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El poeta i dramaturg alemany Bertold
Brecht plantejava que �El pitjor analfabet
és l�analfabet polític. No escolta, no parla,
no participa dels esdeveniments polítics.
No sap que el cost de la vida, el preu del
cigró, del pa, de la farina, del vestit, de la
sabata i dels remeis, depenen de decisions
polítiques. L�analfabet polític és tan ruc que
s�enorgulleix i eixampla el pit dient que odia
la política. No sap que de la seva ignorància
política neix la prostituta, el menor
abandonat i el pitjor de tots els bandits
que és el polític corrupte, mequetrefe i lacai
de les empreses nacionals i multinacionals�.

El trencament del tripartit al govern d�Olesa
ha estat la notícia política més contundent
de l�any que acaba. Passaran les Festes i
tots tornarem a la fàbrica, l�empresa,
l�oficina, la botiga, els nens al col·legi i la
roda de la rutina començarà a girar
novament. L�Ajuntament no escaparà a la
rutina i després de les dimissions, el treball
dels quals es van anar ho faran els que es
queden. Però el balanç polític de l�any
passat deixa a Olesa en deute. Es poden
cometre errors en una gestió, però també
es poden reconèixer i fer l�impossible per
corregir-los; es pot treballar vetllant per
l�interès i les necessitats dels ciutadans i
no, en alguns casos, mirant cap a dintre i
donant-los l�esquena als beneficiaris; cal
adonar-se que en aquest poble el proble-
ma no és de recursos, ni d�infrastructura,
ni de gent capacitada, de tot això, n�hi ha.
El problema és desconèixer que qui ocupa
una funció pública, ho fa per a servir en
tot moment als veïns, als habitants de la
vila, pensant permanentment en els seus
problemes, imaginant solucions, lluitant
pels objectius que va prometre abans de
començar la seva gestió. I no creguem que
tots els polítics són iguals, n�hi ha de tots
els colors, com en qualsevol treball. Però
com ciutadans hem d�implicar-nos.
Aquest desembre molta gent desconeixia
la crisi del tripartit olesà, no li interessava
el que passava amb els seus governants i
pensaven que la responsabilitat de redreçar
la situació hauria de ser dels mateixos que
la van provocar. Error. La responsabilitat
és nostra, dels treballadors, de les
mestresses de casa, dels estudiants, de tots
nosaltres des de la nostra gestió com a
ciutadans, de tots els qui donem el treball
als nostres governants. Pensem al revés,
nosaltres els triem i decidim quan acaba el
seu contracte. No siguem analfabets
polítics.
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Pessebres que podeu
anar a visitar:

. Pessebre popular i exposició
de diorames de pessebres.
(Casa de Cultura)

. Cal Boter.
(c/Coscoll, 6-8)

. Centre Cívic.
(Sant Bernat)

. Eugeni Moreno.
(c/Pau Casals, 26)

. Filles de la Caritat de Sant
Vicenç de Paul.
(c/Santa Oliva, 34)

. Jaume Morera.
(c/Hospital, 10)

. Joaquim Boada.
(c/Sastre, 3)

. Parròquia de Santa Maria.
(Plaça Nova)

. Pessebre del carrer de Fora.
(c/Argelines, 52-53)

. Residència Santa Oliva.
(c/Argelines, 137)

. Ricard Vila.
(Plaça de Catalunya, 49)

Il·lustració: Gabriel Salinas
(www.garbikw.com)
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Tripartit partit al mig
La sortida del Govern Municipal dels grups
de CiU i ERC fa que l�Alcalde, Joan Rota
(PSC), assumeixi les regidories que fins ara
eren a mans dels regidors de les dues
formacions sortints.
La petició, per part del PSC, de la dimissió
del Regidor d�ERC Toni Bonastre de l�àrea
d�urbanisme, i del cap d�àrea d�aquest
departament, Jordi Huguet ha desencadenat
en el trencament del pacte. Recordem que
l�àrea d�urbanisme d�aquesta gestió munici-
pal serà tristament recordada per la seva
�fantàstica� actuació en afers com el del
carrer Alfons Sala o les llicències d�obres del
Casc Antic. Mentre, en principi, els tres
partits manifestaven la voluntat de mantenir
el pacte de govern, les condicions posades
per uns i altres no s�han pogut materialitzar
en un acord que permetés la continuïtat del
pacte. ERC demanava, per mantenir el pac-
te, el relleu de Joan Rota com Alcalde. CiU
manifestava la necessitat de mantenir el
pacte a tres bandes i proposava, com a una
de les condicions més importants per se-
guir en el govern, una alcaldia col·legiada.
Les negociacions entre les tres formacions
però no es van materialitzar en un acord
sinó que van desembocar en el trencament
del pacte de govern el passat dijous 15 de
desembre quan els Regidors de CiU i ERC
presentaven formalment les seves
respectives renúncies al càrrec.
L�alcalde Joan Rota ja ha presentat el nou
cartipàs municipal i gestionarà les regidories
de Seguretat Ciutadana, Solidaritat i
Cooperació, Urbanisme i Medi Ambient,
Patrimoni i habitatge, Ensenyament,
Joventut, Atenció Ciutadana, Participació
Ciutadana, Promoció Econòmica, Treball i
formació i, Comerç, Indústria i Turisme.
Per altra banda, la Fiscalia del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya s�ha querellat
contra diferents ex alts càrrecs de l�empresa
pública ADIGSA �entre ells, el ex cap de
l�àrea d�urbanisme d�Olesa, Jordi Huguet- per
estar implicats en una trama corrupte de
cobrament de comissions il·legals.

