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Aigua
El passat 20 de juliol es va cele-
brar l’acte de Commemoració del 
desè aniversari de l’atorgament de 
la Concessió Municipal del Servei 
d’Aigua, amb la presència de l’al-
calde Jaume Monné, i les ponèn-
cies del president de la Comunitat 
Minera, Sebastià Vilà i del Director 
Gerent, Joan Arévalo. Es va ressal-
tar el servei que porta a terme la 
Comunitat, amb la missió d’abastir 

Olesa i als olesans d’aigua, asse-
nyalant les inversions que s’han fet 
per assegurar i donar continuïtat al 
subministrament.

Teatre
Els dies 5, 6 i 7 d’octubre es porta-
rà a terme la 2ª Mostra de Teatre 
Jove Butaka, amb la participació 
de diferents companyies teatrals 
i per a diversos públics. A la pro-
pera edició del 08640 trobareu la 

Tornar a la feina i a l’escola 
després de les vacances

Deixar enrere les llargues i agrada-
bles vacances estiuenques i embar-
dissar-se de nou en la voràgine del 
treball i la rutina diària pot provo-
car el que els experts denominen 
la síndrome o la “depressió posva-
cacional”. Aquesta síndrome pot 
afectar, cada any, a un de cada tres 
espanyols, però si els símptomes 
persisteixen més d’una setmana, 
diuen els experts, com li passa a un 
set per cent dels treballadors, pot 
ser l’anunci que alguna cosa no va 
bé. Aquest símptoma es manifesta 
durant la primera jornada laboral 
després de les vacances, però des-
apareix al baixar a prendre el cafè 
o al fer-se la primera cigarreta en la 
zona habilitada per a fumar i en la 
companyia d’un bon company. De 
persistir més de dos dies, és que hi 
ha una mica més seriós, com una 
depressió, una síndrome del cremat 
(burn out), etcètera.

De totes maneres pocs sabrien 
definir la “síndrome posvacacional” 
encara que molts ho sofreixen i ho 
pateixen. Cal pensar que si el treball 
i la fatiga que aquest provoca eren 
un problema, les vacances van ser 
una salvació. Les expectatives se 
centren en la volta, en el retorn de 
les vacances i en la presa de respon-
sabilitats i de la rutina diària, amb 
l’enorme desig que aquest malestar 
no s’acreixi. Un especialista en la 
matèria planteja que cal tenir clar 
que molt pitjor que tornar de vacan-
ces és no tenir-les, com els passa a 
moltes persones.

El segon és que les vacances són 
per a gaudir, estar amb la família i 
descansar, però s’han d’acabar. Si 
fossin perpètues, també serien una 
rutina. De totes maneres, l’ésser 
humà s’acostuma a tot en un temps 
rècord, així que tornen les presses, 
la rutina diària del retorn al treball i 
les activitats escolars. El millor se-
ria un període de reajustament, per 
a tots, en funció d’entrar amb bon 
peu en la nova temporada. Però la 
volta al cole per als nens té els seus 
al·licients. Es retroben amb els seus 
amics, es conten tot el de l’estiu, 
comparteixen alguna que altra tar-
da i tot això fa que el retorn sigui 
desitjat i esperat.

Per als pares que tenen fills en edat 
escolar, també la volta al cole, su-
posa preocupacions, entre elles està 
la despesa en llibres i material esco-
lar, la dedicació de molt temps per 
a ajudar als nens a fer els deures, 
dur i portar-los de l’escola, resoldre 
el tema del menjador i emmotllar-
se a les demandes de cada nen. Tot 
això moltes vegades crea molt es-
très i de vegades la incorporació al 
col·legi i al treball són tan sobtades 
que ni tan sols ens dóna temps a 
adaptar-nos a la nova realitat. A tot 
això cal sumar-li les activitats extra-
escolars que són molt beneficioses, 
però de vegades resulten excessi-
ves. Incrementen la responsabilitat 
dels escolars i pot fer que actuïn 
amb desgana. O que es redueixi el 
seu temps de joc i de relació amb 
els seus companys, imprescindibles 
per al seu desenvolupament i madu-
resa personal. I per als pares totes 
aquestes obligacions no fan més que 
desgastar la paciència. De totes ma-
neres no està malament animar als 
fills davant noves situacions i tractar 
que no vegin les seves obligacions 
com una càrrega.
Encarem l’inici del curs i de la feina 
amb energies renovades i optimis-
me. Ens han de durar molts mesos. 
Tot té el seu atractiu, i la volta a 
certa rutina, bé entesa, també pot 
ser agradable.

