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SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN. A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Editorial
Cada quatre anys tenim el dret d’escollir 
als nostres governants locals i el proper 
24 de maig estarem davant d’una pos·
sibilitat molt important per al futur del 
nostre poble. Les eleccions municipals és 
el tema destacat d’aquest mes de maig. El 
diumenge 24 podrem decidir qui formarà 
el proper equip de govern olesà.
Com al 2011, a Olesa es tornen a pre·
sentar vuit llistes i el desafiament per els 
candidats és guanyar en credibilitat i que 
la gent torni a creure en els polítics. És el 
joc de la democràcia i els protagonistes 
són els convilatans que tenen el poder per 
a aprovar als polítics que van complir les 
promeses complertes o castigar els que 
ens van enganyar. Les demandes dels ciu·
tadans d’Olesa són bastant clares: millora 
de l’estat i conservació dels carrers, parcs 
i espais públics, més seguretat, creació de 
llocs de treball, millora del mobiliari públic 
i un llarg etcètera del que els candidats a 
les eleccions ja han pres bona nota.
La candidata del Bloc Olesà, Pilar Puime·
don, ha destacat que el seu partit vol fer 
una campanya “clara i entenedora”, una 
campanya que té com a lema “Encara més 
per Olesa”, ja que, segons Puimedon, el 
Bloc “ha treballat molt pel municipi” i ho 
vol seguir fent. Mercè Jou, cap de llista de 
CiU, ha volgut deixar clar que l’objectiu que 
es marquen és convèncer els ciutadans 
que la seva opció “és la millor”, i per fer·
ho tenen previst tenir presència en tots 
els barris d’Olesa. Julio Silva, l’alcaldable 
del PSC, ha destacat la il·lusió amb la 
qual el seu partit afronta la campanya per 
mostrar a la ciutadania el seu nou equip. 
I serà una campanya, segons Silva, “amb 
un clar to positiu”. El cap de llista del PP, 
José Francisco Ramírez, ha expressat 
que la il·lusió que els mou és la de poder 
governar Olesa, ja que el Partit Popular 
mai ha arribat a assolir l’alcaldia al mu·
nicipi. Jessica Fernández, candidata de 
PxC, ha dit que el seu objectiu és millorar 
els resultats de fa quatre anys i “treballar 
pel poble”. No contemplen fer actes de 
campanya perquè “se’ns fa boicot”. La pri·
mera a la llista de Movem Olesa, Meritxell 
Arenas, ha explicat que aquesta serà una 
campanya en la que tenen previst sortir al 
carrer cada dia per escoltar les propostes 
dels ciutadans i explicar les seves. Mireia 
Monfort, candidata per ERC, va destacar, 
per la seva banda, que la seva formació 
es planteja una campanya “de proximitat”, 
basada en el diàleg i en “saber escoltar”. 
Per últim, el cap de llista del POI, Juanjo 
Vílchez espera que durant la campanya la 
ciutadania valori el seu partit i vegi que 
és “el que Olesa necessita”.
És ara, durant aquestes pròximes dues 
setmanes, on a més de reflexionar qui 
són els nostres millors candidats, tenim 
l'oportunitat de trobar·nos amb ells, dia·
logar, discutir, plantejar i proposar, també. 
Cal no oblidar que els qui ens governin 
durant els propers quatre anys, estaran a 
càrrec de l'ajuntament perquè nosaltres 
ho hem decidit així. I, encara que sembli 
poc, aquests propers dies haurien de ser 
molt útils per al futur d'Olesa.

Cursa electoral
A pràcticament deu dies de les 
eleccions municipals a Olesa, les 
vuit candidatures organitzen actes, 
presenten propostes a les paredes 
informatives als carrers i pengen car·
tels per a tot arreu. Al Bloc Olesà, l’al·
calde deixa el primer lloc a les llistes 
a Pilar Puimedon, actual regidora de 
Cultura; CiU, ERC i el POI repeteixen 
els seus caps de llista, amb Mercè 
Jou, Mireia Monfort i Juanjo Vilchez 
respectivament; el PSC proposa a Ju·
lio Silva com a primer candidat, el PP, 
a José Francisco Ramírez, Plataforma 
per Catalunya, a Jéssica Fernández 
i Movem Olesa, a Meritxell Arenas.
D’aquests vuit candidats, 5 assumei·
xen per primer cop ser caps de llista, 
i del total de candidats, també són 5 
les dones que encapçalen candidatu·
res. El diumenge 24 de maig, a Olesa 
n’hi haurà 11 col·legis electorals, amb 
un total de 27 meses; tindran dret a 
vot un total de 16.967 persones, 92 
persones menys que en les eleccions 
del 2011, quan el cens era de 17.089 
ciutadans, del quals van votar 8.904, 
el que es va traduir amb una partici·
pació del 51’10%.
Un cop celebrats els comicis, serà 

el dia 13 de juny quan es celebrarà 
el Ple municipal de constitució del 
nou ajuntament, en els quals els 21 
regidors escollits per la ciutadania 
votaran sobre qui recau la respon·
sabilitat d’esdevenir nou alcalde o 
alcaldessa d’Olesa.

Les llistes i candidats són els 
següents: 

Bloc Olesà
Pilar Puimedon Monclus, Joan Segado 
Cano, Jordi Martínez Vallmitjana, Su·
sana Yañez Pino, Xavier Rota Boada, 
Georgina Muñoz Gil, Francisco José 
Rosa Gutiérrez, Dídac Solà Sánchez, 
Miquel Riera Rey, Montserrat Vergara 
Duarte, Jorge López Guevara, Anna 
Maria Flores Carrión, Eva Creus 
Oleart, Ester Baró Ruiz, Joaquín 
Martín Medina, Àfrica Ortega Ballus, 
Francisco Javier Pérez Ramos, María 
Angeles Cáliz Gómez, Gloria Vinuesa 
Ruiz, Pere Planas Duran i Salvador 
Prat Asensio.

Convergència i Unió
Mercè Jou i Torras, Domènec Palo·
ma i Sancho, Joan·Miquel Graells i 
Sánchez, David Pérez i Castells, Ma·
rina Segura i González, Jacint Valls 
i Calsina, Paula Guevara i Miranda, 
Joan Sanahuja Escribà, Maria Teresa 
Escamilla i López, Francesc Altarriba 
i Garcia, Raquel Galobart i Jiménez, 
Jordi Dalmases i Alonso, Mari Carmen 
Fernández Hidalgo, Pedro Melendo i 
Hombrado, Manel Nieto Guillen, Núria 
Castells i Manyà, Elvira Villarroya i 
Ribas, Ramon Pons i Ballvé, Josep 
Arévalo i Vila, Salvador Jorba i Nadal 
i Magda Graells i Casals.

Partit Socialista de Catalunya
Julio Silva Ridao, Carlos Fernández 
Ruiz, Jordi Ruf Vilches, Maria del 
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Farmàcies de torn diürn  -  maig 2015
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

divendres 1 ALAVEDRA
dissabte 2 BARGALLÓ
diumenge 3 VENDRANES
dilluns 4 LEY
dimarts 5 MATAS
dimecres 6 ABELEIRA
dijous 7 ALAVEDRA
divendres 8 BARGALLÓ
dissabte 9 VENDRANES
diumenge 10 BERENGUER
dilluns 11 MATAS

dimarts 12 ABELEIRA
dimecres 13 ALAVEDRA
dijous 14 BARGALLÓ
divendres 15 VENDRANES
dissabte 16 BERENGUER
diumenge 17 LEY
dilluns 18 ABELEIRA
dimarts 19 ALAVEDRA
dimecres 20 BARGALLÓ
dijous 21 VENDRANES
divendres 22 BERENGUER

dissabte 23 LEY
diumenge 24 MATAS
dilluns 25 ALAVEDRA
dimarts 26 BARGALLÓ
dimecres 27 VENDRANES
dijous 28 BERENGUER
divendres 29 LEY
dissabte 30 MATAS
diumenge 31 ABELEIRA
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Mar Cenizo García, Maria del Rosario 
Cabanillas Lucena, Fernando Vicente, 
Antonio Molina Rodríguez, Eva Pérez 
Santamaría, María Luis Rodríguez 
Manchado, Francisco Fernández 
Hoces, Manuel García Beurno, María 
Josefa Alcaraz Torrubia, Francisco 
Serrano Pérez, Pere Guillamón Mon·
toya, Francisca Trassierra Torrubia, 
Antonio Ropero Muñoz, Beatriz Sega·
do Cano, Roser Bosch Monteagudo, 
Alfred Montoliu Prats, Rosina López 
Vigil i Daniel Pujol García.

Partit Popular
José Francisco Ramírez Carpintero, 
Yolanda Carmona Carmona, Jorge 
Manfredi López, Marc Pérez Prats, 
Verónica Ramírez Pente, José Martín 
Jordán García, Silvia Parra Uribe, Ru·
bén Ruiz Moreno, Asunción Ramírez 
Carpintero, Mónica Castillo Morales, 
Enrique López Moral, Mireya Echarte 
Heredia, Francisco José Vence Arro·
yal, David Heras Lora, Miriam Ramí·
rez Puente, David García Jiménez, 
Irene González Carmona, María José 
Puente Castañeiras, Rufina López 
Samper, Christian Sort Ramírez, 
Rafael Garrido Carrasco.

Plataforma per Catalunya
Jéssica Fernández Dalmases, So·
ledad Díaz Expósito, Ramón Collado 
Marín, María del Carmen Expósito 
Jiménez, Manuel Velasco Hinojosa, 
Miguel Angel Gázquez Molina, Anto·
nio Sánchez Fabregat, Alberto Rouco 
Rodríguez, Ana Silvia Dalmases Fer·
nández, Soledad Expósito Ramos, 
Mariano Suárez González, Antonio 
Guerrero Vizcaíno, Marc Giménez 
Expósito, Rafaela Expósito Ramos, 
Mireia Escuer Serrano, Francisco 
Javier Fernández Giménez, Juan Gi·
ménez Villar, Jorge Expósito García, 
Rosario Sequera Mena i María del 
Rosario Cantudo.

Movem Olesa – Compromís
Meritxell Arenas Sedano, Jordi Cor·
nellas Illa, Almudena Toledo Rodrí·

guez, Samuel Rodríguez Torondel, 
Elvira Cassi Pallarès, Sergio Lozano 
Rodríguez, María África González 
Conesa, Antoni Arenas Correa, Fran·
cisca Lopera Ropero, Martí Obiols 
Casanovas, María Núria González 
Urdiales, Gabriel Niño Gómez, Joana 
Sedano Gómez, Manuel Solís Tallón, 
Lara Pallarès Lopera, José Arenas 
Correa, Rosalía Ariza Martínez, Joan 
Suros Pérez, Esther Jiménez Gon·
zález, David López García i Jaume 
Francesch Subirana.

