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Aquest mes comencen els preinscrip-
cions i matriculacions per al proper curs 
escolar per a la llar d’infants. I al costat 
de les preinscripcions dels més petits 
estan les il·lusions i les expectatives de 
tota una família, no solament en relació 
al començament de l’escolarització del 
nen o nena, sinó també les quals tenen 
a veure amb l’organització dels pares i 
la seva planificació dia a dia.

La falta de places de guarderia no és 
només un problema en Olesa, sinó que 
altres poblacions es troben amb una 
realitat a la qual li va faltar planificació 
i previsió i a la qual cal plantar cara 
urgentment, perquè s’ha convertit en 
un tema molt important i que no té 
solució immediata. 

Pels carrers de la vila es deixen veure 
una gran quantitat de nadons, cotxets 
hi ha per on un vulgui, llavors, la pre-
gunta és: on es situaran tots aquests 
nens? Haurà lloc per a tots? La realitat 
d’avui és que el tema està instal·lat 
en el carrer i les mares “somien” amb 
una plaça, a pesar que les guarderies 
privades vénen reservant lloc des de 
gener passat.

La creació de la nova guarderia en 
la zona de Els Clossos els obrirà les 
portes solament a 102 nenes i nens. 
Què passarà amb la resta? Doncs, es 
buscaran la vida, tindran o no sort en 
les altres guarderies, recorreran a fa-
miliars o assumiran el compromís de 
majors despeses i marxaran a Esparre-
guera, Abrera o Martorell a la recerca 
d’una plaça.

No sembla un problema menor, però 
al mateix temps no és una qüestió 
de fàcil solució. Almenys, cap espe-
rar que les autoritats corresponents, 
a nivell municipal i de la Generalitat, 
prenguin nota d’aquesta falta de pre-
visió per als pròxims anys. Perquè no 
és tant l’esforç que cal fer per a veure 
l’evident i sembla que és poc el qual 
cal fer per a mirar per a altre costat i 
desentendre’s.
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Festa de la primavera
El diumenge 7 de maig es celebrarà la 
Festa de la Primavera a la Central, orga-
nitzada per la seva associació de veïns. 
A les 10 h. començaran les partides si-
multànies d’escacs, a càrrec de la jove 
promesa olesana Jordi Aranda i s’inaugu-
rarà el tauler d’escacs gegant; a les 11 
h., partida viva en el tauler gegant; a les 
12 h., pallassos per als més petits amb 
el grup Set de Sota. Per apuntar-se, cal 
dirigir-se al local social de l’associació, de 
dilluns a divendres de 16.30 h a 21 h.

Solidaritat
L’Ajuntament ha concedit una subvenció 
de 6.000 € al Fons Català de Cooperació 
i Desenvolupament per tal de col·laborar 
en la campanya engegada per aquesta en-
titat amb els Ajuntaments. La campanya 
pretén pal·liar els efectes d’unes fortes 
pluges sobre els campaments de refugiats 
sahrauís, a la regió algeriana de Tindouf, 
que van causar greus inundacions, afec-
tant a 12.000 famílies i al 50% de les ca-
ses de tova així com a escoles, hospitals, 
centres de salut i d’altres infraestructures 
governamentals

Al·legacions
La Plataforma en Defensa del Territori i 
Patrimoni ha aconseguit presentar més de 
750 al·legacions entre entitats i persones 
d’Abrera, Collbató, Martorell i Olesa de 
Montserrat, contra el Pla d’Infraestructu-
res de Transport de la Generalitat (PITC), 
que inclou dues infraestructures viàries 
que causaran un greu impacte sobre el 
Baix Llobregat Nord: el Quart Cinturó i 
la l’autovia Martorell-Abrera-Vacarisses. 
Les múltiples i diverses al·legacions, s’han 
centrat en diversos eixos: afectació a 
paratges molt importants: el riu i el seu 
entorn, rieres i Ribes Blaves; contradic-

ció en processos engegats per aconseguir 
protegir el territori; incompliment de la 
legislació actual en matèria de salut pú-
blica i matèria ambiental; processos de 
degradació ambiental, augment important 
del risc d’incendis, ocupació del territori 
i especulació urbanística; elaboració en 
secretisme i amb una manca de trans-
parència total, sense participació ciuta-
dana ni consideracions de tipus socials i 
ambientals.

Posa l’accent
La revista Accents proposa la segona 
edició de Posa l’accent, concurs escolar 
d’articles de reflexió, adreçat a alumnes 
de batxillerat d’Olesa, Martorell, Abrera 
i Esparreguera. Per a més informació, 
contactar al tel: 93 778 58 49.

Gent gran
L’Ajuntament ha fet públiques les conclu-
sions de l’estudi de camp sobre la situació 
de la gent gran d’Olesa, elaborat per la 
Diputació de Barcelona i encarregat per 
l’Ajuntament d’Olesa. Aquest estudi con-
clou que, pel que fa a l’envelliment durant 
els propers cinc anys, no és previsible un 
increment del nombre de gent gran i que 
no es preveu un increment del pes de la 
gent gran sobre el conjunt de la població. 
En l’apartat de l’habitatge l’estudi diu que 
la majoria dels habitatges estan en cor-
recte estat i disposen dels serveis bàsics. 
Tot i això es detecta que un 3% de les 
persones grans viuen en habitatges que 
estan en condicions precàries. En quant 
als recursos, es comprova que hi ha un 
coneixement prou elevat dels recursos 
existents i d’on s’ubiquen. Finalment, de 
l’estudi se n’extreu que, la majoria de la 
gent gran prefereix viure a casa. Quan 
degut a la disminució de l’autonomia 
necessita ajuda, prefereix seguir a casa 

amb l’ajut de serveis públics i de familiars 
directes. Per acabar, les conclusions de 
l’estudi diuen que la gran majoria de la 
gent més gran d’Olesa té algun familiar 
que viu al municipi i els contactes entre 
la gent gran i els seus fills i filles són 
freqüents.

Hotel d’entitats
L’Ajuntament crearà un hotel d’entitats 
a la plaça dels Països Catalans (La Cen-
tral), on és previst que sigui ocupat per 
el Club Billar Olesa, l’Associació de Pesca-
dors d’Olesa i la penya de camioners Els 
Moniatos, malgrat que no es descarta la 
entrada de més entitats olesanes. Aquest 
projecte serà possible després l’acceptació 
oficial de la cessió d’un local de més de 
500 metres quadrats per part de l’Institut 
Català del Sòl.

Nou servei
La Regidoria de Serveis Socials ha posat 
en marxa un nou servei d’orientació i 
assessorament a la gent gran, anomenat 
“Gen gran digui’m”. Es tracta d’un nou 
servei perquè la gent gran pugui ser in-
formada, en tot moment i sense sortir 
de casa, de qualsevol dubte referent a 
la salut, les ajudes i els recursos socials 
existents per a les persones grans. Es 
tracta d’un servei gratuït i sense límit de 
trucades. Per beneficiar-se d’aquest ser-
vei només cal estar empadronat a Olesa 
de Montserrat i tenir 65 anys o més. Si 
es compleixen aquests dos requisits, cal 
adreçar-se al departament de Serveis So-
cials (C/. Salvador Casas, 17 i demanar la 
seva targeta. Aquesta consta d’un número 
d’identificació personal que dóna accés al 
telèfon gratuït. El servei oferirà orientació 
i assessorament: mèdic i social, les 24 
hores els 365 dies de l’any; psicològic, 
jurídic i dietètic i nutricional, de 9 a 19 
h. de dilluns a divendres (a excepció dels 
dies festius).

Cartells
La Regidoria de Cultura ha donat a conèi-
xer les bases que han de regir el concurs 
de cartells de la Festa Major 2006. Les 
bases presenten poques novetats tot 
i que, aquest any, els participants del 
concurs hauran de signar un certificat de 
responsabilitat en el què es comprometen 
a presentar una obra original (que no ha 
estat mai premiada en un altre concurs) i 

inèdita (no ha estat ni copiat ni plagiat de 
cap tipus d¿obra coneguda). Els cartells 
es podran lliurar a la Regidoria de Cultura 
fins al dia 13 de maig i el veredicte es farà 
pública el dia 19 de maig a Olesa Ràdio.

Plaques
Els ajuntaments d’Olesa i Martorell elimi-
naran les plaques franquistes als edificis 
de protecció oficial de l’empresa Adigsa, 
en el marc d’una campanya que disposa 
del suport de 63 ajuntaments, nou dels 
quals són del Baix Llobregat.

Set de Bruc
El passat divendres 7 d’abril es va pre-
sentar a l’Ajuntament del Bruc, el llibre 
“Set de Bruc”, realitzat per l’Associació 
Cultural del Montserrat amb el suport del 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
l’Ajuntament del Bruc i diverses empreses. 
El llibre és un recull de les vivències de 
set persones que de maneres diferents 
van estar vinculades al municipi.

Ariadna
L’associació Ariadna ha rebut una sub-
venció de 3.500 euros de la Fundació La 
Caixa per l’adquisició d’un aparell de dre-
natge limfàtic, per tractar la limfedema, 
un dels efectes secundaris més freqüents 
que es deriven d’una mastectomia. Aquest 
projecte d’Ariadna és un dels 53 dins el 
Programa Societat i Càncer del 2005 i em-
fatitza la importància de la rehabilitació 
després la mastectomia.

Fira
L’institut Daniel Blanxart va participar 
de la 7na. Fira Internacional d’Empreses 
Simulades a l’Estat Espanyol, el passat 
mes de març, a la Fira de Barcelona, on 
es va presentar “Seguretat Blanxart” una 
simulació d’empresa, amb el suport de 
Alarma Uno.

