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La Pubilla

Qüestionari Proust
“Mi mayor extravagancia 
son los trajes de colores 
vivos”.

Guaita
“Aviat tindrem a Olesa 
la tercera piscina de 
franc...”

Esport olesà
“Els resultats no acaben 
d’arribar per a l’Olesa 
B...”

Correu
“Els nostres polítics 
han permès que Olesa 
es converteixi en un 
poble sense identitat.”

L'informatiu
“Si vas néixer l’any 
1956 o el 1971, no t’ho 
pots perdre...”

En petit comité
“PSC: Surt Rota, entra 
Monné”

Dissabte 25, a les 22 h., al Teatre La Passió
Organitzen: La Passió i Butaka - Col·labora: Ajuntament
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Editorial
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L’altre dia quatre dones, de mitjana 
edat, eren en una cafeteria olesana 
i, mentre xerraven animadament, van 
decidir el tema d’aquest editorial. Molt 
tranquil·lament una va deixar anar 
que “el tema de la immigració és com 
l’homosexualitat, és una malaltia, cal 
atacar-lo, és un mal” i altres barbaritats 
d’aquest tenor patètic.
Cada dia ens trobem amb el bombar-
deig mediàtic de “cayucos, pasteres, 
immigrants, il·legals, costa canària, 
subsaharians, marroquins i centres 
d’internament col·lapsats”. Molts 
mitjans de comunicació semblen no 
defallir en la seva tasca de criminalit-
zar l’immigrant: són acusats de portar 
malalties, de no ser capaços d’integrar-
se, de practicar religions estranyes, de 
crear guetos insalubres, d’intentar 
subvertir la llei, tot això pressuposant, 
erròniament, la falta de preparació i 
d’intel·ligència d’aquests nous habi-
tants. També els mitjans (des)informen 
constantment sobre aquesta moderna 
tragèdia de la immensa massa immi-
grant.
Per altra banda, els amos de l’opinió 
pública emeten un discurs en el qual 
relacionen permanentment delinqüèn-
cia amb immigració, sense fer-se ressò 
dels milers de persones documentades 
que comenten delictes i que ajuden a 
incrementar la població carcerària.
Hem de pensar que el fenomen de la 
immigració seguirà creixent i que Cata-
lunya necessitarà prop d’un milió de tre-
balladors estrangers fins a l’any 2020, 
segons un informe recent, atès que la 
població resident a Espanya el 2005 
d’entre 16 i 64 anys serà insuficient 
dintre de 15 anys per a cobrir la deman-
da de llocs de treball. La caiguda de la 
natalitat, l’envelliment de la població i 
la fi dels moviments de població interna 
són alguns dels factors que expliquen 
les dificultats per cobrir la demanda del 
mercat laboral. A això cal afegir-hi la 
creixent deterioració de la formació i el 
ben conegut fracàs escolar.
Torno a recordar la taula de cafè i les 
quatre dones discutint i tractant de 
resoldre aquest fenomen que és la 
immigració. Un tema inabastable, im-
mens i amb molts punts de diferents 
enfocaments.
No culpo aquestes dones. Però podrien 
tenir una mica de memòria i mirar en-
rere 40 o 50 anys. Que tinguin present 
que avui els immigrants veuen Cata-
lunya com casa seva, però que, durant 
molt temps, catalans i europeus han 
vist altres terres com un refugi per sor-
tir de la pobresa. No pensem que això 
passa als altres, perquè aquests “altres” 
vam ser nosaltres fa poc temps i vivim 
tots sota el mateix sostre. Apostar per 
la convivència i aprendre de la diversi-
tat, pot ser una opció que ens enriqueixi 
com a éssers humans.

Jornades
Enguany es celebren les XI Jornades 
de Diversitat Cultural i Solidaritat a 
Olesa i l’agenda d’activitats és amplia 
i variada, amb un recull d’històries de 
vida, anècdotes, experiències de gent 
immigrant que viu a la vila. També es 
tractaran temes de cooperació i inte-
gració amb les diferents cultures que 
vam arribar a Olesa als últims temps. 
És a dir, la diversitat cultural com plat 
principal, per a conèixer una mica més 
de diversos col·lectius de tot arreu, i on 
els més petits podran participar tam-
bé amb jocs i contes relacionats amb 
aquest univers cultural. Més informació 
a l’Agenda.

Protecció oficial
El passat 28 de setembre, el secretari 
general de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, Ricard 
Fernández, i l’alcalde d’Olesa, Joan 
Rota, van signar el conveni que ha de 
regular la construcció de 33 habitatges 
de protecció oficial a la zona del carrer 
de la Indústria. El document preveu 
que l’Ajuntament d’Olesa cedeixi 3 
parcel·les que sumen un total de 1.500 
m2 a títol de permuta a l’Institut Català 
del Sòl, mitjançant escriptura pública 
abans d’iniciar les obres. Aquestes fin-
ques se cediran lliures de càrregues i 
gravàmens, totalment urbanitzades i 
amb els serveis d’aigua, clavegueram 
i escomesa de baixa tensió a peu de 
parcel·la.

Ajuts
El conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, Ferran Mascarell, ha lliurat 
els ajuts a la rehabilitació d’ateneus, 
casals i centres associatius d’entitats 
sense finalitat de lucre. Els ajuts, 
inclosos en el Pla d’equipaments 
culturals 2005-2007, estan dotats 
amb un import total de 5.877.000 € 
destinats a millorar 112 centres de 

68 municipis situats a 29 comarques. 
Olesa de Montserrat s’ha beneficiat 
de dos ajuts per a entitats del poble: 
La Passió i la UEC. La Passió ha rebut 
un ajut de 120.000 € per a les obres 
de la sala petita del teatre, situada al 
soterrani del mateix teatre. Aquesta 
ajuda representa el 18 % del cost total 
del projecte. La Unió Excursionista de 
Catalunya ha rebut un ajut de 24.000 
€ per a la col·locació del paviment del 
local social, que correspon al 100 % 
del cost total del projecte.

Biblioteca tancada
La Biblioteca Popular Santa Oliva es va 
tancar al públic el passat 23 d’octubre 
amb motiu de l’adequació del servei un 
cop finalitzades les obres d’ampliació, 
que es calculen que estiguin enllestides 
per al 17 de novembre, dada prevista 
per a la inauguració.

Absolt
El tribunal popular del judici pel cas de 
Maria S., l’olesana trobada morta al 
Parc Municipal el novembre de 2004, 
ha absolt per falta de proves l’acusat 
del crim, Mustafà A. 

CAP
La consellera de Salut, Marina Geli, va 
visitar Olesa el passat 18 d’octubre per 
assistir a la presentació del projecte 
d’ampliació del CAP. L’arquitecte redac-
tor del projecte i el director del centre 
sanitari van explicar l’ampliació que 
s’ha previst i com quedaran les noves 
dependències un cop finalitzades les 
obres.

Visita
Una comissió de la Junta Directiva de 
La Passió, encapçalada pel president, 
Pep Satorra, va mantenir una troba-
da el passat 20 de setembre amb el 
president del Parlament de Catalunya, 
Ernest Benach, a la seu de la cambra 
catalana. Benach es va interessar per 
la situació actual de l’entitat, després 
del relleu en la directiva, i va agrair els 
obsequis –el llibre amb el text original i 
el del recull fotogràfic, la banda sonora 
de l’espectacle i ampolles del cava de 
la Passió- que la delegació va oferir-
li. Així mateix, el polític republicà va 
assegurar la seva assistència a alguna 
de les representacions de l’obra que es 
duran a terme la temporada 2007.

Calendari 2007 a la venda!
La primera setmana de desembre 
sortirà a la venda el Calendari 2007 
produït i realitzat per l’equip d’aquest 
periòdic i amb l’objectiu de recaptar 
fons per a l’Associació Prodisminuïts 
Santa Oliva. Aquest calendari té com 

Il·lustració: Garbi (www.garbikw.com)
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Als seus 20 anys, Cristina Jané desperta un gran interès quan passa pel 
carrer. Aquesta olesana de tota la vida, amb la seva escultural figura, no 
permet que se li desviï la mirada. És tècnica superior d’aparadorisme i 
monitora de nens. Viu amb la seva família a la zona de l’Ambulatori. Adora 
Ana Torroja i Robbie Williams, i gaudeix del dissabte amb les seves amigues 
i el diumenge amb el seu recent xicot. Li agrada molt la lectura i l’esport 
no és el seu hobby favorit, encara que de tant en tant alguna piscina li 
presta l’aigua. I a pesar de treballar en un dels quatre estancs del poble, 
no ha agafat el vici de fumar. Enhorabona! 

La pubilla del novembre
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a particularitat principal la participació 
de nens i nenes de l’Associació en fo-
tos que acompanyaran els dotze mesos 
de l’any i que il·lustraran la Declaració 
Universal dels Drets dels Infants. El 
calendari es podrà comprar a 5 € en 
botigues i institucions d’Olesa i també 
es podrà reservar al tel. 93 772 94 
36.

Conveni
El conseller delegat d’ADIGSA, Miquel 
Bonilla; l’alcalde d’Olesa, Joan Rota, i 
la presidenta de l’Associació de Veïns 
de Sant Bernat, Trinidad Liria, van sig-
nar un conveni per a les obres d’ac-
cessibilitat als blocs de Sant Bernat i 
Santa Oliva on s’instal·laran ascensors. 
El document té com a finalitat determi-
nar l’àmbit d’intervenció en l’execució 
d’instal·lació d’ascensors per a la su-
pressió de barreres arquitectòniques, 
d’acord amb els projectes que puguin 
presentar les comunitats de propietaris 
dels edificis del polígon d’habitatges 
de Sant Bernat i Santa Oliva, amb 
l’aprovació prèvia de  l’empresa pública 
ADIGSA i l’Ajuntament d’Olesa.

