allò 
que trobem caminant pels 
nostres carrers: papers, 
bosses, xiclets, cigarretes, 
defecacions de gossos, bos-
ses d’escombraries, mobles 
vells....  Cal que hi siguin? 
No tenim contenidors amb 
horaris clars de recollida? 

No tenim una deixalleria? I nosaltres, 
no en tenim una responsabilitat com 
a ciutadans?
Els carrers d’Olesa estan plens de cot-
xes mal aparcats, i no em refereixo 
només a aquells que estan infringint 
una senyal sinó a aquells que a més 
d’això obstaculitzen la circulació de 
vianants i d’altres cotxes. És evident 
que la nostra policia pot fer molt més 
però, i nosaltres? Realment necessi-
tem multes per acabar fent les coses 

Jordi Monton
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Per res del món falta al gimnàs, que l’ajuda a cuidar la seva ja agraciada 
figura. Pilar Paniello Rodríguez té 25 anys i, a pesar d’haver nascut a Mollet 
del Vallès, considera que Olesa és el seu poble de tota la vida. És la tercera 
de quatre germans i la “mimada” de la seva mare. Nascuda sota el signe de 
Tauro, té un caràcter fort però dolç alhora. Comparteix un pis cèntric amb el 
seu xicot i estudia grau superior d’Administració i Finances a Olesa. La resta 
del dia el dedica a la seva immobiliària. Adora el cinema de terror, dormir i 
el bon menjar. Assegura no ser gelosa i que perd el son per viatjar i treure’s 
els estudis. Així que ja ho saben, quan vulguem comprar un pis i ens atengui 
la Pilar, el preu serà el mateix però amb el seu somriure semblarà que ens 
enduguem un descompte! 

La pubilla del desembre
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Jordi Monton

cívicament?
Podríem trobar molts exemples més 
però crec que aquests il·lustren prou 
bé el missatge que volem donar. Podrí-
em tenir el millor Ajuntament del món 
però si el nostre comportament és poc 
cívic, de res servirà perquè el poble es 
continuarà veient brut i deixat.
L’altre aspecte sobre el qual considero 
que cal que reflexionem és l’actitud, al 
nostre entendre, massa pessimista i 
derrotista, quan parlem d’Olesa. Massa 
sovint es dóna una imatge com si fos 
el pitjor poble, però el pitjor en relació 
amb quin altre? En quins temes? L’ex-
cés de construccions d’habitatges, per 
exemple? Doncs no creiem que en ha-
bitatge les coses que s’han fet a Olesa 
siguin pitjors que les que han passat a 
la resta de Catalunya o de l’Estat.  Que 
hi ha coses mal fetes? probablement. 
Totes? Segur que no. A Olesa  hi ha 
vingut a viure molta gent nova que 
també té dret a un habitatge digne. 
Manca de previsió? Doncs en part sí i 
en part no, ja que el Pla General d’Or-
denació Urbana (el que en definitiva 
ens diu on es pot construir i en quina 
quantitat), es va aprovar l’any 1993 i 
ja preveia un sostre de pràcticament 
29.000 habitants.
Segur que els serveis necessaris han 
crescut de manera insuficient, i en part 
és una manca més que evident de pla-
nificació per part de l’Ajuntament però 
també és cert que els recursos econò-
mics que han d’arribar a l’Ajuntament 
(per exemple pel fet de sobrepassar 
els 20.000 habitants) acaben arribant 
molts anys després de tenir la proble-
màtica i això també s’ha de saber.
Amb tot això el que volem dir és que cal 
ser conscient i crític amb l’Ajuntament 
i amb totes aquelles administracions 
públiques que tenen responsabilitats 
en el mal funcionament dels serveis 
que necessitem, però que davant d’ai-
xò nosaltres bàsicament podem tenir 
dues actituds, que són la de considerar 
que tot es un desastre o la de que amb 
l’esforç de tots això es pot canviar.
Pensem que ja és hora  que tot vagi 
molt millor, al nostre Ajuntament  pri-
mer, però per aconseguir-ho nosaltres 
hem de ser actius i sobretot positius.
Magda Graells 

Resposta
En resposta a l’escrit “Acte cultural???” 
del veí afectat del casc antic OCP.
Primer de tot dir-li que l’acte no l’ha 
organitzat la Regidoria de Cultura, sinó 
un grup de joves que formem el Cor-
rellengua. Enguany ha sigut la sisena 

edició, les quatre primeres les hem 
realitzades en espais tancats, l’antic 
Casal i el Teatre Olesa (Salistes), però 
des de l’any passat que a Olesa no es 
pot realitzar cap concert en un equi-
pament tancat, bàsicament perquè no 
n’hi ha cap de municipal.
Pel que fa al tema dels sanitaris, l’any 
passat disposàvem de més recursos 
econòmics i vam poder posar-ne, 
aquest any no ha pogut ser així. De-
manem disculpes per les molèsties 
ocasionades.
Som una entitat que oferim un seguit 
d’actes per fomentar l’ús del català, 
per a totes les edats,  amb la col-
laboració de l’Ajuntament i dels co-
merços d’Olesa. És un cap de setmana 
a l’any, on es compte amb una gran 
participació del poble, sobretot al con-
cert, acte central del Correllengua que 
esperen molt els olesans i olesanes.
I per últim, només dir-li que vam triar 
la Plaça Nova perquè la considerem 
una de les més boniques i acollidores 
del poble. L’any que ve esperem poder 
disposar d’un espai tancat.
Membres del Correllengua

