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La Columna de l'Ivan
A què esperem, doncs 
per penjar el cartell on 
es dóna prioritat als 
vianants a tot el casc 
antic?

L'esport olesà
“C.F.Olesa és un es-
pectacular campió 
d’hivern...”

En Petit Comité
“De cara a les properes 
eleccions municipals 
del mes de maig, les 
seccions locals de la 
majoria dels partits 
olesans...”

L'informatiu
Les escoles olesanes 
van rebre subvencions 
per 13.000 euros que 
seran destinats a...
L'entrevista

“Hasta ahora hemos 
hecho lo que hemos 
podido..." 

17 de febrer
Carnestoltes infantil. A les 17 h., concentració a la plaça de l’Oli.
Carnestoltes popular. A les 21.30 h., concentració a la plaça de l’Ajuntament.

Foto: Arxiu Municipal



Farmàcies de guàrdia  -  Febrer  2007
dijous, 1 - BERENGUER
divendres, 2 - LEY
dissabte, 3 - MATAS
diumenge, 4 - MATAS
dilluns, 5 - ABELEIRA
dimarts, 6 - ALAVEDRA
dimecres, 7 - BERENGUER
dijous, 8 - LEY
divendres, 9 - MATAS
dissabte, 10 - ABELEIRA

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

AVÍS: Servei de guàrdia de 10 de la nit a 9 del matí NOMÉS URGÈNCIES AMB RECEPTA MÈDICA
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diumenge, 11 - ABELEIRA
dilluns, 12 - ALAVEDRA
dimarts, 13 - BERENGUER
dimecres, 14 - LEY
dijous, 15 - MATAS
divendres, 16 - ABELEIRA
dissabte, 17 - ALAVEDRA
diumenge, 18 - ALAVEDRA
dilluns, 19 - BERENGUER
dimarts, 20 - LEY

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

Bon dia!
Afortunadament va ser solament un 
esglai i no es van haver de lamentar 
víctimes. El passat dimarts 16, a les 
7 del matí, una furgoneta de recollida 
d’escombraries de l’Ajuntament, apar-
cada al col·legi Daina, es va desfrenar 
i va caure cap a una casa al carrer 
Montseny, on va provocar importants 
danys materials. Tant la furgoneta com 
la façana de l’habitatge van quedar 
destruïts. En veure el que passava, el 
xofer del vehicle va intentar frenar-lo 
i es va fer ferides lleus. 

Esquí
El Centre Muntanyenc i de Recerques 
d’Olesa continua amb els cursets 
d’esquí a les pistes de Pal-Arinsal tots 
els diumenges de febrer. 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 o truca 
als tel.: 609 151 921 i 629 005 133 
(www.cmrolesa.com).

Contra l’abandó
L’Associació contra l’Abandó i el Maltrac-
tament Animal (ACAIMA) està recollint 

signatures per sol·licitar a l’Ajuntament 
que promogui la construcció d’una 
gossera municipal on donar acollida 
i protecció als animals de companyia 
que, d’una forma incivilitzada i il·legal, 
són abandonats cada any. Per a més 
informació, podeu contactar al tel.: 
656 662 251 o a l’adreça electrònica: 
acaima_olesa@hotmail.com

Guia de telèfons
Per al proper mes d’abril es preveu la 
sortida de la nova edició de la Guia de 
Telèfons d’Olesa de Montserrat, edi-
tada per l’equip d’aquest periòdic. La 
Guia serà una completa eina de consul-
ta permanent i de recerca de telèfons, 
adreces i noms de la vila. La guia esta-
rà actualitzada el mes de març de 2007 
i s’hi podran consultar noms, adreces i 
telèfons tant de particulars com d’em-
preses, botigues, despatxos i entitats 
d’Olesa de Montserrat. De la Guia se 
n’editaran 10.000 exemplars, serà 
gratuïta i s’entregarà a les bústies de 
cada habitatge d’Olesa de Montserrat, 
inclosos Ribes Blaves, Oasis, La Flora i 
tots els polígons industrials. El format 
de guia telefònica serà de 160 x 240 
mm i contindrà aproximadament 96 
pàgines. Les botigues i empreses que 
estiguin interessades a fer publicitat 
dels seus serveis, s’han de posar en 
contacte amb el telèfon 93 772 94 36 
i als mòbils 635 810 173 i 690 283 
852.

A finals de l’any passat es van 
produir una sèrie d’atracaments en 
comerços d’Olesa. Si bé els fets no 
van estar acompanyats de violència 
ni va caldre lamentar víctimes, tam-
poc és per a deixar-los de costat, ni 
per a no prendre nota d’això. No es 
pot parlar d’ona de robatoris, però 
si és un crit d’atenció. Si es compa-
ra el poble actual amb el qual era 
cinc anys enrere, es poden treure 
algunes conclusions, potser no del 
tot positives. Llavors és imaginable 
quan s’intenta comparar a la Ole-
sa de fa una o dues generacions 
enrere. No caben dubtes. La gent 
gran no deixa de recordar quan no 
existien Els Closos, quan el nucli 
antic eren un grup de cases on 
es coneixien tots els veïns, quan 
la població es reduïa a uns milers 
i quan els cognoms de les famílies 
olesanes es podien escriure en una 
fulla de paper.
Olesa no és diferent de la resta dels 
pobles perifèrics a Barcelona. El 
creixement demogràfic, en gran part 
a causa de l’arribada d’immigració 
estrangera i de població autòctona, 
va portar la necessitat de més i mi-
llors serveis de salut, d’educació, de 
treball i d’habitatge.
Cal reconèixer que Olesa i la res-
ta dels pobles propers a les grans 
ciutats comparteixen una mateixa 
realitat: la de la falta de previsió 
enfront de l’al·luvió de demandes 
socials, en alguns casos urgents. I 
la realitat arriba, cal plantar-li cara 
i els llargs anys de falta de plani-
ficació i poques vistes a futur, es 
deixen notar.
I aquí estan els que consideren 
aquesta realitat com un problema 
i els que la veuen com un desafia-
ment. Per als primers, al problema 
cal trobar-li una solució ràpida, 
tractant que la imprevisió es noti 
el menys possible i que la vacuna 
dolgui poc i faci un bon efecte.
Per als que creuen que la realitat 
d’Olesa és un desafiament, els 
espera un escenari més apte per 
als canvis i més proper amb el que 
espera el poble. Perquè prendran 
aquesta realitat com una excusa 
vàlida i raonable per a planificar la 
seva pròpia realitat dintre de vint 
o cinquanta anys. Es tracta que la 
realitat ens contagiï i ens activi, no 
mirant-nos al mirall sinó veient-nos 
en la cara de cadascun dels nostres 
veïns.

Jordi Monton
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Vorera
La Brigada està construint una nova 
vorera a la travessera del Calvari. 
Quan es van edificar els habitatges de 
Can Carreras, una part de la vorera es 
va fer de nou, molt més ampla. Ara 
s’unifica la vorera de tot el carrer, és a 
dir, s’amplia. Un cop acabada l’obra no 
es podrà aparcar en aquest carrer.

Causa
Segons l’informe pericial del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, la causa 
de la caiguda de l’edifici del carrer 
Creu Real, 9 van ser les obres que 
es feien al solar del costat, situat als 
números 11-13. L’informe està a dis-
posició de les famílies afectades. Per 
altra banda, els veïns de passeig del 
Progrés 13, desallotjats temporalment, 
encara no han pogut començar les re-
paracions de casa seva perquè no han 
rebut garanties de seguretat durant i 
després d’aquests arranjaments, per 
part de l’empresa que va produir els 
problemes.

Atenció a la infància
Coincidint amb l’inici de l’any, l’Ajun-
tament, per mitjà de la recent inaugu-
rada Llar d’Infants Municipal Taitom, 
posa en marxa serveis complementaris 
que s’ofereixen a les famílies: l’Espai 
Nadó i l’Escola de Pares. El primer és 
un servei educatiu de caràcter munici-
pal per a famílies amb nadons durant 
el primer any de vida. És també un 
espai de trobada i intercanvi per a 
grups de mares, pares i nadons amb 
l’acompanyament de professionals. 
El segon pretén ser un espai obert i 

participatiu que potenciï el paper actiu 
dels pares i mares com a educadors, 
que possibiliti el diàleg, la reflexió i el 
treball en grup. Informes i inscripci-
ons: Llar d’Infants Municipal Taitom, 
Av. Francesc Macià, 191, tel.: 93 778 
47 62, de 9.30 a 12 h.

Inserció laboral
El Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Olesa i el Consell Co-
marcal del Baix Llobregat han signat un 
conveni per posar en marxa un servei 
d’orientació laboral per als ciutadans 
i ciutadanes de la vila que necessitin 
assessorament en la recerca de feina. 
Si no saps com fer un currículum, si 
vols buscar feina per Internet, si no 
saps com funciona i/o perquè serveix 
una entrevista laboral o no saps per on 
començar, una tècnica especialitzada 
en el tema t’assessorarà gratuïtament. 
Per utilitzar el servei cal adreçar-se a 
Promoció Econòmica: c/ Salvador 
Casas 28-32 o trucar al tel. 93 778 
67 00.
 
Nou butlletí
La Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment ha tancat l’any amb l’edició d’un 
butlletí informatiu adreçat als joves 
de la població. El butlletí s’ha batejat 
amb el nom d’Info Jove i és de caràcter 
trimestral. Amb aquesta publicació, la 
Regidoria de Joventut vol donar a co-
nèixer, de forma periòdica, tot allò que 
pot interessar als joves del poble.

Monestir a Internet
La Biblioteca del Monestir de Montserrat 
ha exposat a través d’Internet fins a 
200 gravats amb segell català del segle 
XX, una mostra dels 18.000 treballs 
amb què compta el seu fons, amb l’ob-
jectiu d’oferir al gran públic tresors ar-
tístics desconeguts i poc difosos. Javier 
Mariscal, Pep Canyelles, Salvador Dalí, 
Joan Miró, Pablo Picasso, Josep Grau 
Garriga o Antoni Tàpies són alguns 
dels artistes catalans que hi apareixen. 
Aquesta exposició virtual, d’un caràc-
ter permanent obvi, és una iniciativa 
de la Biblioteca de Montserrat, que 
compta amb el suport de l’Obra Social 
Caixa Terrassa. Ha estat comissariada 
per Josep Casamartina.

Cabalbaix
El Cabalbaix, Pla supramunicipal so-
bre drogues i comportaments de risc 
dels municipis d’Abrera, Esparregue-
ra, Olesa de Montserrat i Sant Esteve 
Sesrovires, ha finalitzat l’any 2006 

amb un total de 113 intervencions 
preventives, en les quals més de 1.700 
persones han rebut almenys una acció 
directa tot i que hi ha hagut accions 
que han estat adreçades a tota la po-
blació en general. Les activitats s’han 
dut a terme sota la planificació d’un Pla 
de treball dissenyat i consensuat entre 
professionals dels quatre municipis el 
gener del 2006, encara que se n’han 
anat incloent de noves al llarg de l’any. 
El passat mes de gener es va posar en 
marxa el Pla de treball del Cabalbaix 
d’enguany.

