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L�art d�aparcar

Un passeig per la vila ens indica
que gairebé podria ser major el
nombre de cotxes que el nombre
d�habitants. En alguns casos i
a lguns dies,  per exemple, e ls
divendres, si volem anar d�una
punta a l�altre del poble, s�arriba
més ràp id  caminant  que amb
cotxe.

Els carrers han perdut la seva
identitat pròpia per a passar a for-
mar part del paisatge quotidià de
l�aparcament.

Hi ha cotxes per tot arreu. En les
voreres,  en les zones b laves,
aparcats en doble fi la amb els
llums intermitents i sense, en els
pàrkings, esquivant les columnes;
en  f i  . . .  A  més  a  més  de
l�amuntegament que hi ha en el
pàrking públic del parc i en el de
la rambla. Cada dia acudim al
show de l�aparcament, del trànsit
i de les multes.

Sí .... bé dit!!! Les multes !!! No
hi ha qui negui que la guàrdia ur-
bana, de fa un temps a aquesta
part, solament es dedica a posar
multes. La llista de queixes podria
ser interminable, però no es tracta
solament de queixar-nos i  de
passar  e l  p rob lema a  l es
autoritats.

Potser, també és temps, que la
societat civil, organismes, entitats
i institucions, és a dir nosaltres
mate ixos ,  comencem a  fe r
propostes concretes per a donar
una solució alternativa al proble-
ma de la gran quantitat de cotxes
i el poc espai per a guardar-los.

Se�ns ocorre anar a algun l loc
d�Olesa en cotxe i el primer que
pensem és on aparcarem? Tindré
monedes per a la zona blava? I si
no hi ha lloc? On el deixo? Una
multa?

Ja no n�hi ha cap lloc per aparcar
els nostres cotxes a Olesa. Però
també l�obsessió policíaca de po-
sar multes reflexa l�arbitrarietat
de decisions allunyades de la vida
quot id iana .  No  h i  ha  massa
sintonia entre aquestes actuacions
i el que la població necessita. És
tan difícil?
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El Quixot i Sant Jordi

L�any 1926 s�institueix el 23 d�abril,
aniversari de la mort de Cervantes
i de Shakespeare, com el dia de
Llibre. Catalunya absorbeix la
tradició i la recicla en una festa de
caràcter únic en tot l�Estat espanyol,
i aprofita de passada per fer una
reivindicació del llibre en català
durant els anys del franquisme.

Aquest any els cavalls de Sant Jordi
i del Quixot ocuparan els carrers
catalans.

La llegenda de Sant Jordi i el drac
és comú a gairebé tot Europa, i
molts països com Anglaterra, Por-
tugal o Grècia, l�han agafat com a
pròpia.

A Catalunya, és en la població de
Montblanc on va arrelar amb més
força i avui en dia, en aquesta
localitat, se celebra la �Setmana
Medieval de Montblanc�. Aquí, al
costat d�altres actes, es representa
com el sant va matar el drac que
tenia tiranitzada la capital de la
Conca de Barberà. A les antigues
muralles de la ciutat encara hi ha
un portal conegut com a Portal de
Sant Jordi, per on es diu que va
sortir el cavaller després de matar
la bèstia.

En el dia de Sant Jordi coincideixen
moltes tradicions que la història ha
anat reduint a un sol dia. La de les
roses ve perquè aquest dia de festa
se celebrava una missa solemne,
en la qual es regalaven roses a les
dames; també es tenen notícies de
fires de flors a Barcelona,
especialment la coneguda com a fira
dels enamorats, en la qual es
regalava una rosa a l�enamorada.

Els 400 anys de la publicació de la
1a part de �L�enginyós gentilhome
El Quixot de la Manxa�, i l�esperit
de Sant Jordi, tant de bo animin a
descobrir el plaer de la lectura.
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Va passar
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Il·lustracions sobre Joan Brossa a
La Passió

La Fundació Caixa Sabadell i l�Associació
d�il·lustradors Professionals de Catalunya
van presentar, el mes passat, la mostra
«Més o menys Brossa. Il·lustradors i
il·lustradores interpreten Joan Brossa» a
l�Espai d�Art de La Passió.

La mostra va explorar la creació
polifacètica de Joan Brossa en sis àmbits,
lliurement escollits pels 42 professionals
de la il·lustració, que li van voler rendir
homenatge i acostar-se a la seva poètica.

Canvis a les associacions de veïns

Joaquín Martín va deixar el càrrec de
president de l�Associació de Veïns del Casc
Antic. Després d�ocupar el càrrec des de
1999, el cedeix a Idil·li Tàpia. Martín també
deixarà la presidència de la Federació
d�Associacions de Veïns d�Olesa, la FAVOM.
A l�associació de veïns de la Rambla, Ricard
Pitarque ha passat el relleu a José Serra-
no, i a Sant Bernat, Trino Liria és el nou
president en lloc de Daniel Fernández.

Festa Excursionista

La UEC d�Olesa va acollir la festa anual de
la Federació d�Entitats Excursionistes de
Catalunya. Es tracta d�una trobada que se
celebra cada any en llocs diferents, sempre
en locals d�entitats vinculades a la
Federació. Després d�una visita del seu
president al local de la UEC d�Olesa, es va
decidir que enguany aquesta seria la
ubicació escollida per a la festa d�aquest
any al mes de març.

Associació Dones i Progrés

L�Associació Dones i Progrés d�Olesa de
Montserrat va organitzar un viatge a la
població de Motilla del Palancar, a la
província de Cuenca, amb motiu del Dia
Internacional de la Dona. A la trobada hi
van prendre part associacions de dones de
diversos punts de Castella - La Manxa. La
delegació olesana va estar integrada per
55 dones i va ser encapçalada per la pre-
sidenta de l�Associació Dones i Progrés,
Rosina López, que en aquest cas també
representava la Federació de Dones per a
la Igualtat del Baix Llobregat. També hi
van assistir la Regidora d�Igualtat de
l�Ajuntament d�Olesa, Paquita Bellés, i
diverses presidentes d�entitats de dones i
regidores de la comarca.

Illa de Vianants

La FAVOM va acordar un posicionament
conjunt de l�associació de veïns respecte
a aquest projecte. Des del col·lectiu es
demanarà a l�Ajuntament que abans de
posar en marxa aquesta illa de vianants
es compleixin les seves demandes, com,
per exemple, millorar l�aparcament tant
dins com fora de la zona, així com el
aparcament dissuasiu. Aquestes deman-
des es faran arribar al consistori per tal
de poder mantenir-hi una nova reunió i
poder tirar endavant el projecte.

Intercanvi escolar

Un grup de 23 alumnes i 2 professores de
l�IES Daniel Blanxart van viatjar a la
població francesa de Dole en un nou
intercanvi escolar.
L�objectiu principal d�aquest intercanvi és
el de conviure i conèixer una mica més
els seus companys francesos i aprofundir
en el coneixement de la seva cultura, del
seu paisatge i dels seus valors humans.
Cap als mesos d�abril o maig, seran els
alumnes francesos els que visitaran la
nostra població.

Cinema

Al mes de març es va passar, a la Casa de
la Cultura, el curtmetratge dirigit per
l�olesà Daniel Moreno «Amazing Unmasked
vs. el doctor calavera maligna». El curt ha
estat produït, escrit i protagonitzat per
gent de la vila. Ha guanyat el Premi
Brigadoon al millor curtmetratge al Festi-
val de Sitges.