Jordi Monton
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programació general d’aquesta 
mostra.

Nou IES
La regidora d’Educació, Magda 
Graells va confirmar que les obres 
de construcció del nou institut 
d’Olesa, que s’està fent en uns 
terrenys dels Closos, no estaran 
del tot enllestides aquest mes de 
setembre. De tota manera, sí es-
taran prou avançades com perquè 
puguin acollir els 180 alumnes de 
primer, segon i tercer d’ESO que 
han estat adjudicats al segon ins-
titut públic olesà. Quan comenci el 
curs faltaran per acabar nou aules, 
la biblioteca, gimnàs, cuina, men-
jador i el pati. 
El cap d’obra ha assegurat que els 
180 nois i noies que s’incorpora-
ran a l’activitat lectiva del segons 
IES d’Olesa a partir del setembre 
no patiran cap risc. Els treballs de 
construcció que es continuaran re-
alitzant al costat de les seves clas-
ses estaran adequadament aïllats i 
tancats perquè ningú pugui passar 
per error. 

Mossos
El proper 1 de novembre és previst 
el desplegament dels Mossos d’Es-
quadra a Olesa, que comptaran 
amb la unitat central a Martorell. 
Ara mateix l’Ajuntament treballa 
per assolir una bona coordinació 
entre el cos local de Policia i els 
Mossos i per concretar quines se-
ran les funcions delegades per la 
Policia local a aquest nou cos a la 
vila.

Cursos
Aquest setembre es torna a obrir la 
inscripció als cursos de català per 
a adults que organitza el Servei 
de Català d’Olesa, que forma part 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística. El període d’inscripció 
és del 12 al 28 de setembre, al 
matí de 10 a 14 h, i a la tarda, 
dilluns i dimecres, de 17 a 20 h. 
Les classes començaran la primera 
setmana d’octubre. Els cursos que 
s’ofereixen corresponen als nivells 
Bàsic, Elemental, Intermedi i Sufi-

ciència (els antics nivells A, B i C). 
En acabar el curs i assolir el nivell, 
s’obté un certificat oficial, vàlid per 
al món laboral. A banda de seguir 
un curs presencial, també hi ha la 
possibilitat de fer un curs de ca-
talà a distància, per estudiar des 
de casa. Per a més informació us 
podeu adreçar al Servei de Cata-
là, tel. 93 778 00 50, ext. 2005 i 
2013.

Per a joves
Promoció Econòmica (Transició Es-
cola-Treball) invita als joves de 16 
a 23 anys a participar dels tallers 
gratuïts que es dictaran la setmana 
del 11 de setembre: Retoc d’imat-
ge digital, Maquillatge, Tècniques 
de so i il·luminació, Bijuteria, Cuina 
i Pastisseria. Informes al tel: 93 
778 6686.

Wi-Fi
Amb el repte de modernitzar l’Ad-
ministració local, un dels projectes 
més immediats del nou equip de 

govern es crear una xarxa local 
de Wi-Fi, que permetrà als olesans 
connectar-se a Internet mitjançant 
el pagament d’una tarifa mínima.

Critica
El director de l’escola Sant Bernat 
d’Olesa i regidor de l’Entesa dins 
l’equip de govern, Jordi Cornellas, 
ha lamentat que el retard en les 
negociacions sobre la construcció 
del pavelló adjacent al nou edifici 
del col·legi Sant Bernat hagi fet 
que ja estigui previst que la nova 
escola haurà d’arrencar sense 
aquest equipament, i per tant, 
sense poder disposar de gimnàs. 
De tota manera, creu que sí serà 
possible disposar del pavelló de 
cara al curs 2008-2009. Fins ales-
hores, no disposar de gimnàs afec-
tarà relativament el funcionament 
del centre, ha dit Cornellas, ja que, 
de fet, l’escola Sant Bernat ara ja 
no disposa de gimnàs, i per tant, 
com fins ara, haurà de continuar 
fent gimnàstica a la pista esportiva 

externa. 
Els canvis en el finançament del 
pavelló s’havien de deixar per 
escrit en un conveni entre Gene-
ralitat i Ajuntament que segons 
Cornellas va arribar al consistori 
olesà el maig del 2006, però que 
hi va quedar adormit, ha dit, fins 
el maig del 2007. 