Benvinguts
Amb l’ajuda de la Diputació de 
Barcelona, els municipis d’Olesa, Es-
parreguera, Abrera, Collbató i Sant 
Esteve Sesrovires han impulsat l’edi-
ció d’una guia d’ajuda als immigrants, 
que intenta convertir-se en una eina 
pràctica per tal d’informar els nouvin-
guts sobre els serveis que s’ofereixen 
a cadascun dels pobles on viuen i quins 
són els seus drets i els tràmits que han 
de fer. Aquesta Guia Benvinguts serà 
editada en diferents idiomes (català, 
castellà, àrab i anglès) i contindrà in-
formació específica de cada municipi.

Teatre
El jurat del XXI Concurs de Teatre Vila 
d’Olesa ha lliurat els seus premis el 
passat 13 de gener. El guardó per al 
millor grup i millor muntatge va ser 
per al grup de teatre Centre Parroquial 
Sant Vicenç, de Sabadell, per l’obra 
Dia i nit, mentre que el grup de teatre 
Rodamón (Terrassa), amb l’obra Tirant 

lo Blanc, es va emportar vuit premis. 
Aquests són tots els guardons: Ac-
trius de repartiment, 1r premi: Noemí 
Masó, del grup de teatre Rodamón 
(Terrassa), 2n premi: Esther Mas i 
3r premi per a Neus Elfa, totes dues 
del grup de teatre Centre Parroquial 
Sant Vicenç (Sabadell). Actors de re-
partiment, 1r premi: Jan Sánchez, del 
grup de teatre Centre Parroquial Sant 
Vicenç (Sabadell), 2n premi: Gerard 
Toldrà, del grup de teatre La K-mama 
(Calafell) i 3r premi per a Víctor En-
rique, del grup de teatre Quatre per 
Quatre (Granollers). Actrius principals, 
1r premi: Andrea Ros i 2n premi per 
a Susanna Fernández, totes dues  del 
grup de teatre Rodamón (Terrassa), 
el 3r premi va ser per a Consol Sans, 
del grup de teatre Nyoca de l’Ametlla 
del Vallès. Actors principals: 1r premi: 
Eduard Rubio, del grup de teatre Cen-
tre Parroquial Sant Vicenç (Sabadell), 
2n premi: J. M. Papiol, del grup de te-
atre La K-mama (Calafell), i 3r premi 
per Miquel Noguera, del grup de teatre 
Quatre per Quatre (Granollers).
El primer premi de Muntatge va ser 
per al grup de teatre Centre Parroquial 
Sant Vicenç (Sabadell), el segon per al 
grup de teatre Rodamón, de Terrassa, 
per l’obra Tirant lo Blanc, i el 3r per al 
Grup de teatre La K-mama, de Calafell, 
per l’obra La dansa de l’escorpí.
Jaume Pont, del grup de teatre Centre 
Parroquial Sant Vicenç (Sabadell) va 
guanyar el 1r premi de Direcció, el 2n 
va ser per a Montse Sala, del grup de 
teatre Rodamón i el 3r, per a Josep Mè-
lich, del grup de teatre La K-mama i per 
a Marta García Otín, del grup de teatre 

Jordi Monton
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Quatre per Quatre, de Granollers.
El 1r premi de grup se’l va emportar 
el grup de teatre Centre Parroqui-
al Sant Vicenç, seguit pel Grup de 
teatre Rodamón, i el 3r el Grup de 
teatre La K-mama, de Calafell, i per 
al Grup de teatre Quatre per Quatre, 
de Granollers.
Per últim, el premi de Votació popular 
va ser per al grup de teatre Centre 
Parroquial Sant Vicenç i el Premi Jurat 
Juvenil per al grup de teatre Rodamón, 
de Terrassa.

Soterrani
Les famílies que viuen als soterranis 
del número 6 de la travessera del Cal-
vari hauran d’abandonar aquests pisos, 
ja que, segons el gerent en funcions 
de l’Ajuntament, Ferran Villaseñor, 
aquests espais són legalment oficines 
i el Pla general local no permet viure en 
soterranis. L’octubre passat, la promo-
tora propietària dels pisos va cedir els 
espais a l’Ajuntament per allotjar els 
veïns que van perdre la casa de Creu 
Real número 9, i quan es va descobrir 
que eren soterranis l’empresa va haver 
de cedir nous pisos legalment habi-
tables. Ara, aquesta constructora ha 
allotjat tres famílies més, que no han 
admès estar pagant lloguer.

Subvencions escolars
Les escoles olesanes van rebre sub-
vencions per 13.000 euros que seran 
destinats a la realització de projectes 
i activitats pedagògiques  a educació 
infantil, primària i ESO (centres con-
certats i públics) i per al servei de 
menjador (centres públics). Dels 3.954 
euros per als menjadors, 823,90 euros 
corresponen al CEIP Olesa, 2.430 al 
Sant Bernat i 700,85 al CEIP Mare de 
Déu de Montserrat. Per altra banda, 
tots els centres escolars, tant públics 
com concertats, rebran les ajudes per a 
les activitats pedagògiques que pugen 
9.000 euros. L’escola Sant Bernat ha 
estat la més beneficiada (1.900 euros), 
seguida del Montserrat (1.843 euros), 
el Ferrà (1.771 euros), el CEIP Olesa 
(1.677 euros), el Daina (862 euros) i 
les Escolàpies (937,80 euros), aquests 
dos últims, centres concertats.

Bonificació
L’Ajuntament ha aprovat la bonificació 
del 75% de l’impost de construcció per 
als dos nous centres educatius a Olesa. 
Els beneficiats són el nou edifici de 
l’escola Sant Bernat i el segon Institut 
(encara pendent de construir-se a l’av. 

Escalfant motors
De cara a les properes eleccions mu-
nicipals del mes de maig, les seccions 
locals de la majoria dels partits olesans 
estan organitzant assemblees, reunions i 
ultimant detalls per deixar-ho tot a punt 
i començar les campanyes polítiques. 
N’hi ha alguns que ja tenen les llistes, 
uns altres que encara tenen coses per 
definir. Des d’aquesta secció us anirem 
informant de tot el que passi per les 
campanyes electorals, i també pot ser 
utilitzada com a espai pels partits i els 
particulars que vulguin publicar propos-
tes polítiques o escrits relacionats amb 
aquesta temàtica.

No es presenta
El Partit Republicà Català no es pre-
sentarà a Olesa, ni donarà suport a 
cap candidatura que es presenti a les 
municipals d’enguany. Àngel Martínez, 
olesà fundador del PRC, va aclarir la 
situació de la seva formació a Olesa en 
declaracions a Olesa Ràdio. D’aquesta 
manera, Martínez va reafirmar la reti-
rada del suport donat al Bloc Olesà que 
s’havia comunicat a través d’una nota de 
premsa conjunta. La marxa enrere de la 
formació és degut, bàsicament, a la des-
autorització feta des de la executiva de 
Barcelona i a les diferències ideològiques 
existents entre les formacions (sobretot 
pel que fa a EUiA). 

Travessera del Calvari
El Bloc Olesà va denunciar fa uns 
mesos l’ocupació il·legal d’uns espais, 
habilitats com a soterranis, en un edifici 
de la travessera del Calvari. Aquesta 
ocupació, que va comptar inicialment 
amb l’aprovació de l’Ajuntament, va 
ser destinada als veïns desnonats per 
l’esfondrament d’un habitatge del carrer 
del Calvari.

Francesc Macià). El consistori ha desta-
cat que aquestes obres compten amb 
un “especial interès sociocultural”.

Per si plou
Els treballs de construcció de cobri-
ment de la pista annexa al pavelló 
municipal podrien estar enllestides 
cap al mes d’abril, segons el regidor 
d’Esports, Josep Dolader. Actualment 
les activitats que es feien a la pista 
(hoquei patins, futbol sala, etc.) es 
duen a terme a la pista del barri del 
Poble Sec i la inauguració de la pista 
municipal coberta permetrà que tornin 
aquestes disciplines abans d’acabar la 
temporada anual.

D’acord
L’Ajuntament i l’empresa Vopi-4 (sota 
la seva irresponsabilitat es va “reparar” 
el carrer Alfons Sala) van arribar a un 
acord perquè aquesta empresa arre-
gli els desperfectes vells i també els 
nous que es vagin detectant. A més, 
l’arranjament inclourà la substitució 
dels trams de clavegueram que estan 
fets malbé, la reparació dels pous de 
connexió, de les cruïlles i la reducció 
dels escocells dels arbres.

Famílies nombroses
El Departament d’Educació vol suprimir 
els 15 punts que tenien les famílies 
nombroses en el barem d’accés a les 
escoles públiques i concertades, tal 
com es recull en el projecte de decret 
d’admissió d’alumnes que està prepa-
rant la Generalitat (www.gencat.net/
educacio/depart/doc/admissio.doc). 
Això suposa un incompliment evident 
de la Llei de protecció de famílies nom-
broses i del seu reglament, així com 
una penalització a les famílies amb més 
fills i un obstacle per poder conciliar 
vida familiar i laboral.
L’Associació de Famílies Nombroses 
de Catalunya (FANOC) presentarà al-
legacions a aquest decret.

Carrer del Gras
L’Ajuntament ja ha finalitzat les tas-
ques d’urbanització del carrer del Gras. 
Les obres han consistit en urbanitzar 
tot el sector i en col·locar-hi llambor-
da vermella de tal manera que es 
correspon amb la fisonomia que, des 
de fa uns anys, s’està donant a tots 
els carrers del Nucli Antic que es van 
urbanitzant de nou. Amb aquesta actu-
ació, també s’ha renovat tota la xarxa 
del clavegueram del carrer. Les obres 
han comptat amb un pressupost de 

54.000 euros dels quals la Generalitat 
n’ha subvencionat el 50%.

Teatre II
Dos grups de 15 alumnes del Institut 
Daniel Blanxart participaran d’un ta-
ller de teatre a nivell estatal. Els joves 
prepararan l’obra “Romeu i Julieta” de 
Shakespeare, però no solament a la 
part escènica, sinó que s’encarrega-
ran dels decorats, les tramoies i las 
tasques de so i il·luminació.

