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Ja som aquí un altre cop! Estem en 
carrera, després de gaudir de les 
vacances i del descans estival, igual 
que molts de vosaltres, i ja hem 
reprès el ritme de treball. El poble, 
a poc a poc, comença a tornar a la 
rutina diària per a deixar enrere el 
paisatge desolat del mes d’agost i 
en pocs dies tots estarem de cop 
amb les nostres activitats anuals i 
els nens tornaran a l’escola.

Però en aquest tornar a les activi-
tats ens espera la Festa de la Diada 
que ens ajudarà a donar un poc de 
treva a la depressió post vacances. 
També durant la pròxima tempo-
rada s’aveïnen temps de moguda 
política, tant en la Generalitat com 
en el govern local i aquest tema, els 
candidats i tots els partits polítics 
ocuparan bona part de la nostra 
vida quotidiana.

Per altra banda el periòdic que lle-
giran en aquesta edició té alguns 
canvis, i a més a més, hi ha sec-
cions que ja no estan perquè vam 
considerar que han complert la 
seva vida útil. Estem reformulant 
els continguts i les seccions del 
08640, així que no pateixin per-
què els anticipem que no llegiran 
més el Passaport!!! Aquesta secció 
en la qual trobaven alguna cara 
coneguda, però alhora desapare-
guda pel poble des de fa temps, 
ja no hi és.

Ens hem acomiadat d’una secció 
que ens ha omplert de satisfacció 
i que ha permès que els olesans i 
olesanes de fora es retrobessin amb 
el poble i que la seva gent identifi-
qués a aquestes cares conegudes, 
però absents per les voltes de la 
vida. Des d’aquest espai agraïm 
a tots els que han fet possible el 
Passaport.
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Olesana sense traïció
L’olesana Eva Creus Oleart va parti-
cipar el passat dijous 20 de juliol al 
programa de TV3 Sis a traïció, on va 
arribar a la final. Amb la seva parella 
televisiva, van decidir repartir-se el 
premi de 30.000 euros (5 milions de 
pessetes). La Eva es enginyera quí-
mica i directora d’assegurament de 
qualitat del producte i de seguritat 
de la tripulació de NTE, una empresa 
subcontractada per la NASA i l’Agència 
Espacial Europea, que desenvolupen 
projectes d’investigació científica al 
espai. Felicitats!

Llar d’infants
El proper dissabte 9 de setembre a 
les 18 h. es durà a terme l’acte d’in-
auguració de la nova llar d’infants 
municipal “Taitom”, a les instal·lacions 
del carrer Francesc Macià, 191 (Zona 
dels Closos). L’acte comptarà amb la 
presència del Alcalde Joan Rota, el re-
gidor d’Ensenyament, Tomàs Sánchez i 
representants de la Conselleria d’Edu-
cació i Universitats de la Generalitat 
de Catalunya. En acabar l’acte se ce-
lebrarà una festa infantil i es servirà 
una copa de cava.

Per adults
L’Escola d’Adults iniciarà els seus cur-
sos 2006-2007 de: Graduat de secun-
dària, Formació instrumental, Accés als 
cicles formatius de grau mitjà i grau 
superior, Llengua per a estrangers, 
Iniciació a l’anglès i a la informàtica. 
Informació i matrícula: del 4 al 15 de 
setembre, c/Anselm Clavé, 191, 1r., 
tel: 93 778 2802.

Teleassistència
Actualment hi ha 158 persones a 
Olesa que compten amb el servei de 
teleassistència, i en els propers mesos 
s’espera arribar prop de les 200. Per 
tal de sol·licitar el servei de teleas-
sistència només cal adreçar-se al de-
partament de Serveis Socials d’Olesa, 
al carrer Salvador Casas número 17. 
Allà se’ls realitzarà una entrevista per 
determinar quin servei necessiten. Els 
destinataris de la teleassistència són 
les persones grans o discapacitades 
que viuen soles permanentment o 
durant gran part del dia, o bé si viuen 
amb alguna altra persona que també 
és gran o discapacitada.

Ferrà i Esteve
Les obres de reforma i millora de l’ 
escola Ferrà i Esteve estan a punt de 

finalitzar, fet que segons les previsi-
ons de l’Ajuntament ha de permetre 
l’ inici del nou curs escolar amb total 
normalitat, després que el darrer any 
els alumnes del centre convisquessin 
amb les obres.

Camí de Sant Jaume
Dos olesans han realitzat en 13 dies 
el camí de Sant Jaume en bicicleta. En 
Marc Reyes i en Marc Barranco van ini-
ciar el recorregut el passat 29 de juliol 
a les 9 h. des de casa seva, a Olesa, i 
van arribar a Santiago de Compostel·la 
el dijous 10 d’agost a les 14 h.
Tot i la rapidesa del seu viatge, els 
joves olesans han comentat que no 
s’han pres el camí com una cursa, sinó 
que havien previst pedalar durant un 
nombre d’hores més o menys similar 
cada dia.

Ambulàncies
Les dues ambulàncies que s’han d’es-
tar al nostre municipi ha estat una de 
les concessions del Departament de 
Salut. Tal com ha comentat l’alcalde 
Joan Rota, “és una bona notícia perquè 
permetrà més rapidesa en l’atenció del 
servei sanitari”. Una d’aquestes ambu-
làncies ja està operant a Olesa des del 
mes de juny i, previsiblement, després 
de l’estiu es disposarà de la segona. 

Escolania al Vaticà
El viatge de l’Escolania al Vaticà va 
estar motivat per un retorn de la vi-
sita que l’any passat va realitzar a les 
nostres terres un cor de Roma. Tot i 
això, el grup olesà no ha tingut temps 
d’avorrir-se durant la seva estadia a 
Roma, ja que ha tingut un programa 
bastant complert. El 15 d’agost va can-
tar la missa de la Verge a Sant Pere del 
Vaticà i va realitzar un concert a San-
ta Júlia. El dimecres 16 van mantenir 
una audiència amb el Papa Benedicto 

XVI i li van oferir una mostra del seu 
repertori.

Internet olesà
Després d’anys de teoria, el concepte 
de Web 2.0, la web com substituta del 
disc dur, comença a prendre forma. Els 
nous i barats ordinadors sense disc dur 
apunten cap a aquest camí. Tres joves 
olesans han creat, en un any, un es-
criptori virtual, EyeOS, que permet es-
criure documents o escoltar cançons, 
sense tenir un editor de textos o un 
reproductor de música a l’ordinador. 
Els seus creadors són: Pau Garcia-Milà, 
el programador, de 18 anys, igual que 
Marc Cercós, dissenyador. David Pla-
za, també dissenyador, té 22. Aquests 
amics estudien informàtica i disseny i 
tenen treballs a temps parcial, amb els 
quals paguen les despeses de mantenir 
el seu projecte.

Llambordes
L’ Ajuntament ha adjudicat a l’ empre-
sa Port Narbonne les obres d’ urbanit-
zació del tram del carrer Gras comprès 
entre el carrer de Santa Oliva i la riera 
de Can Carreras.