Documents
Els pròxims mesos, Olesa podrà disposar 
d’una còpia dels documents espoliats pel 
règim franquista al municipi i que ara són 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
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La Núria Cicuendez Bas és d’Olesa de tota la vida i el pròxim mes 
de juliol farà 21 anys. Ha passat pel Ferrà, l’Institut i el Daina i ara 
treballa en una perruqueria. És fanàtica del Barça i li encanta parlar 
amb la gent, escoltar El canto del loco i anar al gimnàs i fer aeròbic. 
Viu amb la seva família en la zona del camp de futbol i el pròxim 
estiu marxarà a Amsterdam de vacances. La seva simpatia i els seus 
ulls marrons podrien atrapar a qualsevol, però de moment no té, ni 
busca nuvi. 

La pubilla de maig

ANGEL GIMÉNEZ.

DESAPAREGUT
EL DIA 19 D'ABRIL DE 2006

TELÈFON: 93 778 31 31

La parcel·la
Avui he assistit a un fet que m’ha 
deixat astorat, un escenari propi d’un 
guio d’en Josep Mª Benet i Jornet. Da-
vant de casa i durant un mes els Deus 
han jugat amb el destí d’una parcel·la 
plena de vida. Deixeu-me explicar: Fa 
unes setmanes, l’ajuntament va deci-
dir arreglar els bonys del meu carrer, 
per això, un grup de persones van mi-
rar i estudiar el carrer i amb una pin-
tura en esprai, van fer unes marques 
on s’havia d’arreglar, la providència va 
decidir posar-me just davant de casa 
una àrea de quasi 1m2. Des de llavors 
i aprofitant que me’l havien acotat, jo 
he anat estudiant dia rere dia aquesta 
parcel·la del meu carrer.
La persona que va pintar aquest qua-
drat, va netejar prèviament l’espai 
de manera que la terra que en origen 
era erma poc a poc s’ha anat poblant 
de vida.
El primer colon del territori va ser 
una burilla de cigarreta, per ser mes 
estricta us diré que la burilla era fe-
mella, ja que tenia els llavis marcats 
i que era de ascendència humil ja que 
era de la família de tabac ros de baixa 
qualitat. Poc desprès es van afegir al-
tres membres del mateix clan, es veia 
clarament que pertanyien a la mateixa 
família perquè tots s’assemblen a la 
primera que vaig passar a anomenar 
Afortunada.
La família de l’Afortunada passaven els 
dies tranquil·lament i poc desprès van 
començar a arribar més habitants, un 
paper va estar-hi dormint unes nits, 
poc desprès i aprofitant un cop de vent 
va decidir marxar.
Durant uns dies va semblar que no 
passava res de divertit, però com els 
capítols del cor de la ciutat, de sobte 
un divendres alguns membres de la 
família havien marxat, l’Afortunada 
tornava a estar sola, be sola no, per-
què la nit anterior, un tros de porro, 
xulo i passota, s’havia deixat caure per 
allà, va començar així una època de 
drogues i de decadència en aquell tros 
de mon davant de casa meva.
Arribat aquest moment he de dir que 

La Columna de l’Ivan
vaig jugar a ser Deu i vaig realitzar 
un porrocidi, era necessari, els veïns 
ja em miraven malament amb tants 
porros davant de casa.
Jo em sentia fatal pel que havia fet 
però poc desprès vaig observar un 
fet insòlit, un gat havia deixat les 
seves deposicions allà, per fi tornava 
a veure vida, l’Afortunada ja no es-
tava sola, quatre boletes reposaven 
tranquil·lament aquell dia l’Afortunada 
era feliç, jo la veia més orgullosa, allà 
en el seu matriarcat. La desesperació 
però va arribar a la tarda, un cotxe 
sense escrúpols va esclafar la pobra 
tifa, desmembrant-la i escampant-la 
per tota la parcel·la d’un metre qua-
drat.
Com qui deixa de veure el cor de 
la ciutat, durant dues setmanes he 
deixat d’observar l’experiment, i avui 
he decidit posar-me al dia. Resulta que 
l’Afortunada se’n ha anat, les caques 
de gat segueixen allà esclafades i mu-
tilades, un nou actor apareix en esce-
na, es una gran tifa de gos, la família 
de porros ha tornat a la parcel·la i es 
multiplica, aviat veurem si el monstre 
marró pot contra les efímeres burilles 
de porros amb la seva cursa cap el 
domini de la parcel·la d’un metre qua-
drat. Crec que l’Afortunada, a decidit 
mudar-se una mica mes avall del ca-
rrer, amb altres familiars seus i establir 
un feu propi, del paper ja no en se res, 
si algú el trobés, doneu-li records i 
digueu-li que el trobo a faltar.
Demano doncs a l’Ajuntament que 
deixi les coses com estan, ja fan be 
en no escombrar ni netejar aquest 
carrer mai, be ni aquest ni d’altres 
per la zona.
Penseu que ja els hi he agafat apres-
si, estic pensant que per Sant Joan 
farem revetlla tots plegats, si algú vol 
participar i sumar-se, podríem quedar 
tots junts, no ho sé, per exemple a la 
plaça de l’Ajuntament.

Ivan Carreira
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Correu
Concurs d’art
Als artistes d’Olesa, que podríem ser gremi d’ar-
tesans en una altra època, cosa que brindava un 
cert tarannà i prestigi. A aquells que els agradava 
embellir els objectes, a representar-los, aquells 
que dedicaven la seva vida, tant en oci com en 
treball, a guarnir salons amb els seus quadres, a 
donar color a la vida si no la veien grisa. Realment 
un privilegi, un llegat per als altres. Ara, actualitat, 
bé del 2005, presumptes artistes corren a enga-
nyar o especular de manera ineficaç la gent que 
encara creu en l’art. Perquè els que coneixem l’art 
plàstic, m’hi incloc, tant artistes com crítics, sa-
bem que hi ha tantes maneres de plasmar l’obra, 
menys en el disseny gràfic potser, però tantes..., 
i tècniques per emprar... Però el que resulta és 
que la Regidoria de Cultura, més d’altres membres 
“qualificats del món del disseny i arts plàstiques”, 
no saben què és potser la infografia i les trampes 
que es poden arribar a aconseguir, tanmateix no 
saben potser què és el linogravat, la serigrafia, 
una resolució digital inadequada, els píxels... Em 
refereixo a l’ultima convocatòria del concurs de 
cartells de la Festa Major d’Olesa 2005.
Per aquelles dates, dies després del veredicte 
reconegut, era penjat el cartell pòster per diver-
sos comerços, a l’espera dels programes de mà, 
vist ja pels habitants, com ara el senyor Gusman 
Vendranes, un dels artistes presentats i de cultura. 
Jo treballava de cambrer
i rebíem de client el senyor alcalde. Coneixedor 
de la meva vocació, em va deixar anar si m’havia 
presentat al concurs, sabedor que no era pas gua-
nyador. Jo vaig dir que sí i que havia vist el cartell 
i, segons el meu punt de vista, el cartell escollit 
no era original, jo per dintre una mica indignat 
-per no dir bastant- ja que em radicalitzo amb 
aquestes coses. Al torn dels cafès, en intimitat 
diríem, em va preguntar per la meva molèstia. 
Doncs sí, el cartell em semblava modernista o 
art nouveau, estil del dibuixant tipus Ramon 
Casas. Per a mi no era coherent el fet de fer el 
dibuix amb pinzell i per mitjà infogràfic col·locar 
la tipografia, quan per l’època els originals eren 
fets de manera cal·ligràfica, a vegades al mateix 
litogravat (gravat a pedra). Un esquerp collage, 
una resolució inadequada per al text i un globus 
que no existeix, amagava sense amagar una obra 
d’Utrillo, membre de “Els 4 gats”, col·lectiu format 
també per Casas i Rusiñol, artistes de debò. El  
senyor Gusman sabrà dir-ne més. Una setmana 
més tard vaig rebre a la feina el senyor alcalde 
i em va dir que havia tingut raó i que aquell dia, 

que era dijous 30 de juny, es publicava en el diari 
Regió 7 que era denunciat el cartell per plagi i que 
es retiraria el premi al guanyador, 600 euros, i que 
l’any que ve el premi seria de 1.200. Tant me fa, 
és més digne presentar-se a altres poblacions. El 
meu amic artista Mac ja em va dir del poc criteri 
del jurat, la veu d’un professional i gran persona 
amb més de 500 treballs plàstics publicats; jo no 
tinc dubtes. Ara ressalto les paraules d’en Tomàs 
Sánchez, que va dir que “no es poden conèixer 
totes les obres del món”, així lliurant-se, doncs 
dic que es va publicar, s’ho van estalviar, ens van 
enganyar, i ho dic com a olesà davant d’artista.
D. Torras

