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El Dia Internacional de la Dona
s�encreuen les paraules desigualtat,
participació femenina, taxes d�atur,
menors ingressos, protecció social,
sexisme, feminisme, desigualtat,
històries de lluites i de desafiaments,
de conquestes i de somnis.

El 8 de març s�ha convertit en un símbol
per a les dones dels cinc continents. La
celebració no es basa en un únic fet ni
tampoc ha tingut sempre el mateix
sentit. La història canvia, és dinàmica i
el sentit dels símbols i significats,
també.

El Dia Internacional de la Dona se cele-
bra cada 8 de març en tot el món per
recordar les que van ser les pioneres
en la demanda per la igualtat de drets i
oportunitats. Diverses fites marquen
aquest dia: un aixecament de dones
russes, una ocupació de treballadores
novaiorqueses, una protesta de dones
de Manhattan i una conferència inter-
nacional de dones a Dinamarca.

Reivindicació de condicions de treball i
de vida millors, i de drets polítics i
manifestacions en favor de la pau, són
alguns dels temes que es troben en
l�origen de la celebració del dia 8 de
març com a Dia Internacional de la
Dona. Amb el ressorgiment del
feminisme, a finals dels anys seixanta i
setanta, torna a implantar-se la
celebració d�aquesta data, que van aca-
bar de corroborar les Nacions Unides,
el 1977, en declarar el 8 de març com a
Dia Internacional de la Dona.

En realitat el que importa és que a par-
tir d�aquests fets, les dones de tot el
món van començar a adonar-se del
sentit de la seva lluita per la igualtat
entre homes i dones. No obstant això,
encara queda molt per fer per a
aconseguir la igualtat total de gènere.
Avui la premsa ens fa esmorzar tots els
matins amb un nou cas de violència
domèstica, una dona maltractada, una
esposa assassinada, una nena explota-
da o una jove esclava sexual.

Per això aquest dimarts 8 de març ha
de servir-nos per celebrar el que s�ha
fet i per posar-se a treballar en el que
falta per fer en favor de la igualtat
d�oportunitats per a les dones. La recent
aprovació de la Llei Integral contra la
violència de gènere brinda una eina
esperançadora, però encara queda un
llarg camí per recórrer per acabar amb
les desigualtats que, encara avui moltes
dones pateixen per raons de gènere. I
per a això, és necessària una mútua
col·laboració entre homes i dones i una
major conscienciació en tots els àmbits,
actors i institucions d�una societat.
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Un any més s�acosten les dates en què la
vila d�Olesa de Montserrat porta a terme
la tradició de representar la passió, mort i
resurrecció de Jesús. Torna a ser temps
de �fer la Passió�.

Els orígens d�aquesta tradició es remunten
a l�edat mitjana i es té  constància docu-
mental de la seva continuïtat a Olesa des
de 1540. Avui, però, les olesanes desta-
quen entre les representacions tradicionals
de tota mena existents a Catalunya,
precisament per la seva modernitat i
perquè ofereixen un espectacle ben actual
i en adaptació constant. El que s�acosta
ara és l�esdeveniment cultural de més
ressò  exter io r  que  e l  nos t re  pob le
organitza, un veritable fenòmen difícil de
repetir a moltes ciutats de Catalunya molt
més grans que Olesa: una temporada tea-
tral que mobilitzarà més de 800 persones
treballant desinteressadament, les quals
oferiran a uns 10.000 visitants el fruit del
seu esforç per mantenir viva la tradició de
tants segles.

Per tot això La Passió anima a tothom, i
especialment els nous olesans i olesanes,
a  ven i r  a  conè ixer  l � en t i ta t  i  l es
representacions de La Passió i a partici-
par-hi col·laborant amb aquesta entitat. Si
sou nens, joves o grans, veniu amb la
família i les amistats. A La Passió s�hi tre-
balla desinteressadament i això iguala la
impor tànc ia  i  e l  va lo r  de  to tes  les
co l · l aborac ions ,  grans  o  pet i tes ,
continuades o puntuals, a l�escenari o en-
tre bastidors, a l�espectacle o en altres
activitats: totes hi són benvingudes.