Teatre II
La Passió, el Casal i l’Ajuntament 
organitzen “A escena 3 teatre” 
una mostra que fins a finals d’any 
portaran obres de teatre per a dife-
rents pùblics a Olesa. Aquesta es la 
programació: 12/10: “Els hereus”, 
a la Passió, a les 18.30 h.; 28/12: 
“Paf, el drac màgic”, al Casal, a les 
17.30 h.; 1/11: “Passat el riu”, a 
la Passió, a les 18.30 h.; 11/11: 
obra a confirmar, de la Xarxa, a la 
Passió, a les 17.30 h.; 17/11: “Em 
dic Eric Satí”, al Casal, a les 22 h.; 
1/12: “Natura morta”, a les 22 h. al 
Casal; 2/12: “Tubs”, a la Passió, a 
les 17.30 h.; 16/12: “Circ de Sara”, 

Jordi Monton
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a les 18.30 h. a la Passió; 30/12: 
obra a confirmar, a les 18.30 h., a 
la Passió.

Cal Candi
El opositor Bloc Olesà ha informat 
que la Junta de Propietaris de Cal 
Candi ha acordat interposar una 
querella criminal contra els regi-
dors Salvador Prat i Joan Segado,  
l’exalcalde Joan Rota. Segado, 
en el darrer Ple municipal, va 
recriminar l’equip de govern que 
l’Ajuntament no hagués assistit a 
aquesta assemblea, més que res 
perquè és un dels propietaris ma-
joritaris del sector, amb un 21 % 
dels terrenys.

Igualtat
El president de l’Associació de ve-
ïns del Poble Sec, Jesús Cañizares 
espera poder reunir-se amb els 
regidors competents aquest mes 
de setembre per tornar a reclamar 
la integració dels barris perifèrics al 
sí del municipi, un centre cívic i la 
conservació dels parcs són les prin-
cipals preocupacions. A més, des 
de l’Associació reclamen solucions 
per la inseguretat nocturna i la 
contaminació acústica del barri.

Centre obert
L’ajuntament d’Olesa ha prorro-
gat un any més el contracte de 
gestió del Centre Obert d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència que 

manté amb l’empresa Educadors 
d’Acolliment Social. Aquest con-
tracte ja s’ha prorrogat en dues 
ocasions, en els anys 2005 i 2006. 
Al consistori olesà li costa prop de 
166.600 euros mantenir el servei 
del Centre Obert cedint-lo a aques-

ta empresa.
El Centre Obert d’Olesa és un 
projecte que depèn del Depar-
tament de Serveis Socials del 
nostre municipi i que té en marxa 
tres iniciatives diferenciades per 
franges d’edat i el tipus d’activitat 

que es realitza: d’una banda, tro-
bem el Centre Obert Infantil –de 
3 a 6 anys–, el Centre Obert per 
Adolescents –de 12 a 16 anys– i 
Barri Jove –amb una franja d’edat 
de 12 a 18 anys. El centre duu a 
terme activitats d’animació, reforç 
escolar, tutoria, tallers piscina, es-
ports i jocs dirigits, coneixement 
del medi, educació per la salut, 
entre d’altres.

Alfons Sala, 
la història continua
L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 
per acabar amb el contracte d’ar-
ranjament del carrer Alfons Sala 
que manté amb la constructora 
Vopi-4. El consistori pretén acabar 
adjudicant les obres d’arranjament 
del vial a una altra constructora i 
reclamar l’import de les despeses 
addicionals a la mateixa Vopi-4. Tot 
i així, el procés encara s’allargarà 
uns mesos més. 