A la neu
El Centre Muntanyenc i de Recerques d�Olesa
(CMRO) organitza el 26è curs d�esquí i el 5è
curs d�snowboard a Vallnord, Andorra, els
dies 29 de gener i 5, 12, 19 i 26 de febrer.
Més informació al local del carrer Església,
39 o a la web: www.cmrolesa.com

Cursos
La Fundació Escola Municipal d�Arts i
Oficis iniciarà a partir de la segona setmana
de gener diferents cursos modulars (entre
4 i 15 sessions) en diferents disciplines. Art:
Taller de titelles i Modelisme de miniatures;
Informàtica: Ofimàtica Bàsica, Edició de
Fotografia Digital (PhotoShop), Edició de
Video digital (Pínnacle), Configuració,
reparació i manteniment de PC, i Sistema
Operatiu Linux, programació i utilització;
Cuina: Cuina de l�àvia, Cuina per dietes
especials, A cada plat la seva salsa; Recur-
sos: Taller de les herbes, Cosmètica natu-

ral, aromateràpia i olis essencials, Taller de
Patchwork, Taller de pintura sobre
seda, Taller de pintura sobre roba, Mosaic
de decoració textil i Tapissos. Més informació
al tel. 93 778 13 41, de 17 a 22 h.

Tallat
Un tram de la carretera C-1414 (d�Olesa a
Esparreguera) que va des del final de
Francesc Macià fins al barri de Sant Bernat,
està tallat per les obres d�urbanització del
sector industrial del carrer Indústria, on es
faran dues rotondes de distribució del trànsit
a més d�una zona d�habitatges.

Queden pocs!
Del Calendari 2006 editat per l�equip
d�aquest periòdic i amb l�objectiu de recaptar
fons per a l�Associació Prodisminuïts Santa
Oliva, ja en queden pocs. Encara el podràs
aconseguir a las botigues del poble i si no el
trobes, comunica�t amb la redacció, al tel.
93 772 94 36.

Teatre
El grup de teatre Quatre per Quatre de
Granollers amb la comèdia Vapors va ser el
gran guanyador del XXI Concurs de Teatre
Vila d�Olesa, organitzat per l�UEC. Aquesta
companya es va portar el primer premi de
grup, de direcció, de muntatge, d�actriu prin-
cipal (també el segon premi) i d�actriu de
repartiment (i el tercer premi també). Els
grups La Nyoca (Ametlla del Vallès) amb
l�obra Llum de gas i Escènic (Navàs) amb
Un barret ple de pluja se�n van emportar 6
guardons cadascú. El premi de votació po-
pular va ser pel grup TEI del Casino
Santfeliuenc de Sant Feliu amb l�obra La
senyora Florentina i el seu amor Homer.

A poc a poc
L�Ajuntament ha previst ubicar plataformes
elevades al barri de Les Planes i a la cruïlla
dels carrers Barcelona i Jacint Verdaguer, per
tal de reduir la velocitat dels vehicles i
d�incrementar la seguritat viària.

Gemma Simón Bautista mira cap a la càmera i no hi ha manera de parar
de disparar-li fotos. La Gemma te 22 anys, es filla única i viu a la zona de
La Rambla. No li agrada molt sortir de marxa i prefereix quedar-se a
casa, llegir o viatjar amb la seva parella des de fa 7 anys, Josep. Aquesta
olesana treballa a una escola d�Igualada, està estudiant Psicopedagogia
a distancia per l�UOC i ha acabat el magisteri d�Educació especial. Aquesta
fanàtica del Barça perd el cap per les motos i els cotxes, especialment
per el seu 206!

La pubilla de gener

Calendari 2006
a benefici de l�Associació Prodisminuïts Santa Oliva

Reserva el teu calendari al tel. 93 772 94 36
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Jordi Monton

Jordi Monton
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Correu
Gestió de govern
M�agradaria  saber que pensa el poble de la
gestió tan bona per part de l�equip de govern
olesà, si bé de bones intencions no li manquen,
aquestes han de fer-les realitat quan es
comença a governar no sempre al final perquè
,després passa el que passa, que tot surt
malament per les corre cuites, i no jugant amb
la gent, mira tu que totes les gestions del
govern es faran realitat a un any vista o el
mateix any de les eleccions municipals.
Sincerament crec que el poble no pot caure en
l�error que va caure a l�any 2003. Desprès no
es podrem queixar de l�actuació del govern
actual. A continuació, bones intencions sense
finalitzar: Parc de l�Estatut, Carrer Alfons Sala,
Ampliació de la Biblioteca i l�Auditori de la Casa
de Cultura, Policia de proximitat, Ampliació de
l�ambulatori i Pla de Mobilitat.
Aquestes poden ser sols alguns dels plans del
govern. Això si el primer que hi ha de fer quan
s�agafa el govern es apujar-se els sous i pujar
els impostos.
Jesús, 35, Rambla/Eixample