L�Associació La Passió d�Olesa de Montserrat és la que
organitza les representacions i té la Creu de Sant Jordi de
la Generalitat de Catalunya, és declarada d�utilitat pública,
té el rècord d�actors dalt d�un escenari i, a més, procura
mantenir una presència continuada en les activitats d�una
població tan rica en entitats culturals com és Olesa.

Vine a la Passió!!!

La Passió d �Olesa de Montserrat
realitza una promoció per a tots els
olesans i olesanes en la representació
del proper 20 de març, amb les
entrades a un preu especial de 6 �.
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L�informatiu

Va passar

L�agenda de m

Jocs cèntrics
La Regidoria de Via Pública ha col·locat di-
versos jocs infantils a la plaça de l�Oli,
concretament en un espai de la plaça situat
a la dreta del Teatre de La Passió.
L�Ajuntament s�ha decidit a posar els jocs
infantils perquè és una zona on acostumen
a anar-hi molts nens, especialment de poca
edat. A la plaça s�hi ha instal· lat un
multifuncional, un tobogan i dos gronxadors
de motlle. Amb aquesta actuació també
s�evitarà que els propietaris de gossos deixin
els animals deslligats en aquest espai.

Accents
La revista Accents ha aconseguit el premi
Tasis-Torrent  a la millor iniciativa periodísti-
ca, en el marc dels Premis de Comunicació
Local que atorga la Diputació de Barcelona.
Els motius del jurat per guardonar la
publicació han estat �el seu bon disseny i la
qualitat dels seus reportatges i informacions�.
Els Premis de Comunicació Local de la
Diputació de Barcelona estan oberts a
mitjans d�arreu de Catalunya, i enguany val
a dir que s�hi havien presentat fins a 200
projectes.

Consells de Participació
L�Ajuntament d�Olesa de Montserrat ha
constituït legalment els Consells de
Participació Ciutadana. Tot i això els Consells
de Cultura, de Barris, d�Esports, de Joventut,
d�Ensenyament, de Comerç, de Solidaritat i
el Consell General de Participació ja es van
activar per posar a debat dos dels acords
més importants que es prenen des de
l�Ajuntament durant l�any, com són les
ordenances fiscals i el Pressupost municipal.
Els diferents consells també ja han nomenat
els seus representants.

Mercat solidari
L�associació Dones i Progrés d�Olesa va
organitzar un mercat solidari per a les
víctimes del Tsunami. La �botiga� (a l�Era)
va servir per a la venda dels objectes
recollits. Aquesta actuació es va fer en
col·laboració amb Creu Roja Catalunya, que
serà l�entitat encarregada de fer arribar la

recaptació de les vendes als damnificats del
Tsunami.

Nou local
El passat 25 de febrer es va celebrar l�acte
d�inauguració de les noves instal·lacions de
la Comunitat Minera Olesana, al carrer Alfons
Sala, 42.

Plantada d�arbres
El diumenge 13 de febrer, un centenar de
persones d�Olesa van participar en la plan-
tada de més de 200 arbres (sobretot salzes,
tamarius, àlbers i freixes) organitzada entre
l�Agrupament Escolta, l�entitat Revolució
Verda, l�associació Hàbitats � Projecte Rius i
l�Ajuntament d�Olesa. Amb aquesta jornada
s�inicien un seguit d�actuacions de
recuperació de l�espai fluvial d�Olesa entre
el tram de Vilapou i Ca l�Isard.

Bàsquet
L�entrenador de l�equip sènior masculí del CB
Olesa de la Lliga EBA, Agustí Julbe, va ser
destituït per la Junta Directiva de l�entitat
com a conseqüència dels resultats negatius
de les darreres jornades. El substitut és Ra-
fael Layola, exentrenador de l�Hospitalet la
temporada passada.

Jornades Culturals
L�IES Daniel Blanxart va celebrar les Jornades
Culturals d�enguany els dies 16, 17 i 18 de
febrer. En aquesta activitat s�hi emmarquen
els viatges dels alumnes de quart d�ESO i
batxillerat (Itàlia i Amsterdam) i diversos
tallers i xerrades per als nois i noies d�altres
cursos que es queden al centre. Des de
l�institut van quedar satisfets amb aquesta
activitat, i és que els alumnes sempre acullen
molt bé aquestes jornades.