Esquerra Republicana 
de Catalunya
Mireia Monfort i Sòria, Martí Fortuny i 
Planas, Jordi Moreso i Gironès, Maria 
Egea Muntè, Josep Anton Gramunt 
Mas, Santiago Gallardo Cañellas, 
Sergi Marcen i López, Maria Dolors 
Izquierdo i Font, Íngrid Llobet i Ca·
brero, Mònica Planas Casviner, Joa·
quim Font Fusalba, Daniel Martínez 
Pous, Àxel Gosé i Díez, Núria Sauné 
i Corral, Noèlia Sanahuja Cobacho, 
Eduard Rosanes Gutiérrez, Xavier 
Mayor Hinojo, Maria Dolors Font i 
Termens, Cristina Alquezar i Balles·
ta, Joaquim Castells Manyà i Albert 
Piqueras i Segura.

Partit Olesà Independent
Juan José Vilchez Guerrero, José 
García Cáliz, Desiré Ruiz Rubio, 
José María Carrasco Sánchez, María 
Mercedes García Altaba, Juan Carlos 
Fornieles Altaba, Juan Carlos Fornie·
les Marquez, Susana Cabré Cherta, 
Francesc Belmonte Pérez, Maria Re·
medios Delgado Rando, Carlos López 
Sánchez, Emilio Fernández Crespo, 
Núria Carrasco García, Raquel López 
Jiménez, Sandra Jiménez Rodríguez, 
Daniel Soares Neves, Alonso Alvarez 
Reina, Mercè Almirall Ubach, Amalia 
García Altaba, Núria Jiménez Rodrí·
guez, Domingo Pires Rodríguez i, 
Pilar Rodríguez Hernando.

Bravo!
La Passió d’Olesa clou aquesta tem·
porada, amb més públic que l’any 

passat i millorant la qualitat de l’es·
pectacle. En total, 6705 persones han 
vist La Passió, el que la converteix 
en la més vista de Catalunya, per 
davant de la d’Esparreguera, amb 
6.100 espectadors, i Cervera, amb 
4.000 espectadors.
Per al Consell Directiu de La Passió 
d’Olesa aquesta xifra és altament 
positiva, ja que significa un canvi 
de tendència en el volum d'espec·
tadors, una tendència que esperen 
poder mantenir de cara a properes 
temporades. La presència als mitjans 
de comunicació, la complicitat dels 
col·laboradors i, sobretot, la qualitat 
de l'espectacle expliquen aquestes 
xifres, segons ha destacat el presi·
dent de l’entitat, Sam Carrique.
Per altra banda, La Passió va celebrat 
el tradicional dinar de col·laboradors 
al local de la UEC, durant el qual s'ha 
fet entrega dels diplomes d'honor 
a les persones que fa 25 anys que 
col·laboren amb l’entitat: Mònica Fi·
gueras, Antonio Luis Alba, Francisco 
Duro, Catalina Rodríguez, Maribel 
Martínez, Patrocinio Lobo i Josep 
Casanovas.

Darrer ple ordinari 
del mandat
Durant la sessió plenària, celebrada 
el dilluns 27 d’abril s’ha fet el sorteig 
del membres de les meses electorals 
per a les municipals del 24 de maig, al 
temps que la resta de punts han estat 
principalment acords de tràmit. Ha 
estat una sessió plenària inusualment 

curta, en la qual la majoria de punts 
a debat es tractaven de qüestions 
burocràtiques o de tràmit, pràctica·
ment sense contingut polític. L’únic 
petit debat s’ha produït en un punt 
que s’ha introduït d’urgència al final 
de la sessió, adreçat a aprovar una 
subvenció directa al Casal d’Olesa 
per valor de 3.500 euros, per tal que 
l’entitat pugui adaptar a la normativa 
la instal·lació elèctrica de l’edifici. En 
aquest punt, el regidor de l’Entesa, 
Jordi Cornellas, ha qüestionat una 
subvenció directa per a un edifici le·
galment propietat de l’Església “que 
ja rep subvencions de l’Estat”.
Altres punts que s’han aprovat al 
que ha estat el darrer Ple ordinari 
d’aquest mandat han estat els esta·
tuts de l’Associació de l’Observatori 
de les dones en els mitjans de comu·
nicació, de la qual l’Ajuntament en 
formarà part; l’ordenança de creació 
i funcionament del registre electrònic 
del propi Ajuntament; les addendes 
dels convenis concertats amb l’Agèn·
cia de l’Habitatge de Catalunya, i 
diferents modificacions de crèdit. El 
Ple l’ha presidit l’alcalde accidental, 
Joan Segado, davant l’absència del 
batlle, Salvador Prat.

Per a emprenedors olesans
Els emprenedors d’Olesa disposen 
d’un servei de gestió empresarial 
gratuït durant els tres primers anys 
i poden promocionar·se al web Ole·
saempresa gràcies a una subvenció 
dels Fons Europeus “Feder” concedi·
da a l’Ajuntament. A les empreses ja 

Això passa al poble (cont.)
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ENS RETROBEM?

Més informació al web de l’Escola www.daina-isard.cat i a Secretaria 93 778 09 94 

21/05 Curs de tast d’olis
Organitza Fundació agrícOla Olesana

31/05 VII Cronoescalada BTT a Puigventós
Organitza assOciació espOrtiva escOlar daina-isard

06/06 Tornejos esportius
Organitza assOciació espOrtiva escOlar daina-isard

13/06 Festa cloenda 45è aniversari
sOpar amb tastets - trObada i pOrtes Obertes per exalumnes 
acte de cOmiat 2n batxillerat - tallers inFantils - phOtOcall 
música en directe - expOsició prOjecte ampliació de l’escOla 

netwOrking cOrner 
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consolidades del municipi se’ls ofe·
reix la possibilitat de fer·se visibles a 
la web municipal amb la seva inclusió 
de forma gratuïta al web olesaempre·
sa que neix amb la vocació d’esser 
un aparador de totes les empreses 
que treballen al municipi. A més a 
més, també es facilita a les empreses 
un espai web personalitzat i correu 
electrònic propi. El fet de inscriure’s 
al Viver d’empreses (empreses amb 
menys de tres anys de vida) propor·
ciona, a més de la participació en la 
web olesaempresa, l’avantatge de 
disposar d’un paquet informàtic de 
gestió empresarial que inclou nò·
mines, gestió econòmica, d’estocs, 
facturació... a més d’obtenir 11 vals 
anuals d’assessorament gratuït per 
part de l’empresa gestora per aju·
dar a l’emprenedor a iniciar la seva  
gestió empresarial.
Per a més informació, podeu contac·
tar amb Promoció Econòmica, a Cal 
Rapissa (carrer Ample, 25), tel: 93 
778 0050 (ext. 3).

Rehabilitació
La Generalitat ha publicat una convo·
catòria de subvencions per a la reha·
bilitació d'edificis d’ús residencial per 
a l’any 2015, d’acord amb la Resolució 
TES/559/2015, de 12 de març. Els 
terminis de presentació de les sol·
licituds i la dotació pressupostària 
prevista per aquestes subvencions 
són els següents: 1r termini: del  28 
de març al 30 de juny (5.000.000 

d’euros); 2n termini: de l'1 de juliol 
al 30 de setembre (500.000 euros), 
i 3r termini: de l'1 d'octubre al 13 de 
novembre (500.000 euros). 
Els requisits que han de complir 
els edificis que vulguin acollir·se a 
aquests ajuts es recullen a la base 
4 de la Resolució, i les actuacions 
subvencionables són les següents:
1) Obres de seguretat i conservació 
dels edificis que disposin d’un informe 
d’inspecció tècnica de l’edifici d’ha·
bitatges (IITE), que qualifiqui com a 
greus les deficiències detectades en 
els seus elements comuns següents: 
a) Obres relatives a l’estat de conser·
vació dels fonaments, l’estructura i 
les instal·lacions de l’edifici; b) Obres 
relatives a l’estat de conservació 
de les cobertes, terrats, façanes i 
mitgeres o altres elements comuns 
d’edificis d’habitatges declarats béns 
d’interès cultural, catalogats o pro·
tegits, o situats dins dels conjunts 
historioartístics. Quan es tracti d’edi·
ficis que no tinguin la consideració 
anterior, aquests tipus d’obres només 
es poden subvencionar si s’executen 
simultàniament amb actuacions per a 
la millora de la qualitat i sostenibilitat 
de l’edifici; c) Obres que es realitzin 
en les instal·lacions comuns d’elec·
tricitat, fontaneria, gas, sanejament, 
recollida i separació de residus i 
telecomunicacions, amb la finalitat 
d’adaptar·les a la normativa vigent 
(en aquest cas no serà exigible que la 
deficiència estigui qualificada com a 

greu en l’informe d’inspecció tècnica 
del edifici d’habitatges (IITE)).
 
2) Actuacions per a la millora de la 
qualitat i sostenibilitat de l’edifici, 
sempre que inclogui una o diverses 
de les actuacions previstes en els 
apartats a), b), o c) de l’article 20.2 
del Pla estatal de foment del lloguer 
d’habitatges, la rehabilitació edifica·
tòria i la regeneració i rehabilitació 
urbanes, 2013·2016, de manera que 
s’aconsegueixi una reducció almenys 
d’un 30% de la demanda energètica 
anual global de calefacció i refrige·
ració de l’edifici.

3) Actuacions per realitzar els ajustos 
raonables en matèria d’accessibili·
tat, les que adeqüin els edificis i els 
accessos als habitatges i locals a la 
normativa vigent descrita a la base 
25 i a les especificacions tècniques de 
l’annex 4, segons es descriu a l’article 
20.3 del Pla estatal esmentat.
 
Per a més informació, poden diri·
gir·se a l’Oficina Local d’Habitatge (c/
Salvador Casas, 3), tel: 93 775 7020.

08640
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Voluntaris
El passat dia 29 d'abril unes 70 olesans 
van anar amb l’Associació de Volun·
taris al teatre Victoria de Barcelona 
a gaudir del musical “Mar i Cel”, va 
ser fantàstic. Un espectacle basat en 
l’obra d'Àngel Guimerà, i representat 
per grans actors, excel·lents cantants 
i música en directe interpretada fan·
tàsticament per l’orquestra, que més 
es pot desitjar, per resumir una tarda 
fabulosa.
També des de l’Associació volem donar 
les gràcies els que ens heu acompa·
nyat aquet mes d' abril en els actes 
que hem organitzat, tan mateix dema·
nar·vos disculpes en nom nostre i de la 
pròpia “Jove Orquestra de Vilafranca” 
per haver hagut de anular el concert 
que era previst per el dia 18 d'abril, 
per problemes tècnics de l'orquestra, 
tornarem a convidar·los a venir en 
breu. Ens agradaria també fer un petit 
aclariment. Els actes que l’Associació 
organitza fins a dia d'avui, han sigut 
sempre gratuïts i oberts a tothom, 
tan sols fem pagar quan es tracte de 
sortides a teatres o excursions que 
com es natural s’ha de pagar a uns 
tercers que no es l’Associació. Aquest 
aclariment el volem fer perquè una 
revista de les que es distribueixen gra·
tuïtament als domicilis d’Olesa havia 
posat un acte nostre amb un preu de 
10 euros per assistir·hi; creiem que ha 
sigut una errada d'ells però ho teníem 
que comunicar·ho ja que ens podria 
haver afectat i que algú no hi assistís 
per no poder pagar. Demanaríem que  
s'ha asseguressin abans de publicar i 
confirmessin del que publiquen. Una 
errada és una errada i tots en fem.
Per últim, al mes de maig seguim 
amb un gran ventall d’activitats que 
esperem que os agradin i que ens hi 
acompanyeu.
AVO

A la Minera, amb agraïment

No pretenc fer un vers millor,
ja l'ha fet un gran senyor.

