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Qüestionari Proust
“El primer dia com a 
alcalde ja m’han vingut 
a demanar feina”

Esport olesà
El Hoquei Olesa ha 
pujat a Primera!

Correu

En el CAP, es mejor 
esperar un mes ó más 
y mientras tanto si te 
mueres…

Correu

Totes les famílies volen 
que els seus fills rebin 
una bona educació, 
encara que moltes no 
saben el que això sig-
nifica.

La Pubilla

08640

Ester Samprieto

Aquí estan els nostres 21 regidors, els quals formen el nou consistori, els que formaran govern i els que 
estaran a l’oposició. Aquesta foto es va fer immediatament després de la presa de possessió del nou alcalde 
i dels vint regidors el passat 16 de juny. Si ens imaginem un hipotètic partit de futbol hi faltaries tu, benvol-
gut lector, per a completar als 22 jugadors, que salten al terreny de joc . Perquè la política i el futbol tenen 
molt a veure. I la vida quotidiana d’un poble també es comparteixen codis amb els polítics i així com amb 
els futbolistes. Aliances, pactes, amistats, passades, mirades, estratègies, diversió, però per sobre totes les 
coses, treball, molt treball. Amb la teva participació, aquest ajuntament té totes les condicions per a poder 
redreçar una situació difícil, dedicar-se per complet a millorar els aspectes essencials de la vila. En el futbol 
restarien 90 minuts. A Olesa de Montserrat tenim quatre anys per davant. Que en aquesta propera lliga de 
48 mesos, els campions siguin els olesans i les olesanes.
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Caminant una mica pel carrer 
i amb la mirada posada en el 
pati polític i electoral es pot 
dir que la majoria dels ole-
sans i olesanes parla sobre el 
nou pacte de govern que ens 
governarà durant els pròxims 
quatre anys. El PSC i CIU es po-
sen d’acord per treballar junts i 
complir la missió de governar. 
També Entesa i Esquerra, en 
aquests dies, es reuneixen 
amb socialistes i convergents 
per discutir i analitzar si entren 
o no a formar part del govern. 
El Bloc Olesà no entrarà en el 
govern i seguirà treballant des 
de l’oposició.
S’ha parlat molt sobre els pac-
tes preelectorals i s’ha posat 
en dubte l’acció d’alguns po-
lítics. Aquests desmenteixen 
qualsevol versió sobre acords 
previs a les eleccions i deixen 
sense veracitat allò del “pacte 
de Sitges”. Però bé, senyors,… 
els ha arribat l’hora de treba-
llar, treballar i treballar. Olesa 
es mereix un bon govern i els 
que fem Olesa també. Des 
d’aquesta redacció s’espera 
que l’estiu no cremi les vostres 
neurones i que es pugui ava-
luar el vostre treball sempre en 
positiu. Esperem que ho facin 
bé!!! La tasca és complicada 
però haurem d’esperar  que 
estiguin a l’altura de les noves 
circumstàncies i que tinguin 
capacitat, il·lusió i compromís 
per desenvolupar bé les noves 
funcions.
Per la nostra banda us volem  
desitjar bones vacances a to-
thom i us volem recordar que 
en el mes d’agost no hi haurà 
08640 ja que descansarem una 
mica i recarregarem energia 
per començar al setembre la 
nova temporada renovats. Una 
vegada més, bones vacances!

Nou alcalde
El socialista Jaume Monné va ser 
investit alcalde d’Olesa amb el su-
port de CiU després que les dues 
formacions polítiques hagin arribat 
a un acord de govern que contem-
pla un repartiment de l’alcaldia 
dels primers 33 mesos per als 
socialistes i els darrers 15 mesos 
per a Magda Graells, líder de CIU. 
Tot i l’acord al qual han arribat les 
dues formacions, queda pendent 
la possible incorporació d’altres 
forces polítiques al nou govern 
municipal com l’Entesa dels Ole-
sans i Esquerra Republicana. El 
nou consistori Olesà està format 
per 21 regidores i regidors que 
representen un total de set forces 
polítiques.

Premi de recerca
La 23a edició del Premis de Recerca 
Vila d’Olesa ha premiat el terras-
senc Àngel Manuel Hernández pel 
seu treball titulat “Metges, cirurgi-
ans i apotecaris a Olesa”. Aquest 
guardó, que des de 1985 premia 
la voluntat de recerca en qualse-
vol àmbit, però tenint Olesa com 
a eix central, reconeixia enguany, 
amb una aportació econòmica 
i la possibilitat d’acabar editant 

el treball, la proposta d’Àngel 
Manuel Hernández sobre l’estudi 
dels metges, cirurgians i apotecaris 
d’Olesa, un treball del qual no hi 
ha precedents.

Pista coberta
El passat 11 de juny es va in-
augurar la nova coberta de la 
pista esportiva annexa al Pavelló 
Salvador Boada. La pista, que és 
molt utilitzada, no tenia sostre i 

quedava completament impracti-
cable en dies de pluja. L’obra, a 
més de dotar l’equipament d’una 
coberta metàl·lica, ha servit també 
per canviar el paviment, construir 
unes graderies i obrir dos finestrals 
per fer entrar llum al pavelló.

Pintura
El passat 17 de juny es van entre-
gar els premis del XXXIII Concurs 
de Pintura Ràpida i el primer guardó 

Jordi Monton
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va ser per a Josep Plaja López. En 
segon lloc va quedar, Antonio Da-
rias Martínez, 3r Antoni Subirana 
Verdaguer, 4t, Diego Reyes Rivera 
i 5è, Ricard Terraza Llastarni. En 
Aquarel·la, Francesc Puell Melà va 
quedar 1r i Josep Cornet Puigoriol, 
segon.
Per altra banda, també es van 
entregar els guardons del XXX-
VII Concurs de Pintura Local, i el 
primer premi va ser per a Esteve 

Valldeperas Batalla; Pere Berna-
dó Cardús va quedar 2n; Carme 
Piñero Domenec, 3a; Joaquim 
Creus Mach, 4t, i Carme Cascante 
Ferrer, 5a.