Olesà guanyador
L’editorial Barcanova va celebrar la 5a 
edició dels seus premis infantil i juve-
nil dotats amb 20.000 i 6.000 euros, 
respectivament. El jurat va atorgar el 
primer premi a Un petó de mandarina 
d’Eulàlia Canal, mentre que el segon 
guardó va recaure en Santi Baró (Olesa 
de Montserrat, 1956), un naturalista 
que ja té diversos premis literaris i lli-

bres com El noi que tenia mil anys, de 
tema ecològic. El poema de Verdaguer 
“Nit de sang”, inspirat en el Corpus de 
Sang i la guerra del Segadors, és el 
punt de partida de l’olesà per fer una 
novel·la d’aventures ambientada en el 
segle XVII.

Aeri
83.000 viatgers han fet servir l’aeri 
Olesa-Esparreguera durant el seu 
primer any de vida. Des que va ser 
inaugurat, el 14 d’octubre de 2005, el 
telefèric ha portat 82.971 persones, 
amb una mitjana diària de més de 
200 viatgers. 

1971
Vas néixer l’any 1971? Tens 35 anys 
o els fas enguany? Si és així, vine a 
celebrar-ho al Tercer Sopar del ’71 el 
proper 18 de novembre, a les 21 h, 
a Cal Tallón. Fins al dimecres 8 pots 
reservar plaça amb el pagament al 
compte 2100 0132 00 0102469290.

1956
I si vas néixer l’any 1956, el proper 25 
de novembre és la data per celebrar-
ho. Es farà un sopar ball a la UEC, amb 
música dels anys 70/80. Prometen 
sorpreses i regals. Per anar-hi cal fer 
l’ingrés d’inscripció a La Caixa, compte 
2100 0132 07 0102470185 abans del 
18 de novembre. Per a més informació, 
pots contactar amb l’Isidre (653 990 
364), el Virgilio (605 020 847) o Nova 
Imatge (93 778 45 94).

Jordi Monton

Jordi Monton



04 08640

Correu
Butaka
D’una manera molt sincera, volem elogiar la 
tasca duta a terme per l’associació Butaka 
d’Olesa de Montserrat. Les seves activitats 
culturals sempre són sinònim de qualitat. I 
un cop més, amb l’excel·lent programa de 
la 1a Mostra de Teatre Jove, ho han tornat 
a corroborar. Agraïm, de nou, l’esforç d’en 
Mingo Vallès i tot l’equip de l’entitat per po-
tenciar la cultura a la nostra vila. El Consis-
tori hauria de prendre més nota d’aquestes 
iniciatives i fomentar-les més, ja que un 
poble culturitzat és un poble amb futur.
Família Nogareda (Olesa de Montserrat)

Respuesta a la carta “Resposta 
a l’escrit Alcaldia”
Querida señora y querido partido al que 
usted representa, me confunden ustedes. 
Si me hubiesen explicado cuando renun-
ciaron a sus obligaciones políticas en el 
Ayuntamiento abandonando el pueblo a su 
suerte, que reaparecerían en momento de 
elecciones expiando sus culpas de tan des-
concertante modo, no lo hubiese creído.
Seguramente la incalificable incompetencia 
con la que se está dirigiendo el Ayuntamien-
to y su respectivo efecto sobre los ciudada-
nos, sea más culpa de usted y de su partido 
por no estar a la altura de las circunstancias 
y abandonar sus responsabilidades que de 
la pobre secretaria del alcalde. No la conoz-
co personalmente, pero, teniendo en cuenta 
que, gracias a ustedes el alcalde está al 
mando de tres concejalías, me hago cargo 
que, aún a fecha de hoy, siga sin cumplir 
su palabra y sin llamarme para darme ella 
con “el estresadísimo” y por tanto, yo siga 
sin poder resolver el misterio de esa carta 
que con respecto a la inmaculada adminis-
tración (que provocó su renuncia y la de su 
partido), parece haber caído en el olvido 
después de apremiarme a mi con irregular 
urgencia.
No me interesa la política. Me aburren 
ustedes. Si por mí fuese el Ayuntamiento 
continuaría siendo un hotel y el parque una 
maravilla, por lo que no sé si mi respuesta 
podrá serle útil en el modo en que su partido 
lo desea. Afortunadamente, para el disfrute 
de mi libertad de expresión, le diré que, a 
diferencia vuestra, yo no gozo de privilegio 
alguno en el círculo de poder administrativo 
de este saqueado pueblo, ni de lo que sería 
más importante en él, de amiguismos polí-
ticos suficientes, o mejor dicho, de ninguno, 
como para poder permitirme el lujo que 
usted derrocha, no solo firmando con su 
nombre, sino también con su currículum, 
y avalándose a la postre, con el partido 
político que usted lidera. ¿Cuántas veces 
ha tenido usted que llamar al Ayuntamiento 
para pedir cita? Espero que no hayan tenido 
que reunirse por mi culpa, pero yo pensa-
ba haberme dirigido a un apartado titulado 
“Correu” a disposición de los ciudadanos. 
Desgraciadamente la libertad de expresión 
sin consecuencias no existe, pero qué les 
voy a explicar a ustedes… Sabiendo que 
usted me entiende, si no le importa, se-
guiré confiándome a todos los ciudadanos 
anónimos que deseen leerme firmando 

con un (desde siempre digno) seudónimo. 
Y aunque entiendo que en política, donde 
nunca se hacen las cosas por hacerse, el 
nombre propio se utilice como un arma de 
fuerza o un argumento más, créame si le 
digo, que en este caso, como en el caso de 
las cartas que salen del Ayuntamiento y 
firma el alcalde, mi firma no podría aliviar-
le la ilusión que mi escrito parece haberle 
provocado, ni resolverle nada.
Con todos mis respetos,
Susana Ortiz Tironi “Ajedrez”

PD: Esta carta fue abreviada por razones 
de espacio.

Olesa de Montserrat: el poble 
del ciment i el totxo
Tot i que només tinc trenta anys, sempre 
m’ha agradat contemplar la fesomia d’Olesa 
just quan sóc a punt d’arribar a casa. Des 
de la carretera, m’agradava distingir la si-
lueta del campanar, les cases centenàries, 
les muntanyes que envolten la vila. Ara ja 
no ho puc fer. Una muralla de pisos tapen 
el que abans era l’essència del meu poble. 
Blocs i més blocs, des de l’antiga fàbrica 
Dalmases fins a la zona dels Closos. I ara, 
el boom immobiliari ha arribat al Casc 
Antic! Pisos i més pisos. Gent i més gent. 
És aquest el model de poble que volem?
Els nostres polítics han permès que Olesa 
es converteixi en un poble sense identitat, 
un poble de totxos i de ciment. Mentre la 
inversió en matèria de finançament minva 
a les entitats culturals, esportives i esco-
lars, la dinàmica constructiva (i especula-
tiva) segueix augmentant d’una manera 
absolutament inconcebible. Quan direm 
prou? Quan titllarem els nostres dirigents 
d’irresponsables? Com és possible que 
hagin malvenut la nostra vila? No tenen 
consciència? El que no tenen és vergonya!
I per cert, on han anat a parar 
tots els diners que l’Ajuntament ha 
obtingut d’aquest boom immobiliari? Ho dic 
perquè les voreres del poble estan fetes un 
desastre, no hi ha zones verdes per als nens 
i persones grans, no hi ha suficients places 
escolars a les llars i col·legis, el servei de 
l’EEM i la piscina han quedat obsolets, no 
hi ha pressupost per a les celebracions as-
senyalades, els centres assistencials estan 
col·lapsats.
Abans m’agradava molt sentir-me olesana; 
ara m’entristeix perquè visc en un poble on 
no s’escolta el ciutadà i les seves reivin-
dicacions; en un poble on preval l’interès 
econòmic per sobre del bé col·lectiu; en 
un poble gris, com el color del ciment.
E. M. N.

El mejor alcalde, el rey
En el número de septiembre del 08640 leí 
una carta firmada por Ajedrez que, expli-
cando una situación sorprendente, nos per-
mite conocer las causas de la degradación 
que vive Olesa. Ajedrez en su relato nos 
presenta a un Alcalde que firma documen-
tos sin conocer de qué tratan y se declara 
irresponsable de su contenido.
Uno pensaba que los municipios eran fuerte 