Irregularitats en la venda 
d’entrades: indignant!!! 
El passat 25 de novembre es va 
representar al Teatre de La Passió 
l’obra “Lorca eran todos”. Des de feia 
aproximadament un mes hi havia 
cartells per tot Olesa anunciant la 
seva representació però en cap d’ells 
s’anunciava la data de la venda d’en-
trades. El dia 16 de novembre vaig 
veure un cartell on apareixia que la 
venda d’entrades anticipades seria del 
20 al 24 de novembre i l’endemà vaig 
anar a la Secretaria de La Passió per 
informar-me’n. Llavors, per sorpresa 
meva i amb una gran indignació em 
vaig assabentar que feia més de 10 
dies que des de la Secretaria de La 
Passió s’estaven reservant entrades. 
La meitat del teatre ja estava reservat i 
evidentment totes les millors localitats 
ja havien estat prèviament assignades. 
No és la primera vegada que es dóna 
aquest fet, ja que en la representació 
de l’obra “El Mètode Grönholm” em 
va succeir el mateix. El primer dia de 
la venda anticipada d’entrades ja n’hi 
havia més de la meitat venudes. És 
per aquests fets que vull fer constar la 
meva protesta i indignació en contra de 
la reserva d’entrades abans del dia que 
es posen a la venda. Considero que en 
aquest primer dia tothom ha de tenir 
els mateixos drets i possibilitats.
Elisabet Vidal Folch
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Corrupción
Bastan unas cifras para hacerse una idea 
del calado de la corrupción urbanística en la 
geografía española: el número de diligencias 
abiertas contra la ordenación del territorio 
y el medio ambiente aumentó en 2005 un 
62,65%, de 2.016 a 3.279, según datos de 
la Fiscalía general del Estado. España ha caí-
do de 7 a 6,8 puntos en el índice de percep-
ción de la corrupción (cuantos más puntos, 
menos corrupción) que elabora desde hace 
12 años la ong Transparencia Internacional. 
Es la peor nota de España desde 1998.

Segunda residencia
El mercado de la segunda residencia costera 
en Cataluña es muy diferente del de otras 
zonas como la costa del sol o la costa blanca. 
Se calcula que una de cada cinco familias 
barcelonesas tiene una segunda residencia 
en la comunidad, según datos del Institut 
d’estadística de Catalunya (Idescat). Para 
el conjunto de las familias catalanas, se 
estima que el 13% tiene otra casa en pro-
pia comunidad, ya sea en la playa o en la 
montaña, a menudo cerca de las estacio-
nes de esquí. Del más de medio millón de 
segundas viviendas censadas en Cataluña, 
algo más de la mitad es propiedad de los 
propios catalanes.

Vivienda
El comisario de Asuntos Económicos, Joa-
quín Alumnia ha advertido que la evolución 
del sector de la vivienda representa un 
“riesgo” para el crecimiento de la econo-
mía española. El creciente endeudamiento 
de las familias y la subida de los tipos de 
interés podrían provocar un ajuste brusco 

L'Immobiari
como el que se está registrando en Estados 
Unidos. Pese a ello, el ejecutivo comunitario 
revisó al alza el crecimiento para España, 
que situó en el 3,8% en 2006, 3,4% en 
2007 y 3,3% en 2008, muy por encima de 
la media europea.

Juventud
Los jóvenes españoles tienen que dedicar 
el 60,8% de su salario para acceder a una 
vivienda libre, según datos correspondientes 
al primer trimestre de 2006 del Observatorio 
Joven de Vivienda. El presidente del Consejo 
de la Juventud de España, Mario Esteban, 
manifestó que “la vivienda sigue siendo un 
problema para los jóvenes en España por-
que genera una gran exclusión residencial” 
ya que si el límite de endeudamiento que 
permite un banco es del 30% “los jóvenes 
no pueden abandonar el domicilio paterno 
si no es endeudándose de por vida”.

Demolición
La amenaza de la demolición planea sobre 
unas 100.000 casas edificadas sin licencia 
o con un permiso administrativo que no se 
ciñe a la legislación vigente. Sin necesidad 
de que medie un cambio normativo, estas 
viviendas ilegales podrían transformarse en 
escombros de la noche a la mañana. Aunque 
la justicia no ha desempeñado hasta ahora 
un papel muy activo en este sentido, desde 
distintos foros se sugiere ahora la necesidad 
de aplicar las leyes con más rigidez para 
frenar las irregularidades en la edificación 
residencial.

Ladrillo
El sector de la construcción pulveriza sus 
propias marcas. Las últimas cifras oficia-
les indican que más de 223.000 empresas 
relacionadas de una u otra manera con el 
ladrillo están dadas de alta en los registros 
de la Seguridad Social. Se trata de una cifra 
histórica que refleja el papel cada vez más 
relevante que juega la construcción en el Jordi Monton
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conjunto de la actividad económica. Lo más 
importante, sin embargo, no es el número 
absoluto sino la velocidad de vértigo del rit-
mo de creación de empresas constructoras. 
Desde que comenzó el boom inmobiliario 
-en 1998- nada menos que 100.000 em-
presas se han dado de alta en los ficheros 
oficiales del Ministerio de Trabajo.
  
Mercados
Madrid es ya el tercer mercado inmobiliario 
más caro del mundo, según aseguró Seb 
Asset Management, uno de los mayores 
fondos inmobiliarios del mundo. Para ellos 
nuestro país no es rentable si comparamos 
lo que cuesta comprar con relación a la ren-
tabilidad que se obtiene vía alquiler. A su 
juicio, sólo hay dos mercados en el mundo 
más caros que la capital española: Londres 
y Nueva York, a los que hay que hay que 
aplicar los cambios de moneda, los diferen-
tes impuestos y la presión demográfica.

Alquiler
Los precios del alquiler de vivienda aumen-
taron un 4,3% en los últimos doce meses, 
casi dos puntos por encima del índice general 
del IPC que se situó en el 2,5% en octubre, 
según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE. Estas cifras ponen de manifiesto que 
la renta disponible de los españoles no se 
ve únicamente mermada por el aumento de 
los precios de compra de las viviendas sino 
que los españoles que optan por el alquiler 
también tienen que hacer un esfuerzo cada 
vez mayor para hacer frente a dicho pago.
  
Protección oficial
El gobierno vasco ha dado una vuelta de 
tuerca en su lucha contra el fraude en el 
uso de los pisos protegidos, con la puesta 
en marcha del castigo más duro que prevé 
la ley de suelo: la expropiación. El Depar-
tamento de Vivienda ha iniciado esa vía con 
ocho pisos.

Esfuerzo
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) 
auguró que el incremento del esfuerzo que 
tienen que hacer los españoles para comprar 
y financiar una vivienda se irá “suavizando” 
en los próximos trimestres. Esta moderación 
será posible si continúa el proceso inicia-
do de desaceleración de los precios de la 
vivienda y se mantiene el actual ritmo de 
crecimiento de la economía y el empleo.
  

Mercado industrial
El mercado industrial continua en fase ex-
pansiva y se observan incrementos en el 
precio de venta de un diez a un veinte por 
ciento durante este año, la mayor subida 
de los últimos años. La oferta de naves de 
obra nueva es absorbida en tiempo récord 
por la demanda y el número de naves de 
segunda mano, al igual que la obra nueva, 
no es suficiente para abastecer la demanda 
de naves industriales.
  