La columna de l�Ivan
Bé, hem superat les festes, l�any comença i
amb ell, ve el moment de complir les promeses.
Els qui hagin promès deixar de fumar ho
tindran mes fàcil amb les noves lleis. Els gimnàs
s�ompliran de criatures esperançades per fer
baixar aquests canelons de més que hem
endrapat i així promeses i promeses.
Acabem de passar unes dates de moltes
contradiccions, mentre uns dies ens barallem
fins al límit de l�ètica i la legalitat, intentant
fer-nos pas entre la munió de persones a les
botigues per comprar regals, que en alguns
casos acabaran en el racó fosc de l�armari dels
trastos. Altres dies ens dediquem a restar a
casa dels pares veient a família que, sovint,
només es reuneixen un cop a l�any i
interpretem el paper del perfecte amfitrió
repartint rialles i petons a tort i a dret per
instants després arrancar-li�s la pell a tires
despotricant sobre aquell vestit, aquell escot,
aquell mòbil o qui sap què, tot això banyat
amb pel·lícules sentimentals d�amor, pau i
felicitat.
Per a sentir-nos millors persones, participem
en maratons solidàries, i reunim pots de llenties
per enviar al tercer mon, veiem aquells nens
famèlics que des de les emissores de televisió
repeteixen una i una altre vegada estovant-
nos l�ànima, ja tocada de per sí.
Totes aquestes gestes de solidaritat, mogudes
des de les cadenes mediàtiques o des de
l�ànima del Nadal, són molt lloables.
No obstant es de justícia fer-ho un sol cop a
l�any?. És de rebut pensar que el tsunami de
l�any 2004 fa molt que va passar, però com
estan aquella gent?. Què passa durant els
altres mesos de l�any?, doncs que no són
notícia. És que la gent de metges sense
fronteres no treballa els altres mesos de l�any?,
La pregunta es retòrica. Tots sabem que durant
l�any les desgràcies s�esdevenen com sempre,
però el que passa és que ens refugiem en la
closca de l�estrès i del tarannà quotidià i ens
excusem dient que ja hem fet tal donació o tal
altre gest.
Proposo una altre possibilitat: tots sabem que
la corbata comprada per compromís perquè
ja no saps què regalar, acabarà com la de l�any
passat, dins del calaix o darrera dels calçotets.
I així igual amb molts dels trastos inútils. Per
què no regalar una subscripció a Metges sense
fronteres, o regalar un calendari dels que ara
es venen per Olesa per ajudar a l�Associació
Prodisminuïts de Santa Oliva, o regalar una
donació a qualsevol ONG que es dedica a fer
el bé amb majúscules en aquests temps que
corren on la gent caminem mirant-nos el melic.
Avui en dia hi ha una paraula que escolto i
sembla posar-se de moda: �Sinèrgia�. La gent
s�omple la boca amb aquesta paraula. Siner-
gia és tota acció de dos o més causes que
donen un resultat superior a la suma dels

resultats individuals. Així doncs dins d�aquestes
promeses fetes per aquest any, fem un racó al
de materialitzar les bones voluntats i junts fem
un exercici de sinèrgia. Bon any per a tothom.
Ivan, 33, Casc Antic.

Depurar
Fracasar en la cultura de la participación y de
la colaboración entre partidos políticos para
gobernar, es un fracaso en el sentimiento
democrático de todo un pueblo; no debemos
admitir que las mayorías absolutas en procesos
electorales, se vea como una buena solución.
Previa la necesaria depuración (detectar,
localizar y corregir errores), que debe de
afectar al fondo, a la forma y a las personas;
el tripartito local debería continuar en su acción
de gobierno asumiendo la responsabilidad
adquirida como colectivos y acabar la
legislatura; depurar es un cometido normal
en la naturaleza y que debe de ser normal
también en el cuerpo social, y la auto
depuración es una acción que da fortaleza a
quien la practica.
Si esto no es posible, lo deseable seria, que el
partido que gobierna o sea el PSC, previa su
necesaria depuración, ofreciera y buscara una
colaboración abierta al resto del consistorio,
para frenar el deterioro organizativo y
económico local, mediante una serie de
puntuales medidas que sirvan para iniciar un
cambio radical en el modelo de gestión; para
este fin se necesita una clara reacción en la
sociedad civil, que influya por un lado a los
partidos políticos tradicionales y por otro de
apoyo a la construcción de una alternativa
amplia, plural y abierta a todas las
sensibilidades, que pueda actuar como motor
para este cambio, en un entorno participativo
y de colaboración.
Joan Riera  Corrius, Bloc Olesà

Roda el món� torna al Born
L�historia es repeteix a l�Ajuntament, fa quatre
anys l�equip de govern (PSC) restava en
minoria desprès que la dreta olesana del POI
abandones l�equip de govern. Ara i desprès de
dos anys i mig d�un govern tripartit, son ERC i
CiU qui deixen sol, de nou, al PSC.
No crec en les raons aportades per ambdós
partits per justificar la seva fugida, mes aviat
crec que aquesta situació s�ha donat  per
enfrontaments personals derivats de la
incapacitat de gestió i l�absència de polítiques.
La incapacitat de gestió es clara i no més cal
una mirada, gens parcial, al nostre poble, que
veu limitat el seu dinamisme i el seu futur per
el col·lapse: Uns carrers s�enfonsen, altres es
tallen i ocupen per les obres, la mobilitat es
complicada, els serveis es privatitzen i els joves
d�Olesa han de marxar fora per que la vivenda
es inabastable.
Els enfrontaments personals sorgeixen
d�aquesta incapacitat: punts de Plens que s�han
de repetir per la incompatibilitat de regidors,
grotesques comèdies als Plens per atorgar
subvencions encobertes, canvi de llenguatge
una vegada assolit la cadira de govern,
desviament de les responsabilitats, etc.
L�absència de polítiques es manifesta en el
continu entrar i sortir de tècnics i càrrecs de
confiança. Des de l�equip de govern es criticava
el fer política a l�Ajuntament, com si fos negatiu
i vergonyós, manifestaven així la manca
d�idees, la incapacitat de crear-les i la poca
disposició a buscar-les. Sense polítiques , no
hi ha previsió, no hi ha discussió, no hi ha
futur. Tot es redueix a accions concretes i
puntuals que van conformant, poc a poc i
inexorablement, un model de poble, aspre, dur,
incòmode.
Es necessari fer política, renovant la il·lusió
sense crear expectatives inabastables i sent
curosos en l�administració dels recursos. També
per desterrar el tòpic de que tots els polítics
son iguals, hi han polítics honestos i amb
voluntat de servei, igual que hi han polítics
deshonestos, fem costat al primers, estiguin