Sobre la font de Can Solé,
s’ha recuperat l’antic atuell
li han posat la cara nova 
i per fer·ho tot més bell,
han posat verd a la closa.

Resta una altre cosa a fer.
No a la font de Can Solé
que ha quedat d'allò millor
Desmunteu aquest Cabó (1)
que va fer un altre “senyor”

Tant... de cara a la paret.
El càstig ja estat complert.
Torneu·les a posar al mig
de la plaça, com abans.
Aquest és el gran desig
de molts dels bons olesans.

(1) Cabó a França, vulgarment monu·
ment funerari quadrat.

Josep Maria Sibina Alsina

Agraïment
Aquesta carta d'agraïment us arriba 
perquè, d’una manera o una altra, heu 
participat en la 1a Trail de les Ermites 
d’Olesa. Alguns heu preparat i repartit 
vitualles; altres heu corregut 11 km; 
alguns heu posat tanques i senyals; 
altres, heu superat 25 km, o potser 
heu hagut d’abandonar per molès·
ties diverses. Però segurament tots 
plegats (participants i col·laboradors) 
heu gaudit del plaer de recórrer la 
muntanya olesana.
En qualsevol cas, tots formeu part de 
l’esdeveniment; i podeu dir sense am·
bages que, sense la vostra presència, 
no hauria estat el mateix. Heu estat, 
per tant, necessaris; encara més, im·
prescindibles.
Us enviem aquesta carta un cop s’ha 
acabat l’acte, en la dura estona de 
recollir·ho tot i fer neteja, però se·
guim tenint el somriure a la boca. El 
somriure dels qui intueixen que la cosa 
ha anat bé; el somriure dels qui con·
fien que potser molts dels corredors i 
corredores d’avui, voldran tornar a la 
segona edició, que ja us avanço que 
haurà de superar la primera.
I, per als decebuts, per als qui espe·
raven una altra cosa, només dir·los 
que acceptarem (i agrairem) totes 
les crítiques. Encara que sempre ens 
quedi el consol dels versos de Manzoni: 
“Ai posteri, l’ardua sentenza”. Gràcies, 
amics i amigues, de tot cor i fins la 
propera.
A.E.E. INS Daniel Blanxart

P3
Som un grup de pares i mares que vam 
sol·licitar plaça a una escola concerta·
da d’Olesa i no s’ha pogut fer efectiu 
l’atorgament de la plaça, ja que els 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
han pres la decisió de no augmentar 
les ràtios de P3 el proper curs escolar 
2015·2016. Fins aquí podríem en·
tendre la decisió si no fos perquè els 
grups de P4 i P5 de la mateixa escola 
ja tenen 30 alumnes i s’ha permès pel 
curs vinent l’increment de ràtio dels 
grups de primària.

El motiu que se’ns dóna perquè això 
no sigui possible és que si s’augmenta 
la ràtio, un dels grups de P3 d’Olesa 
desapareixeria. Tenint en compte que 
les dades del padró no han estat del 
tot acurades i fins i tot  que és pos·
sible que hi hagi nens i nenes de P3 
sense haver realitzar la preinscripció. 
Incidint que nosaltres no tenim cap 
interès perquè es tanqui cap aula de 
P3 d’Olesa, considerem que estem en 
el dret de demanar que allò que ha 
estat habitual durant altres cursos ho 
sigui també en aquest i així es pugui 
respectar el dret d’elecció de les famí·
lies, manifestat en escollir en primera 
opció aquesta escola.
A més a més, s’ha de tenir present que 
en aquest curs escolar 2014·2015, les 
aules de P3 de l’escola pública no s’han 
emplenat amb ràtios de 25 alumnes 
i tot i això es va augmentar la ràtio 
a les escoles concertades, per tant, 
ens preguntem... Què està passant? 
Què hi ha de diferent? Sol·licitem una 
resposta. Gràcies.
R.C. i 15 signatures més

La Passió
Abans, acabades les representacions 
de La Passió, es feia la marxa dels col·
laboradors. Heus aquí la ressenya de 
una d'elles, molt personal.
Mi reloj se paró en Roses en 1951. Allí 
hice mis primeros pinitos de soldado 
y también los últimos. De entonces, 
recuerdo que cuando llegué por vez 
primera aquello era un tranquilo pue·
blo de pescadores; los viejos lobos de 
mar, sentados en la lonja, esperaban 
la llegada de las barcas recordando 
aventuras de su juventud; las mujeres, 
algunas mayores, otras muy jóvenes 
remendaban redes en el mismo asfalto 
de la carretera; el tráfico era escaso. 
Toda actividad giraba por y cara el 
mar. Las diversiones consistían en se·
siones de cine los días de fiesta y para 
la juventud había baile al compás de 
una gramola; de vez en cuando venía 
una cobla.
El equipo de fútbol, reforzado por 
soldados de los allí destacados, con·
tendía con equipos de las cercanías, 
en un campo de la vieja Ciudadela. Era 
cuando aún los rótulos y anuncios se 
escribían en castellano o catalán, se 
desconocían los “souvenirs”, las gentes 
hablaban todas igual, y el "Bahía" era 
simplemente ésto: la pista de baile de 
verano, no un “dancing” ni un “night 
club”; era un pueblo del que no se 
podía imaginar fuera un día escenario 
de una carrera extranjera de la impor·
tancia de la Midi·Libre.
Allí pase algunos de los mejores días 
de mi vida y creo que también de 

los peores. Me acordaré siempre de 
la vez en que, bañándome, dejé mi 
mono de campaña en el coche de 
un general, suegro de mi capitán y 
al que tuve que presentarme en su 
domicilio de Barcelona para recogerlo 
personalmente, pues según él, “quería 
conocer de cerca aquel cabo tan salao 
que tomaba su coche como si fuera un 
guardarropa”; naturalmente tuve que 
bajar a la capital. Fue en esta circuns·
tancia, aunque hubo otras, por lo que 
mi brigada, hombre muy panzudo más 
tacaño que un usurero, me espetó: 
“eres el tío más fresco y más carota 
que ha pasado por esta batería, y mira 
que han pasado quintas”
¿Y aquellas paellas que nos preparaban 
en “Ca La Siseta” a base de pescado y 
conejo, éste último cazado en el monte 
a tiro de fusil y que en ninguna otra 
parte he comido? Pero aquello pasó y 
vino el turismo.
Al llegar ahora, en la actual excur·
sión de la Passió, ¡qué cambio!: en 
la playa de entrada al pueblo, donde 
sólo había el Terraza, ahora se pue·
den contar 30, 40 ó más hoteles; a 
todo lo largo del paseo al mar se han 
ganado a éste más de 10 metros de 
terreno; todo el pueblo lleno de lujosos 
hoteles y tiendas de muy buen gusto, 
con unas magnificas galerías que dan 
envidia; tampoco faltan los consabi·
dos snack·bars. En la carretera que 
conduce al faro, entonces con cuatro 
chalets escasos, ahora se alinean una 
sucesión ininterrumpida de hoteles, 
chalets, apartamentos y bungalós. ¿Y 
qué diremos de Cayellas petita? Aquí 
hay que descubrirse: donde antes era 
una playa solitaria, campo de tiro de 
nuestras prácticas, se alza ahora una 
de las más modernas urbanizaciones 
de la Costa Brava.
Lo que si resta igual son las ruinas, 
muy abandonadas, de la antigua 
Ciudadela, testigo de sucesivas inva·
siones francesas, las del castillo de la 
Trinidad, antiguo centinela del puerto 
y el faro, asentado sobre escarpadas 
rocas; lo demás cualquier parecido con 
antaño es pura coincidencia.
Recorriendo el pueblo, entre abigarra·
da multitud, me encontré con antiguas 
caras conocidas: el médico, muy car·
gado de hombros y con la cabeza más 
ladeada; el señor Turró, ahora más 
barrigudo, y su señora, dueños del 
Bahía; el barbero que me peló al cero; 
el señor Mares, organizador entusiasta 
desde hace varios años de grupos para 
asistir a nuestra “Passió” y que estaba 
muy enfadado porque este año no le 
había llegado propaganda; (tomen 
nota los de la Comisión). También mi 
antiguo sargento ¡sargento aún! pero 

Els voluntaris, de passeig  Foto:  AVO
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entonces soltero y ahora, padre de 
cinco hijos...
Cómo han cambiado y cómo ha cam·
biado todo...
· Però, papa, tu també has canviat, 
perquè en aquella foto de soldat no 
ets gens calb i ara ...
· Què dius?
Verdaderamente han pasado trece 
años y estamos en 1964. Una gran re·
alidad forjada en la paz española. Esta 
XII excursión de “La Passió” ha servido 
para poner mi reloj al día. Si ara tornés 
a Roses què hauria d’escriure!
Benet Font Boada

La bicicleta, vehicle per a 
humanitzar poblacions 
S'acosten les eleccions municipals 
i la CCUB (Coordinadora Catalana 
d'Usuaris de la Bicicleta), amb la col·
laboració de la secció de mobilitat del 
Club Ciclista de Sant Joan Despí i de la 
nostra associació, Bici Baix Llobregat 
(grup integrat a la CCUB) ha elaborat 
un manual anomenat “La bicicleta un 
vehicle per humanitzar les poblacions” 
on s'expliquen detalladament les fór·
mules per aconseguir una mobilitat 
més segura, racional i sostenible. Ens 
agradaria que totes les formacions 
polítiques adoptessin aquests compro·
misos electorals a totes les poblacions 
de Catalunya on presentin una candi·
datura a l'alcaldia.
Aquest manual no és un llistat de nor·
matives per afavorir l'ús de la bicicleta, 
sinó que explica com repartir l'espai 
urbà d'una altra manera i aposta per 
establir un altre concepte de la velo·
citat a les vies, proposem un canvi 
global a les poblacions per permetre 
convertir·les en un espai humanitzat 
per conviure.
El manual de la Coordinadora Cata·
lana d'Usuaris de la Bicicleta es pot 
descarregar a: www.ccub.org/elecci·
ons2015.php
Marta Pombo Sallés (Bici Baix Llo-
bregat)

Estación
Al artículo referente a la colaboración 
ciudadana publicada el mes de marzo 
del presente año en este periódico, 
quería hacer un inciso al equipo mu·
nicipal del Ayuntamiento que actual·
mente nos gobierna y a la Policia Local.
Como bien saben, sufrí una agresión 
en abril del 2013 justo delante de la 

estación de ferrocarriles, hubo juicio, 
pero ninguno de los dos agresores se 
presentaron, y a fecha de hoy aun 
estoy esperando a que me paguen lo 
estipulado en la sentencia del juez; 
lo peor de todo es que aún los tengo 
que ver a ellos y su grupito por Olesa 
y van libremente por la calle aun te·
niendo varias causas pendientes con 
la justicia.
Perdí horas de trabajo para nada, y hay 
que añadir que el tren no lo he vuelto 
a utilizar; una vez más, se ve clara·
mente que los delincuentes tienen más 
derechos que la ciudadanía de a pie.
Decirle al señor alcalde y a la Policía 
Local que mucha gente no ha denun·
ciado por miedo, y los robos, incre·
paciones y agresiones han sido y son 
incontables.
Son más de cuatro años con el mismo 
problema y el equipo municipal no ha 
sido capaz de resolver y le restan im·
portancia a todo lo sucedido. Que los 
ciudadanos de Olesa no podamos pa·
sear por lo zona o utilizar el transporte 
público con tranquilidad, es un proble·
ma real. Solo les pido que reaccionen 
antes de que tengamos que lamentar 
algún hecho más grave.
P.B.

