
08640
Editorial Portada: La Passió

Periòdic mensual d�Olesa de Montserrat - Març 2006 / any 2 / número 16

08640 és un periòdic mensual, gratuït i d�àmbit local. Redacció i coordinació:
Bàrbara Boulocq i Fernando Gigena. Disseny i maquetació: Eduard Llimona.
Fotografies: Jordi Monton Bonet. Dipòsit legal: B-42490-2004. Distribució: Olesa
de Montserrat. Edició: 9.000 exemplars. Imprès a Imprintsa Impressions
Intercomarcals S.A. Per adreçar-nos qualsevol informació i contractar  publicitat
ho podeu fer a través de l�adreça electrònica: periodic08640@hotmail.com,
correu08640@hotmail.com, al tel/fax: 93 772 94 36, o als mòbils: 635 810 173,
690 283 852. L�equip de redacció no es fa responsable de les opinions expressades
en aquesta publicació. Tancament de recepció d�anuncis i informació: el dia 22 de
cada mes.

La Passió d�Olesa
La Passió d�Olesa de Montserrat és un
espectacle teatral d�un poble il·lusionat per
conservar les seves arrels, per mostrar la
creativitat d�una de les tradicions més
antigues dins d�un futur canviant, amb un
concepte que va més enllà del drama sa-
cre. L�espectacle de La Passió no és només
una gran representació teatral, és la força
dels olesans i olesanes que treballen
desinteressadament per plasmar dalt de
l�escenari l�herència de quasi 500 anys
d�història.

Les primeres notícies documentals de La
Passió d�Olesa es remunten a l�any 1538,
s�inscriu així en la més genuïna tradició
d�arrel medieval. Aquestes manifestacions
s�han anat perpetuant al llarg dels segles,
no només a Olesa sinó a molts indrets
d�Europa.

El text, que ha estat sempre en català, és
obra de Joan Povill i Adserà, poeta i
dramaturg olesà. La Passió es representa
en un teatre de nova planta dissenyat per
l�arquitecte Joan Baca l�any 1987, després
que l�incendi de l�any 1983 destruís el teatre
on, des de mitjan anys 50, es representava.
El Nou Teatre de La Passió està format per
una sala amb capacitat per a 1.499
espectadors acomodats en una sola planta,
a més del fossar de l�orquestra per a 50
músics. Compta també amb un dels
escenaris més grans d�Europa, amb una
superfície de 782 m2, una boca de 31 metres
d�amplada i 7 metres d�alçada.

El quasi miler de persones que
desinteressadament, amb il·lusió i des de
l�anonimat, s�esforcen cada any per oferir
les representacions, són la prova que La
Passió d�Olesa és un esdeveniment social
de primer ordre. Aquest fet va quedar
demostrat el 16 d�abril del 1996 quan La
Passió va batre un rècord d�abast mundial
en reunir 729 actors simultàniament en es-
cena.

L�any 2002 la Generalitat de Catalunya va
concedir La Creu de Sant Jordi a La Passió
d�Olesa de Montserrat, en reconeixement a
tants anys de treball i entrega de tot un
poble per mantenir viva una de les
manifestacions de teatre popular més
antigues i importants d�Europa.

Aclariment
A l�Editorial del mes de febrer algunes dades
no eren correctes. El dijous gras va ser el
23 de febrer i el dimecres de cendra, l�1 de
març. Moltes gràcies a tots els que han
trucat per aclarir aquesta informació.
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L�actual equip de direcció format per
Xavi Povill, com a director artístic,
Dolors Martínez, Pilar Puimedon i Raül
Diaz, està realitzant un gran treball

per a la millora del primer acte de La
Passió. Un nou concepte escènic que
dinamitza i dóna protagonisme a tot
un recull d�accions secundàries que

s�introdueixen en l�acció principal,
donant continuïtat a tota la línia na-
rrativa i ampliant la informació dels
ritus i costums de l�època.

També s�estrena �La vall dels lepro-
sos�, una escena que per diferents
dificultats tècniques i escenogràfiques
no s�ha representat des de fa més de
quaranta anys. Amb aquesta escena,
que en l�actualitat està protagonitzada
per dones, s�aconsegueix potenciar els
papers femenins, en una obra amb
marcada mancança de papers per a
les dones.

Una Passió més dinàmica i especta-
cular quant a moviment de masses i
a representacions corals, i amb una
dramatúrgia més fluida i directa que
dóna continuïtat a l�argument i
connecta les diferents escenes.

L�objectiu principal del nou equip
directiu és fer un treball profund amb
els actors, perquè, encara que siguin
aficionats, ofereixen una representació
pròpia de professionals. No s�ha
d�oblidar mai, doncs, que els actors,
la tramoia, els tècnics i tots el
col·laboradors que participen en La
Passió d�Olesa de Montserrat, són
aficionats (perquè no viuen
econòmicament del teatre) però són
també grans professionals per la seva
il·lusió, dedicació i esforç personal per
oferir una obra digna i espectacular
en cada representació.

Per a més informació:
tel. 93 778 10 09
(tardes de 5 a 9 hores)
a/e: info@lapassio.com

Il·lustració: Garbi (www.garbikw.com)



L�informatiu

0864002

Concurs
Amb motiu de la celebració del Dia In-
ternacional del Llibre Infantil i Juve-
nil, la Biblioteca participa en un
concurs, dirigit a tots els nens i nenes
de pr imària,  per escr iure la
cont inuació del  conte de Hans
Christian Andersen «La princesa i el
pèsol». Aquest concurs l�organitza
l�OEPLI (Organización Española para
el  L ibro Infant i l  y Juveni l) ,  i  a
Catalunya concretament el Consell
Català del Llibre per a Infants i Joves.
Els treballs s�hauran de presentar a la
biblioteca com a màxim fins el dilluns
3 d�abril.

Carrer Indústria
Els avançats treballs d�urbanització al
carrer Indústria deixen entreveure la
nova fisonomia d�aquest sector, que
inclourà la nova escola Sant Bernat,
e l  pavel ló esport iu adjacent,
l�ampliació de la residència d�avis San-
ta Oliva, més zones verds, una nova
rotonda de distribució del trànsit, i la
possibilitat de construir fins a 276
habitatges, 26 dels quals seran de
protecció oficial.

Voluntaris per la llengua
El Servei de Català d�Olesa organitza
el  programa �Voluntar is per la
Llengua� per segon any consecutiu.
Aquest programa posa en contacte
persones catalanoparlants voluntàries
que puguin destinar una hora a la
setmana a conversar en català (durant
10 setmanes) amb alumnes dels
nivells orals dels Cursos de català.
També hi poden participar persones
que tenen un coneixement passiu de
català i els cal practicar. L�objectiu és
ajudar- los a adquir i r  f lu ïdesa i
seguretat. Les persones que vulguin
prendre part en el  programa
�Voluntaris per la llengua� poden
adreçar-se al Servei de Català (a la
planta baixa de l�Ajuntament) al matí
de 10 a 14 h i a la tarda, el dilluns i el
dijous, de 17 a 19 h. El telèfon és el
93 778 00 50 (ext. 2013) i l�adreça
electrònica, olesa@cpnl.org

Teatre
El passat diumenge 19 de febrer la
secció de teatre de la EC d�Olesa, va
representar al Ateneu Adrianenc de
Sant Adrià de Besòs, la comèdia de
Marc Camoletti «No et vesteixis per
sopar». El públic del Ateneu va aplau-
dir en diverses ocasions la bona
interpretació dels joves actors, en
dues hores molt distretes i divertides.

Exposició
El passat 19 de febrer es va inaugurar
amb gran èxit la primera exposició en
Olesa de l�artista Gabriel Salines.
�Visceral love», tal el nom de la
mostra, consta d�una primera part
amb il·lustracions de gran format
inspirades en textos de Federico
García Lorca i una segona part forma-
da per acrílics sobre tela, en la qual
es pot veure des d�un autoretrato de
l�artista (il·lustrador d�aquest periòdic)
a paisatges barrocs replets de símbols,
tot això en clau de pop art molt
influenciat pel graffiti americà i el
còmic underground. L�exposició podrà
ser visitada fins al 12 d�aquest mes
en L�antiga, c/Mallorca, 56.