Nova Passió
La Passió ja té nou president i una 
renovació de la seva junta directiva. 
Després de quatre anys al capdavant 
de l’entitat, Angelina Dalmases ha dei-
xat el seu lloc al empresari Josep Maria 
Satorra, més conegut com “Pep”. El 
passat 8 de juliol l’assemblea general 
extraordinària de La Passió ha apro-
vat la renovació del Consell Directiu 
de La Passió que estarà organitzat en 
quatre grans àrees de treball. Àrea de 
dinamització cultural i artística: Miquel 
Àngel Llimona (vicepresident), Samuel 
Carrique i Jordi Torras (consellers); 
Àrea de comunicació i promoció de 
l’espectacle: Dolors Falcó (vicepre-
sidenta), Montserrat Solsona i Josep 

Maria Farré (consellers); Àrea de pro-
ducció dels espectacles i manteniment 
del patrimoni: Vicenç Solsona, Neus 
Valldeperas i Miquel Martínez (con-
sellers); Àrea d’administració: Josep 
Maria Satorra (president), Antoni Pérez 
(secretari) i Josep Maria Carrique (tre-
sorer). Com a suplents, la junta preveu 
a Montserrat Farré, Montserrat Font, 
Lucía Rodríguez i Núria Riera.

Català per a adults
Com cada any, aquest mes comencen 
les inscripcions als cursos de català per 
a adults que organitza el Servei de Ca-
talà d’Olesa de Montserrat, que forma 
part del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. El període de matriculació 
és del 12 al 29 de setembre, al matí 
de 10 a 14 h, i a la tarda, dilluns i 
dimecres, de 17 a 20 h. Les classes 
començaran els dies 2 i 3 d’octubre. 
S’ofereixen cursos presencials de tots 
els nivells, des del nivell inicial, per 
aprendre a parlar català, fins al nivell 
de suficiència (C), per perfeccionar la 
llengua escrita. També hi ha la possibi-
litat de fer un curs de català a distàn-
cia, estudiant des de casa. En acabar 
el curs, un cop superada la prova final, 
s’obté un certificat oficial, equivalent 
als que expedeix la Secretaria de Po-
lítica Lingüística. Per a més informació 
us podeu adreçar al Servei de Català, 
que està situat a la planta baixa de 
l’Ajuntament (tel. 93 778 00 50, ext. 
2005 i 2013).

Pla estratègic
L’Ajuntament ha engegat la segona 
fase del Pla Estratègic local amb la 
intenció de definir com s’ha d’afrontar 
el creixement del poble fins a 30.000 
habitants i de quins equipaments i re-
cursos s’haurà de disposar per assumir 
aquest creixement. Per al desenvolu-
pament d’aquesta segona fase del Pla 
serà també necessària la implicació 
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Es amante de la gimnasia rítmica y de bailar salsa donde sea y cuando sea. 
Raquel Rodríguez es la mayor de tres hermanos, nació en Santa Coloma, 
y vino a vivir a Olesa hace dos años desde l’Hospitalet. Esta escorpiana 
trabaja como administrativa, estudia inglés y aprovecha cada año para 
visitar el pueblo de su padre en Zamora, aunque este verano también 
conoció Túnez. En sus ratos libres adora dedicarles tiempo a sus amigos 
y a su familia. Admite que está en proceso de adaptación al pueblo, que 
le parece ordenado, tranquilo y limpio. ¡Bienvenida!

La pubilla de setembre
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dels ciutadans i ciutadanes en la seva 
elaboració i en el seguiment de les líni-
es d’actuació. La participació ciutadana 
en el Pla Estratègic, ja es va preveure 
des dels inicis de la seva elaboració. 
Representants d’associacions i enti-
tats i diversos agents socials d’Olesa, 
a banda de nombroses persones en 
caràcter individual, han col·laborat 
activament en aquest treball de pla-
nificació del futur de la població.

Butaka
Els dies 30 de setembre, 6, 7 i 8 d’octu-
bre es presentarà la 1a Mostra Buta-
ka de Teatre Jove a Olesa. Hi haurà 
espectacles per al públic jove i serà una 
trobada de productors, programadors i 
companyies, una oportunitat pels nous 
professionals, un espai per els joves 
amateurs, uns dies de convivència i 
d’intercanvi d’experiències dins de la 
idea de programar teatre per el públic 
jove, una proposta que des de fa dos 
anys impulsa el circuit Butaka. Aquesta 
1a Mostra s’organitza amb l’objectiu de 
que més gent conegui el projecte i que 
els joves participin de tot el que suposa 
el teatre, que el vinguin a veure i que 
hi juguin. Per a més informació, con-
tacteu al Mingo Vallès, al tel: 93 778 
2527, a/e: butakaolesa@gmail.com 

Polònia
El passat mes de juliol la secció turisme 
de La Passió d’Olesa va visitar Polònia. 
Unes 40 persones van visitar les ciu-
tats de Varsòvia, la ciutat de Chopin, 
Czestochowa on hi ha el Monestir de 
Jasna Gora amb la seva verge negra, 
el camp de extermini nazi d’Auschwitz, 
Cracòvia, Wieliczka on hi han unes mi-
nes de sal de més de mil anys
Patrimoni de la Humanitat per la 

Unesco, Wadowice ciutat natal del 
papa Juan Pablo II, Poznan, Torun, So-
pot, Gdansk “ la Tri-ciutat” i Malbork 
amb el seu castell medieval.

Seguritat
Des de fa dos mesos, Olesa ja compta 
amb una Junta Local de Seguretat, que 
analitzarà i valorarà la situació de la 
seguretat pública en el municipi, ela-
borarà i aprovarà el Pla de Seguretat 
Local i els Plans d’actuació específics 
per millorar la seguretat del municipi 
i prevenir la comissió de fets delictius, 
promourà les iniciatives i formularà les 
propostes que siguin convenients als 
organismes competents per a la col-
laboració i la coordinació dels cossos de 
seguretat, entre altres funcions.

Ambulatori
Les obres d’ampliació de l’ambulatori 
d’Olesa costaran 1.5 milió de euros 
i trigaran en concretar-se casi un 
any. Però amb la remodelació, que 
es realitzarà pujant una planta més, 
el centro contarà amb més de 50 
consultoris pensant en donar servei a 
30.000 habitants. Aquesta ampliació 
permetrà la incorporació d’un nou 
servei de cirurgia ambulatòria i una 
reordenació i redistribució de tots els 
serveis del CAP. 

Queden 12
L’ Ajuntament ha aconseguit distribuir 
en diferents llars d’ infants del mu-
nicipi la majoria de nens i nenes de 
0 a 3 anys que havien quedat sense 
plaça un cop distribuïda la demanda 
després de la fase de preinscripció al 
juny passat.