¿?
En Berzosa de Lozoya, un pequeño municipio 
situado en el noreste de Madrid, el consisto-

rio está a punto de recalificar 150 hectáreas, 
lo que supone aumentar en un 750% la su-
perficie urbanizable. Según Ecologistas en 
Acción, este incremento del suelo equivale a 
la construcción mínima de 2.700 viviendas, 
lo que significa incrementar la población en 
un 3.600%. Dicho en otros términos, si el 
plan sale adelante el número de habitantes 
pasará en pocos años de 197 casas a más 
de 7.000 unidades.

Interés
Los españoles tienen más miedo al paro que 
al alza de los tipos de interés. seis de cada 
diez españoles cree que una situación de 
desempleo o, en el caso de los trabajadores 
autónomos, una baja por accidente o enfer-
medad, dificultaría el cumplimiento de los 
créditos solicitados con entidades financie-
ras, mientras que dos de cada diez se mues-
tra preocupado al respecto por la subida de 
los tipos de interés, según una encuesta de 
la aseguradora Genworth Financial.

Pirineo
El sector inmobiliario sigue creciendo con 
pujanza en Aragón. Mientras en algunas au-
tonomías como Madrid, Barcelona o Cana-
rias se empieza a notar un suave descenso 
en las cifras relativas de la construcción, el 
fuerte tirón del área metropolitana de Za-
ragoza y de las comarcas pirenaicas hace 
que Aragón se sitúe como una de las de 
mayor crecimiento porcentual en el número 
de proyectos visados. Los responsables de 
urbanismo del gobierno autonómico señalan 
que “con el ritmo actual de promociones in-
mobiliarias, es previsible que el suelo urba-
nizable actualmente disponible en el pirineo 
se agote en unos seis o siete años”.

Fuente: Idealista.com

Jordi Monton
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El Mingo Vallès té 53 anys, ha nascut 
a Olesa i sempre ha viscut aquí. És 
casat i té dos fills. És president del 
Casal Catequístic i organitza Xarxa i 
espectacles infantils un cop al mes. 
És programador de Butaka, a través 
de la qual organitza espectacles per 
a joves. També és president de la 
Plataforma d’Entitats Solidàries, 
membre del Consell de Benestar i 
Solidaritat de l’Ajuntament i regidor 
de La Passió.

Quin és el defecte propi que 
deplora més?
No saber dir que no.

Quin és el defecte que de-
plora més en els altres?
El mundo (el món?) no sap estimar: 
l’egoisme.

Com li agradaria morir?
Dignament.

Si després de mort hagués 
de tornar a la Terra, en 
quina persona o cosa es 
convertiria?
En Mingo Vallès, sense cap mena de 
dubte.

I si pogués triar un perso-
natge de ficció, quin esco-
lliria?
En Mingo Vallès, però en dibuixos 
animats.

En quines ocasions men-
teix?
En cap. Mai.

Quina persona viva li inspi-
ra més menyspreu?
La gent que trepitja els altres i que 
s’aprofita dels més febles.

A quina persona viva ad-
mira?
A la meva dona.

I morta?
A Jesucrist.

Quines paraules o frases 
usa més?
Bon dia i bona hora.

Qüestionari Proust

"Fer coses 
per als 
altres, 

teatre per 
a infants i 

per a 
joves."
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Quina és la seva por més 
gran?
Por que un d’aquests que trepitgen, 
ens trepitgi a tots i ens enfonsi.

Quin és el remordiment 
més gran que té?
No en tinc.

Què li desagrada més de la 
seva aparença?
Estic bé per a mi. Si a algú no li agra-
do, és el seu problema.

Quin talent desitjaria te-
nir?
Estic bé amb el que tinc.

Quan i on ha estat més 
feliç?
Sempre i a tot arreu.

Si pogués, què canviaria de 
la seva família?
Res.

Quin és el seu major asso-
liment?
Ser Mingo Vallès, ser el que sóc.

Quin és la seva possessió 
més preuada?
La meva família.
On desitjaria viure?
A Olesa, no la canvio.

Quin és el seu passatemps 
favorit?
Fer coses per als altres, teatre per a 
infants i per a joves.

Quin és la qualitat que vos-
tè aprecia més en una dona 
i en un home?
La sinceritat en tots dos.

Quina és la seva caracterís-
tica més destacada?
També la sinceritat.

Què és el que més admira 
en els seus amics?
El seu afecte i la seva estima per a 
mi.

Quin és la seva ocupació 
favorita?
Portar cultura, fer cultura per al 
poble.

Quina seria segons la seva 
opinió la pitjor de les sor-
ts?
Una guerra.

Quins són els seus 
novel·listes o poetes favo-
rits?
No llegeixo massa.

Quina reforma admira 
més?
La tornada a la democràcia a Es-
panya.

Amb quines faltes és més 
indulgent?
Perdono a tothom.

Seria alcalde?
No, mai.

Català o espanyol?
Català, amb respecte per als altres.
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L’agenda del desembre
Divendres 1
Hora del Conte: Contes de la Mediterrània, 
a càrrec de Cantafiabre, un espectacle que, 
a partir de contes dels diferents països de la 
Mediterrània, ens apropa a les cultures que 
conviuen en aquesta mar. A la Biblioteca, a 
les 18 h. Organització: Biblioteca i Ajunta-
ment. Acte dins les XI Jornades de Diversitat 
Cultural i Solidaritat.

Club de lectura general. A la Biblioteca, a 
les 18.45 h.

Xerrada debat: “Com obrim les nostres enti-
tats a la diversitat”, del Col·lectiu d’Analistes 
Socials” (D-CAS). A la Casa de Cultura, a les 
20 h, organitzada per l’Ajuntament.

Conferència: “Alimentació: com tenir una 
dieta equilibrada?” amb el Dr. Jaume Vallès 
i la Llda. Joana Quevedo. A les 20.30 h al 
local social de la UEC, c/ Vall d’Aran, s/n.

Dissabte 2
Cloenda de les Jornades de Diversitat Cul-
tural i Solidaritat, amb la participació de 
Musicando por Olesa i l’Escola Municipal de 
Música. A les 18 h a la Casa de Cultura.