Atur
Olesa és el municipi on, percen-
tualment, hi ha més persones aturades
al Baix Llobregat Nord. La mitjana co-
marcal de persones sense feina és de
7.9% mentre que a la v i la e l
percentatge d�aturats és del 10.5%.

Biblioteca
L�Ajuntament ja ha posat en marxa la
c inquena fase del  projecte de
construcció de la Casa de Cultura que,
en aquest cas, preveu l�ampliació de
la biblioteca i l�adequació del soterrani
de l�edifici i de l�auditori. Les obres
contemplen l�ampliació de la bibliote-
ca que, un cop enllestits els treballs,
disposarà d�una planta més i que, per
tant, pràcticament doblarà l�espai que
té en l�actualitat. Aquesta fase del
projecte també contempla la
finalització de les obres de l�auditori, i
l�adequació de la planta soterrània de
l�edifici que haurà d�acollir l�Arxiu
Històr ic i  Administrat iu,  que
actualment es troba emplaçat a
l�Ajuntament.

Via pública
La Regidoria d�Obres i Serveis està
realitzant diverses actuacions de
millora a la via pública. L�actuació més
destacada s�està portant a terme a la
zona dels Closos on s�estan  instal·lant
arquetes sifòniques per tal d�eradicar
definitivament les males olors que
pateixen els veïns d�aquest barri.
D�altra banda, s�ha instal·lat un fanal
a l�entrada a la urbanització de Ribes
Blaves. Aquesta il·luminació resol els
problemes existents fins ara en quant
a la il·luminació d�aquest sector que,
en tractar-se d�una entrada directa des
de la carretera que va a Terrassa i que,
a més a més, es troba molt propera a
un revolt, resultava perillosa per als
conductors.

Caravana
A la 12º Caravana de productes
higiènics pel poble sahrauí, s�han
recollit 792 kg. de productes a la vila:
370 kg. de gel, 333 kg. de xampú, 51
kg. de sabó, 38 kg. de joguines i 1200
escombres. ACAPS Olesa vol agrair als
qui han col·laborat amb aquesta ca-
ravana: CEIP Josep Ferrà i Esteve,
CEIP Montserrat, CEIP Sant Bernat,-
CEIP-Olesa, Mares Escolàpies-Llar
d�infants, Escola Povill,  IES Daniel
Blanxart, Plaça del Mercat, Olesa
Ràdio, Campanya del  Somriure,
Periòdic 08640, Impremta Prat, Unió
de botiguers i l�Ajuntament.

Inundació
Les torrencials pluges de febrer han
afectat a més de 160.000 persones en
els campaments de refugiats sahrauís.
La meitat dels habitatges han quedat
destruïdes, com així també la major
part dels hospita ls,  col · legis,
guarderies i centres de salut, el que
provoca un alt risc d�epidèmies. Les
necessitats immediates i urgents són:
17.000 haimas, medicaments i
aliments. En aquest sentit, ACAPS
Olesa muntarà el proper diumenge 19
una haima a la Plaça de l�Oli on és
faran diverses activitats per recollir
fons per aquesta causa. Si voleu
col·laborar, hi ha dos números de
compte: Caixa Manresa: 2041 0092
0600 4000 7200, i La Caixa: 2100
1019 6902 000 76 113 (Inundacions
Campaments Sahrauís). També per
col·laborar amb medicaments podeu
trucar al tel. 93 778 27 66.

Bloc Olesà
El Bloc Olesà va celebrar una
assemblea el passat 10 de febrer a la

Casa de Cultura, en la que va fer un
repàs dels temes que, en el seu parer,
van causar el trencament del pacte de
govern tripartit i el �desgovern� que
diu hi ha al municipi. El regidor Sal-
vador Prat va explicar alguns dels te-
mes que han provocat, al llarg de la
legislatura, i d�entre els temes més
controvert i ts,  va destacar
especialment el pla de mobilitat, la
cessió dels terrenys per a la nova
escola Sant Bernat, la reparcel·lació
de Cal Caldi i el pressupost municipal
per al 2006.

Intent de robatori
El passat 14 de febrer un home va en-
trar a la botiga Ardeco�s mostrant una
carpeta de recollida de signatures. La
propietària, Mercè Gil s�hi ha negat i
l�individu ha fet veure que sortia de la
botiga, però en realitat s�havia quedat
dins. Ha esperat que la Mercè entrés
a la rebotiga per ficar-se dins el taulell
i obrir el calaix, però ella s�havia
adonat i finalment, l�home va escapar
sense portar-se res. Aquest no és el
primer cas i des de la policia local han
dit  que no s �havia produït  cap
denúncia.

Nova campanya
L�Ajuntament ha posat en marxa una
campanya de sensibilització ciutadana,
amb c inc l ín ies d �actuació; e l
reciclatge, el civisme, la neteja viària,
l�estalvi d�aigua i la utilització de la

Fernando Gigena

Jordi Monton
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Miriam Prats Murcia (24 anys) és una noia activa, responsable i amiga dels
seus amics. Se sent bé ensenyant a la gent a l�Escola d�Arts i Oficis, la qual
compagina bé amb els seu altre treball d�informàtica. El seu temps lliure
fuig de la tecnologia i busca tranquil·litat a la muntanya. Tot el dia ocupada
i encara troba temps per gaudir de l�oci amb els seus amics, al local que
tenen, �la Ksa�. No es sent definida amb cap tribu urbana, encara que li
agrada la música que després et fa reflexionar. Li preocupa la diferència de
gènere i els problemes que això comporta. Poc conformista i en busca de
noves metes, és feliç amb el que té.

La pubilla de desembre
deixal ler ia. Amb el lema �Olesa
m�agrada� la campanya contempla la
col·locació de pancartes a diferents
indrets de la vila i l�edició de tríptics
informatius específics.

Ampliació
Les obres d�ampl iac ió del  CAP
començaran el proper més de març,
després de l�aprovació del projecte, la
inversió de la Generalitat (al voltant
d�un mi l ió d �euros),  fa l tava la
modificació puntual del Pla General
que permetés edificar una planta
addicional a l�actual CAP per tal que
es pogués iniciar el procés de licitació
de l�obra. Des de l�Ajuntament confien
en que les obres puguin ser
recepcionades a finals d�any.

Parc de l�Estatut
El dilluns 6 de març comencen les
obres al Parc de l�Estatut (al final de
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Dones
El dimecres 8 de març se celebra a
tot el món el Dia Internacional de
la Dona per recordar les que van
ser pioneres en la demanda per la
igualtat de drets i oportunitats.
Segons Rosina López Vigil, presi-
denta de la Federació de Dones per
la Igualtat del Baix Llobregat,
�aquest dia serà un dia de trobades
i per viure entre nosaltres, les do-
nes�. La també presidenta de
l�Associació de Dones i Progrés
d�Olesa destaca que �la dona fa de
pont a la societat, al cercle fami-
liar, social i laboral, per això la
importància d�aquest dia, encara
que també és important el treball
amb homes, cosa que ens permet
convertir-los en els nostres aliats�.
La dirigent diu que aquest dimarts
8 de març �ha de servir-nos per ce-
lebrar el que s�ha fet i per posar-se
a treballar en el que falta per fer en
favor de la igualtat d�oportunitats
per a les dones� i convida �tota la
societat a treballar per i amb les do-
nes, perquè ajudar una dona és
ajudar tres generacions�. Rosina ex-
plica que �l�intercanvi entre dones
d�altres comunitats serveix per
acostar-nos i conèixer-nos més en-
tre les dones, per l luitar pels
mateixos objectius�. Per això, el 8
de març, la Federació i l�Associació
rebran la visita d�una delegació de
Castella-La Manxa, amb la qual vi-

la Rambla) i no es podrà aparcar en
aquest solar des del dissabte 4 de
març. Les obres tenen una durada de
quatre mesos i consistiran en executar
el projecte d�urbanització del parc que
serà al·legòric a l�estatut.