Jordi Monton
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Correu
Festa major
Sóc una olesana que fa 49 anys va 
néixer en aquest poble. Al transcurs 
dels anys Olesa ha anat sofrint una 
sèrie de canvis, uns els entens, però 
altres........ doncs penses que mai plou 
a gust de tots, intentes ser comprensiva 
i no posar-se-la sempre difícil als quals 
ens dirigeixen. Però la gestió que s’ha 
fet en la ubicació de la fira amb motiu 
de la Festa Major ha indignat a gran 
part del veïnat del carrer Indústria i 
de la zona de Los Closos. No es pot 
entendre que amb tot el terreny lliure 
en la zona hagin de tallar el trafico del 
carrer i situar part de les atraccions en 
la calçada. I el més greu: situar una 
atracció a la sortida del pàrking de tres 
edificis, que tenen una entrada i sortida 
habitual de 29 vehicles, amb el perill 
que això comporta.
Aquest fet va ser denunciat el dia 23 de 
juny passat per la comunitat de veïns 
del carrer Miquel Coll i Alentorn 25, així 
mateix algun veí es va posar en contac-
te amb l’Ajuntament via buro-fax o per 
mitjà de l’oficina d’atenció ciutadana. 
En aquest departament amb molta 
amabilitat es comuniquen que l’atrac-
ció estava situada al lloc que se li havia 
assignat i que nosaltres “teníem espai 
per maniobrar el cotxe”. La persona 
responsable d’aquest assumpte no es 
va posar al telèfon. També la comunitat 
ha manifestat el malestar per la poca 
consideració i la manca d’informació a 
tots els veïns. Ningú ens ha contestat. 
Alguns veïns són olesans des de fa cinc 
o sis anys que vénen d’altres poblacions 
a formar part del col·lectiu d’aquest po-
ble i tots diuen el mateix: no han vist 
cosa igual.
Diuen que les persones tenim els gover-
nants que ens mereixem, doncs, Olesa 

es mereix el que té?. Com olesana i 
per a concloure assec una enorme 
tristesa pel que ens queda solament. 
Hem estat capaces de créixer en cens, 
impostos, multes i sous del consistori 
quina pena!.
Patagonia, 49, Los Closos

Alfons Sala
Sabia-ho que el carrer Alfons Sala, no 
existia l’any 1890? Tot va venir  perquè 
per aquestes dades, és va saber que 
havia de passar la carretera que va de 
Viladecavalls a La Puda; llavors l’alcalde 
que teníem va demanar l’acord de que 
es construís un carrer que de la Plaça de 
la Constitució (avui de les fonts), anés 
directe cap el riu per arribar a l’estació 
de tren que promptament s’havia de 
construir, que dit sigui de pas, aquest 
tren no era el que ara tenim, era un que 
s’havia de construir, des de Martorell, 
fins a Sant Vicenç de Castellet, i que no 
es va realitzar.
La Plaça de la Constitució, estava tan-
cada, solament s’hi entrava pel carrer 
de l’ Església, davant de ca l’Antiga i pel 
carrer de Coscoll, davant de cal Bià, hi 
havia un altre carrer, el de las Huertas 
(avui Salvador Casas), que era més 
aviat una sortida, per anar al cemen-
tiri i Esparreguera. Per obrir el carrer 
Colon, es varen haver de comprar dues 
cases, una de propietat d’en Francesc 
Petchamé i un altre d’en Joan Ruiz Milà. 
Aquestes dues cases, més el carreró 
que ja hi havia, farà una amplada d’uns 
20 metres. Aixecar un plànol per a la 
construcció d’un passeig, que vagi en 
direcció al Llobregat, des del buit de 
les dues cases. El plànol definitiu que 
marca el començament del carrer Co-
lon (després es va canviar pel d’Alfonso 
Sala), porta data del 23 de juliol de 

1890 i era alcalde el Sr. Pere Vilata i 
Mallofré. El va canviar per Alfons Sala, 
perquè va ser un bon factor per la cons-
trucció de la carretera de Viladecavalls 
a La Puda, i per tal motiu se’l va ano-
menar Fill Adoptiu d’Olesa
En la  sessió municipal del dia 28 de 
febrer de 1900, s’acorda que el Mestre 
d’Obres de l’Ajuntament procedeixi a ul-
timar els nous plànols de l’Eixample de 
la part Sud de la Vila, quan l’alcalde era 
el Sr. Baldiri Margarit i Roca. Aquest plà-
nol, fet pel Sr. Pau Riera Galtés, va ser 
aprovat en sessió el dia 11 de setem-
bre de 1901, essent alcalde el mateix 
Sr. Margarit i Roca. Del plantejament 
i dibuix d’aquest plànol, el Sr. Riera 
Galtés en va demanar 1.500 pessetes 
i després ho va rebaixar a 1.000, que 
va cobrar en dues vegades.
Lluís  Duran i Duran

Alcaidia
Solicité, hace más de dos meses una 
audiencia con el alcalde d’Olesa. Su efi-
ciente y entranyable secretaria personal 
me aplicó un interrogatorio de tercer 
grado. “No, no, no se exalté”, pensé. 
El motivo era sencillito y como tal se 
lo expliqué. Había recibido una carta 
por correo certificado en la cual se me 
exigían una serie de documentos, fuera 
de cualquier ley u ordenanza, firmada 
por el alcalde del Ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat. Por motivo de 
la irregularidad de la carta recibida, 
solicitaba audiencia con el alcalde. La 
eficiente secretaria me respondió que 
aunque el alcalde en persona firmara 
ese documento, eso no quería decir que 
él supiese nada respecto a ese tema. 
Lo cual me extrañó muchísimo, ya que 
hasta donde yo creía saber, todas las 
firmas del mundo significaban lo mismo 

vinieran de la mano que vinieran.
Pues en esa conversación telefónica 
descubrí que la firma del alcalde, ade-
más de no significar nada, le exime 
especialmente de cualquier respon-
sabilidad sobre el documento firmado. 
He oído en diversas ocasiones que el 
alcalde es un hombre de paja y que en 
realidad en el interior del ayuntamiento 
todo el mundo hace lo que le da la gana 
y aunque me negaba a creerlo, cada 
vez me cuesta más resistirme a esa 
aseveración. De todos modos, quise 
la audiencia ante el alcalde pues, al 
menos, si él no sabía lo que firmaba, 
yo podía informarle sobre la carta que, 
supuestamente, me había enviado.
La secretaria volvió a preguntarme 
por qué y volvía a explicarle otra 
vez el sencillísimo motivo, entonces, 
viendo la secretaria que no daba mi 
brazo a torcer y que en el fondo me 
negaba a creer que el alcalde extienda 
firmas irresponsablemente, acabó por 
decirme que cuando organizara su 
llenísima agenda, me llamaría para 
darme hora.
No sé porqué, su tono de voz, me 
sonó igual que un “vete a la mierda”, 
pero en fin, acepté, qué otro remedio 
tenía… Pues bien, han pasado ya más 
de dos meses. Veo a veces al alcalde 
paseando por el pueblo y no me parece 
precisamente un hombre estresado. Me 
pregunto cuándo acabará esa eficiente 
secretaria de organizar la agenda del 
alcalde y espero, como buena ciudada-
na y de todo corazón, que el alcalde se 
desprenda de tan voluminosa agenda y 
de tan impropia manera de firmar.
Ajedrez
Nota: la carta fue recibida por fax el día 
9 de junio y quien firma solicitó utilizar 
pseudónimo.