08640
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Correu
Riesgo
Me dirijo a este periódico para 
alertar que en Olesa de Montserrat 
también hay irregularidades en 
materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. Y no sólo en el campo 
Laboral. Pues como se puede ver 
en las fotos (ver sección "Guaita!" 
en la pagina 12), pudiendo afec-
tar a los ciudadanos que pasen por 
esa calle. Decir que en TV durante 
los últimos días de agosto nos ha 
machacado con eventualidades ge-
neradas por las lluvias torrenciales. 
Mi pregunta es simple: ¿Hemos te-
nido suerte o es cuestión del des-
tino, que dicha caseta no se caiga 
por las lluvias que hemos tenido en 
Olesa, o por muchas otras circuns-
tancias? Y sobre todo, ¿quién es el 
responsable por parte del
Ayuntamiento en hacer un segui-
miento de dichas irregularidades? 
Al nuevo equipo de gobierno, sim-
plemente, decirles que en vacacio-
nes somos muchos los que traba-
jamos, y en nuestros ratos libres 
paseamos por la calle con nuestras 
familias. Ah! Y nos gusta sentirnos 
seguros. Pues bastante tenemos 
con mirar al suelo y sortear las 
miles de irregularidades que hay 
en las aceras, sobre todo cuando 
vas con un cochecito con un niño 
(agujeros, falta de acera, aceras 
inacabadas, coches aparcados, 
etc.) para tener que mirar también 
al cielo por si nos cae una caseta de 
obra. Y si están realmente intere-
sados en hacer un pueblo al gusto 
de sus ciudadanos, escuchen sus 
necesidades y actúen, gracias.
Antonio J. Rudilla Vega
DNI 52 462 436 B

Pobre alcalde
Carrers fets mal be i bruts, voreres 
mig destrossades, motos i cotxes 
fent molt de soroll, sense zones 
per aparcar i les voreres plenes 
de cotxes sense que es faci res; 
la caserna de la policia molt petita 
i vella, el llac del parc municipal i 
el llac del parc de l’Estatut que fan 
fàstic, el carrer Alfons Sala gairebé 
tres anys tancat perquè encara no 
han arreglat les obres que es van 
fer malament; les obres del col·legi 

Ferrà i Esteve aturades per culpa 
de l’Ajuntament; el casc antic 
abandonat; un únic aparcament 
públic que és un caos per aparcar 
i per passar caminant; l’ambulato-
ri col·lapsat, sobretot Pediatria; la 
casa d’Arts i Oficis que cau a tros-
sos, igual que la façana de l’Ajunta-
ment; passos elevats per vianants? 
amb un ja hi tenim prou no?; obres 
de pisos nous per tot arreu sense 
que augmentin els serveis, un im-
post sobre les escombraries que 

l’han pujat desmesuradament...i 
moltes més coses que als veïns 
d’Olesa ens venen al cap o veiem 
mentre caminem pel poble. I el 
nostre “estimadíssim” alcalde una 
de les primeres mesures que pren 
es pujar-se el sou 30.000 euros, 
passant de 45.000 euros a 75.000 
euros a l’any. Però es clar no hi han 
diners per arreglar totes aquestes 
coses.
OT 

Carrers d’Olesa
Sabíeu que l’octubre de 1901, 
el carrer Colon, se l’hi canvià  el 

nom per anomenar-lo carrer Alfons 
Sala?, això pel reconeixement 
adreçat a aquest senyor pel seu 
treball a favor de la construcció de 
la carretera de Viladecavalls a La 
Puda, feia poc temps que el primer 
tram d’aquest carrer estava cons-
truït, bé que en un principi, pel mig 
del carrer hi passava un torrent, 
després eliminat, les voreres ha-
vien de fer tres metres d’amplada 
i aquest primer  tram estava con-
cebut, per ser un passeig.