Cursos
La Fundació Escola Municipal d�Arts i
Oficis inicia aquest mes de març dos
cursos nous. El dimarts 7, el del
programari lliure Linux, i si us falten
idees per Cuinar el peix, no us perdeu
el  mòdul que farà Jordi  Torras,
cuiner del Tastafins, els dimarts
d�aquest mes.

sitaran Barcelona i Montserrat en un
marc de convivència.

Agenda
En el marc del Dia Internacional de
la Dona, la Federació de Dones per
la Igualtat del Baix Llobregat, la
Diputació i el Consell Comarcal par-
ticiparan en les Jornades sobre la
dona que es duran a terme a
Martorell el dissabte 4 de març.
Per altre banda, aquestes tres
entitats organitzen el II Congres de
les dones del Baix Llobregat, els
dies 5 i 6 de maig.
Per últim, el dissabte 11 a les 22 h
es farà el 12è sopar commemoratiu
pel Dia Internacional de la Dona al
Cafè del Centre. Els tiquets es po-
den aconseguir a la Perruqueria Pi-
lar, al c/ República Argentina, 9 (tel.
93 778 34 94).

Jordi Monton

Jordi Monton
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Correu
Periples d�ahir i d�avui
Fa temps vaig llegir una obra que
tractava sobre la santa paciència que
un home havia de tenir per arreglar
uns papers, tràmits per als quals,
segons ell, trigaria un dia. Recordo
que, quan arriba al poble, passa per
casa d�un amic de tota la vida i li
comenta que es veuran per sopar,
ja que al matí ha d�anar a veure el
notari i un advocat i que a mitja tar-
da haurà acabat les gestions. L�amic
li pregunta on dormirà, i la resposta
és: �per una nit, ja dormiré a l�hotel
del poble�.
Quan sent aquesta resposta, rient,
el que viu al poble i sap com funcio-
nen les coses, li comenta que
prepararà l�habitació de convidats.
Espantat, li increpa dient que no n�hi
deu haver per tant. Si no recordo
malament les gestions es van
allargar un mes. L�obra en qüestió
es diu Vuelva usted mañana. Els
temps s�han modernitzat, però no
han canviat tant. Antigament et
feien perdre el temps i la paciència;
actualment, a part d�això, perds
també els diners.
Per assumptes relacionats amb un
accident de trànsit sense gaires
conseqüències porto des d�ahir
trucant a tot tipus de telèfons, més
de tretze, cap dels quals era gratuït.
Avui en dia, a l �era de la
comunicació, jo creia, foll de mi, que
podria fer els tràmits còmodament i
amb un sol número de telèfon. Fals.
De tretze trucades que he fet, més
de 4 han estat a línies 902 de
telefònica. Aquestes trucades són
més cares del que és normal perquè
una part de la facturació de la tru-
cada va a parar a l�empresa on tru-
ques.
Tot comença amb una agradable
melodia i una veu com de línia
eròtica que s�insinua dient: «nues-
tras líneas están ocupadas, no se
retire y uno de nuestros agentes le
atenderá en breves momentos». El
que desconec és en quants
d�aquests «breves momentos»
m�atendran, ni quant dura cada
«momento», però de fons, rere la
meravellosa melodia d�estil chill out,
es va sentint la caixa registradora
facturant els «momentos». Bé, un
cop han passat els moments i quan
ja comences a fer un duet amb
l�alegre melodia chill out, el famós
«agente» t�atén però, curiosament,
aquest «agente» torna a ser una
altra veu enllaunada de porno star

La Columna de l�Ivan
que interactua amb nosaltres o bé
amb la veu o bé amb el teclat del
teu telèfon.
Si provem d�interactuar (paraula de
moda aquest mes) mitjançant la
veu, ens trobarem que quan et
demana el DNI ja no saps què dir:
�Cuarenta millones seiscientos cin-
cuenta mil....�, �Cuarenta, sesenta
y cinco...�, �Cuatro, cero seis, cin-
co.� Escolteu, ho he provat de totes
les maneres, fins i tot li he dit: �Cua-
tro kilos de patatas, y dos de cebo-
llas de Figueres.� Res, ni del dret ni
del revés. He tornat a trucar, he
mantingut una relació acalorada
amb la dona biònica de la línia
eròtica i he agafat l�opció del teclat
telefònic. �Pulse el boton 1 si su op-
ción es X.� �Para la opción Y pulse
2.� Arribat aquest moment recordo
els meus avis i penso com s�ho feien
ells sense Play Station ni mòbils per
a subsistir, si per a fer aquestes co-
ses hom ha de tenir una diplomatu-
ra en informàtica avançada.
Bé, quan ja havia pitjat totes les
tecles del telèfon, resulta que en una
ocasió era massa d�hora per parlar
amb qui necessitava; en una altra,
estaven tots els agents ocupats i
havia de trucar més tard; en una
altra, la més comuna, resulta que
havia de trucar a un altre número
902, evidentment. La qüestió és que
una gestió àgil i còmoda m�ha
comportat més de tres hores de
trucades a asseguradores, mútues,
empreses i d�altres organismes.
Des d�aquí vull donar gràcies a qui
es dedica a fer-nos la vida més
còmoda. Parlo dels fabricants de
sofàs, perquè una altra cosa no, però
de còmode al sofà de casa s�hi està
moltíssim.
Ara bé, la gent que s�inventa aquests
diagrames de fluxos per a fer els
tràmits «àgils i dinàmics»... sense
vostès no sé on aniríem. Bé, sí que
ho sé, acabaríem fent cues inaca-
bables i arribant a la finestreta
perquè un funcionari poc motivat
ens digués la famosa frase de «Vuel-
va usted mañana».
Vull dedicar la secció d�aquest mes
a una amiga de Sabadell: Marta, que
la tempesta passi ràpidament, que
el vostre vaixell arribi a bon port i
pugueu gaudir del vostre fruit amb
l�amor que us mereixeu.

Iván Carreira

Vivienda?
Mi escrito es en relación a una carta pu-
blicada el mes pasado sobre las vivien-
das asistenciales. Es indignante ver como
el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat
y la Regidoría de Servicios Sociales es-
tán rehabilitando y dedicando viviendas
a personas con problemas. ¿Qué clase
de problemas? Porque si no es suficien-
te problema que, del día a la noche, tu
hermano se haya quedado parapléjico
después de un accidente de tráfico, ¿qué
tiene que ocurrir para que el Ayunta-
miento te eche una mano frente a tal
situación?
No estoy pidiendo una limosna sino re-
clamando un derecho que debemos te-
ner como ciudadanos: Una vivienda
adaptada para su situación actual, ya que
es bastante duro todo como para aña-
dirle más barreras a su nueva vida.
Da mucha impotencia ver cómo necesi-
ta ayuda para acceder a casa, aunque
siempre ha tenido y tiene amigos que le

han ayudado a sobrellevar el problema
de las barreras arquitectónicas.
Gracias al Alcalde por habernos atendi-
do: no se dignó ni a visitarnos.
S. Cobo
 