Esport
Com sabem, a la Casa de Cultura s’ha fet l’exposi-
ció dels 25 anys del Club Atletisme Olesa. Jo vaig 
estar federat amb aquest club des de l’any 1982 
fins al 1988 i actualment encara tinc llicència fede-
rativa d’atleta (he estat federat en aquest esport 
fins ara, uns 24 anys) i sóc entrenador nacional 
d’atletisme col·legiat número 16.128.
Aquesta exposició realment és dels últims quinze 
anys, els primers deu anys passen desapercebuts, 
hi ha unes quantes fotos amb el títol dels inicis i 
res més. La feina que van fer els primers entre-
nadors i atletes està molt oblidada, a partir dels 
anys 90 sembla que comença l’atletisme a Olesa; 
llavors hi ha algunes fotos amb unes explicacions, 
també hi ha fotos d’atletes de fora d’Olesa que 
aquí sí que hi ha escrits noms (la gran pega de 
l’esport olesà: el que és de fora és més valorat que 
el que és d’aquí). Afortunadament els records no 
te’ls poden prendre. Jo, amb l’Olesa, vaig guanyar 
campionats que no oblidaré mai, i sempre serà 
el meu primer club on vaig començar en aquest 
meravellós món de l’atletisme, i més agraït estaria 
de poder col·laborar amb ells però no ha pogut 
ser, ja que els sobren tècnics.
És una pena que en tots el clubs de poble -Olesa 
no és una excepció- l’atletisme que es fa és de 
curses (sobretot cros i populars) amb l’excusa que 
no es pot fer res més. Potser no se sap fer res 
més; si jo actualment fos atleta novell de l’Olesa 
segurament tindria problemes per fer concursos 
(llançaments, salts, etc.). Ara volen “arreglar” la 
pista, ja veurem que segurament s’oblidaran de 
l’atletisme que no interessa, a veure qui defensa 
l’atletisme de pista (que és un 80 % de l’atletisme) 
davant les institucions que segur que deixen una 
pista preciosa per a la foto, com va passar amb la 
inauguració de l’estadi olímpic, on van pintar els 

cercles amb pintura de pàrquing vermella perquè 
quedava conjuntada amb el tartan: varem fer 
concurs de pinyes per com relliscava el cercle.
Josep Agustí Camats Cabré

Casc antic
Estimats veïnes i veïns:
Per la present ens complau posar-nos en contacte 
amb vosaltres i, al mateix temps, informar-vos 
dels darrers esdeveniments que afecten a l’Associ-
ació de Veïns del Casc Antic. Com ja deveu saber, 
en l’assemblea que es féu a l’església el dia 2 de 
desembre de 2005 es va renovar la junta, que va 
quedar constituïda de la següent manera: Idil·li 
Tàpia, president; Josep Duran, vicepresident; An-
drés Andreo, tresorer;  Manel Belmonte, secre-
tari;  Montse Esparbé, vocal; Francesc Galceran, 
vocal i Joaquín Martín, vocal. Des de la mateixa 
constitució de la nova junta començaren a sorgir 
problemes, ja que cada vegada que algú mani-
festava una opinió contrària a la del president, 
senyor Idil·li Tàpia, aquest es posava a cridar i 
a faltar al respecte a la persona que discrepava 
o que deia la seva opinió, quan era contrària a 
la del president. Malgrat la paciència mostrada 
pels components de la junta, la situació va anar 
empitjorant i en les darreres reunions a què varem 
assistir, vam ser víctimes de crits i insults per part 
del Sr. Idil·li, arribant a un punt de crispació que 
feia insostenible qualsevol diàleg. 
Per agreujar tot plegat, en la penúltima reunió 
que vam celebrar a la seu de l’associació a la 
Plaça de les Fonts, el dia 26-2-2006, el president, 
senyor Idil·li Tàpia, traint la voluntat expressada 
pels veïns a l’assemblea del 2 de desembre de 
2005 va dir que ell presentaria esmenes a favor 
de la construcció d’edificis plurifamiliars al Casc 
Antic. Tots els altres membres de la junta vam 
quedar sorpresos i ens vam manifestar contraris 
a  la construcció d’edificis plurifamiliars al Casc 
Antic. En vista d’aquest resultat, ell hauria hagut 
d’acceptar democràticament la postura de la 
majoria (tots menys ell) dels components de la 
junta de l’AA.VV. En lloc d’això, va començar a 
insultar-nos i faltar-nos al respecte i la reunió va 
acabar de mala manera. 
Els membres de l’associació, dipositaris d’una 
responsabilitat que ens han atorgat els nostres 
veïns, no podem permetre que el senyor Idil·li 
Tàpia, faci i desfaci sense consultar a ningú.
Això que ha passat sobre un fet que pot canviar 
la fesomia i el futur del nostre barri, ha anat pas-
sant amb gairebé tot: el president, mostrant no 

tenir cap tarannà democràtic, no comunicava als 
seus membres les propostes que ell volia portar 
a terme, no recollia iniciatives de la junta, mono-
politzava les decisions de l’associació, no delegava 
les diferents tasques. L’adreça electrònica de l’as-
sociació és la seva particular i cap membre de la 
junta no pot tenir accés al correu electrònic.
Per la responsabilitat que vam assumir, no hem 
volgut assumir el paper de comparses que ell ens 
havia volgut assignar, i tampoc podíem permetre 
que el Sr. Idil·li Tàpia fes el que li donés la gana 
passant per sobre del membre de la junta de 
l’Associació de Veïns i de l’assemblea de veïns. 
Podíem haver dimitit i deixar-lo sol, però pel bé 
de l’Associació i del barri no ho hem fet. Per tot 
això, vam convocar una reunió extraordinària de 
la Junta, on es van convocar tots els components, 
inclòs el president, Sr. Idil·li Tàpia, per al dia 26 
de març de 2006. Malgrat haver-li enviat la con-
vocatòria per burofax, document que té fins i tot 
valor judicial, el Sr. president, Idil·li Tàpia, no es va 
presentar, pretextant que no li havien confirmat 
la reunió. Tenim documents que proven que ell 
va rebre el burofax. En aquesta reunió, i en vista 
de tot el que havia passat, vam constatar que ja 

Jordi Monton
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cap dels membres de l’associació no confiava en 
el Sr. Idil·li Tàpia i va ser destituït.
Ara s’ha convocat una Assemblea Extraordinària 
per al 26 de maig de 2006 on es decidirà el futur 
de l’Associació de Veïns del Casc Antic i del nostre 
barri. Nosaltres, tots els membres de l’associació, 
excepte el Sr. Idil·li Tàpia, estem d’acord en ex-
posar la nostra postura unànime en una Assem-
blea Extraordinària. A causa de la importància de 
l’assemblea per al futur de l’Associació de veïns 
i per al nostre barri, us demanem que feu un 
esforç, que hi assistiu, que escolteu la postura 
del Sr. Idil·li Tàpia i la de la resta dels membres 
de l’Associació i que després decidiu lliurement. 
Nosaltres estimem el nostre barri amb la fesomia 
que té. Clar que volem que millori, però pensem 
que omplint-lo de blocs de pisos i perdent la seva 
identitat i la seva història no millorarà i que això no 
farà cap bé al Casc Antic ni a Olesa de Montserrat, 
això només enriquirà els especuladors de sempre. 
Us esperem a la reunió, però si no podeu venir 
vigileu de no caure en la trampa de la delegació 
de vots, que és com donar un xec en blanc sobre 
el futur del barri.
Els membres de la Junta de l’Associació de Veïns 
del Casc Antic

Última resposta al Sr. Nacho Pinedo
Li donc les gràcies per la seva disculpa. Sento molt 
dir-li, però que s’ha tornat a equivocar. L’etiqueta 
que vostè em col·loca en tres esdeveniments de 
caràcter social, els s’hi vaig a aclarir.
Vaig ser elegit alcalde d’Olesa de la següent ma-
nera. L’any 1975, el mateix any que van nombrar 
a l’actual Rei d’Espanya, a mi em van escollir entre 
una llista de dotze noms de persones, unes encara 
son vives i altres, per desgràcia, ja son mortes, 
les quals no les nombraré, per respecte a les 
seves persones i a les seves famílies. Un delegat 
del govern civil va venir a Olesa i va convidar a 
triar un dels dotze noms amb els representants 
d’institucions que exercien a Olesa. Quan em van 
cridar del Govern Civil, em van comunicar que els 
representants m’havien votat a mi. O sigui, que 
tothom sap que vaig ser l’alcalde de la transició 
(1975-1979).
Li puc assegurar que es van assabentar primer 
els regidors que hi havia, llavors, abans que jo 
mateix, ja que el governador els va cridar al Go-
vern Civil. Els regidors em van donar la noticia 
per telèfon, doncs jo vaig rebre el telegrama del 
Govern Civil un dia després.
Sobre la segona qüestió, jo vaig ser un dels fun-
dadors del POI, però hi havia altres persones de 
diferents afinitats polítiques. A una d’aquestes 
persones els nacionals li van afusellar el pare i 
alguna altre havia sigut del Partit Socialista.
I tercera, quan em vaig presentar per cap de 
llista, el 1999, i vaig sortir escollit regidor, és 
perquè els que em van votar, coneixien la meva 
gestió durant els quatre anys que vaig ser alcalde. 
Algunes de les gestions que vaig fer, van ser molt 
difícils. Vaig fer ensorrar el local de la Falange, 
el que avui es l’Esplai d’avis, i vaig rebre varies 
amenaces, l’Esplai va ser inaugurat el 1977. Hi 
ha moltes coses que van signades per mi. Els 
terrenys del Poliesportiu d’Olesa i començar la 
piscina coberta. També els pontes que uneixen el 
carrer Francesc Macià, actualment, en el lloc on 
hi ha el teatre La Passió i l’altre pont és on hi ha 
Els Clossos. Una de les coses més importants va 
ser pagat tots els deutes que acumulava l’Ajun-
tament d’Olesa. També vaig autoritzar el primer 
acte comunista amb un recital del cantant Manuel 
Gerena al antic teatre de la Passió, avui, Plaça de 
la Sardana, i que el Govern Civil em va cridar per 
dir-me quina autoritat tenia per permetre que es 

fes aquest acte.
També dir-li que els comicis de l’any 1999 el PP 
es va presentar, pot vostè mirar a la llista de 
l’Ajuntament. Sempre que vulgui alguna cosa a 
favor o en contra meva o del POI, li prego que 
es posi en contacte amb mi i amb molt de gust 
li informaré de tot el que sé i de tota la veritat, 
tal i com ara li estic informant. Ja sé que en la 
seva última resposta no ha sigut amb mala fe, 
però crec que no tenia tota la informació. Espero 
que s’hagi aclarit d’una vegada aquesta petita 
polèmica. Com comprendrà vostè, aquí a Olesa, 
han vingut moltes persones noves, que no em 
coneixen i ni a mi ni a ningú li agrada que li posin 
una etiqueta falsa.
Una vegada més li donc les gràcies per les seves 
disculpes, i per a mi el tema queda tancat i no 
contestaré cap carta més.
Arseni Martells