Acomiadament
Degut a una malaltia he quedat amb 
moltes limitacions i necessito l’ajuda 
d’una persona, i l’he tingut durant dos 
anys i mig, i ara per diverses circums·
tàncies ha hagut d’acomiadar·se, tot i 
lamentar·ho vaig tenir una gran satis·
facció quan, abans de dir·me adéu, va 
enviar·me un petit detall acompanyat 
d’aquesta carta que us transmeto, 
perquè en gaudiu tant com jo.
Dos anys  i mig que “aquella dona tan 
seriosa” em va dir que no donava el 
“perfil” de la dona que necessitava per 
cuidar·la… Però aquí he estat! Mai no 
m’hauria pensat que tindria una feina 
així. Però la vida dóna moltes voltes… I 
ja veu... Dos anys i mig que hem estat 
“parella de fet”. Hem tingut moments 
de tot. I com sempre faig, em quedo 
el millor de les nits compartides al seu 
costat, del que he après amb vostè que 
ha volgut compartir les seves experi·
ències amb mi i amb tots els moments 
que hem rigut, que no han estat pocs.
Potser no tindré gaire temps per venir 
a veure·la, aquesta societat en la qual 
vivim ens porta a una vida d’estrès, 
(la meva súper puntualitat demostra 

que em falten hores), però no dubti 
que sempre la portaré dins del meu 
cor. Una abraçada molt forta. Fins 
ben aviat!
Maria Mercè Boada

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser·

va el dret de publicar·les i resumir·les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edici·
ons. Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i cognom 
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

Correu (cont.)
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En petit comité
Movem
El passat divendres 24 d’abril es va 
presentar una nova agrupació a Olesa, 
de cara a les eleccions municipals. Es 
tracta de Movem Olesa formació que 
es presentarà als comicis del proper 
24 de maig amb els següents cinc 
candidats que encapçalen la seva 
llista: Meritxell Arenas Sedano, Jordi 
Cornellas Illa (actual regidor de l’opo·
sició), Almudena Toledo Rodriguez, 
Samuel Rodriguez Torondel i Elvira 
Cassi Pallarès.
El projecte polític Movem Olesa es 
forma a partir de la confluència de 
formacions de l’esquerra verda, sec·
tors lligats al 15M, a les plataformes 
contra els desnonaments, plataformes 
en defensa de la sanitat i l'ensenya·
ment públics, al feminisme i al sindi·
calisme, el que ha permès la formació 
d'un espai que pretén ser alternativa 
municipal real de canvi, transformació 
i progrés, replantejant el model de go·
vernança municipal sobre la base d'una 
autèntica participació dels ciutadans i 
les entitats olesanes en els assumptes 
públics, segons un comunicat difós a 
la premsa. 

CiU
Convergència i Unió va presentar la 
seva llista per a les municipals ole·
sanes, el passat dissabte 25 d’abril 
en un acte que va comptar amb la 
presència, a més dels candidats i 
autoritats partidàries locals, de Jordi 
Turull, portaveu del grup parlamentari 
de CiU al Parlament, i Joan Recasens, 
diputat al Parlament i president de la 
Intercomarcal de Barcelona Comar·
ques d'UDC.
El candidat Domènec Paloma va parlar 

de la tasca feta pel grup municipal de 
CiU a Olesa en aquest darrer mandat i 
va destacar, per una banda, les apor·
tacions del grup en favor dels olesans 
i olesanes i, també, les mocions pre·
sentades en defensa de la identitat 
nacional, i va recordar, per altra banda, 
alguns dels principals problemes que 
l'actual govern municipal no ha resolt 
o ha generat.
Finalment, va intervenir Mercè Jou, 
amb un resum entusiasta del "Com·
promís Electoral" de la candidatura que 
encapçala. Va parlar de les cincs línies 
de treball que el seu equip seguirà si 
arriba al govern d’Olesa: les persones 
(la primera i principal), l'ocupació i la 
lluita contra l'atur, la vila i el territori, 
la cultura i l'esport, i la participació i el 
bon govern de l'Ajuntament. Pel que fa 
a la llista, va dir que estava orgullosa 
de comptar amb un equip molt pre·
parat i compromès, i que la presència 
d'una gran proporció de gent jove és 
el resultat de l’aposta que fa CiU per la 
renovació, i que això també garanteix 
una aportació addicional d'entusiasme 
en el treball que es vol fer.

Recolzament
Movem Olesa és la candidatura que vol 
portar al nivell del municipi d'Olesa, 
l’esperit i les propostes de l’esquer·
ra unitària i alternativa europea on 
conflueixen l’ecologisme, l’economia 
sostenible, que lluita per la igualtat i 
la solidaritat, pels serveis educatius i 
sanitaris públics, democràtics i de qua·
litat, per la recuperació i ampliació dels 
drets laborals i socials perduts amb 
l’estafa de la “crisi”, que està contra 
la xenofòbia, el racisme, per l’auto·
determinació dels pobles... i que sap 

que aquesta lluita només es pot dur a 
terme amb la participació del conjunt 
de ciutadans i ciutadanes demòcrates. 
És per tot això que la gent d’Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) forma part 
de la candidatura Movem Olesa a les 
eleccions municipals del 24 de maig.
Iniciativa per Catalunya (ICV)

Colors
El Bloc Olesà organitza la Festa dels 
colors per al proper divendres 15 de 
maig, a partir de les 18.30 hores, al 
Parc Municipal. La idea és participar de 
la convocatòria vestits de blanc i aca·
bar la festa vestits multicolor. Hi haurà 
música i un concurs de fotografia.

Anàlisi feminista
EL Col·lectiu Olesa Feminista hem 
elaborat una anàlisi de les llistes 
electorals provisionals d’Olesa, amb 
perspectiva de gènere, per tal d’emfa·
titzar el paper de la dona en la política 
municipal. La Llei Orgànica 3/2007, del 
22 de març, per la igualtat efectiva 
de dones i homes, obliga a formar 
llistes paritàries en una relació d’un 
40/60% de cada sexe, en trams de 5 
noms. Segons les llistes provisionals 
publicades al BOP de Barcelona de 22 
d’abril de 2015, aquest és el nombre de 
dones que es presenten com a electes 
al nostre municipi:
Tenint en compte que, en la darrera 
legislatura, dels 21 regidors que for·
men el consistori, només 7 són dones 
(33,33%), hem cregut necessari fer 
una anàlisi de les llistes perquè això 
no es repeteixi i assegurar que el 
consistori que s’ha de formar s’aculli 
també a les demandes de la Llei Orgà·

nica a l’hora de plantejar les llistes. La 
socialització de les dones ha tendit a 
centrar·se en rols polítics més passius 
en comparació a la socialització dels 
homes, fet que ha contribuït a generar 
una ideologia inconscient de dominació 
masculina en l’escenari polític.
Per altra banda, com més desequili·
brada és la composició de gènere de 
les organitzacions, menys hi interve·
nen les dones, menys auto confiança 
generen, menys llibertat senten per a 
plantejar demandes no articulades o 
compartides pels homes, i, per tant, 
les decisions tenen menys en compte 
les prioritats de les dones i incorporen 
menys la perspectiva de gènere. Per 
tot això exposem que:
És una qüestió de justícia i democràcia 
que si les dones constitueixen la meitat 
de la població, han d’estar represen·
tades en la mateixa proporció en els 
llocs on es prenen les decisions que 
afecten la població.
Si les dones i els homes tenen dife·
rents experiències i interessos, siguin 
biològics o socialment construïts, 
tots aquests han de ser incorporats 
a l’agenda política. Aquesta inclusió 
reverteix en la millora de la naturalesa 
de l’esfera política, ja que implica la 
incorporació de talent i experiències 
valuoses per a l’esfera pública.
La presència de dones té un impacte 
positiu en les polítiques de gènere dels 
partits o institucions democràtiques.
Si “presència” i “poder” no són, ni de 
bon tros, la mateixa cosa, per què se·
guiu perpetuant els estereotips i rols 
de gènere en repartir·vos les regido·
ries? Si a Olesa hi ha 18.446 persones 
amb dret a vot, de les quals 9.302 són 
dones, ens preguntem: On som i per 
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què no hi som aquestes dones?
El Col·lectiu Olesa Feminista estem 
obertes a qualsevol proposta de mi·
llora que lluiti contra la invisibilitat de 
la dona tant en les institucions com al 
carrer, volem trencar amb el patriarcat 
i reivindicar·nos com a subjecte polític. 
Si és del vostre interès, us podeu posar 
en contacte amb nosaltres a través 
d’aquest correu:
feministesolesa@gmail.com

Fonts:
“Les dones i l’exercici del poder” María 
de la Fuenta Vázquez. Col: CIP, articles 

feministes núm. 7, 2010.
“Dona i política local. Lideratge i usos 
del temps” Tània Verge. Fundació Cat 
Dem, octubre de 2012.
Col·lectiu Olesa Feminista

Esquerra
Amb la presència d’un centenar de 
persones, Esquerra Olesa va presentar 
la seva candidatura per a les eleccions 
locals. El president de la secció local 
d’ERC Olesa, Martí Fortuny i Planas, 
va donar entrada a l’acte, explicant la 
importància del 24 de maig pel futur de 
Catalunya. Va destacar la importància 

d’aquestes eleccions per ser les prime·
res amb cens després del 9N i per tant 
la imatge de força que pugui tenir el 
vot independentista.
Per la seva part, l’alcaldable Mireia 
Monfort i Sòria va explicar els eixos 
principals del programa electoral. La 
independència, la cohesió, la partici·
pació i la innovació van ser els temes 
més destacats, sense oblidar que tot 
allò que Esquerra ha defensat sempre 
a nivell municipal segueix sent im·
prescindible per la vila d’Olesa, ja que 
en els darrers anys no ha avançat. El 
benestar i les necessitats de la gent, 

la participació i implicació de tothom, 
el patrimoni natural, cultural i arqui·
tectònic, son algunes de les eines per 
tenir un poble millor, on la gent se sentí 
orgullosa de dir que és olesà. Recupe·
rar tradicions i innovar en els aspectes 
econòmics farien del nostre municipi 
un referent a la comarca.