Quart CEIP

El dijous 17 de març es va presentar el
projecte provisional per al quart CEIP
d�Olesa, que serà dirigit per Carme Cerulla.
De moment s�hi instal· laran dues
cargoleres, amb capacitat per a una

trentena de nens de P-3. Una d�aquestes
tindrà dues aules per a classe; i a l�altra
s�hi ubicaran els serveis: dos despatxos,
una aula de psicomotricitat, i el menjador
amb càtering. Ambdues cargoleres
compten amb aire condicionat i calefacció,
i estan connectades entre sí per un porxo.
Segons les previsions del Departament de
Planificació de la Generalitat, la nova
escola podria estar construïda per al
setembre de l�any que ve. Un altre dels
temes que també preocupava als pares és
el procés de preinscripcions i matrícules;
els tràmits per preinscriure, els alumnes,
es faran del 4 al 15 d�aquest mes i les
matrícules seran al mes de juny.

Parc Rural del Montserrat

La Sala Cultural de l�Ajuntament de
Collbató va ser l�escenari de la signatura
de la petició per a la formalització del
conveni de col·laboració entre els
ajuntaments  de Collbató, Esparreguera,
el Bruc i Olesa de Montserrat i la Diputació
de Barcelona per a la creació del Parc Ru-
ral del Montserrat. Els alcaldes de Collbató,
el Bruc, Esparreguera i Olesa de Montserrat
valoren, des de fa mig any, la conveniència
d�associar-se amb l�objectiu comú de va-
lorar el sòl agrícola i, per extensió, el de
tot el sòl rústic com a entorn que conté la
majoria de valors ambientals, paisatgístics
i turístics a més dels propis valors culturals
i productius. La memòria elaborada pels

quatre ajuntaments impulsors de la
proposta, estableix el potencial del futur
parc en unes 1.700 ha agrícoles i unes
3.000 ha forestals i analitza l�encaix de la
sol·licitud dins del projecte �Anella Verda
Metropolitana� L�àmbit del futur Parc Ru-
ral és la matriu que connectaria els
diferents espais naturals de la zona (Espai
Natural de Roques Blanques, Parc Natural
de Montserrat i Espai Natural de Sant Sal-
vador de les Espases - Puigventós) i
s�analitza també l�encaix del projecte amb
accions que formen part de la línia
d�actuació �Acció Territorial Sostenible� del
Pla d�actuació del mandat 2003-2007 de
la Diputació de Barcelona.
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L�informatiu
Projecte de televisió comarcal

Representants municipals de les poblacions de
Collbató, Martorell, Esparreguera, Castellví de
Rosanes, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de
la Barca i Sant Esteve Sesrovires, han acordat
iniciar els tràmits perquè un dels dos canals
múltiplex que el mapa de la Generalitat preveu
per al Baix Llobregat, sigui atorgat al Baix
Llobregat Nord. Alcaldes i tècnics de les
poblacions abans esmentades han mantingut una
primera reunió per plantejar la possibilitat de
sol·licitar aquest canal amb la intenció de crear
una TV que pugui ser gestionada des dels
ajuntaments de la part nord de la comarca. La
proposta, que ha estat aprovada per la majoria
de representants municipals -excepte Abrera que
prefereix no adherir-s�hi en un principi-, pretén
posar fil a l�agulla per ampliar el mapa
comunicatiu d�aquesta zona. En la reunió, també
s�ha acordat que es convidarà Pallejà a partici-
par en el projecte.

Renovació i tramitació del DNI

El proper dia 6 d�abril es podrà renovar el
document nacional d�identitat a Olesa. Un equip
de la comissaria de la Policia Nacional de Manresa
es desplaçarà a la vila amb el propòsit de facili-
tar els tràmits de renovació i tramitació del DNI.
Cal dir que els números d�ordre es poden anar a
buscar a la recepció de l�Ajuntament.

Ferrà

Les obres d�ampliació i millora de l�escola Ferrà i
Esteva començaran aquest mes i es preveu que
estaran acabades al març del 2006. Les
transformacions inclouen l�ampliació de sales de
professors i del menjador i la creació d�aules de
tutoria. Una de las novetats és la construcció del
gimnàs de 200 m2., que inclourà un escenari de
30 m2.

Premi

Fins al proper 15 d�abril hi ha temps per presen-
tar un treball al Premi de Recerca Vila d�Olesa.
Les sol·licituds, que s�han de donar a
l�Ajuntament, hauran d�incloure el títol del treball,
l�exposició del projecte i la indicació aproximada
de l�extensió. A més a més, s�haurà d�indicar la
bibliografia i el mètode que es farà servir, el
calendari d�execució d�un màxim de nou mesos
des de l�adjudicació del premi.

Llar d�infants

L�escola bressol municipal ja és més a prop de
ser una realitat i es que ben aviat és previst que
es faci públic el decret de subvencions de la
Generalitat. La construcció podria començar el
proper setembre, i amb un termini d�edificació
de 8 o 9 mesos, per al curs 2006 � 2007 es
podria comptar amb aquest equipament. La llar
d�infants comptarà amb 102 places per a nens
d�entre 0 i 3 anys, que es dividiran en 7 aules. Hi
haurà diverses sales multiús, un espai nadó, i
una altra sala destinada a escola de pares i ma-

Aquest espai el veuran a 9.000 llars olesanes,
el vols?

periodic08640@hotmail.com
tel/fax: 93 772 94 36 - 635 810 173
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La Rosa Maria Lleonart es filla d�Olesa de
Montserrat, va néixer al carrer de les
monges, ara fa 53 anys. Segurament
molta gent la coneix o be ha sentit parlar
d�ella. Ella fa una obra de be al Senegal.

Primers passos a Olesa 

Els meus primers passos d�escola fins als
8 anys els vaig fer a les germanes paüles.
Sor Lucia en coneix alguna cosa. Després
els pares varen enviar-me a les escolàpies
per veure si posava una mica més de
seny. Al nostre temps el carrer també era
casa nostra i no parava d�anar d�un cantó
a l�altre amb tota la colla de xicots del
carrer de Dalt: focs de Sant Joan, anar a
fer basses a la riera...
 
A Olesa vaig fer una mica de tot: esbart,
bàsquet, catequesi, colònies... La bicicle-
ta que em varen portar els Reis quan te-
nia 12 anys era el meu mitjà de locomoció
per a poder arribar a fer de tot. Ahhh!!!
també vaig treballar uns anys a la
Lindcolor quan es va instal·lar a Olesa.
Entre totes les coses també vaig partici-
par com a olesana, la Passió, fent de
Marta  i acompanyant la Mare de Déu al
Calvari en el temps de la Paltor i el
Sabaté.
 
Enmig de totes aquestes activitats sentia
quelcom en el meu interior que s�anava
fent una exigència i que més tard vaig
descobrir: era la llavor sembrada pels
meus catequistes al llarg de la preparació
per fer la primera comunió i que anava
creixent.
 
L�any 1972 vaig poder donar resposta a
aquesta veu que m�invitava i em cridava
a anar més lluny. Per això vaig voler-me
fer �monja� escolàpia. La meva formació
va durar 10 anys fins que per fi vaig po-
der enlairar-me a terres africanes, al
Senegal.
 
Quants anys fa que ests fora
d�Olesa? A què et dediques ara?