Una visió més positiva d’Olesa
A vegades, quan un llegeix determinats mitjans de 
comunicació o escolta determinats “líders d’opi-
nió” locals un pot acabar pensant que el que passa 
a Olesa és del tot singular i anecdòtic, és a dir, que 
anem malament i que aquest malament encara 
s’agreuja més perquè sembla ser que els pobles 
del voltant van molt millor. A mi m’agradaria, 
utilitzant dades oficials, posar una mica de llum i 
d’optimisme a totes aquestes qüestions.
Segons l’Estudi socioeconòmic de la comarca del 
Baix Llobregat 2005, publicat recentment per 
la Cambra de Comerç de Barcelona, Olesa ha 
augmentat la seva població entre el anys 1981 i 
2004 (6.380) però per sota d’altres poblacions del 
nostre entorn com poden ser Esparreguera (9.084 
habitants més) o Martorell (9.062).  És a dir, per 
exemple, mentre que la població d’Esparreguera 
ha crescut el 82% la d’Olesa ho ha fet en un 46%, 
36 punts per sota.
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), la nostra renda familiar bruta dis-
ponible (89,61), si bé és cert que se situa per 
sota de la mitjana catalana (100), en canvi està 
per sobre de la mitjana de la comarca del Baix 
Llobregat (88,9) i per sobre de poblacions com 
Abrera (88,62), Cornellà de Llobregat (80,49), 
Sant Andreu de la Barca (80,61) o Sant Esteve 
Sesrovires (82,19), entre d’altres.
Més dades positives: entre el març de l’any 2003 i 
el desembre de 2005 a Olesa hi ha 541 persones 
més afiliades a la Seguretat Social, això vol dir 
que, tot i les empreses que han tancat (majori-
tàriament a causa de la crisi greu que pateix el 
sector tèxtil), el saldo a nivell d’ocupació creada 
a la nostra Vila és positiu.
La dada més negativa en aquest context és la de 
l’atur. Al mes de febrer es comptabilitzaven un to-
tal de 1.009 persones aturades registrades, cosa 
que suposaria una taxa d’atur de l’11%, taxa que 
és del tot irreal atès que per calcular-la s’utilitza 
la població activa de l’any 2001. Segurament si 
poguéssim disposar de dades referents a l’any 
2006 la taxa real d’atur estaria per sota d’aquest 
11% i propera al 7%.
Cal continuar treballant per la prosperitat eco-
nòmica de la nostra Vila i això vol dir vetllar per 
reduir el fracàs escolar, millorar les nostres infra-
estructures de transport, acabar de desenvolupar 
els diversos polígons industrials i alhora facilitar 
també el desenvolupament de les activitats del 
sector serveis. Moltes d’aquestes coses no estan, 
només, en mans de l’Ajuntament, ho sabem prou 
bé. El que sí que està a la seva mà és crear i 
mantenir un entorn favorable i pressionar les 
diverses administracions per tal que tinguin en 
compte Olesa de Montserrat en els seus pres-

supostos no només de despeses corrents sinó 
també d’inversions.
M. Jou

Sense mur no hi ha escola
La Generalitat de Catalunya ha aprovat la cons-
trucció de la quarta escola pública d’Olesa de 
Montserrat, que es preveu posar en marxa el 
setembre de 2007. Tot i així, fins que l’Ajuntament 
d’Olesa no cedeixi els terrenys al Departament 
d’Educació, les obres no poden començar; tràmit 
que s’està demorant i que podria tornar a castigar 
els nens i les nenes a continuar als barracons, 
situats a la zona coneguda com les Torres de Cal 
Vicentó, també el curs 2007-2008.
No és l’únic entrebanc que es troba el projecte de 
construcció de l’escola, ja que ara l’Ajuntament 
ha decidit gastar-se la partida pressupostària 
destinada a fer un mur de contenció, que la 
Generalitat exigeix que faci el consistori per 
garantir la seguretat de l’edifici. Per tant, si el 
govern municipal no aporta els diners per aixecar 
aquesta infraestructura, la creació del nou centre 
quedarà aturada.
Els nostres infants es mereixen una educació de 
qualitat i en les millors condicions. Per això, l’AMPA 
del CEIP d’Olesa de Montserrat reclama a l’Ajun-
tament d’Olesa que faci la cessió dels terrenys i 
que retorni la partida pressupostària destinada a 
la construcció del mur.
AMPA del CEIP d’Olesa de Montserrat

Desfilada
Vull agrair a tots els col·laboradors que han 
fet possible la Desfilada Caro Cuore del passat 
divendres 7 d’abril, des dels  60 nens, joves i 
adults “models”, fins als grups de música, el per-
sonal de tramoia, de só i de il·luminació. Moltes 
gràcies a tots!
Conxi Campmany

Homenatge a la República
El 12 d’abril de 1931 una Olesa dinàmica, in-
dustrial, diversa i atrevida va creuar el llindar de 
la modernitat. Enrere quedaven foscos anys de 
caciquisme i dictadura. Una candidatura formada 
per ciutadans d’idees avançades va triomfar en les 
eleccions celebrades aquell diumenge de prima-
vera. Paral·lelament, en algunes ciutats catalanes 
i espanyoles, les candidatures republicanes van 
escombrar electoralment els seus rivals conser-
vadors i el rei Alfonso XIII va abandonar la capital 
del seu regne en direcció a l’exili. La monarquia 
havia caigut sota el pes del seu propi autoritarisme 
i de la seva immensa corrupció. 
El 14 d’abril, a Olesa, es constituïa l’Ajunta-
ment republicà que per unanimitat, inclosos els 
membres dels grups minoritaris conservadors, 
va subscriure el manifest del president Macià. 

Aquella proclama començava dient: “Catalans, 
interpretant els sentiments i els anhels del poble 
que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo 
la República Catalana com estat integrant de la 
Federació Ibèrica”.
El terratrèmol polític ben segur que no va ser del 
gust de tothom. Però no hi ha dubte que si Olesa 
ha viscut una època esplendorosa, d’alegria des-
fermada i d’il·lusió col·lectiva, ha estat en aquells 
anys en que tot estava per fer i tot per millorar. A 
aconseguir que les coses anessin pel bon camí van 
col·laborar partits (d’esquerres i conservadors), 
entitats cíviques, sindicats de classe i, per sobre 
de tots, els ciutadans d’Olesa. Sí que és veritat, 
però, que existia una caverna (quin sistema polític 
no la té?) i que aquesta mai va pair la derrota i la 
fi d’alguns dels seus privilegis.
D’aquells consistoris presidits pel Fèlix Figueras 
i amb l’ajut dels seus companys, amb especial 
referència al Joan Jané, van sortir algunes de les 
propostes més avançades i algunes de les millors 
obres públiques que mai s’han fet a la nostra vila: 
la plaça del mercat, la xarxa de clavegueram de 
molts carrers, la biblioteca popular, la compra (o 
cessió) del Parc Municipal, la defensa de la cons-
titució republicana que proclamava Espanya com 
un estat de treballadors i reconeixia el dret de 
sufragi per les dones, les polítiques de promoció 
de la llengua i d’alfabetització, els acords amb els 
treballadors del sector tèxtil... 
A altres poblacions de Catalunya, i a Espanya, 
els resultats electorals no sempre van afavorir els 

republicans; però a Olesa aquestes candidatures 
van guanyar tots els comicis un darrera l’altre.  
75 anys després de la proclamació de la República, 
Olesa encara no ha homenatjat com es mereixen 
tots els olesans que la van fer possible, els ciuta-
dans que li van donar suport i els que van pagar 
amb la vida voler imposar per la força del sufragi 
un sistema de benestar, democràcia i justícia so-
cial: els que van morir afusellats contra la paret 
d’un cementiri o en el patí d’alguna presó, els que 
van caure al front de batalla o en els hospitals de 
campanya, els que van apagar-se en els camps 
de refugiats francesos o en els camps de concen-
tració nazis; però també els que van patir l’exili i 
l’ocupació d’un règim ferotge que mai va mostrar 
cap signe de compassió pels vençuts. Aquestes 
són dates propícies per tal de recordar-los a tots; 
als més significats i als anònims. 
Salvador Prat, Bloc Olesà

Les cartes per a aquesta secció no han de ser superi-
ors a 20 ratlles, i amb el nom, edat i barri de l’autor. 
El periòdic no es fa responsable del contingut de les 
cartes i  es reserva el dret de publicar-les i resumir-
les si és necessari. S’han de adreçar al tel/fax: 93 
772 94 36
a/e: periodic08640@hotmail.com

Jordi Monton
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L’agenda del maig
Fins el Diumenge 7
Exposició “Realismes: 1r meeting de pintors realistes”, 
a la Casa de Cultura, de 17 a 20 h. Organitza: Asso-
ciació pel Foment i Investigació de l’Art Contemporàni 
de Terrassa. La mostra recull l’obra d’una selecció dels 
nous pintors realistes de tot l’estat espanyol i, a la ve-
gada, servirà per a què la ONG Mans Mercedàries doni 
a conèixer la seva tasca.

Dilluns 1
VI Concurs escolar de dibuix i pintura, adreçat a totes les 
escoles de la vila. Organitzat per la Fundació Municipal 
d’Arts i Oficis, durarà fins el 31 de maig.