La Passió al Poble Espanyol
Seguint la línia dels darrers anys, La Passió
d�Olesa ha encarregat el cartel l que
promocionarà l�espectacle a un artista de
renom. L�escollit per a la temporada 2005 és

Dimarts 1
Va de Concert! de l�Escola Municipal de Música al vestíbul de la Casa de Cultura, a les 19 h.

Fins al diumenge 6
Exposició d�Art Infantil de la Fundació Escola d�Arts i Oficis. De 17 a 20 h, a la Casa de Cultura.

Dijous 3
Va de Concert! (Formacions) a les 18 h, a la Casa de Cultura.

Dissabte 5
Festa de la Federació d�entitats Excursionistes de Catalunya
a partir de les 17 h a la EC.

Divendres 11
La Baldufa presenta Katacrac, teatre mim. Organitzat per Butaka al Teatre Olesa a les 22 h.

Dissabte 12 (fins al diumenge 20)
Exposició «Col·lecció fotogràfica catalana de la natura i del medi ambient» d�Antoni Jesús Vicente Zamora. A la Casa de Cultura, de
17 a 20 h, organitzat per l�Ajuntament d�Olesa de Montserrat.

Diumenge 13
La Companyia Xirriquiteula presenta Contes del cel, espectacle de la Xarxa d�Olesa. A les 17.30 h al Teatre Olesa.

Dimecres 16
Reunió mensual de la Plataforma d�Entitats Solidàries d�Olesa de Montserrat. A la Central, a les 22 h.
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Novetats bibliotecàries
Ja no tens excuses per no llegir. Aquestes són
les últimes obres  arribades a la Biblioteca:
Àngels i dimonis (Dan Brown), Cara d�àngel
(Jordi Coca), Cortafuegos (Henning Mankell),
Cosmòpolis (Don DeLillo), El curioso incidente
del perro a medianoche (Mark Haddon), El gran
sueño del paraíso (Sam Shepard), El mut de
la campana (Josep Lozano), El secret de la
cavalleria (Jordi Coca), El viatge d�Hector o la
recerca de la felicitat (François Lelord), Jun-
tos, nada más (Anna Gavalda), Justícia uni-
forme (Donna Leon), La derrota de l�àngel
(Vicenç Villatoro), La neu era bruta (Simenon).

Més transport públic per a Olesa
A partir del dia 1 de març, es posarà en marxa
un nou servei especial d�autocars fins a la
Universitat Autònoma de Barcelona i s�ampliarà
la línia que va a Terrassa. Aquesta línia, que
forma part del Sistema Tarifari Integrat, farà
sis viatges d�anada i sis de tornada a Terrassa;
tres dels d�anada arribaran fins a Bellaterra.
També hi haurà dos serveis de tornada de
Bellaterra cap a Olesa, un al migdia i un altre
al vespre. D�altra banda, la línia que fa el
trajecte Manresa-Olesa-Barcelona, amplia el
nombre de parades a Olesa i s�incorpora al Sis-
tema Tarifari Integrat.

Sense lloc
L�Assemblea de Joves reactivarà aviat el
Cinefòrum, que ha quedat aturat des de fa
unes setmanes. Del local on el feien
habitualment, a l�Associació de Veïns del Casc
Antic, ja no poden fer-ne ús i estan negociant
una nova ubicació per poder dur a terme
l�activitat.

Cartells de Festa Major
La Regidoria de Cultura de l�Ajuntament d�Olesa
convoca el concurs de cartells per a la Festa
Major dotat amb un premi de 600 �. En aquesta
convocatòria poden participar-hi totes les per-
sones que ho desitgin presentant un màxim
de dues obres, que han de ser originals i
inèdites. Els treballs presentats han de fer
referència a la Festa Major i han d�incloure-hi
la llegenda següent: Festa Major 2005, Olesa
de Montserrat 23, 24, 25 i 26 de juny. El dia
límit per presentar els cartells és el 19 de maig.