La columna de l'Ivan
L’home i el sexe dèbil
El mes passat vaig escriure sobre uns amics 
de la infància que han tingut un nadó i la 
pila d’objectes absurds que havien de com-
prar. Però em vaig deixar un gran tema per 
escriure. D’aquesta manera vull compartir 
amb vosaltres una qüestió que em captiva 
des de fa un temps.
Us heu adonat que n’és de dur ser dona?, i 
em refereixo a l’entorn que envolta el tema 
reproductiu i la maternitat. Sí, ja sé que 
moltes ments calentes i pertorbades deuen 
estar rient per sota el nas mentre pensen 
que escriuré sobre 
sexe. Com deia Pujol, 
“Això ara no toca”. Em 
vull referir a tota la 
sèrie d’elements que 
fan que una dona pu-
gui tenir una criatura.
L’altre dia vaig veure un 
reportatge d’animals 
on s’explicava la di-
ferència entre el part 
d’una lleona i el del 
cavallet de mar o les 
similituds entre la cria 
del dofí mular i la del 
rorqual comú; al final 
del reportatge van 
fer un parèntesi amb 
l’embaràs i el part de 
la cria de l’ésser humà. 
Era summament curiós 
perquè se centrava en 
el part d’una dona en 
un hospital de Rússia. 
Allò semblava tret d’un 
capítol de “Cuéntame 
cómo pasó”. L’ambient 
era fosc i tètric, les 
coses es veien poc 
estèrils, però el que realment sobtava era 
les grans diferències de viure el part entre 
el pare i la mare. I és que mentre la dona 
patia, plorava i cridava, l’home fumava ciga-
rreta rere cigarreta a la sala d’espera. 
Això em va fer pensar. El fet que aquell 
home estigués allà i no participés del gran 
moment del part feia que ignorés el pati-
ment de la dona, ignorància que porta a 
creure que la dona fa les coses de forma 
natural i sense esforç, ignorància que por-
ta a creure que els dos pateixen igual els 
esdeveniments. Fals.
Parlant-ho a casa, la meva companya em 
deia que si l’home patís els dolors del part 
o de l’embaràs o simplement els dolors de 
la regla, la raça humana s’hauria extingit fa 
molt de temps. T’equivoques li vaig replicar. 
Evidentment, si l’home s’hagués encarregat 
tota la vida de tenir criatures, l’evolució ja 
ens hauria dotat de mitjans. Però del que 
parlàvem era que si avui en dia, de sobte i 
a causa d’avenços científics, l’home pogués 
patir l’embaràs, què passaria?
1. Per llei l’home tindria dret a una setmana 
al mes de descans per a relaxar-se i passar 
els dolors de la menstruació. La Saldeva, les 
compreses i els tampons se subministrarien 
gratuïtament als CAP i no hi aniríem nosal-
tres a buscar-les, hi enviaríem les nostres 

dones o mares perquè ens les portessin, 
nosaltres estaríem al llit queixant-nos.
2. Si el cap de l’empresa ens demanés algu-
na feina extra, aquesta no podria coincidir 
amb la fase d’ovulació masculina ni amb 
la síndrome premenstrual. De fet, si per 
error algú ens molestés dins del període 
d’ovulació, nosaltres podríem dir tot el re-
pertori d’improperis que ens donés la gana, 
la llei ens empararia.
3. Les ecografies vaginals. Intentaré passar-
hi de puntetes. Us imagineu allò, gran, dur 
i fred i sobretot gran, allà? Jo, no.

4. Les cremes. Ens 
hauríem d’escampar 
cremes enganxoses pel 
cos, entre el pèl, fent-
ne una argamassa per 
evitar les estries, però 
en el fons tant seria 
perquè els cànons de 
bellesa imposarien 
la comoditat de la 
panxa, per sobre de 
les estries i les cremes 
refermants.
5. Els restrenyiments. 
Bé, aquí sí que no 
tindríem gaires pro-
blemes. Com diu una 
amiga meva, l’ésser 
humà expulsa igual 
que pensa. La dona 
acostuma a anar res-
treta perquè dóna mol-
tes voltes a les coses i 
perquè es reprimeix de 
moltes altres. A l’home 
això no li passa en la 
mateixa mesura ja que 
som massa senzills 
com per donar voltes a 

les coses. Recordeu que no podem pensar 
en més de dues coses alhora i normalment 
no ens reprimim gaire. Per això aquest punt 
no crec que ens influís gaire.
6. L’epidural ja no existiria. Ens donarien 
una píndola que ens adormiria dolçament 
durant el part, el qual seria per cesària i 
ni ens deixaria cicatrius ni ens donaria 
molèsties. 
7. Les setze setmanes de baixa serien per a 
la mare, que ens hauria de cuidar tant al fill 
com a nosaltres, com ho feia la mare quan 
érem petits, que ens pelava i tallava la pera 
i ens hi posava sucre perquè així ens costés 
menys mastegar-la. Nosaltres tindríem un 
mínim d’un any de baixa i desgravacions 
fiscals per agafar una noia a casa per fer les 
tasques que nosaltres, evidentment, ja no 
podríem/hauríem de compaginar.
En el moment que decidíssim anar a buscar 
el segon, bé aquí ja sí que la imaginació no 
m’hi arriba. Veig algunes mares, amb dos 
fills, que treballen fora de casa i que quan 
arriben a casa, netegen, cuinen i ajuden els 
fills a fer els deures. 
Després de tot el que he escrit voldria can-
viar el nom de la columna per: “L’home, 
el sexe dèbil”. Gràcies.
Iván Carreira
Il·lustració: Garbi (www.garbikw.com)
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de republicanismo y liberación del individuo 
en contra de los poderes abstractos. Pero 
no. En Olesa el Alcalde es como el Rey: 
jurídicamente irresponsable; reina, pero no 
gobierna (Art. 56.3 CE). Esta situación me 
permite entender el desgobierno en el que 
nos encontramos. Querida Ajedrez, más te 
valdría, en estos momentos en que se es-
trena Alatriste, pedir audiencia con el válido 
ya que nuestro rey no está por la faena. 
PD: ¿alguno conoce el nombre del válido?
Rafael Recio Mundi (Javiche)

Manifest de les olesanes i ole-
sans concentrats davant de 
l’Ajuntament el dia 5/10
Com a conseqüència de l’esfondrament evi-
table d’un edifici a Olesa, i en solidaritat 
amb els veïns que s’han quedat al carrer 
i els que han estat desallotjats, els ciuta-
dans creiem que ja n’hi ha prou. Exigim a 
l’Ajuntament que ens torni la dignitat com a 
vila. Perquè ens mereixem un carrer Alfons 
Sala digne; perquè ens mereixem un Casc 
Antic digne; perquè ens mereixem una 
Rambla digna; perquè ens mereixem uns 
serveis dignes; perquè ens mereixem, en 
definitiva, un Ajuntament digne. Senyors 
Batlle i regidors: volem recordar-los que 
són els nostres gestors, que estem al ma-
teix bàndol i que no tenen dret a deixar-nos 
desemparats davant el silenci administra-
tiu, l’especulació desmesurada, la impunitat 
dels serveis tècnics i la prepotència dels 
càrrecs públics. Exigim canvis profunds i 
dràstics; exigim una investigació exhaustiva 
i pública dels culpables de les aberracions 
urbanístiques. No prengueu el poble per es-
túpid fent-nos creure que els responsables 
en són només els constructors. Exigim una 
depuració política dels responsables últims 
d’aquests desastres; exigim un canvi en 
profunditat dels serveis tècnics; volem que 
l’Ajuntament no només es presenti com a 
acusació particular sinó que faci la denún-
cia als responsables del desastre del carrer 
Creu Real; volem solucions immediates i 
clares al desastre del carrer Alfons Sala; 
exigim una solució efectiva per als veïns 
del Barri de la Flora; exigim d’una vegada 
per totes a l’Ajuntament que vetlli pels ciu-
tadans; exigim un codi deontològic auditat 
als futurs responsables de l’Administració 
pública d’Olesa; volem que aclariu, defini-
tivament, què en voleu fer d’Olesa.
Si voleu que Olesa ens agradi, si us plau, 
compteu amb les olesanes i els olesans, no 
amb campanyes promocionals. A un poble 
que s’estima i agrada a si mateix, no li calen 
campanyes publicitàries. 
Federació d’Associacions de Veïns d’Olesa 
de Montserrat (FAVOM)

¿...?
Yo siempre he entendido que el Ayuntami-
ento es el pueblo; la verdad es que todo 
lo que hace el ayuntamiento, lo hace con 
el dinero de todos los ciudadanos, y por 
lo tanto, las personas que trabajan en ese 
edificio y anexos con nomina y/o cargos en 
dicha Ente han de conocer la gran responsa-

aprovechan estar “ahí dentro” para trabajar 
muy relajados, ayudar a los amiguetes (que 
me parece bien, siempre que sea dentro de 
la legalidad), hacer almuerzos laaaaargos e 
ir de compras, o pasearse fuera de su ám-
bito explicito de trabajo solo para saludar 
y hacer relaciones públicas; y mucho mas 
importante es que sepan en todo momento 
hacer bien su trabajo, siendo neutrales en 
todo documento que pase por sus manos.
En este último punto me paro y os explico 
mi experiencia en este tema tan delicado. 
Todos los documentos que entran en un 
Ayuntamiento y que pasan por registro, 
han de ser traslados a su destino final, sin 
hacer paros ni fotocopias por el camino; 
me explico: Yo personalmente he tenido un 
verano movidito con el tema de los recur-
sos al Ayuntamiento, y me he encontrado 
que junto con otros amigos y conocidos, 
hemos presentado varios recursos dirigidos 
a la alcaldía o a regidor en concreto, y en 

bilidad que tienen en todo lo que hacen. En 
una empresa privada, los trabajadores tiene 
su responsabilidad en el cargo que ocupan 
y saben que si tienen graves errores son 
despedidos; detrás de ellos vendrá gente 
competente que procuraran hacer bien su 
trabajo. Los empleados del Ayuntamiento 
deberían saber y entender su responsabi-
lidad y ser conscientes de que cuando los 
errores son continuos y se despreocupan 
de sus ocupaciones, deberían ser cesados 
y ocupar sus puestos personas mas prepa-
radas y responsables. Desgraciadamente 
eso no pasa y creo que no hay derecho que 
el que consigue una plaza dentro del Ayun-
tamiento, se crea automáticamente con el 
derecho a hacer y relajarse como quiera, 
puesto que tiene el chip puesto de que: 
“ya estoy dentro, y ya tengo sueldo de por 
vida”. Es muy serio un empleo dedicado al 
pueblo y a los ciudadanos, y yo no digo que 
todos, por supuesto, pero sí unos cuantos 

menos de una hora, ese recurso lo habían 
leído empleados del propio Ayuntamiento 
pero de diferentes áreas a las que estaban 
destinadas las quejas o solicitudes.  Seño-
res, no creo que sea moral ni correcto y 
dudo que sea legal, que personas fuera 
del departamento a donde va destinado 
un recurso, tengan el privilegio de leerlo 
ante que llegue a las manos del regidor 
o su secretaria, y que me entere que van 
explicando por el pueblo los recursos que 
yo ó mas gente hemos requerido a una 
persona en concreto.
Con todo eso y mucho más….   Llego a 
la conclusión que hay una grave falta de 
respeto y privacidad por los temas a tratar 
las regidorías con sus ciudadanos, y vice-
versa, y las personas responsables de cada 
área deberían saber que las personas que 
trabajan para el pueblo sean realmente 
respetuosos con el mismo, y si no, hacer 
valer su rango para que las cosas se hagan 
correctamente y ante todo con mucho res-
pecto para todos los ciudadanos, que nos 
lo merecemos.
M. Riera