La Passió
La Passió d’Olesa està ultimant els 
detalls de la seva campanya publici-
tària per a la nova temporada de re-
presentacions 2007, que arrencarà el 
pròxim diumenge 4 de març. Enguany, 
es pretén fer una difusió important 
als principals mitjans audiovisuals del 
país, inclosa l’emissió d’un espot per 
a televisió. Pel que fa a la publicitat 
en paper, la principal novetat radica, a 
banda dels habituals díptics i tríptics, 
actualitzats, en el fet que seran dos els 
cartells diferents que conviuran pel que 
fa a la imatge externa del nostre espec-
tacle. A la ja consolidada línia d’utilitzar 
la col·laboració d’autors contemporanis 
per al cartell, que en aquesta ocasió 
pertany a l’artista Joaquim Chancho, 
aquesta temporada s’afegeix una altra 
imatge de caràcter més estrictament 
publicitari. Mentre el primer tindrà una 
difusió més institucional, el segon serà 
l’encarregat de contribuir a buscar el 
nou públic que el nostre espectacle 
necessita. Sota l’eslògan “Una experi-
ència emocionant”, es vol transmetre 
la singular emotivitat que la família de 
la Passió es capaç de fer viure a qui 
visita les representacions.

Jordi Monton
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El Bloc Olesà ja va denunciar fa tres anys 
que la mateixa llicència d’obres majors, 
atorgada l’any 2003, vulnerava diversos 
articles del Pla general d’ordenació ur-
bana. En concret, ultrapassa el nombre 
màxim d’habitatges permesos, s’han 
construït plantes soterrànies no pre-
vistes al planejament i una altra planta 
soterrània dedicada en la seva integritat 
a aparcament.
Per tot això, el Bloc Olesà demanarà en 
els propers dies que l’Ajuntament d’Olesa 
obri un altre expedient de protecció de la 
disciplina urbanística sobre la concessió 
de la llicència d’obres majors. Al mateix 
temps, el Bloc Olesà denunciarà aquest 
cas al Departament de Disciplina Urba-
nística de la Conselleria de Política Terri-
torial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya.
Bloc Olesà

Protecció oficial
El cap de llista del PSC, Jaume Monnè 
planteja la viabilitat d’un projecte que a 
més de la construcció prevista dels 33 
habitatges de compra al carrer Indústria, 
contempli la construcció de 71 habitat-
ges dotacionals de lloguer per a joves i 
gent gran.
La construcció d’aquests habitatges 
es distribuirà entre sòl provinent de 
l’aprofitament mig i sòl d’equipaments 
de que disposa l’Ajuntament i podrien 
estar disponibles durant el primer any 
de la propera legislatura. Els socialistes 
plantegen que la manera més eficaç de 
generar habitatge protegit i a preu as-
sequible és cedir sòl públic per tal que 
no es repercuteixi el preu en el cost final. 
La intenció és desenvolupar aquestes 
actuacions amb la col·laboració de la 
Generalitat.
Pel que fa als habitatges dotacionals per 
a gent gran la proposta consisteix en la 
construcció de 27 habitatges de lloguer, 
i d’altra banda, es contempla la creació 
de 44 habitatges de lloguer per a gent 
jove d’Olesa amb la intenció de facilitar el 
dret a l’emancipació dels joves amb una 
vivenda digna, assequible i de qualitat. 

Ana Cano complirà 23 anys el pròxim mes d’abril. És d’Olesa de tota la vida, 
encara que gairebé no es deixa veure pel poble perquè estudia i treballa 
fora, cosa que també li impedeix visitar amb més freqüència la seva família. 
Treballa a Barberà del Vallès i estudia Empresarials a Sabadell. Als 22 anys, 
l’Ana és tècnica superior en Comerç i Màrqueting, viu amb el seu xicot a 
la zona del Lidl i somia muntar la seva pròpia empresa. Li encanta viure a 
Olesa, és fanàtica del Barcelona i del futbol, encara que no té facilitat per als 
esports. A aquesta simpàtica olesana també li encanta menjar, malgrat que 
admet tenir pocs coneixements de cuina. Mestressa d’una figura escultural i 
uns ulls que parlen per si sols, l’Ana es refugia els caps de setmana amb la 
seva inseparable penya d’amics. 

Monfort per Monforte
Mireia Monfort encapçalarà la llista 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) per a les properes eleccions mu-
nicipals de maig, després que la seva 
candidatura hagi estat aprovada per 
unanimitat. D’aquesta manera, l’olesana 
agafa el relleu de Joan Monforte que va 
dir d’ella que és una “candidata amb ga-
rantia i que coneix bé la política local”. 
Monforte ha destacat que un dels pri-
mers projectes d’Esquerra, que es durà 
a terme durant aquest mes, és posar 
en marxa el projecte Esquerra Escolta. 
Seguint la línia d’apostar per la parti-
cipació ciutadana, engeguen un seguit 
de xerrades debat on volen escoltar què 
veu, què espera i què vol la gent del i 
per al seu poble. Seran tot un seguit de 
taules rodones obertes a la participació 
de tothom, sigui quina sigui la seva ideo-
logia. Si algú esta interessat a assistir-hi 
es poden posar en contacte per correu 
electrònic o al telèfon de la Secció local: 
c/De Dalt, 6 - tel: 93 778 12 97
olesamontserrat@esquerra.org 
www.esquerra.cat/olesamontserrat

Mireia Montfort
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Correu
Aclariment
Amb relació a l’article “Escola” publicat 
el passat mes de desembre sobre el 
CEIP d’Olesa, vull aclarir, per si algú ho 
ha pogut interpretar malament, que en 
cap moment es fa referència al profes-
sorat de l’escola.
Jordi Viladot Salvi

Ca l’Ubach
S’anomenava Pétofi cukrászda, no 
semblava pas un bar, més exactament 
era la nímia, esbalandrada i llefardosa 
sala d’estar d’una casa condicionada a 
mode de cafè entre Kerekes Ut i Reit-
ter Ferenc d’una ombrívola i hivernal 
Budapest. Vaig seure al costat de la 
finestra, prop d’una calaixera esgrogue-
ïda de fusta sense envernissar, sobre 
el marbre de la qual s’hi exposava una 
escarransida col·lecció de deslluïdes 
caixes de llautó. L’humil interior sem-
blava projectar-se a través dels vidres 
entelats cap un exterior esmorteït, i 
gris. L’espectador, després de la pausa 
reflexiva d’un glop d’unes pixarelles 
anomenades cafè, veu com l’instant 
es  dilata i el caràcter estàtic de tot el 
que s’estén a l’altra banda de la finestra 
mai li havia semblat tan clarament una 
metàfora de la vida reiterativa, de la 
monocòrdia. La visió dels solars curu-
llats de gebre, desbordats de feridora 
solitud en aquesta part de la Budapest 
post-comunista, és una estampa que fa 
amuntegar dins el meu cap mil imatges 
que evoquen l’obscena cohesió entre 
l’ implacabilitat del formigó i la tirania 
de l’alumini. Aquests elements, que 
tan sovintegen en el paisatge urbà 
d’Olesa, ens arrosseguen a l’horrible 
cansament de la mirada, al greuge 
de viure sotmesos  en un estat d’una 

agorafòbia permanent. L’actualitat de la 
vila que ostenta un estret connubi amb 
l’aberració arquitectònica es resumeix 
amb les hilarants policromies de tendals 
que contornegen els tristos cubículs que 
anomenem vivendes. 
Que ens queda dels vestigis de la 
tradició constructiva d’una casa apart  
de l’embigat i els forjats enderrocats, 
només visibles quan les vivendes ad-
jacents s’esfondren? Un exemple de la 
implantada contaminació devoradora 
i de l’existència  del diabolisme en la 

vida la tenim en la grotesca metamor-
fosi que van experimentar les viven-
des que comprenien CA’L PAU UBACH, 
aquell edifici del s.XIV, convertit en un 
conjunt de sis casals repartits en dues 
cases l’any 1450 i que en l’actualitat 
és només una regurgitació monstruosa 
dins el carrer de l’Església. 
L’immoble va experimentar al llarg dels 
segles un vaivé de propietaris i lloga-
ters, des dels Amat ,Broquetes, Ayme-
rich i Dolo, als Ubach. Va esdevenir 
l’escenari d’episodis tràgics tals com el 
suïcidi de Joan Ubach i Barba, un quinze 
de Març de 1859, que morí per asfixia 
al penjar-se d’una biga del dormitori. 
Dins d’aquest mateix cicle de tragèdies 
vuitcentistes trobem la mort prematura 
de Maria Viladoms, a l’edat de 22 anys, 
després d’avortar el seu tercer embaràs. 
Ca’l Pau Ubach va convertir-se també 
en comerç en diverses ocasions; Elvira 
Garcia hi obrí un comerç de robes i con-
fecció, l’any 1935 es transforma en per-
fumeria; Marcelina Badia  hi col·loca un 
estanc de minse longevitat l’any 1943; 
finalment l’immoble el trobem convertit 
en matalasseria l’any 1957.
Un edifici de variada funcionalitat i 
continent d’un interior domèstic igual-
ment ric, presentava una planta baixa 
fragmentada per parets divisòries, una 
de les quals mostrava un arc de pedra 
magnífic que unificava l’espai creat per 
les dues parets abans esmentades. Al 
fons d’aquest espai seccionat per l’arc 
de mig punt es trobava la base d’un cup 
i al peu d’aquesta una sitja de terrissa 
entaforada. Entre el cup i la base de 
l’arcada tocant la paret que llinda amb 
el casal nº47 s’hi trobaven 3 sitges més 
encastades. A sota l’escala aparegué 
una gran gerra emprada com a con-

tenidor d’oli o gra. La seva condició de 
soterrada es deu a que, possiblement, 
mostrava signes de deteriorament o es-
querdes, d’aquí que acabés emplenada 
de morter i enterrada. L’enorme gerra, 
que pot recordar una pithos boteruda, 
presentava una rica i treballada decora-
ció allunyant-se, així de la tradició de-
corativa més austera que presentaven 
generalment aquestes gerres.  
Com era habitual en moltes cases 
antigues, aquest casal nº45 posseïa 
una cavitat artificial o mina d’uns 24 

metres que s’utilitzava com a forma 
d’aprovisionament de terra argilosa 
per la a la construcció amb tàpia dels 
pisos superiors. El traçat subterrani te-
nia com a desembocadura una sala de 
forma arrodonida. Cal destacar  l’apa-
rició de relleus enteixinats ocupant l’ 
interstici entre bigues, la col·locació del 
quals daten del 1625-1626. En aquest 

mateix pis, sota l’escala d’accés als 
pisos superiors, s’hi conservava un 
armari petit del s.XVII. Just al damunt 
d’aquest i gravat a la paret hi resava 
la data de 1626, data de finalització 
de les obres de reforma realitzades a 
principis del XVII. En aquesta mateixa 
paret apareixien dues rosasses de guix 
per tal d’il·luminar l’interior aprofitant 
la llum del carrer. 
Potser un dels elements que més nítida-
ment recordo era un esgrafiat geomètric 
senzill datat de 1818 que presentava la 
façana, així com un terrat ornat amb 
una canalera de recollida d’aigües feta 
a base de teules vidriades de color verd. 
Els carrers mutilats del nucli antic apa-
reixen ara sollats pel miserable ferment 
d’un present que no té cap sabor. Mires 
amunt, mires avall i cap els quatre punts 
cardinals i només escoltes el ressò pla-
nyívol i nostàlgic del que ja no existeix, i 
ara l’absència hi ha deixat germinar bar-
ris arrossegats per una hipnosi ravalera 
i tota Olesa no deixa de semblar-me un 
poble d’indigents.
Davant meu la terra matussera avança 
esqueixada de vida fins a l’estació de 
tren de Rákosrendezö. Les imatges 
fortuïtes nascudes a peu de finestra 
traspassen qualsevol voluntat de con-
centració en vacuïtats tals com l’horari 
de trens o el cendrós terra de l’andana. 
La meva mirada s’adreça alternada des 
de l’exterior urbà fins el fris de rostres 
amb aire hermètic que m’acompanyen 
juntament amb el silenci oceànic que 
governa en el meu recorregut fins Ke-
repesi Temetö. 
Laureà Caneda