Obres i més obres
L’escola Ferra i Esteve passarà 
l’estiu en obres, ja que s’ha de 
reparar l’enfonsament del pati. 
L’obra serà finançada al 50% entre 
Ajuntament i Generalitat per mit-

jà d’un conveni. Per altra banda, 
el nou institut (a l’entrada nord 
d’Olesa) i el nou edifici de l’escola 
Sant Bernat també continuen en 
construcció a tota marxa.

Biblioteca
Durant els mesos de juliol i agost 
la Biblioteca ofereix servei de prés-
tec a la carta. L’objectiu d’aquest 
servei és ser més flexible i oferir 
facilitats als usuaris perquè puguin 

agafar en préstec més documents i 
també ampliar el termini de devo-
lució d’aquests. Així doncs el nom-
bre de documents que l’usuari pot 
agafar són els següents: 10 llibres; 
4 dvd’s de cinema; 4 dvd’s de co-
neixements; 4 cd’s, 8 revistes.

Comiat
El darrer Ple municipal celebrat 
el passat 13 de juny, va servir 
per aprovar actes de sessions 
anteriors, però també perquè els 
regidors del darrer consistori que 
no repetiran en la propera legisla-
tura s’acomiadessin públicament 
del seu càrrec, entre ells, l’alcalde 
d’Olesa els darrers set anys, Joan 
Rota.

Refugi
Olesa disposarà d’un refugi per a 
animals domèstics abandonats a 
partir d’aquest mes. L’Associació 
Àngels de la Gossera s’establirà 
en aquest nou equipament que es 
troba al polígon de Can Vinyals, a 
la nau número 10 del carrer Ca-
sablanca. El refugi ve a donar res-
posta a la nova llei del govern de la 
Generalitat que prohibeix el sacrifi-
ci d’animals abandonats. En el re-
fugi s’acolliran i es tindrà cura dels 
gossos i gats que es trobin sense 
amo a Olesa i també de la resta de 
municipis del Baix Llobregat Nord 
que ho requereixin.

Jordi Monton
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Correu
Nois d’Olesa
Sabíeu que l’orquestra Nois d’Olesa 
es va dividir en dues? Va ser el 28 
d’abril de 1925 que el Sr. Daniel 
Pujol, músic trompetista, en nom 
de tots els seus companys, va 
formular la corresponent denúncia 
contra els components de l’orques-
tra Nois d’Olesa Monné, basant-se 
que el Sr. Sales tenia inscrit en el 
Registre el nom comercial Nois 
d’Olesa, o sigui, la propietat ex-
clusiva del nom. Els Monné el te-
nien inscrit des d’abans al Registre 
d’Associacions del Govern Civil de 
la província de Barcelona, tan pú-
blic i oficial com  l’anterior. El lletrat 
que va portar el plet a favor del Sr. 
Sales va ser el Sr. Àlvar Vinyals, 
de Terrassa, i es va basar que els 
senyors Josep i Francesc Monné 
havien usurpat el nom de Nois 
d’Olesa. La defensa dels senyors 
Monné va ser a càrrec de l’advocat 
Sr. Manuel Folch i Torrres, germà 
del compositor d’Els pastorets, el 
qual va fer una defensa magistral 
de la dualitat de registres públics 
per deduir la il·legalitat de la ins-
cripció del títol Nois d’Olesa i, per 
tant, la impossibilitat d’usurpació, 
ja que la inscripció va ser feta en 
dos organismes oficials diferents. 
Va demostrar, doncs, que no hi 
havia hagut tal usurpació.
La població d’Olesa es va dividir en 
addictes al Sr. Sales i altres al Sr. 
Monné. A les sessions de la sala 
de justícia de Terrassa, hi anaven 
els partidaris, inclús amb les seves 
respectives mullers. Van tenir mol-
ta anomenada. Es proferien parau-
lotes i mofes, i el menyspreu dels 
uns contra els altres va ser fort. 
El jutge va dir que tractant-se de 
músics calia harmonia i que, en lloc 
de barallar-se, millor seria anar a 
la sessió amb els instruments i 
oferir un concert. No es va fer. El 
veredicte va ser que els dos podi-
en portar el nom de Nois d’Olesa, 
però el Sales havia d’afegir-hi Nois 
d’Olesa Sales i l’altre grup, Nois 
d’Olesa Monné. No varen quedar 
contents, es va rebre amb resig-
nació, però així va quedar, i molt 
enfadats.
Es recorda que quan l’orquestra 

Nois d’Olesa anava a tocar en una 
població o altra, era costum, en 
aquelles èpoques, que els músics 
mengessin en una casa o altra; 
costum era que el músic seiés a la 
taula en lloc principal, i que dormís 
també a la mateixa casa, hi ha-
via  cases que inclús acollien dos 
músics. Dos que sempre anaven 
junts eren el Sr. Josep Pujol i el Sr. 
Antoni Parera. Però a resultes del 
trencament de l’orquestra, el Sr. 
Pujol,  de la banda del Sr. Sales, 
i el Sr. Parera, de la banda del Sr. 
Monné, es varen enfadar de mane-
ra tal que varen trencar l’amistat. 
No varen voler saber res més l’un 
de l’altre fins que, anys després, 
el Sr. Parera es va posar malalt. 
Llavors, el Sr. Josep Pujol, el Pepet 
de ca l’Antiga, assabentat del dolor 
del seu antic amic, el va anar a 
veure i varen entaular una amical 
i llarga conversa fins que, en aco-
miadar-se de la visita, es van fer 
una cordial i entranyable abraçada. 
Varen ser altra volta amics.
Lluís Duran i Duran

CAP Olesa (Centro Asis-
tencia Penosa)
Supongo que mucha gente estará 
de acuerdo conmigo en que el CAP 
(Centro de Asistencia Primaria) de-
bería ser eso, un lugar donde nos 
atendieran cuando lo necesitamos. 
Sin embargo eso no es así. 
No parece lamentable que cuando 
una persona necesita el servicio 
de su médico de cabecera, llames 
para pedir hora y te den para den-
tro de un mes (eso con un poco de 
suerte…).
El pasado día 13 de junio llamé 
al CAP para pedir hora con el mé-
dico y la recepcionista muy ama-
blemente me dio cita para el día 4 
de julio. Tuve suerte, sólo faltaban 
3 semanas (menos mal que pedí 
hora urgente que sino…).
El día 19 de junio mi madre fue a 
pedir hora con el dentista porque 
le dolía una muela que ya sabía 
que se tenía que sacar; ¿cuál fue 
nuestra “sorpresa”? Cuando le di-
cen que le daban hora para el día 
30 de agosto. Sí, sí, están leyendo 

bien, más de dos meses para aca-
bar con el sufrimiento de un dolor 
de muelas.
Hace gracia cuando salen los mé-
dicos en la televisión y te dicen: 
“Señores no se automediquen, 
puede ser perjudicial para su 
salud”.
Es mejor esperar un mes ó más 
y mientras tanto si te mueres… , 
dejas sitio para otra persona que 
necesite tu hora.      
Sólo esperamos que con las nuevas 
reformas la cosa cambie.
MPA
 