Acte cultural????
Casc antic: circuit de curses, centre de pràc-
tiques per a nous especuladors, abocador 
municipal i discoteca de cap de setmana
(“botellons” i “pipis” per a tothom). Quin 
desastre, la bona feina del consistori 
municipal continua endavant. Ara ja no 
podem ni estacionar els nostres vehicles 
vora l’església perquè és possible que, al 
matí, estiguin tots ratllats, bruts de begudes 
i fins i tot pixats. Per què? Ben senzill. Els 
concerts o, més ben dit, “actes culturals” 
que duren fins a les 5 de la matinada i 
que ens ajuden a agafar el son a grans i 
menuts, porten molta gent al barri. Però, 
pobres!, no tenen lloc on fer “pipi” (ja ho 
sabeu: la cervesa, els cubates, la bufeta es 
va omplint). La solució a aquest tema en 
concret és ben senzilla: senyor regidor de 
Cultura, “Kullons”!!!!!, què li costa llogar 
un WC químic? Bé, potser no sap que exis-
teixen aquests tipus de serveis, per això hi 
ha els cotxes. El perdonem. Bé, esperem 
que la seva feina segueixi sent com fins ara 
(almenys que no empitjori). Vagin pensant 
en la pujada salarial dels membres per al 
proper mes de febrer (no és quan als tre-
balladors els apugen el sou???). Per cert, 
ningú s’ha adonat que queden veïns que 
no poden tornar a casa al carrer Creu Real? 
Ningú ha vist que l’obra del costat de la casa 
enfonsada segueix com si no hagués passat 
res?????????????????????????
OCP (veí afectat)

P.D.: Als bars musicals els fan tancar les 
portes a les 3 de la matinada.

Al Senyor Alcalde no l’interessa 
l’habitatge protegit
Des de fa gairebé un any des de l’assemblea 
de Joves d’Olesa intentem organitzar unes 
Jornades per l’habitatge social on volem ex-
plicar la problemàtica que tots tenim, però 
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molt especialment els joves per tal d’accedir 
a un habitatge. En la idea original de les 
jornades els participants convocats eren: 
tècnics de la Generalitat de Catalunya, 
membres de l’Assemblea d’Okupes, i els 
Regidors d’Habitatge i Urbanisme d’Olesa, 
ja que els temes que volíem tractar eren 
aspectes tècnics, com ara la problemàtica  
del sòl i la utilització que es fa de l’habitatge 
propietat de l’Ajuntament i d’ADIGSA. Però 
sembla ser que al nostre batlle, també actu-
al Regidor d’Urbanisme, no l’interessa gaire 
que les olesanes i els olesans haguem de 
marxar de la comarca per tal de tenir accés 
a l’habitatge. Va rebre diferents invitacions 
i també vam anar personalment a l’Ajunta-
ment a convidar-lo, en aquell moment va 
confirmar-nos l’assistència i semblava que  
tot anava per bon camí. 
Les Jornades haurien d’haver estat el 
passat 30 de setembre. Però quan ja tot 
estava organitzat sorprenentment el senyor 
alcalde va marxar cap a Nonántola i ni tan 
sols va trucar-nos per disculpar-se. Com a 
conseqüència de la poca serietat i manca 
de respecte cap a nosaltres, les Jornades 
van quedar posposades.
Tot i així encara vam tenir ganes de convo-
car una última reunió amb el senyor alcalde. 
Únicament volíem consensuar un calendari 
que realment anés bé a tothom i que no 
pogués presentar més entrebancs d’última 
hora.  Però durant la reunió, la postura de 
l’alcalde va fer un gir sorprenent. Va dema-
nar-nos que canviéssim la idea que teníem 
de les Jornades i que en elles participessin 
els portaveus dels diferents grups polítics 
municipals d’Olesa i convertir-ho així en una 
mena de míting polític. 
Evidentment des de l’Assemblea, ens vam 
negar rotundament, ja que per fer campa-
nya electoral no necessiten que ningú els 
hi organitzi l’acte i molt menys nosaltres. 
No volem ni propaganda ni crítiques cap 
a ningú, volem conèixer la problemàtica i 
les possibles solucions tècniques que poden 
dur-se a terme. 
Ara com ara el senyor Batlle no mostra cap 
interès en participar-hi, segons ell com que 
no es presenta a les properes eleccions no 

pot fer promeses, i menys que puguin anar 
en contra del seu partit. 
Només dir-li al senyor Alcalde que nosaltres 
no pretenem grans promeses sinó solucions 
per poder anar canviant tot allò que no s’ha 
fet o que s’ha fet malament durant anys de 
política ens els que només s’ha promogut 
l’habitatge de renda lliure i l’enriquiment 
d’uns quants.
Des de l’Assemblea de Joves d’Olesa conti-
nuem organitzant aquestes Jornades, tots 
hi estan convidats. Modificarem alguns 
aspectes ja que ara tot hem de replan-
tejar-nos-ho, però no perdrem les ganes 
d’aixecar la veu de que a Olesa com a la 
resta de l’Estat és necessària la promoció 
pública, tots tenim dret a l’habitatge i els 
joves som mereixedors d’oportunitats.
Assemblea de Joves d’Olesa

Quarta escola
Llegida la nota que fa referència a la quarta 
escola a l’Informatiu del número 22 del mes 
d’octubre del 08640, voldria aprofitar per 
fer un suggeriment al nostre Ajuntament, 
quant al nom que se li podria donar, per 
cert, ben merescut. Es tracta d’“Escola 
Francesc A. Valls i Ronquillo”. A continuació 
els explico qui era aquest senyor.
Francesc d’Assís Valls i Ronquillo, cavaller 
de la Reial Ordre de Carles III, vocal de la 
Junta d’Instrucció Pública de la província 
de Barcelona, president de la Societat Bar-
celonesa d’Amics de la Instrucció, soci de 
número de l’Econòmica d’Amics del País de 
Barcelona, corresponsal de les de València i 
Girona i, sobretot, fill d’Olesa de Montserrat. 
Un olesà que ara ningú recorda i que fou, 
en el seu temps, una persona rellevant 
en el món de l’ensenyament audiofònic, i 
també dels cecs. Francesc d’Assís va néixer 
a Olesa el 26 de febrer de 1835, al carrer 
de la Creu Real número 13 i era fill de 
Francesc Valls, metge cirurgià, i Francisca 
Ronquillo Vila, de Barcelona. Una vegada 
acabats els primers estudis a Olesa, va anar 
a Barcelona on cursà la carrera de mestre a 
l’Escola Normal. L’any 1867 es va presen-
tar per ocupar un lloc a l’Escola de Cecs i 
Sordmuts de Barcelona, i el 10 de maig fou 

nomenat adjunt de la classe de sordmuts. 
El 16 d’agost de 1972 fou nomenat director 
d’aquesta escola de Barcelona.
Home inquiet i treballador, es va preocupar 
tant per ajudar els seus alumnes que no 
dubtà a fer una sèrie de viatges a l’estran-
ger per tal de recollir més coneixements; 
tant és així, que l’any 1871 publicà un Ma-
nual per a ús docent que serviria com a base 
per a l’ensenyament de noves tècniques 
audiofòniques que foren revolucionàries en 
el seu temps.
No satisfet, publicà posteriorment unes Me-
mòries sobre el funcionament de l’Escola de 
Cecs i Sordmuts de Barcelona, que foren 
presentades a l’Exposició Universal de l’any 
1888, llibre del qual es varen fer diverses 
edicions. L’any 1889, el director de l’Escola 
de Cecs de Ginebra li va demanar autorit-
zació per traduir aquest treball, que fou 
publicat en aquella ciutat. Seguint aquests 
mètodes, va aconseguir que per primera 
vegada pogués parlar un cec i sordmut, fet 
que li valgué la felicitació personal i directa 
del Rei d’Espanya.
Francesc d’Assís Valls i Ronquillo es va re-
tirar com a director de l’esmentada Escola 
el 30 d’agost de 1905 i dos anys més tard 
moria a Barcelona a l’edat de 72 anys. Vet 
aquí, a grans trets, la biografia d’aquest 
olesà amb el nom del qual demanem que 
sigui anomenada la nova Escola al seu 
poble natal.
Josep Maria Sibina Alsina

Sabíeu que la construcció de 
la plaça del Mercat va costar a 
l’Ajuntament 84.309 pessetes?