En aquest mateix any, el senyor 
alcalde Baldiri Margarit i Roca, fa 
saber als senyors regidors, que 
tindrà lloc la inauguració de l’enllu-
menat públic de gas acetilè, i que 
per a la tal festa, visitaran Olesa, 
personalitats de diferents esta-
ments. A petició del Sr. alcalde, 
queda acordat posar llum de gas 
a la Casa de la Vila, llavors prop a 
la rectoria, i als bugaders públics, 
n’hi havia més d’un.
El contracte amb la companyia 
de gas, es va fer per  25 anys, 
solament en va durar 16, al cap 
d’aquests anys, ja va entrar 

l’electricitat, Olesa va ser un dels 
primers pobles en tenir-ne, gràci-
es a tenir a prop l’empresa Hijos 
de Francisco Gomis i Soler, on en 
aquesta empresa s’hi feia elec-
tricitat, aprofitant les aigües del 
Llobregat
Es va acordar posar 60 llums, a 
la torre del rellotge, per el dia 
2 de novembre, inauguració de 
l’enllumenat, per donar festa i 
relleu per la tal millora pública, el 
Consistori ho troba bé i demana 
que aquesta instal·lació, quedi a la 
Torre per fruir-ne sempre en festes 
assenyalades.
Per aquestes mateixes dades, la 
superioritat, va demanar diners per 
aixecar un monument en memòria 
als soldats i mariners morts en les 
campanyes de Cuba i  Filipines. 
Olesa no hi va contribuir, va excu-
sar-se dient que tenia les arques 
municipals molt eixutes.
Sí va contribuir a les famílies 
que els va arribar el xicot malalt 
d’aquestes guerres, en cinquanta 
cèntims de pesseta cada dia, per 
comprar gallina i poder fer brou. 
De casos així n’hi ha uns quants. 
Terrassa va demanar una quanti-
tat, per ajudar en aquests casos, el 
nostre ajuntament ho va rebutjar, 
dient que si es presenta algun cas 
per ajudar, el Consistori olesà ja 
ho farà, i  va ajudar. Va ser pioner 
en la Seguretat Social, aquesta va 
començar a pagar a la persona que 
treballant havia pres mal, accident 
de treball el 1903-04, el pagament 
dels medicaments no va ser fins 
el 1967. Dades del Ministerio de 
Trabajo.
També ajudava a famílies neces-
sitades per malalties, ajudant en 
cinquanta cèntims ho com a mà-
xim una pesseta, també pagava 
a famílies necessitades,  amb el 
manteniment de pa. De casos com 
aquests se’n llegeixen varis, i tam-
bé vacunes per protegir-se d’epi-
dèmies, el doctor Francesc Carrera 
Lamich, (carrer metge Carrera, 
Carreras està equivocat), qui ho 
arreglarà?, que durant uns anys va 
ser regidor del nostre Ajuntament, 
ho va afavorir en varies vegades.
Lluís Duran i Duran

Jordi Monton
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Correu (cont.)
Monólogo de una tonte-
ría
A cualquiera que le interese la edu-
cación, y digo a cualquiera porque 
no es a todo el mundo.
Cuesta volver a repetir quienes so-
mos, volver a reiterar en unos hec-
hos, denuncias y sucesos ocurridos 
en el centro escolar de nuestros 
hijos, el cuarto CEIP.
Resulta cansino reincidir acerca de 
la situación escolar que sufrimos 
desde hace casi un año, acerca 
de la falta de respeto, la falta de 
principios, de la falta de educación, 
de la falta de expresión, de la falta 
de…dirección del centro.
Pero qué le vamos a hacer, en esto 
consiste el juego, en ser pesados, 
agotadores, tediosos, fatigosos y 
desesperantes hasta el aburrimien-
to, ya que por lo que hemos vivido 
es ésta la única manera para que 
alguien se preste a escucharnos, y 
digo escucharnos, ya no creernos, 
que es otro cantar.
Después de haber intentado ar-
reglar la situación mediante el 
diálogo, que es cómo según los de 
arriba dicen se deben solucionar 
las cosas.
Después de haber actuado de for-
ma correcta, que es cómo los de 
arriba dicen que se debe actuar. 
Después de haber informado y 
demostrado a las diferentes ins-
tituciones y asociaciones acerca 
del funcionamiento de la escuela, 
acciones que según los de arriba 
son por las que se debe optar.
Después de haber silenciado y ta-
pado nuestra propia iniciativa con 
respecto a las demás familias del 
centro, actitud que según los de 
arriba era la mejor que podíamos 
tomar.
Después de seguir las pautas, 
reglas, normativas y deberes que 
según los de arriba era lo preciso 
y exacto así como lo más discreto 
y comedido.
Después de todo esto, nos dis-
culparán los de arriba si les de-
cimos que nos sentimos tontos e 
ingenuos por la tomadura de pelo, 
ya que nuestras conclusiones no 
dejan más cabida que a la duda y 
a la incertidumbre al cuestionarnos 