Suport
La Unió Ciclista Olesana vol expressar el 
seu suport a l’Enric i al Jordi, i al Dani, 

que van ser atropellats a la carretera 
mentre practicaven un dels seus es-
ports preferits. Voldríem demanar als 
conductors que prenguin consciència del 
que porten a les mans i de la fragilitat 
del ciclista a la carretera. No som obs-
tacles que fan nosa a la carretera, sinó 
que som persones que fem esport. Un 
conductor ebri que va fugir en el cas de 
l’Enric i el Jordi, un avançament sense 
respectar la distància lateral en el cas 
del Dani. Potser els ciclistes de vegades 
tampoc circulem correctament, però les 
presses no porten enlloc i no costa res 
disminuir la marxa uns segons per po-
der avançar els ciclistes amb seguretat, 
perquè ens hi juguem la vida moltes 
vegades. 
Volem recordar també als nostres so-
cis que ja poden tramitar les llicències 
i renovar els carnets de soci a la botiga 
Power Bike Olesa del carrer Argelines 
i a les oficines del club els dissabtes a 
la tarda.
UCO

Festes a Les Planes
El passat 23 de desembre van comen-
çar els actes de Nadal organitzats per 
la Associació de Veïns de Les Planes, 
volent així fer tornar l’esperit de l’as-
sociacionisme que sempre ha carac-
teritzat aquest barri. El mateix dia 23 
de desembre es va fer una gran festa 
infantil la qual va reunir a 56  nens i 
nenes de edats compreses entre 0 i 10  
anys, van estar tota la tarda tutelats 
pels organitzadors de la festa, va ser 
una tarda en la que els nens  van fer 
diverses activitats, manualitats, berenar 
per tots els assistents  i com no, van fer 
cagar el Tió.
El 31 de desembre es va celebrar la 
festa de cap d’any; va ser una nit en 
la que tothom que va voler assistir al 
local social a fer un brindis pel nou any, 
ho va poder fer. La festa va tenir bona 
participació i gràcies a la gent que va 
assistir vam poder allargar la festa tota 
la nit.
I ja per finalitzar les festes, el dia 5 
de gener es va acompanyar als Reis 
d’Orient a la cavalcada reial pels car-
rers de la nostra vila; van ser els fills 
dels nostres veïns del barri els encar-
regats d’acompanyar al Rei Gaspar al 
seu carruatge reial, fent així que la 
il·lusió de la gent que participava a la 
cavalcada s’estengués a la resta de la 
gent d’Olesa. Volem també des de l’as-

sociació de veïns de les Planes donar les 
gràcies públicament a tota la gent que 
ens dona suport, als col·laboradors en 
aquesta nova etapa d’aquesta entitat i a 
tota la gent que ens anima a continuar 
amb aquesta tasca, per que sense ells 
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aquesta entitat no tindrà raó de ser, i 
ens dona forces per seguir treballant pel 
barri, no dubteu quan tingueu qualsevol 
dubte, iniciativa o inquietud, estem a la 
vostre disposició.
Juan Miguel Flores, AAVV Les Planes

Sabíeu...
...que el juliol de 1933, l’Ajuntament va 
fer els tractes seriosos perquè l’hotel 
Gori passés a ser Casa de la Vila?
La presidència manifesta al Consistori 
les converses amb els germans Casals 
Diomedes, propietaris de l’hotel, per tal 
d’obtenir la sessió de la finca al municipi 
mitjançant el pagament de vint-i-cinc 
mil pessetes anuals, durant la vida dels 
referits germans, per quedar després 
del seu traspàs propietat del nostre 
Ajuntament i, per consegüent, extingit 
tota classe de pagament pel tal concep-
te. La finca podria destinar-se a Casa 
de la Vila i dependències municipals i 
habitacions dels mestres nacionals, i la 
part rústica a Parc Municipal per a jardí 
i esbarjo del veïnat. S’acorda per una-
nimitat aprovar les gestions i prosseguir 
les negociacions entaulades fins a la for-
malització en ferm. Seran pregats els 
germans Casals que concretin per escrit 
el contracte a escriptura pública.
El juliol de 1933, el Sr. alcalde dóna 
compte a la Corporació de la conversa 
amb els germans Casals, Jaume i Jo-
sepa, per convenir la cessió a aquest 
municipi la finca Hotel Gori. Després 
dels diversos punts de compromís en-
tre les dues parts, l’Ajuntament dóna 
conformitat perquè se signi la correspo-
nent escriptura notarial i tots els docu-
ments notarials que siguin necessaris. 
La venda és a raó de 25.000 pessetes 
anuals mentre visquin els dos germans, 
pagadores per trimestres anticipats a 
raó de 6.250 pessetes al trimestre. Si 
un d’ells morís, la part corresponent al 
difunt acreixeria la del sobrevivent.
La finca es compon, a més de l’hotel, 
dels anomenats xalets grans i petits, 
els magatzems, la casa de l’hoteler i, 
a més, el Parc on l’hotel està situat, 
l’aigua de diverses mines, que es de-
tallarà en la corresponent escriptura, i 
tot el mobiliari i altres efectes que avui 
existeixen en les dites finques que es 
detallaran en un inventari a part.
Altres dependències no formaran part 
de la venda, que també es detallaran en 
l’escriptura, més altres punts que indica 
l’acta que, a més, fa referència al pacte 
reversional en cas de no complir el que 
s’ha estipulat.
El primer pagament va tenir lloc a partir 
de l’u d’octubre següent.
S’acorda donar les ordres corresponents 

per deixar l’hotel, útil per a Casa de la 
Vila, jutjat i més dependències munici-
pals, així com l’habitatge dels mestres 
nacionals. També queda nomenat el 
Sr. Joan Colomer i Ribas (el Parrot) 
encarregat de la conservació del Parc 
existent en dita finca, amb el sou de 
2.580 pessetes anuals. 
S’acorda reunir tothom de l’Ajuntament 
el diumenge dia cinc de novembre de 
1933, ara ha fet 73 anys. Aquest dia 
l’Ajuntament es constitueix a l’Alcaldia 
presidida pel ciutadà Fèlix Figueras i 
Aragay, regidors municipals ciutadans 
Joan Jané Casajoana, Antoni Lladó 
i Garriga, Josep Pino i Batista, Pere 
Subirana i Arnau, Miquel Torrella i Prat, 
Benet Margarit i Font, Salvador Cadevall 
i Marquès, Enric Rovira i Garrigó, el se-
cretari municipal ciutadà Joan Bautista 
Izquierdo i Andreu, jutge municipal 

ciutadà Salvador Parent i Dinarès, se-
cretari de Jutjat ciutadà Andreu Manza-
nares i Velez i empleats administratius 
i subalterns de l’Ajuntament a la casa 
destinada fins a la data a Consistori i 
Jutjat, situada a la plaça Pi i Margall. 
Es traslladen en formal comitiva, tot 
seguit a l’edifici de nou adquirit, el 
qual ha estat adequat per al servei de 
Casa Consistorial. Instal·lats l’alcalde i 
regidors i altres autoritats als escons a 
la sala destinada a Saló de Sessions, 
en prova de possessió i explicada a la 
nombrosa concurrència que assistí a 
la cerimònia la forma, les condicions 
i finalitat de l’adquisició de la finca, 
el president declarà definitivament 

instal·lat l’Ajuntament a la nova Casa 
de la Vila.
Seguidament restà obert al públic el 
Parc, per primera vegada municipal, i 
dependències de l’edifici per les quals 
desfilà una nombrosa gernació. Acabà 
l’acte amb una audició de sardanes per 
la cobla La principal de Barcelona. La 
festa va ser molt concorreguda. 
Lluís Duran i Duran

CEIP d’Olesa de Montserrat
El curs 2005-2006 a Olesa de Montserrat 
es va inaugurar la quarta escola pública 
d’ infantil i primària del poble: el CEIP 
Olesa. Actualment estem a l’ antiga 
carretera de Martorell, en un extrem 
del poble. Tot i que les condicions de l’ 
entorn no ens acompanyen, les instal-
lacions, encara provisionals, (mòduls 
prefabricats) compleixen al màxim 

les normatives de seguretat, higiene 
i condicionament exigides. Segons les 
últimes informacions de l’ Ajuntament i 
la Generalitat sobre la construcció de la 
nova escola aquesta podria estar opera-
tiva amb seguretat el curs 2008-2009.
Des de l’ equip de mestres ens agradaria 
donar a conèixer la nostra escola per 
tal d’aclarir algunes informacions que 
ens han arribat a través de diferents 
mitjans.
Aquest és el segon any. En aquest curs l’ 
escola ofereix el primer i el segon nivell 
d’ educació infantil (P3 i P4). Anirà crei-
xent de manera progressiva i depenent 
de les demandes de la població de ma-
nera que el curs 2007-2008 ja tindrem 

l’ etapa d’ infantil sencera. 
Les mestres hem posat molta il·lusió 
en aquest nou repte. Tot i que acabem 
de començar ens sentim molt satisfetes 
dels projectes que ja hem començat i 
que volem siguin un tret d’ identitat 
del nostre centre. Un dels principis que 
ens defineixen és el d’ escola inclusiva. 
Comptem amb una Unitat de Suport a l’ 
Educació Especial; és a dir, una unitat de 
recursos encaminats a afavorir, sempre 
que sigui possible, la participació de l’ 
alumnat amb necessitats educatives es-
pecials greus i permanents en entorns 
escolars ordinaris. També hem posat 
en marxa un projecte de Filosofia per a 
alumnes a partir dels tres anys.
Des d’ aquí aprofitem per a donar les 
gràcies als pares i mares que han po-
sat la seva confiança en aquest centre 
i que estan disposats a col·laborar per 
fer d’ aquesta escola el millor lloc per 
als nostres nens i nenes.
Les mestres