El  preu del terreny de la plaça del Mercat 
va costar 26.842,47 ptes., junt amb una 
casa, 8.000 ptes., i un safareig, 2.000 ptes., 
que hi havia al mig i que es va enderrocar. 
Això va passar el 1924, quan era alcalde el 
Sr. Salvador Casas. L’ordre de construcció 
de la plaça, la va donar el Sr. Fèlix Figueras 
i Aragay, primer alcalde de l’Ajuntament 
republicà, que vàrem tenir el 1931.
Des del 1924 l’Ajuntament disposava del 

terreny per aixecar la plaça del Mercat. El 
preu de la construcció del Mercat, segons 
l’arquitecte Sr. Jeroni Martorell i Terrats, era 
de 90.505,12 ptes. El constructor olesà Sr. 
Pere Roca i Marcet ho va fer més  barat, en 
va fer pagar 84.309 ptes., el preu més baix 
dels que es varen presentar per fer l’obra.
Uns dies després, el notari Sr. Francesc de 
P. Badia gestiona l’escriptura de construc-
ció amb el contractista mencionat. De fer 
d’administrador se n’encarrega el Sr. Baldiri 
Coders i Quer i de secretari, el Sr. Joan 
Serra i Duran, dues persones que sabien 
llegir i escriure en català i tenien les edats 
convenients, segons requisits demanats.
S’acorda comprar un rellotge al Sr. Jaume 
Jové, per destinar-lo a la plaça del Mercat, 
per 480 ptes. També s’acorda instal·lar uns 
lavabos el setembre de 1933. Es paga una 
factura al Sr. Pere Roca de 1.999,60 ptes. 
per la construcció d’una cambra destinada 
a frigorífic; el preu del servei de la cambra 
queda assenyalat en 12,50 ptes. al mes per 
a cada lloc de carn boví i llaner i 7,50 per 
a la venda d’aviram. Una altra factura que 
cobra el Sr. Roca és de 488,35 ptes. per 
facilitar la instal·lació d’aigua i de llum.
La plaça del Mercat es va inaugurar el se-
tembre de 1932.
El 1969, una colla d’anys després, es con-
cedeix una ampliació del Mercat, on ara 
hi ha les peixateries. La construcció la fa 
el Sr. Josep Vilà i Bisbal per un preu de 
2.991.088,80 ptes., que ja és molt diferent 
del que es va presentar per aixecar el Mer-
cat... han passat anys.
El 1970 es compra un muntacàrregues 
a l’empresa Hijos de Joan Canudes, de 
Barcelona, pel preu de 218.235 ptes. El 
mateix Sr. Vilà  és l’encarregat de col·locar-
lo i en cobra 1.207,42.
Fins al 1994 no hi ha cap construcció serio-
sa, i no se m’han facilitat les quantitats.
Lluís Duran i Duran
Les cartes per a aquesta secció no han de ser superiors 
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

Correu (cont.)
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Este cuestionario surgió en 
Francia a finales del siglo XIX. 
El escritor Marcel Proust (París, 
1871-1922) lo respondió en dos 
oportunidades diferentes y des-
de entonces fue bautizado con 
su nombre.

Bernardo Cortés Maldonado es 
simplemente “Bernardo”. Tiene 
73 años, es natural de Jaén, 
viudo y sin hijos. Es poeta, can-
tautor y recitador de sus propios 
versos acompañado por su gui-
tarra. Su paso por la televisión, 
luego de cantar por los bares de 
la Barceloneta, lo ha converti-
do en un divertido y colorido 
personaje que suele dejarse 
ver por nuestro pueblo.

Estrofa para destacar
“Cuando ya a mi corazón de 
amar no le quede cuerpo,
notaré que la pasión, unida 
con la razón,
no ha vencido al sentimien-
to…
¡y sabré lo que es amor!

¿Cuál es el defecto propio 
que deplora más?
Que doy la amistad demasia-
do pronto
¿Cuál es el defecto que 
usted deplora más en 
otros?
Que la gente no sepa caminar 
por la mano derecha cuando va 
por la calle.
¿Cómo le gustaría morir?
De un ataque al corazón, para 
no dar murga.
Si después de muerto debe 
volver a la Tierra, ¿conver-
tido en qué persona o cosa 

Qüestionari Proust
usted regresaría?
Otra vez en poeta.
¿Cuál es su mayor extrava-
gancia?
Los trajes de colores vivos.
¿En qué ocasiones miente?
No miento en general, pero 
cuando lo hago es por una men-
tira piadosa, para hacer un bien 
en vez de un mal.
¿Qué persona viva le inspira 
más desprecio?
La persona altiva.
¿A qué persona viva admi-
ra?
A Adolfo Suárez.

¿Qué palabras o frases usa 
más?
“El otro barrio” o “el cortijo de 
los callados”, las dos referidas a 
la muerte.
¿Cuál es su idea de la felici-
dad perfecta?
No existe. “Cuando seas per-
fecto, existirás. Acércate si 

puedes”.
¿Cuál es su mayor miedo?
A quedar inválido.
¿Qué le disgusta más de su 
apariencia?
No tengo complejos.
¿Cuáles son sus nombres 
favoritos?
María, Rosa y Bernardo.
¿Qué talento desearía te-
ner?
Ser un gran pintor.
¿Cuándo y dónde ha sido más 
feliz?
En Ginebra, cuando viví allí en-
tre 1961 y 1968.

"Haber  

editado 

mis 

poesías y 

canciones

con mi 

propio

dinero."
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¿Dónde desearía vivir?
En Granada o en Jaén.
Si pudiera, ¿qué cambiaría de 
su familia?
Nada, porque estamos muy 
unidos.
¿Cuál es su mayor logro?
Haber editado mis poesías y can-
ciones con mi propio dinero.

¿Cuál es la cualidad que 
usted aprecia más en una 
mujer?
La humanidad y los sentimien-
tos.
¿Cuáles son sus héroes de la 
vida real?
Cantinflas y Chaplin.
¿Qué personajes admira?
Jesús, la Madre Teresa de Calcu-
ta y Santa Teresa de Jesús.
¿Qué es lo que más admira 
en sus amigos?
La educación.
¿Cuál es su característica 
más destacada?

La espiritualidad.
¿Cuál es su ocupación 
favorita?
Ver documentales por te-
levisión.
¿Qué color prefiere?
El rojo.
¿Cuál es su flor favori-
ta?
La rosa y el nardo.
¿Cuál es su pájaro pre-
dilecto?
El ruiseñor y el colorín.
¿Cuáles son sus novelis-
tas o poetas favoritos?
Federico García Lorca y 
Gustavo Adolfo Bécquer.
¿Cuál es su estado ac-
tual?
Deprimente, por el re-
ciente fallecimiento de mi 

esposa.
¿Con qué faltas es más in-
dulgente?
Con las que no se han dado 
cuenta que las han cometido.
¿Cuál es su lema?
“Valiente, alegre, puro y con-
quistadores”.
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L’agenda del novembre
Fins al diumenge 5
Exposició “Pintors d’Olesa” de l’Escola Municipal d’Arts 
i Oficis. A la Casa de Cultura, de 17 a 20 h i fins al 5 
de novembre. 

Divendres 3
Conferència “Diabetis” amb el Dr. Joaquim Ripollés. A les 
20.30 h. al local social de la UEC (c/ Vall d’Aran, s/n).

Dijous 9
Conferència “Retrat de la República” a càrrec d’Oriol 
Junqueres.  El 14 d’abril del 1931 es va proclamar la 
II República Espanyola. Aquest any se’n celebra el 75è 
aniversari. En aquesta xerrada intentarem acostar-nos al 
seu rostre més humà, a les idees i sentiments d’aquells 
que la van viure. A la Casa de Cultura, a les 19 h.

Divendres 10
Conferència “Sexualitat i càncer de mama”, amb la 
sexòloga Matilde Segura i Roig. A la Comunitat Minera 
Olesa (Alfons Sala, 42), a les 18 h.

Butaka, amb “El oyente” per la companya “A contrarre-
loj”. L’autor de la obra és l’olesà Ferran Grivé. A les 22 
h. al teatre Olesa.

Diumenge 12
Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa, 
organitzada per ACF Olesa Sardanista. A les 12 h, a la 
plaça de la Sardana.

Teatre infantil dansa, amb “Brins” per la companya 
Nats nus. A les 17.30 h. al teatre La Passió. Organitza: 
la Xarxa.

Divendres 17
Inauguració de les obres d’ampliació de la Biblioteca 
Popular Santa Oliva.

Divendres 24
Inauguració de l’exposició “Lluitant per la vida. Poemes, 
fotos i dibuixos”, exposició itinerant de suport al treball 
de les associacions que lluiten contra el càncer i per 
millorar les condicions de vida dels malalts. Fins al 15 
de desembre, a la Biblioteca.

Dissabte 25
“Lorca eran todos” amb guió i direcció de Pepe Rubianes. 
Al teatre La Passió, a les 22 h. Organitzen: La Passió i 
Butaka, amb la col·laboració de l’Ajuntament (Cultura 
i Joventut).

Dimecres 29
Inauguració de l’exposició “Tiramilles”, on es presentaran 
les fotografies guanyadores del Premi Tiramilles de l’any 
2005. A la Biblioteca, fins al 31 de desembre.

Dijous 30
Conferència “Els aliments que curen”, a càrrec de Josan 
Ruiz. Aquesta xerrada vol exposar els coneixements més 
nous sobre el tema, des dels aliments considerats com 
a més sans fins a la importància d’equilibrar globalment 
la dieta i les claus nutricionals per tractar les malalties 
més comunes. A la Casa de Cultura, a les 19 h.

Presentació del llibre de Santi Baró Nit de sang, guanya-
dor del Premi Barcanova de Literarura Infantil i Juvenil 
2006. A la Biblioteca, a les 19 h.

Concurs Vila d’Olesa

La secció de teatre de la Unió Excursionista de Catalunya 
(UEC Olesa) organitza el XXII Concurs de Teatre Vila 
d’Olesa. Totes les representacions seran al Teatre 
Olesa els diumenges a les 18 h. Per a més informa-
ció: UEC, c/ Vall d’Aran 2, tel/fax: 93 778 29 52, a/e: 
uecolesa@terra.es, uec@olesam.com 

5/11 - Dia i nit (Joan C. Ballester)
Grup Teatre del Centre Parroquial de Sant Vicenç 
(Sabadell)

12/11 - El coronel ocell 
(Hirsto Boitxev)
Grup: Quatre per quatre (Granollers)

19/11 - La dansa de l’escorpí, de Josep 
Mèlich
Grup: La K-mama (Calafell)

XI Jornades de diversitat
cultural i solidaritat

Activitats:
Divendres 10
Teatre fòrum: El teatre en la resolució de conflictes, 
d’Artixoc. A la Casa de Cultura, a les 18 h.