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: 
periodic08640@gmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.

Els candidats de Movem Olesa  Fo t o :  M A Els candidats del Bloc  F o t o :  B O

Acte de presentació de CiU  F o t o  C i U Es presenta ERC  Foto:  ERC
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Fins al dissabte 23
Exposició: WikiArS. Mostra 
de les imatges creades per 
estudiants de les escoles 
d’art i disseny catalanes que 
participen en la iniciativa 
wikiArS. A la Biblioteca.

Fins al diumenge 24
Exposició fotogràfica del 25è 
aniversari del Club Tir Arc 
Olesa. A la Casa de Cultura. 
Organització: Tir Arc Olesa.

“Olesa 2013·14, un any 
fotografiant la ciutat de 
la gent”, fotografies de 
Pere Grimau. A la Casa 
de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Dilluns 11
Va de Concert! Formacions. 
A les 20 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música 
d’Olesa.

Divendres 15
Hora del conte: “La pallassa 
Priska”, amb Eva González. 
A les 18 h, a la Biblioteca.

Presentació del llibre 

Francesc Busquets i Mitjans. 
Coronel d’infanteria i exiliat 
austriacista, a càrrec de 
l’autor, Jacint Berenguer. 
A les 19 h, a la Biblioteca. 
Organització: Arrel Acció 
Cultural i Miquelets de 
Catalunya. Col·laboració: 
Biblioteca.

Dissabte 16
XV Trobada d’esbarts 
infantils i juvenils. Ballades 
simultànies a la Plaça 
Catalunya, plaça Fèlix 
Figueras i Aragay i plaça 
de les Fonts, a les 17.30 
h. Ballada conjunta a la 
plaça Catalunya, plaça Fèlix 
Figueras i Aragay i plaça 
de les Fonts, a les 18.30 h. 
Organització: Esbart Olesà.

Lliurament dels premis Joan 
Corominas. Actuació musical 
i aperitiu per als assistents. 
A les 20 h, al teatre El 
Casal. Organització: CAL 
Olesa.

Diumenge 17
Festa de la Primavera de la 
Central. A la plaça del Països 
Catalans. Organització: AV 
La Central.

IV Caminada popular de 
l’Associació Ariadna “Suma’t 
al rosa”. Sortida des de 
Plaça Catalunya, a les 9.30 
h. Organització: Ariadna.

Visita guiada: “Olesa 
desapareguda. Una visita 
per als apassionats de 
la nostra vila, per tancar 
els ulls i somiar”. Punt 
de trobada: Plaça Fèlix 
Figueras, a les 11 h. 
Organització: Arrel Acció 
Cultural.

Dimarts 19
Va de Concert! Alumnes 
d’EMS i NM. A les 19 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música d’Olesa.

Dimecres 20
Va de Concert! Alumnes 
d’EMS i NM. A les 19 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música d’Olesa.

Tallers familiars: Pintura 
corporal. A les 17.05 h, a la 
llar d’infants Taitom.

Dijous 21
Va de Concert! Alumnes 
d’EMS i NM. A les 19 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música d’Olesa.

Divendres 22
Va de Concert! Alumnes 
d’EMS i NM. A les 19 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal de Música d’Olesa.

Club de Lectura General, 
moderat per Santi Baró. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 23
“Feria de Abril”: celebració 
d’aquesta festa tradicional 
andalusa amb sessions de 
ball i cant. A partir de les 
12 h, al Parc Municipal. 
Organització: Associació 
Cultural Andalusa “Luis de 
Tena”.

Cicle “Apropa’t a l’Auditori”. 
Espectacle “Humor humà”, 
de Carme Pla (T de Teatre). 
A les 19.30 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

L’agenda de maig '15



08640 13

Teatre a la UEC. “Treballs 
d’amor perduts”. A les 22 
h, a la UEC. Organització: 
Companyia Locus.

Diumenge 24
“Feria de Abril”: celebració 
d’aquesta festa tradicional 
andalusa amb sessions 
de ball i cant, i tradicional 
concurs de migas. A 
partir de les 12 h, al Parc 
Municipal. Organització: 
Associació Cultural Andalusa 
“Luis de Tena”.

Sortida BTT: Via Verda. 
Lloc de trobada: local de 
la UEC d’Olesa. A les 8 h. 
Organització: Secció de 
Muntanya UEC d’Olesa.

Caminada popular de les 
entitats excursionistes 
del Baix Llobregat a 
l’ermita de Sant Salvador 
de les Espases. Inici/
fi:  aparcament de la 
pista d’atletisme (c. 
Urgell, s/n). De 8.30 
a 13 h. Organització: 
Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà, UEC 
d’Olesa, Vegueria de la 

FEEC del Baix Llobregat i 
la FEEC (Federació de les 
Entitats Excursionistes de 
Catalunya).

Coral de Trombons de 
l’Esmuc. A les 18.30 h, a 
la parròquia Santa Maria. 
Organització: Associació 
d’Amics de l’Orgue i de les 
Arts.

Festa infantil i taller de 
Sardanes. A les 18.30 h, 
a la plaça de la Sardana. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dijous 28
Caminada popular. Dia 
Internacional d’Acció per a 
la Salut de les Dones. A les 
9.15 h, sortida davant de 
l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Divendres 29
15è concurs escolar de 
dibuix. A les 19.30 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal d’Arts i Oficis.

5è concurs escolar de 
fotografies. A les 19.30 
h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal d’Arts i Oficis.

Inauguració de l’exposició 
de treballs del batxillerat 
artístic de l’escola Daina 
Isard. Fins al 14 de juny, a 
la Casa de Cultura.

Inauguració de l’exposició 
de fotografies i dibuixos 
escolars. Fins al 16 de 
juny, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola 
Municipal d’Arts i Oficis.

Dissabte 30
VII Mostra d’entitats d’Olesa 
de Montserrat. Al llarg 
del dia, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament i 
Xarxa d’Entitats d’Olesa.

Diumenge 31
Ioga a la natura i passejada 
comentada sobre el 
paisatge. Proximitats 
de l’ermita de Sant 
Pere Sacama. A les 9 
h. Organització: Secció 
Geogràfica i Ciències 
Naturals del CMRO.

Cinema d’autor al Casal: 
L’avi de 100 anys que es 
va escapar per la finestra, 
de Felix Herngren. A les 
19 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal.

Teatre familiar al Casal. 
Operació cacauet, de 
Peter Lepeniotis. A les 
17 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal.

Allegro, la banda sonora de 
la teva vida! Nou espectacle 
de Cor de Teatre i Paco Mir. 
A les 18.30 h, al teatre La 
Passió. Organització: La 
Passió.

Totes les activitats 
proposades en aquesta 
secció són enviades per 
les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció 
del 08640 no es fa 
responsable d’alteracions 
dels programes o de canvis 
d’última hora.
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Esport olesà
Enhorabona!
Els palistes olesans dels Bombons 
Blasi·Xaloc Olesa, Renato Moscoso en 
la categoria de +40 i Jaume Jofre en 
la categoria de +50 van obtenir el títol 
de campions d’Espanya a Altea. Mentre 
l’equip de +40 va ser sots campió en 
un cap de setmana rodó per l’entitat 
olesana.

Gimnàstica Olesa
El cap de setmana del 18 i 19 d’abril es 
va disputar la 3ª fase del Campionat 
de Catalunya en Edat Escolar i l’equip 
olesà conformat per Paula Gàlvez, Alba 
Núñez, Maria Cortada, Noa Núñez i 
Ona Gracia ha acabat 7è d'un total de 
17 equips. Pel que fa a la classificació 

individual, la Noa Núñez ha quedat a 
la 12a posició, Ona Garcia 32a, Paula 
Gàlvez 33a, Alba Núñez 51a i Maria 
Gómez 58a, d’un total de 71 gimnastes 
participants.

Rècords batuts
Les tiradores olesanes Adriana Pla i 
Leire Garcia batre'n rècords de Cata·
lunya cadet i en esquirol. A la primera 
jornada de la Lliga Catalana d’aire lliure 
que s’ha celebrat en dues línies de 
tir en Puigverd (Lleida) i en Esclanyà 
(Girona) amb una participació de 129 
esportistes i 17 de la representació de 
Tir Arc Olesa, Adriana va acabar com 
a la millor cadet i Leire, com la millor 

a la categoria Esquirol.
La setmana anterior (11 i 12 d’abril), 
Adriana Pla va aconseguir la medalla 
de bronze a la primer jornada de la 
Lliga Nacional celebrada a Madrid.

Tennis
Per mitjà de la present, volem posar en 
coneixement dels socis i sòcies que la 
Junta Directiva del Club Tennis Olesa 
reunida el dia 26 de març de 2015 ha 
pres l’acord de convocar eleccions per 
a l’elecció de la Junta Directiva del 
nostre club.
La Junta Directiva d’acord amb els 
nostres Estatuts estarà formada per 
un mínim de cinc membres i un màxim 

Els futbolistes del futbol sala de celebració Foto: FSO

Els tiradors locals  Foto: TAO

Les gimnastes olesanes  Foto: CGO

Adriana, rècord   Foto: TAO
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de vint·i·un. Com a mínim hauran de 
formar part de la futura Junta Directi·
va un president, un vicepresident, un 
secretari, un tresorer i els vocals que 
es consideri necessaris, sempre dins 
dels límits definits anteriorment.
Tindran la condició d’electors i elegi·
bles els socis majors d’edat que no 
tinguin suspensa la condició de soci 
en aquest moment.
Segons regulen els nostres estatuts 
s’haurà de constituir una Junta Electo·
ral que estarà formada per tres mem·
bres i tres suplents. La seva designació 
es realitzarà mitjançant un sorteig que 
es realitzarà a les oficines del club el 
proper dia 30 d’abril del present a les 
19 hores.
El cens electoral estarà a disposició 
dels socis des del dia d’avui fins al 
proper dia 8 de maig de 2015 i aquest 
mateix serà el període per formular les 
reclamacions al mateix.
Les candidatures es podran presentar 
des del dia d’avui i fins el 8 de maig de 
2015 a les oficines del club i aquestes 
hauran d’incloure el nom dels socis 
candidats encapçalades pel candidat 
a President.
Per al cas de que es presenti una única 
candidatura la Junta electoral proce·
dirà directament a la proclamació dels 
seus components com a nova Junta 
Directiva sense necessitat de que es 
porti a terme l’acta de votació. Per al 
cas de que hi hagi més d’una candida·
tura vàlidament constituïda l’acta de 
votacions es portarà a terme el proper 
dia 17 de maig a les oficines del club 
des de les 10 a les 18 hores.
Un cop efectuat el recompte per part 
de la Junta Electoral, es proclamarà 
la candidatura guanyadora i haurà 

de prendre possessió en els cinc dies 
següents a la seva elecció.
Atenent a la importància d’aquest 
procediment per al nostre club us en·
coratjo a participar i us informo que 
aquesta Junta Directiva continuarà 
portant a terme la seva activitat, en 
funcions, fins el nomenament de la 
nova Junta Directiva.
Club Tennis Olesa

Ascens
El CF Sala Olesa és el nou equip de 
Divisió d'Honor després de derrotar al 
Collbató per 2 a 4. D’aquesta manera, 
l'equip aconsegueix el tercer ascens de 
forma consecutiva. Per la seva part, el 
Cadet “A” es converteix en campió de 
lliga i obté l’ascens a Primera Divisió 
després d’una brillant temporada. 
Abans, el Benjamí “A” i l’Infantil “A” 
ja s’havien convertit en campions de 
lliga. 
El club ja prepara la festa de cloenda 
de la temporada 2014·2015 amb una 
paella al pavelló Salvador Boada, el 
proper 7 de juny, on l’entitat també 
celebrarà el seu 25è aniversari. El 
futbol sala olesà està de celebració, 
moltes felicitats!