Tots som l’escola
Us recordeu com era la tornada a 
l’escola? En el meu cas, aquesta 
imatge està lligada a les primeres 
pluges i a l’aparició dels jerseis. 
Seguim amb la memòria. Les va-
cances ja s’havien fet una  mica 
pesades i tots desitjàvem un 
canvi. La vida sense obligacions 
començava a fer-se monòtona. La 
tornada a l’escola era un moment 
d’excitació. Els amics de sempre, 

Jordi Monton
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els amics nous, els nous mestres, 
els llibres nous, llibretes i llapis. 
Tot lluïa. Suposo que la meva 
mare, com totes les mares, devia 
sospirar alleujada en veure’ns des-
aparèixer als matins. I això en un 
poble petitet, com Olesa, on tots 
els nens ens divertíem solets, al 
carrer, que era el nostre camp de 
joc. En l’actualitat és més difícil, 
perquè l’espai públic -que abans 
era infantil majoritàriament- ha 
estat ocupat pel trànsit. Els pares 
escolten contínuament una de les 
frases més temudes: m’avorreixo. 
Buscar distraccions es converteix 
en un assumpte prioritari. La falta 
de coordinació entre les vacances 
escolars i les vacances laborals 
planteja enormes dificultats a les 
famílies, sobretot si treballen els 
dos pares. I en algun moment 
del dia o de la nit apareix en la 
ment dels pares la frase d’Antonio 
Machado: “Herodes, ¡ qué gran 
pedagogo!”.
Abans de continuar vull indicar-los, 
perquè en aquest assumpte hi ha 
moltes susceptibilitats, que quan 
parlo de nens em refereixo a nens i 
nenes, com indica la nostra gramà-
tica. Doncs bé, a aquestes alçades, 
vostès ja han passat per la tensió 
de triar escola, reservar plaça i tota 
la resta. Ja hauran fet totes les 
despeses necessàries, que poden 
desequilibrar el pressupost familiar 
del mes. Ara s’enfronten amb el 
problema educatiu pur i dur.
Totes les famílies volen que els 
seus fills rebin una bona educació, 
encara que moltes no saben el que 
això significa.
Al començament del curs es plan-
tegen tres problemes diferents: els 
infants que van a les llars d’infants 
(això els pocs afortunats que han 
tingut la sort de poder entrar en 
alguna llar d’infants), els nens que 
van per primer cop a l’escola, els 
nens que ja són “veterans”. Tots 
els estudis insisteixen que l’àmbit  
escolar és decisiu per al nen. És un 
espai protegit i protector que tots 
hem de cuidar. En els últims anys 
s’ha investigat molt sobre l’impacte 
que les llars d’infants produeixen 
en els nens. Aquest assumpte pre-

ocupa molt les mares que treba-
llen, que, en gran part, se senten 
culpabilitzades injustament. Per-
judiquen les llars d’infants al nen? 
Se sent abandonat? Es fa més 
difícil el vincle amb els pares? Els 
estudis més fiables ens diuen que 
les llars d’infants poden complir un 
gran paper educatiu si es tenen en 
compte diversos requisits: el nom-
bre de nens per educadora (que en 
nens molt petits no ha de ser de 
més de quatre), la formació dels 
educadors i educadores i la seva 
experiència professional. Tenint 
en compte que dintre de poc el 

nen entrarà en edat educativa en 
finalitzar la baixa per maternitat de 
la seva mare, es necessiten crear 
més de trenta mil places escolars 
i formar més de cinquanta mil 
educadors i educadores de llars 
d’infants, cosa que, fins on sé, no 
s’està fent.
En un món ideal seria preferible 
que els nens estiguessin els tres 
primers anys a casa, amb uns pa-
res amb molt de temps, afectuosos 
i entregats, en un bon barri, envol-
tats d’amics i amb una atapeïda 
xarxa de suports afectius. Crec que 

la societat hauria d’ajudar perquè 
la mare o el pare que volgués 
pogués passar més temps a casa 
amb el seu bebè durant un parell 
d’anys, però el món real no és idíl-
lic, i hem de resoldre els problemes 
que sorgeixen de la millor manera 
possible.
En una revisió dels grans textos de 
psicologia infantil i educativa publi-
cats ens els últims quinze anys, he 
comprovat el creixent èmfasi que 
es posa en l’escola com a factor 
de desenvolupament. Els nens s’hi 
socialitzen d’una altra manera. Es-
tableixen noves relacions i han de 

sotmetre’s a noves normes. Apre-
nen dels seus iguals. Durant els 
anys de l’escola, es va consolidant 
l’estil emocional del nen -si és ale-
gre o trist, actiu o passiu, optimista 
o pessimista, emprenedor o tímid- 
molt influït pel teixit afectiu bàsic 
en el qual es mou: la família i els 
seus companys.
Cada dia s’aprecia més el valor dels 
amics, per exemple, que poden 
proporcionar-li des de molt aviat 
seguretat emocional i ajut social, 
o tot el contrari, és clar. Resulta 
fascinat observar acuradament 

el que passa en el pati d’esbarjo. 
Un zoom sociològic ens mostraria 
l’enorme quantitat d’interaccions 
d’alt contingut emocional que es 
creuen en aquest espai.
En observar la relació dels nens 
amb els seus iguals es fàcil di-
buixar una tipologia. Hi ha nens 
populars, nens rebutjats, nens ig-
norats i nens difícils. Els que més 
em criden l’atenció són els nens 
rebutjats pels seus companys, 
perquè si actuem aviat podem 
evitar males estones i problemes. 
Les enquestes ens diuen que al 
voltant d’un 50% d’aquests nens 

es tornen agressius, i un 20%, 
tímids. La resta sembla no afec-
tar-se, dada que també és interes-
sant. Els posaré un exemple dels 
mecanismes que entren en joc. En 
els últims anys estem assistint a 
un augment espectacular de nens 
amb dèficit d’atenció, acompanyat 
o no d’hiperactivitat. És difícil sa-
ber la causa d’aquest fenomen. Pot 
deure’s a un diagnòstic més exac-
te, a una moda en el diagnòstic o 
a un augment real per causes des-
conegudes. Però el cert és que en 
l’últim congrés internacional sobre 