Concert de piano: “Història de la música”, 
amb narracions de Maria Egea i a càrrec de 
Miquel Jorba. A la Parròquia Santa Maria, 
a les 21 h. Organitzen: Col·lectiu Misteris 
d’Olesa i la Parròquia.

Diumenge 3
Concert de Nadal amb la Cobla Vila d’Olesa 
i la Bellpuig Cobla. Al Teatre La Passió, a les 
18 h. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Fins al dimarts 5
Exposició “El món de Jules Verne (de la ima-
ginació a la realitat)” amb la col·laboració de 
l’editorial Everest. A la Casa de Cultura, de 
17 a 20 h i organitzat per l’Ajuntament.

Fins al divendres 8
Exposició de la obra de l’artista olesà Salva-
dor Batalla Llobet, a l’Arxiu Tobella de Ter-
rassa. Placeta Saragossa, 2, tel.: 93 788 11 
62, Terrassa.

Dissabte 9
Inauguració de l’exposició de l’Associació de 
Voluntaris d’Olesa. Fins al diumenge 17, de 
17 a 20 h, a la Casa de Cultura.

Diumenge 10
Concert de valsos i danses, amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. Al Teatre La Passió, a 
les 19 h. Organització: Associació La Pas-
sió.

Dijous 14
Taller de Nadal per a nens i nenes a partir de 
4 anys, amb Elvira Cassi. A més de participar 
en la decoració nadalenca de la Biblioteca 
els nens s’emportaran un objecte per a casa 
seva. Cal fer inscripció prèvia. A les 17.30 
h, a la Biblioteca.

Xerrada: “L’aventura de buscar pis”. Vine a 
informar-te dels passos a seguir per buscar 
pis: t’explicaran els recursos privats, els 
públics, tant per a la compra com per al 
lloguer; sabràs els drets i deures derivats 
del contracte d’arrendament i, a més, se 
t’informarà de la situació actual a Olesa. Po-
nents: Joves de l’UGT (Avalot) i Maica Ribas, 
responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de 
l’Ajuntament d’Olesa. A les 20 h a Cal Mané 
(Parc Municipal, s/n).

Fins al divendres 15
Exposició itinerant de poemes, fotografies i 
dibuixos “Lluitant per la vida”, organitzada 
per Ariadna. A la Biblioteca, de dimarts a 
dissabte de 10 a 13 h i de dilluns a divendres 
de 15 a 20 h. La cloenda es durà a terme el 
divendres 15 a les 19 h, amb recital de po-
esies a càrrec de Valentí Bigordà i l’actuació 
de Roser Cascante i Carles Farràs.

Divendres 15
Hora del conte: Cristòfor Colom i la conques-
ta d’un somni, a càrrec de Subi i Anna Obiols, 
il·lustrador i escriptora. En commemoració 
del 500 aniversari de la mort de Cristòfor 
Colom. A les 18 h, a la Biblioteca.

Conferència: “Retrat de la República”, a càr-
rec d’Oriol Junqueres. El 14 d’abril del 1931 
es va proclamar la II República Espanyola. 
Aquest any se’n celebra el 75è aniversari. 
En aquesta xerrada intentarem acostar-
nos al seu rostre més humà, a les idees i 
sentiments d’aquells que la van viure. A la 
Biblioteca, a les 19 h.
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L’agenda del desembre
Presentació de la temporada d’esquí al Cen-
tre Muntanyenc i de Recerques d’Olesa. Al 
c/ Església, 34, a les 22 h.

Dissabte 16
Actuació dels alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música d’Olesa i xocolatada per als 
nens. A la plaça de l’Oli. Tot seguit: cerca-
vila pels carrers d’Olesa (Diables i Tabals 
d’Olesa) Recorregut: plaça de l’Oli, Ram-
bla, c/ Barcelona, passeig del Progrés, c/ 
Anselm Clavé, c/ Salvador Casas i plaça de 
les Fonts.
 
Sopar de Nadal de l’associació Ariadna. Al 
Cafè del Centre, a les 21.30 h.

Inauguració de l’exposició “Paratges de som-
ni”, de l’olesà Antoni López. A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. La mostra romandrà oberta 
fins al 31 de desembre.

Audició de música de Montserrat Margarit. 
A l’Espai Clar de La Passió.

Diumenge 17
Espectacle per a nens i nenes: El conte de 
Nadal, per Sim Saladim. Al Teatre La Passió, 
a les 17.30 h. Organització: Xarxa.

Inauguració del Pessebre Popular i dels Dio-
rames de Pessebres. A la Casa de Cultura, 
a les 19 h. Fins al 7 de gener. Organització: 
Associació de Pessebristes i Ajuntament 
d’Olesa.

Tradicional pujada del pessebre a la Creu de 

Saba. A les 8 h, a la Creu de Saba. Organit-
zació: UEC Olesa 

Dilluns 18
Xerrada col·loqui “La bellesa de les flors: 
decoració per a les properes festes”. A la 
Comunitat Minera, a les 19 h. Organització: 
Ariadna.

Dimarts 19
Xerrada “Sóc jove i treballo”. Reflexions en 
veu alta sobre aspectes bàsics del mercat 
de treball que es troben els joves d’Olesa 
a l’hora de buscar feina, i una vegada a 
la feina quins drets i deures tenen com a 
treballadors/es. Ponents: Joves de l’UGT 
(Avalot) i Josep Torrent, tècnic en cap 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Olesa. A Cal Mané, a les 20 h.

Dijous 21
Festival de Nadal per a alumnes i familiars 
de l’Escola Povill. Al Teatre La Passió.

Concert de Nadal, organitzat per l’Escola 
Municipal de Música. A la Parròquia Santa 
Maria, a les 19 h.

Divendres 22
Hora del Conte de Nadal. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Dissabte 23
Puja al poni, d’11 a 13 h, a la plaça de 
Catalunya. Aconsegueix tiquets comprant 
a les botigues associades a la Unió de Bo-

tiguers.

Diumenge 24
Vine a fer cagar el tió, amb Noè Rives. Al 
Teatre Salistes, a les 12 h.

Dilluns 25
Els pastorets (Casal). Al Teatre La Passió, a 
les 18.30 h.
Dimarts 26
Els pastorets (Casal). Al Teatre La Passió, a 
les 18.30 h.

Fins al divendres 29
Exposició Premi Tiramilles 2005: “Relats i 
fotografies de viatges i aventures de joves” 
en col·laboració amb l’Oficina del Pla Jove 
de la Diputació de Barcelona i la Biblioteca 
Santa Oliva. De 15 a 20 h a la Biblioteca 
Santa Oliva.