Solo Dance
Els passats 11 i 12 d’abril les patina·
dores olesanes de la modalitat de Solo 
Dance van participar al Campionat 
de Barcelona a Vilanova i la Geltrú i 
van aconseguir molt bons resultats. 
A la categoria aleví l’Ainhoa Angel va 
aconseguir la 2a posició, a categoria 
Infantil, l’Alba Rodríguez i la Paula Rosa 
la 1a i la 4a posició, respectivament, 
i finalment a la categoria Sènior, la 
Mireia Estupiñá, la 3a posició. Totes 

quatre aconsegueixen la classificació 
per al Campionat de Catalunya que 
tindrà lloc a Torredembarra, el cap de 
setmana del 9 o 10 de maig, al tanca·
ment d’aquesta edició del 08640.

Cronoescalada
El proper 31 de maig es celebra una 
nova edició de la Cronoescalada BTT a 
Puigventós. Amb un recorregut de 6,2 
km des de l'Escola Daina·Isard fins el 
pla de Can Puigventós, la cronoesca·
lada torna amb el mateix format de 
les últimes edicions. Per participar·hi 
obtindràs una samarreta de regal, 
tindràs avituallament a l'arribada i 
esmorzar al punt d'inici un cop fina·
litzada la prova. També hi haurà un 
sorteig de material i servei mecànic 
d'urgència. Tot això, només per 8 euros 
si t'hi inscrius abans del 17 de maig o 
12 euros si t'hi inscrius del 18 al 27 de 
maig. Inscriu· t'hi a través d’Internet 

a http://cronoescalada.daina·isard.cat 
o bé presencialment a l'Escola Daina 
Isard o a la botiga Trackbike (Av. Fran·
cesc Macià, 105).

Esport olesà (cont.)

Bons resultats Foto: CPA
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LA COOPERATIVA DE L’AIGUA

www.cmineraolesana.cat Facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl           Twitter: @CMineraOlesana                 Canal YouTube: Comunitat Minera

Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat

Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
Fax: 93 778 16 86

correu@cmineraolesana.cat
www.cmineraolesana.cat

Assemblea General Extraordinària de la CMO

Presentada la nova 
Font de Can Solé

Divendres 1 de maig es va dur a ter-
me la presentació de la nova Font de 
Can Solé. L’acte es va iniciar amb una 
cercavila va conduir als assistents de 
la Plaça de les Fonts fins a Can Solé 
amb la participació d’Olesa Sardanis-
ta, l’Associació de Geganters, Grallers i 
Nans d’Olesa de Montserrat i de la Co-
bla Vila d’Olesa. 

Posteriorment el Sr. Joan Arévalo, el 
president de la Comunitat Minera Ole-
sana, va recordar l’origen de l’espai 
destinat a un safareig i una font, funció 
que es va perdre en l’anterior modifica-
ció i que ara es recupera. Una font al 
servei dels olesans. La font presentada 
inclou la figura d’una escultura de la 
cara d’un àngel (com en el cas de les 
places de les Fonts i de Can Carreres) i 
una gran pica de perdra que és la que 
antigament presidia l’espai.

L’acte ha comptat amb els amics de 
FEDECAP (Argentina) que en visita 
institucional a Olesa han signat un 
conveni de col·laboració amb CMO, 
han participat amb una taula rodona 
amb presència del Sr. Xavier López, 
D. G. d’Economia Social i Cooperativa 
i Treball Autònom de la Generalitat de 
Catalunya i representants de la Fede-
ració de Cooperatives de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya (FCCUC), Coop 
57, l’Alcalde accidental Sr. Joan Se-
gado i el Sr. Joan Arévalo. També han 
aprofitat per intercanviar experiències i 
per visitar la planta depuradora ETAP.

La COMUNITAT MINERA OLESANA 
SCCL. prop de fer 150 anys d’història 
olesana, ha estat sempre una entitat 
vinculada a la transformació de la Vila 
i el seu entorn. Olesa ha pogut assumir 
el creixement urbanístic i l’augment de-
mogràfic, gràcies també, a l’aportació 
de la Comunitat, que en cada moment 
històric ha donat resposta amb iniciati-
va i innovació perquè tots els olesans i 
olesanes gaudeixin d’aigua amb garan-
tia i qualitat. A conseqüència el nostre 
clima mediterrani i també pensant en 
el canvi climàtic, la Comunitat va pren-
dre,  l’any 2012, la iniciativa d’elaborar 
un projecte “Olesa, Aigua Segle XXI” 
per aprofitar tots els recursos hídrics, 
propis locals, el més sostenible possi-
ble. 

Aquesta decisió va donar la fortalesa 
necessària per obtenir una concessió 
suficient per abastir tot el municipi, no 
depenent del subministrament en alta 
d’una altra empresa forana. 

En l’àmbit cultural la Comunitat editarà 
dos volums dedicats a l’aigua com a pa-
trimoni d’Olesa. L’acte de presentació 
del primer volum serà el dia 9 de juny, 
vetlla de Santa Oliva. Amb aquesta edi-
ció la Comunitat Minera Olesana SCCL. 
vol deixar memòria escrita de la vin-
culació dels olesans i olesanes envers 
l’aigua. També es vol que sigui guia i 
referència del patrimoni hídric de la 
vila. 

La Comunitat, com sempre vol conti-
nuar tenint la missió i el compromís 
d’oferir aigua de la millor qualitat a 

tota Olesa i tots els olesans i olesanes. 
La gestió del dia a dia, tots els dies de 
l’any la fan possible totes les persones 
que estan vinculades professionalment 
a la Comunitat. La seva dedicació és 
clau per exercici una bona governança 
de l’Entitat. 

El nostre objectiu és assolir  
l’excel·lència empresarial, per això 
encoratgem els empleats, treballadors 
i col·laboradors perquè treballin en 
equip i siguin competents; que valorin 
la responsabilitat  social  d’exercir un 
servei públic de primera necessitat. 

El passat 25 d’abril la Seu Social de la 
Comunitat va ser l’escenari de l’AGE de 
la cooperativa.

Als acords presos van ser:

· Designar dos socis, entre els assis-
tents, per actuar com a Interventors 
d’Actes, per a l’escrutini de votacions i 
l’aprovació de l’Acta de la sessió, en el 
termini de quinze dies.
Socis:  Sr. Joan Armengoui Sr. Ramon 
Badenes

· Donar compte dels socis/sòcies que 
s’han presentat a Interventors de 
Comptes (Art. 52 Text Refós Estatuts). 

El Comitè de Recursos fa la funció de 
Mesa Electoral Candidats: Sr. Ramon 
Boada i Serra i Sr. Ramon Llosa i Ara-
gay   
  
· ELECCIONS. Votacions i Proclamació 

dels resultats. Tots els candidats han 
entrat a formar part dels Interventors 
de Comptes, sense necessitats de vota-
cions, al cobrir les vacants. 

· Examinar i aprovar, si s’escau; Informe 
de Gestió, Memòria i Comptes Anuals a 
31 de desembre de 2014. Aplicació de 
Resultats i Base de Repartiment. Infor-
me Interventors de Comptes. Informe 
Auditoria externa.

Resultat: Si:26, No:0, Vots en blanc:0 
Nuls:1

· Liquidació Pressupost Fons Educació 
i Promoció Cooperatives (FEPC) i Fons 
Socials Cooperatius exercici 2014, i la 
seva aprovació, si s’escau.

Resultat: Si:26, No:0,  Vots en blanc:0 
Nuls:1

· Aprovació, si s’escau, del Pressupost 
FEPC i Fons Socials Cooperatius 2015.

Resultat: Si: 25, No:1, Vots en blanc:0, 
Nuls:1

· Ratificar l’acord del Consell Rector de 
donar-se d’alta com a soci de la Coope-
rativa de serveis financers, ètics i soli-
daris. Coop57

Resultat: Si: 26, No:0, Vots en blanc:0, 
Nuls: 1

· Exposició dels objectius socials i es-
tructurals 2015/2018

L’assistència va ser de 28 socis.
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Empreses, entitats  i serveis

Salvador
El nostre estimat amic Salvador Ala·
pont Sisquella, mor a Olesa de Mont·
serrat el dia 5 de maig, als 60 anys. 
Descendent d’una empresa familiar 
amb una llarga trajectòria, els orígens 
daten de 1925, quan el seu avi, Marcel 
Masats, inicia un servei de transport 
de viatgers entre Sant Salvador de 
Guardiola i Manresa. A partir d’aquest 
moment, l’empresa s’amplia progres·
sivament amb l’adquisició de TGO, 
TUISA i Autos Castellbisbal.
Salvador, al costat del seu pare Sal·
vador Alapont Masats, creix en el 
món del transport de viatgers per 
carretera, alhora que deixa en ell el 
seu inesborrable empremta. Als anys 
80, el grup d’empreses entra a formar 
part de FECAV, moment en què ell la 
fa seva, i a la qual ha acompanyat 
en la seva trajectòria fins al final. 
Des de 1990, com a secretari gene·
ral de la mateixa. Gran impulsor del 
món associatiu, amb el seu tarannà 
dialogant i sempre cordial, al que se 
suma la seva passió pel transport en 
autocar. Tot això el fa mereixedor del 
reconeixement i l’afecte del nostre 
sector i, ens consta, el de tots aquells 
que van tenir relació amb ell des de 
tots els àmbits.
La seva família, amics, companys, col·
laboradors, treballadors i coneguts, 
tots, hem perdut amb gran tristesa 

un ésser entranyable, que sempre 
recordarem amb molt d’afecte.
El personal de TGO 

Cursos
L’oficina de Promoció Econòmica 
ofereix un seguit de tallers i cursos 
gratuïts, subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, en el marc 
del Projecte Treball als barris i cofi·
nançada pel Fons Social Europeu. El 
22 i 28 de maig i el 2 de juny, “Com 
innovar en el teu negoci”, a les 9 
hores i del 18 de maig al 30 de juny, 
“Gestió de magatzem”. 