Jordi Monton
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Correu (cont.)
aquest tema es va dir que entre 
el 4 i el 8% de la població infantil 
pateix aquest trastorn, el que és 
molt. Quan aquests nens arriben 
a l’escola, corren el risc de ser 
rebutjats pels seus companys, als 
quals resulta incòmode jugar amb 
un nen inquiet, que no guarda les 
regles del joc o que es cansa aviat. 
Però aquests nens, com tots, ne-
cessiten l’amistat dels seus iguals 
i, en no tenir-la, responen de la 
manera que els he indicat. Pares 
i mestres hem de cuidar aquestes 
primeres relacions, sobretot quan 
són conflictives per al nen.
L’assumpte no té volta de full. La 
influència del grup anirà en aug-
ment, i en arribar a l’adolescència 
es convertirà en el primer agent 
educador.
És tan difícil educar? Molts pares 
i mestres experimenten un senti-
ment d’impotència i solitud. Veure 
que un nen creix i progressa és 
una experiència meravellosa. El 
que passa avui és que estem vi-
vint un moment nou en la història. 
Volen que pares i mestres eduquin 
els nostres nens, cosa que no ha 
succeït mai. M’explico. Qui educa 
sempre és la societat, per múlti-
ples camins. Un és, per exemple, 
seleccionant la informació que es 
posa a l’abast dels nens. Un altre, 
proporcionant autoritat educativa 
a pares i mestres. Fins fa poc la 
tasca d’educar era ben senzilla, 
perquè els mestres fèiem surf 
en una gegantesca onada edu-
cativa social que ens mantenia i 
empenyia. Vivíem en una societat 
molt homogènia, amb uns valors 
compartits, i pares, veïns, mes-
tres, capellans, alcaldes, policies, 
farmacèutics, parents, metges, co-
merciants, empenyien en el mateix 
sentit. Aquest situació no era tan 
paradisíaca com semblava. Es trac-
tava d’una societat, jerarquitzada, 
amb mobilitat social mínima i molt 
poca llibertat. Això s’ha acabat. Ara 
vivim en societats heterogènies, 
sense acord en valors bàsics, amb 
gran mobilitat i gran llibertat. I 
pares i mestres sentim que ja no 
eduquem “en nom de la societat”, 
sinó “contra la societat” com un 

tsunami, i molts desitgen sortir-ne 
corrents.
Aquesta és la situació. I ara ve la 
proposta dels grans pedagogs. És 
necessari restaurar el teixit peda-
gògic de la societat. Per això s’està 
intentant organitzar “una mobilit-
zació educativa de la societat”. Té 
dos lemes. El primer, pres d’un 
proverbi africà: “a un nen l’educa 
tota la tribu sencera”. Així és. Tots 
eduquem, volent o sense voler, per 
acció o per omissió, quan decidim, 
aplaudim, consumin, triem els pro-
grames de la TV, donem prestigi 
social i milers de coses més.
El segon lema precisa el primer: 
“Per a educar bé un nen fa falta 
una bona tribu”. El que agradaria 
a aquests pedagogs és que amb 
aquesta mobilització es recuperés 
aquella consciència educativa, 
però no com una pesadíssima 
càrrega, sinó amb un aire alegre i 
renovat. No es tracta de demanar 
heroïcitats, sinó de contestar una 
pregunta que sentim moltes vega-
des: i jo, què puc fer? Un primer 
ajut que tots podem oferir a l’es-
cola, en especial els pares: parlin 
de l’escola sempre amb respecte 
i afecte. Els pares sols no poden 
educar, i l’escola sola tampoc. Per 
què no ho entenem i obrem en 
conseqüència?
Núria Prats, mestra
DNI: 77626022X
Postgrau en Pedagogia Terapèu-
tica
Directora de la Llar d’Infants Santa 
Maria

Gent gran
Ara que necessitàvem serveis so-
cials, lloc a la residència, la sanitat, 
estem astorats doncs, com catalans 
estem molt marginats, sabeu per 
què?: tinc el pare i la mare de 87 
i 83 anys respectivament, el pare 
cec, malalts de pàrquinson, (no 
es bellugant gens, ho tenim de fer 
nosaltres) el cor, demència senil. 
Nosaltres, la filla i el gendre som 
grans (60 i 70 anys), estem perden 
la salut per atendre’ls al meu marit 
que ha patit un infart, jo mateixa 
l’ hepatitis C per una transfusió, 
sort que tenim un contracta amb 

una agència que venen una estona 
al matí i al vespre, però durant el 
dia diarrees, vòmits escopinades i 
a la nit crits, sorolls, nosaltres ens 
tenim d’ espavilar. Ens donen que 
encara gràcies, que avanç no i era, 
240 € per cadascun, no en tenim ni 
per començar, els tenim apuntats a 
diferents residències pagant, totes 
molt cares, de la nostra població, ¡ 
entren gent de tot arreu! i els pa-
res no hi ha manera; hi anat amb 
un advocat i diu que vagi a Ser-
veis Socials de la vila, però estan 
col·lapsats de l’immigració (tant 
profitosa per Catalunya que fan la 
feina que el jovent d’ aquí no vol 
fer). Ho volia  denunciar a Serveis 
Socials de Martorell i he escrit a 
Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya i diuen que els meus 
pares no estan apuntats enlloc; he 
demanat que vingués un inspector 
a casa perquè vegi l’ estat de sa-
lut de tots plegats, tinc certificats 
mèdics, però de moment no ha 
vingut ningú; he demanat plaça el 
Respir i tampoc res, tant parlar de 
la gent gran, no tenen diners ni res 
previst. Actualment tenim el pare a 
la Clínica, que estava deshidratat, 
amb el ronyó col·lapsat i sonat, 
però  m’han dit que aviat li donaran 
l’ alta i espavilat com puguis. No-
més els endollats de sempre i els 
pobres immigrants, tenen ajut, es 
va inflant el “globo” que els petarà 
els morros els polítics i a nosaltres 
que ens donin pel sac. No amb crec 
a ningú de tantes mentides con es 