Més arts i més oficis
Nous cursos sense matrícula, horari més reduït,
tallers més especialitzats, aquesta és l�aposta
de l�Escola d�Arts i Oficis. Per al març, es
proposen els següents tallers: Cuina sense sal,
Taller de Mones de Pasqua, Curset-sopar de
cuina libanesa i Sistema operatiu Linux. Re-
serva el teu lloc, tel: 93 778 13 41, de 17h. a
22h.

Sense parar
El dissabte 5 a les 18h. es durà a terme la 10a
Marató d�Aeròbic amb la finalitat d�aguantar
dues hores d�exercici continuat. La inscripció
serà gratuïta i es podrà fer fins a una hora
abans de l�inici de la marató. Secretaria del
Pavelló Esportiu Municipal d�Abrera (Passeig de
l�Església, 22).

Recercant
La Regidoria de Cultura de l�Ajuntament d�Olesa
convoca la 21a edició del Premi de Recerca
Lliure (1.800 �) i la 10a del Premi de Recerca

Lliure per a Escolars (600 �). La data límit per
participar és el dia 15 d�abril en les dues
modalitats. Els premis Recerca es van crear
per fomentar el coneixement de la nostra cul-
tura i promoure l�estudi i la recerca en àrees
diverses. El premi s�ofereix al millor treball
d�investigació sobre filologia, història, art,
arqueologia, arquitectura, urbanisme o
qualsevol altra àrea relacionada amb la vila
d�Olesa.

Nou Casal
El Casal Catequístic d�Olesa vol estrenar el seu
nou edifici per Cap d�Any i representar Els
pastorets aquest proper Nadal. L�actual local
al carrer Metge Carreres serà enderrocat
imminentment i les obres per al nou edifici
estan previstes que puguin començar abans
de tres mesos. El nou Casal tindrà una sala de
teatre amb 250 localitats, l�escenari, una sala
polivalent, diferents despatxos, una sala per a
50 persones i també una petita capella.

Escombraries
L�Ajuntament recull fins al juliol les sol·licituds
de bonificació de la taxa d�escombraries local.
Les bonificacions són aplicables a les famílies
nombroses, a les que tenen baixos ingressos,
a les famílies amb tots els membres majors
de 64 anys i a les que utilitzin més de cinc
cops l�any la deixalleria.
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Correu
Bandes sonores
Voldria parlar sobre les bandes sonores
posades a tort i a dret pels carrers de la
vila. M�he adonat que irònicament el seu
ús esdevé un gran problema, i és que ja
m�ha passat més d�un cop anar circulant i
trobar-me un cotxe contra direcció
esquivant-los. A part, hem de tenir en
compte que serveixen per a reduir la
velocitat, però observo que tampoc, ja  que
els cotxes passen a la mateixa velocitat.
Proposo fer com a d�altres pobles, que és
aixecar el terra. És molt senzill, ja que
només es necessita fer una pujada com la
de les entrades dels guals, un tramet recte,
tant ample com un pas de vianants, i una
altra baixada igual que l�anterior. Jo calcu-
lo que amb uns 7m² de formigó, ja n�hi ha
prou. És un material que no poden robar,
cosa que les bandes rugoses d�ara duren
posades de Nadal a Sant Esteve. D�aquesta
manera, qui vulgui passar-hi a 50 km/h que
ho faci, només ho podrà fer un sol cop,
perquè es quedarà sense cotxe. Les cruïlles
com ara la de la Rambla amb Francesc
Macià, seran més segures del que ho són
ara. Pensem que per allà creua molta
quitxalla cada dia. Ells no miren, només
creuen, i els cotxes no acostumen a parar.
Gràcies.
Rosa D., 32, Casc Antic

�Mercadillo�, l�endemà
Quan acaba el �mercadillo� dels divendres,
La Rambla queda en un estat patètic, en
alguns llocs hi ha orinades i vull saber si
l�Ajuntament neteja a la tarda o espera a
fer la desinfecció el dilluns.
Marta, 47, La Rambla