Dimarts 2
Taller de Hip-hop “Musicando por Olesa”. A Cal Mané, de 
18 a 19.30 h. Organitza: Escola Municipal de Música.

Dijous 4
Taller de memòria amb la Sra. Elvira Cassi, organitzat 
per Ariadna, a la seva seu social, de 18 a 19.30 h.

Divendres 5
Teatre “Comèdies i tragicomèdies del Dr. Adili” per Va-
lentí Piñot. Organitzat per Butaka, a les 22 h, al Teatre 
Salistes.

Va de Concert!, a la Casa de Cultura, a les 19 h. Orga-
nitza: Escola Municipal de Música.

Conferència/xerrada de Joaquim Monturiol,”Iceberg (a 
través de Terranova, labrador i Groelandia) al local social 
de la UEC. A les 22 h.

Diumenge 7
9è Dia Internacional de la Dansa, organitzat des de 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Participació 
de diferents escoles d’arreu de Catalunya i a la mitja 
part actuació de Danses d’arreu del món a càrrec de 
la Companyia Dansa Cotton. A les 12 h, a la Plaça de 
l’Ajuntament.

Festa inauguració “Tauler d’escacs”. A les 10 h, a la Plaça 
dels Països Catalans, organitzat per l’Associació de Veïns 
de la Central-Olivera. Actuació de pallassos i simultànies 
d’escacs a càrrec del Club d’escacs d’Olesa.

Teatre Xarxa amb “La Rateta presumida” de la compa-
nyia Dansa Cotton. Al Teatre Olesa, a les 17.30 h.

Dilluns 8
Va de Concert!, a la Casa de Cultura, a les 19 h. Orga-
nitza: Escola Municipal de Música.

Dimarts 9
Inauguració de l’exposició “Dona, que més vols” des de 
la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament. Fins al 21 de 
maig, a la Casa de Cultura. 

Taller de Hip-hop “Musicando por Olesa”. A Cal Mané, de 
18 a 19.30 h. Organitza: Escola Municipal de Música.

Dijous 11
Va de Concert!, a la Casa de Cultura, a les 19 h. Orga-
nitza: Escola Municipal de Música.

Taller de memòria amb la Sra. Elvira Cassi, organitzat 
per Ariadna, a la seva seu social, de 18 a 19.30 h.

Divendres 12
Inauguració de l’exposició anual dels treballs de manu-
alitats realitzats durant el curs als diversos tallers de 
l’Associació Dones i Progrés. A la Casa de Cultura, de 
17 a 20 h, fins el 28 de maig.

Dissabte 13
Club de lectura novel·la negra amb “Bellíssimes per-
sones”, d’Andreu Martín. A les 11 h. a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició “Fruites 19 propostes/27 
metres de color”,dels alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis 
Pintura Grup A. A l’Espai d’Art de La Passió, de 17 a 21 
h., fins al 28 de maig.

Excursió “Temps de flors”, visita a Girona i dinar a Ba-
nyoles. Organitza: Associació Dones i Progrés.

Diumenge 14
XXVI Aplec de la Sardana amb les cobles Jovenívola de 
Sabadell, La Flama de Farners i la Cobla Vila d’Olesa. 
Homenatge a Francesc Camps i Comellas. Durant tot 
el dia, al Parc Municipal. Organitzat per l’ACF Olesa 
Sardanista.

Dimarts 16
Va de Concert!, a la Casa de Cultura, a les 19 h. Orga-
nitza: Escola Municipal de Música.

Taller de Hip-hop “Musicando por Olesa”. A Cal Mané, de 
18 a 19.30 h. Organitza: Escola Municipal de Música.

Dijous 18
Taller de memòria amb la Sra. Elvira Cassi, organitzat 
per Ariadna, a la seva seu social, de 18 a 19.30 h.

Divendres 19
Va de Concert!, a la Casa de Cultura, a les 19 h. Orga-
nitza: Escola Municipal de Música.

Festa noucentista de l’Associació de veïns del Casc An-
tic, amb balls, concerts, fira d’artesania i teatre. Fins al 
diumenge 21, als carrers del barri.

Club de lectura general, amb “El lector de Bernhard 
Schlink”. A les 19 h. a la Biblioteca.

Dilluns 22
Conferència “Bus de les professions” amb la coordinació 
de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament. A la 
Casa de Cultura, a les 18 h.

Dimecres 24
Xerrada “Medicina natural: receptes de la iaia”, organit-
zat per Ariadna. A la Casa de Cultura, a les 18 h.

Dijous 25
Conferència Biografia de la novel·la negra i policial: 
d’Edgar Allan Poe a Donna Leon, a càrrec de Paco 
Camarasa. Organitzat per la Biblioteca, a les 19 h. a la 
Casa de Cultura.

Taller de memòria amb la Sra. Elvira Cassi, organitzat 
per Ariadna, a la seva seu social, de 18 a 19.30 h.

Dissabte 27
Diada del soci a la UEC d’Olesa amb sopar de germanor, 
actuacions de l’Esbart Santa Oliva, teatre i lliurament 
d’anagrames als socis de l’entitat. A les 21 h, al local 
social del carrer Vall d’Aran s/n.

Dimecres 31
Va de Concert!, a la Casa de Cultura, a les 19 h. Orga-
nitza: Escola Municipal de Música.
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Euribor
El Euribor va pujar al març fins al 3,105 %, 
amb el que se situa en el nivell més alt des 
d’octubre de 2002 i suposa la sisena pujada 
mensual consecutiva. En concret, el Euribor 
va pujar 0,191 punts respecte al 2,914 % 
registrat al febrer i 0,77 punts en relació al 
2,335 % en el qual es va situar al març de 
2005, el que es traduirà en una pujada de les 
quotes dels crèdits hipotecaris que es revisin 
anualment amb la nova taxa en els pròxims 
dies. En concret, en una hipoteca mitja de 
120.000 euros concedida a un termini de 20 
anys amb un diferencial de 0,60 punts sobre 
el Euribor, la quota mensual passaria d’uns 
661 a 708 euros, el que suposa un incre-
ment d’uns 47 euros al mes i 564 euros en 
el conjunt de l’any. Els analistes esperen que 
el Euribor se situï a l’estiu en el 3,5% i acabi 
l’any entorn del 4%. 
 

Primer habitatge
Els joves espanyols han de destinar com 
mitjana la totalitat del seu sou de 9 anys i 3 
mesos per a adquirir el seu primer habitatge, 
segons l’estudi “Accés dels joves a l’habitat-
ge” desenvolupat per Creditaria entre 9.580 
persones d’entre 18-34 anys en totes les au-
tonomies d’Espanya. El salari mig dels joves 
espanyols en aquesta franja d’edat se situa 
en 15.562 euros, xifra que es veu reduïda en 
el cas de les dones a 13.150 euros enfront 
dels homes: 17.975 euros.
L’esforç mig que han de realitzar els joves 
espanyols a l’hora d’adquirir el seu primer 
habitatge és del 46% de la renda individual, 
mentre que si decideixen portar a terme la 
compra en parella, l’esforç es veu reduït al 
35% de la renda familiar. Per la inferioritat 
de salaris, l’esforç que han de realitzar les 
dones supera al dels homes en un 7%. La 
possibilitat d’adquirir el primer habitatge se 
situa com mitjana a l’edat de 32 anys. Segons 
aquest estudi, tan sols el 2% dels joves entre 
18 i 24 anys de la població espanyola total 
es decideix a comprar una casa, enfront del 
42% dels joves d’entre 25 i 29 anys o el 59% 
d’entre 30 i 34 anys.

Financiació
Prop de la meitat dels compradors d’habitatge 
que demanen un préstec hipotecari neces-
siten un finançament per sobre del 100%. 
Així ho posa de manifest el V Estudi Nacional 
d’Agents Immobiliaris, realitzat en 2005 sobre 
un univers de 20.000 agències immobiliàri-
es per UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris). 
Aquesta dada suposa un important increment 
pel que fa a l’últim estudi de 2002, quan la 
xifra dels compradors que necessitaven més 
del 100% de finançament era únicament el 
28%. El percentatge mig de finançament 
que necessiten se situa actualment en un 
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92,9%, terme mitjà clarament per damunt 
al de l’últim mesurament: 87,3%. El V Estudi 
Nacional d’Agents Immobiliaris conclou que 
més de la meitat de les agències que treba-
llen actualment a Espanya van ser creades 
entre el 2001 i el 2005. Tan sols un 8% de 
les agències que operen actualment es van 
obrir en els anys 80.
Al comparar les dades de 2005 amb els de 
2002 es constata un clima de lleuger opti-
misme: augmenten els quals creuen que 
haurà un desenvolupament del negoci en els 
pròxims anys passant del 62 % en 2002 al 70 
% en 2005. Igualment els Agents es mostren 
més optimistes en relació a la quota de mer-
cat que tindran els professionals enfront dels 
particulars, i en aquest cas es passa d’un 47 
% a un 55 % els quals pensen que aquesta 
quota seguirà augmentant. Segons l’opinió 
majoritària dels professionals enquestats, el 
futur del sector no passa per una concentració 
entorn de les grans marques: pràcticament 7 
de cada 10 agents així ho afirma (67%).