diuen “Quina vergonya”.
Susanna Cabré Cherta
DNI: 77250029

Hoquei a primera!!!
L’equip sènior d’hoquei patins, i a 
la 2a temporada de competir, ha 
pujat a primera! Volem felicitar 
des del Club Olesa Patí els juga-
dors pel seu èxit, i agrair l’ajut i 
la col·laboració als socis, als afi-
cionats en general, a la Regidoria 
d’Esports i a totes les entitats que 
ens donen suport, tant esportives 
com no esportives.
També volem donar les gràcies 
públicament a totes les persones 
i a totes les entitats que ens han 
fet arribar les seves felicitacions 
i el seu reconeixement a aquest 
èxit del nostre club i de l’esport 
olesà, que farà que el nom de la 
vila d’Olesa augmenti el seu ressò 
per tot Catalunya. Gràcies.
Josep Gramunt
President del Club Olesa Patí

Les cartes per a aquesta secció no 
han de ser superiors a 20 ratlles, i 
han de signar-se amb el nom i cog-
nom 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

NdelaR: Per qüestions d’espai no hem 
pogut publicar tot el material que ens 
ha arribat a la redacció. Preguem sà-
piguen comprendre’l. 

Jordi Monton
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Vive por la zona de la estación y acaba de terminar el bachillerato. 
Nayara Cruz nació en Fortaleza (Brasil) pero hace 11 años que vive 
en Olesa, el pueblo que sus padres decidieron para cambiar de vida. 
A esta preciosa morena de ojos negros le encantaría estudiar Cocina 
y trabajar de chef. Le encanta el reggaeton, el house y el flamenco 
y sus opciones para ir de marcha son Sabadell o El Bruc. Su ídola 
es Beyoncé, se siente fanàtica del Barça y sus playas preferidas son 
Sitges o Comarruga. No tiene novio y siempre sale con Jessy, Juli, 
Keren i Jody, su fiel grupo de amigas.08640

En petit comité
Cartipàs en preparació
El nou alcalde d’Olesa, Jaume 
Monné i Dueñas, viu els seus pri-
mers dies a l’Ajuntament amb la 
premissa de que, ja des del primer 
moment, s’ha de posar a treballar 
en ferm per donar solució a al-
gunes dels temes urgents que ha 
deixat pendent l’anterior equip de 
govern, com ara la reparació del 
carrer Alfons Sala o la publicació 
de la nova normativa urbanística 
del nucli antic. Una altra de les 
feines dels propers dies serà con-
feccionar el cartipàs municipal, 
una tasca que esperarà a fer fins 
que no quedi clar si Entesa i/o ERC 
accepten entrar a formar part del 
nou govern municipal integrat, de 
moment i al tancament d’aquesta 
edició, per PSC i CiU.
Que el PSC ocupés primer 
l’alcaldia va ser proposta del pro-
pi grup socialista, que entén que 
hi ha un seguit de temes que han 
quedat pendents aquesta passada 
legislatura, i per responsabilitat, 
calia que fos el PSC qui els tirés 
endavant.

Entesa
L’Entesa dels Olesans ha estat 
obertament convidada a entrar al 
nou equip de govern, un fet que el 
seu cap de llista, Jordi Cornellas, 
valora positivament, encara que 
ha dit que s’haurà d’arribar a un 
equilibri, ja que les negociacions 
plantegen exigències i concessio-
ns per totes les parts. L’Entesa 
dels Olesans, però, plantejarà 
dues premisses irrenunciables 
per part seva: d’una banda, que 
els seus dos regidors disposin de 
capacitat decisòria i, de l’altra, 
que la voluntat de l’equip de 
govern sigui aplicar una política 
transformadora. 

Esquerra
ERC ha estat convidada a entrar 
a formar part del nou equip de 
govern format de moment per 
PSC i CiU. Així ho ha reconegut 
l’exregidor Joan Monforte en una 
entrevista a Olesa Ràdio, en la 
que hi ha afegit, però, que les 
possibilitats que el seu partit 
accepti la proposta, ara per ara, 
són remotes. Des d’ERC conside-
ren que serà difícil trobar tantes 
coincidències en els plantejaments 
que proposin PSC i CiU com per-
què s’afegeixin al projecte en les 
properes setmanes.

La segona alcadessa
D’aquí a 33 mesos, la cap de llista 
de CiU, Magda Graells, es conver-
tirà en la segona alcaldessa que té 
Olesa, després de Pepita Pasqual. 
Graells serà alcaldessa durant 15 
mesos, i fins aleshores, ocuparà la 
primera tinença d’alcaldia. Graells 
ha reconegut que CiU va dema-
nar al PSC, per pactar, dos anys 
a l’alcaldia, però que finalment es 
va decidir l’actual repartiment en 
funció dels vots de cadascú. Se-
gons la cap de CiU, si el PSC no 
hagués claudicat en la qüestió de 
l’alcaldia, CiU no hagués pactat 
amb el PSC i podria haver passat 
que acabés pactant amb el Bloc.

Jordi Monton
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Diumenge 1
Obra de teatre “Montserrat, Marta i Maria”, dirigit per 
Rafael Ferragut. A l’Auditori municipal, a les 18.30 h. 
Organitza: Ariadna.

I Festa Solidària d’ACAPS OLESA. Al Parc Municipal, a 
partir de les 11 h., tallers infantils, degustació de té, ta-
ller de henna i una exposició de fotografies. A les 19 h. 
es prepararà un berenar solidari amb pa i xocolata, i a 
continuació, el grup d’animació Escarabellos presentarà 
l’espectacle infantil Sircus.

Dijous 5
Xerrada dins del Seminari de generació d’idees i creació 
d’empreses, organitzat per l’Ajuntament. A les 19 h. a 
l’Auditori Municipal. Telèfon d’inscripció: 93 778 6700.