0508640

Viatge a “los madriles”
Avui estic a Madrid per negocis, i 
com que l’avió encara no surt, estic 
observant el anar i venir de la gent. 
Es molt possible que la terminal T4 
sigui veritablement preciosa, una 
obra faraònica d’enginyeria, però si 
la compares amb les altres es que ja 
és per al·lucinar. Bé, de fet tot Madrid 
es per al·lucinar, la zona per la que 
em bellugo, es com d’una altre època, 
però una època més que passada, 
caducada. On la lluentor fa temps 
que va morir, la pintura té aquell 
color groc que agafen les coses que 
no es cuiden, els espais son petits 
els sostres baixos i mal il·luminats, 
recorden un temps on tot aquí era 
important.
Famosets n’hi ha, són difícils de 
veure i més si no veus gaire la TV ni 
t’interessa el mon del cor. Avui he vist 
a la Bibi Andersen, crec que encara es 
diu així, però també he vist d’altres 
personatges més curiosos.
Tenim el “hola señor ministro”
Se’l reconeix fàcilment: sabates Mar-
tinelli negres brillants, pantalons blau 
marí amb la ratlla més que planxada, 
tatuada, camisa immaculada, ameri-
cana a joc, però els més divertits són 
les maneres: camina amunt i avall 
amb un mòbil blue tooth connectat a 
l’orella cridant molt, com si l’altre es-
tigués a Koala Lumpur, riu ostentosa-
ment fins al límit de la seva capacitat 
pulmonar, moltes vegades malmesa 
per la quantitat de colesterol que 
arrossega per les seves venes, tant 
colesterol, que té el cabell engomi-
nat i tot. Aquest subjecte acostuma 
a caminar amb grup però sempre sol 
amb el seu mòbil competint per veure 
quines el mascle dominant.
La seductora negociadora
Aquesta també es fàcil de reconèixer, 
normalment treballa amb homes i es 
disfressa entre dominatrix i insinua-
da, així mentre ells només li miren 
els pits i bavejant fantasiegen amb 
follar-la, ella, que es més llesta que 
la fam, els hi cola un contracte mi-
lionari.
També hi ha gent normal però no 
tenen gaire importància.
Els nyus. Aquests són curiosos, poden 
pertànyer a qualsevol altre tribu, no 
és intrínsec al general però és molt 
curiós. Embarco a les 16 h., son les 
15:45 h. i ja fa estona que unes 20 
persones estant fent cua. Només que 
algú s’aixequi, tothom a córrer, com 
si el fet de fer cua els hi doni unes 

La columna de l'IvanEn petit comité
Esquerres
Segons les seves declaracions, 
Joan Monforte no tornarà a enca-
pçalar la llista d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) per a 
les pròximes eleccions municipals 
a desenvolupar-se al maig de l’any 
pròxim. El seu partit encara no ha 
definit qui serà el cap de llista.

La Aliança
El passat 27 de juny, en una as-
semblea extraordinària i oberta a 
tot els col·laboradors i als simpa-
titzants, el Bloc Olesà va acordar, 
per unanimitat, revalidar la seva 
candidatura a les eleccions muni-
cipals del 2007. 
A continuació,  i després d’haver 
constatat la situació actual d’Olesa, 
el Bloc Olesà va mostrar la clara 
voluntat de fer tots els esforços ne-
cessaris per a la creació d’una gran 
aliança encaminada a aconseguir, 

de cara a les properes eleccions,  
un col·lectiu ampli, plural i obert. 
Tan obert que pot i vol comptar 
amb tots els partits i/o opcions po-
lítiques, associacions, plataformes, 
entitats i ciutadans independents 
disposats a conformar una candi-
datura que pugui gestionar aquest 
canvi a què aspirem i, sobretot, 
a què aspira una bona part de la 
població olesana.

P.S.C.
Al tancament d’aquesta edició, el 
PSC no havia definit públicament 
qui serà el cap de llista de cara a 
les eleccions locals del pròxim any. 
Segons la rumorologia popular, en-
tre l’actual alcalde, Joan Rota i el 
primer secretari del partit, Jaume 
Monné, estaria el nom del primer 
de la llista dels socialistes. 
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prioritats que jo no tinc. Aquests 
són també els típics que quan l’avió 
esta encara “armando rampas”, te’ls 
trobes d’en peu al seu seient, fent 
postures impossibles per a posar-se 
l’americana, aguantant el portàtil i 
connectant el mòbil, mentre jo me’ls 
miro des del meu seient assegut com 
qui diu, per aquí no passaràs, jo no 
tinc pressa. 
Els portatilistes, gent que té la im-
periosa necessitat d’anar tal i com 
baixa del avió a una zona WIFI per 
comprovar els e-mails. Comprovat, 
moltes vegades no en tenen i la ma-
joria del e-mails son tonteries, ho dic 
perquè els he seguit i tot.
Per cert, curioses les zones de fuma-
dors, tens a quatre desgraciats fu-
mant i amb el cap clot com si fossin 
uns pobres drogoaddictes, només fal-
ta que alguna mare, els senyali dient 
al seu fill petit, mira aquells tontos el 
que fan, mai vagis amb gent així. 
Per cert a la cua hi han ja unes 100 
persones.
També hi ha gent que parla, escriu 
o llegeix de manera normal. Davant 
meu hi ha una dominatrix que porta 
mes de mitja hora parlant mentre 
el seu company, només pensa en 
magrejar-li els pits, ho sé perquè jo 
penso amb el seu cul i m’estic posant 
malalt....
Els maleters
Són aquells que porten mes d’una 
maleta, que rarament caben dins 
del portamaletes i que s’emprenyen 
per allò sense adonar-se que estan 
molestant als demés.
Resulta que la dominatrix es una 
superreportera superfashion que va 
a Barcelona per una superdesfilada 
de Custo al Fòrum amb una entrada 
superexclusiva.
Queden 5 persones a la cua, no sé 
qué fer, soc capaç d’anar a pixar i 
entrar més tard, no serem dolents, 
m’aixeco i entro a l’aparell. Merda, la 
fila 13 es just la que separa business 
de la resta. Per cert m’estic deixant 
als Nobody love me. Són aquells que 
no els truca ningú però que cada dos 
per tres miren el mòbil, la cobertura 
per comprovar que segueixen sense 
cap missatge, i només fan que mirar 
amb cara d’embeixosos als que si 
que parlen.
M’estic quedant sense bateria. Acaba 
així el “trip” als “madrilets”.

Ivan Carreira
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L’agenda del setembre
Divendres 1
Circ Cric a la zona del carrer Industria. A les 20 h.

Festa Major al barri de Sant Bernat. A les 22 h., inici de la 
Festa Major; a les 23 h., festa per als joves amb DJ’s.

Dissabte 2
Circ Cric a la zona del carrer Industria. A les 20 h.