Prova
El Departament d'Ensenyament con·
voca la prova restringida d’accés a 
cicles formatius de grau superior per 
a les persones que hi volen accedir 
però que no tenen el títol de batxi·
llerat i que, el mes de juny de 2015, 
han superat un cicle de grau mitjà 
de la mateixa opció. Per a participar 
a les proves restringides cal complir 
els requisits següents: tenir 18 anys o 
més (o complir·los l'any 2015), haver 
obtingut un títol de tècnic d’un cicle 
formatiu de la mateixa opció que el 
cicle formatiu al qual es vol accedir, el 
juny de 2015, no haver·se presentat 
a les proves d'accés a cicles forma·
tius de grau superior durant el 2015 
a cap comunitat autònoma. Vine a 7 
d éstudi i t’informarem! . c/Anselm 
Clavé, 178 B, tel: 93 778 32 68. 

Premis
El proper dissabte 16 de maig Olesa 
acollirà el lliurament dels Premis Joan 
Coromines. L’acte, que es farà a les 
19 hores al Casal d’Olesa (un dels 
guardonats), és un reconeixement 
de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL) cap a 
persones, entitats o empreses que 
han destacat pel seu compromís en 
la normalització de la nostra llengua, 
cultura i nació. Enguany se celebra 
la catorzena edició dels Premis i els 
guardonats són: Carme Junyent, per 
el seu compromís per la llengua i 
la perseverança en defensa d’unes 
polítiques lingüístiques per al país; 
Dagoll Dagom, per l’àmplia experi·
ència d’apropar les seves creacions 
artístiques en la nostra llengua a 
la ciutadania; Màrius Serra, per la 
intensa activitat creativa en pro de 
la llengua catalana; Moviment Frajolí 
per la Llengua, pel treball continuat 

de reclamar un estatus digne per la 
llengua pròpia de la Franja, i el Ca·
sal d’Olesa, en reconeixement de la 
seva tasca en la difusió de la llengua 
i la cultura catalanes durant més de 
noranta anys.
L’acte comptarà, també, amb la 
conferència “La llengua catalana, 
històries de distorsió i manipulació” 
a càrrec d’Albert Codinas, president 
de la Fundació Institut Nova Histò·
ria; s’escollirà l’obra guanyadora del 
Concurs de Cartells del Correllengua 
i es presentarà el Manifest del Corre·
llengua 2015, redactat per Salvador 
Cardús. La vetllada es clourà amb 
música de la mà del grup Ballaveu.
L’any 2002, als cinc anys de la mort 
del filòleg i lingüista Joan Coromines, 
la CAL va decidir donar el seu nom a 
aquests premis en record a la seva 

trajectòria. El periòdic 08640 dóna 
suport a aquesta iniciativa.

Les veus
Des de fa anys, les “Veus d'Ariadna” 
fan un seguit d’actuacions tant a la 
primavera com l’hivern a diferents 
residències d'Olesa, Sant Andreu de 
la Barca, Sant Esteve de Sesrovires, 
Martorell, Esparreguera i a Terrassa. 
Amb les nostres cançons els portem 
records i alegria. El passat dia 28 
de març vam actuar a la residència 
Santa Oliva fent passar una tarda 
molt agradable a tota la gent gran i 
a les monitores així com també als 
familiars, estrenant noves cançons.
Al dia següent, dissabte 29 de març, 
ens vam desplaçar fins a Terrassa a 
una nova residència, la “Llar Falgue·

Nova colla castellera  Foto: CO

Ariadna canta  Fo t o :  A A
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ra”, quedant molt contents amb la 
nostra actuació per la diversitat de 
cançons i sent una coral diferent de 
les altres. Ja hem quedat de retro·
bar·nos per l’hivern. L’11 d'abril hem 
actuat a la residència “Sol Ponent” de 
Sant Andreu de la Barca i el 18 d'abril 
ho hem fet a l'hospital Nuestra Senyo·
ra de Montserrat, on hem passat un 
altre matí inoblidable.
Sí algú vol participar i gaudir de la 
música de la Coral podeu trucar al tel: 
93 778 4708 o passar els dimecres de 
17 a 20 hores, pel local de l’Associació 
(c. Metge Carreras, 80 entresòl 3ª.)

Colla local
Un grup de ciutadans d’Olesa ha deci·
dit tirar endavant una colla castellera 
a Olesa. Després d’un assaig obert a 
la Plaça de l’Ajuntament el passat 18 
d’abril, en el qual hi van assistir més 

de 40 persones, va quedar clar que 
Olesa té potencial per arribar a tocar 
el cel. Actualment, la colla la formen 
més d’una seixantena de persones de 
totes les edats; des de nens i nenes 
de 4 anys fins a persones grans. Als 
castellers tothom hi té un lloc!
Els Castellers d’Olesa compten, alho·
ra, amb un equip tècnic amb persones 
que duen a les seves espatlles molts 
anys fent castells, en altres colles més 
grans. L’equip tècnic està format per 
Toni Espinosa (cap de colla), Sergi En·
ríquez (segon cap de colla), Damaris 
Campos (cap de tronc), Juli Garcia 
(cap de pinyes), Ainara Lorenz (segon 
cap de pinyes), Lena Fernández (cap 
de canalla) i Jessica Ortiz (suport de 
canalla). 
Pel que fa a la junta directiva, en són 
membres: Marc Amat (president), Síl·
via Álvarez (secretària), Jessica Ortiz 
i Alberto Gimeno (relacions públiques) 
i Arantxa Morata i Susana Carrillo 
(coordinadores del Comitè de Festes). 
Per apuntar·s’hi, no cal saber·ne. 
Provant·ho se n’aprèn i ells te n’en·
senyen! L’objectiu del naixement 
d’aquest projecte és el de fer poble, 
i donar la possibilitat als olesans i 
a les olesanes de participar en una 
colla castellera i, per tant, de fer 
noves amistats, de passar estona en 
família, de divertir·se, d’il·lusionar·se 
i de millorar junts. El local de la Colla 
Castellera d’Olesa de Montserrat és a 
El Casal (c/Metge Carreras, 69) i els 
assajos són cada dijous, de 19 a 22 
hores. Tothom qui vulgui provar·ho, 
hi serà benvingut. És gratuït, és clar. 
La Colla us hi espera! Junts, farem 
que aquest 2015, Olesa toqui el cel!
Junta Directiva dels Castellers d’Olesa

Agermanament
Aquest any se celebra el 31è ani·

versari de l’agermanament entre 
les poblacions de Weingarten·Baden 
(Alemanya) i Olesa de Montserrat. És 
per això que el Comitè dels Agerma·
naments d’Olesa organitza un viatge a 
Weingarten del 25 al 28 de setembre. 
Totes les persones que vulguin viatjar 
a Weingarten per a la celebració de 
l’aniversari de l’agermanament, ho 
han de comunicar al telèfon 937 787 
200 (Alcaldia) abans del 29 de maig. 
Atès que les places són limitades, és 
molt important comunicar la inten·
ció de participar en el viatge el més 
aviat possible. El preu del viatge es 
determinarà en funció de les persones 
inscrites.

Per què em fan 
mal els genolls?
La gonàlgia o dolor de genolls és una 
de les dolències més freqüents que 
trobem a la nostra població. Quan el 
dolor és bilateral (molesten els dos 
genolls) se sol diagnosticar com a 
artrosis, és a dir, processos de des·
gast articular. Però la artrosis no és 
un càstig diví. Cal entendre el genoll 
com una articulació intermèdia, de 
càrrega, on una mala postura ge·
nera un desplaçament del centre de 
gravetat que desestabilitza el genoll 
fent·lo més fràgil a patir lesions i amb 
els anys processos artrítics. El pont 
del peu per exemple, actua com un 
“amortidor” en cada pas, una rigidesa 
d’aquest suposarà un impacte major 
que haurà d’absorbir el genoll. Resta·
blint la mobilitat articular a nivell de 
les extremitats inferiors, de l’esque·
na, a nivell visceral, podem redreçar 
la postura i millorar aquesta dolència. 
Davant d’un incident traumàtic (cop, 
caiguda, mal gest…) amb edema 
dolor punxant intens i sensació d’in·
estabilitat podrem sospitar d’una 

lesió lligamentosa i/o del menisc. Les 
lesions de menisc no s’acompanyen 
d’inestabilitat però seran especial·
ment molestes al doblegar o estirar 
al màxim el genoll. En aquests casos 
el millor serà consultar amb el metge 
perquè en valori el dany.
Si no hi ha cap traumatisme previ i el 
dolor apareix per la cara interna del 
genoll se solen diagnosticar tendini·
tis dels músculs de la pota d’ànec. 
A nivell osteopàtic sospitarem d’una 
compressió del nervi obturador a 
nivell visceral pel ronyó homolateral, 
l’intestí gros o l’úter. Restablint la 
mobilitat visceral, descomprimim el 
nervi i el dolor desapareix. En do·
lors per davant i per fora del genoll 
tindrem diagnòstics de tendinitis del 
tensor de la fàscia lata (dolor a la 
cara externa del genoll), tendinitis 
rotulianes (dolor cara anterior del 
genoll), condropaties rotulianes... En 
aquests casos, en l’exploració sovint 
trobarem músculs dèbils que deses·
tabilitzen l’articulació. Si un múscul 
és dèbil el seu antagonista (oposat) 
guanya desplaçant lleument i fent 
més inestable la regió, que respon·
drà malament propioceptivament. El 
recte anterior del quàdriceps associat 
a l’intestí prim, el popliti associat a la 
vesícula biliar o el mateix tensor de la 
fàscia lata associat a l’intestí gros són 
algunes d’aquestes relacions múscul·
òrgan. Aquests vincles establerts per 
la kinesiologia a través de la medicina 
xina demostren que el treball  sobre 
l’òrgan causant de la debilitat dona 
més bons resultats que els tracta·
ments habituals centrats en la zona 
del dolor però que obliden la causa.
Marc Pérez, Llicenciat en INEF, fisio·
terapeuta i osteòpata

Els ponts d’Esparreguera

Els castellers olesans  Foto: CO
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Classificats
Treball
g Limpiezas Sierra. Cristales, rótu·

los, persianas, viviendas, oficinas, 
naves, aparcamientos y comunida·
des. Tel.: 669 142 382.

g Es precisen comercials immobilia·
ris per a la zona del Baix Llobregat 
i Vallès Occidental. Contacteu al 
tel.: 93 775 7928 (Montse).

g Senyora amb títol d'auxiliar en ge·
riatria s'ofereix per cuidar i acom·
panyar a persones que estan soles 
o necessiten ajuda de mobilitat. 
Tel.: 93 778 6591.

g Noia universitària amb ex-
periència s'ofereix per donar 
classes i també per mainade-
ra. Dilluns a diumenge. Preu 
a convenir. Tel.: 600 811 060 
(Anna).

g Se ofrece auxiliar de enfermería 
con título para cuidar a niños y a 
persones mayores. Soy una per·
sona muy cariñosa y alegre, y me 
encanta ayudar a la gente. Tel.: 
673 956 920.

g Noia de 16 anys s'ofereix a donar 
classes particulars a nivell de Pri·
mària i 1r, 2n i 3r d'ESO així com 
classes d'iniciació al piano. Tel: 
634 579 663. 

g Es precisen comercials immobilia·
ris per a la zona del Baix Llobregat 
i Vallès Occidental. Contacteu al 
tel.: 93 775 7928 (Montse).

g Clases particulares de inglés 
a domicilio. Garantizado todos 
los niveles, nivelación para 
niños, preparación para exá-
menes. Tel.: 672 077 409.

g Es busca professor de xinés per a 
classes particulars. Interessats, 
truqueu al tel.: 610 250 108.

g Agencias de Santalucía (Agencia 
de Mediación) seleccionarán a 5 
auxiliares externos, que formarán 
parte de un equipo que velará por 
su Formación y Desarrollo y con·
secución de objetivos. Interesados 
enviar curriculum a agencia518@
agencia.santalucia.com

g Llicenciada en Filologia catalana 
s'ofereix per a fer classes tant de 
reforç escolar de llengües a alum·
nes de primària i secundària, com 
de llengua catalana a adults. Tel.: 
618 593 373 (Emma).

g Universitària s'ofereix per a fer de 
cangur a nens i nenes tan entre 
setmana com festius. Preu a con·
venir. Tel.: 654 707 318.