Preu 
El Banc d’Espanya, en el seu últim butlletí 
econòmic, assegura que un creixement d’un 
punt percentual en els crèdits hipotecaris 
per a habitatge suposa una pujada del preu 
dels immobles de 0,15 punts percentuals. I 
al seu torn, un increment d’un punt percen-
tual del preu dels immobles es tradueix en 
un augment de 0,09 punts percentuals del 
deute hipotecari. Ambdues magnituds van, 
per tant, es reforcen mútuament i van com-
passades tant en els cicles expansius com 
contrastius.
De la mateixa manera, l’informe del Banc 
d’Espanya també assenyala que la renda la-
boral exerceix una influència positiva sobre 
les variacions dels préstecs hipotecaris de les 
famílies, de tal forma que un augment d’un 
punt percentual en els ingressos de les llars 
es tradueix en un augment de 0,23 punts 
percentuals de l’endeutament. La ministra no 
va voler entrar en la polèmica, a pesar que en 
ocasions anteriors, va defensar que el sobre-
coste de l’habitatge protegit no suposarà un 
augment del preu de l’habitatge fins a 2007, 
que serà quan les normes incloses en el CTE 
siguin obligatòries per als promotors.

Creixement
El sector immobiliari espanyol va seguir sent 

en 2005 un dels més dinàmics en la UE, re-
colzat en el segment residencial que, si bé 
va seguir creixent en 2005, s’espera que la 
reducció de les taxes de creixement iniciada 
en 2004 aprofundeixi mostrant ja taxes ne-
gatives d’evolució en 2006. El procés de can-
vi social i la massiva arribada d’immigrants 
mantindrà la demanda d’habitatge principal 
per sobre de 400.000 habitatges, però anirà 
ralentint-se, no només per la moderació dels 
fluxos d’entrada d’immigrants, sinó també 
per les previsions de ralentització en el rit-
me de creixement econòmic. Això explicarà 
també un menor dinamisme de la demanda 
d’habitatge secundari nacional, que es veurà 
compensada parcialment per la recuperació 
econòmica d’altres mercats emissors, el que 
aproximarà la demanda d’habitatge secundari 
als 200.000 habitatges anuals.
 

Barcelona
Barcelona es col·loca en el lloc 15º en l’infor-
me anual que elabora Cushman & Wakefield 
sobri les ciutats del món més cares per a 
l’activitat industrial i logística. El cost d’im-
plantació d’una nau industrial o logística en 
la capital catalana se situa en una mitjana de 
96 euros/m2/any. Londres torna a ser, un any 
més, la destinació industrial/logístic més car 
del món. L’àrea confrontant de l’aeroport de 
Heathrow, el de major tràfic de passatgers 
d’Europa, arriba a els 247 euros/m2/any. En 
segon lloc apareix Tòquio, que experimenta 
un augment de la renda (el principal compo-
nent dels costos d’implantació) del 9%.  

Hipoteques
L’alça dels tipus està posant en escac les 
llars espanyoles, que deuen més de 700.000 
milions d’euros, una xifra que representa el 
77% del producte interior brut (PIB) i és 
conseqüència dels préstecs a llarg termini 
contractats per les famílies per a adquirir un 
habitatge. la situació ha dut a l’associació 
hipotecària espanyola (AHE) a manifestar la 
seva “preocupació justificada” per les recents 
decisions del banc central europeu (BCE) 
d’elevar els tipus al 2,5% i tornar-los a pujar 
previsiblement al juny al 2,75%. La AHE tem 
que si el preu del diner arriba al màxim arri-
bat a en la unió europea, el 4,75%, la quota 
mensual de la hipoteca s’encareixi fins a un 
30%. la banca creu que les llars espanyoles 
s’enfronten a un perill “moderat” però admet 

que per a alguns casos -adquirents de primer 
habitatge amb rendes inferiors a la mitjana 
nacional- pot arribar a ser important. les hi-
poteques a 20 anys elevaran les seves quotes 
mensuals un 24,6% si els tipus d’interès ar-
riben al màxim assenyalat; si les hipoteques 
són a 25 anys s’encariran un 29,9% i les de 
30 anys un 34,8%
   

Mediterrani
El segon informe del Pla Blau creat per Na-
cions Unides i que examina la conca dels 21 
països banyats pel mediterrani calcula que, en 
els pròxims vint anys, viuran en les ribes del 
Mediterrani 524 milions de persones enfront 
dels 427 milions que habitaven el litoral en 
2000. els experts preveuen que la densitat de 
població en la costa espanyola segueixi crei-
xent fins a les 172 persones per quilòmetre 
quadrat, quan la mitjana del país serà de 81 
persones i la de les zones costaneres de tot 
el mediterrani serà de 156, el que suposarà 
la conversió de 4.000 quilòmetres addicionals 

de costa i conduirà que la meitat dels 46.000 
quilòmetres de la línia de costa mediterrània 
estiguin construïts en 2025.

Sitges
L’ajuntament de Sitges ha acordat paralitzar 
durant un any l’obertura de noves oficines im-
mobiliàries en el nucli antic de la localitat, una 
mesura que també afecta a bancs i caixes. el 
consistori s’ha donat aquest marge per a defi-
nir quins han de ser les pautes generals a les 
quals s’han de sotmetre aquestes activitats 
perquè funcionin de forma més homogènia 
amb la resta de comerços del nucli antic. Sit-
ges és el municipi català amb l’habitatge més 
car i l’activitat immobiliària no per a de créi-
xer. en la localitat hi ha 70 agències, la majo-
ria d’elles situades en el nucli antic. segons el 
grup de govern, aquest tipus de negocis “no 
estan donant els mateixos avantatges que el 
comerç tradicional i de proximitat”

Jordi Monton
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Borsa de treball/Olesa
Mecànic muntador d’instal·lacions de refrigeració i 
aire condicionat (xapes i fibres); empleats de serveis 
administratius (20-30 anys), per l’atenció als clients, 
recepció de trucades, arxiu, mailings i les pròpies 
del lloc de treball; ajudant tècnic sanitari (infermer 
i practicant); peons (25-50 anys) per la col·locació 
de senyals, cartells i rètols de carrer; conductor de 
carretó elevador (20-35 anys), tasques de magatzem, 
imprescindible carnet de carretoner. 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. 

Dependent de comerç al detall (18-55 anys) per en-
carregar-se del funcionament de la botiga; fuster de 
construcció (20-50 anys) per la distribució i muntatge 
de moble en l’àmbit de tot Catalunya; conductor 
de camió o furgoneta (25-40 anys); conductor de 
furgoneta per la recollida de documentació per les 
empreses, classificació i destrucció; empleat de caixa 

Classificats (30-40 anys); caixera de supermercat. 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. 

Teleoperadora per la concertació d’entrevistes amb 
assegurats per informar de nous productes; agent 
comercial (viatjant, corredor de plaça); comercial 
sector immobiliari; torner (talla de metalls); prepa-
rador de màquines automàtiques; animador de grup 
(25-35 anys) per la coordinació de grup de monitoratge 
i gestió pagaments; impressor de serigrafia (18-20 
anys). Departament de Promoció Econòmica, c/ Sal-
vador 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. 

Borsa de treball/Abrera
Peons per el muntatge de la tapisseria de cotxes; 
personal sanitari no titulat per a tasques pròpies d’un 
auxiliar de geriatria; ajustador i mecànic de maquinària 
electrònica industrial (18-35 anys); mosso o dona de 
neteja (18-50 anys); ajustador i mecànic de maqui-
nària electrònica industrial (18-40 anys). 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.

Borsa de treball/Esparreguera
Peons; empleats de serveis administratius (35-45 
anys); auxiliar administrativa i venedora de plantes; 
empleat administratiu, en general; professionals de la 
biologia, botànica, zoologia i similars per a campanya 
medioambiental; entrenador esportiu per impartir 
sessions pràctiques d’aeròbic, aquaerobic, aerofink, 
a la piscina Can Pascual. Departament de Promoció 
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32 (l’Era), de di-
lluns a divendres de 9.30 a 13 h i dijous a la tarda 
de 16 a 19 h.

Borsa de treball/Martorell
Agent comercial (viatjant, corredor de plaça); comercial 
sector del disseny (zona Alt Penedès i Baix Llobregat); 
calderer (xapes d’acer) per l’operació de fusteria metàl-
lica. 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.

Diversos
Venc camil·la plegable de massatge, de menys d’un 
any,súper nova, potes de fusta, polipell, regulable en 
alçada. Preu: 230 €. Tel. 93 778 48 24 (Eulalia).

Se traspasa local comercial en Rambla Catalunya nº 
13 (Olesa de Montserrat). Preguntar por David (mòbil: 
686 405 096).

Se alquila plaça de pàrking en la calle Metge Carreras, 
por 66 € mensuales. Preguntar por Sergio (mòbil: 
606 246 868).

Se vende Volkswagen Jetta, año 1992, motor 1.6, 
gasolina, color blanco, 90.000 km., ITV pasada, por 
1.200 euros. Tel: 610 343 109.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, només 
ens has d’enviar un text no superior a 15 parau-
les a periodic08640@hotmail.com 
o al tel./fax: 93 772 94 36.
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Guaita!Passaport
Em dic Salvador Boada, tinc 25 anys, em vaig 
diplomar en arquitectura tècnica a finals del 
2002 i actualment curso l’últim any dels estu-
dis d’arquitectura. Sóc solter i tinc una germa-
na, l’Helena, de 19 anys, que ha començat a 
estudiar enginyeria industrial. El meu pare, el 
Joan, és cirurgià traumatòleg i la meva mare, 
la Dolors, és microbiòloga. A Olesa visc al carrer 
Argelines (o carrer “de fora”), tot i que vaig 
créixer al centre. Vaig estudiar a l’escola Josep 
Ferrà i Esteva i més tard vaig anar a l’institut El 
Cairat d’Esparreguera. Fins just abans de mar-
xar d’Erasmus vaig estar jugant a bàsquet al 
CB Olesa. Tot i la distància, intento informar-me 
del que passa a Olesa i, potser per “deficièn-
cia” professional, m’interessen temes com el 
creixement urbanístic del poble o la protecció 
del casc antic.