Festa Major al barri de Sant Bernat. A les 6 h. concurs 
de pesca; a les 16 h. concurs de pesca infantil, i a les 23 
h. gran ball amb l’orquestra Magic. També, exposició de 
treballs manuals realitzats durant els cursets del Centre 
Cívic Sant Bernat.

Diumenge 3
Circ Cric a la zona del carrer Industria. A les 19 h.

Festa Major al barri de Sant Bernat. A les 10, dibuix per 
els petits; a les 12 h. guerra d’aigua; a les 17 h., festa 
de la tercera joventut amb el grup El duet; a les 18 h., 
festa per la canalla amb xocolatada i els pallassos Los 
tetes; a les 21 h. havaneres amb el grup Els pirates; a 
les 23 h. Cinema a la fresca, una pel·lícula per a tots 
els públics.
També, exposició de treballs manuals realitzats durant 
els cursets del Centre Cívic Sant Bernat.

Aplec a Sant Salvador de les Espases, a les 10.30 h., 
organitzat per Amics de Sant Salvador. Celebració de 
l’eucaristia; actuació dels acordionistes Pep i Maria 
Domènech i tradicional concurs de poesies i dibuixos 
amb el tema “L’ermita”.

Dimecres 6
Inauguració de l’exposició fotogràfica “Escoles d’altres 
mons” de Kim Manresa, que reuneix manuscrits d’es-
criptors coneguts i 50 fotografies realitzades per l’artista 
durant els darrers 5 anys mostrant la precarietat escolar 
en diferents parts del mon. A la Casa de Cultura, fins el 
3 d’octubre, de 17 a 20 h.

Divendres 8
Conferència “La problemàtica de la separació i el divorci” 
per l’advocat Carles González. A les 20.30 h. a la UEC.

Conferència “11 de setembre, crònica de fets” amb 
Vicenç Villatoro. A la Casa de Cultura, a les 20 h.
  

Inauguració de l’exposició “L’Església a Olesa: passat 
i present” a la Casa de Cultura, de 17 a 20 h. fins el 
diumenge 17. Organitza: Parròquia Santa Maria.

Dissabte 9
Inauguració de la llar d’infants municipal “Taitom”, al 
carrer Francesc Macià, 191 (Els Closos). Visita de les 
instal·lacions i festa infantil. L’acte comptarà amb la pre-
sència de representants de la Generalitat de Catalunya. 
A les 18 h.

Diumenge 10
XIII Trobada de puntaires, de 17 a 20 h., al carrer Alfons 
Sala del número 1 al 31. Organitzat per la Fundació 
Escola Municipal d’Arts i Oficis i l’Ajuntament.

Ballada de sardanes i arborament de la senyera. A la 
Plaça de l’Ajuntament, a les 20 h.

Festa al barri de Poble Sec, des de les 9 h.

Dilluns 11
Diada Nacional de Catalunya
XX Fira de Jocs de la Xarxa. Al Parc Municipal, a les 17 
h., organitzat per La Xarxa.

Animació infantil, a la Plaça de l’Ajuntament, a les 19 h. 
Organitza: Ajuntament.

Havaneres i rom cremat, a la Plaça de l’Ajuntament, a 
les 20.30 h., organitzat per l’Ajuntament.

Cantada d’havaneres amb el grup Els Pescadors de 
Garbí. Rom cremat per tothom. Lectura del manifest de 
l’11 de setembre.
 
Festa al barri de Poble Sec, des de les 9 h.

Divendres 15
Festa al barri del Collet de Sant Joan, des de les 9 h.
  
Dissabte 16
Festa al barri del Collet de Sant Joan, des de les 9 h.

Club de lectura novel·la negra, amb “Morituri” de Yasmina 
Kadhra. A les 11 h., a la Biblioteca.

Diumenge 17
Festa al barri del Collet de Sant Joan, des de les 9 h.

Setena paella a la UEC amb espectacle en directe. Or-
ganitza: Ariadna.

Taller “Cuidar als cuidadors” organitzat per la Regidoria 
de Serveis Socials. A la Casa de Cultura, a les 16 h.

Dijous 21
Taller “Cuidar als cuidadors” organitzat per la Regidoria 
de Serveis Socials. A la Casa de Cultura, a les 16 h.

Divendres 22
Hora del Conte, amb EsMozart a càrrec d’Ada Cusidó, 
espectacle creat el 2006 per commemorar el 250è ani-
versari del naixement del músic i compositor Wolfang 
Amadeus Mozart. A la Biblioteca, a les 18 h.

Club de lectura general amb “Mrs. Dalloway” de Virginia 
Woolf. A la Biblioteca, a les 18.45 h.

Club de lectura novel·la negra. A la Biblioteca, a les 
18.45 h.

Dimarts 26
Taller “Cuidar als cuidadors” organitzat per la Regidoria 
de Serveis Socials. A la Casa de Cultura, a les 16 h.

Dijous 28
Conferència de la Dra. Falo, organitzada per Ariadna. A 
la Casa de Cultura, a les 18 h.

Divendres 29
Jornada sobre l’habitatge, organitzada per l’Assemblea 
de Joves. A la Casa de Cultura, a les 18 h.

Trobada amb l’escriptor Emili Teixidor per parlar sobre 
la seva obra, amb la col·laboració de la Institució de les 
Lletres Catalanes. A la Biblioteca, a les 19 h.

Dissabte 30
Jornada sobre l’habitatge, organitzada per l’Assemblea 
de Joves. A la Casa de Cultura, a les 18 h.

Festa grossa dels nascuts l’any 1966 a les 21.30 h., a 
la UEC

1a Mostra Butaka de Teatre jove. Taller de presentadors 
amb Pep Callao, adreçat els joves. A les 10 h.
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Viviendas
El parque de viviendas en España se 
elevó a 23.209.842 unidades al cierre 
de 2005, según datos del Ministerio 
de Vivienda, lo que supone casi una 
vivienda por cada dos habitantes, un 
porcentaje revelador de la dimensión 
del boom inmobiliario. Del total de pi-
sos, el 68,5% son de primera residen-
cia y el resto, un 31,5%, de segunda 
vivienda. A mercado de alquiler se han 
incorporado 130.437 viviendas lo que 
sitúa el porcentaje de este tipo de in-
muebles en el 11,83%, un “incremento 
suave y mantenido con relación al pa-
sado” según la dependencia estatal.

Alquiler
El precio del alquiler de una vivienda 
se encareció un 4,4% en los últimos 
doce meses, según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) 
correspondientes al mes de junio. 
Este incremento supone un encareci-
miento del precio del alquiler en cinco 
décimas más que el IPC, que en junio 
se situó en el 3,9%. De esta forma, los 
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alquileres registran el encarecimiento 
más alto desde el mes de septiembre 
de 2005, cuando también se situaba 
en el 4,4% y es el mismo que en junio 
del año pasado. En los seis primeros 
meses del año los alquileres se han 
encarecido un 2,8%.