Divendres 29
Puja al poni, de 17 a 19 h, a la plaça de 
Catalunya. Aconsegueix tiquets comprant a 
les botigues associades a la Unió de Boti-
guers.

Diumenge 31
Festa de cap d’any a Olesa, a partir de las 
0.30 h. A Can Singla (a prop de la Deixa-
lleria). Punt de venda d’entrades: Ekilibri 
(c/Escorxador, s/n). Amb la col∙laboració de 
les Regidories de Cultura i de Joventut de 
l’Ajuntament.
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Esport olesà
Ciclisme
El passat 26 de novembre, a la loca-
litat de Martorelles, es van lliurar els 
trofeus de les diferents modalitats 
del ciclisme català,entre els que es 
trobaven els germans olesans Marc 
i Oriol Gonzalez Motlló (corredors 
de l’equip egarenc Cicles Morenito-
Mobles Colón) per recollir els trofeus 
que van aconseguir en la Kids Cup de 
bicicleta de muntanya de la ja aca-
bada temporada 06, en Marc com a 
3r. classificat en la categoria de pro-
meses i l’Oriol com a 2n. classificat 
en la categoria d’alevins.

Trial
El passat diumenge 5 de novembre 
es va celebrar l’última prova del 
Campionat de Catalunya de Trial 
4x4 a Muntanyola (Osona). Els ole-
sans Rafael Gomarín i Andreu Motos, 
tot i que no van tenir gaire sort en 
aquesta prova (se’ls va trencar el 
cotxe que pilotaven) han aconseguit 
ser campions de Catalunya per sisena 
vegada.

Futbol taula
Una mica d’història
El futbol de taula va néixer el 1947 
amb el nom de subbuteo. El seu in-
ventor va ser l’anglès Peter Adolf, 
que el va batejar amb el nom d’un 
antic falcó anomenat en llatí falcó 
subbuteo.
Després de l’Eurocopa celebrada el 
1992 a Hamburg (Alemanya), es 
va adoptar definitivament el nom 
de futbol de taula, per desvincular 
aquest esport del monopoli que fins 
ara tenia la firma comercial Subbu-
teo, que passaria a ser una més de 
les cases proveïdores de material de 
futbol de taula.
El futbol de taula, com tot esport, es 
regeix per unes normes aprovades 
en l’àmbit internacional. Disposa 
d’un calendari de competicions inter-

nacionals coordinat per la Federació 
Internacional de Jugadors de Futbol 
de Taula, responsable d’organitzar la 
Copa del Món i l’Eurocopa, així com 
una sèrie de competicions per a la 
classificació mundial. Cada país orga-
nitza també tot tipus de competicions 
d’àmbit local.

Com es juga
El terreny de joc és exactament igual 
que un camp de futbol normal, ex-
ceptuant les dues línies paral·leles 

a les del fons del camp. Aquestes 
dues línies determinen la zona de 
xut: no es pot marcar un gol mentre 
la pilota no es trobi completament a 
l’interior de la línia de xut de l’equip 
adversari. Cada jugador disposa de 
deu jugadors, un porter de barra i un 
porter de camp. Els dos porters no 
poden ser mai en un mateix temps 
al camp. Impulsant amb l’ungla el 
jugador, aquest ha d’anar avançant 
la pilota amb l’objectiu d’aconseguir 
més gols que l’equip rival. El jugador 

atacant és aquell que té la possessió 
de la pilota. Aquest ha d’anar efectu-
ant tocs de manera que, cada vegada 
que llenci, el seu jugador colpegi la 
pilota. No es poden fer més de tres 
tocs seguits amb la mateixa figura. 
En cas que el jugador atacant no 
toqui la pilota o aquesta reboti en 
un jugador de l’equip defensor que 
estigui parat, la possessió de la pilo-
ta passarà a ser de l’equip defensor. 
Al futbol de taula es produeixen les 
mateixes accions que en un partit de 
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futbol normal i corrent: fores de joc, 
faltes, córners, penals, etc.
Els partits consten de dues parts de 
15 minuts. El temps el controla l’àrbi-
tre, que pot parar-lo sempre que sigui 
necessari, afegint el temps perdut de 
cada part.

Actualitat
El Barcelona Futbol Taula juga actu-
alment el Campionat Nacional, a la 
població de Collbató, en instal·lacions 
compartides amb el tennis de tau-
la. Els olesans que estan en aquest 
equip són: Francesc Alert, Joaquim 
Cortada, Màxim Aguirre Gabiria, Aina 
Alert i Carlos Venegas. Completen 
l’equip Isaac Bosch i Núria Fernández 
(Barcelona), Jordi Pascual (Collbató), 
Ramon Aloy (Santa Perpètua) i Ale-
jandro Gris (Múrcia). Actualment el 
nostre equip juga l’EUROCOPA 06, a 
Almada (Portugal), per quedar entre 
els 28 millors equips de Europa. Pel 
que fa al futbol de taula base, des-
taquem el nostre compromís amb 
l’Associació Murciana, amb jugadors 

veterans com Emilio Murciano (juga-
dor del mundial de clubs a Alemanya 
amb el nostre país) i joves com Juan 
Noguera (campió del món sub15 a 
Bèlgica).

Si vols aprendre a jugar a futbol 
de taula, posa’t en contacte amb: 
Joaquim Cortada (tel.: 637 283 871) 
o Francesc Alert (a/e: fra-son@fra-
son.com).
Francesc Alert