Diari d�un cotxe abandonat
Hola, sóc un Seat Ibiza de color verd i a
principis de gener del passat 2005, el
meu amo em va abandonar darrere del
cementiri vell. El febrer del 2005, un veí
va parlar de mi a la Policia Local i em
van ficar una «enganxina» que deia:
Vehicle abandonat en tràmit de retira-
da. El mes de maig, el mateix veí li va
recordar a la Policia que la «enganxina»
m�havia caigut i jo encara era allà
abandonat; li van dir que el tràmit de
retirada era d�un parell o tres de mesos,
però que hi tornarien a ficar-me una altra
«enganxina». El setembre del 2005, el
veí va entrar a la pàgina web de
l�Ajuntament i hi va deixar un escrit
parlant de mi. Al cap d�uns dies li va
respondre l�il·lustríssim senyor alcalde de
la nostra vila dient-li que començaven a
fer la retirada dels cotxes que feien més
nosa, però que tornaven a prendre nota
del vehicle i agraïa la seva ciutadania i

col·laboració. Ara, a mitjan febrer del
2006, ja fa més d�un any que sóc aquí,
abandonat, ocupant una plaça
d�aparcament perquè ningú no s�ocupa
de mi. Si us plau, solucioneu el meu
patiment.
PD. Pot ser que l�operari de la grua sigui
al·lèrgic al color verd?
Juanan, 30, L�estació

Brossa
Al regidor de cultura, senyor Tomás
Sánchez Montoya:
Com vostè sap, distingit senyor, el gran
artista català Joan Brossa va
instal·lar una de les seves obres
conceptuals en el nou edifici de la
biblioteca d�Olesa, inaugurat ja fa una
dècada. El racó on es troba aquesta
instal·lació es conegut amb el nom
d�»espai Brossa».
Des de fa molts anys, en aquest
equipament cultural emblemàtic, digne
representant, els usuaris han de patir les

incomoditats que deriven d�una
insuportable pudor a aigües fecals.
Aquesta ferum repugnant, que ha atrofiat
més d�una pituïtària, fa que molts
ciutadans pensin que associar la paraula
brossa a la biblioteca és un encert
inqüestionable.
La situació, aquest hivern, ha arribat a
límits insuportables, exquisit
mandatari, perquè la contaminació ha
provocat més d�un mareig i, entre els
empleats que han de patir
permanentment les olors s�han trobat
dues embarassades, un estat que com
deu conèixer és natural entre dones en
edat fèrtil. Fins i tot, alguns usuaris han
recollit signatures per tal de fer-li arri-
bar la més enèrgica queixa. Però,
paradoxalment, haig de reconèixer que
la principal víctima d�aquesta situació no
són ni els treballadors, ni els avis que
van a llegir el diari, ni els estudiants, ni
els lectors, ni els nens que en bon nom-
bre gaudeixen de la secció infantil. La
principal víctima és vostè mateix, hono-
rable regidor. Quina crueltat fer-li aguan-
tar el tipus en els lluïts actes culturals
que organitza amb aquella terrible pu-
dor a merda. Pobre regidor! Els ciutadans
poden queixar-se, però vostè no. Malgrat

Jordi Monton
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Passaport
En Josep Bel Prades té 29 anys, solter i ha
fet EGB, BUP i COU al Daina. És tècnic
informàtic i ha fet tots el seus estudis de
quiromassatge a acadèmies privades de
Barcelona. La seva mare és l�Anna Maria
que té la botiga l�Espígol al carrer Jacint
Verdaguer.

Quants temps fa que ets fora
d�Olesa?
Aquest mes de gener tot just ha fet tres
anys.

Per què vas marxar a Andorra?
És una elecció que fas en un moment donat
a la vida. Marxant, matava dos ocells d�un
mateix tret: aprofitar una bona oportunitat
laboral i emancipar-me. Andorra és
suficientment a prop per no haver de re-
nunciar a res de la meva vida catalana,
per tant, el salt no és gens vertiginós.

Quina feina fas?
Sóc quiromassatgista al centre termolúdic
Caldea.

Com és un dia de feina?
Un dia ple de tractaments, des de qualsevol
tipus de massatge tradicional, orientals
com el shiatsu o el tailandès, fins a
tractaments bàsics de bellesa com podria
ser una aplicació de fangs o un píling cor-
poral. És entretingut perquè, amb la gran
varietat de tractaments, cap dia és igual a
l�anterior. Els clients, la gran majoria dels
quals són nous cada dia, també fan diferent
l�endemà.

Amb quins problemes et trobes
diàriament?
No existeix cap barrera religiosa o cultural
al país on sóc. Fer-me entendre amb els
clients estrangers que no saben anglès,
com poden ser la majoria de russos, és
l�únic �maldecap� que tinc.

Com portes això de tenir la
família, els amics i la teva terra
lluny?
Al començament és dur, i no per tenir a
tothom lluny, sinó pel simple fet de viure
a Andorra, cosa que, tot i la proximitat
geogràfica, no és gens fàcil. Per a la gran
majoria de la gent, se�ns fa difícil estar tan

envoltat de muntanyes i fronteres. De totes
formes, poder baixar dos dies setmanals
a la teva terra, fa que es porti millor. No
tens per què perdre el contacte amb els
teus.

Es troba a faltar Olesa?
Es troba a faltar la llibertat que un territori
de muntanya tan petit no et dóna, com
anar quan vols a Barcelona, menjar-te una
paella a Sitges o passejar per la platja de
Vilanova. Olesa és perfecta per anar a dor-
mir i per passejar amb el 4x4 pel carrer
Jacint Verdaguer.

Et diverteixes a Andorra?
Em diverteixo �lo� just. Andorra no és el
lloc ideal per sortir de festa, és un país
dels tradicionals, dels que dorm de nit i
desperta de dia. M�agradaria poder practi-
car més aficions, com jugar al bàsquet,
però pels horaris de la feina, de moment,
no és possible.

Penses tornar?
És la mateixa pregunta que es fa la meva
parella, que viu a Barcelona. De moment,
segueixo sense plantejar-m�ho d�una ma-
nera ferma.

Què menges cada dia? És bo el
menjar?
La gastronomia a Andorra és mediterrània
total, no crec que un català trobi cap
diferència entre menjar a Andorra i menjar
a Barcelona. Normalment, però, menjo a
casa el que tinc temps de cuinar, que
tampoc és gaire.

Quina és la festa tradicional de
la ciutat?
La que més gent arrossega i agrada més
és la Festa Major de St. Julià de Lòria, per
sobre de qualsevol festa nacional, on el
�campi qui pugui� està a l�ordre del dia.

Hi ha catalans on vius?
Bastants, suposo que devem ser la majoria
dels considerats espanyols a Andorra. La
quota d�olesans tampoc queda reduïda a
mi.

Què et vas emportar a l�hora
de fer el trasllat i la mudança?
La roba i un televisor, que són les úniques
coses que fan que puguis anar pel món
sense que et senyalin amb el dit. Els luxes
van arribar més tard.

Com et comuniques amb la
teva família?
Amb la meva família hem anat reduint el
contacte fins arribar a una trucada de
telèfon setmanal i, tenint en compte que
em veuen quasi bé cada setmana, jo crec
que ja és suficient. Diria que ja ni se
n�adonen de quan marxo o torno.
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la pesta ha de mantenir-se impertèrrit.
Quin sacrifici! No sé si el poble d�Olesa
se�l sabrà valorar. I a sobre, alguns
desalmats diuen que la política cultural
de l�Ajuntament és una porqueria i han
motejat la biblioteca com «l�univers
caca». Quina injustícia! Així doncs, excels
polític, per evidents motius d�higiene i
salut pública i pel seu bon nom i benestar,
prego tingui a bé corregir la situació.
D�aquesta manera no es repetirà l�episodi
verídic de què vaig ser testimoni: a la
biblioteca es celebrava una conferència
i en lloc destacat es situaven el ponent i
vostè mateix. Un usuari va entrar des
del carrer i va exclamar: «hòstia! quina
pudor a merda!» Un altre, tot seriós, va
respondre: «Caram, el regidor ja s�ha
tornat a cagar». Amb el convenciment
que comprendrà les raons exposades,
quedo a l�espera de les seves obres que
no de la seva lluïda prosa.
Respectuosament,
Daniel C. Fernández