Salarios y vivienda
Los jóvenes españoles necesitan de-
dicar de media el 53% de su salario 
para poder comprar una vivienda libre, 
según el anuario 2005 del Observato-
rio Joven de Vivienda de España. En 
Madrid, País vasco o Cataluña se dan 
además niveles de endeudamiento 
“altamente excluyentes”, según el 
estudio, ya que los jóvenes necesi-
tan emplear el 70,5%, el 66,4% y el 
55,4% de su salario, respectivamente, 
para comprar una vivienda. Extrema-
dura (32,5%), Castilla y León (42%) 
y Galicia (43%) son las comunidades 
autónomas en las que es más fácil 
acceder a un inmueble.

Jordi Monton
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Divorcios
En los últimos nueve años el sector 
inmobiliario ha marchado a todo tren 
en España, dando como resultado un 
aumento del 130% en los precios de 
los pisos en términos reales (descon-
tando el IPC), según el último boletín 
del Banco de España. El número de 
hogares en este periodo aumentó de 
forma más rápida que la población y la 
entidad financiera cree que es debido a 
la intensa creación de empleo, la gran 
reducción del paro y al aumento de las 
rupturas matrimoniales. Este último 
factor provoca un desdoblamiento de 
los hogares y contribuye a la mengua 
de su tamaño medio (en número de 
miembros). De acuerdo con los datos 
del Consejo General del Poder Judi-
cial, el número de divorcios superó los 
130.000 en 2004, lo que supone un 
alza del 43% en relación con 1998. El 
órgano supervisor cree que “también 
es posible” que el envejecimiento de 
la población, la mayor esperanza de 
vida y la menor dependencia del núcleo 
familiar de los ancianos ha contribuido 
a aumentar el número de hogares y, 
con ello, la demanda de vivienda.

Turismo
La ocupación media de los aparta-
mentos integrados en la Asociación de 
apartamentos turísticos de Barcelona 
(Apartur) llegó al 85% durante el mes 
de julio, lo que supone un aumento 
del 5% respecto al mismo periodo de 
2005 y constata el éxito de esta mo-
dalidad de alojamiento alternativa a 
los hoteles. Esta ocupación confirma 
la tendencia de los turistas extranjeros 
que visitan la ciudad condal en verano 
y optan por este tipo de alojamiento. 
Por nacionalidades, los ingleses son 
los que más se decantan por este tipo 
de residencia, seguidos de franceses 

e italianos.

Inversión extranjera
La inversión de los extranjeros en 
inmuebles españoles ha comenzado 
a resentirse como consecuencia de 
las constantes subidas de precios que 
la vivienda está sufriendo en los últi-
mos años. El volumen invertido por 
ciudadanos extranjeros no residentes 
ha alcanzado los 1.458 millones de 
euros en el primer cuatrimestre del 
año, lo que representa una caída del 

15,6% respecto al mismo periodo del 
año anterior.
 
Hipotecas
El valor y el importe de las hipotecas 
no para de crecer al calor del boom 
inmobiliario y de las paulatinas subidas 
de los tipos de interés. Los últimos da-
tos, referidos a mayo, los ha ofrecido 
el Instituto Nacional de Estadística. El 
importe medio de las hipotecas creció 
un 12,9% en tasa interanual hasta 
alcanzar los 153.445 euros, mien-

Jordi Monton
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tras que en el caso de las hipotecas 
sobre vivienda (el 80% del total) el 
importe medio ha crecido un 16,9%, 
hasta 140.189 euros por operación. 
El valor de las hipotecas constituidas 
sobre fincas urbanas superó en mayo 
los 25.326 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 30,3%, 
también en tasas interanuales.
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Guaita!

A la rotonda de Sant Bernat encara subsisteix una antiga parada que indica que per allí passa l’autobús 
olesà. No és que serveixi de molt, perquè qui sol agafar el bus, ja sap que en aquest cantó es detindrà. El 
rovellat de la xapa pot mimetitzar-se amb el paisatge, o en dies més foscs, es perd en la nit. Però allí està. 
Incòlume, persistent, incorruptible, la parada no es mou del seu lloc. I als que ens agraden les peces de 
col·lecció, no ens farà gràcia que la treguin.

Jordi Monton

Borsa de treball/Olesa
Empleats de serveis administratius 
(23-26 anys); enginyers tècnics indus-
trials; empleat de serveis d’aprovisio-
nament (magatzemer); dependent de 
comerç al detall; professor d’educació 
preescolar (parvulari i jardí d’infants); 
personal de serveis d’establiments, ca-
ses particulars i similars (19-35 anys); 
peons; empleat d’agència de viatges. 
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/Martorell
Arquitecte tècnic; muntadors d’es-
tructures metàl·liques (25-40 anys); 
fuster de construcció (25-40 anys); 
comptable. Departament de Promo-
ció 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
Vendo barca Polimat, modelo Ibiza 
Sport, número de serie 18510. Precio 
económico. Tel: 93 778 2214.

Es ven vestit de núvia de disseny, 
talla 40 molt maco, de alta costura, 
es pot venir a veure i provar, en caixa 
per transport. Es ven per 700 euros 
negociables. Va costar 1800. Tel: 669 
905 437.

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.

Classificats
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Futbol, futbol, futbol
Després de les tant desitjades vacan-
ces d’estiu, el primer equip d’Olesa 
torna a la feina. Una nova temporada 
comença, i moltes són les cares noves 
que donen a l’equip un aire de renova-
ció forca interessant. Un nou cos tècnic 
encapçalat per un nou entrenador n’és  
el primer símptoma. Quique Salamanca 
tindrà a les seves ordres un ampli grup 
de molt bons jugadors per treure suc 
fruit de la força inversió que ha dut a 
terme el club. Tot amb un únic i clar 
objectiu: l’ascens de categoria.
Després del fatal desenllaç de la passa-
da lliga, els ha de servir d’experiència 
per no caure en la eufòria i de treballar 
des de el primer fins l’últim dia com 
una pinya. De ben segur que si la di-
nàmica és positiva  no es cometran els 
errors de l’any anterior.  Desitgem que 
l’entrenador sàpiga trobar l’armonia 
dins el vestuari perquè si el grup està 
unit, els resultats i el bon joc sempre 
acaben arribant.

Olesa B: nova imatge
Si parlàvem de renovació al primer 
equip, el C.F. Olesa “B” no es queda 
enrere. Després de la desastrosa lliga 
duta l’any passat molts són els punts 
que es van tractar abans de decidir 
si es continuava amb l’equip una 
temporada més. Un dels punts més 
importants que es van parlar va ser 
la visió de l’Olesa “B” com un filial a 
tots els efectes. D’aquesta manera es 
van posar d’acord el nou entrenador 
del primer equip i el també nou mís-
ter del B, Dani Fernández (i els seus 
ajudants Julio Rubio i Emilio Puertas) 
de fer un seguiment conjunt d’ambdós 
equips i treballar conjuntament per el 
bé del club. Noves cares a la direcció 
tècnica i noves cares també a la junta 
directiva hauran de servir per intentar 
millorar la imatge oferida per l’equip la 
lliga 05/06 en que les mancances i les 
desatencions eren una constant durant 

setmanes i setmanes.
No només s’ha renovat la direcció, sinó 
que també es vol renovar la plantilla 
amb gent jove que en un futur puguin 
assolir el primer equip. Així doncs 
ens trobem en una temporada de 
transició on no seran tant importants 
els resultats sinó asseure les bases 
d’un bon equip amb bon ambient, 
ganes de treballar i aprendre, i sobre 
tot, de millorar la imatge oferida per 
l’equip temporades passades. L’inici 
dels entrenaments serà el pròxim dia 
4, com sempre al Camp Municipal de 
Les Planes.
Per acabar informem als lectors que 

Esport olesà
a partir del 17 de setembre, tots els 
diumenges a les 16.30 h., tant l’Olesa 
com l’Olesa “B” disputaran els seus 
respectius partits. Animem al públic a 
assistir al camp, ja que el vostre suport 
es molt important!