Primer equip: 
ritme de líder
Per fi l’Olesa agafa el ritme i es col-
loca al capdavant de la classificació 
per primera vegada aquesta tempo-
rada gràcies a la victòria aconseguida 
diumenge al municipal davant d’un 
fluix Vilanova del Camí, que en cap 
moment va donar la sensació de 
perill. A poc a poc l’equip olesà va 
imposant el seu ritme a cada jorna-
da i acaba sumant els tres punts. A 
més a més, hem de recordar que 

encara es manté imbatut a la lliga i 
si a això li sumem cinc victòries con-
secutives en els cinc darrers partits, 
el resultat és el de líder en solitari. 
La ratxa va començar a finals d’oc-
tubre, quan l’Olesa va aconseguir la 
victòria a casa amb el St. Ildefons. 
Des d’aquell moment les victòries 
davant el Torrellenc, Vallirana, St. 
Joan Despí i Vilanova del Camí, han 
fet que els de Quique Salamanca de-
mostrin per què totes les travesses 
els posaven com a principals favorits 
per aconseguir el títol de lliga. Tot i 
això, els olesans no s’han de refiar de 
cap equip i han de continuar com fins 
ara per tal de defensar el primer lloc 
tant de temps com els sigui possible. 
Fins aquests moments, l’Olesa suma 
7 victòries i quatre empats en les 11 
jornades fins ara disputades i té un 
avantatge de dos punts respecte al 
segon classificat i de 6 respecte al 
tercer que, en aquest cas, és l’etern 
i proper rival, l’Esparreguera. Serà 
davant els nostres veïns on els del 
poble podrien donar el primer cop 

d’efecte a la lliga, ja que en cas de 
victòria visitant la distància respecte 
al tercer augmentaria a 9 punts, un 
coixí força important que donaria ales 
als nostres per continuar en aquesta 
línia. Esperem que les prediccions es 
compleixin i puguem veure els del C. 
F. Olesa líders jornada rere jornada.

C.F. Olesa B: 
de mica en mica
Els nostres joves del filial milloren 
setmana rere setmana tant físicament 
com tàcticament com ho demostren 
els resultats. I és que els olesans han 
sumat dues victòries consecutives a 
la lliga, cosa que no sembla gaire 
espectacular, però hem de tenir en 
compte que aquest fet no passava 
des de molt de temps ençà. 
Després d’un inici molt irregular, els 
homes de Julio i Emilio sembla que 
van agafant el ritme del primer equip 
i comencen a guanyar partits amb au-
toritat. El primer d’aquesta mena va 
ser a casa amb el Can Cartró per 4-0 
i posteriorment van ser 4 gols els que 
va necessitar l’Olesa per desempa-
llegar-se d’un molt conflictiu Olivella 
(2-4). D’aquesta manera els olesans 
es van acostant de mica en mica als 
llocs capdavanters de la classificació. 
Tot i que encara es troben força lluny 
dels dos primers classificats, els del 
poble no perden l’esperança d’anar 
retallant punts jornada rere jornada 
per tal de fer una gran remuntada 
que els permeti lluitar per les prime-
res places al final del campionat.

Per acabar hem d’apuntar la duresa 
amb la qual els equips rivals reben el 
C.F. Olesa B i la rigorositat amb què 
els àrbitres resolen les situacions. Als 
últims desplaçaments els olesans han 
sofert moltíssimes faltes que s’han 
traduït en cinc lesionats. El més greu, 
al camp de l’Olivella, on un jugador 
olesà va haver de ser traslladat a 
l’hospital amb un fort cop a l’esquena 
que el va tenir immobilitzat un temps, 
i un altre que va sortir del camp al 
principi de la segona part amb l’ull 
inflat provocat per un cop de colze 
a la cara.
Desitgem que aquest tipus d’accions 
s’acabin als camps ja que no volem 
haver de lamentar cap lesió més 
greu. Tant de bo els àrbitres imposin 
el reglament per sobre de tot i el fair 
play torni als camps de futbol.

Jordi Monton
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Classificats
Borsa de treball/Olesa
Cuiner de dilluns a dissabtes; 
dependent de comerç al detall, 
atenció als clients per a una bo-
tiga de marroquineria; treballa-
dors de la forja de metalls i de 
la fabricació per a l’ajustament 
d’eines i peces metàl·liques; 
delineant o dibuixant per a pro-
jectes d’enginyeria; ebenista; 
pintor de pistola (edificis, cons-
truccions i automòbils); depen-
dent de comerç al detall per a 
una adrogueria; entrevistador o 
agent d’enquestes i censos per 
realitzar enquestes a llars en di-
ferents poblacions de Catalunya. 
Departament de Promoció Eco-
nòmica, c/ Salvador Casas, 28-
32 (l’Era), de dilluns a divendres 
de 9.30 a 13 h i dijous a la tarda 
de 16 a 19 h.

Treballadors de la prepara-
ció i l’obtenció de productes 
químics; operari de producció 
en planta química; aprenent 
d’ebenista; mosso carregador 
de magatzem; cambrer; em-
pleat de serveis administratius; 
monitora de menjadors escolars; 

conductor de camió o furgoneta 
per a transports locals; mecà-
nic muntador d’instal·lacions de 
refrigeració i aire condicionat; 
lampista, per a reparacions i 
instal·lacions diverses de llau-
neria; dependent de comerç al 
detall per a una botiga de roba 
d’home; responsable del Molí 
d’oli. Departament de Promoció 
Econòmica, c/ Salvador Casas, 
28-32 (l’Era), de dilluns a diven-
dres de 9.30 a 13 h i dijous a la 
tarda de 16 a 19 h.

Borsa de treball/
Abrera
Mosso o dona de neteja per a 
una empresa de la carretera de 
les Carpes; peons per al control 
de màquines de fabricació de 
caixes de cartró. Departament 
de Promoció Econòmica, c/ 
Salvador Casas, 28-32 (l’Era), 
de dilluns a divendres de 9.30 
a 13 h i dijous a la tarda de 16 
a 19 h.

Borsa de treball/
Esparreguera
Treballadors de la preparació i 
l’obtenció de productes químics; 
operari per empresa del sector 
químic; peons per empresa 
d’arts gràfiques; mosso o dona 
de neteja per a recollir la vaixella 
del sopar i posar el rentavaixe-
lles. Departament de Promoció 
Econòmica, c/ Salvador Casas, 
28-32 (l’Era), de dilluns a diven-
dres de 9.30 a 13 h i dijous a la 
tarda de 16 a 19 h.

Diversos
Chica con trabajo estable, busca 
extra como contable para llevar 
contabilidades. Buenas referen-
cias y total seriedad. Interesados 
llamar al tel: 629 097 515.

Se alquila plaza de parking en la 
calle Metge Carreras (66 euros). 
Tel: 606 246 868.

Se ofrece señora administrativa 
con experiencia, media jornada. 
Tel: 619 390 009.

Es ven vestit de núvia de dis-
seny, talla 40, molt maco, de 
alta costura; es pot venir a 
veure i emprovar,en caixa per a 
transport. Es ven per 700 euros 
negociables i va costar 1800. 
Contactar al tel: 669 905 437.