Diversos
g Vendo camilla estética i/o masajes 

multiposiciones en perfecto esta·
do. Precio: 250 €. Tel.: 636 932 
167 (Lourdes).

g Vendo ordenador, pantalla, tecla·
do, torre y altavoces. ORD Packard 
Bell 19, precio a convenir. Intere·
sados, llamad al tel.: 93 778 2070.

g Els anuncis d’aquesta secció són 

gratuïts, excepte els ressaltats 
que es cobren per paraula. Per a la 
publicació, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640gmail.com, o al tel. 
626 684 065. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis 
de preus o modificacions de les 
ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.

Empreses, entitats  i serveis (cont.)

Ha aparegut l’obra “Els ponts d’Es·
parreguera”, commemorativa del 
centenari del pont entre Olesa i Es·
parreguera, de la qual són autors Àn·
gel M. Hernández i Eleuteri Navarro. 

Es tracta d’un llibre de 240 pàgines 
bellament imprès i il·lustrat amb mol·
tes fotografies, alguns plànols i dos 
aconseguits dibuixos d’Isidre Monés.
Després d’una llarga i documentada 
introducció, on es tracten diversos 
temes històrics, com ara l’origen de 
Sant Salvador de les Espases, o els 
camins d’origen medieval, es fa l’es·
tudi dels ponts tant sobre el Llobregat 
com sobre els torrents i les rieres. 
S’ha de dir que aquesta investigació 
s’ha basat en treballs de camp i en 
exhaustives recerques en arxius, 
entre els quals l’Arxiu Nacional de 
Catalunya i l’Arxiu Històric Municipal 
d’Olesa de Montserrat.
Aquests són els capítols de què consta 
l’obra: els vestigis del pont medieval 
del Cairat; el pas del Cairat i el pas de 
la Rabassa; el pont de la Puda; tres 
intents de fer un pont prop de la Puda; 
el pont de ferro de la fàbrica de Josep 
Puig i la palanca penjant de la colònia 
Sedó; el pont inacabat de les Pells; el 
pont entre Esparreguera i Olesa; els 
ponts del tren; el pont de Magarola; 
el pont del torrent de Pruneres; els 
ponts de l’antiga carretera a la Puda 
i a Monistrol; els ponts de la carretera 
a Piera; i altres ponts.
Per a cada capítol es presenta un text 
rigorós i entenedor. Cal ressaltar que 
les dades aportades són de primera 
mà, quasi totes inèdites i suposen 
una contribució important a aquesta 
temàtica. A continuació s’ofereixen, 
en successió cronològica, les dades 
documentals, la qual cosa permet 
comprovar o ampliar el que s’ha dit en 
el text explicatiu. Com a complement, 
en alguns capítols són tractats temes 
que hi tenen relació. Finalment, es fan 
les semblances biogràfiques dels ar·
quitectes i enginyers de camins que hi 

van intervenir. A Olesa es presentarà 
el proper 22 de juny, a les 19 hores, 
a la Biblioteca.

Premiat
El passat dissabte 25 d’abril la Gene·
ralitat de Catalunya va fer entrega, a 
l'Auditori de Barcelona, dels Premis 
de Recerca Jove que s’atorguen als 
estudiants de batxillerat per llurs tre·
balls de recerca. L’estudiant de l’IES 
El Castell d'Esparreguera i convilatà 
nostre, en Guillem Figueras i Bartés, 
va ser un dels guardonats. En Guillem 
va fer un treball de recerca sobre el 
seu besavi Fèlix Figueras i Aragay que 
fou alcalde d’Olesa durant la Segona 
República. El treball, dirigit per la 
seva tutora, la també olesana Blanca 
Mampel porta per títol: “Fèlix Figue·
ras. Alcalde de la Segona República 
represaliat pel franquisme”. 
En Guillem ha rebut 5 premis per 
aquest treball: el Premi Recerca Vila 

d'Olesa, el Premi Baldiri Reixac, el 
Premi Delta Recerca del Baix Llobre·
gat, el Premi Recerca de la Fundació 
Irla i ara, el Premi Recerca Jove de la 
Generalitat. 
Aquest treball ha estat també publicat 
en format llibre per la Fundació Irla 
amb el títol “Fèlix Figueras. Alcalde 
d'Olesa afusellat pel franquisme”, la 
presentació del qual es va fer a la 
Casa de Cultura de la nostra vila el 
passat el 19 de febrer, coincidint amb 
la data de l'afusellament de l'alcalde 
Figueras juntament amb altres con·
vilatans l’any 1939.
Des d’aquí volem donar l'enhorabona 
a en Guillem pels premis obtinguts i 
encoratjar els estudiants de batxille·
rat a seguir els seu passos.

Recerca
El proper dijous 4 de juny celebrem, a 
la nostra escola, la II edició de Vespre 
de Recerca. Aquesta trobada pretén 
ser una oportunitat de presentar 
aquells treballs de recerca que els 
alumnes han fet al llarg del curs i 
alhora un moment de reconeixement 
del seu esforç i dedicació vers la re·
cerca. En aquest temps de la nova 
edició tindran moments d’intercanvi 
d’experiències i vivències amb alum·
nes d’altres escoles de fora d’Olesa 
tals com de Lliçà de Vall, Montgat, 
Argentona, Granollers, Caldes de 
Montbui, St. Boi i Esparreguera. Per 
a tal fi, comptarem amb la presència, 
en l’acte de benvinguda, de la inspec·
tora d’Educació, la regidora d’Ense·
nyament i un membre de l’equip de 
Titularitat de la Fundació Escolàpies. 
De ben segur que viurem tots un in·
teressant Vespre de Recerca.
Escolàpies

08640
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Per molts anys !

08640

Maig
Adelina Càceres Fernández (86), Adrià Cèspedes Altarriba (17), Agata Agut Domenech (45), Ainhoa Martínez Vilches (20), Akira Valero, Alba Pareja 

Pinos (26), Alejandro Fernández Molina (22), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (61), Angela Armengou Orriols (84), Angelina Dalmases 

(65), Anna Pérez Jané (3), Anna Voltà Palomares (14), Antonio Mangas García (49), Bernardino García Lopera (85), Berta Claramunt Folch (27), Carlos 

Antón (47), Carmen Artola Rull (75), Celestina Sopeña Pisose (77), Cristina Porterias Torres (21), Cristóbal Cano Belmonte (79), Daniel Pérez (25), 

Dídac Salabert Yañez (13), Eudald Daví Solà (11), Elisabeth Morral Antón (24), Emilio Folch Monfort (91), Evangelina Moreno Mora (75), Fèlix González 

Amoedo (33), Francisco Verdugo López (78), Irene Morrus Nartinez (42), Jaume Mampel i Ayuso, Jaume Volta Cortel (59), Javier Vega Nieto (11), Joan 

Batista Gil, Joan Llusà Lanau (30), Joan Sedeño Lobato (54), Joel Carrasco Bañales (15), Jordi Carballol (10), Jordi Grau López (47), Jordi Pons Badenas 

(43), Jorge Mangas Soldado (16), José Luis Espejo (45), Jose Luis Recme Aviles (48), José Manuel Salguero Tobes (36), Josefa Agulló López (77), Josep 

Casanovas, Josep Lluís Amador Nuñez (66), Josep Mallofré Boada (50), Josep Miravet Escrig (88), Josep Montserrat García (48), Juan Calvo Marcos 

(24), Judith Mora Riberes (20), Laia Solà Rivera (41), Lara Jaime Riera (21), Lluïsa Corsà Nolla (74), Lucía Lupacchini (32), Manuela Neira Cea (88), Marc 

Soriano Amores (21), Maria Calsina Botines (67), Maria Rosa Villarreal López (40), Marina Montoya Bernades (31), Marta Voltà Palomares (14), Martina 

González Lupacchini (15), Mercè Bayona Gibert (47), Mercè Pallarès Costa (58), Miquel Camarero Xucla (88), Milagros Lacort Arce (62), Mireia Lozano 

Chicón (32), Miriam Sánchez Matas (23), Montse Nomem Ubach (53), Nelson López, Neus Callén Navarro (19), Núria Almirall Vilà (37), Núria Costa Ribe 

(70), Núria Matas Pons (66), Núria Torres Martínez (46), Oriol Viñau Argelich (27), Paquita Jorba Picañol (61), Patricia Albalá Gutiérrrez (21), Paquita 

Solé Benitez (65), Paulina Muñoz Pardo (86), Pepita Pages Sans (86), Pilar Gil Termens (49), Pol Nin Moràn (33), Rafel Pérez Cintas (82), Raquel Guai·

ta Ortega (37), Raúl Pérez Burgos (10), Ricard Salabert Jorba (36), Rosa Arnau Porcar (83), Rosario Sevillano Ruiz (73), Rubén Collado Bañales (17), 

Rubén Notario Vacas (19), Sandra García Abuín (37), Sebastián Barrientos Ribera (86), Sebastián Bertoluzza Gigena (16), Serena Pérez Álvarez (12), 

Sergi Graells Jané (36), Sergi Serra Jorba (33), Silvia Fuertes Sulé (14), Sonia Sevilla del Rincón (13), Susana Cabré Cherta (67), Toni Llusà Cano (13), 

Vanesa Cruz Cano, Xavier Garcia Garcia (41), Zaida Giménez Ruiz (20).

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de 
treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest 
periòdic, demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar·nos al mòbil 635 810 173 o enviar·nos un correu electrònic a 
periodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. 
Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

FELICIDADES

AITOR   
Aitor cumple 12 años. Felicidades 
campeón de parte de tus hermani-
tos, tu hermana y de tus padres. 
Te queremos mi niño

MOLTES FELICITATS

LAIA   
Dels teus pares que t´estiman 
moltissim. (1 any)

BENVINGUT

ALEIX   
de part del teu germà Julen i dels 
teus pares que t'estimen

FELICIDADES

RUBÉN   
por ser mi campeón

BENVINGUDA

LEIA   
ha nascut l’1 de maig
La filla del nostre ilustrador

FELICES 16

SEBASTIÁN   
Tu familia y amigos
19/5/2015
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