Hoquei patins
El Hoquei Patins d’Olesa va participar, 
amb destacat èxit, de les 12 hores 
d’Hoquei Patins d’Andorra, el passat 
24 de juny. L’equip aleví va quedar 
1r classificat, mentre que els equips 
Pre-Benjamí i Infantil van quedar 2n 
classificats i el Benjamí, 3r. El millor 
porter Benjamí del torneig va ser l’Oriol 

Trallero, i el millor porter Infantil va ser 
Francisco Moya, tots dos de l’Olesa.

Ball
El passat dissabte 8 de juliol es va 
celebrar amb gran èxit la IX Final 
Autonòmica de Ball de Catalunya i el 
IV Trofeu Internacional de Ball “Ciutat 
d’Olesa de Montserrat”, al teatre La 
Passió, organitzat pel Departament 
Municipal de Ball de l’Ajuntament de 
Torremolinos, amb la col·laboració de 
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Olesa.
Els campionats van comptar amb la 
participació de més de 60 parelles de 

�

REGALA BELLESA I RELAX
Després de les vacances
si et sobra algun quilo,

vine a fer-te un tractament
corporal i d'hidratació de la pell
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diferents llocs com França, Cantabria, 
Madrid, Canàries, Extremadura, Anda-
lusia, Comunitat Valenciana i de tota 
Catalunya. Totes elles van ballar Vals, 
Tango i Passo doble, en les categories 
majors de 50 anys, de 30 a 50 anys, 
de 18 a 30 anys i infantils. 
També van tenir el plaer de veure 
les exhibicions a càrrec dels actuals 
campions d’Europa de Ball de 50 a 
60 anys, Antonio López Hernández i 
Fuensanta Gil Gallego, de Montmeló, 
dels campions d’Europa de Ball de 
12 a 18 anys, Carlos Polonio i Gem-
ma Oliart, de Terrassa, els campions 
d’Europa de Ball menors de 12 anys, 
Alejandro López Ramos i Noemí López 
Ramos, de Les Fonts de Terrassa, dels 
actuals campions d’Europa de Ball de 
18 a 30 anys, Alberto Cortés García i 
Fátima Cervantes Samino, de Cáceres i 
Madrid, respectivament, i a més a més, 
de la coreografia de l’Escola Amics del 
Ball de Terrassa, que va resultar sub-
campiona d’Europa de Formacions de 
Ball 2006.
 
Bici
El jove ciclista olesà Oriol González 
Motlló s’ha classificat en segona posi-
ció en la última prova de bicicleta de 
muntanya de la Kids Cup a la categoria 
aleví. Aquesta prova també era vàlida 
com a campionat provincial en les di-
ferents categories, així dons ha quedat 
segon del provincial de Barcelona com 08640

aleví. Seguint els seus passos, el seu 
germà, en Marc González, es va clas-
sificar en 4a posició en la categoria 
de promeses. La cursa va tenir lloc el 
darrer 23 de juliol a Cardona sota una 
intensa calor, en un circuït dur i variat, 
a on no van faltar les fortes pujades, 
les trialeres i molts 
corriols. També varen 
participar els olesans 
del mateix equip (ci-
cles Morenito-Mobles 
Colón), Enric Barés, 
com a elit, que es 
va haver de retirar-
se per
problemes físics, i en 
David González en 
la categoria màster 
30, que va poder 
acabar,encara que 
molt enrederit en la 
general.

Unió Ciclista Olesana 
Durant la festa Major d’Esparreguera 
es va disputar la tradicional Cronoes-
calada de Can Sedó. El guanyador va 
ser el corredor professional de BTT, 
Santiago Armero, amb un temps de 7 
minuts i 35 segons. Va arribar en se-
gon lloc, el corredor esparreguerí de la 
Unió Ciclista Olesana, Agustí Tarancón 
a 28 segons. El tercer lloc va ser per 
l’Olesa Josep Maria Montserrat a tan 
sols 2 segons del seu company de la 

UCO. A la categoria de Master 40 la 
victòria va ser per el corredor de la 
UCO, Bruno Garcia amb un temps de 
8 minuts i 37 segons. 
Per altre banda, durant la primera 
setmana d’agost es va disputar la 
XXII Volta Cicloturista del Cor de 

Catalunya, amb un 
pròleg, la marxa 
cicloturista Josep Pe-
sarrodona, i 6 etapes, 
amb un total de 819 
km. i 11.350 m. de 
desnivell acumulat. 
Van prendre part a 
l’etapa pròleg, els 
corredors de la UCO, 
Manel Arrebola, 
Pepe Ridao, Bruno 
Garcia, Josep Maria 
Montserrat, Miguel 
Jiménez i l ’Agustí 
Tarancón, que va 

arribar en quarta posició, encara que 
la marxa i la Volta són solament par-
ticipatives. Destacarem que el Manel 
Arrebola i el Pepe Ridao van participar 
en la Volta sencera, es adir, el pròleg 
i les 6 etapes.
Per acabar, a la marxa Cicloturista 
Pedro Delgado, disputada a Segovia, i 
amb 165 km. va comptar amb la par-
ticipació del corredor de la UCO, Toni 
Garcia que va arribar en el lloc 293 
d’un total de 1.500 participants amb 
un temps de 5h. 30 minuts. 

Tot esport
A partir del 4 de setembre començaran 
diferents activitats esportives especial-
ment endreçades al públic infantil, de 
0 a 15 anys: hoquei patins, patinatge 
artístic, natació, futbol cinc, fitness 
infantil, danses modernes i iniciació 
poliesportiva. I la gent gran també 
podrà gaudir de gimnàstica suau, 
gimnàstica dins l’aigua, jocs, danses, 
sortides, aeròbic i relaxació. Les ins-
cripcions es faran a la Regidoria d’Es-
ports de dilluns a divendres de 10.30 
a 13 i els dijous de 16 a 18.30 h., fins 
a cobrir les places.