Se venden botas de montaña 
nuevas (trekking) marca Orioc, 
con puntera dura, impermeables 
para el agua y el frío. Talla 44, 
se venden por ser de número 
diferente al que uso. Precio: 20 
euros. Tel: 651 139 874.

Empresa multinacional necesita 
4 personas. Sueldo fijo más co-
misión y alta en Seguridad Soci-
al. Tel: 653 201 641 (preguntar 
por Ricard).

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

SE VENDE
Volkwagen POLO Coupé 
1.3 GT
190.000 kms.
Matrícula: B-LT
ITV pasada en Octubre 2006
Precio: 600€
Tel. 654 085 867 (Jordi)
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Guaita!

Ara escrivim missatges de mòbil abreujats, perquè se’ns entengui, que és el que importa, en definitiva, però ben curts per no 
haver d’estar gaire temps davant d’un teclat minúscul. Llavors tallem paraules, canviem la “QU” per la “K” per estalviar-nos una 
lletra i més per seguir creient en codis que establim amb els nostres interlocutors. Doncs, aquest llenguatge dels mòbils ha ar-
ribat als rètols de les botigues. N’hi ha que s’ofendran per considerar-ho un atemptat a les llengües. I n’hi ha que ho aprovaran 
per la seva originalitat i creativitat. SJn signes dels temps que cJrren...:)JJ 

Jordi Monton
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PER NADAL I CAP D'ANY
REGALA BELLESA I RELAX

Tenim Vals de Regal !
. Massatges

. Tractaments Facials i Corporals
. Depilació Laser

R e j u v e n e c i m i e n t o  f a c i a l
E l i m i n a c i ó n  d e  t o x i n a s
R e m o d e l a c i ó n ,  f l a c i d e z
L i f t i n g ,  a n t i a r r u g a s
C e u l i t i s ,  s o b r e p e s o
T r a t a m i e n t o  d e  s e n o s

En petit comité
El passat 1 de novembre es van celebrar les 
eleccions al Parlament de Catalunya 2006, i 
a Olesa la participació va ser d’un 54,83% i 
l’abstenció, del 45,17%. 
Els resultats a Olesa han estat els següents: 
Cens escrutat: 16.564 vots
Total votants: 9.082 vots
Abstenció: 7.482 vots
Vots nuls: 58 vots. 
CiU: 2.698 vots (29,90%)
PSOE: 2.682 vots (29,72%) 
ERC: 1.358 vots (15,05%)
ICV-EUiA: 974 vots (10,79%)
PP: 740 vots (8,20%)
Ciutadans: 196 vots (2,17%)
EV-EVC: 79 vots (0,88%)
PACMA: 46 vots (0,51%)
EI: 23 vots (0,25%)
RC: 20 vots (0,22%)
AES-DN: 17 vots (0,19%)
POSI: 13 vots (0,14%)
PCPC: 10 vots (0,11%)
PH: 9 vots (0,10%)
PfiV: 5 vots (0,06%)
MSR: 5 vots (0,06%)
PAZUL: 2 vots (0,02%)
Decideix.cat: 1 vot (0,01%).
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BONES FESTES!

Calaix de sastre: Què faries si et toqués el "Gordo de Navidad"?

Juan Atienza, 62 anys, 
assessor fiscal 
 
Amb aquests ingressos, 
principalment procuraria 
canviar la meva forma de 
vida, que fora millor per a 
mi i per a la meva família. 
Seguiria treballant, això 
sí, però d’altra manera. 
Potser invertís o negoci-
aria en alguna cosa. Però 
bàsicament, ho utilitzaria 
per a viure millor, tenir ac-
cés a altres possibilitats, 
d’habitatge, de treball, de 
cultura, en fi, tenir llibertat 
per a tot això. 

María José Pérez Vallejo, 
35 anys, al paro

"Què faria? Doncs, moltes 
coses. El primer seria ta-
par alguns agujerillos que 
tinc. Després faria un viat-
ge i després em canvio el 
cotxe. També ajudaria a la 
meva família... i ho convido 
a sopar a David Bisbal!"

Antonia Gómez Padilla (Chacha),
79 anys, jubilada

Pondría a mis hijas como 
un primor, le quitaría las 
hipotecas y con eso a mi 
ya me sobra. Yo para mí 
no quiero nada, no me da-
ría ningún gusto especial. 
Podría irme a Sevilla a dis-
frutar con toda mi familia. 
A ver si vosotros me dan 
suerte!

Amparo Navarro, 60 anys, 
monitora de transport

Primer he de comprar el 
bitllet, que encara no ho he 
fet. Segon, buscaria un poc 
de tranquil·litat per a poder 
viure bé. I tercer, muntaria 
algun esplai o algun lloc per 
a fer feliços als quals ho ne-
cessitin, sobretot als avis i 
als nens. M’agradaria que 
això es mantingui per al 
futur, aquí en Olesa. 

Antonio Fernández Berjillo, 
52 anys, operario textil

Lo que haría sería ayudar a 
mi hija, que tiene una niña 
y espera gemelos para el 
año que viene. También 
haría una fiesta para los 
amigos y la familia y lue-
go realizaría el sueño de 
mi vida: comprarme una 
casita en Andalucía. Claro 
que también ayudaría a los 
que lo necesitan y seguiría 
jugando a ver si me toca de 
una vez porque hasta ahora 
he tenido mala suerte.
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Empreses i serveis
Nova adreça
El Gabinet Assessor Toni Pérez informa 
de la seva nova adreça electrònica: 
aaperez@gabinetassessors.com, a 
més de que es pot visitar la seva pà-
gina web: www.gabinetassessors.com 
per conèixer el seus serveis.

Nou horari
La papereria Cau de Lletres (Plaça 
de la Sardana, 4) ens informa que a 
partir del passat 3 de desembre no 
tindrà oberta la botiga els diumenges 
i festius.

Jornades
El centre d’estètica Nova Imatge or-

ganitza unes jornades gratuïtes de 
micropigmentació els propers dilluns 
11 i dimarts 12 de desembre durant 
tot el dia. Per a més informació, truca 
al tel: 93 778 4594.

La finestreta
A finales de noviembre inauguró una 
nueva pasteleria a Olesa. Se trata de 
La Finestreta y está ubicada en la calle 
Anselm Clavé, 154.

Regalos
Justo antes de estas fiestas, inauguró 
una nueva tienda de regaleria al carrer 
Lluís Puigjaner davant del Mercat. Muy 
buenos precios y gran surtido para ele-

gir regalos y detalles.