al govern o a l�oposició i rebutgem als segons.
Fa anys, alguns avisàvem del perill de deixar
el desenvolupament en mans dels promotors
immobiliaris. Aquells avisos, son ara crues
realitats i l�Ajuntament d�Olesa no te capacitat
per marcar el temps de les necessitats del
poble, va a remolc d�interessos particulars.
Quan alguns aposten per l�estètica, un cop ja
han perdut l�ètica, s�ha de reivindicar el fer
política com eina de servei a la col·lectivitat i el
dret a equivocar-se en contraposició a la
infal·libilitat infusa de la que semblen disposar
alguns dels nostres governants. Per la gestió
dels nostres problemes volem sensibilitat i
receptivitat, que polítics amb o sense sou,
tècnics i gestors es relacionin amb la gent, es
coordinin amb les entitats i sobre tot que es
corresponsabilitzen de les accions engegades.
S�ha de fer política, perquè el futur a comptes
d�inevitable, sigui possible i  ... diferent al
passat.
Nacho Pinedo González

CAP, mal de cap
La raó del següent escrit ve donada per un
problema que vaig tenir amb el servei
d�urgències del CAP d�Olesa, al qual vaig fer
una reclamació i encara estic esperant una
resposta. A continuació exposo el text de la
meva reclamació, relacionat amb la
disconformitat amb la gestió o organització dels
serveis d�urgència de pediatria del nostre CAP.
�A las 13.30 h. del 13 de diciembre pasado,
recibo una llamada del colegio de mi hija al
trabajo y me dicen que vaya a buscarla por-
que está a 39 grados de fiebre. Llego a las 14
h. al CAP para que la visiten en Urgencias y
me dicen que no me pueden atender en estos
momentos porque no hay ningún pediatra. La
señora del mostrador me explica que hay que
llamar por teléfono antes de ir para pedir hora
y que en estos momentos es la hora del cam-
bio de turno entre médicos, que vaya a partir
de las 15 h. y me espere hasta que me pue-
dan atender. Ante mi réplica de porqué no me
atienden me comenta que si no lo hicieran así
no acabarían nunca (entiendo que esta es la
manera habitual de proceder en el servicio de
Urgencias). A las 15 h. acude mi esposa al
CAP y la atienden a las 16.30 h y durante este
tiempo solicita hablar con el responsable del
CAP y le dicen que en esos momentos no hay
ningún responsable, que si quiere que haga
una reclamación.
Ante estos hechos me gustaría que me res-
pondieran a las siguientes preguntas: ¿Cuál
es el profesional que valora la gravedad de las

urgencias del CAP?; ¿qué criterios siguen para
dicha valoración?; ¿por qué no está siempre
cubierto el servicio de urgencias?; ¿por qué
hay que llamar varias veces a distintas horas
para que te atiendan de urgencias? (Si llamas
a las 8 h., te dicen que llames a las 13 h.,
cuando llamas a las 13 h. te dicen que ya está
todo lleno y que no te pueden dar horas.);
¿cómo es posible que en el CAP no haya nin-
guna persona responsable?�.
Esta  es sólo una de las muchas incidencias
que se producen a diario en el CAP derivadas
del mal funcionamiento de este centro. Sólo
hay que estar esperando para visitarte y es-
cuchar las numerosas quejas verbales de las
personas que se encuentran allí, lástima que
no todas lo plasmen en un papel. Por todo
esto pido una explicación formal y que por fa-
vor valoren todo lo que está ocurriendo ac-
tualmente en dicho centro por el beneficio de
la población de Olesa.
Juan Miguel Flores Martínez

Cotxes
Quisiera decir algo referente a la circulación
de vehículos en el casco urbano de Olesa, pues
hay algunas zonas y calles que es peligroso
hasta cruzar por ellas debido a la velocidad de
algunos conductores que se creen que, están
en un circuito de rally es increíble pero cierto.
Deberían vigilar más y poner pasos de
peatones de tipo elevado que obligue a los
conductores a reducir la velocidad si no quieren
destrozar el coche, sobre todo en la calle Jacinto
Verdaguer, es increíble ver a qué velocidades
suelen bajar y subir dicha calle, es un peligro
para los viandantes, no respetan ni los pasos
de peatones. Algún día ocurrirá una desgracia
entonces vendrán las lamentaciones y
protestas. Señores del Ayuntamiento: tomen
medidas antes de que ocurra alguna desgracia;
creo que sería lo más sensato.
Daniel M.