Resposta al Sr. Martells
A la meva carta publicada a l�edició de
gener anomenava el POI (Partit Olesa
Independent) com a dreta olesana i
vostè, a l�edició de febrer, es queixa de
l�etiqueta al·ludida. Identificar el POI
amb la dreta olesana pot ser erroni, però
en cap cas és gratuït, tampoc interessat.
L�etiqueta es fonamenta en tres
evidències de caràcter social.
La primera és el fet que vostè, últim
batlle de l�època de la dictadura,  sigui
un dels fundadors del partit. La segona
rau en com veiem, com entenem i com
valorem les actuacions dels altres. La
tercera es deu a una certa correlació de
forces (vots). Vostès tenen resultats
magnífics quan el PP no es presenta a
les eleccions locals i davallen quan ho
fa.
Aquestes raons, que podríem dir-ne
sociològiques, no són veritats
científiques i sí percepcions subjectives.
Com que aquestes últimes, encara que
molt esteses, poden ser equivocades, el
més honest és demanar disculpes.
I li demano disculpes per dues raons: La
primera, i més important, perquè vostè,
i potser altres, s�han sentit molestos. La
segona perquè en cap cas l�objectiu de
la carta era el de molestar.
Agraeixo el to, sempre correcte, de la
seva carta, alhora que em reconforta el
fet que alguns no vulguin ser confosos
amb el que s�anomena dreta. Finalment,
i respecte de les meves connotacions
polítiques, no amago ser un militant
d�allò que s�anomena esquerra, tot i no
haver militat mai en cap partit, ja que
no suporto l�ofec de les estructures
partidistes. És pública la meva implicació
en els projectes d�esquerra que,
malauradament, aquí a Olesa, no arri-
ben gairebé mai al govern. Rebi una cor-
dial salutació.
Nacho Pinedo Gonzalez

La finalitat perseguida justifi-
ca sempre els mitjans
utilitzats per assolir-la?
Començarem contestant directament a
la pregunta: No, un No rotund. Fa massa
temps que hi ha masses persones que
es dediquen a la política, ja sigui a nivell
estatal, nacional o municipal  i que bus-
quen aconseguir la popularitat i els vots
(lògicament) calumniant i degradant a
l�adversari polític que més que adversari
passa a tenir la consideració de contrari
i fins i tot enemic.
Ho fan personatges com en Rajoy, en
Zaplana, l�Acebes... quan fan el que fan
i diuen el que diuen per aconseguir, algun
dia, esperem que molt llunyà, guanyar
unes eleccions. És igual que això suposi
enganys, que pugui generar
enfrontaments entre pobles.. sembla que
tot val a l�hora per estar present a la
vida publica i perpetuar-s�hi.
A Olesa aquestes actituds també hi són.
I el que és més greu, dia a dia van
augmentant d�intensitat. Certes perso-
nes, volen guanyar protagonisme i

suposem, també, les properes eleccions
tractant públicament a d�altres polítics
d�Olesa d�incompetents, d�incapaços, de
mentiders, de corruptes i moltes coses
més.
Fins hi tot,  si  les resolucions dels jutges
no els donen la raó també carreguen con-
tra aquests, perquè �ells� i només �ells�
són coneixedors de la veritat absoluta.
Només �ells� saben i per tant poden
imposar el que és bo pel poble i el que
és dolent (independent que siguin
majoritaris o minoritaris, ja què tampoc
respecten la representativitat que donen
les eleccions democràtiques).
No estem contra cap mena de critica, ni
tampoc per que es facin, davant dels
tribunals, les denuncies que es
considerin necessàries.
Volem que hi hagi debat, contrast
d�opinions, discrepàncies, negociacions,
acords i desacords. Però ja seria hora
que tots plegats fóssim més responsa-
bles i deixéssim d�utilitzar formes i
maneres absolutament barroeres que
humilien a les persones i que fa que els
ciutadans acabin malfiant primer i no
respectant als polítics desprès.
És necessària una forma de fer política,
on es pugui parlar de tot obertament
però sense ser desconsiderats amb les
persones, no entrant mai directament a
la desqualificació i recordant sempre que
s�és innocent fins que no es demostra el
contrari i no com passa, massa sovint,
que cal demostrar la innocència i que
quan es fa això ja no interessa a ningú.
M. Jou

Aclariment al consumidor
Al Gremi d�instal·ladors de Terrasa ens
van fer arribar un escrit publicat al
08640, del Sr. Josep Maria Sibina, amb
el títol �Carta oberta a tots els
consumidors d�Olesa-Correu-08640�.
Com a representant de Junta d�aquesta
Associació  voldria aclarir una mica
alguns punts que no són com aquest
senyor ens explica.
Les empreses del ram no estan subjectes
a cap mena d�acord gremial. Cada
instal·lador aplica les tarifes que consi-
dera oportunes, marquen el seu propi
preu-hora, encara que, si, existeixen
unes tarifes considerades com a
correctes i recomanades. Aquests
imports estan exposats a la vista dels
consumidors impresos en unes cartolines
que emet el propi gremi.
Les empreses poden cobrar els
pressupostos encara que no es realitzin
les feines, emparats per el Decret 213/
2001 de 24 de juliol, però és una pràctica
que habitualment ningú instal·lador
d�Olesa porta a terme. Els instal·ladors
estan autoritzats a distribuir, vendre i
instal·lar qualsevol tipus d�aparells,
escalfadors, termos, calderes, aires
condicionats, etc. També estan obligats
a donar la garantia de la instal·lació i
reparar-la si convé, però el qui dona la
garantia de l�aparell i és responsable de
la seva reparació és el fabricant.
La manipulació d�un aparell en garantia
per part d�algú que no sigui el servei
d�assistència tècnica (SAT) autoritzat
comporta la pèrdua immediata
d�aquesta.
Quan l�aparell s�espatlli, s�ha de trucar
al SAT, concessió atorgada pel fabricant.
Ocasionalment, els instal·ladors poden
actuar com a mitjancers entre l�usuari i
el SAT que correspongui, però sempre
aconsellem que sigui el mateix client qui
truqui directament per agilitzar el
procediment. Els instal·ladors no som
responsables, ni de les tarifes de preus,
ni del servei tècnic, ni del tracte, ni de
la demora del SAT.
Amb la carta publicada al 08640 de febrer
s�han produït un cúmul de circumstàncies
i mal entesos. El gremi d�instal·ladors
queda a la seva disposició per a qualsevol
aclariment.
Maria Oliva Vilà
Associació Profesional d�empresaris
d�electricitat, gas, sanejament i afins de
Terrassa i comarca
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L�agenda de març
Divendres 3
Inauguració de l�exposició �1975-1979 Memòria d�un temps�, fotografies de
Pilar Aymerich. A l�Espai d�Art de La Passió, a les 20 h. Organitzada per la
Caixa Sabadell, fins al diumenge 26.

Dissabte 4
Carnaval Infantil, a les 17 h concentració al final de la Rambla. Tot seguit,
Cercavila amb el grup Sambatuqué pels carrers Barcelona, Alfons Sala i
Anselm Clavé fins al local de la UEC, on se celebrarà una gran festa infantil
amb el grup Trastos però no tristos. Amb la col·laboració de l�Associació de
Veïns La Rambla-Eixample.

Carnaval Popular, a les 21.30 h concentració a la plaça de l�Oli. Tot seguit,
cercavila amenitzada pel grup Umbigada pels carrers Anselm Clavé i Alfons
Sala fins a la plaça de les Fonts, on hi haurà desfilada i gran concurs de
disfresses i comparses. La cercavila continuarà pel carrer Coscoll fins al local
de la UEC, on es farà la cremada del Rei Carnestoltes i el gran ball de carna-
val a càrrec d�Embassy amb els DJ Topi, Marrako i Jogiba.

Xerrada de la Sra. Cinta Puig, a les 18 h, a la Casa de Cultura, organitzada
per ARIADNA.

Dilluns 6
Curs «L�aventura d�escoltar», organitzat per l�Associació Voluntaris d�Olesa.
A la Casa de Cultura, a les 17 h.