El 6 de setembre de 1982 vaig arribar al
Senegal, aviat farà 23 anys. Era el temps
de pluges, l�època que fa més calor i hi
ha més mosquits. Però jo com si hi
hagués estat tota la vida.  Durant aquest
23 anys he fet de tot: llevadora, mestra
en una escola agrícola, acompanyament
de grups d�agricultura de nois i noies en
zona rural, grups de dones del poble,
equips de dones joves, responsable d�
internats per ajudar a les noies a poder
continuar els estudis, Joventut Obrera
Catòlica Femenina...
 
Actualment fa 9 anys que sóc a Dakar,
capital del Senegal. La meva feina és molt
diferent de la que vaig fer els primers 14
anys, però l�objectiu és el mateix. Es
tracta d�intentar donar un cop de mà on
faci falta, sobretot ajudar la dona a po-
der ocupar el lloc que li correspon a la
societat senegalesa.

Tota la joventut de la zona rural que deixa
els estudis es concentra a Dakar per
trobar feina i poder mantenir-se. Moltes
vegades truquen a la nostra porta noies
a partir de 12 anys que busquen feina.
Intentem que tornin a l�escola cosa que
és molt difícil. A d�altres més grans els

busquem feina i lluitem perquè puguin
tenir un sou just i un dia de repòs
setmanal. D� estar assegurades encara
no en podem ni parlar. També participo a
cursos d�alfabetització organitzats per la
JOC, formo part d�un grup de dones que
intenten fer petits projectes per anar
disminuint la pobresa familiar que elles
mateixes pateixen. Aquest grup està en
contacte amb la UMOFC (Unió Mundial
d�Organitzacions Femenines Catòliques).

Amb quin organisme treballes?

No sóc de cap organisme i sóc de tots,
això és el que té de bo el nostre
�organisme� funciona ara fa ja 175 anys,
quan una altra noia, que tot Olesa coneix
molt bé, la Mare Paula Montal, va en-
grescar-se a treballar perquè la dona
pogués ocupar el lloc que li pertanyia dins
la societat. La meva família escolàpia té
feina a tot arreu.

Amb quins problemes et trobes
diàriament?

Jo diria que més que problemes, que n�hi
ha molts, el que fa més mal i et fa patir
és aquest món tan mal repartit, i veure
que cada vegada el pobre és més pobre i
l�altre, ja ho sabem tots, més ric.
Impotència davant de problemes de pri-
mera necessitat i no poder arribar-hi. El
lloc que ocupa la dona en la societat afri-
cana i en altres societats.

Com portes això de tenir la
família i la teva terra lluny?

Els de casa són molt lluny, és veritat, però
quan et sents sostinguda per pares,
germans, amics i la família, en tot el que
fas, la distància no es deixa sentir, sinó
l�amor d�un acompanyament diari per
anar avançant sense por i amb valentia.

Quins són els problemes de
seguretat que se us presenten?

El Senegal és un país de �Teranga�, terra
que acull, va ésser independent l�any
1960. Des d�aleshores hi ha hagut
estabilitat política, durant 40 anys ha
tingut el mateix partit polític al capdavant
del país. L�any 2000 hi van haver
eleccions i varem ésser capaços de passar
a un sistema republicà  democràtic sense
fer soroll. Això no vol dir que anem molt
millor però, davant altres països, potser
hem tingut una mica més de seny i sort.
Que Déu ens escolti i ens continuï donant
seny per anar avançant així, però
avançant.

Per què segueixes en aquest
tipus de projectes?

Per exigència personal, per donar
resposta a un anar més lluny amb els
altres, sobretot amb els més petits i
necessitats de cultura, de mitjans..., per
continuar l�obra que ens va deixar la
nostra fundadora ara fa 175 anys,
l�educació dels infants, joves i, sobretot,
de la dona.

Per acabar vull dir que dono les gràcies
al meu poble d�Olesa i a totes les perso-
nes que em varen ajudar a créixer, a
treballar i a estimar. També vull agrair a

l�ajuntament d�Olesa, que sou tots,
l�ajuda que anem rebent per fer de la
nostra tasca escolàpia la tasca de tots.
ha de ser el país amb menys treballadors
fora d�ell, així com els holandesos,
alemanys o dels països nòrdics estan més
disposats a aquests treballs. Aquí a
Espanya és evident que hi ha més
tranquil·litat, més comoditat, es pot anar
al carrer, al teatre, a sopar. Tot això a
Caracas no es pot fer. A l�hora d�escollir,
s�ha de posar tot a la balança i avaluar a
quines coses renuncies si treballes en un
altre país. Un dels àmbits que es renun-
cien és la cultura

Què s�ha d�envejar del Carib?

És un país tropical, tot l�any fa la mateixa
temperatura i hi ha bàsicament dues
estacions, l�època de pluja i l�època seca.
Caracas té un clima excepcional de 23,
24 graus de dia i de nit baixa la tempe-
ratura a 18, 19 graus, un clima perfecte,
es pot anar a la platja tot l�any. És
l�avantatge de viure en un país del tròpic.
La vida comença molt aviat, jo em poso
a treballar a tres quarts de vuit fins a les
dotze que dino, i torno a la una fins a les
cinc, perquè a les sis es fa fosc.

El menjar no és un problema, oi?

A Caracas menjo coses a les que no hi
estic acostumat. Hi ha països més fàcils,
i altres més difícils. Per exemple, Argen-
tina és més fàcil d�assimilar perquè
culturalment som molt propers. A
Veneçuela hi ha tots els menjars
autòctons que aquí no es mengen, però
no hi ha problema, perquè t�adaptes i està
molt bona. A vegades faig un sopar per
convidats de Veneçuela, i els ofereixo pa
amb tomàquet, pernil, all d�oli , però quan
vaig a dinar a casa seva, menjo �arepas�,
�pericos�... i la veritat que tot està molt
bo. Caracas té molt bons restaurants,
sempre hi ha sopa com a entrant, ja que
els hi agrada molt. De carn i peix en
mengen molt, i també molta fruita
diferent d�aquí.

Continues a prop de la realitat
d�aquí?
Ara és més fàcil que abans, ja que només
hi havia Radio Exterior. Ara per Internet
escolto COM Ràdio, Catalunya Ràdio i
estic alerta de tot, ja que es pot veure el
Telenotícies en directe per TV3, a través
del canal internacional. Fa vint anys
arribava l�edició internacional d�El País
una vegada a la setmana, i ara tinc els
diaris cada dia a través d�Internet.

Passaport
res. Entre els equipaments de la llar d�infants, hi
haurà menjador, cuina i bugaderia pròpia.

Ambulatori ampliat

La Generalitat ha inclòs l�ampliació de l�ambulatori
en el seus pressupostos per a aquest any. La
consellera de Salut, Marina Geli ha confirmat que
es destinarà al voltant d�un milió d�euros (166
milions de pessetes) a aquesta reforma �que
consistirà a afegir una planta més a l�edifici ac-
tual.

Curs de Premonitors

L�Associació Prodisminuïts Santa Oliva vol
organitzar un curs de premonitors per a nois i
noies de menys de 18 anys. I és que arran de
l�organització del curs de monitors, impartit per
la Fundació Pere Tarrés, han estat diversos els
menors que s�han interessat per aquesta oferta
formativa. En no tenir encara 18 anys, no poden
dur a terme el curs de monitors per no tenir
responsabilitat legal, però des de l�Associació es
va considerar que podria ser interessant fer un
curs de premonitors, amb un duració de 20 hores,
per donar unes primeres nocions sobre el món
del voluntariat en aquest àmbit.

Per més informació, cal dirigir-se al local de
l�associació Prodisminuïts Santa Oliva, situat al
Parc de l�Estatut.