Televisión
El domingo 18 de diciembre leí en la Vanguardia
que el canal de televisión City TV se podía ver
en toda Cataluña gratuitamente siempre que
los vecinos superen las 15 viviendas. Al llamar
me comentaron que en Olesa no tenían
cobertura porque ya hay un repetidor y solo
se puede ver en Monistrol. Desearía que alguien
me informe sobre este asunto.
Ana Juárez

Jordi Monton
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L�agenda de  gener
Fins al Diumenge 8
Exposicions de pessebres i diorames (Associació de Pessebristes d�Olesa), de pessebres
de la UEC i del pessebre popular a la Casa de Cultura, de 17 a 20 h.

Exposició d�homenatge a Alfons Gumfaus i Bas, il·lustre olesà, escultor, pintor i
professor de l�Escola d�Arts i Oficis. De 17 a 20 h. a la Casa de Cultura.

Tradicional joc del Quinto, organitzat per l�UEC Olesa, al c/Vall d�Aran s/n.

Campanya de recollida d�arbres de Nadal, a la Plaça Catalunya. A partir del dilluns 9,
a la Deixalleria municipal.

Dimecres 4
Campanya del Somriure: �Cap nen sense joguines� (recollida de joguines). A partir
de les 9 h., durant tot el dia, al Teatre Olesa.

Dijous 5
Arribada de S. M. els Reis de l�Orient a Olesa de Montserrat. A l�estació dels Ferrocarrils
Catalans, a les 18.15 h. I, tot seguit, gran cavalcada pel carrers Pau Casals, Francesc
Macià, Amadeu Paltor, Lluís Puigjaner, Indústria, Argelines, Anselm Clavé, Jacint
Verdaguer, Francesc Macià i Plaça Catalunya, on l�alcalde farà entrega de la clau de la
vila que obre les portes de totes les cases.

Campanya del Somriure: �Cap nen sense joguines� (recollida de joguines). A partir
de les 9 h., durant tot el dia, al Teatre Olesa.

Campanya de recollida d�arbres de Nadal, durant tot el dia a la Plaça Catalunya, fins
el diumenge 8. A partir del 9 de gener, a la Deixalleria Municipal.

Divendres 6 i Diumenge 8
Tradicionals �Els pastorets�, de J. M. Folch i Torres, amb la participació de l�Escola
Municipal de Música. Al Teatre Olesa, a les 18.30 h. Organitzen: Casal Catequístic i
Associació de La Passió.

Diumenge 8
Recollida d�ampolles de cava per tota la vila, durant el matí. Organitza: Agrupament
Escolta Sant Bernat de Claravall (CAU)

Excursió recollida del pessebre a la Creu de Saba, organitzat per l�UEC Olesa.
Recorregut. local UEC, Porxo de Santa Oliva, Can Llimona, Puigventós, Creu de Saba,
Puigventós, Can Llimona, Porxo de Santa Oliva, local UEC.

Divendres 13
Inauguració de l�exposició de ferro forjat i acer inoxidable de Ramon Cassart Boloix a
la Casa de Cultura. Fins al diumenge 29, de 17 a 20 h.

Dissabte 14
Club de lectura de novel·la negra. El llibre és �Taràntula� de Thierry Jonquet. A les 11
h. a la Biblioteca.

Diumenge 15
Excursió a Monistrol per Vacarisses, organitzat per l�UEC. Recorregut: local UEC, Can
llimona, Puigventós, Pla del Fideuer, Pas de Lladres, Estació de Vacarisses, Hostal vell
de Monistrol, Monistrol, local UEC.

Divendres 20
Contes de l�aigua amb Gemma Deusedas. Dins del mes de la pau que serà al febrer.
A les 18 h, a la Biblioteca.

Dissabte 21
Assemblea de socis de la Societat Unió de Pescadors d�Olesa, a les 17 h. a la Casa de
Cultura.

Diumenge 22
Xarxa amb el Grup Xiriquiteula, amb l�obra �A2� (pallassos). Entrega de premis del
Concurs de Pessebres. A les 17.30 h. al Teatre Salistes.

Caminada Sant Fruitós i Excursió a Coll de Port - Refugi d�agulles, organitzat per
l�UEC. Recorregut: Can Massana, Coll Guirló, Roca Foradada, Coll de Port, Pas del
Príncep, Refugi Vicenç Barbé, Portella d�Agulles, Coll Guirló, Can Massana.

Dijous 26
Conferència: El vici absurd: causes i significats del fumar, a càrrec de Joan Lozano. A
les 19 h. a la Biblioteca.

Divendres 27
Club de lectura general. El llibre és �Un viejo que leía novelas de amor� de Luís
Sepúlveda. A les 19 h. a la Biblioteca.

Butaka amb l�obra �Increïble� pel grup Mac Lari. Al Teatre Salistes, a les 22 h.

Dissabte 28
Assemblea de socis de la Societat Unió de Pescadors d�Olesa, a les 17 h. a la Casa de
Cultura.

Pessebres que podeu anar a visitar

Pessebre popular i exposició de diorames de pessebres (Casa de Cultura)
Cal Boter (c/Coscoll, 6-8)
Centre Cívic (Sant Bernat)
Eugeni Moreno (c/Pau Casals, 26)
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul (c/Santa Oliva, 34)
Jaume Morera (c/Hospital, 10)
Joaquim Boada (c/Sastre, 3)
Parròquia de Santa Maria (Plaça Nova)
Pessebre del carrer de Fora (c/Argelines, 52-53)
Residència Santa Oliva (c/Argelines, 137)
Ricard Vila (Plaça de Catalunya, 49)

Classificats
Borsa de treball / Olesa
Busco feina d�administrativa, tinc
experiència. Contactar amb l�Anna al tel.
666 674 357.