que:
Quizás es que resulta que la escu-
ela pública no es tan pública.
Quizás estamos equivocados y los 
padres no podemos o no debemos 
velar por la educación y el trato 
para con nuestros hijos.
Quizás es bueno el descuido, la 
ineptitud y la poca profesionali-
dad.
Quizás el denunciar o el hablar o 
el opinar ya no es un derecho de 
todos.
Quizás se ha cambiado la tabla 

de principios morales y vamos 
retrasados.
Quizás padecemos una enferme-
dad psicológica moderna causada 
por la tecnología y decimos lo que 
no vemos y escuchamos lo que no 
oímos.
Quizás se ha perdido la vocación y 
es más importante el letrero pro-
fesional y el manojo de euros (no 
me digas, ¡¡¡todavía no me había 
dado cuenta de eso!!!)

Quizás nuestros hijos ya no pueden 
ser independientes o individuales y 
razonar por ellos mismos.
Quizás es que resulta que tenemos 
que ser todos iguales y decir lo que 
ellos quieren que digamos y ver lo 
que ellos quieren que veamos.
Quizás nuestro deber es dejarnos 
llevar por la marea de los prejudi-
cios y ser mentirosos. 
Quizás los nuevos valores sean el 
egoísmo, la hipocresía y el abu-
so.
Quizás estamos locos y lo inven-

tamos todo.
Quizás ya no tenemos que ha-
blar.
O quizás ya no tenemos que pen-
sar.  

Disculpen ustedes por ésta utopía 
y disculpen también aquellos que 
se sientan por aludidos, pero esto 
es lo que un grupo de padres del 
nuevo CEIP cree y piensa, aunque 
sea cansino y tedioso, porque 

¿Para qué diríamos todo esto teni-
endo ese magnífico centro escolar, 
con esa magnífica dirección y ésas 
magníficas vistas a un futuro pro-
metedor?, menuda tontería.
Grup de pares i mares del quart 
CEIP

Plor per Olesa
Mai m’havia preocupat ni poc ni 
molt la política. Potser per tots els 
anys viscuts amb la por del fran-
quisme.
Estimo la meva terra i el meu po-
ble, però sempre m’ha semblat, en 
la meva ignorància, que jo no podia 
fer-hi res.
No tinc estudis. He viscut com una 
olesana més, treballant i gaudint 
d’un poble que perquè l’estimava 
em semblava meu. N’estava orgu-
llosa! El Casc antic, l’Eixample, el 
parc, la plaça de les Fonts, la plaça 
Catalunya... què n’ha quedat? Ca-
mino per Olesa i no sé on sóc. Que 
heu fet d¡Olesa senyors polítics? 
A qui beneficia aquest creixement 
tan desmesurat? A vostès? Als 
constructors? A tots? A la gent 
d’Olesa segur que no! Olesa no 
té indústria, no tenim gaires fonts 
d’ingressos i ara per acabar-ho de 
adobar s’ha constituït un no equip 
de govern amb uns sous astronò-
mics.
Ja he dit al començament que no 
tinc estudis ni mai m’he posat amb 
les persones que ens governen, 
però és que ara estic molt indig-
nada” Molt!
No hi ha diners per arreglar els 
carrers, ni per la majoria de coses 
que necessita Olesa. S’ha de fer 
préstecs, per què? Per pagar els 
sous exagerats de l’equip de go-
vern. Quina vergonya! No creieu 
que tenim raó d’estar indignats els 
olesans? No... si ho creguéssiu, ja 
no ho farien.
S.V. - Una que estima el seu poble