Divendres 6
Conferència “Prevenció de riscos laborals” a càrrec d’Anna 
Castro i Estruch (biòloga i tècnica superior PRL). A les 
20.30 h., a l’UEC Olesa, c/Vall d’Aran s/n.

Dissabte 7
X Final Autonòmica de Ball Retro de Catalunya i V Trofeu 
Internacional de Ball Retro d’Olesa de Montserrat, orga-
nitzat per els Ajuntaments de Torremolinos i d’Olesa. Al 
teatre La Passió, a les 20 h.

Dijous 12
Inauguració de l’exposició “Termalisme prop de Barcelona”. 
A la Casa de Cultura, de 18 a 21 h. Fins al 30 de juliol. 
Organitza: 
Oficina de Promoció Turística de la Diputació de 
Barcelona.

Divendres 13
Inauguració de l’exposició “Aprèn a consumir amb res-
ponsabilitat”. A la Casa de Cultura.

Dissabte 14
Sardanes de nit, a la plaça de la Sardana, a les 22 h. 
Organitza: ACF Olesa Sardanista.
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Guaita!

Jordi Monton

A la cantonada d’Anselm Clavé i Alfons Sala roman inalterable amb el pas del temps, un punt d’informació publicitari. És bastant alt, d’alumini o 
bé de ferro i alumini i aguanta  qualsevol cosa. Duu al damunt anuncis publicitaris antics amb telèfons que ja no existeixen, s’hi anuncien botigues 
que han tancat i actualment serveix perquè qualsevol que hi vulgui enganxar un cartell ho faci allà gratuïtament. S’hi poden trobar també des 
d’esqueles fins a anuncis d’alumnes que fan classes de repàs, de cotxes en venda i de pisos de lloguer. D’aquest punt d’informació, se’n  podria 
treure molt profit, només hi  falta una mica de voluntat i imaginació.
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Força!
Al campionat de Espanya de 
veterans celebrat a Aguilas 
(Múrcia) el passat 24 de juny, 
Josep Camats va ser 3r al grup 
M-35 amb una marca de 14 m 
12 cm, la millor de la temporada.
Els atletes del Club Power Olesa 
Francesc Sanchez i l’ egarenc, 
que entrena al Club de Peses 
Terrasa, Alfonso Jiménez varen 
participar al campionat d’Europa 
de Fisioculturisme representant 
Catalunya la federació de la qual 
és reconeguda internacional-
ment i  que es va celebrar a la 
Tour du Pin (França). Ambdós 
van quedar 7é i 5é respecti-
vament, llocs molt importants 
a causa del gran nivell de la 
competició i pel fet que tots dos 
atletes  n’eren debutants.

Arquers
Els tiradors del Finques Olesa 
van sumar vuit medalles al 
Campionat de Catalunya, que 
es va disputar a Lleida. Els 
olesans es van endur cinc ors, 
dues plates i un bronze en les 

diferents categories. En la ca-
tegoria sènior, Joan Valls va ser 
el primer classificat i també va 
aconseguir la medalla UFEC a la 
màxima puntuació en arc recor-
bat. En la categoria femenina la 
vencedora va ser Marta Vilalta, 
que es va imposar a la final. 
També en categoria femenina, 
però júnior, Maria Reche va 
aconseguir una brillant marca 
de 582 punts, i el segon i tercer 
lloc van ser per a les germanes 
Júlia i Irene Piqué, respectiva-
ment.
En categories base d’arc re-
corbat, l’aleví Guillem Figueras 
va aconseguir imposar-se amb 
613 punts i va demostrar que 
és el més fort de la categoria. 
En cadet, Arnau Campderrós va 
quedar a tan sols un punt de l’or 
en els 60 metres, i en benjamí 
Jaume Abayá es va penjar el 
bronze.
En la modalitat d’arc nu l’arque-
ra Charo Reyes es va proclamar 
campiona i també va aconse-
guir la medalla de la UFEC per la 
puntuació més alta. En l’apar-

tat masculí, Manel Souto va 
ser subcampió tot i fer la seva 
millor marca, amb 274 punts.

Hoquei
L’equip de 2a catalana i al 2n 
any de competir, ha pujat a 1a 
Catalana. Tot un èxit vist que 
tots els equips de les rodalies ho 
estan intentant aconseguir des 
de sempre, i de moment sols ho 
han aconseguit els olesans.

En permanència
El Nexus Olesa B pateix per su-
perar el Sant Josep i conserva la 
categoria. El partit va començar 
favorablement per als  interes-
sos olesans, amb un parcial de 
24-10, ja que l’equip estava 
molt encertat des de totes les 
distàncies i va posar els fona-
ments de la victòria. Tot i això, 
el Sant Josep no va abaixar 
els braços i gràcies als tirs de 
tres punts, al descans només 
perdia per només sis punts de 
diferència. A la represa l’Olesa 
va tornar a ampliar diferències 
gràcies a la forta concentració 

dels seus jugadors, però quan 
només faltaven dos minuts per 
acabar el matx el conjunt visi-
tant va empatar a 77 gràcies 
als triples. En els darrers dos 
minuts, però, l’Olesa va estar 
més encertat en els tirs lliures 
i es va imposar.

Natació
El nedador màster olesà Joa-
quim Romacho Vargas del  Club 
Natació Martorell, ha finalitzant 
una brillant temporada en la 
que ha estat medalla de bronze 
al Campionat d’Espanya Màster 
de Natació que es va celebrar 
el passat 22 de Juny a la ciu-
tat de Cadis en la prova dels 
800 metres lliures. Durant la 
present temporada ha batut el 
rècord de Catalunya de 1.500 
metres lliures i s’ha proclamat 
també campió de Catalunya en 
la categoria Màsters de més 
de 34 anys en la prova de 400 
metres lliures.
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“El primer dia 
com a alcalde ja 
m’han vingut a 

demanar feina.”
Quin és el defecte propi 
que deplora més?
La tossuderia.
Quin és el defecte que de-
plora més en els altres?
L’engany.
Com li agradaria morir?
De vell i dormint.
Quin és el pitjor lloc per 
trobar-se amb algú?
El tanatori. 
Si després de mort ha-
gués de tornar a la Terra, 
en quina persona o cosa li 
agradaria convertir-se?
En un músic.
En quines ocasions men-
teix?
No acostumo a mentir, com a 
molt no dic tot el que sé.
Quina persona viva li ins-
pira més menyspreu?
Qualsevol dictador.
Quines paraules o frases 
usa més?
Diuen que dic massa vega-
des “miqueta”.
Quina és la seva por més 
gran?
No fer bé les coses que la 
gent espera de mi.
Quina és la seva idea de 
la felicitat perfecta?
Tenir la consciència 
tranquil·la.
Què li desagrada més de 
la seva aparença?
El nas.
Quan i on ha estat més 
feliç?
Sempre en situacions fami-
liars.
Si pogués, què canviaria 
de la seva família?
Res.