Cuido personas mayores y niños. Zaida,
tel. 676 239 492.

1 fuster; personal de serveis de
perruqueria, tractaments de bellesa i
similars; 2 dependents de comerç al de-
tall; 6 peons; 1 director o cap de
departament; 1 pintor d�edificis i
construccions; 1 empleat de serveis
d�aprovisionament (magatzemer); 1
mosso de magatzem; 1 emmotllador.
Departament de Promoció Econòmica, c/
Salvador Cases, 28-32, (l�Era), de dilluns
a divendres de 9.30 a 13 h i dijous a la
tarda de 16 a 19 h.

Diversos
Vendo serie de 24 monedas de plata �His-
toria de la peseta� muy bonita, buena
inversión. Contactar al Manel, al tel. 627
211 501.

Venc càmera digital Olympus a 100 �,
amb garantia del Corte Inglés (factura
por 269 �) i funda, cargador, piles, ca-
bles, memòries. Contactar al tel. 629 806
383.

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.

Bellesa
Nuevos ritos de belleza

El actual ritmo de vida, la contamina-
ción, el estrés y la mala alimentación
se traducen en pérdida de nuestro bien-
estar físico y mental. Afortunadamen-
te, el que hasta ahora parecía un mé-
todo convencional de belleza, se ha
convertido en tratamientos
personalizados al máximo gracias a los
aceites esenciales.

Hoy los aceites naturales pueden in-
corporarse a cosméticos para poten-
ciar su efectividad o servir de terapia.
El masaje Ayurbeda (medicina tradicio-

nal hindú) es la combinación armónica
de cuerpo y mente. Mezcla de aceites,
sales, limos de chocolate y nuestra res-
piración en consonancia con la
esteticista, formarán el tándem perfec-
to de equilibrio emocional y físico.

Prueba la experiencia del masaje
Ayurbeda y conduce tu cuerpo a un es-
tado general de bienestar, aliviando
estrés y aportando a tu organismo una
dosis extra de energía. Ayurbeda� res-
pira lo último para los sentidos.

Jessica Casado
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Hipoteca inversa
Dues  ent i ta ts  f inanceres
espanyo les ,  Ca ixa  Ter rassa  i
Ibercaja, han començat a oferir als
seus clients la hipoteca inversa,
que no es tracta de comprar un
habitatge, sinó que es parteix que
algú que ja té una propietat i una
pensió petita pugui acudir a una
entitat bancària i cada mes rebre
diners a costa d�aquesta propietat.

Preu de l�habitatge
Segons l�estudi �Una llarga fase
d �expans ió  de  l � economia
espanyola�,  e laborat  pe l  Banc
d�Espanya, una correcció en el preu
de l�habitatge de «certa entitat»
provocar ia  un descens  de les

dec i s ions  de  despesa  de  les
famí l i es ,  l es  prop ie ta ts
immobiliàries de les quals repre-
senten el 75 % de la seva riquesa
bruta, especialment si aquesta
cor recc ió  ve  assoc iada  a  un
augment de certa magnitud en els
tipus d�interès i a una deterioració
de la generació d�ocupació. El
document est ima que aquesta
sobreva lo rac ió  respon a
determinats factors, com l�augment
de la renda bruta disponible de les
llars, amb un creixement del 3 %
anua l ,  e l  descens  de l s  t ipus
d�interès dels préstecs hipotecaris
en gairebé mig punt percentual a
l�any i l�augment de la demanda per
part d�immigrants i turistes.

Pujada
D�acord dades de l�Informe Anual
d�Habitatge Nou i Usada realitzat
per Tasamadrid, el cost mig de
l�habitatge a Espanya aquest últim
any ha sofert un increment mig del
16 %. Aquest creixement ha estat
més moderat respecte al registrat
els anys anteriors el que apunta
una tendència a la contenció dels
augments en el preu dels pisos.
Tasamadrid, estima que per a 2006
el creixement serà del 10 % a nivell
nacional.

Medi ambient
Els  min istres responsables en
matèria d�habitatge i urbanisme

dels 25 Estats membres, a més de
Bu lgàr ia ,  Roman ia ,  Croàc ia  i
Turquia s�han reunit en Bristol,
Anglaterra. En aquesta trobada, els
ministres van aprovar la cridada
�Dec la rac ió  de  Br i s to l �,  un
document polític que defineix els
criteris que, segons la UE, ha de
tenir una ciutat per a ser conside-
rada sostenible: amb un bon nivell
econòmic ,  a l ta  ocupac ió ,
integradora, amb bons serveis i bé
connectada. A més, respectuosa
amb e l  med i  ambient ,  bé
dissenyada i construïda i en la qual
els ciutadans participin directament
de  les  dec i s ions  de l s  seus
representants.

Jordi Monton
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Passaport

La Pilar Domingo Castells te 38 anys, ca-
sada amb el Sigui i amb dos fills, Cristina,
de 7 anys i Marc de 4. La seva família viu
a Olesa però ella està a Weingarten/Baden,
a una hora d�Stuttgart, vint minuts de
Karlsruhe i a mitja hora de l�Alsasia fran-
cesa on hi va a menjar o a comprar
productes francesos.

Quants anys fa que ets fora
d�Olesa?
Ja seran 18 anys.