Agraïment
16 de gener de 2007. Tots sabem que el 
nostre poble, Olesa, situat sota la mun-
tanya de Montserrat és famós, entre al-
tres aspectes, per les representacions 
anuals de La Passió, a les quals gairebé 
tot el poble col·labora. 
No fa pas massa temps que l’Antoni, 
el meu marit, es va posar malalt i va 
haver d’ingressar a l’hospital. Jo cada 
dia anava a Terrassa, que era el lloc 
on es trobava hospitalitzat, però cada 
vegada em sentia més cansada, cosa 
que no em podia permetre pel fet que 
havia d’ajudar-lo a tirar endavant i, si 
jo no estava prou forta...
Aquesta força que em mancava, però, 
me la van donar la família, els amics i els 
veïns. Uns preguntaven contínuament 
per l’Antoni, altres m’acompanyaven 
cada dissabte i festius a Terrassa; altres 
vegades arribava a casa i em trobava el 
dinar o el sopar fets, etc.
Avui el meu marit ja no hi és: és a la 
casa del Pare, però estic convençuda 
que repetiria amb mi “que aquest po-
ble d’Olesa no solament és famós per 
La Passió, sinó per aquesta solidaritat 
que ens han mostrat tots els olesans”. 
A tots, moltes gràcies!!
Mercè Boada i Serra
 
Les cartes per a aquesta secció no han de 
ser superiors a 20 ratlles, i han de signar-se 
amb el nom i cognom de l’autor. El periòdic 
no es fa responsable del contingut de les 
cartes i  es reserva el dret de publicar-les i 
resumir-les si és necessari. 
S’han de adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, 
a/e: periodic08640@hotmail.com

Jordi Monton
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L’agenda del febrer

08640

Fins al diumenge 11
Exposició “Perú: arte, cultura y tradi-
ción” de Pedro Ibérico. A la Casa de 
Cultura, de 17 a 20 h.

Divendres 2
Conferència “La civilización andina” per 
Pedro Ibérico Portocarrero, arqueòleg 
peruà resident a Olesa de Montserrat. 
A la Casa de Cultura, a les 19.30 h.

Dissabte 3
Conferència “El imperio de los incas” per 
Pedro Ibérico Portocarrero, arqueòleg 
peruà resident a Olesa de Montserrat. 
A la Casa de Cultura, a les 19 h.

Diumenge 4
Teatre: “Clochard” de Grappa Teatre, 
direcció de Paco Mir (Tricicle). Clochard 
narra la història de les trobades entre 
dos personatges típics d’una gran ciutat 
enmig d’un espai tan neutral com un banc 
de qualsevol parc urbà. Un espectacle de 
gestos subtils que busquen el somriure 
còmplice, de tot tipus de públic, i dóna 
la benvinguda a la riallada oberta. A les 
19 h., al Teatre Olesa. Organització: 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

Divendres 9
Conferència “Arqueologia amazónica 
del Perú” per Pedro Ibérico Portocarre-
ro, arqueòleg peruà resident a Olesa de 
Montserrat. A la Casa de Cultura, a les 
19.30 h.

Dissabte 10
Conferència “El esplendor de la cultura 
moche” per Pedro Ibérico Portocarrero, 
arqueòleg peruà resident a Olesa de 
Montserrat. A la Casa de Cultura, a les 
19 h.

Ball de la Selva, Valicha i Tuntuna a càr-
rec del grup folklòric “Alma peruana”. 

Diumenge 11
Teatre Xarxa: “Miraveus” amb Pep Ca-
llau i al Tempo. Al Teatre Olesa, a les 
17.30 h.

Dijous 15
Taller de manualitats amb Elvira Cas-
si. A les 17 h., a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació de Voluntaris 
d’Olesa.

Xerrada “Quatre apunts bàsics per fer 
un projecte”. Si ets d’una entitat, as-
sociació, assemblea, o simplement tens 
moltes idees al cap i les vols posar en 
paper, t’explicaran els elements neces-
saris per redactar un projecte. A més, 
t’informaran de les convocatòries per a 
subvencions que atorgarà la Regidoria 
de Joventut el 2007 a les entitats regis-
trades al Registre municipal d’entitats, i 
quines facilitats i recursos existeixen per 
als joves creatius i emprenedors.
A les 20 h., a Cal Mané (Parc Municipal, 
s/n), tel: 93 778 6976.

Divendres 16
Club de Lectura: Història del setge de 
Lisboa de José Saramago. A la Biblioteca, 
a les 19h.

Inauguració de l’exposició “El poble sa-
hrauí”. De 17 a 20 h., a la Casa de Cul-
tura. Organització: ACAPS Olesa 

Dissabte 17
Carnestoltes infantil. A les 17 h., con-
centració a la plaça de l’Oli. Cercavila pel 
centre del poble amb percussió i tabals 
Custus Ignis. Gran festa infantil a la UEC, 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Veïns de la Rambla-Eixample. Organit-
zació: Ajuntament d’Olesa. Inscripcions 
per participar-hi: Cal Mané (a la tarda) 
i Casa de Cultura (al matí). Data límit 
d’inscripció: 14 de febrer.

Carnestoltes popular. A les 21.30 h., 
concentració a la plaça de l’Ajuntament. 
Lectura del pregó de Carnestoltes. Cer-
cavila pel centre d’Olesa amenitzada amb 

els grups olesans Tem Dendé i Custus 
Ignis percussió. Desfilada i gran concurs 
de disfresses i comparses a la plaça de la 
Sardana. Cremada del Rei Carnestoltes i 
finalment gran ball de Carnaval al local 
de la UEC. Organització: Ajuntament 
d’Olesa.
Inscripcions per participar-hi: Cal Mané 
(a la tarda) i Casa de Cultura (al matí). 
Data límit d’inscripció: 14 de febrer.

Divendres 23
Club de Lectura de la novel∙la negra: 
Cinefòrum. A la Biblioteca, a les 19h.
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Guaita!

Jordi Monton

08640
Sense paraules, sense alegria, sense resoldre... qui havia dit que una foto val més que mil paraules?
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L'entrevista: Santiago Haro, Jefe de la Policía Local de Olesa
Santiago “Santi” Haro Castro tiene 47 
años, es casado, tiene dos hijas y hace 
27 años que vive en Olesa. Es diploma-
do en Criminología y Política Criminal 
y graduado en Investigación privada. 
Hace 20 años que está en la Policía local 
del pueblo y actualmente es el Sergent 
Cap. No suele hablar mucho con los me-
dios de comunicación, aunque en esta 
oportunidad, las dos horas y media de 
entrevista digan lo contrario. Aquí, un 
extracto de la charla que mantuvimos 
con él.

¿Están desbordados?
Olesa tiene muchos más servicios, más 
población y ha habido cambios econó-
micos y sociales. Entonces, la plantilla 
de policías locales se vio desbordada 
porque en el último tiempo hacíamos 
lo que podíamos. Es decir, que mientras 
estas cumpliendo con un servicio, como 
puede ser un accidente, con todo lo que 
ello conlleva (partes, informes, atención 
sanitaria, etc.), al mismo personal lo 
requieren para otra acción, pequeña o 
importante, como puede ser un coche 
en un vado, una señora que se ha caído, 
un problema de circulación, etc. Cuando 
no puedes cubrirlo, te sientes insatisfe-
cho y te aumenta el nivel de stress. Eso 
genera una sensación de insatisfacción 
en los ciudadanos también.
¿Que previsión tienen para este 
año?
Este año tenemos previsto incorporar 
cinco agentes más, además de los diez 
que han entrado. Con estas incorpora-
ciones creo tendríamos un cuerpo bien 
montado y que podemos atender a las 
necesidades de Olesa que ha crecido 
bastante en los últimos años. También 
hay que ver de cara a las próximas elec-
ciones, qué es lo que quieren priorizar 
los nuevos dirigentes políticos.
De todas maneras el año pasado 
marchó un importante grupo de 
agentes…
Sí, y no podemos impedir que se vayan, 
porque en otros sitios les pagan más, 
o porque tienen diferentes condiciones 
de trabajo; lo que tenemos que mirar 
es que mientras estén aquí los agentes 
sean eficaces, que hagan su trabajo con 
responsabilidad y el día que se vayan, 
no nos genere un perjuicio o que éste 
sea mínimo, no que nos pase como en 
esta ocasión, sino que automáticamen-
te entre otro agente. Y la idea a partir 
de ahora es retomar tareas que hayan 
quedado limitadas con la marcha de 
estos agentes.
¿Los nuevos agentes cuentan con 
experiencia?
Los agentes que han entrado nuevos 
están en formación, es decir, vienen de 
la academia con una formación básica, 
han hecho una oposición y ahora están 

en periodo de formación y de coger 
experiencia. Aquí los vamos formando. 
Con las nuevas incorporaciones, pue-
des hacer policía preactiva, es decir, 
anticipante.
¿Conoces la sensación de insatis-
facción del olesano con respecto a 
vuestro trabajo?
La gente puede tener una sensación de 
lo que hacemos, y a la vez puede estar 
insatisfecha porque una vez llamaste y 
no hemos venido, no nos ves en la calle, 
etc., es lo de siempre… Una vez que 
cuentas con la cantidad de gente nece-
saria, puedes mejorar mucho la calidad 
de nuestro trabajo, te permite abarcar 
un poco más de espacio y hacer las co-
sas un poco mejor. Nosotros estamos 
ponderando constantemente la cantidad 

del servicio con la calidad.
Pero a veces hay cosas que no pue-
den esperar…
Hasta hace quince días o así hemos 
hecho lo que hemos podido. Yo estoy 
satisfecho personalmente por el esfuer-
zo que han hecho los compañeros. No 
hemos llegado a todos los sitios en el 
momento, no lo hemos podido abarcar 
todo, es verdad. Claro que con 47 agen-
tes más, tendría patrullas de barrio, un 
turno efectivo de noche y muchas más 
cosas. Pero soy conciente de que hay 
un presupuesto y de que Olesa no solo 
necesita policías, sino también trabajar 
en temas sociales y de estructura.
¿Cómo afectará la puesta en marcha 
del Plan de actuación?
Positivamente. El Plan de actuación ya 
está en marcha y durará hasta finales 
de febrero. A partir de ahora tendremos 