Dimecres 8
Va de Concert!, a les 19 h a la Casa de Cultura, organitzat per l�Escola Muni-
cipal de Música.

Dissabte 11
Club de lectura de novel·la negra: Noticias de la noche, de Petros Markaris.
A les 11 h, a la Biblioteca.

A les 18.30 h, inauguració de la seu social de La Passió.

Diumenge 12
La Passió, de 10.15 h a 14 h.

Caminades de la UEC: Cul de la Portadora, La Puda, Can Tobella, Tossal
Rodó, Cul de la Portadora, Coll de les Bruixes, Torrent Fondo, La Serra i La
Puda.

Teatre: Secret a l�armari pel grup L�Estaquirot, al Salistes, a les 17.30 h.
Organitza: La Xarxa.

Divendres 17
Taller Fem titelles!, a càrrec de Santi Rovira. Un taller que ens farà
entrar al món màgic dels titelles. Tenint com a base el material
reciclat, es construirà un bonic titella amb el qual es podran viure
moltes aventures. Places limitades (cal inscripció prèvia). A la Biblioteca, a
les 18 h.

Espectacle Algo, a les 22 h al Teatre Olesa, organitzat per BTK.

Dissabte 18
Inauguració de l�exposició del Club Atletisme Olesa, a les 17 h a la Casa de
Cultura. Fins al diumenge 2 d�abril.

Diumenge 19
La Passió, de 10.15 h a 14 h.

Caminades de la UEC: Castells de Martorell, Martorell, Castell de Rocafort,
Mateuet, Castell de Sant Jaume, Mines de Plom i Martorell.

Divendres 24
Club de lectura Els enfonsats i els salvats, de Primo Levi. A la Biblioteca.

Dissabte 25
La Passió, de 17.30 h a 21.15 h.

Diumenge 26
La Passió, de 10.15 h a 14 h.

Caminades de la UEC: Serra de l�Obac, La Barata, Coll del Portell, Estret,
Castell de Sapera, Coll de les Tres Creus i Alsina Sal·lari.

Dijous 30
Va de Concert!, a les 19 h a la Casa de Cultura, organitzat per l�Escola Muni-
cipal de Música.

Inauguració de l�exposició �Arrels de l�esport català 1905-1960�. Recull de
fotografies, organitzat per la Fundació La Caixa. Fins a l�1 de maig, a l�Espai
d�Art de La Passió.

Menjar per a endur
Degustació
Aperitius
Servei de Cafeteria
Vins i Caves
Pastes
Pa

Colon 126 - Tel.: 93 778 75 05

www.calfelip.com
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08640 Suplement immobiliari és un monogràfic sobre el mercat immobiliari, l�habitatge i la
llar, encartat dins el periòdic, en el qual es recull informació especialitzada i anuncis publicitaris
únicament d�empreses relacionades amb el sector i els temes que es tracten. Redacció i
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Fotografies: Jordi Monton Bonet. Dipòsit legal: B-42490-2004. Edició: 9.000 exemplars.
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de recepció d�anuncis i informació: el dia 22 de cada mes.

Jordi Monton
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Cases ecològiques
Els nous habitatges a Catalunya
haurien d�estalviar energia i aigua,
i a més també han de facilitar la
recoll ida selectiva de les
escombraries. La Generalitat va
aprovar al febrer el decret destinat
a fer que les noves edificacions i
les construccions que es rehabilitin
malbaratin menys recursos i
energia. El decret obligarà que les
noves construccions incorporin un
sistema de producció d�aigua
calenta sanitària mitjançant
plaques solars tèrmiques. I les
aixetes no podran abocar més de
12 litres d�aigua per minut.

Revaloració
Els preus mitjos residencials
d�habitatge nou van créixer un
16,7 per cent en 2005 i acumulen
un increment acumulat del 82,7
per cent en els últims cinc anys,
segons l�estudi Indicadors de
mercat, elaborat per CB Richard
Ellis.

Vendes
Andalusia, Catalunya, Madrid,
València i Murcia van concentrar
en 2005 gairebé el 70% de les
vendes totals d�habitatges a
Espanya, segons l�últim informe de
conjuntura del mercat immobiliari
elaborat per Metrovacesa. En
aquest informe s�assenyala que la
construcció va augmentar en 2005
a un ritme del 6,1%, enfront del
3,4% que va créixer el PIB nacio-

nal, i que l�habitatge suposa el
51,5% del conjunt de la
construcció.

Habitatge de segona mà
Segons dades del Ministeri
d�Habitatge, l�any passat el preu
de l�habitatge usat va pujar de
mitjana un 14,3% a Espanya
mentre que el de l�habitatge nou
ho feia en un 10,4%. Per la seva
banda, el preu de l�habitatge
protegit es va elevar en un 5,5%.

Construcció
La construcció és el motor de
l�economia espanyola però és
també un dels sectors que conta
amb més sinistres mortals. El sec-
tor de la construcció acaba de
tancar el pitjor exercici dels últims
catorze anys, amb un total de 308
treballadors que van perdre la vida
en accident laboral en el 2005,
segons dades facilitades per la
Federació de Construcció, Fusta i
Afins de CC.OO. (Fecoma-CC.OO.).

Estratègies
Els diferents inversors immobiliaris
i les promotores nacionals estan
prenent posicions davant la
recuperació del mercat a Espanya.
Canvis d�estratègies, la voluntat
gairebé unànime de diversificar
carteres i la possibilitat d�assumir
estratègies més agressives seran
les principals bases per a seguir
guanyant quota de mercat, segons
resumeix l�informe Cabdal Markets

a Espanya, elaborat per la consul-
tora immobiliària internacional CB
Richard Ellis.

Estrangeres
En els pròxims anys es registrarà
un fort increment de la inversió del
sector immobiliari espanyol en
l�estranger, esperant-se que noves
empreses iniciïn la seva activitat
en l�exterior i que unes altres ja
presents consolidin la seva
activitat, segons un informe de
DBK. La facturació de les
immobiliàries espanyoles en
l�estranger podria arribar a els

1.500 milions d�euros al tancament
de 2006, creixement que se
sustentarà previsiblement en la
realització de noves operacions de
compra d�empreses ja operatives
i d�altres inversions immobiliàries
a Europa Occidental.

Aclariment: a l�edició de febrer del
Suplement Immobiliari
informàvem que l�Ajuntament
havia creat habitatges
assistencials dirigides a un perfil
de persones menors de 50 anys,
encara que estan enfocades per a
persones majors de 50 anys.

Jordi Monton
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Guaita!
Segueix les fletxes i arribaràs a
l�oficina de correus i podràs enviar
les teves cartes.
Però si tires recte arribaràs a la
Policia on temps enrere sembla ser
que funcionava aquesta oficina.
No hi ha dubtes que allí t�informaran
on realment queda avui Correus. No
et perdis, encara que si et guies per
les antigues indicacions, arribes fins
a Manresa.
Tot sigui per recordar els temps
passats.