Cinema a Olesa
En resposta a la carta del Sr. Ivan �El cine-
ma d�Olesa� del 08640 n. 5 voldríem cons-
tatar que La Passió d�Olesa ha apostat
sobretot per contribuir a les activitats
culturals del poble, entre elles a la del ci-
nema. Durant anys La Passió d�Olesa s�ha

fet càrrec de mantenir la programació de
cinema durant uns mesos a l�any, que han
variat en funció de la disponibilitat del
teatre segons les activitats (pròpies i
d�altres entitats) que s�hi duen a terme. Tot
i així el cinema ha estat una activitat
deficitària suportada per l�entitat, però
actualment el seu cost no és assumible,
tant per la poca assistència d�espectadors
com per la competència de les sales
multicines properes i per la pressió de les
distribuïdores, que dificulten el lloguer de
les pel·lícules d�estrena pel seu elevat cost.
Estem totalment d�acord en la necessitat
de gaudir del cinema al poble d�Olesa de
Montserrat. La comissió del cinema està
estudiant noves propostes, que siguin
assumibles però no deficitàries per a la
nostra entitat.
Junta directiva de La Passió

Cursets de «petit format»
Vull aprofitar l�ocasió que em dóna el 08640
per felicitar l�Escola d�Arts i Oficis per la
genial idea de fer una sèrie de minicursets.
Fer-los sobre coses tan variades com cuina,
art, informàtica i idiomes. Crec que és una
idea genial fer cursos amb un format reduït
que puguin servir per passar una estona
molt agradable mentre s�aprenen coses tan
curioses com la cuina libanesa, com fer
ungüents, o endinsar-nos en el món del
patchwork. Animo, doncs la gent que
s�inscrigui a aquests cursets, així com a
l�Escola a seguir innovant. Felicitacions!
Ivan C., 32, Casc Antic

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

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

Passaport

Va de Concert! de l�Escola Municipal de Música al vestíbul de la Casa de Cultura, a les 19 h.

Dijous 17
Sessió de contes de Hans Christian Andersen en commemoració del 200 aniversari del seu naixement. A càrrec de Ferran Martín,
a les 18 h, a la Biblioteca.

Divendres 18
Club de lectura. El llibre d�aquest mes és: Ei, on s�han ficat el meu país? de Michael Moore, a les 19 h, a la Biblioteca.

Acte d�Ariadna a les 18.30 h.

Dimarts 22
Taller de Pares. Aquest mes el tema és: El nen que ha patit una experiència traumàtica. Com poden els pares ajudar-lo. A càrrec de
Pau Martínez Farrero, doctor en psicologia i psicoanalista, membre del Centre Mèdic Integral d�Olesa. A la Biblioteca, a les 18.45 h.

Divendres 25
Celebració de Divendres Sant. Els Misteris, al vespre.

Dissabte 26 (fins al 3 d�abril)
Exposició de pintura Grup A de la Fundació Escola Municipal d�Arts i Oficis. A la Casa de Cultura, de 17 a 20 h.

Diumenge 27
Caramelles, durant tot el matí.

El Marc Pallarès Cervilla té 23 anys i ara viu a la
ciutat de Londres. El Marc és solter i és estudiant
de Turisme i Guia Turístic i de Dret.

Quan vas marxar d�Olesa?
Vaig marxar als 13 anys amb els meus pares a
València, vaig estar-hi fins als 18 anys, i desprès
vaig decidir anar a  la Universitat d�Alacant.

On vius ara?
Ara mateix visc a la ciutat de Londres
concretament al districte d�Islington, el qual for-
ma part de l�anell urbà de la ciutat dividida en 6
zones radials. És una zona molt cosmopolita on
hi ha un fort contrast entre cultures i races. Com
qualsevol barri d�una gran ciutat té diversitat de
problemes socials i marginació. A vegades penses
que els països occidentals no es preocupen
suficientment per les persones més vulnerables
com ara nens, avis, alcohòlics, etc. És molt
interessant el fet de conèixer gent de diferents
països quasi cada dia i que t�expliquin les seves
vivències. La veritat és que et sorprens de la
duresa i dificultat que tingueren les persones en
els seus països d�origen, sobretot les no europees,
que són les més allunyades culturalment a
nosaltres.

A  què et dediques?
Estic estudiant dret i al mateix temps treballo a
la cerveseria de l�equip de futbol de l�Arsenal FC
de la Premier league anglesa. És un bar molt
bulliciós en dies de partit.