Hora del Conte: La pedra i la sal (conte sobre la pau i 
la justícia) a càrrec de Norma. A la Casa de Cultura, a 
les 18 h. Organitzat per la Biblioteca Santa Oliva i la 
Regidoria de Cultura.

Diumenge 19
Campanya “Els Drets dels Infants”.
Xocolatada, activitat de lleure amb joc gegant.

Animació infantil a càrrec de Can Cantem.
Taller de les olors: els mercats a la Mediterrània, de 
l’Associació Sociocultural IBN Batuta.
Taller de la vestuariteca intercultural: la disfressa per 
fomentar el coneixement de les cultures, d’Artixoc.
De 10 a 14 h. a la Plaça Catalunya

Divendres 24
Projecció per a les escoles de l’audiovisual Rajasthan. 
Terra de maharajàs. Al matí, a la Casa de Cultura.

Hora del conte: El país de mai més amb Titelles Naip. 
Espectacle infantil creat per a la commemoració del cen-
tenari de la publicació de l’obra més coneguda de J. M. 
Barrie: “Peter Pan”. A partir de 5 anys. A la Biblioteca, 
a les 18 h.

Projecció de l’audiovisual Rajasthan. Terra de maharajàs 
(fascinant viatge per un dels territoris més antics de la 
terra), de Guillem Ferrer, per Camaleon Aventures. A la 
Casa de Cultura, a les 20 h.

Diumenge 26
Conferència: “El poble sahrauí”, a càrrec d’ACAPS Olesa 
i l’Associació Al-haima. A les 18 h., a la Casa de Cul-
tura.

Divendres 1 de desembre
Hora del Conte: contes de la Mediterrània, a càrrec de 
Cantafiabre
A les 18 h., a la Biblioteca.

Debat: “Com obrim les nostres entitats a la diversitat”, 
del Col·lectiu d’Analistes Socials (D-CAS). A la Casa de 
Cultura, a les 20 h.

Dissabte 2 de desembre
Cloenda de les Jornades “Musicando por Olesa”, amb la 
participació de l’Escola Municipal de Música. A les 18 h., 
a la Casa de Cultura.

Exposicions: 
(a la Casa de Cultura)
Del 7 al 19 de novembre
“El Baix Llobregat. Un riu de festes”, del Centre d’estudis 
comarcals del Baix Llobregat.

Del 22 de novembre al 5 de desembre
“El món de Jules Verne (de la imaginació a la realitat)”. 
Amb la col·laboració de l’editorial Everest.

Del 24 de novembre al 3 de desembre
Retrats: “Rajasthan. Terra de maharajàs”, de Guillem 
Ferrer, per Camaleon Aventures.
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Calaix de sastre: Què faries per solucionar el problema de la falta d’aparcament? 

Silvia Doñate Bazos, 28 anys, 
empleada
 
“Condicionaria un pàrquing 
públic controlat, on no es po-
guessin deixar cotxes aban-
donats, de la mateixa manera 
que s’emporten els que hi ha al 
carrer molt temps. Posaria més 
llocs públics d’aparcament, en-
cara que estiguessin lluny del 
centre del poble. També propo-
saria places de pàrquing prop 
de l’ambulatori per a quan has 
de visitar el metge, d’entrada 
i sortida contínua. En lloc de 
tantes zones blaves, buscaria 
altres recursos més creatius”.
 

Ariadna Martínez Cuevas, 26 
anys, entrenadora de futbol

“Crearia més pàrquings públics 
com el de l’Ajuntament, però 
en terrenys públics, en lloc 
de construir-hi tants pisos. 
Oferiria alguna solució per 
als dies de partit a la zona del 
camp de futbol i del bàsquet, 
on la Policia es cansa de posar 
multes. Fomentaria l’ús de la 
bicicleta i crearia més transport 
públic, perquè pràcticament no 
n’hi ha”.

Jordi Navarro García, 63 anys, 
jubilat

“Al parc de l’Estatut estava 
previst un pàrquing soterrani 
de tres plantes i finalment 
no es va fer, potser hi ha un 
rerefons econòmic allí, però 
hauria estat una gran solució. 
Eliminaria molta zona blava 
perquè persegueix un pur 
afany recaptatori; a la zona 
del Mercat, no hi ha problema 
però, per tots els voltants, per 
què tanta zona blava? També 
promouria que la gent utilitzés 
menys el cotxe compartint vi-
atges a la mateixa destinació, 
cosa que es fa en altres pobles, 
però aquí no”.

Angeles Flores Imbernón, 38 
anys, infermera

“Crearia unes grans esplanades 
a l’entrada i sortida del poble 
perquè la gent pugui deixar 
el cotxe i utilitzi altre mitjà de 
transport com la bicicleta. Pel 
que fa a la zona blava, a mi 
em va bé perquè abans ni tan 
sols es podia sortir a comprar 
perquè sempre estaven els pàr-
quings col·lapsats. Però de ve-
gades la falta d’aparcament és 
un problema perquè els metges 
i les infermeres del CAP no te-
nim lloc per a aparcar prop del 
lloc de treball. Jo faig domicilis 
i em trobo moltes vegades que 
no tinc lloc, llavors es podrien 
crear places destinades a qui 
treballem en la sanitat". 

Iván Montes García, 28 anys, 
comerciant

“Hagués fet pàrquings públics 
gratuïts al final de la rambla 
però ara ja no es pot. Trauria 
els pivots que hi ha en molts 
carrers que impedeixen apar-
car sobre la vorera, sempre 
permetent que puguin tran-
sitar els cotxes de bebès i les 
cadires de rodes. Augmentaria 
el servei públic d’autocars per-
què la gent no hagi d’utilitzar 
tant el cotxe. També donaria 
ajuda als veïns perquè es pu-
guin comprar la seva plaça de 
pàrquing". 
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L'Immobiari
Suben los precios
Los precios han subido por primera vez en 
cinco años por debajo de los dos dígitos y 
las transacciones inmobiliarias comienzan 
a estancarse. Según los últimos datos del 
Ministerio, la vivienda se ha encarecido un 
9,7% en los doce últimos meses frente al 
dato registrado en el trimestre anterior, 
cuando el incremento entre julio 2005 y 
julio 2006 había descendido al 10,6%.

Más caro
Según un estudio de El Periódico de Ca-
talunya, un piso tipo en el corazón del 
Carmel costaba en 1986, 3,35 millones de 
pesetas (20.134 euros) mientras que hoy 
el precio ronda los 59,5 millones de pesetas 
(358.000 euros). Para un piso casi idéntico 
se paga 18 veces más. La única ventaja es 
que los tipos hipotecarios están al 3,6%, 
mientras que en 1986 se acercaban al 12% 
y aún no habían terminado de subir. En la 
zona de Diagonal mar las diferencias son 
aún mayores: un piso en la calle Taulat 
costaba 2,25 millones de pesetas (13.523 
euros) pero ahora no se encontraría nada de 
similares características en la misma calle 
por menos de 110 millones de pesetas, casi 
50 veces más.

Deducciones
El 87,15% de las deducciones registradas 
en el ejercicio fiscal 2004 correspondió a 
deducciones por vivienda habitual y su im-
porte medio ascendió a 866 euros, según 
la última estadística sobre el IRPF de la 
Agencia Tributaria.

Homeless
Escocia es hoy uno de los pocos lugares 
del mundo donde las personas de menores 
recursos cuentan con mayores posibilidades 
no sólo de tener un techo sino también de 
conseguirlo sin esperas ni trámites burocrá-
ticos interminables. este objetivo ha podido 
alcanzarse de forma gradual pero relativa-
mente rápida gracias a la promulgación de 
la ley de los sin techo (homeless act) que 
entró en vigor a mediados de 2003 y que 

proyecta terminar con la gran mayoría de 
los problemas habitacionales hacia 2012.

Subidón
La vivienda nueva ha subido un 15,2% 
entre enero y junio del 2006 en Barcelona, 
con lo que el precio del metro cuadrado en 
la capital catalana se sitúa en 5.856 euros. 
Una escalada similar han experimentado 
los alquileres, con una subida en el mismo 
periodo del 12,5%. Estos son los datos que 
ofrece el “Informe sobre el sector de la vi-
vienda en Cataluña: primer semestre del 
2006” del Departamento de Medi ambient 

i Habitatge. La directora 
general d’Habitatge, Car-
me Trilla reconoció que 
la cifra de 5.856 euros 
de precio medio para 
el metro cuadrado en 
Barcelona “es altísima” y 
que “en este momento no 
hay indicadores de que el 
mercado vaya a desace-
lerarse”.

Alquiler
Si los que viven de alqui-
ler pensaban que estaban 
a salvo del boom inmobi-
liario, los datos demues-
tran que se equivocaban. 
Las rentas en España han 
un subido un 4,3% en el 
último año, es decir, 1,4 
puntos porcentuales por 
encima del IPC, según los 
datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística.

De segunda mano
Los precios de vivienda 
usada en Barcelona, 
Madrid y Valencia apenas 
han tenido ligeras varia-
ciones durante los meses 
de julio a septiembre, se-
gún el informe trimestral 
de idealista.com Barcelo-

na y Madrid subieron un 0,7% y un 0,6% 
respectivamente y Valencia cayó un 0,1%. 
El precio por metro cuadrado en Barcelona 
está en 4.824 euros, mientras Madrid se 
sitúa en 4.245 euros y Valencia en 2.758 
euros/m2. 