Concurs de Dracs per Sant Jordi

Si t�agrada dibuixar, participa del concurs per a
nens i nenes de 6 a 12 anys al Cau de Lletres.
Necessites una cartolina DIN A2 i pots utilitzar
colors, rotuladors, aquarel·les, dacs o
plastidecors. Tens temps fins al divendres 15.
Els treballs escollits estaran exposats a l�aparador
de la botiga (Plaça de la Sardana, 4) el dia de
Sant Jordi i el lliurament de premis es farà el
mateix dia a les 7 de la tarda.

Carrer de Pep Ventura

Aquest carrer està tallat per les obres de
construcció d�un dels cinc passos soterranis que
s�han de fer per sota de les vies dels Ferrocarrils
de la Generalitat. Caldrà tenir paciència fins al
13 de maig.

Més cursos

Per els propers mesos es proposen els següents
cursos i tallers a l�Escola d�Arts i Oficis: Taller de
Periodisme per joves, Anglès i Francès de
supervivència, Configuració, reparació i
manteniment de PC, Tractament de fotografia
digital, PhotoShop, Taller de Fusing, Vestir la
Taula i Cursets de Sopar. Reserva el teu lloc al
tel: 93 778 13 41, de 17 a 22 h.

08640
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Divendres 1
El cul d�en Jaumet a càrrec de L�espina de la Sardina, una narració de tot allò que li va passar a en Jaumet que engrescarà a grans i
petits. A la Biblioteca, organitzat per l�Ajuntament.

Cinefòrum organitzat per ADFOM. Projecció de Mar adentro, de Alejandro Amenábar, a les 18.30 h a la Casa de la Cultura.

Dissabte 2
Dia internacional del Llibre Infantil, en commemoració del 200 aniversari del naixement de Hans Christian Anderssen. Es penjaran a la
Biblioteca, els dibuixos que els nens hauran fet del seu conte, El soldadet de plom.

Representació del Drama Sacre (teatre), a les 18 h al Teatre de La Passió, organitzat per l�Associació de La Passió.

Diumenge 3
Representació del drama sacre (teatre), a les 10.15 h al Teatre de La Passió, organitzat per l�Associació de La Passió.

Contes amb Jaume Barri, espectacle de Xarxa infantil. A les 17.30 h al Teatre Olesa.

Dilluns 4
Taller de punts de llibre de Sant Jordi amb Elvira Cassi.
A les 19 h a la Sala de l�Associació Voluntaris d�Olesa, c/Parc Municipal, tel. 93 778 36 59.

Dimarts 5
Taller de punts de llibre de Sant Jordi amb Elvira Cassi.
A les 19 h a la Sala de l�Associació Voluntaris d�Olesa, c/Parc Municipal, tel. 93 778 36 59.

Divendres 8
Presentació del Projecte Rius, amb Jordi Cerdeira, biòleg naturalista i impulsor del Projecte Rius, i Núria Morral, coordinadora del
projecte. A les 19.30 h, a Cal Mané, Parc Municipal s/n.

Dissabte 9
Club de novel·la negra a les 11 h, a la Biblioteca. La novel·la d�aquest mes es Harraga, d�Antonio Lozano. Es resoldrà el misteri de
l�anterior sessió del Club.

Diumenge 10
Representació del drama sacre (teatre), a les 10.15 h, al Teatre de La Passió, organitzat per l�Associació de La Passió.

Dijous 14
Conferència Quixot: els llibres de cavalleries, a càrrec de Lluïsa Cotoner. Una aproximació experta a la història dels llibres de cavalleries,
fins arribar a l�univers cervantí i a la famosa peripècia quixotesca. A les 19 h a la Biblioteca.

Exposició Quixot adults, amb una edició d�un Quixot de l�any 1755 (4 volums), procedent del fons de la Biblioteca Boada Bayona de
l�Arxiu Parroquial d�Olesa de Montserrat.

Divendres 15
Taller de punts de llibre de Sant Jordi, adreçat a públic infantil (cal inscripció prèvia). A càrrec d�Elvira Cassi. A partir de les 17.30 h.

Xerrada D�on vénen les músiques actuals ... del blues a l�electrònica, amb Miquel Sospedra, músic en formacions com Matamala, Glaucs,
Chop Suev, Xerramequ Tiquismiquis i d�altres. A les 20 h, a Cal Mané, Parc Municipal s/n.

Informe per una Acadèmia, monòleg amb Quimet Pla, al Teatre Olesa, organitzat per Butaka. A les 22 h al Teatre Olesa.

Punt de Llibre
Aquestes són les novetats de la Biblioteca
Santa Oliva.

Andrés Trapiello, Al morir
Don Quijote, Ediciones
Destino.

Amb els personatges que
sobreviuen a la mort del
cavaller construeix una
apassionant novel·la que
conjuga la intriga la ironia en
una narració àgil i

enlluernadora.

Javier Cercas, La velocidad
de la luz, Editorial
Tusquets.

És la història d�una amistat
que comença el 1987 quan
el narrador , un jove aspirant
a novel·lista,  viatja als EEUU
i coneix a un excombatent

del Vietnam, és també una experiència radi-
cal a l�abisme del mal i la culpabilitat.

Bru de Sala, Julià de Jòdar,
Miquel de Palol, Fot-li, que
som catalans!, L�esfera dels
llibres.

Fot-li, que som catalans!
s�inscriu en la llarga tradició
de textos definitoris del ser
català com són Les formes de
vida catalana, de Josep

Ferrater Mora, o Noticia de Cataluña, de Vicens
Vives. Obres que defineixen la nostra
personalitat col·lectiva. Malgrat tot, a
diferència dels seus antecedents, Fot-li, que
som catalans! busca definir-nos a través de
la sàtira literària i no de l�assaig raonat.

Corinne Maier, Bon dia,
mandra. Estratègies per
sobreviure a la feina.
Traducció: Núria Panadés,
Edicions 62.

Cínic i provocador, Bon dia,
mandra descriu la realitat
actual del món laboral i
estableix una estratègia de
supervivència en un món, el

de l�empresa, absurd i sense pietat.

Jorge Bucay, Escolta�m, La
Magrana.

Demián és un noi curiós i
inquiet que vol saber més
sobre si mateix. Aquesta
recerca el porta fins a Jorge,
el gordo, un psicoanalista
molt peculiar que l�ajuda a
enfrontar-se a la vida i a

trobar les respostes que busca amb un
mètode molt personal: cada dia li explica un
conte. Són contes clàssics, moderns o
populars, reinventats pel psicoanalista per tal
d�ajudar el jove amic a resoldre els seus
dubtes. Són històries que ens poden servir
tots per entendre�ns millor a nosaltres

mateixos, les nostres relacions i pors.

Miquel Barceló, Quaderns
d�Àfrica, Galàxia
Gutenberg.

Miquel Barceló, prestigiós
pintor plàstic, ens descobreix
la seva vena més lírica amb
aquest dietari personal on

evoca les seves experiències durant la seva
estada al continent africà.

Jorge Bucay, Shimriti, RBA
(amb cd).

26 relats en que l�autor ens
condueix per un viatge inte-
rior. La dona protagonista
anirà traslladant-se per la

profunditat de la seva ànima per arribar al
coneixement vertader de la seva persona i
amb ella el lector descobrirà les claus de
l�ésser humà. Inclou un Cd amb alguns dels
contes narrats pel mateix autor.

Jordi Sierra i Fabra, Estimat
Ronaldinho, Empúries.