La dada
Sóc espanyol i viu a Catalunya i vull ser solidari amb la resta dels
espanyols. No vull ser diferent, però si vull ser i tenir les mateixes
condicions de vida que tots ells. Per això: vull que el meu IPC del
4,1 sigui el de la mitjana de tota Espanya, o sigui, el 3,8; vull que
les autopistes de Catalunya siguin igual de barates que les de
Madrid (a Catalunya estan els dos trams d�autopista més cars per
km. de tota Europa, els túnels del Garraf i el túnel del Cadí). Vull
que un habitatge a Barcelona, valgui el mateix que una altra en
qualsevol punt d�Extremadura. Vull que l�aigua que en una
urbanització pròxima a València costa 37 pessetes m3, valgui
igual que la qual jo pagament: 301 pessetes. Vull que el metre
de Barcelona sigui com el de Madrid on la T-10 val gairebé 2

euros menys i la xarxa de línies cobreix tota la ciutat. Vull que
Barcelona tingui les mateixes carreteres de circumval·lació que
té Madrid, que té 5 que hem pagat entre tots els espanyols. En
Barcelona solament tenim una (La Ronda) i que estem pagant
solament els ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolita-
na. Vull que la ITV, que a Melilla costa 19 euros sigui la qual jo
pagui, en comptes dels 44,65 euros que jo desembors. Vull que
Catalunya tingui el mateix tracte fiscal que la mitjana espanyola:
Catalunya aporta cada any 2,5 bilions de les antigues pessetes al
Tresor Públic espanyol i solament rep un Bilió en inversions. Vull
les mateixes línies de l�AVE que té Madrid. Per això, quan jo sigui
igual que tots els espanyols, seré solidari.
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Classificats
Borsa de treball/Olesa
1 assistent social, en general, per a
un projecte de nois joves; 1
dependent de comerç al detall, per a
la venda de pa i servei de cafeteria;
treballadors del blanqueig, la tintura i
l�acabament de productes tèxtils per
portar màquina RAME i altres tasques
relacionades amb el sector; 1 torner
(talla de metalls) i preparador de
torns, mecànic preparador de
màquines automàtiques; directors o
caps de departament per a la selecció,
formació i supervisió d�agents
comercials. Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era), de dilluns a divendres de 9.30
a 13 h i dijous a la tarda de 16 a 19 h.

1 agent d�assegurances, assessor
professional d�assegurances i
productes financers per a la creació i
manteniment de cartera de clients en
el sector assegurador i productes
financers; empleats de serveis
administratius; peons; 1 carregador
de magatzem, recepció, manipulació
i expedició; 2 fusters; personal de
serveis de perruqueria, tractaments de
bellesa i similars (s�ha de tenir el títol
de perruquer/a caní/ina).
Departament de Promoció Econòmica,
c/ Salvador Casas, 28-32 (l�Era), de
dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i
dijous a la tarda de 16 a 19 h.

Necessitem personal administratiu i
comercial, amb ganes de treballar i
d�incorporar-se a una empresa jove.
Interessats, contacteu amb a la Mar-
ta, al tel. 93 778 5974 o envieu el
currículum a marta@aaperez.net

Es necessita carnissera amb

experiència i aprenenta de carnissera.
Contacteu al mòbil: 647 620 456.

Se buscan repartidores de propagan-
da y folletos para Olesa. Tel: 690 283
852.

Se necesita chico aprendiz para
pescaderia. Tel: 93 778 4630.

Senyora se ofrece para limpieza por
horas o tiempo completo. También
sábado y domingo. Tel: 93 775 9456,
677 834 303.

Trabajos de fontanería, electricidad,
calefacción, carpintería, aire acondi-
cionado. Tel: 667 476 641.

Borsa de treball/Altres
pobles
1 delineant o dibuixant projectista per
a l�especejament d�estructures d�acer
per a formigó sobre plànol. Delineant
de construcció (Abrera); 1 cosidor a
màquina de confecció (Abrera); 1
empleat de comptabilitat, en general
per portar la comptabil itat de
l�empresa (Castellbisbal); 3 soldadors
per al muntatge d�estructures
metàl·liques (Esparreguera); 1 entre-
nador esportiu per impartir sessions
pràctiques d�aeròbic, aeròbic aquàtic,
aerofink, etc. a la piscina Can Pascual
(Esparreguera); 1 empleat de
comptabil itat, en general
(Esparreguera); 1 ajustador i mecànic
electricista, en general, amb capacitat
de fabricar petites estructures i sol-
dar amb elèctrode (Esparreguera).
Departament de Promoció Econòmica,
c/ Salvador Casas, 28-32 (l�Era), de
dilluns a divendres de 9.30 a 13 h i

dijous a la tarda de 16 a 19 h.

Vehicles
Vendo Ford Mondeo 1.9 TD Ghia, 5
puertas, año 2000, pintura
metalizada, llantas de aluminio, cie-
rre centralizado, dirección asistida,
retrovisores eléctricos, 4 airbags. Tel.
605 677 116.

Es ven Yamaha Drag Stra 650 de l�any
2002, pintura negra, 12.000 km i en
molt bon estat. Tel. 651 773 471.

Vendo Barca Polimat, modelo Ibiza
Sport, nº sèrie 18510, precio econó-
mico. Llamar al tel: 93 778 22 14.

Se alquila plaza de parking. Tel: 93
775 9382, 685 872 469.
 
Diversos
Es ven casa per reformar, de particu-
lar a particular. Tel. 607215354. 

Servicio de taxi. Llamar a José
Jiménez, al mòbil: 610 412 303.

El Voluntariat Vicencià fa una crida
demanant un ajut de mantes, abrics i
anoracs d�home, llençols i matalassos.
També necessiten pasta, llegums,
farina, sucre, colacao i llet. Contacteu
amb la Marisa al tel. 93 778 03 60, o
dirigiu-vos al c/ Indústria, s/n, sota la
Guarderia Santa Maria del barri de
Sant Bernat.

Els anuncis d�aquesta secció són
gratuïts, només ens has d�enviar
un text no superior a 15 paraules
a periodic08640@hotmail.com o al
tel./fax: 93 772 94 36. 

Llibre
Ja ha sortit la segona edició del llibre
«Sessió d�hipnotisme Poètic sobre
els Sentits» de la Espe Piñero, sota
el mecenatge de la Taula Pujols. Qui
el vulgui adquirir ho trobarà el mòbil
658 230 363.

Botiguers
passionaris
L�Unió de Botiguers d�Olesa i La
Passió han engegat la campanya
�Regala Teatre�. Comprant en
qualsevol botiga (de l�Unió de
Botiguers) et lliuraran un tiquet
�2x1� i quan compris la teva entra-
da per a La Passió del diumenge 19,
presentes aquest bo i et regalen
altra entrada.
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Patinatge
Les alumnes de Patinatge Artístic
de l�EEM d�Olesa van aconseguir
tres pòdiums a la primera jornada
comarcal dels Jocs Escolars. El
passat dissabte 18 de febrer, a Sant
Joan Desp í ,  18  a lumnes  de
Patinatge Artístic van participar als
Jocs ,  ent re  un  to ta l  de  140
patinadors. A la categoria benjamí
B,  E l i sabeth  Lanchar ro  va
aconsegu i r  e l  segon l loc  a  la
c lass i f i cac ió,  mentre que a la
categoria aleví B, Natàlia Valle i
Júlia Quer van quedar en segon i
tercer lloc respectivament. Cal des-
tacar també l�excel·lent debut en
aquestes competicions de 10 de les
nostres 18 participants. Moltes
felicitats a totes!

L�objectiu, més a prop
Tot feia pensar que el derbi entre
l �O lesa  i  l � Espar reguera  ser ia
apassionant i, encara més, que al
municipal d�Esparreguera, en cas
que els visitants sortissin victorio-
sos, es podia donar un cop d�efecte
a la Lliga.
El partit, però, es va suspendre a
causa de la intensa nevada que va
caure pràcticament a tot Catalunya
i es va traslladar el partit al Dilluns
de  Pasqua de  les  des i t jades

vacances de Setmana Santa. Tot i
el partit endarrerit, l�Olesa conti-
nua líder de la categoria i és un clar
aspirant a jugar a la Regional
Preferent l�any vinent. El mes de
febrer no està sent del tot bo per
als jugadors olesans. La jornada
posterior a la suspesa van endossar

Esport Olesà

08640

un clar 5-1 al Marianao Poblet, cosa
que ens feia pensar que els homes
de Paco Recio, si continuaven en
aquesta línia de bons resultats, no
havien de tenir problemes per
assolir els objectius fixats a l�inici
de la temporada. Però, coses del
futbol, després d�un partit dominat

de principi a fi per l�Olesa al camp
del Júnior, van ser els locals els que
al final van aconseguir endur-se els
tres punts. La segona punxada con-
secutiva va ser al municipal de les
Planes davant el Vilanova del Camí,
un matx molt travat en què els
olesans no van saber foradar la
porteria rival. Tot i haver deixat es-
capar 5 punts en les últimes 2
jornades, l�equip encara continua
a la part més alta de la classificació
a dos punts i un partit menys de
l�Espluguenc, que es manté segon.