Barcelona/Madrid
Una familia de clase media de Barcelona, 
en posesión de una vivienda de 100 me-
tros cuadrados, paga 511 euros al año en 
concepto de impuesto de bienes inmuebles 
(IBI) mientras que una de Madrid desem-
bolsa sólo la mitad, 255 euros, según un 

estudio publicado por Consumer Eroski 
sobre las diferencias entre ciudades en el 
impuesto de la vivienda. 
   
Enfriamiento
La caída de precios de las casas en Madrid y 
las residencias en la Costa del sol proyectan 
una negra sombra sobre el pujante mercado 
de cédulas hipotecarias (bonos emitidos por 
las entidades financieras con el aval de las 
hipotecas para obtener más dinero y poder 
seguir dando préstamos). Las emisiones 
podrían caer el próximo año por primera 
vez desde 2001 y en un volumen de dinero 
equivalente al 23% de los fondos captados 
el año pasado.

Sobrevaloración
La vivienda en España está sobrevalorada y 
en algún momento “el balón se va a deshin-
char”, pero no lo hará de forma pronunciada 
ni repentina sino que dejará poco a poco de 
subir cada año a tasas superiores al 10% 
para hacerlo al ritmo de la inflación. Esta es 
la convicción de la Asociación Hipotecaria 
Española (AHE), que considera “inconcebi-
ble” que se produzca una fuerte bajada de 
los precios como ocurrió en el Reino Unido o 
Estados Unidos, y no cree que se produzca 
una salida masiva de viviendas al mercado 
o que se produzcan caídas del 40% o el 
50% de precio pues “provocarían colas de 
compradores” que harían subir de manera 
inmediata el precio, salvo que coincida con 
un parón de la economía, un aumento del 
paro y un alza de los tipos.

Internet
El 71% de los compradores de vivienda en 
Estados Unidos usó Internet como herra-
mienta para encontrar casa, según un es-
tudio de la Asociación nacional de agencias 
inmobiliarias que incluye 900.000 agencias 
de todo el país.

Fuente: Idealista.com
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Guaita!

Esperem que a finals d’any ja estiguin enllestides les obres del Parc de l’Estatut, al final 
de la Rambla. Hi haurà gronxadors, jocs per a nens i llocs per descansar... No dubto que 
quedarà molt maco... 
Ah!, me n’oblidava, tindrem a Olesa la tercera piscina. Està molt bé per si no volem pujar 
al Club de Tennis o a la municipal, que ens agafen lluny; doncs bé, tindrem la tercera 
piscina! I fins al moment crec que serà gratis... podrem detenir-nos per rebolcar-nos-hi 
a mig camí de casa, o enmig de la feina. Ja va bé. Ara, no sé si servirà per fer molts 
metres, però com ens refrescarà a partir del pròxim estiu!

Jordi Monton

Borsa de treball/Olesa
Treballadors de la forja de metalls i 
de la fabricació i l’ajustatge d’eines i 
peces metàl·liques; empleats de ser-
veis administratius de 30 a 55 
anys; teixidor de teler mecànic (lle-
vat del jacquard); personal sanitari 
no titulat de 20 a 45 anys per a 
l’atenció domiciliària de gent gran i 
malalts; conductor de camió o fur-
goneta (transports locals); mecànic 
muntador d’instal·lacions de refrige-
ració i aire condicionat; lampista per 
a reparacions i instal·lacions diverses 
de llauneria; dependent de comerç al 
detall per a cafeteria; xofer de paque-
teria amb furgoneta; peons per a tre-
balls diversos (manipulació, marcatge, 
retolació, etc.). Departament de Pro-
moció 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  detal l; 
mosso o dona de neteja; cambrer; 
ajudant tècnic sanitari (infermer i 
practicant); cuiner (llevat del servei 
domèstic); auxiliar de cambrer de 25 
anys; soldadors oxitalladors per a la 
fabricació de petites peces en alumini 
i ferro; peons aprenents de caldereria 
i soldadura; recepcionistes, empleats 
d’informació i d’agències de viatges; 
personal de serveis d’establiments, ca-
ses particulars i similars; empleats de 
serveis administratius de 23 a 26 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/Abrera
Peons per al control de màquines de 
fabricació de caixes de cartró; cambrer 
per servir taules en un restaurant; tre-
balladors de la forja de metalls i de la 
fabricació i l’ajustatge d’eines i peces 
metàl·liques; peons per a la manipu-

lació d’envasos en línia de producció; 
personal sanitari no titulat; envernis-
sador, acabador de mobles de fusta; 
auxiliar de cuina (rentaplats o mar-
mitó); cambrera per atendre taulell i 
menjador. 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
Operari de talladora industrial per a 
empresa del sector arts gràfiques; 
mosso o dona de neteja; empleats de 
serveis administratius; conductor de 
camió o furgoneta (transports locals); 
monitor de manipulats en un centre de 
treball; fusters i parqueters; empleat 
administratiu per a l’atenció al client 
i execució de pressupostos. Departa-
ment 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.

Diversos
Chica con trabajo estable, busca ex-
tra como contable para llevar conta-
bilidades. Buenas referencias y total 
seriedad. Interesados llamar al 629 
097 515.

Es ven vestit de núvia de disseny, 
talla 40, molt maco, d’alta costura. 
Es pot venir a veure i emprovar. Es 
ven per 700 euros, negociables. En 
va costar 1.800. Contacteu amb el 
669 905 437.

Se alquila local en Rambla Catalunya, 
33. Tel: 93 778 03 92, 677 010 626.

Se traspasa tienda (por no poder 
atender) en la Rambla Catalunya, 52. 
Los interesados pueden comunicarse 
al tel: 687 757 941.

Se ofrece empleada del hogar para 

tareas domésticas (nacionalidad es-
pañola). Tel: 93 778 30 63.

Se necesita chico/a para trabajar los 
domingos en tienda de venta ambu-
lante de ropa. Indispensable que viva 
en Olesa. Contactar al tel: 699 217 
949.

Empresa ubicada en Olesa precisa 

comercial. Imprescindible vehículo 
propio. Incorporación inmediata. Tel: 
677 531 295.

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.
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Esport olesà
Escacs
El passat diumenge 1 d’octubre va 
tenir lloc a Mollet del Vallès el Campi-
onat de Partides Ràpides d’Escacs per 
Equips. El Club d’Escacs Olesa es va 
classificar en la 46a posició d’entre 70 
participants, amb 4 victòries, 3 empats 
i 4 derrotes i un total de 21 punts sobre 
44 de possibles.

Escalada esportiva
Aquest mes de novembre, el Club 
d’Esports Daina Isard inaugura el seu 
nou rocòdrom boulder. Es tracta d’un 
plafó de 10 metres d’amplada on es 
diferencien tres zones: una vertical, 
una desplomada i una extraplomada 
amb sostre. Amb aquesta nova instal-
lació el Club inicia també el servei de 

rocòdrom lliure, obert a tothom que hi 
estigui interessat. També s’ofereix un 
curs d’escalada, com a activitat dirigi-
da, per a tothom que estigui disposat 
a aprendre i esprémer al màxim les 
seves possibilitats.

Ciclismo
El ciclista olesano Magín González 
(Bicicletas Esteve, Girona) ha gana-
do este año, la Challenge catalana 
de ciclismo, que ha constado de 24 
pruebas puntuables, y en la que han 
participado en total 142 corredores. 
Además su compañero de equipo 
Joseph Gironès ha quedado segundo 
a tan solo 6 puntos detrás de él y 
juntos han ganado la clasificación por 
equipos. Además esta temporada ha 

ganado las carreras de Calonge y la 
carrera de Olot. En total ha hecho un 
total de 7 podiums y en 19 ocasiones 
ha quedado entre los 10 primeros de la 
carrera. Además de estas carreras de 
la Copa Catalana, González ganó una 
prueba social de pretemporada en La 
Pobla de Mafumet, corrió la Vuelta a 
Navarra, el Campeonato de España en 
el que hizo el 15º, y ganó una carrera 
en Francia (Millas).

Futbol: primer equip
El C.F. Olesa és l’únic equip de la seva 
lliga junt amb el Base Espirall, actual 
líder, que encara no coneix la derro-
ta a l’actual campionat. Els olesans, 
per altra banda, també són els reis 
de l’empat. Fins a quatre partits han 
acabat en taules. Tot i això, l’equip 
del poble s’apropa a poc a poc a les 
posicions capdavanteres de la classi-
ficació. Actualment són quarts a dos 
punts de la segona plaça que dóna 
lloc a la promoció i a quatre del líder. 
Després d’un inici irregular, els de Qui-
que Salamanca van encadenar dues 
victòries consecutives, cosa que feia 
pensar que els olesans començaven 
una ratxa positiva que duraria molt de 
temps perquè després jugaven dues 
jornades seguides al municipal de les 
Planes. No es pot dir que l’Olesa sigui 
el més fort al seu camp, ja que és on 
els està costant més treure endavant 
els partits, i així ho va demostrar 
empatant per tercer cop aquesta lliga 
davant l’Espluguenc (0-0). El segon 
assalt serà amb el St. Ildefons i espe-
rem que els de casa comencin a fer-se 
forts al seu camp i, amb lluita i esforç, 
aconsegueixin apropar-se als primer 
llocs de la classificació.