Quina feina fas?
Sóc secretaria comercial en una empresa
que exporta pegamentos (coles) a
Espanya, Portugal i Sudamèrica. Soc res-
ponsable de tots el països de parla hispa-
na. A la feina hi vaig amb bicicleta i trigo
deu minuts. La meva bicicleta té un remolc
a darrera i allà porto els nens. Al matí porto
a la Cristina a l�escola i al Marc el deixo a
la guardaria. Seguidament me�n vaig a
treballar.

Com és un dia de feina?
Treballo 8 hores al dia però amb un horari
flexible, vol dir que puc entrar des de les
7 a les 9.30 h., tinc 45 minuts per dinar
(puc agafar-me més temps, si vull) i a
partir de les 16 h. ja puc plegar. Quan se
m�acumulen hores extres, em puc quedar
a casa o puc fer més dies de vacances (tinc
6 setmanes a l�any).

Amb quins problemes et trobes
diàriament?
Problemes, cap. Organitzar la família i la
feina, però el meu marit m�ajuda molt. El
meu marit treballa només pel matí (es
fuster) i a la tarda recull ell els nens i està
per la tarda a casa amb els nens. Fa de
taxista ja que els nens tenen moltes
activitats i els ha de dur i anar a recollir:
música, gimnàstica competitiva, coral, etc.

Com portes això de tenir la
família, els amics i la teva terra
lluny?
Ho porto molt bé. Em trobo molt a gust
aquí. Parlo sovint amb la meva família i

de dos a tres cops a l�any anem a Olesa i
compro productes que aquí no els trobo.

Es troba a faltar Olesa?
Certes coses com l�ambient dels carrers,
certs menjars i un millor clima.

La gent és molt diferent a la ca-
talana?
Hi ha de tot. Hi ha gent molt maca, però
gent molt reservada i tossuda.

Què menges cada dia? És bo el
menjar?
Per dinar menjo a la feina. Menjo moltes
amanides o entrepans. Hi ha coses del
menjar alemany que m�agraden molt (les
amanides, els pastissos, les salses) i
també es menja molt a l�estil italià sobre
tot pasta i pizza. Jo cuino amb oli d�oliva i
no amb mantega com es cuina aquí.

Quina és la festa tradicional de la
ciutat?
Hi ha la festa del vi o festa de la cervesa.
Hi ha moltes paradetes on la gent va de
parada a parada a menjar o beure.

Hi ha catalans on vius?
Si, aquí a Weingarten ja som 4 catalanes
d�Olesa. Una olesana viu a mitja hora
d�aquí, a 20 minuts hi ha una catalana de
Barcelona. Aquí a Weingarten també hi
viu una noia de Vitoria, una de Buenos
Aires (Argentina) i una de Cuba. Ens
trobem cada 2 mesos per anar a sopar i
xerrar.

Quins són els teus hobbies?
Canto en una coral un cop a la setmana.
Cantem en anglès: gospel, pop, rock, etc.
També vaig un cop a la setmana a fer
aeròbic.

Quina cosa has portat amb tu a
l�hora de fer el trasllat i la
mudança?
Roba, objectes personals i cartes dels
meus millors amics.

08640

Hoquei patins
S�ha arribat al fi de la primera part
d�una lliga en què hi ha hagut una
gran voluntat, esforç i motivació per
part de tots el jugadors i tècnics per
tal d�aconseguir bones classif i-
cacions. Cal tenir en compte que
l �Olesa ha jugat jugar contra
veritables �gegants� del mont de
l�hoquei patins, doncs ha jugat con-
tra Igualada, Noia Freixenet,
Vilafranca, Vilanova, Capellades, etc.
Tot a ix í  s �ha aconseguit  bona
classificació final. Es la primera
vegada en la curta historia de
l �Hoquei Patins d�Olesa que es
classifica un equip (Prebenjamí �A�)
per la Lliga Preferent de la Federació
Catalana de Patinatge.

Primera victoria
El Futsal Europa ha conseguido ga-
nar su primer partido de liga, impo-
niéndose al Caldes d�Estrac FS por
4-2. Es importante destacar que la
mayoría de jugadores son nuevos
fichajes del club, que le han aporta-
do mayor experiencia y calidad a este
equipo, que seguramente irá de
menor a mayor, por tener tan poco
tiempo juntos.

Esport Olesà
Bàsquet
Xavier Ribatallada es el nou jugador
de l�equip sènior �A� masculí de la
Lliga EBA, que es suma així a les
ordres del entrenador Raúl Caballe-
ro.

Culturisme
L�atleta olesà Josep Camats (160 kg./
Power Olesa) va quedar segon al
Open de Press de Banca de
Catalunya que es va disputar a Lleida
el passat dissabte 17 de desembre.
Al tercer lloc va estar Muhammad
Qabeer (te una cama amputada), i
a la 7è posició, Jesús Ruiz. La pri-
mera dona va ser Isabel Ruiz al 13è
l loc. Als propers dies, Camats
intentarà fer la pista coberta de
Llançament de Pes, el Campionat de
Catalunya Absolut i el de Veterans
(majors de 35 anys).

Els jugadors, l�entrenador Isaac Casanovas i la delegada Tona Cerdeira.

08640
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Per molts anys !