Molts són els que pensem que el
mes de març dictarà sentència a la
Lliga. Els olesans hauran d�estar
atents si volen continuar en els
llocs de privilegi.

Desolats
El segon equip d�Olesa no aixeca
el cap i continua sent l�equip irre-
gular de tota la Lliga. Al febrer ho
ha tornat a demostrar. Va perdre
contra el Mediona a domicili; tot i
ser el millor partit dels olesans a
la Lliga van sortir derrotats per 3
gols a 2. Després van guanyar per
la mínima a un Font Rubí molt fluix
i van tornar a rebre una dolorosa
desfeta al  camp del Vi loví  del
Penedès.
Tot i  tenir una de les  mil lors
plantilles de la Tercera Regional, el
filial olesà no troba la manera de
fer front als partits, i jornada rere
jornada li costa molt aconseguir
puntuar. Ara per ara, no és hora
de buscar culpables a la situació
que passa l �equip, sinó que és
moment de mantenir-se units i
crear un compromís de tots per
mirar d�acabar la Ll iga el més
dignament possible.

Triatlón
El domingo 5 de febrero se celebró
en Barcelona el primer duatlón de
la temporada, que consistía en rea-
lizar 5 km. de carrera a pie, 11 km.
en bicicleta y 2.5 km. de carrera a
pie. El equipo del Triatlón Olesa
obtuvo unos resultados más que
satisfactorios, puesto que Xavi
Gasol hizo la duatlón más rápida
de su vida (48º en la general),
mientras que Antonio Pareja y
Josep Lluís Franc consiguieron el 2º
y el 3º puesto respectivamente en
la categoría de veteranos.
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Vendo Ford Mondeo 1.9 TD Ghia

Año 2000, 5 puertas,  pin-
tura metalizada, llantas
de aluminio, cierre centra-
lizado, dirección asistida,
retrovisores eléctricos,
4 airbags.

Tel. 605 677 116.

Estilo eres tú
Vestuario, calzado, tu rostro y cabello dice mucho de ti. El mundo se
mueve, nuestro empeño en la búsqueda de la identidad nos hace no
tener muy claro en ocasiones donde estamos, quienes somos o adon-
de vamos.
Te ayudamos a encontrar tu estilo. Newromantic: enamorados del
amor, vestuario cuidado y romántico, zapato cómodo y delicado,
cabello con ondas suaves, colores cálidos. Le gusta lo natural, cui-
darse con masajes y la piel fresca. Fashiontop: uno/a fashion victims,
todo de firma gucci, dior, vuiton, bolsas en la mano, ir de compras,
todo fashion incluido el pelo, cortes actuales y radicales. Piercings y
tatuajes forman parte de la estética fashion. Metrodandy: chico
trasgresor, también fashion victims, gafas versace o chanel para
hombre, productos en el pelo, corte y peinado súper cuidado. Cui-
darse la piel, depilar el cuerpo y broncearse le apasionan. Retrotúnel:
reflejo de los sesenta, extensiones ochentenas y vestuario estam-
pado y máximo colorido. Happy y flower power se cuidan de manera
natural, aceites esenciales, chocolaterapia. Urbanlook: camaleón
de asfalto, de marcha diurna, comida rápida y pelo casual, por la
noche vestuario de moda, cabello suelto, tupes o efecto húmedo,
maquillaje resplandeciente con mucho brillo. Se cuida, le encanta
que la cuiden, botox, lifting y cremas caras. Encuentra tu estilo,
sabrás cómo empiezas, pero no cómo acabas.
Jessica Casado

Bellesa
4 de març de 1919
A les quatre de la tarda té lloc la tradicional Rua de Carnaval. Assoleix
l�èxit el carro que representava La reforma de les fonts de la
plaça de la Constitució. També va ser digne d�admiració el carro
que significava L�autonomia catalana.

8 de març de 1923
A partir d�avui comencen els treballs d�explotació de la pedra a la
finca de Can Marcetó (coneguda com la pedrera del Nord).

12 de març de 1926
Ha estat autoritzada la pel·lícula El azote de la humanidad, di-
vulgación científica, amb la prohibició expressa que no la vegin
ni els nens ni les dones.

13 de març de 1900
Es prohibeix treballar als menors de 10 anys. En les feines de nit no
poden haver-hi menors de 14 anys.

15 de març de 1913
Es funda l�hospital Civil d�Olesa. S�arrenda la casa núm. 32 del carrer
de Dalt per instal·lar-lo.

24 de març de 1443
Un terratrèmol molt fort, que fa esquerdes a moltes cases i n�ensorra
alguna, esvera els habitants de la vila.

Font: Toni Pérez Solsona, Arxiu Municipal

El dia

CARLA MIRANDA NAVARRO

Moltes Felicitats!

de part de Jordi, Pili, Esther i Sergi

6 de març  -  8 anys

ENRIC, LAIA I SILVIA
PER MOLTS ANYS

de part de la seva Mami
que us estima molt!



1108640

Per molts anys !
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Alba Figueres (49), Albert Aymerich (50), Albert Galvez (25), Alicia Eri Castel (72), Ana María Vicente Torrijos (32), Andrés Llusà Lanau
(33), Angel Baguena Marco (74), Antonio Rodríguez Moreno (32), Carme Carrera Romero (10), Caroline Arroyo Moss (10), Andrea Llusà
Cano (6), Carme Pérez Artola (40), Claudio Asandri (44), Claudio Ramos Alguera (31), Dolores Castillo León (68), Domingo Cortel Ollé
(81), Encarnación Batista (75), Encarni Corchero Cabello (39), Enric Cassart Boloix (73), Fede Jaime Riera (13), Félix García Ruiz (82),
Fermí Pujol Valldeperas (84), Florentino Bañales Rubio (70), Francesc Altarriba Garcia (42), Francisca Guillén Clusas (77), Francisco
Vallejo Quesada (47), Manuel Vallejo Martinez (74), Hiru Lejarcegui Oller (10), Iolanda Almirall Matas (36), Isolina Mariño Suarez (73),
Roser Cunilleras Garijo (12), Jalihina Mohamed Abdelahi, Joan Dalmases Segura (61), Jonathan Luna (16), José Antonio Briz Pérez (66),
José López Rubio, Josefina Aparici (81), Josep Font Catalán (82), Josep Gil Sancho (72), Josep Quer Pujol (71), Juan Chicón Vallejo (47),
Juan Ramon Escrich Collado (59), Júlia Quer Riera (12), Laureano Algarra Martínez (77), Lola Voltà, Manoli Lozano Vargas, Manuela
Nolasco (38), Marc Aymerich (24), Marc Montes Grau (6), Margarita Ballús Maganya (88), Mari Carme Alonso Bonals (54), Mari Carmen
Branchat (53), María Calvo Aguilera (47), Maria Oller Lloveras (56), Miquel Girona Gual (66), Oriol Subinyà Amat (21), Paco Carrasco
Martos (45), Pascuala Garatachea (81), Paula Andrea Avalos (38), Pepi Lozano (45), Iván Gálvez (25), Maria Martos Moreno (72), Pilar
Sánchez Redondo (64), Ramon Martínez Solsona (34), Ramón Uber García (38), Rosa Casado López (74), Rosalía Duarte Muñoz (72),
Roser Gironés (62), Sílvia Agramunt (51), Sira Sabi Carrasco (26).

Aclariment: Al febrer van fer anys Antonio Vicente Moreno (58), Antoni Prats Graupera (85), Francesc Domingo Valldeperas (69), Pol
Aceña Foguet (13), Antonio Pérez Medialdea (68) i Manuel Nieto Guillén.

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).
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