Merceria
Filigranes és un nou comerç dedicat a 
la merceria, la bijuteria, els regals ar-
tesans i taller de labors. Podeu trobar-
hi teles per a patchwork, punt de creu, 
mig punt, material per a bijuteria, pin-
tures per a roba, etc. Filigranes és un 
espai per gaudir, compartir i aprendre 
sobre l’art de les manualitats. Ens tro-
baràs al carrer Anselm Clavé, 46, tel.: 
93 778 97 80; horari: matins de 10 a 
13.30 h i tardes de 17.30 a 20.30 h.

Ecològica
Al desembre s’inaugura la tintoreria 

i bugaderia EcoNet, un nou espai al 
servei de la seva roba, tractada amb 
productes ecològics. També es retoca 
tot tipus de peces de vestir. El telèfon 
és el 93 778 00 46 i està situada al 
carrer Anselm Clavé, 54, d’Olesa.

Canvi
Tecnifrio s’ha traslladat a les seves no-
ves instal·lacions del Polígon Industrial 
Can Vinyals-C, Casablanca s/n. Tel: 93 
778 3011.
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BONES FESTES
No llegeixis aquest full...
Si fas correctament comptabilitat 
(d’autònoms i societats), fiscali-
tat, rendes, gestions al registre 
(mercantil i de la propietat).

No perdis més temps...
Si gestiones bé l’àmbit laboral 
(nòmines, contractes, TC1, TC2), 
pensions (viudetat, jubilació, or-
fandat).

No segueixis llegint...
Si no tens qüestions o problemes 
que requereixen assessorament 
jurídic.

Si has arribat fins aquí, pot-
ser necessites...
Vendre, comprar, llogar, tras-
passar, taxar immobles, gesti-
onar l’administració de la teva 
comunitat de propietaris i asse-
gurances.

No acabis de llegir ara que resta poc. Ens trobaràs a: 
Carrer Mallorca 58  
08640 Olesa de Montserrat

Tel. 93 775 79 28 
Fax 93 775 79 29

www.dospunts.es
info@dospunts.es

08640
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Josep
Bernadas

Catlla
"EL CIRERA"

15-11-1923
Felicitats de la

teva família

Per molts anys !
Aina Sans Calvo (2), Alfons Ferrer Bigorra (49), Amanda Moreno Gómez (12), Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (13), Angels Migueles 
Sarri (31), Ariadna Guarro Vizcaíno (7), Ariadna Soler Gasto (10), Blanca Povill Ubach, Carles Matas (80), Carles Vergara Pujol (77), Carlos 
Gigena Dosil (69), Celia Oleart Carreras (84), Clara Alcón Franch (18), Claudio Maldonado Fernández (43), Daniel Fernández Bagán, David 
Chicón (13), David Sánchez Lozano (17), Dèlia Vilà Fillola (56), Domènec Paloma Sancho (43), Elisabeth Vidal Folch (26), Elvira Zuñeda (14), 
Emma Pérez López (2), Eric Rute Lindo (2), Esteve Valldeperas Batalla, Eva Pérez Artero (31), Fara Vizcaíno Caballero (40), Feliçitat Barberán 
Periz (83), Felipa Hernández Zabay (92), Florentina Buch “Tinita”, Francesc Margarit Monnè (81), Francisca Archs (65), Francisca Esteban 
Gonzàlez (49), Francisco Lozano (57), Francisco Ruiz Aguilera (60), Gerard Grivé (22), Gloria Coello Arce (12), Jerónima García Ferrez (80), 
Joan Miquel Poquet Valero (44), Joan Vilà Jovè (66), José Angel Membrado (8), José Riera Jorba (82), Josep Bel Prades (30), Josep Bernadó 
Cardús (52), Josep Camats Paloma (61), Josep Gil Díaz (74), Josep Riera Jorba (82), Josué Casado (17), Juan Olivares (49), Juana Vizcaíno 
Torras (85), Laura Espejo Gil (2), Laura Lázaro Prat (7), Lidia Carmona (26), Lidia Torres Bosch (77), Lluís Purull i Colacios (37), Lourdes 
Matas (45), Lucía Cáliz Gea (2), Lucía Cordón Martín (2), Manel Díaz Sicilia (27), Mari Carmen Almoguera López (35), Mari Carmen Párraga 
Romero (11), Maria Assumpció Matas Cascante, María Cinta Badenes Dolader (61), Maria Dolores Artero Montoliu (“La Lola de los pollos”) 
(53), Maria Montserrat Gil Jorda (37), Maria Rosa Pietat Aparici Gonell (92), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador 
Fort (76), Marina Guillamón Pérez (11), Marta Miranda Pastor (14), Mercè Fàbregas March (81), Mercè Guillamón Busquets (59), Mercè Viñas 
Durán (85), Miriam Gómez (32), Montse Chicón (25), Montse Peña Calvet (28), Montserrat Cadierno Acevedo (12), Montserrat Durán Ubach 
(48), Neus Solsona Jou (18), Noemí Guzmán Serrano (15), Núria Jou Vergara (14), Paqui Tapia (30), Paquita Llesta Begué (86), Paula Lozano 
López (3), Pilar Bañales Moreno (41), Rafaela Ruiz Sánchez (81), Ramón (Area de Guissona) (26), Raúl Montes Escacena (28), Robert Carles 
Quirantes Esteban (18), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (61), Roser Taravilla Pardo (41), Ruth Lozano (31), Ruth Prat (32), Sabino 
Tejero Martín (45), Salvador Torres Pérez (74), Susana Nieto (30), Tomás Bobe Alonso (52), Tona Cerveira Ribot (35), Vanesa Cintas (27).

Aclariment: El mes de novembre han fet anys: José María Paniello Limiñana (53) i María Soriano Sevilla (9).

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.

BENVINGUT

LLUC
30 de novembre

LAURA
ESPEJO GIL

PER MOLTS 
ANYS

14-12-2004

FARA
VIZCAINO

CABALLERO
13/12 - 40 ANYS

ARIADNA 
GUARRO VIZCAINO

25/11 - 7 ANYS

PAULA
LOZANO LÓPEZ
23/12 - 3 ANYS

PER
MOLTS ANYS!FELICES

17 AÑOS
MARI CARMEN

24/12/89

TU FAMÍLIA
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