Aquesta és la història de com
un noi brasiler es va acabar
convertint en el més gran fut-
bolista dels nostres temps. A
Ronaldo no li agrada anar a
l�escola, ni fer deures, i
només pensa a jugar a futbol

al carrer, amb els seus amics. El seu germà
gran, Roberto, s�està fent famós dins el món
del futbol, i Ronaldo no es queda pas enrere.
El seu domini de la pilota és extraordinari i la
seva tenacitat és inigualable. Fill de pares
treballadors, Ronaldo entendrà de seguida

que l�única manera de sortir de la misèria i
oferir a la seva mare un món millor és lluitar
per un somni que comparteix amb tots els
joves de la seva edat: convertir-se en una
estrella del futbol internacional.

Eduardo Mendicutti,
California, Ediciones
Tusquets.

«En julio del 74, Franco es-
taba empezando a morirse
en Madrid y yo me paseaba
con Frank Sinatra por
Hollywood Boulevard...»  Qui
parla és Charly, un jove

espanyol de vint- i �cinc anys que, segons
alguns, s�assembla a Johnny Weismuller, i que
passa l�estiu de 1974 a Califòrnia. Ansiós per
gaudir del glamour californià, acompanya a
les celebritats amb la divina cantant Ynka
Pumar, aprofita la devoció  de l�agent d�actors
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Dissabte 16
Informe per una Acadèmia, monòleg amb Quimet Pla, al Teatre Olesa, organitzat per Butaka. A les 22 h al Teatre Olesa.

Presentació del llibre del 50è aniversari de l�Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall (CAU). A les 17 h, a la Casa de Cultura.

Representació del drama sacre (teatre), a les 18 h, al Teatre de La Passió, organitzat per l�Associació de La Passió.

Diumenge 17
Informe per una Acadèmia, monòleg amb Quimet Pla, al Teatre Olesa, organitzat per Butaka. A les 18.30 h al Teatre Olesa.

Representació del drama sacre (teatre), a les 10.15 h al Teatre de La Passió, organitzat per l�Associació de La Passió.

Dijous 21
Presentació del llibre Gesta. La llegenda del drac i el cavaller de l�escriptor olesà Carles Dinarès (guanyador del II Premi de Teatre infantil
Vila de Massamagrell), presentat per Mònica Figueras. A les 19 h, a la Biblioteca.

Fins al dijous 21
Exposició Tiramilles 2004: relats i fotografies de viatges i aventures. A la Biblioteca.

Divendres 22
Espectacle infantil per a nens majors de 6 anys: Don Quixot (titelles), a càrrec de la Companya l�Estenedor. Quasi bé tothom ha sentit
parlar de l�obra de Cervantes, encara que no tothom l�ha llegit. En aquest espectacle es vol acostar aquest relat al públic, sobretot al més
jove, de manera entretinguda i original. A la Biblioteca, a les 17.30 h.

Lliurament del XIII Premi Sant Jordi infantil i juvenil de conte i narració breu en català. Al Teatre Olesa, a les 18.30 h.

Dissabte 23
Música al carrer, a les 12 h, organitzat per l�Escola Municipal de Música, BIC i el Mercat Municipal.

Exposició i intercanvi cultural de llibres, de 16 a 22 h, organitzat per el Centre Obert Atenció a la Infància i a l�adolescència

Cercavila amb els Cavallets de Sant Jordi de Manresa, a les 18 h.

Animació infantil amb Oriol Bargalló i xocolatada a càrrec de Botiguers i Comerciants d�Olesa. A les 19 h.

Sardanes amb la Cobla Vila d�Olesa, a les 20 h.

Diumenge 24
Representació del drama sacre (teatre), a les 10.15 h, al Teatre de La Passió, organitzat per l�Associació de La Passió.

VIII Dia Internacional de la Dansa, a les 12 h, a la plaça de l�Ajuntament.

Ni amos ni criats (teatre) per l�Agrupació Artística d�Abrera. Al Teatre Olesa, a les 18 h.

Concert solidari Grup Siembra (música peruana), a les 18.30 h, a la Parròquia Santa Maria,  organitzat per l� ONG Mans Mercedàries.
Col·labora: Bloc Juvenil, Parròquia Santa Maria i Ajuntament d�Olesa de Montserrat.

Presentació del llibre del X Concurs de Poesia, a les 18.30 h, a la Biblioteca. Organitza: Associació Voluntaris d�Olesa

Dimarts 26
Taller de Pares. El tema a tractar: És suficient la mare a l�hora d�educar... o també cal que el pare hi participi? A càrrec del Dr. Pau
Martínez Farrero, doctor en Psicologia i psicoanalista, membre del Centre Mèdic Integral d�Olesa. A les 18.45 h a la Biblioteca.

Divendres 29
Conversa amb l�escriptora Empar Moliner, a les 19 h a la Biblioteca.

Armando Hern per treure profit econòmic dels
seus encants, participa a pel·lícules porno i
assisteix a festes exuberants. S�ho passa tan
bé que no té el més mínim interès a canviar
el món.

Roser Capdevila i Mercè
Company, Les tres
bessones i el Quixot, Salvat.

Ja sabeu, que, cada vegada
que fem una entremaliadura,
la Bruixa Avorrida ens envia
a algun lloc desconegut on
compartim aventures amb

personatges de novel·les, de llegendes i
d�històries antigues. Seguiu aquestes aven-
tures a la primera part d�aquest llibre. I com
que som molt curioses, hem investigat sobre
l�origen d�aquests personatges. Remenant
biblioteques, navegant per Internet i fent les
mil i una, hem descobert un munt de coses

que trobareu a la segona part del llibre.

Dr. Joan Corbella Roig,
Benestar emocional, Co-
lumna.

Molt sovint utilitzem el terme
salut amb facilitat, referint-
nos només al benestar físic,
sense adonar-nos de
l�amplitud i la complexitat
que aquest terme implica.
Estar sa és una condició que

abasta molts aspectes, que van molt més enllà
de l�absència de malalties, com conviure amb
un mateix i amb els altres de manera
satisfactòria, sentir-se còmode amb la
quotidianitat, coherent amb els valors que es
conreen, autònom per desenvolupar la pròpia
personalitat. Tot això i una bona quantitat de
coses més equivalen a la percepció d�estar
bé. Amb un to directe i senzill, el doctor Joan

Corbella ens proporciona una eina per prendre
les regnes de la nostra vida i aconseguir el
nostre benestar emocional.

Eduard Estivill, Contes per
abans d�anar a dormir,
històries per ajudar a
créixer els més petits, Pla-
neta.

Aquest llibre és un compendi
de contes orientats a donar
als pares una sèrie de
consells, pautes i normes per

tractar amb forma de relat problemes
determinats, dubtes, hàbits dolents, angoixes
i preguntes concretes que els fills poden
plantejar. Els contes són tan importants en la
vida dels infants que tenim que ser molt
curosos a l�hora de seleccionar els que
explicarem. Un conte és per a ells una
paràbola de la vida.

Pedro Zarraluki, Un encar-
go difícil, Ediciones Destino.

Als anys de la postguerra
quan tot el que conforma la
societat s�enfonsa  i
desapareix, quan s�han
perdut tots el referents, sols
la serenor i l�entrega
d�algunes persones
aconsegueix que la vida

segueixi el seu curs. L�esposa d�un enemic de
l�Alzamiento i la seva filla son represaliades i
enviades a un exili forçat  a l�illa de Cabrera.