C.F. Olesa B
Tot i que cada cop els joves del filial es-
tan més conjuntats i donen una imatge 
de bon equip de futbol, cosa que feia 
temps que no passava, els resultats 
no acaben d’arribar. Amb quatre jor-
nades disputades els olesans acumulen 
dues derrotes, un empat i tan sols una 
victòria i ocupen una discreta novena 
posició. Després d’un inici difícil amb 
l’actual líder, l’Hortonenc (1-3), i un 
partit estrany amb la U.D. Surameri-
cana en el qual l’Olesa va fallar fins a 
setze ocasions clares de gol i van aca-
bar 0-0, va arribar la primera victòria 
treballada davant dels Monjos (2-1). El 
segon equip de l’Olesa esperava amb 
moltes ganes el desplaçament corres-
ponent a la tercera jornada al camp 
del St. Cugat Sesgarrigues, però en 
un partit duríssim per part dels locals i 
amb un àrbitre que no va ser imparcial 
en cap moment els visitants van perdre 
per 2 gols a 1 i van acabar amb 8 juga-
dors. Hem de pensar, però, que som a 
l’inici d’un campionat que es presenta 
molt disputat entre diversos equips i 
sembla que no hi haurà un dominador 
clar. Aquesta situació afavoreix el filial 
olesà perquè recordem que és un equip 
en formació i esperem que al llarg de 
la lliga es converteixi en l’autèntic 
equip revelació del campionat i pu-
guin aspirar a les places d’ascens. De 
moment, han de continuar treballant 
amb la il·lusió i la constància actuals i 
els resultats acabaran arribant.

Atletisme
El passat diumenge 22 d’octubre, es 
va celebrar a la pista d’atletisme de les 
Planes la segona jornada del Campio-
nat Escolar d’Atletisme d’Olesa. En un 
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En petit comité
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No repeteix
L’alcalde Joan Rota va comu-
nicar el passat divendres dia 
29 de setembre a l’executiva i 
l’assemblea del seu partit que 
no encapçalarà la candidatura a 
les properes eleccions munici-
pals. Rota considera que durant 
el seu mandat “ha complert en 
un elevat percentatge els com-
promisos que havia assolit amb 
els olesans” i ha manifestat que 
deixarà l’Alcaldia “content per 
la gestió feta i les importants 
millores que s’han fet al mu-
nicipi”. De la mateixa manera, 
l ’ a l ca lde  ha  comun i ca t  que 
“posa la seva exper iènc ia a 
disposició del PSC a partir de 
maig del 2007 per continuar 
col· laborant amb el projecte 
socialista”. 

Cap de llista
Jaume Monné va ser presentat 
com el cap de l l ista del PSC 
a les eleccions municipals a 
Olesa. Després de consultar-li 
quines persones hi haurà a la 
llista que encapçala, l’exregidor 
va explicar: “a partir d’ara ani-
ré tancant converses amb mi-
litants, simpatitzants, amics i 
coneguts per proposar-los la 
seva incorporació a la l l ista 

socialista, però aquest procés 
pot durar entre 2 i 3 mesos 
ja que fins al mes de febrer, 
aproximadament, no es tan-
ca definit ivament”. Monné hi 
va afegir: “s’incorporarà gent 
jove  en  l l ocs  des tacats ,  es 
buscarà la paritat, hi haurà un 
procés de renovació important 
i, al marge de la capacitat de 
gestió que puguem esperar dels 
integrants de la llista del PSC, 
buscaré un perfil de persones 
amb capacitat de diàleg i em-
patia suficient per connectar 
amb la gent i amb les entitats 
i associacions”. 

excel·lent matí, els joves olesans es 
van animar a participar en les proves 
atlètiques organitzades pel Club Atle-
tisme Olesa, per això es va aconseguir 
un nou record de participació amb 248 
atletes i un total de 570 participacions. 
Per escoles, la classificació està en-
capçalada per l’Escola Povill, amb un 
total de 214 punts (112 en la primera 
jornada i 102 en la segona), seguit pel 
CEIP Josep Ferrà amb 175 punts (95 
+ 80) i, en tercer lloc, l’Escola Daina 
Isard amb 149,5 punts (64,5 + 85). 
En quarta posició es troba el CEIP 

Montserrat amb 30 punts (27 + 3), 
seguit per l’IES Daniel Blanxart amb 
24 punts (17 + 7), Escolàpies amb 15 
punts (10 + 5) i finalment el CEIP Sant 
Bernat amb 5,5 punts (0,5 + 5).
El proper diumenge 5 de novembre, es 
conclourà el Campionat escolar amb 
la Milla Urbana, que es disputarà a la 
plaça de Catalunya, on podran partici-
par tots els nois i noies de les escoles 
d’Olesa i també qualsevol aficionat a 
l’atletisme ja que és una cursa oberta 
a tothom.
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Per molts anys !
Ana Cintas Gómez (15), Aurora Martín Díaz (36), Caridad Tomás (91), Carlos Tejero Sánchez (14), Carme Raluy, Carmen Cortadella 
Cavallé (71), Claudia Fernández Bagán, Claudia Reche (9), Cristian Monton Corchero (11), Cynthia Leandro Ramos (30), Daniel Ribas 
Batalla (11), Emili Ribas Carreras (76), Ester Benito González (65), Eulalia Colomer Pujol (38), Francisco Marín Garrido (80), Hugo 
González Esteban (2), Jabsi Layún (85), Jaume García Vallés (52), Javier Mendiola Aranda (44), Jordi Bayona Carrasco (33), Jordi 
Povill Ubach (68), José Oliver Vidal, Josefina Toledo (84), Juan Ramón Vela (74), Laura Llimona Colomer (2), Lluïsa Pino Gotsens, 
Mar Zhen (3), Mari Carmen Ruiz Ruiz (44), Maria Angeles Zamora García, Maria Carme Grivé Campmany (64), Maria Valero Ojeda 
(70), Marianne Mesman (56), Meritxell Cortés Vicente (10), Miquel Esplugas Renalias (66), Miquel Pino Gotsens, Montserrat Termens 
Mestres (70), Natividad López Huerta (58), Núria Maldonado Solà (5), Oscar Lozano (34), Pepita Sala Coll (82), Pere Tarragó (77), 
Rosa Arévalo (32), Sandra Monton Corchero (11), Sergio Robles (27), Teresa Alavedra 
Galcerán (81), Teresa Pedrero Casas (49), Trini Camprubí (50), Victoria Conterno (7), 
Daniel Royo Espejo (6).

Aclariment: El mes d’octubre han fet anys: Ariadna Solís Camper (13) i Rosa Villagrasa 
Llombart (69).

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 per-
sona i els anys que fa (opcional), i es gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte 
amb la Redacció.

BENVINGUT!
ALEIX

GARCÍA
BUJALDÓN

13 de setembre

FELICITATS
ALBERT 
I MARTA 

PEL VOSTRE
CASAMENT 

EL 29 DE 
JULIOL 
DE 2006

Els teus pares et
volen felicitar en el 

teu primer any.

PER MOLTS ANYS!

PAU POLO VARGAS

12/10/2006

BENVINGUT
POL

REINA MUÑOZ

06/09/06
dels teus avis

PER MOLTS 
ANYS!

MIQUEL PINO 
GOTSENS

1 de novembre
60 ANYS

MUCHAS
FELICIDADES

JORDI
POR TUS

24 AÑOS
8 de Noviembre

MOLTES
FELICITATS
FRANCESC

23 de novembre
La teva familia

BENVINGUT 
LLUC

01/10/2006

IVÁN I ROSA

BENVINGUDA!
CARLA

BENITEZ
BUJALDÓN

23 de setembre

BENVINGUT
ROGER

14/11/2006
L'AVI RAMON 
FA 60 ANYS

MOLTES
FELICITATS!

EVA - CRISTINA
SILVIA - LARA

PER MOLTS ANYS!
MARIA
SERRA
MASIP
86 ANYS

24 d'octubre

FELIZ 1º AÑO
CARLA

NAVARRO
LEÓN

02/11/06
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Lingerie
El pasado 6 de octubre se inauguró 
la botiga Corselet dedicada a moda 
íntima para el hombre y la mujer 
de diferentes edades. Dentro de 
la amplia variedad de productos, 
destacan los sostenidors de talles 
especiales destinados a las distin-
tas etapas de la mujer (embarazo, 
novia, operaciones, etc.) y la aten-
ción personalizada. La botiga és al 
c/Anselm Clavé, 158, d’Olesa, tel: 
93 778 76 80 i l’horari és de 10 a 
13 h. i de 17 a 20 h.

Nova adreça
La empresa Noves Construccions 
S.L. (Josep Gil), dedicada a la 

construcció des de fa 50 anys, 
ha traslladat les seves oficines al 
c/Mallorca 44 B.

Granja
Al final de la Rambla abrió sus 
puertas la granja “Medialdea” don-
de ofrecen exquisitos desayunos.

Tallers
Si voleu posar a prova la vostra 
creativitat, teniu a la vostra dis-
posició els tallers de manualitats 
i de dibuix i pintura que ofereix 
Geniart, la botiga especialitzada en 
articles d’artesania de les Galeries. 
Tots els materials, inclosos els de 
manualitats, es poden adquirir a 

Bull

la mateixa botiga. Demana’n infor-
mació a l’Eva, al 93 778 59 02.

Assegurances
L’agència d’assegurances MFC ens 
informa que fan assegurances de 
tot tipus. Si necessites asseguran-
ces de llars, cotxes o d’altre tipus, 
et poden oferir una assegurança 
personalitzada d’acord amb les 
teves necessitats i a un bon preu. 
T’atendran al passeig del Progrés, 
68, baixos, d’Olesa, tel.: 93 778 
25 80.

Movistar
Delante del Mercat Municipal, Mo-
vistar inauguró una nueva tienda 

donde ofrecen todo tipo de ser-
vicios relacionados con móviles y 
tecnologías de ultima generación.

Kia
Olesauto Motors S.L., servei oficial 
Kia ha trasladado su taller y local 
de ventas al Polígono Industrial 
Can Vinyals oeste, justo enfrente 
de Suconspa, en la salida norte 
d’Olesa. En una nave de dos plan-
tas, Kia ofrece un amplio salón de 
ventas y de reparación y revisión 
de vehículos. El teléfono es el 93 
778 40 39 y el fax es el 93 778 
48 49.
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