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

Jordi Monton
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Jordi Monton

Tiene 23 años, es de Olesa de toda la vida y tiene unos impresionan-
tes ojos marrones. Se llama Juana Flores Martínez, es la pequeña 
de tres hermanos y actualmente vive en el centro del pueblo junto a 
su novio, con el que todavía no tiene planes de boda. Le encanta la 
música comercial, es muy conversadora y simpàtica. Es administrativa 
en una empresa de Abrera y pasa los fines de semana entre la playa, 
las compras y pronto se apuntará para bailar sevillanas. Este verano 
no ha tenido vacaciones, pero promete escaparse cualquier fin de 
semana para relajarse y continuar cautivando con su mirada.

La columna de l'Ivan
Els racons de la vergonya

Casa meva es una llar de la que em sento orgullós, com moltes cases 
te aquell racó preferit el meu es un on la llum de la tarda travessa 
la cortina i tinta amb el color que te el blat abans de ser dallat les 
plantes i una cadira que utilitzem per a llegir. Com a totes les cases 
intentes que sempre estigui arreglada i costa molt mantenir-la a 
punt però com a totes les cases, sempre hi ha una habitació dels 
trastos, un racó on la roba s’espera a ser plegada dia rere dia fins 
que aquella tarda t’hi poses.

Doncs be aquí a Olesa hi ha llocs bonics perquè sí, enclavaments 
on pots sentir-te orgullós de passejar i fins i tot de portar-hi a les 
visites, la veritat es que cada cop n’hi ha menys però com les meigas 
haberlas hailas. Ara be, a Olesa també hi ha racons on no portaries 
ni al teu pitjor enemic, racons on fa pena passar, altres on fa por i 
uns terces on fa fàstic. Racons mig abandonats, racons on conviuen 
nens jugant amb vidres trencats, plens de brossa i deposicions es-
pero que canines. Racons o es necessària mà dura per arranjar-los 
i mantenir-los, altres que s’estan deteriorant i oblidant com un vell 
moribund en un hospital al qui ningú va a veure, o pitjor encara, 
llocs sotmesos a tortura patint cada cop que un brètol decideix pintar 
el seu nom en una paret o un desgraciat li dona en gana arrancar 
un banc.

Davant d’això jo em qüestiono, on son les autoritats?, a cas el nos-
tre benvolgut alcalde no viu en aquesta Olesa?, o es que des de la 
balconada es veu tot lluny, petit i bonic?.

Evidentment els responsables de que el brètol de les pintades faci 
el que li rota, no son altre banda que el seus progenitors, si es que 
els coneix, però veient que els pobres pares no poden fer-hi res per 
evitar aquest brot mal crescut, no podem confiar en les autoritats 
per simplement fer aplicar la llei? He de deixar jugar el meu fill al 
parc que hi ha al darrera de l’ajuntament entre burilles de cigarre-
ta, excrements de gos i vidres trencats?. No, evidentment que no, 
no puc i no vull deixar-ho passar. Potser vivim en una decadència 
dels valors però on no arriben els valors que arribin les multes. I 
sincerament podríem començar per multar al propi ajuntament per 
deixar morir i descompondre aquests racons de la vergonya que hi 
ha en aquest bonic poble anomenat Olesa.

Així doncs crec que estic en el meu dret si demano que es recuperi 
la font del roure, que es netegi i dignifiqui el parc de poble sec, que 
es desbrossi la font dels encantats, darrera de Can Llimona, que es 
tanquin els parcs infantils per evitar que els nens surtin i sobretot 
per evitar que els desgraciats l’embrutin, que s’acabin de elevar les 
cruïlles més transitades per vianants. Que es reguli el transit en el 
casc antic donant prioritat als vianants. Si la “piscina” del parc de 
l’estatut a d’estar seca, que es reconverteixi en un immens sorral 
per evitar un caiguda de més d’un metre d’alçada. Ja que algun dia 
tindrem una desgracia.