Arturo Pérez-Reverte,
Cabo Trafalgar, Alfaguara.

En les portes del bicentenari
de la batalla de Trafalgar, es
demanà a Arturo Pérez-
Reverte un relat amb la seva
particular visió del combat
naval més famós de la
història, que va enfrontar a
l�armada hispano-francesa

amb la britànica, comandada per l�almirall
Nelson, en aigües espanyoles del Cap
Trafalgar. La combinació d�història i acció es-
pectacular, unida amb l�habilitat narrativa de
l�autor, converteixen aquestes pàgines en una
apassionant obra clau per a comprendre la
tràgica jornada d�aquell 21 d�octubre de 1805
que va canviar la història d�Europa i del món.

Ken Follet, En el blanco,
Grijalbo Mondadori

Aquest llibre és un thriller
apassionant per als amants
d�aquest gènere que Follet
domina a la perfecció.

Umberto Eco, La misterio-
sa flama de la reina
Loana, Edicions Destino

Aquesta novel·la, tot i que és
il·lustrada en colors, està do-
minada per la boira. Una
nova obra d�aquest gran
mestre que ens farà que no
la puguem deixar fins el fi-

nal. De lectura recomanable.

Javier Marías, Tu rostro
mañana 2 Baile y sueño,
Taurus.

El segon i penúltim volum de
Tu rostro mañana,
probablement l�obra mestra
novel·lística de Marías. En ell
se�ns segueix contant la
història, iniciada en Febre i
llança, de Jaime o Jacobo o

Jacques Deza, espanyol al servei d�un grup
sense nom, depenent del MI6 o Servei Secret
britànic.
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Piscina

Jo miro d�anar a la piscina tres cops per
setmana, però ara ja estic pensant que quan
acabi aquesta temporada i comenci la d�estiu,
se m�haurà acabat el nedar. Simplement perquè
a l�estiu no hi ha carrils. Jo em pregunto si no
hi ha cap manera de mantenir la piscina coberta
durant tot  l �any per poder nedar
tranquil·lament i obrir la descoberta per lleure.
D�aquesta manera, els que volen jugar,
remullar-se o simplement passar l�estona,
podran fer-ho sense detriment de qui, com jo,
només volem fer piscines. Sé que durant una
estona, en la part fonda posen carrils, però tots
sabem que ni es respecta als qui nedem, ni
son prou llargs, ni duren molta estona. Quedo
doncs a la espera per si algú pot contestar-me
aquest dubte
Rosa, 32, Casc Antic

Espais verds

Perfecte, molt bé, ara han posat una placeta a
l�entrada del poble (a cal Xairó), perquè quan
vinguem de treballar o de Barcelona tinguem
una vista una mica més agradable... Però
m�agradaria saber qui ha dissenyat aquest
espai lluminós, tan poc utilitzable i tan poc

recreatiu... Olesa necessita espais verds, on
els nens juguin, es recreïn, facin utilització de
l�oci, on els grans també puguem gaudir. No
necessitem embellir el ciment sinó ...

Ester, 45, Rambla.

Molt a fer a Olesa

Senyors governants vostès com a representats
i escollits democràticament per el poble tenen
molt a fer. Recordin que el govern té termini i
ja va sent hora que es vegin millores a Olesa.

A part de millorar els seus benestars, també
hi és el poble. No tant sols per pujar els
impostos contra la seva voluntat. Esperem que
entre tots tinguem una Olesa més neta amb
menys transit  als carrers ja que això esta
comportant greus problemes de sorolls i
contaminació. Ja va sent hora que es pensi a
fer alguna cosa, en especial als carrers Mossen
Jacint Verdaguer i Avinguda Francesc Macià.
Crec jo que s�hauria de desviar la circulació per
fora del poble i així s�evitaria els problemes
que comporten per la gent. També cal recor-
dar que esta pendent fer un Parc de l�Estatut
¿per quan? com es veu hi ha força coses per a
fer,entre tots farem una Olesa que estigui a
l�alçada d�un poble digne per viure,recordem
hem de ser més cívics i llançar els excrements
etc. ... a les papereres que per això les tenim,i

noves,graciés a la nova taxa d�escombraries.
Ara manca que es faci complir la normativa que
sanciona els que deixen els excrements dels
seus gossos als carrers sense recordar que hi
viu més gent i que no tenen perquè suportar
que ells siguin uns «guarros». Bé doncs, crec
que fent aquestes poques cosetes tots estarem
més satisfets de viure al millor poble i podrem
dir ben alt «Naturalment d�Olesa».
Jesús, 34, Escorxador

Plens a l�Ajuntament

Aquests mesos ens trobem que molta gent
s�acosta fins als plens de l�Ajuntament per es-
coltar allò que els nostres polítics ens expli-
quen, «això té la participació: que la gent vol
dir la seva». Sorprès vaig quedar el passat
dimecres 16 de febrer quan, per accedir fins al
Ple extraordinari convocat per a aquell dia, dos
policies a la porta ens van demanar les
motxilles per escorcollar-les i així poder
accedir-hi; volien veure si teníem alguna cosa
per fer soroll, impressionant!!! A la pregunta
de quin era el motiu, els agents molt amables,
ens van explicar que eren ordres. És indignant
que des de l�Alcaldia o d�on sigui es donin ordres
perquè segons qui no hi  pugui accedir
lliurement. On és la llibertat d�expressió?, on
és la  democràcia? Malauradament cada dia
anem a pitjor...

David Castells, Sant Bernat

Goya

Fa dos anys aproximadament algú va robar una
figura de guix que adornava la façana de l�edifici
Goya, del carrer Anselm Clavé. El temps ha
passat, i la denúncia feta en el seu moment no
va aconseguir trobar els culpables de semblant
falta al valor històric, a la moral, perquè estic
segur que els que ho van fer solament s�han
emportat un tros d�història i no n�han pogut
fer res. Voldria que algú que sàpiga alguna cosa
sobre això, m�ho faci saber. Gràcies.

N., 40, Centre.

Policia muntada, policia desmuntada

Vull fer un comentari sobre la policia de la
nostra vila. On és? Vull dir que no la veig mai
pels carrers, caminant, entre la gent, pel
mercat, o pel casc antic. És possible que entre
les tasques de la policia no s�hi inclogui la de
vetllar per la seguretat dels veïns. No n�estic
segur, però de la mateixa manera que veig
algun agent els dies d�escola regulant el trànsit,
per vetllar pels infants, no els veig mai
caminant entre la gent, o de nit per la part del
Casal d�Avis, darrere de l�Ajuntament. Tampoc
els veig entre la gent els divendres al mercat.
De fet, només els veig amunt i avall posant
multes de trànsit a tort i a dret. És un delicte
aparcar malament, no ho poso en dubte, però
també ho hauria de ser sentir-se desprotegit,
haver d�ajupir el cap cada cop que passes pel
davant d�aquests grups de brètols que cada
nit són als mateixos llocs. No ho sé, crec que
hi ha una imatge d�impunitat general, una
sensació que pots fer el que et dóna la gana,
que no passa res. Creia que això era una
sensació només meva. La realitat m�ha superat.
He descobert que com jo n�hi ha molts que
pensem igual. No s�hi pot fer res?
Ivan C., 32, Casc Antic

Carrers

És un dels meus recorreguts habituals, però
ara m�adono d�alguna cosa que veig fa molt de
temps i atès que en aquest periòdic es poden
escriure coses del poble, doncs ho faig. El tema
és que en el passeig del Progrés és bastant
difícil que passin dos cotxes al mateix temps i
ni parlar-ne de dos camions, perquè crec que
no ho podrien fer. I, a més, en un costat hi ha
cotxes aparcats tota la estona ... És hora que
hi facin alguna cosa: o fer el passeig del Progrés
d�un sol sentit o eliminar la zona d�aparcament,
o alguna altra solució urbanament raonable.
Moltes gràcies.