los mecanismos necesarios para abarcar 
un poco más y poder retomar aspectos 
en los que hemos estado limitados, con 
más personal y con una reorganización 
del trabajo y de las necesidades del pue-
blo se puede brindar un mejor servicio 
al ciudadano.
¿Será más “visible” la presencia 
policial?
Buscamos policías de proximidad y un 
poco más de contacto, queremos que la 
proximidad tenga que ver con desplegar 
agentes que están para servir y prote-
ger, que los vean, que la gente note su 
presencia. Cuando hay policía en una 
zona, se tiene poder disuasorio, enton-
ces la capacidad de cometer delitos está 
más limitada. La policía tiene capacidad 
de reaccionar y hay una sensación por 

parte del ciudadano, de que hay un 
agente cerca que en un momento dado 
puede actuar.
¿Cuáles son las prioridades?
Atender con más eficacia las demandas 
de los ciudadanos que son muchísimas. 
Y para nosotros todas las demandas de 
la población son prioritarias. El Plan de 
actuación tiene dos temas prioritarios: 
control del tráfico y seguridad vial, y 
seguridad ciudadana. En el primero nos 
encontramos con que hay que hacer 
cambios en la circulación del tráfico, 
sobre todo en la zona de la Rambla y 
el Eixample. Se trata de reorganizar la 
circulación para mejorarla y maximizar 
el espacio para dotar de zonas de apar-
camiento donde no las hay. Pero a veces 
lo óptimo no es compatible con lo que 
va a ser real. Se pretende ser eficaces, 
pero eso quiere decir también que a lo 

mejor no se llega a todo. Hay problemas 
a los que nos podemos anticipar como 
en el caso del tráfico, y otros temas que 
van saliendo, como robos en el mercado, 
pequeños atracos, etc.
¿Y la seguridad ciudadana?
Los viernes y sábados por la noche 
disponemos siempre de agentes, que 
es cuando más problemas surgen de 
seguridad ciudadana, por ejemplo, 
control y cierre de bares, alteración del 
orden público, alcoholemias positivas, 
pequeños accidentes. Para ello, tenemos 
dos patrullas en la calle y un agente en 
central. Y los jueves y viernes por la 
mañana tenemos un dispositivo en la 
zona del mercadillo y de la Plaça. 
Parece que haya falta de orden…
A mí la palabra orden no me gusta, pero 
sí que para dar servicio a los ciudada-
nos. Aunque no me guste la palabra, 
nosotros somos los encargados de poner 
un mínimo de orden, para que haya un 
mínimo de justicia social. Por ejemplo, 
al que aparcó mal se lo denuncia, para 
que el conductor que aparque bien tam-
bién note nuestra actuación y sienta que 
puede contar con nuestra presencia. 

Ping-pong
Ola de atracos a comercios
Para mí son hechos puntuales, no po-
demos hablar de ola de atracos. En mi 
opinión, se producen en forma esporá-
dica, no tenemos un índice de delitos 
muy alto. Con el nuevo Plan de actuación 
tenemos previsto desplegar más dispo-
sitivos en la zona del Mercado Municipal 
y del Mercadillo los viernes.
Violencia doméstica
Hay algunas denuncias, ocurren casos, 
no es muy alto pero ocurren casos. 
Actuamos siempre dentro del marco 
de la ley de protección integral de la 
mujer. Hay problemas de convivencia 
doméstica, determinadas por causas 
económicas, sociales o de familias des-
estructuradas y genera una situación 
de indefensión de la mujer. De todas 
maneras, siempre trabajamos coordi-
nados con Servicio Social que recibe un 
informe nuestro para su posterior tra-
tamiento o por lo menos para ponerlos 
en conocimiento de la situación.
Droga
Hemos hecho actuaciones puntuales, 
(pequeñas portaciones de marihuana 
o de consumo en la calle) pero hace 
tiempo que no tenemos detenciones por 
drogas. Hemos recibido quejas relacio-
nadas con este tema, generalmente por 
ruidos molestos, pero las quejas sufi-
cientes no son índices racionales para 
realizar una acción. 
Alteración del orden público
Principalmente cuando son problemas 
de exceso de alcohol, actúa la policía 
asistencial, que asiste a la persona que 

Jordi Monton
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Calaix de sastre: ¿Qué opina de la Policía Local?

Fermín, 55 años

“La Policía local debería ser más 
competente, más capaz de de-
sarrollar sus tareas, en vez de 
limitarse solamente a multar a 
los coches mal aparcados, cuan-
do su obligación sería atender 
más la seguridad del pueblo y 
mirar más por las necesidades 
de tráfico que hay en Olesa, de-
bido al claro aumento de coches 
y de habitantes que hay. Esta es 
mi percepción, sería trabajo de 
la policía transmitir si realmente 
cumplen otras tareas.”

Mari Carmen, 35 años

“Depende... algunas veces que 
los necesitas, sí que están y 
otras no. Por el parque ahora 
se ve un poco más de vigilancia, 
pero hay problemas con los co-
ches que pasan sobre todo por 
Los Closos, a toda velocidad y 
no hay control en esto.”

Samuel, 30 años

“No hace mucho que vivo aquí 
en Olesa y por lo tanto no sé 
los grados de delincuencia que 
hay en el pueblo. Lo que sí se 
ve es que hay problemas con 
el tráfico y no se puede salir 
con los coches de bebé. Hay 
problemas de aparcamiento y 
no se ven muchos polis por el 
pueblo.”

Sandra, 11 años

“Se tendrían que preocupar más 
por los ladrones y de las motos 
y los coches que corren mucho 
y hacen mucho ruido. Cuando 
están controlando el tráfico a la 
salida de mi cole (Montserrat) 
están muy bien, porque vigilan 
que podamos cruzar la calle sin 
problemas.”

Miguel Angel, 32 años

“Más o menos la policía hace 
su trabajo. Lo que sí pienso es 
que la cantidad de policías ha 
quedado pequeña con respecto 
al crecimiento del pueblo.”

tiene el problema con las bebidas. El 
objetivo no es sancionar, sino corregir 
conductas. Los viernes y sábados ha-
cemos controles estrictos en los bares. 
No controlar el cierre, supone ruidos, 
molestias en la vía publica porque al-
gunos van pasados de copas. Hemos 
puesto numerosas denuncias a bares, 
y hay algunos casos en que con cierta 

cantidad de denuncias se pueda decretar 
el cierre del establecimiento. 
Discriminación y racismo
En general no hemos detectado estos 
problemas en Olesa, pero sí que ocurre 
que muchas veces cualquier pequeño 
incidente, que no tiene que ver con 
bandas juveniles o racismo, el afectado, 
cuando es inmigrante, utiliza el tema del 

racismo como una autodefensa.
¿Hay zonas especialmente conflic-
tivas?
No hay zonas conflictivas de por sí en 
Olesa, aunque La Rambla puede ser el 
sitio donde hay más demandas. Estamos 
viendo de hacer una propuesta sobre el 
horario de cierre de las terrazas de ve-
rano. Porque aquí conviven las terrazas 

que hacen su caja en verano, y los veci-
nos que viven todo el año. Y en algunos 
casos puntuales suele haber problemas 
por ruidos molestos. Eso genera mal 
vivir, una sensación de mal estar. Esta 
zona me interesa tenerla controlada, 
con una patrulla que tenga presencia 
en la zona.

08640
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Esport olesà
Efo’87
La Escuela de Futbol de Olesa in-
auguró la temporada 2007 con una 
presentación con todas las categorías, 
desde alevines hasta el primer equipo, 
el pasado domingo 21 de enero en el 
Camp Municipal de Las Planas.

Peña Atlética
El pasado 15 de diciembre se inauguró 
una peña del Atlético de Madrid en 
Olesa, denominada “Pasión rojiblan-
ca”. La misma se encuentra en la calle 
Argelines número 45 donde está ubi-
cado el restaurant y pizzería “Blues”. 
Desde aquí invitamos a todos los sim-
patizantes y seguidores del “glorioso 
equipo”, que quieran hacerse socios, 
sufrir, disfrutar y ver los partidos te-
levisados en compañía de otros soci-
os y amigos. Los interesados pueden 
ponerse en contacto con Eduardo 
Castillo (Gimnasio Castillo), tel: 93 
778 0044, mòbil: 695 059 486.

Tennis taula
El Bombons Blasi TT Olesa va acon-
seguir una treballada victòria davant 
de l’UCAM Murcia, per 3 a 1, que els 
acosta una mica més a la salvació. 
En el primer partit Wang Wei es va 
desfer sense cap dificultat de l’eslovac 
Grezo, que va aparentar no estar en el 
seu millor moment. El xinès de l’equip 
murcià, Liu Junhui, va restablir l’em-
pat en derrotar l’olesà Manuel García, 
que no travessa el seu millor moment 
anímic després de caure derrotat en 
quarts de final en el recent campionat 
de Catalunya absolut davant Piella i 

en la primera ronda en dobles. El 
tercer punt es perfilava com la clau 
del partit i així va ser: Jesús Cantero, 
el palista gadità de l’UCAM Murcia, va 
començar molt fort, ja que travessa 
un gran moment (ha estat convocat 
per la selecció espanyola), i Dvorak es 
va emportar ajustadament el primer 
onze i va perdre clarament el segon, 
però en el tercer i quart joc es va 
poder imposar. En el partit d’anada 
Cantero l’havia derrotat... I quan ja 
semblava que tot estava fet, es va 
demostrar una vegada més que en 
l’esport no hi ha rival petit i que no val 
a confiar-se. Liu Junhui va jugar molt 
motivat (pensava que si guanyava po-
dien endur-se el partit) i Wang Wei va 
acusar una mica la parada hivernal 
i va haver de lluitar molt per poder 
capgirar un marcador que se li havia 
posat advers (1-2). 
Resumint, victòria importantíssima 
davant un rival directe al qual, a 
més, s’ ha guanyat l’average, perquè 
a Múrcia, en el primer partit de la tem-
porada, van caure derrotats per 3-2. 
Resum: Wang Wei - Martin Grezo 3-
0 (11-3 11-5 11-4); Manuel García 
- Liu Junhui 0-3 (8-11 1-11 7-11); 
Volodymir Dvorak - Jesús Cantero 3-
1  (11-9 7-11 11-5 11-5); Wang Wei 
- Liu Junhui 3-2  (6-11 14-12 9-11 
11-6 11-7).