08640

Adrià Albalá Gutiérrez (19), Agustín Collado (45), Alejo Bertoluzza (3), Alfonso Duro González (56), Alicia Fernández Torres (83), Ana Layún i Molina (33), Ana María Matas
Gotsens (75), Angel Bertoluzza (43), Angels González Cano (68), Anna Maria Matas, Antonio Encinas Lucas (79), Antonio Montes Escafena (39), Ariadna Villella Zamora (13),
Balbina Feliú Vendrenas (88), Carles Matas Llesta (79), Carmen Menbrive Pérez (69), Claudio Ramos Vázquez (60), Daniela Gaviria Sánchez (2), Diego Viano (32), Dolors
Camps Dot (48), Dominica Bigorra Figueras, Edgar Ayerbe Almoguera (4), Eduard Pujol Sanjuan (25), Francisco Lozano Gonzáles (74), Francisco Mas Cano (84), Gemma Peña
(26), Gerard Martret Martínez (28), Gemma Simón Bautista, Gerva Rius Alavedra (78), Ildefonso García Martínez (84), Jacint Valls Calsina (16), Joan Escolà Casanovas (46),
Joan Rodríguez (8), Jordi Corominas Ventura (50), Jordi Monton Bonet (42), Jordi Villella Zamora (15), Jorgelina Layún (26), José Fernández Sánchez (69), Josep Graells Gascó
(91), Josep Lluís Amador Teruel (26), Juan Figueras Bonvehí (99), Judith Martínez Català (24), Laura Barea López (22), Lorena Pérez López (10), Lorena Quesada Carrique
(20), Lourdes Quer Pujol (68), Mari Carme Riera Valls (38), Maria Alba Altarriba Taravilla (16), Maria Bermúdez Ruiz (47), Maria Carreras Morales (74), Maria Escrich Callado
(73), María Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno (42), Maria Pino i Bernadas (25), Maria Rosa Carrique Ramírez (44) Maria Rosa Pla, Mercè Segura Badia (38), Meritxell Solà
Rivera (30), Miguel Calvo Lorca (75), Miquel Fenollar Sebastià (83), Montse Cervilla Puga (56), Nerea Montes Cabello (3), Nil Ferreiro Moreno (9), Nil Oleart Playà (13), Nora
Antón (9), Norma Layún (63), Núria Valls Calsina (23), Oti López Ferrera (44), Paquita Ruiz Ruiz (46), Pepita López Gómez (60), Pilar Castillon Prat (26), Pilar Marín Grau (75),
Queralt Coll Puig (17), Raúl Almoguera López (30), Ricard Puyal (9), Rosario Pardo Mora (61), Santiago Viano i Esperanza (2), Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas
(33), Victòria Llimona Castells (78), Victoria Parra Pedrero (25).

Aclariment: Al desembre van fer anys Tona Cerdeira Ribot (34) i Carles Vergara Pujol (76).

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).

El dia
1 de gener de 1917
L�alcalde d�Olesa Jaume Ros Tort, el primer tinent d�alcalde Miquel Guilañà i Joaquim Gomis, en nom i representació de la societat
Hijos de Francisco Gomis Soler, inauguren l�enllumenat elèctric de la vila, a les 5 de la tarda.

1 de gener de 1927
Inauguració del camp d�esports del Centre Deportiu Olesà (al Molí). L�obra no és acabada.

8 de gener de 1924
Mor el metge Francisco Carrera Lamich als 74 anys. Natural de Santa Coloma de Queralt, va exercir tota la seva carrera al carrer
de la Senyora.

15 de gener de 1914
Neva a Olesa. Les temperatures registrades són força baixes.

16 de gener de 1911
Es comencen les obres de millora dels carrers de Sant Antoni i Altures o carrer dels Bassalets. Aquestes millores han de transfor-
mar en camí un petit pas que va del carrer de les Altures a la carretera de Terrassa (carrer de la Verge del Pilar).

18 de gener de 1903
S�ensorra part de la façana de la casa núm. 3 del carrer de l�Església, a causa de la forta pluja que ha caigut aquests últims dies.

18 de gener de 1932
Constituïda la Societat Agrupació Amics del Llibre, composta per 41 socis.

19 de gener de 1925
Comencen les classes a l�Escola d�Arts i Oficis a la plaça de Pi i Margall (plaça de la Cendra), de 7 a 9 del vespre. Les assignatures
són: teoria de teixits, matemàtiques, geometria i dibuix.

20 de gener de 1930
Futbol: l�Olesa és campió. Ahir es va acabar el campionat. Els resultats obtinguts per l�Olesa són: Martorell, 1 � Olesa, 4; Olesa,
2 � Monistrol, 1; Santpedor, 1 � Olesa, 3; Olesa, 1 � Martorell,  2; Monistrol, 3 � Olesa, 3; Olesa, 5 �Santpedor, 0.

25 de gener de 1931
Inauguració de les Escoles Nacionals Ntra. Sra. de Montserrat.

Font: Toni Pérez Solsona, Arxiu Municipal

Guaita!
Des de La Balconada, el barri
més alt i més car de la vila hi
ha una vista preciosa, es veu
tot el poble en una perspec-
tiva digna de la millor de les
fotografies...
Però hem escollit aquesta
panoràmica on el sol il·lumina
Olesa i també les muntanyes
d�escombraries que deixa la
gent més enllà de lo que
normalment es veu.
Que tal si netegem una mica
per allà dalt?

Laura Espejo Gil

Per molts anys

en el teu primer

aniversari

14/12/05

GEMMA,
Per molts anys
de tota la teva
família i que

tinguis molta sort
en la teva carrera.

06 de gener

FELIÇOS 18 ANYS
PER ELS PUBILLOS DEL MES

Gerard Mainar Girona

Jordi Arjona Montserrat

Jordi Monton
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