Lluís, 37, Daina.

Aparcaments

Ara que ja s�ha decidit la construcció del Parc
de l�Estatut al final de la Rambla, voldria que
algú em digui on es guardaran els més de cent
cotxes que hi ha aparcats ara mateix. És
increïble que no es trobi solució al problema
de l�aparcament, no solament en aquesta zona
sinó a tot Olesa. Ja és gairebé impossible apar-
car gratuïtament. No es pot pensar en la
construcció d�habitatges, sense tenir en compte
que cada família té almenys un cotxe... i els
edificis nous que s�estan construint sense
pàrquing? Algú duu un control d�això?

Jaume, 59, Casc Antic.

El dia
7 d�abril de 1902
Dades estadístiques d�Olesa: 3.567 habitants; 271 alumnes que van a les escoles
públiques i privades; 1.105 treballadors de fàbriques i centres miners.

9 d�abril de 1910
El poble d�Olesa està travessant una gran crisi perquè les quatre fàbriques tèxtils
estan parades d�ençà el mes de novembre.

12 d�abril de 1920
L�Ajuntament ordena que els establiments públics tanquin a la una de la nit com a
màxim.

14 d�abril de 1929
Inauguració de l�estatge de les germanes paüles dedicades a les visites domiciliàries
als malalts pobres de la vila.

23 d�abril de 1667
Sant Jordi és proclamat patró de tot Catalunya amb la celebració de justes i jocs
cavallerescos.

23 d�abril de 1923
És instituïda la Diada del Llibre a Barcelona per la Cambra Oficial del Llibre per
commemorar l�aniversari de la mort de Cervantes.

26 d�abril de 1903
Eleccions de diputats a Corts. Surt elegit Alfons Sala pel districte de Terrassa. A
Olesa obté 510 vots dels 720 votants que hi va haver.

29 d�abril de 1915
Josep Colom demana permís per construir el Saló Goya.

Font: Toni Pérez Solsona, Arxiu Municipal

Les cartes per aquesta secció no han de
ser superiors a 20 ratlles, i amb el nom-
bre, edat i barri de l�autor.
El periòdic es reserva el dret de publicar-
les i resumir-les si és necessari i s�han de
adreçar al tel/fax: 93 772 94 36 o a l�adreça
electrònica: correu08640@hotmail.com,
periodic08640@hotmail.com



Classificats

0708640

Olles i paelles de la Maria

Borsa de treball

1 operari de premsa de producció de pe-
ces de metall per al sector automoció; 5
operaris per a la preparació de comandes
de productes làctics en càmera de fred; 5
mossos de magatzem per trasllat de ma-
terial, càrrega i descàrrega, preparació de
comandes, ús de portapalets elèctric i/o
manual; 1 mecànic soldador amb
coneixements de maquinària de taller,
soldadures i guil lotines; 3 peons
especialistes (24-40 anys) per a
l�alimentació d�una cadena de muntatge,
col·locació de peces en safates i
manipulació de màquines a la secció de
premses. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era).

Empresa del sector de l�hoteleria necessita
cambrers/eres (20-45 anys) de caps de
setmana amb experiència; 1 delineant
d�obra per a empresa d�estructures de fe-
rro ubicada a Piera; 4 mossos de
magatzem, amb experiència en la
conducció de carretons  elevadores. (fron-
tal/retràctil). TRABATEM ETT, c/ Mur, 21,
Martorell, tel. 93 775 00 69.

1 mosso de manteniment elèctric,
electrònic i mecànic (reparació de toros i
portapalets); 4 ajudants de cuina (18-45
anys) per a preparació de plats,
manipulació d�aliments i neteja; 4
cambrers/cambreres (18-45 anys) per al
servei de banquets en caps de setmana
en funció dels horaris dels banquets; 5
electricistes oficials de 1a per empresa del
sector automoció a la Zona Franca; 5
operaris (27-37 anys) del sector
metal·lúrgic amb coneixements de torn,
fresa, micròmetre i bon domini del pàlmer
i peu de rei. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era).

2 comercials per captar,mantenir i

desenvolupar cartera de clients del canal
immobiliari; 20 manipuladores (dones 20-
45 anys) amb experiència en manipulació
i cablejat, es valoraran els coneixements
de soldadura amb estany; 1 responsable
de compres per captar comandes i gestio-
nar compres, introduir i fer seguiment de
comandes; 1 ajudant de cuina per servir
taules i el taulell; 1 caixer/a i reposador/
a, persona activa, es requereix esforç físic,
bon tracte amb el client; 2 electromecànics
(21-35 anys) per al manteniment
electromecànic de maquinària industrial i
premses. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era).

Empresa de licors de Gèlida incorpora
carretoners amb carnet i electromecànics
de manteniment (20-40 anys); manipula-
dores de paper, torn fix de matí, cal
experiència en manipulació, zona de Sant
Andreu de la Barca. TRABATEM ETT, c/
Mur, 21, Martorell, tel. 93 775 00 69.

2 operaris d�acabats tèxtils (18-55 anys);
1 auxiliar administrativa (dona, 23-35
anys) per a l�elaboració de comandes i
albarans, atenció telefònica i pública,
molta capacitat de concentració per
treballar; 2 comercials d�assegurances
(25-45 anys) per comercialitzar els
productes de la companyia, assegurances
i productes financers; 1 assessor
immobiliari (23-50 anys) per a la venda i
assessorament d�immobles, ampliació de
cartera, seguiment de clients, vehicle im-
prescindible. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era).

1 educadora infantil (20-30 anys) a càrrec
d�una sala de nens de 3  a 12 mesos; 1
envasadora (16-17 anys) per envasar pe-
ces en bosses i caixes; 1 aprenent
d�operari de premses (16-17 anys); 1 auxi-
liar de geriatria amb 50% de dedicació,
per als caps de setmana i festius al matí;
1 aprenent de pintor (16-18 anys); 2 do-

nes (+ de 45 anys) per a la neteja de les
instal·lacions d� un col·legi, 2 auxiliars de
neteja per a banquets (home-dona de 18-
45 anys) per els caps de setmana.
Departament de Promoció Econòmica, c/
Salvador Casas, 28-32 (l�Era).

Vehicles

Es ven Seat Arosa, direcció assistida,
tancament centralitzat, alçavidres elèctric,
airbag conductor i acompanyant. Tel: 93
778 55 40.

Es lloga pàrking zona Lidl. Interessats,
preguntar per Javier. Tel: 677 384 388.

Es lloga pàrking, tel: 93 775 9375.

Es ven Ford Trànsit Capitone, any 2003,
aire condicionat, alçavidres elèctric,
direcció assistida i tancament centralitzat.
Tel: 620 647 472.

Renault Express es ven, diesel, ITV març
2005, 700 euros. Tel. 659 774 669.
Es ven motocicleta Honda Scooper, 100 cc,
3000 km., tel. 661 015 591.

Audi TDI, vermell, 2500 V6, 204 cv, tel.
675 769 488.

Es ven Rover 114, motor 1400 cc,

tancament centralitzat, radio-cd, 1200
euros. Tel. 625 499 947.