Quin és el seu assoliment 
més gran?
Haver format una família, 
amb fills, i estar orgullós de 
tots ells.
Quin és el seu pass-
atemps favorit?
La música.
Quina és la qualitat 
que més aprecia d’una 
dona?
Tenir-la al costat quan la 
necessites.
Què és el que més admira 
en els seus amics?
La fidelitat i la confiança.
Amb quines faltes és més 
indulgent?
La mentida piadosa.
Quin és la seva ocupació 
preferida?
Fer música.
Quina seria, segons la 
seva opinió, la pitjor de 
les sorts?
Morir sol.
Què està llegint ara?
Ara mateix res.
Quin és el seu color fa-
vorit?
El verd.
Quina és la seva flor pre-
ferida?
L’orquídia.
Quin és el seu insecte 
favorit?
Cap.
Alguna anècdota?
El primer dia com a alcalde 
ja m’han vingut a demanar 
feina.
Què canviaria del seu 
poble?
La consciència poc cívica 
d’algunes persones.

Jaume Monné Dueñas és el nou alcalde d’Olesa. 
És casat, amb dos fills, viu a la Balconada i la seva 
última feina ha estat la de director d’una sucursal 
de La Caixa a Barcelona. Va estudiar a la La Salle 
Condal a Barcelona i va fer estudis de música al 
Conservatori Superior de Música de Barcelona.
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Empreses i serveis
Pàrquing gratuït
L’Associació de Botiguers d’Olesa regala 30 minuts d’esbarjo al Ca-
melot Park en comprar en qualsevol de les botigues associades.

Fusió immobiliària
A partir d’aquest mes, la immobiliària Interhouse s’associa amb 
Insignia i atendrà des de les oficines del carrer Barcelona, 57, tel.: 
93 778 10 34. Els clients d’Interhouse podran contactar a Montse 
Monter Villar al 687 488 704.

Noves tecnologies
L’Associació Dones i Progrés, apostant per les noves tecnologies, ha 
creat un blog a Internet per tal de facilitar la comunicació amb les 
associades i la informació a qualsevol que hi estigui interessat. Es 
publicaran regularment les últimes novetats que es vagin produint 
quant a activitats i també podreu incloure els vostres comentaris i 
suggeriments a l’adreça: http://doniprog.blogspot.com/ o a través 
de l’adreça electrònica: doniprog@terra.es.
 
Perruqueria
Africa Oliveras estilistes anuncia als seus clients el nou domicili 
del local. Les noves instal·lacions són al carrer Lluís Puigjaner, 38, 
baixos.

Premis
L’Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa va entregar el passat 
diumenge 24 de juny els premis de la campanya “Gasta 6.000 euros 
en un dia”, i que, en total, van entregar 6000 euros a sis guanyadors. 
Els premiats van ser: Miquel Pallarès Garcia (500€), Montse Pastor 
(500€), Maria Dolors Segura (500€), Dolors Puig Gari (500€), Bien-
venida Pallarès Serrano (1000€) i Tomàs Reina (3000€).

Classificats
Borsa de treball
Agent comercial (viatjant/a, 
corredor/a de plaça) per a visites 
a clients, atenció personalitzada; 
empleats/ades de serveis adminis-
tratius per a la recepció de coman-
des, atenció als clients i organització 
de lliuraments de material; personal 
sanitari no titulat per atendre gent 
gran amb diverses patologies; peons 
per a la reparació, muntatge i emba-
latge de bobines; empleats/ades de 
serveis administratius per a la fac-
turació de comandes, introducció de 
dades a l’ordinador, control d’estocs 
i comandes a proveïdors. Departa-
ment 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.

Agent comercial (viatjant/a, 
corredor/a de plaça) per a visites a 
empreses per donar a conèixer els 
productes; peons per netejar el peix, 
tallar-lo i envasar-lo; carregador/a 
de magatzem per a la preparació de 
comandes i descàrrega de conteni-
dors; empleat/ada de comptabilitat, 
en general; entrevistador/a o agent 
d’enquestes i censos; agent de con-
tractació immobiliària; professor/a 
d’educació preescolar (parvulari i 
jardí d’infants); dependent/a de 
comerç al detall; empleat/ada de 
serveis de recepció i expedició de 
mercaderies. 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.
 
Personal sanitari no titulat; 
treballadors/es de la forja de metalls 
i de la fabricació i l’ajustatge d’eines i 
peces metàl·liques; carregador/a de 
magatzem; carnisser/a; lampista, 
en general; conductor/a de camió 
o furgoneta (transports locals); 
empleat/ada de caixa i reposador/a 
de supermercat. Departament de 
Promoció Econòmica, c/ Salvador 
Casas, 28-32 (l’Era), de dilluns a 
divendres de 9.30 a 13 h i dijous a 
la tarda de 16 a 19 h.

5 serveis necessita per a la seva ofi-
cina d’Olesa, auxiliars d’infermeria i 
auxiliars de geriatria. Anselm Clavé, 
170, tel. 93 775 72 69.

Diversos
Vendo plaza de pàrking, zona la 
Rambla. Tel.: 667 750 010. 

Venc cavall molt noble de 14 anys, 
color blanc. Preu (aprox.): 1.500 eu-
ros. Contacteu amb l’Anna al tel.: 
617 022 982.

Vendo piso en el centro de Olesa, 4 
habitaciones, amplio salón, balcón, 
todo reformado. Precio: 42.500.000 
pesetas. Tel: 93 775 7918.