A Londres es parla anglès però�
A la pràctica es pot parlar l�idioma que vulguis,
depèn de la gent amb qui et relacionis o els llocs
que freqüentis. Es pot viure a Londres parlant
nomes català i tenint breus conversacions en
anglès, igual que en castellà, italià o francès.

Es troba a faltar Olesa?
És casa meva i sempre em sentiré d�Olesa. En-
cara conservo molts amics, que no puc oblidar.
També, és clar, la meva família, el meu germà,
les àvies, els tiets, els cosins i sobretot els meus
cosins més petits que són els més guapos.
Sincerament es té nostàlgia de les persones però
no de les festes, les places, els carrers o els edificis
... crec que no són massa importants.

Hi ha catalans a Londres?
Sí, i molts. La veritat és que no crec que
sorprengui a ningú el fet que hi hagi catalans
arreu del món, som un poble viatger, decidit i
amb un nivell cultural molt alt. El que més em
sorprèn és que gent d�altres països arriba a dife-
renciar entre catalans i espanyols encara que
formem part d�un mateix país, i coneix el fet que
parlem una llengua i tenim un cultura pròpia.

Et sents immigrant?
No. La ciutat està acostumada a acollir
immigrants, i és impossible d�establir una divisió
entre natius e immigrants perquè primer hauríem
de preguntar-nos qui són natius i qui no. La
convivència entre diferents cultures i pobles porta
de vegades problemes per entendre els costums
dels uns i els altres però es creen llaços molt
constructius. Al final només són persones
individuals i els nacionalismes valen molt poc,
destacaria la passió que té cada un cap al seu
poble i la forma tan ràpida com es fan amics.
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Classificats
Borsa de treball:
2 auxiliars de geriatria; 2 operaris de producció
de tasques de producció; 30 preparadors/es
de comandes (18-30 anys); 1 operari de
premsa de producció de peces de metall per
al sector automoció; 5 operaris del sector
metall (24-40 anys); 5 operaris per a la
preparació de comandes de productes làctics
en càmera de fred. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32 (l�Era).

Carretoners amb carnet per a Gelida;
cambrers/es de caps de setmana amb
experiència, molt bon ambient de treball;
empresa del sector de la indústria fotogràfica
necessita incorporar un oficial de 2a informàtic
helpdesk per resoldre incidències a usuaris.
TRABATEM ETT, c/ Mur, 21, Martorell (08760).
Tel. 93 775 00 69.

5 mossos de magatzem per a càrrega i
descàrrega; 6 manipuladors per a manipulació
de paper, ensobrada i empaquetament de re-
vistes; 1 mecànic soldador; 2 peons de càrrega
i descàrrega de peces a la línia de producció;
6 conductors de carretons elevadors; 3 peons
especialistes d�alimentació en cadena de
muntatge; 1 mosso de manteniment elèctric,
electrònic i mecànic. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32 (l�Era).

Vehicles:
Es ven utilitari Partner Peugeot, model 97,
tel. 635 139 628.

Es ven Citröen C3 SX Plus 70 CV HDI, 1.4,
tel. 656 397 515.

Venc Ford Focus Ghia, tel. 93 778 24 96.

Diversos:
Cursos de Tai-txi-txuan, Gimnàs Harondo,
tel. 93 778 50 71.

Es traspassa bar molt ben ubicat i en
funcionament, zona dels Closos, tel. 652 193
760, 93 775 94 42.

Es lloga habitació, tel. 665 387 685.



2 de març de 1912
Es declara obligatòria la lectura d�El Quijote a les escoles públiques
espanyoles.

4 de març de 1933
Surt el primer número del periòdic quinzenal Rubricata, editat
pel Círcol Tradicionalista. Es dedicarà a la difusió dels ideals del
Círcol principalment i a temes artístics i literaris, així com a la
informació local.

10 de març de 1907
Teatre del Círcol. Representació del drama sacre en 7 actes i 57
quadres La Passió y Mort de Nostre Senyor Jesucrist, entre
els quals destaquen l�escena dels nois amb Jesús, la dansa dels
dimonis i la triomfant resurrecció i brillant apoteosi. Focs de ben-
gala i llum DIUMONT. La part cantàbile va a càrrec de l�aplaudit
cor de la societat, acompanyat per l�orquestra antiga del Po.