 
Quants temps fa que ets fora 
d’Olesa?
Ara fa 8 mesos. Vaig marxar d’Olesa l’estiu del 
2005 i tinc previst tornar pels voltants de la 
propera Festa Major.
 
Per què vas marxar a Suècia?
En primer lloc vaig tenir l’oportunitat de poder 
fer un “Erasmus” (1 any d’estudis a l’estranger). 
Un cop decidit que volia marxar “a veure món”, 
em vaig acabar decidint per un país la cultura 
del qual fos bastant diferent a la que estava 
acostumat, amb un clima totalment diferent. 
Un país desenvolupat del qual pogués aprendre 
coses noves, però sobretot diferents. Un país 
on es parlés l’anglès (aquí tothom parla anglès 
perfectament com a segona llengua). I en el 
camp de l’arquitectura m’interessaven temes 
relacionats amb el medi ambient i la sostenibi-
litat, que a Suècia consideren fonamentals.
 
Quina feina fas?
A Göteborg hi curso les últimes assignatures 
d’arquitectura. Ara mateix estem treballant 
en un projecte a Riga (Letònia). Es tracta d’un 
edifici d’oficines i comerços al centre històric 
d’aquesta ciutat, molt rica en edificis d’estil Art 
Noveau. És una bona oportunitat d’estudiar 
sobre el terreny real la integració de l’arqui-
tectura contemporània en els centres històrics 
de les ciutats.
 
Com és un dia de feina?
Acostumo a anar a la facultat cap allà a les 9 
del matí, fins a les 4 o 5 de la tarda. La facultat 
(com totes les universitats sueques) té unes 
instal·lacions molt bones i el nostre grup de 
projectes té assignat un estudi on treballem 
amb plànols, maquetes,... i on ens fan alguna 

classe teòrica. Al principi del curs aprofitava les 
tardes per visitar la ciutat i fer coses a l’aire lliu-
re, ja que el clima era molt agradable, però amb 
l’arribada de l’hivern va arribar també la foscor i 
el fred permanent i vaig haver de buscar altres 
activitats d’interior (esports, estudi,...).
 
Amb quins problemes et trobes 
diàriament?
La societat sueca és extremadament organitza-
da, calculadora, educada, pacífica... a vegades 
avorrida i tot. A causa d’això, és difícil trobar-se 
amb grans problemes en el dia a dia. Tot i que 
tothom parla anglès perfectament, la seva llen-
gua principal (i oficial) és el suec i tot ho trobes 
en suec, normalment sense traducció a l’anglès. 
Tot i que t’hi acabes acostumant, les llengües 
nòrdiques poden resultar bastant complicades 
per a la gent que parla una llengua llatina.
 
Com portes això de tenir la família, 
els amics i la teva terra lluny?
T’enganyaria si et digués que no enyoro la meva 
vida a Olesa, la família i els amics. S’enyoren, 
però en el meu cas, el fet de saber que la meva 
estada a l’estranger és temporal, fa que sàpi-
ga que el que he deixat ho tornaré a retrobar 
aviat. De totes maneres, Internet ha canviat el 
concepte de “distància” i la comunicació amb els 
de casa és molt més senzilla del que ho podia 
ser abans.
 
Es troba a faltar Olesa?
Es troba a faltar la vida quotidiana en un poble 
“petit” on coneixes molta gent i la majoria de 
racons del poble. Però l’experiència de viure en 
una ciutat com Göteborg, em resulta molt en-
riquidora, sobretot pel que fa a tenir tot el que 
pots necessitar a prop de casa, pel fet d’haver-
me de moure en transport públic i que cada dia 
descobreixes alguna cosa nova.
 
Et diverteixes a Suècia?
El fet d’estar envoltat a tota hora d’altres estudi-
ants fa que hi hagi sempre un ambient bastant 
“festiu”, que sempre tinguis algú amb qui sortir. 
Per altra banda, el fet d’estar vivint a Göteborg 
m’ha permès poder viatjar i conèixer parts d’Eu-
ropa (Noruega, Finlàndia, Dinamarca, Rússia, 
Letònia i el Cercle Polar) que m’hauria estat més 
difícil accedir-hi des de Catalunya.
 
Què tal les discos i las noies per 
allà?
Les discoteques i les festes acostumen a ser 
bastant “fashion” i amb pretensió d’elitistes. Hi 
ha un gran control amb l’alcohol, que té un preu 
molt elevat, i per aquesta raó, els suecs són uns 
grans aficionats a les “pre-parties” (o dit d’una 
altra manera, al “botellón” a dins a casa). Les 
noies sueques, en general, són molt atractives 
i es cuiden molt l’aspecte. Al principi quedes 
impressionat de la quantitat de rosses que hi 
ha. La diferència amb les noies catalanes és que 
les sueques són molt més tímides al principi, i 
costa més trencar el gel, ja que els sobta com 
som d’oberts els del sud d’Europa.
 
Penses tornar?
Penso tornar a l’estiu a Olesa, es troba a faltar 
el clima mediterrani. A més, el curs que ve haig 
de presentar el Projecte final de carrera i ho haig 
de fer a Barcelona.
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Què menges cada dia? És bo el 
menjar?
Més que el “què”, el problema és el “quan”, ja 
que els suecs acostumen a dinar a les 12 del 
migdia i sopar cap allà a les 6 de la tarda. Acos-
tumo a fer un àpat a la universitat al migdia, on 
menjo plats més típics de suècia, peix com el 
bacallà o el salmó, o bé carn, normalment amb 
salsa abundant i sempre amb un acompanya-
ment a base de patata. Al vespre cuino jo a casa 
i procuro fer-me coses més “mediterrànies”; 
amanides, pasta, arrossos, vaja, el menú típic 
d’un estudiant.
 
Quina és la festa tradicional de la 
ciutat?
Les festes de la ciutat es concentren al voltant 
dels mesos de bon temps i sol, quan els habitants 
de Göteborg aprofiten per gaudir dels immensos 
parcs que té la ciutat. De totes maneres, pels 
voltants de Nadal, és molt tradicional la festa 
de Santa Llúcia a tot Suècia.

Hi ha catalans on vius?
Sí, hi ha diversos estudiants catalans a la ma-
teixa universitat que jo, sobretot estudiants 
d’enginyeries. A vegades sortim junts per Gö-
teborg i hem fet algun viatge pel nord plegats. 
D’altra banda, hi ha una cosa que sempre ens 
acaba unint... i és que ens reunim per veure els 
partits del Barça.
 
Què et vas emportar a l’hora de fer 
el trasllat i la mudança?
Sobretot roba d’hivern!, imprescindible per so-
breviure a Suècia. Però també em vaig endur 
coses relacionades amb la universitat, així com 
l’ordinador portàtil, el qual se’m fa imprescin-
dible per treballar i estar comunicat i informat.
 
Com et comuniques amb la teva 
família?
Em comunico a través d’Internet, ja sigui 
per e-mail o videoconferència. Però tot i així, 
sempre hi ha una trucada telefònica setmanal 
com a mínim.

Hi ha racons olesans que són molt pintorescs i dignes de destacar com és aquest. 
Si vas per la Anselm Clavé, gairebé arribant a la carretera de Terrassa, dobles 
i et encontraràs amb la Travessera de Calvari. I d’aquest carrer, surt un petit 
passadís, de deu metres de llarg, que també és el portal d’alguns veïns. És 
realment encantador, sembla que ha suportat el pas del temps, les grues, les 
modificacions urbanístiques i la inacabable construcció immobiliària. 

Jordi Monton
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Bellesa
Bronceado sin sol
¿Qué es un bronceado DHA? Es 
un bronceado por aire totalmente 
inocuo. El componente DHA es un 
derivado de la caña de azúcar, la 
cual actúa en contacto con los ami-
noácidos de la piel. El bronceado 
total se desarrolla entre 3 y 24 
horas y permanece un máximo 
de 8 días.
Tiene una gran ventaja sobre el 
solarium o sol artificial: el bron-
ceado DHA (tanning) no envejece 
ni quema la piel y se puede aplicar 
siempre que se desee.
El maquillaje debe ser eliminado 
antes de realizar el bronceado 
por aerógrafo. Si se ha de afeitar, 
se debe hacer al menos un día 
antes.

Se aconseja llevar ropa oscura y 
amplia cuando sales del salón y 
no se aconseja la ducha hasta un 
mínimo de 5 horas de la aplicación 
del bronceado DHA.
El bronceado con aerógrafo no se 
debe utilizar en clientes o en zonas 
con soriasis, eczemas o quemadu-
ras o durante los tres primeros me-
ses de embarazo. Su precio oscila 
entre 3 y 12 euros.
Esto es lo más importante que de-
bes saber sobre el bronceado DHA; 
déjate asesorar por tu especialista 
en air tanning.

Jessy Casado
(Consultas al tel: 93 778 04 46)
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Suport
A la part final de la lliga, hem de tor-
nar a fer menció als ja coneguts Green 
Warriors que diumenge si diumenge 
pugen al camp de les Planes per can-
tar i cridar però sobretot, per donar 
suport als seus jugadors, i fem valer 
la importància que té una bona afició 
per a qualsevol equip. Des d’aquí els 
animem per a que no deixin de fer-
ho.

Pista coberta
L’Ajuntament ha aprovat el projecte 
executiu de les obres de cobriment 
de la pista poliesportiva, ubicada al 
costat del pavelló municipal Salvador 

Boada, a Les Planes. Cap al mes de 
juliol, burocràcia apart, podrien co-
mençar les obres, que consisteixen 
en la construcció d’una teulada per 
resguardar la pista de les inclemències 
del temps, ho que permetrà disposar 
de més hores de pista esportiva co-
berta i descomprimir el col·lapse de 
l’ús del pavelló. El cost de les obres 
és de 493.000 euros, inclosa una sub-
venció de la Diputació de Barcelona de 
220.000 euros.