Primer ham
En Jordi Herrerías Flores (Societat de 
Pescadors d’Esparreguera) va partici-
par al selectiu del Mundial de pesca 
esportiva a Múrcia els dies 24, 25 i 26 
de març passat. A la competició amb 
24 pescadors de primera divisió va 
quedar en tercer lloc i això li va donar 
l’oportunitat de classificar-se pel segon 
selectiu a Portugal a finals de juny. En 
aquesta prova va competir amb els 12 
millors pescadors d’Espanya (categoria 
infantil) i va quedar primer. D’aquesta 
manera s’ha pogut classificar per als 
mundials que es celebraran també al 
país veí del 9 al 17 de setembre. Bona 
sort!
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Per molts anys !
Ainhoa Gallego Rendon (3), Alberto García Sánchez (17), Alberto José Fi-
gueredo Campones (27), Ana Artiles Tejero (14), Angeles Muelas Enrique 
(66), Anna Martín Bacarisas (30), Antonia Sánchez Torrado (46), Antonio 
Flores Caparrós (81), Antonio Heredia Luque (49), Carlos Mangas Solda-
do (12), Cristina Pérez Artero (29), Dani Chico Cruz (17), Dani Vicente 
Hernández (28), David Ayala (25), Eduard Cristiá Llongueras (75), Elies 
Valldeperas Costa (59), Emma Forn (11), Encarna Castillo Alcalá (37), 
Enric Termens, Espe Piñero (39), Eulalia Mestres Escudé (38), Fermín 
Lejarcegui Martínez (55), Francesc Pérez Manyà (23), Isabel Lajunta Iz-
quierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (72), Jordi Sibina Egea (21), 
Magda Graells Casals (66), Mar Purull Zuñeda (6), Marc Batista Rodríguez, 
Marina Segura González (14), Marta Tejero Sánchez (17), Matilde Teruel 
Marin (55), Mercè Ausió (70), Mercè Dalmases Alonso (18), Mercè Jou (44), 
Mercedes Rubio Cruz (38), Miriam Ferrer Ruiz (21), Montserrat Bayona 
Termens (49), Montserrat Pons Guillamón (86), Montserrat Riera Rey (40), 
Nati Cambronero García (47), Noemí Miralles Roca (29), Núria García Orte 
(23), Ramón Subinyà Amat (24), Rosa Maria Domènech (58), Rosa Mata 
Alavedra (78), Rubén Pérez García (23), Rut Montes Grau (2), Sarai Le-
jarcegui Oller (26), Teresa Gil Termens (42), Toni Prieto Vázquez (34).

Aclariment: El mes de juliol han fet anys: Enric Toledo González (44) i 
Maria Dolors González (42). A l’agost han fet anys: Kiku Pujol (24), Judit 
Toledo González (18), Ingrid Moragas Margarit (18), 

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.

MOLTES
FELICITATS

LLUISA
21 de setembre

la teva família

BENVINGUDES ALBA I OLALLE
dels vostres besavis

MOLTES
FELICITATS 

ANDREA
12 anys

dels teus avis

DAVID
MUCHAS

FELICIDADES !
Y A METER 

GOLES ESTE 
AÑO!

BENVINGUT
GUILLEM

23 de juliol

BENVINGUT
MARC

24 de juliol

JAN
MOLTES

FELICITATS!
en el teu

1er. aniversari
4 de setembre

BENVINGUT
JOAN 

ROMACHO 
PROS

19/06/2006SONIA I XAVI
SE CASAN EL 15 DE SEPTIEMBRE

El dia
9 de setembre de 1963
Crisis de la indústria tèxtil a Catalunya. Amb 
el decret de reestructuració comença el tan-
cament de fàbriques.

11 de setembre de 1997
Inauguració del Teatre Nacional de Catalunya, 
dissenyat pel Ricardo Bofill.

11 de setembre de 1983
TV3 comença les seves emissions. A partir 
del 16 de gener de 1984 ho farà de manera 
regular.

16 de setembre de 2005
Inauguració de la Torre Agbar, de 32 plantes 
i 142 m. d’altura, obra de l’arquitecte Jean 
Nouvel.

16 de setembre de 1964
Apareix Tele/eXpres, el primer diari 
d’informació general publicat després de la 
Guerra Civil, gràcies a la iniciativa privada.

21 de setembre de 1900
Inauguració del Palau Sant Jordi, d’Arata Iso-

zaki, la construcció més destacada de l’Anella 
Olímpica de Montjuïc.

21 de setembre de 1962
Inauguració de El Corte Inglés a la Plaça Ca-
talunya de Barcelona.

22 de setembre de 1979
Primera promoció de guàrdies urbanes fe-
menins. Vint dones es converteixin en les 
primeres guàrdies urbanes de la història del 
cos a Barcelona.

24 de setembre de 1957
S’inaugura el Camp Nou.

26 de setembre de 1997
Dimiteix Maragall, al que substitueix Joan 
Clos.

27 de setembre de 1975
L’etarra Juan Paredes Manot “Txiki”es afusellat 
a Cerdanyola. És la ultima execució franquista 
a Catalunya.

08640
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Clínica dental
Després de més de sis anys 
d’experiència com odontòloga i 
d’especialitzar-se en endodòncia 
i estètica dental a la Universitat 
de Barcelona, la Dra. Ariadna Ca-
rreras obre la seva clínica dental 
a la Plaça Catalunya, 32, 1r. 2º. 
La Dra. Carreras, juntament amb 
els seus col·laboradors, forma un 
equip mèdic compromès amb la 
millora de la salut dels pacients 
i ofereix tant les més avançades 
tecnologies per aconseguir les 
millors solucions, com un tracte 
personalitzat i familiar. El seu ho-
rari es de dilluns a divendres de 

10 a 13 h. i de 16 a 20 h. 
Tel: 93 778 9761.

Choc
La tradicional tienda de calzados 
del centro olesano está de refor-
mas.

Multiópticas
Otra tienda de reformas es Mul-
tiópticas Josa, en la calle Anselm 
Clavé. Las obras permitirán un 
mayor espacio de exposición de 
sus productos y mayor comodi-
dad.

Steps
Una nova acadèmia d’anglès se 

Empreses i serveis

08640

suma a l’oferta d’ensenyament 
d’idiomes al poble. Es diu Steps i 
ofereix cursos d’anglès de mane-
ra dinàmica i creativa per a nens, 
joves i adults. Está al c/Mallorca, 
11-13, tel: 93 778 18 26, 
a/i: info@stepsenglish.com 

Pernils
Este verano abrió sus puertas al 
público una nueva tienda de ven-
ta de diferentes especialidades 
de jamón ibérico y de bellota, de 
producción propia de cerdo de 
campo. Se trata de la casa Julián 
del Aguila de Guijuelo (única con 
denominación de origen en Olesa) 
y está ubicada en la calle Lluís Pui-

gjaner, 28, al costado del Ambu-
latorio. El horario de atención es 
de 9.30 a 14 h. i de 17.30 a 21 h. 
El viernes 8 a les 21.30 h. invitan 
a todos a la inauguración formal 
de la tienda.

Electrodomèstics
Los Closos ha sido la zona elegida 
por Electrodomèstics Olesa, una 
nueva casa que se encargará de 
la venta y reparación de artículos 
del hogar a los mejores precios. 
Están en la calle Lluís Puigjaner a 
metros de Amadeu Paltort.
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