Diversos

Local en venda, accés a dos carrers, 146
m2., zona Lidl. Tel. 605 896 152.

Senyora responsable s�ofereix per neteja
per hores. Tel. 677 255 918.

S�ofereix noia responsable per treballar de
netejadora o cangur. Persones
interessades, truqueu al tel. 647 088 502.

Classes particulars per alumnes d�ESO,
repàs, preparació d�exàmens, etc.
Interessats truqueu al Pol, tel: 93 778 62
61, 629 176 811.

Es traspassa botiga de roba infantil en
funcionament a Abrera. Tel: 639 367 403.

S�ofereix noia amb el batxillerat acabat per
donar classes de repàs a alumnes de
primària. Trucar a Adrianna, tel: 650 009
888.

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

Mandonguilles amb sípia

Ingredients
¼ de trinxat (½ porc � ½ vedella)
2 alls
1 manat de julivert
1 ou
50 gr. pa ratllat
4 sípies
Sal i pebre
150 gr. de salsa Pasaje

Elaboració
Desfem la carn picada i afegim el pa ratllat, l�ou, la sal i el pebre, tallem l�all i el
julivert ben petit, treballem-ho tot ben bé. Si volem, podem afegir bolets saltejats,
prunes o pinyons. Seguidament, elaborem les mandonguilles d�una mida petita
i les enfarinem. La sípia la tallem a quadrets mitjans. Les salem i seguidament
les saltegem en una paella amb una mica d�oli. Fregim les mandonguilles en una
cassola i afegim-hi els bolets amb all i julivert. Per muntar la salsa, posem en
una cassola una pel·lícula d�oli i saltegem una ceba que la tallarem petita. Posem
un polset de farina a la ceba, perquè quedi lligat. Afegim el tomàquet o la salsa
pasaje i un got de vi blanc o conyac, els bolets, la sípia i ho cobrim d�aigua.
Rectifiquem de sal i deixem que bulli 20 minuts a poc foc.

Llom metxat amb salsa de
gírgoles

Ingredients
2 kg. de llom sencer
1 plata de gírgoles
Cansalada salada
1 ceba mitjana
Mantega

Elaboració
Tallem la cansalada i els bolets a trossets petits. Llavors amb l�espasa de metxar
els anem introduint dins del tall fins que quedi ben farcit (quants més en posem
més bona presencia i més gustós serà). En una cassola posem una mica d�oli i
uns tallets de cansalada i rostim el tall amb el foc viu. En una altra cassola
posem una mica d�oli, uns tallets de cansalada, una ceba mitjaneta i les gírgoles.
Tot tallat ben menut i ho saltegem amb una mica de mantega i ben remenat. A
la cassola on hi ha el llom hi posem una mica de farina, afegim les verdures, un
bon raig de vi, un got de llet, ho rectifiquem de sal i pebre, una cullerada
d�extracte de carn i deixem que vagi coent uns 35 minuts. De tant en tant anem
girant el tall. Deixem el tall refredar per poder tallar-lo millor, i la salsa la triturem.
Si volem, podem fer l�acompanyament amb bolets sencers saltejats.

Maria Casado és professora de Cuina a l�Escola d�Arts i Oficis.



Guaita!La Dada

Bull

08 08640

Per molts anys !

08640

Jordi Morelló López (23), Laura Pérez Puig (29), Josep Fusalba Garriga (76), Joaquim Badenas Gil (72), Isaac Casanovas Resina
(25), Arantxa Segura Lozano, Roger Sequera Galobart (6), Manuel Mañas Sánchez (85), Dolors Pascual Sáez (83), Marc Altarriba
Taravilla (10), María Pons Cañadell (82), Miguel Moreno Gómez (9), Luisa Grau Munt (81), Rocío Galindo Olmo (8), Josep María
Camprobí Teixidó (81), Núria Amat Llesta (47), Josep Morera Castelltort (81), Josep Campmany Jané (56), Manuel Cano Martínez
(79), Vicente Cocinero Muñoz (45), Trinidad Carreño Díaz (75), Fèlix Carreras i Gironés (48), Joan Solé Balcells (74), José García
Aranda, Antonio Retamero García (73), Ricard Bernades Agüero (15), Antonio Fontanet Sebastià (72), Marta Comellas Alert (29),
Anna Arjona Poquet (1), Domitila Meseguer Niza (70), Pep Vilà Paltor (29), José Rubio Doblas (70), Renato Marzano Arcarons (17),
Angeles Valdivia Sánchez (68), Laura Romero Ropero (10), Pilar Márquez Tirado (67), Teresa Ribas Matas (30), Rosa Llorens Laria
(65), Lídia Vallès Masabeu (35), Juanita Fernández Segura (64), Jordi Caballer (30), Juan José Gasch Millán (64), Mercè Jorba
Climent (66), Matilde Blasco Feijoó (55), Alba Morral Antón (8), Júlia Térmens (8), Francesc Marro Sebastià (86), Jordi Térmens
(33), Josep A. Morraja Domingo (42), Raquel Amador Teruel (29), Pedro Vázquez Pérez (32), Joan Daví Tomàs (37), Adriana
Morraja Mostazo (9), Melina Fraile Avalos (14), Roger Forn (8), Carolina Suriñach Roca (26), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (37), Goretti
Cela Tomàs (13), Xavier Martínez Tomàs (12), Jessica García Sabarit (23).

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).

Les dones destinen una mitjana de 4
hores i 14 minuts a la llar i la família,
mentre que els homes hi destinen 1 hora
i 39 minuts. Més dones treballaran fora
de casa. Si l�any 1996 el coeficient era
de 66 dones per cada 100 homes, l�any
2010 serà de 82. L�any 2001, a Catalunya
hi ha més dones de 20 a 34 anys amb
estudis superiors (93.454) que no pas
homes (72.526).

A Catalunya hi ha 1.158.668 dones que
tenen feines pagades. En cinc anys (del
1996 al 2001) han augmentat en un 43%.
Hi ha menys catalans dedicats
exclusivament a les feines de la llar
pròpia: en cinc anys s�ha reduït un 16,6%.
El 2001 hi ha a Catalunya 52.507 dones
empresàries o professionals amb perso-
nal assalariat, amb un increment del
31,8% respecte al 1996. El 2001 hi ha
190.098 empresaris o professionals amb
empleats al seu càrrec, que suposen el
20,1 % de la població ocupada.

Les dones són mares a partir dels 30
anys. Si l�any 1991 l�edat mitjana era de
29,3 anys, l�any 2003 és de 30,9. L�any
2003, a Catalunya hi ha un increment
notable de nadons. El 2002 en neixen
68.315, mentre que el 2003 el nombre
és de 72.980. L�any 2002 la població de
seixanta anys i més (un 21,8%) supera
la de menys de vint (un 19,1%) en 2,6
punts. A Catalunya el nombre de llars
creix a un ritme molt més gran (un 8,5%)
que el d�habitants (un 0,5%).

Font: Institut d�Estadística de Catalunya.

Jordi,

Moltes Felicitats !!

Montse Pastor,
Feliç Aniversari !!

40 anys

23 d’abril

Judit i Isabel

08640
Convida els teus familiars i amics
a la teva primera comunió

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

Fem com si aquest cartell no existeix i
aparco un moment aquí.

El xicot de la moto ja es pot esperar!

Aquest no és l�únic rètol de la vila que
està guixat i és il·legible. És bonic fer
una declaració d�amor en un cartell del
carrer, però és molt interessant saber
per quin carrer transitem.