Ciclisme
El jove ciclista olesà Oriol González 
Motlló, que corre per l’equip egarenc 
Cicles Morenito-Mobles Colon, ha 

Esport Olesà

08640

aconseguit despuntar en la Kids Cup, 
competició de bicicleta de muntanya 
per a nens, que es celebra paral-
lelament amb l’Open de Barcelona 
de l’especialitat, amb els destacats 
resultats: en la categoria d’aleví de 
2n any: 2n lloc a la prova disputada 
el 26 de març a Prats de Lluçanes i 3r 
lloc, després d’una caiguda i la seva 
remuntada, a Avinyò, el 2 d’abril 
passat.

Escacs
A la passada Setmana Santa va 
tenir lloc el Campionat Juvenil de 
Catalunya d’Escacs. En aquests tor-
neig, que juguen conjuntament nois 
i noies segons el sistema suís a vuit 
rondes, hi van participar un total de 
42 escaquistes, entre ells el nostre 
convilatà i jugador del C.E. Olesa, 
Jordi Aranda. Per valorar amb més 
precisió la seva classificació final en 
el 14è lloc, hem de tenir en compte 
que va iniciar el campionat en el lloc 
22è i que degut a lo anterior i a la 
normativa dels aparellaments en el 
sistema suís, la primera ronda va 

haver d’enfrontar-se al numero 1 i 
principal aspirant al títol. 

Pesca
L’olesà Jordi Herrerias Flores (14 anys) 
de la Societat de Pescadors d’Esparre-
guera, va participar els passats dies 
24, 25 i 26 de març als Campionats 
Selectius per al Mundial, celebrats a 
Múrcia. Va quedar en tercer lloc i per 
tant es va classificar per la semifinal 
que es celebrarà a Portugal els dies 
22, 23 i 24 de Juny de 2006.

Jordi Monton
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Per molts anys !
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Adelina Càceres Fernández (77), Agata Agut Domenech (36), Alba 
Pareja Pinos (17), Alejandro Fernández Molina (13), Angela Armengou 
Orriols (75), Angelina Dalmases (56), Anna Almirall Vilà (31), Anna 
Voltà Palomares (5), Antonia Aguilera Rodríguez (77), Antonio Mancebo 
Rivera (79), Antonio Mangas García (40), Baldiri Quatrecases (92), 
Bernardino García Lopera (76), Carlos Antón (38), Carmen Artola Rull 
(66), Celestina Sopeña Pisose (68), Cristóbal Cano Belmonte (70), 
Daniel Pérez (16), Didac Salabert Yañez (4), Eudald Daví Solà (2), 
Evangelina Moreno Mora (66), Felis González Amoedo (24), Francis-
co Verdogo López (69), Irene Morrus Nartinez (33), Jaume Mampel i 
Ayuso, Jaume Volta Cortel (50), Joan Batista Gil, Joan Sedeño Lobato 
(45), Joel Carrasco Bañales (6), Jordi Grau López (38), Jordi Pons 
Badenas (34), Jorge Mangas Soldado (7), José Luis Espejo, Jose Luis 
Recme Aviles (39), Josefa Agulló López (68), Josep Campmany, Josep 
Lluís Amador Nuñez (57), Josep Mallofré Boada (41), Josep Miravet 
Escrig (79), Juan Calvo Marcos (15), Judith Mora Riberes (11), Laia 
Solà Rivera (32), Lara Jaime Riera (12), Lluísa Corsá Nolla (65), Lu-
cía Lupacchini (23), Manuela Neira Cea (79), Maria Calsina Botines 
(58), Maria Isabel Rivera Recio (60), Maria Rosa Villarreal López (31), 
Maria Serra Castelltort (90), Marina Montoya Bernades (22), Marina 
Serra Castelltort (90), Marta Voltà Palomares (5), Martina González 
Lupacchini (6), Miquel Camarero Xucla (79), Miriam Sánchez Matas 
(14), Montse Nomem Ubach (44), Nelson López, Neus Callén Navarro 
(10), Núria Almirall Vilà (28), Núria Cadevall Llonch (73), Núria Costa 
Ribe (61), Núria Domenech Curto (63), Oriol Viñau Argelich (18), Pa-
quita Jorba Picañol (52), Patricia Albalá Gutiérrrez (12), Paquita Solé 
Benitez (56), Paulina Muñoz Pardo (77), Pepita Pages Sans (77), Pilar 
Gil Termens (40), Pol Nin Moràn (24), Rafel Pérez Cintas (73), Raquel 
Guaita Ortega (28), Ricard Salabert Jorba (27), Rosa Arnau Porcar 
(74), Rosario Sevillano Ruiz (64), Rubén Collado Bañales (8), Rubén 
Notario Vacas (10), Sandra García Abuín (28), Sebastián Barrientos 
Ribera (77), Sebastián Bertoluzza Gigena (7), Serena Pérez Álvarez 
(3), Sergi Graells Jané (27), Sergi Serra Jorba (24), Susana Cabre 
Cherta (58), Toni Llusà Cano (4), Zaida Giménez Ruiz (11).

Aclariment: El mes d’abril també han fet anys Enric Bernardó Gratte-
sat (33), Eusebio García Romero (73), Juan Muñoz Martin, Laura Díaz 
Muñoz i Ferran Martínez Muñoz.

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), i es gratuït. Si vols que surti publicada 
una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

DANIEL
PÉREZ GARCÍA
FELICIDADES 

POR TUS
16 AÑOS

DE TUS PAPÁS
Y TU HERMANO

02 de mayo

PEDRO
OLMO LÓPEZ

Per Molts 
Anys !!

33 anys    8 de maig

Rocío
Galindo Olmo

9 años (23/04)

Crístian
Olmo Ruiz

4 años (26/04)

FELICIDADES

SERENA
 PÉREZ ALVAREZ

FELICIDADES
DE TUS PAPIS

3 anys    13 de maig

ZURIÑE

Per el teu

magnífic

primer any,

del teu aita 

i la teva mama,

per molts anys!

BIENVENIDA 
A CASA
KARLA

De tus padres, 
Abuelos, tios y
toda la familia

06/04/2006

NOS CASAMOS EL 6 DE MAYO!
FRANK Y MIREIA

Nuestra Boda será el 20 de Mayo
BEGOÑA Y ALBERTO

Felicitats germanet en el 1er. aniversari
Arnau Cano Tapia      19 de maig

Ahir     Avui
Solterona    Professional independent
Dir bestieses    Les expressions van ser tretes de context
Boig      Transgressor
No lligo gens ni mica   No trobo el meu target
Vestir-se de qualsevol manera  Ser fashion
Humilitat    Perfil baix
Passejar al gos     Shopping
Tocar de passada    Consultor
Venedor    Executiu de comptes
Que no em molesti ningú   Ser en una reunió
Curandero    Parapsicòleg
Fer el gandul a la feina   Esmorzar de treball
Perruquer     Estilista
Professor de gimnàstica   Personal trainner
Caminar entre pedres i arbustos    Trekking
“Enxufat” polític    Assessor
Traslladar la pròpia ineficiència  Outsourcing
Tribuna d’aturats   Talk-show
Joc      Set, kit
Viatjar a qualsevol lloc    Turisme d’aventura
Manipular l’opinió pública  Fenomen mediàtic
No vaig entendre res   Has de llegir entre línies
Mort de gana     Necessitats bàsiques insatisfetes
No fan res de bo a la tele  Zapping
Tercer món    Països emergents
Acomiadaments massius   Reestructuració
Robatori indiscriminat de polítics   Dèficit fiscal

La dada
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3 de maig de 1927
L’industrial de Terrassa Josep Tapioles va solemnitzar la benedicció de la maquinària de la seva nova fàbrica a Olesa portant els seus treba-
lladors a Montserrat, on van assistir a una missa, van esmorzar als Apòstols, van visitar la Cova i van dinar a Santa Cecília.

7 de maig de 1933
El jove olesà Josep Petchamé obté un èxit esclatant a Barcelona amb motiu de l’estrena d’una comèdia lírica a la sala d’espectacles del Lyceum 
Club. L’obra, Tempesta d’estiu, fou interpretada per Pilar Rufí, soprano; Eusebi Carasusan, tenor, i Josep Petchamé, baríton.

14 de maig de 1939
A causa de la gravíssima escassetat d’aliments es decreta el racionament total: comença el sistema de cartilles.

16 de maig de 1906
Atès l’augment de circulació de cotxes automòbils, el  Governador recomana que tothom que circuli per la carretera ho faci sempre per la 
seva dreta per tal d’evitar qualsevol desgràcia.

16 de maig de 1935
L’Ajuntament prohibeix: la capta pública, la circulació de carretons i bestiar per les voreres, espolsar catifes als carrers i tirar escombraries 
a la via pública.

18 de maig de 1937
Per acord municipal es crea una emissió de paper moneda amb els valors d’una pesseta, 25 i 50 cèntims.

24 de maig de 1911
L’Excm. Sr. Rector d’aquest Districte Universitari nomena Rosa Adserà Vives mestra auxiliar en propietat de l’escola pública de pàrvuls

29 de maig de 1907
El Ple Municipal llegeix un ofici del rector invitant l’Ajuntament a les funcions religioses del dia de Corpus, però no a l’oferiment del Pendó 
principal, que de temps immemorial portava la Corporació. Per aquest motiu, s’acorda no contractar cap orquestra per a aquest dia ni assistir 
a les funcions religioses de l’ofici i processó, com era costum de cada any.

Font: Toni Pérez Solsona (Arxiu Ajuntament)

El dia
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