Futbol - Seleccions catala-
nes
En l’edició del passat mes de gener 
els informàvem de la disputa del tor-
neig estatal de seleccions categoria 
infantil a Navarra on també partici-
pava la selecció catalana dirigida per  
l’olesà Dani Fernández. El debut no 
podia ser més esperançador, havia 
quedat emparellat amb Cantàbria i 
Balears i ambdós partits van acabar 
amb victòria per als catalans 2-1 i 1-
0 respectivament. El pupils del Dani 
aconseguien així el liderat de grup i 
passaven a una altra fase on es van 
enfrontar amb Múrcia i Extremadura. 
Però aquesta vegada i a causa de la 
posició de la primera fase els cata-
lans podien escollir camp i aquests 

al final s’han decantat pel camp de 
l’Hospitalet.
La segona fase del campionat serà 
el mes de març. Desitgem al nostre 
amic que després del debut amb 
victòria, com els bons entrenadors, 
pugui mantenir aquesta bona línia 
i això sigui només el principi d’una 

carrera plena d’èxits.
Homenatge
El passat 22 de desembre es va fer 
un homenatge a Joaquim Badenas 
Gil, com a antic membre de la Junta 
de la Penya Barcelonista d’Olesa, en 
reconeixement per tots els anys que 
ha estat treballant per aquesta asso-
ciació. Joaquim va rebre una placa per 
part de l’Ajuntament i en rebrà una 
altra de la Penya. Enhorabona! 

Futbol - Primer equip: cam-
pió d’hivern
Només hi ha un qualificatiu per ano-
menar la primera volta feta pel CF 
Olesa: espectacular. Després de les 
disset jornades disputades de la pri-
mera ronda del campionat de lliga, els 
olesans encara es mantenen invictes 
amb uns números impressionants: 

onze victòries i sis empats que afer-
men encara més els nostres al liderat. 
I és que la diferència amb els perse-
guidors va augmentant jornada rere 
jornada, el segon és ara a 5 punts i 
el tercer ja és a 8.
Amb l’entrada del nou any els jugadors 
van arribar amb les piles carregades, 

amb la mentalitat d’acabar la primera 
volta sense conèixer la derrota per 
tal de mantenir el liderat i afrontar 
la segona volta amb plena confiança. 
Sembla que aquests nois tot el que 
es proposen ho aconsegueixen ja 
que en els tres partits que quedaven 
per finalitzar la primera ronda  van 
aconseguir dues victòries amb el San 
Mauro (rival directe 2-0) i amb el Sta. 
Eulàlia (1-3) i un empat a casa amb 
el Turó  de la Peira (1-1).
A partir d’ara comença una nova lliga 
per a l’Olesa on haurà de defensar 
el primer lloc durant les 17 darreres 
jornades. No serà fàcil ara que tots 
els equips ja es coneixen però estem 
convençuts que si el grup continua 
igual d’unit i treballen amb la mateixa 
intensitat partit rere partit l’objectiu 
final no es pot escapar.

De pie (izquierda a derecha): Joaquim Badenas, Marta Argelich, Montse González, Pitu Dolader, Miquel 
Viñau, Antoni-August Pérez, Joan Rota, Teresa Casas.
De rodillas: Albert Llosas i David Pérez.
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Qüestionari Proust

08640

De petit, Xavi Povill Pacheco va anar a 
les monges Paules, va estudiar l’EGB a 
l’escola Povill, i el BUP i el COU a l’institut 
El Cairat d’Esparreguera. Després va es-
tudiar realització de cinema i TV, per aca-
bar llicenciant-se en Direcció Escènica i 
Dramatúrgia a l’Institut del Teatre. Ja des 
de petit alguna cosa el portava cap a la 
interpretació. Als vuit anys parodiaven 
amb els seus companys de classe, anun-
cis de la tele fins que als disset anys va 
estrenar, al Teatre Olesa, la primera obra 
de teatre escrita i dirigida per ell. És fill 
d’Olesa, té 31 anys, és solter i treballa 
combinant el món del teatre i el cinema 
amb l’escola Povill. Actualment, és el 
director de La Passió.

Quin és el defecte propi que deplora 
més?
L’afany de protagonisme
Quin és el defecte que deplora més 
en els altres?
La vanitat i la prepotència.
Com li agradaria morir?
Estimat, i com es diu en castellà “con las 
botas puestas”
Si després de mort hagués de tornar 
a la Terra, en quina persona o cosa 
es convertiria?
En un ocell.
I si pogués triar un personatge de 
ficció, quin escolliria?
Don Quijote.
En quines ocasions menteix?
Quan hi ha una causa noble per fer-ho.
Quina persona viva li inspira més 
menyspreu?
Bush.
A quina persona viva admira?
Aretha Franklin.
I morta?
Orson Wells.
Quines paraules o frases usa més?
Això és absolutament fantàstic!!!!!!! 
(quan després d’hores d’assaig un actor 
troba allò que buscàvem).
Quina és la seva por més gran?
La incomprensió.
Quin és el remordiment més gran 
que té?
No haver sabut dir “No”.
Què li desagrada més de la seva 
aparença?
Això de ser més aviat baixet i prim.
Quin talent desitjaria tenir?
El musical.
Quan i on ha estat més feliç?
Quan vaig quedar seleccionat per poder 
entrar a estudiar a l’Institut del 
Teatre.
Si pogués, què canviaria de la seva 
família?
La excessiva vocació per la feina.
Quin és el seu major assoliment?

Haver estat triat per formar una com-
panyia de teatre amb uns professionals 
dels que en puc aprendre moltíssim.
Quin és la seva possessió més 
preuada?

Els meravellosos versos que el meu avi 
ens escrivia a la família.
Quin és el seu passatemps favorit?
Pensar com portaria a escena una his-
tòria, un paisatge, un poema....
Quina és la seva característica més 
destacada?
La capacitat de transmetre als demés la 
il·lusió amb la que visc certes 
coses.
Què és el que més admira en els 
seus amics?
La manera com quan estic terriblement 
enrabiat són capaços de fer-me entendre 
els errors.
Quin és la seva ocupació favorita?
Complaure a la gent que estimo.
Quina seria segons la seva opinió la 
pitjor de les sorts?
Una societat fonamentada en l’excés, la 
individualitat i la por a l’esforç.
Quins són els seus novel·listes o 
poetes favorits?
Poetes, sobretot poetes! Gil de Biedma, 
Pessoa, Bécquer... El meu avi, és clar.
Amb quines faltes és més indul-
gent?
Amb la inpuntualitat
Quan va llegir el seu primer llibre?
Als sis o set anys.
Estàs satisfet amb els canvis en 

aquesta Passió?
No amb tots. Els que no m’han satisfet 
els he replantejat.
Si no existís La passió, vostè que 
faria els diumenges de hivern i 

tardor?
Llevar-me tard i prendre el cafè llegint.
T’agrada el cartell de La Passió 
2007?
M’agrada, però no m’evoca cap emoció 
ni em parla de l’espectacle.
Quan tindrem un “Jesús” llati-
noamericà?
Quan l’entitat tingui els mecanismes de 
trobada i de joc per poder-nos conèixer 
i relacionar entre els col·laboradors.
Els actors i actrius de La Passió, són 
un cercle massa tancat?
Són un cercle perquè es coneixen i 
comparteixen experiències junts. Però 
tothom està convidat a viure i compartir 
aquestes experiències.
Alguna cosa que no t’agradi de La 
Passió d’Olesa?
Que des de fora sembla difícil poder 
formar-ne part.
Què has fet per modificar-lo?
He fet passar falques a la radio per con-
vidar a tothom que vulgui a participar-hi. 
He muntat cursets d’interpretació i ex-
pressió oberts a tothom. He donat molts 
papers a gent jove i oportunitats a gent 
que no n’havia tingut mai.
Has vist altres representacions de 
La Passió en altres teatres?
Si, i seria com comparar cotxes dels anys 

CF Olesa B: de remunta-
da...
No començaven del tot bé les coses 
per al filial olesà al 2007. En el primer 
partit del nou any, visitaven el camp 
del Martorell CF  i encara que el partit 
va ser bastant disputat els olesans 
van rebre la derrota més dura de la 
temporada en caure per 5 gols a 1. Tot 
feia pensar que l’equip no aixecaria 
el cap i que tota aspiració de poder 
fer alguna cosa important aquesta 

cinquanta amb un Formula 1 actual.
El text que va escriure el teu avi per 
a La Passió és preciós. Ha estat mo-
dificat, adaptat o és l’original? 
Tots els versos que s’interpreten en 

l’espectacle són originals. Però l’actual 
dramatúrgia és el resultat d’un procés 
de selecció de les millors escenes i els 
millors fragments.
Podria representar-se La Passió en 
castellà? 
Existeix una traducció, en castellà i en 
vers, del mateix autor. Cap als anys 50 
es podia veure l’espectacle i, amb uns 
cascs, escoltar-lo en castellà.
Podries viure sense el teatre?
Podria viure sense fer teatre, però ja no 
puc deixar de fixar-me en com la gent 
reacciona a segons quins estímuls, en 
com es comporten, en com s’expressen, 
en com es relacionen....
Que fas immediatament després 
d’acabar una funció i abans d’anar 
a dormir?
Renegar, renegar molt i buscar les cau-
ses dels errors que s’han comès.
Defineixi en una paraula el que sent 
quan cau el teló de La Passió.
Respecte. (Una representació de La 
Passió no és el fruit de les 800 perso-
nes que hi treballen, és el resultat de 
moltes generacions d’olesans que l’han 
fet possible).

lliga quedava ja com una anècdota. 
Però una vegada més aquest equip 
ha demostrat que és capaç del pitjor, 
però també del millor i amb dues vic-
tòries consecutives, una contundent 
a casa amb un fluix Puigdàlber 4-0), 
i l’altra encara més important i no 
menys contundent al camp del tercer 
classificat, el Mediona, (0-2) han fet 
tornar la confiança. Cal destacar que 
els joves del B sempre havien sortit 
derrotats en anteriors enfrontaments 

amb aquest equip. Ambdues victòries 
rellancen les aspiracions del CF Olesa 
B aquesta temporada, i ja només pen-
sen en començar la segona volta com 
van acabar la primera:guanyant en un 
camp important i que també es resis-
teix als joves olesans, el de l’Horto-
nenc actual tercer classificat. En cas 
de victòria visitant estaríem parlant 
d’un clar aspirant a la promoció, i 
no és una especulació sinó que seria 
una realitat ja que se situarien en la 

tercera posició o encara més amunt 
depenent dels resultats de la jornada. 
El partit però encara s’ha de jugar i no 
hem de precipitar-nos. L’equip ha de 
seguir en la línia actual i com sempre 
repetim que cal anar partit a partit 
jugant com si fossin veritables finals. 
D’aquesta manera, estem segurs que 
els resultats arribaran.

“El que no 
m'agrada de 

La Passió 
d’Olesa es 
que des de 

fora sembla 
difícil poder 

formar-ne 
part”.