11 de març de 1914
Aquesta nit han estat robats un calze, un copó, diversos coberts
de plata i altres efectes del Convent de les Mares Escolàpies del
carrer de la Plateria.

25 de març de 1932
A causa de l�ambient irreligiós propi de la República, no es fan
els tradicionals misteris de Divendres Sant.

29 de març de 1905
Per ordre del senyor Governador se suspenen les funcions teatrals
del Cafè El Siglo (actual Caixa de Pensions), per fer espectacles
indecents. Segons l�empresari, al cafè tan sols s�hi fan dos o tres
concerts decents al mes.

30 de març de 1904
L�Ajuntament dóna permís per a la instal·lació del telèfon a la
vila.

Font: Toni Pérez Solsona, Arxiu Municipal

El dia Guaita!
L�arquitecte que va dissenyar la vorera i va

decidir posar arbres en aquesta zona dels

Closos, just on són les cases aparellades, no

va tenir en compte que entre els pals de llum

i els arbres no passa una cadira de rodes o un

cotxet. I ni en parlem si hi ha aparcat algun

cotxe sobre la vorera.

En fi... delícies de l�urbanisme!!!!

La Dada
Atur olesà

Al gener a Olesa hi havia
315 homes i 419 dones
aturats, cosa que represen-
ta una taxa del 8,2 %. Un
0,4 % menys que al
desembre de 2004 (331
homes i 432 dones) i un 0,4
% més que al gener del
2004 (287 homes i 411 do-
nes). Olesa no supera a
Catalunya, que ha tingut un
9,2 % d�atur durant tot el
2004 (7,2 % d�homes i un
11,8 % de dones).

Font: Ajuntament d�Olesa i
Idescat, a partir de dades de
l�enquesta de població acti-
va de l�INE.

Per molts anys !
Joaquim Boada Llimona (54), Alba Figueres (48), Claudio Ramos Alguera
(30), Carme Carrera Romero (9), Claudio Asandri (43), Félix García
Ruiz (81), Sílvia Agramunt (50), Encarnación Batista (74), Alicia Eri
Castel (71), Florentino Bañales Rubio (69), Dolores Castillo León (67),
Fede Jaime Riera (12), Sira Sabi Carrasco (25), Francisca Guillén Clusas
(76), Ramón Uber García (37), Fermí Pujol Valldeperas (83), Josep Font
Catalán (81), Hiru Lejarcegui Oller (8), Pascuala Garatachea (80), Joan
Dalmases Segura (60), Josefina Aparici (80), José Antonio Briz Pérez
(65), Jonathan Luna (15), José López Rubio, Josep Gil Sancho (71),
Paula Andrea Avalos (37), Pilar Sánchez Redondo (63), Josep Quer Pujol
(70), Rosa Casado López (74), Juan Chicón Vallejo (46), Domingo Cortel
Ollé (80), Júlia Quer Riera (11), Enric Cassart Boloix (72), Mari Carme
Alonso Bonals (53), Manoli Lozano Vargas, Manuela Nolasco (37), Marc
Cid Navarro, Rosalía Duarte Muñoz (71), Margarita Ballús Maganya (87),
Mari Carmen Branchat (52), Maria Oller Lloveras (55), Oriol Subinyà
Amat (20), Paul O�Donnell (40), Laureano Algarra Martínez (76), Ramon
Martínez Solsona (33), Angel Baguena Marco (73), Juan Ramon Escrich
Collado (58), María Calvo Aguilera (46), Antonio Rodríguez Moreno (31).

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).

08640

Bull

Oriol Subinyà Amat

El petit de
Ca la Llesta

20 anys !!

Sara Olivares Abós

Moltes Felicitats !

20 anys !!

de la teva família

Aquest espai el veuran a 8.000 llars olesanes,
el vols?

periodic08640@hotmail.com
tel/fax: 93 772 94 36 - 635 810 173

08640

Feliços 26 anys !

Rosa i Fermin

Silvia,

Feliços 50 anys !!

les teves amigues