Es ven: portabebè (passeig i cotxe) i 
cotxet Jané, banyera per a bebè fins 
a un any, gandula i escalfabiberons, 
models any 2005. També possibilitat 
de vendre bressol de viatge i cadira 
per al cotxe. Interessats contacteu 
amb la Isabel al tel.: 606 078 433.

Vendo piso en la zona de Sant Ber-
nat, 3 habitaciones, baño, balcón, 
todo exterior, parquet, bomba de 
calor. Agencias abstenerse. Precio: 
34 millones de pesetas. Contactar a: 
Sergio, al tel: 650 521 476.

Venc casa al Poble Sec, per entrar-
hi a viure. Cinc habitacions (totes 
dobles) dos banys complets, menja-
dor, sala d’estar, terrassa de 20 m2, 
pàrquing per a cinc cotxes, traster, 
calefacció, tot exterior, molt de llum. 
Tel.: 670 266 324.

Vendo piso en La Central, amuebla-
do, aire acondicionado, bomba de 
calor, tres habitaciones, un baño, 
cocina. Inmejorable. Tel: 666 602 
173. 

Es ven bicicleta estàtica amb control 
digital, en bon estat. Preu: 90 euros. 
Contacteu amb la Montse, al tel. 654 
229 367.

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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Per molts anys !
Juliol
Alex Albalá Gutiérrez (18), Antonia Cobos Zapata (86), Antonio Ginés Flores López (41), Arnau Valero Sánchez (6), Carles Temporal (32), Cinta 
Calvera Bernet (86), Concordia Albert Lázaro (74), Cristina Collado Bañales (15), Daniel Solà Rivera (38), Eduard Pacheco Agut (17), Elena Pla 
Morales (9), Erica Castaño Lindo (10), Fernando Vicente Benetti (39), Florencia Foguet Ollé (71), Francisco Bosch Ruiz (77), Hyun Sook Kwun 
(56), Ibán Martínez Porras (34), Irina Vázquez Solà (3), Isabel Alonso Torres (81), Isabel Aznar Fuentes (76), Isabel García Ballesteros (65), 
Isidre Armengou Orriols (78), Isma Clavero, Ismael Esteve Tora (83), Jacqueline Tomás Mercado (16), Jaume Solà Sánchez (58), Joan Clusas 
Bas (86), Kevin Montes Almoguera (8), Laia Escayola Escamilla (14), Laura Ayala Vázquez (19), Llorenç Segura (52), Lourdes Pallarès Túnica 
(43), Maica Ribas Blanco (37), Manel Paltor (42), Manel Panicello Solà (42), Manuel Altarriba Parcerisas (80), Manuel Montes Escacena (38), 
Margarita Alvarez (62), Maria Carme Margarit Tobella (44), Maria Casado (58), Maria Rosa Vidal Juvé (71), Mercè Boada Serra (65), Miquel 
Angel Llimona Cabassa (42), Miquel-Ángel Über Satorra (12), Míriam Asturias Bernades (24), Núria Tiller García (30), Núria Vivancos (34), 
Olga Alberch Campoy (19), Olga Solsona Jou (15), Oriol Arjona Poquet (12), Paquita Bellés Agut (61), Patricia Huerta Pallarès (22), Pere Ber-
nadó Cardús (54), Pere Grivé (48), Pere Oleart (46), Pilar Font Petchamé (46), Pilar Gutiérrez Ramírez (46), Rafael Castillo León (75), Rafaela 
López Miñarro (72), Ramón González Montoya (51), Raquel Simón Cozuelo (26), Raquel Valero Flores (30), Samuel Gonell Xairó (54), Sonia 
Lindo Ferré (31).

Agost
Amalia Feijoó Martínez (78), Ana Benítez (31), Ana María Pascual Sarto (35), Ariadna Batista Rodríguez, Ascensión del Campo García (64), 
Begoña Tejero (50), Blas Fraga Espelt (69), Christian Di Salvo (33), Corry Kaslander (77), Cristian Ansaldi (33), Cristóbal Cano Ruiz, Elvira 
Zuñeda i Cassi (39), Ferran Grivé (20), Helena Jordà Zuñeda (4), Iñaki Pérez Vallejo (42), Iona Vázquez Solà (6), Isaac Valero Flores (30), 
Jaume Arévalo Vilà (56), Javier Hernández Salas (21), Joan Plans (46), Jordi Tarrida Checa (19), Josefa Busquets Roma (85), Josefa Cruz Ra-
mírez (83), Josefina Poquet Valero (49), Manuela Esteve Romero (70), Marc Manso Serra (12), Maria A. Graells Segarra (74), María Camarena 
Climent (88), María Espinosa Ridau (61), María García García (67), Maria Güell, Marina Jordà Zuñeda (4), Marta Blanca Tinoco (11), Mercè 
Forné Canalias (78), Montse Caba Solsona (48), Montse Nolla Pons (46), Montse Playà (51), Montse Poquet Valero (39), Montserrat Gaixet 
Güell (76), Myriam Drissi Muelas (36), Nahuel Badía Bermúdez (11), Núria Arévalo (30), Núria Flaqué Fontanals (78), Pola Moss (62), Ricardo 
Boulocq Ferreyra (63), Rosa Garriga Llimona (64), Rosa Pascual Carreras (44), Sagrario Rivas (48), Salvadora Durán Puigventós (72), Tomasa 
Bastida Morcillo (75), Yolanda Valero Sánchez (27).

Aclariment: al juny han fet anys: Dylan Membrado (2) i Francesc Moyano Altarriba (22).

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).

La asociación ACAIMA busca una familia para estos dos gatitos; son un encanto, 
muy cariñosos y cuando los coges sólo saben ronronear. Se encontraron en la calle 
muy pequeñitos y ahora tienen dos meses y medio y están en perfectas condiciones. 

Se entregan con contrato y se hace seguimiento. 

¿Quieres adoptar alguno de estas gatitas?

Son cuatro hermanas abandonadas de pequeñas, 
muy cariñosas y se llaman Lágrima, Máscara, Spee-
dy y Lizy. Tienen cerca de tres meses, están vacu-
nadas y desparasitadas. Se entregan con contrato y se hace seguimiento. 

Para más información, contactar al 656 662 251.
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