Jordi Monton
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Per molts anys !
Angels Campoy Lozano (45), Anna Maria Garcia Gibert (77), Antoni Boada Juncosa (30), Antonio Pérez Medialdea (69), Antoni Trats Graupera 
(86), Antonio Vicente Moreno (59), Apolonio Casamayor Alcarria (88), Arnau Mollón Casado (3), Beatriz Díaz Manzanares (17), Beatriz Gómez 
(47), Cándido Colom Solsona (76), Carmelo Sánchez Sánchez (52), Daniel Abril Escolano (31), Dèlia Almirall Vilà (22), Dolores Puig Valls 
(89), Emili Bayona Gibert (42), Eusebio Ortiz Serrano (82), Faustino García Aylagas (87), Felisa Guillem Gil (72), Florencio Codina Gorro (80), 
Francesc Domingo Valldeperas (71), Francisca Castrillo Cordero (69), Francisco Corchado Gonzalez (94), Francisco Chicón (78), Gabriel Cassi 
Sales (76), Helena Escolà Boada (20), Helena Oleart Playà (12), Isabel Carreño Moreno (67), Jaume Morera Castelltort (86), Joan Arévalo 
(64), Joan Pérez Avellana (86), Joan Pujol Alavedra (84), Joan Segura Rius, Joan Torres Vicente (8), Jordi Pinyol Guamis (29), Josep Arjona 
Romero (41), Josep Carrera Jolis (40), Josep Carrique Montoya (77), Judit Echenique Martínez (28), Júlia Ayguadé Canals (83), Lola Ubeda 
Bretone (70), Lourdes Curto Escoda (63), Macaria García Guerra (81), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró (12), Marga Arévalo Alvarez (38), 
Maria Bruquetes Graells (87), Maria Galcerán Alavedra (51), María Manzanares Amaro (55), Maria Rosa Margarit Tobella (46), Marta Caballé 
Martínez (33), Melchor Cano Morales (48), Mercè Llopart Durán (14), Meritxell Llopart Durán (19), Miguel Fenollart (84), Miguel Guillamón 
Casanovas (79), Miguel Navarro Mancebo (73), Miquel Aiguadé Ballús (59), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (36), Montse Boada 
Sastre (72), Montserrat Cherta Batet (83), Montserrat Gonell Cervera (81), Nerea Barragán Lozano (6), Núria Llimona Alemany (27), Núria 
Piqué Pinto (76), Paquita Gibert Juventeny (72), Pere Camats Cabré (34), Pere Camats Planas (69), Pol Aceña Foguet (14), Rosa Pallarès 
Tarrazona (72), Rosa Volta Segura (85), Sebastià Vilà Fillola (52), Sergio Ibáñez Poble (25), Sofía Lujano Valdivias (89), Teresa Estruch Mura 
(66), Valentina Marta Carrasco (90), Vicenç Mata Torres (83).

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).

�

PROMOCIÓ MASCULINA
15% de descompte

en qualsevol tractament
- Massatges corporals, facials

- Depilació

TOÑI
MUCHAS

FELICIDADES

21-2-2007

MUCHAS FELICIDADES EN VUESTROS CUMPLEAÑOS!!
PATRICIA (3) Y JOSE (7)

OS DESEAMOS VUESTROS PAPIS JOSE Mª Y VANE
OS QUEREMOS!!

8-2-2007 Y 1-2-2007

BIENVENIDA
A CASA

XENIA KEYOU

CON CARIÑO
DE TUS PADRINOS

NADINE
PERIZ GARCÍA

MUCHAS
FELICIDADES 
DE TUS PAPIS Y 

HERMANITA JUDIT
9 FEBRERO 2006

MOLTES
FELICITATS
EN ELS TEUS

6 ANYS
NEREA

DE LA TEVA FAMILIA
1 de febrer

BIENVENIDA
JULIANA
29/12/2006



1508640

Empreses i serveis

08640

Classificats

Reiki
El centre de teràpies corporals Noh-ek informa del seu proper curs de 
Reiki (nivell 1). La presentació serà el dissabte 17 de febrer a les 10 h. i 
el curs començarà el dissabte 24 del mateix mes. Per a més informació, 
truqueu al tel.: 93 775 74 04.

Cursos
L’Escola d’Arts i Oficis proposa una sèrie de cursos que comencen aquest 
mes de febrer: Massatges per a bebès d’1 a 6 mesos, Taller de cuina 
(arrossos i tapes i broquetes), Comunica’t amb eficàcia, Gestió de les 
emocions, Ofimàtica bàsica i un mòdul de Facturaplus i Contaplus. Per 
a més informació, contacteu amb el tel.: 93 778 13 41.

Nova agència
A principis de desembre de l’any passat es va inaugurar una nova agèn-
cia de viatges a Olesa de Montserrat. Es tracta de Travel Deu i es troba 
al final de la Rambla, al Parc de l’Estatut, 10, local 1. Aquesta agència 
treballa amb tots els “touroperadors” i organitza viatges per a empreses 
i vacances per a particulars. El seu telèfon és el 93 778 97 79 i l’adreça 
electrònica és traveldeu@traveldeu.com

Carns Casals
Entre els dies 12 i 26 de febrer, Carns Casals rebrà els encàrrecs i farà 
el servei a domicili des del telèfon 93 778 03 39.

Borsa de treball/Olesa
Agent de contractació immobiliària 
per la captació i venda d’immobles; 
empleats de serveis administratius per 
realitzar tasques bàsiques d’adminis-
tració en una fusteria; classificador de 
fibres, per a la preparació de mostres 
per enviar als clients i representants; 
auxiliar de farmàcia per a la venda 
d’articles sanitaris; treballadors de 
la forja de metalls i de la fabricació i 
l’ajustatge d’eines i peces metàl·liques; 
auxiliar de clínica; agent comercial (vi-
atjant, corredor de plaça); ebenista; 
fuster per la construcció de stands de 
fira i espais interiors de fusta. Depar-
tament de Promoció Econòmica, c/ Sal-
vador 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.

Dependent de comerç al detall per la 
venda de peix al Mercat Municipal; em-
pleat de comptabilitat; treballadors de 
la forja de metalls i de la fabricació i 
l’ajustatge d’eines i peces metàl·liques; 
empleat de caixa i reponedors/res de 
supermercat; animador de grup per al 
monitoratge d’activitats extraescolars; 
delineant o dibuixant per la delineació 
de projectes d’enginyeria; entrevista-

dor o agent d’enquestes i censos a llars 
en diferents poblacions de Catalunya. 
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
Empleat administratiu per al suport al 
departament comercial; jardiner per la 
neteja de vidres en edificis i manteni-
ment de jardins; soldadors oficials de 
primera; operaris per intervenir en el 
procés de fabricació de panells solars; 
treballadors de la preparació i l’obten-
ció de productes químics; peons 
de talladora industrial per empresa del 
sector de les arts gràfiques. Departa-
ment de Promoció Econòmica, c/ Sal-
vador 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.

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.

La columna de l'Ivan
Viatge d’anada i tornada 
pel poble d’Olesa

Aquests dies aprofitant la bo-
nança impròpia d’aquest hivern 
he sortit cada dia a passejar ar-
mat amb el meu cotxet de nadó i 
avui m’agradaria fer un recull de 
les peripècies que m’han passat 
sortint a fer un volt per Olesa.
Només sortir de casa he neces-
sitat de tots els meus reflexos 
per esquivar tant els sots de la 
riera com les tifes que hi habi-
ten. Girant pel carrer de la Mercè 
l’espectacle es igual de grotesc, 
tifes esclafades, trepitjades, 
escampades i mutilades sense 
pietat per algú.
Un cop arribo a la Plaça de les 
Fonts observo que on haurien 
de jugar nens a pilota, tot i que 
es prohibeix de jugar-hi , no-
més hi ha cotxes aparcats quan 
realment el que està prohibit és 
aparcar.
Segueixo caminant amb el cotxet 
pel carrer Coscoll, una furgoneta 
em segueix darrere però jo no 
la  puc deixar passar perquè és 
impossible que el cotxet càpiga 
a la vorera. El conductor de la 
furgoneta  amb tota la pacièn-
cia del món s’espera fins que 
entro al carrer de Dalt i el deixo 
passar. Ens saludem sabedors 
que no sempre tenim aquesta 
paciència, ja que  altres vegades 
la gent té massa pressa com per 
saber-se esperar. A què espe-
rem, doncs per penjar el cartell 
on es dóna prioritat als vianants 
a tot el casc antic? És més, quan 
es restringirà el pas només per 
als veïns?.
El passeig m’ha portat fins al 
Parc, el famós parc on ara que 
és hivern ve de gust seure a 
prendre el sol però que a l’estiu 
et mores d’una insolació. Lla-
vors em pregunto si no es pot 
fer alguna cosa perquè hi hagi 
més ombra: no ho sé pas unes 
pèrgoles o quelcom de similar.
Del parc he baixat per Pau Ca-
sals i allà he volgut anar per 

Francesc Macià però, què m’he 
trobat?. Doncs que estan fent 
obres a unes cases i no hi ha 
vorera. Però no solament  no hi 
ha vorera sinó que tampoc hi ha 
cons al terra deixant un carril per 
on caminar, He hagut de creuar 
pel mig del carrer on quasi 
atropello un cotxe. Potser seria 
necessari d’una vegada per totes 
que hi haguessin més semàfors 
o cruïlles elevades de formigó... 
Per què explicar-vos com son 
aquestes cruïlles. Ho he expli-
cat cent vegades. També ho he 
enviat per escrit a l’Ajuntament 
i ningú m’ha escoltat.
Un cop a l’altra vorera he se-
guit caminant fins que un cotxe 
que estava mal aparcat deixava 
el pas just per a nosaltres. Bé 
això creia jo fins que he intentat 
passar i he vist que no podia. 
Mirant a la conductora li demano 
que em deixi passar i em con-
testa que em busqui la vida. I 
tant que me l’he buscat, jo com 
l’estaca d’en Lluís Lach, si estires 
fort per aquí segur que tomba i 
el seu retrovisor al final ha cedit 
i ha tombat.
Rieu, rieu, però tot el que he 
relatat és real i penseu que jo 
sóc jove i puc bellugar el cotxet 
amb facilitat.
Senyor alcalde, regidors i ole-
sans, ara que ve Carnestoltes 
us demano que feu un divertit 
joc. Disfresseu-vos d’ ancians i 
sortiu a passejar amb el carretó 
d’anar a comprar ple i intenteu 
fer el mateix recorregut  que he 
fet jo o qualsevol altre. Poseu-
vos dins la pell d’algú que no pu-
gui córrer com vosaltres, saltar 
com vosaltres i evidentment que 
sigui molt més vulnerable que 
vosaltres. Veureu, si realment 
sou empàtics, que les coses 
per a ells no son tan senzilles. 
Així doncs aprofiteu que vénen 
eleccions per penjar-vos unes 
medalletes amb fets i no pas 
amb paraules.
Gràcies.
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