Animo a tothom que escrigui a aquest periòdic parlant dels seus 
racons de la vergonya, aquells racons propers, aquell banc que fa 
deu anys que esta trencat i ningú la arreglat, aquell racó on cada 
dissabte quinze nois s’ajunten a fumar porros, i a trencar les cerveses 
deixant el carrer impracticable, aquella casa propietat de l’ajunta-
ment on nomes es crien les rates, tots aquells racons on Olesa ja 
fa temps que ha perdut la lluentor, denuncieu perquè nomes així 
ens faran cas.

Gràcies.
Ivan Carreira
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L’agenda del setembre
Fins al 31 de desembre
Exposició “60 anys de teatre amateur”, so-
bre els 60 anys d’història de teatre amateur 
a la UEC d’Olesa: actors, tramoies, col-
laboradors i obres de teatre. Al local de la 
UEC, Vall d’Aran s/n.

Diumenge 2
Aplec a l’ermita de Sant Salvador de les 
Espases. A les 10.30 h., celebració de l’eu-
caristia, actuació dels acordionistes Pep i 
Maria Domènech i concurs de poesies. 
Organitza: Amics de Sant Salvador de les 
Espases

Divendres 7
Inauguració de l’exposició d’aquarel·les de 
Màrius Carretero. Fins el 23 de setembre, 
a la Casa de Cultura.

Dissabte 8
“Cinemondo”, concert de música de pel-
lícules il·lustrat amb imatges, un original 
espectacle per a tots els públics a càrrec de 
Lisboa Zentral Cafè. A la plaça de l’Ajunta-
ment, a les 22 h.

Festes del Poble Sec, organitzat per l’as-
sociació de veïns del barri.

Diumenge 9
XIV Trobada de Puntaires, al carrer Alfons 

Sala. De 17 a 20 h., organitzat per l’Escola 
d’Arts i Oficis.

Festes del Poble Sec, organitzat per l’as-
sociació de veïns del barri.

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa i tradicional arborament de la se-
nyera. A la plaça de l’Ajuntament, a les 20 
h. Organitza: ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 10
Festes del Poble Sec, organitzat per l’as-
sociació de veïns del barri.

Dimarts 11
Inauguració de la nova seu dels Gegants 
d’Olesa. A la plaça dels Països Catalans. 
Des de les 10 h., xocolatada per a tothom, 
plantada de colles geganteres, ballades de 
gegants, inauguració oficial de la Seu, pae-
lla per a tothom, tallers infantils i l’actuació 
d’un grup de música.

Festes del Poble Sec, organitzat per l’as-
sociació de veïns del barri.

XXI Fira de Jocs de La Xarxa, amb l’anima-
ció de Ramón Romà. Al parc municipal, a 
partir de les 17.30 h.

Animació infantil a càrrec de Rah-mon 
Roma. Al parc municipal, a les 19 h.

Cantada d’havaneres amb el grup Els Pi-
rates i rom cremat per a tothom. Lectura 
del manifest de l’11 de Setembre, diada 
de Catalunya. A la plaça de l’Ajuntament, 
a les 20.30 h.

Dimecres 12
Curs de formació, organitzat per l’Asso-
ciació de voluntaris d’Olesa. A la Casa de 
Cultura, a les 17 h.

Dijous 13
Conferència “Les fosses del silenci” a càrrec 
de Jordi Creus, llicenciat en Història per la 
UB i des de fa dos anys i mig director de 
la revista Sàpiens. Una xerrada per saber 
sobre les fosses comunes dels morts durant 
la Guerra Civil i la postguerra. A la sala 
polivalent de la Biblioteca, a les 19 h. 

Divendres 14
Hora del Conte: “Per què?” amb l’Espina de 
la Sardina: una nena es passa el dia fent 
aquesta pregunta. Els seus pares estan 
desesperats, però gràcies a ella passarà 
un fet excepcional. A les 18 h., a la Bibli-
oteca.

Conferència “Els goigs com a ètica sagrada 
local”, a càrrec de Josefina Roma, Universi-
tat de Barcelona. A les 18.30 h., a la Casa 
de Cultura. Organitza: Arxiu parroquial
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Festes del Collet de Sant Joan, organitza-
des per l’associació de veïns del barri.

Dissabte 15
Projecció de la pel·lícula “El Coronel Ma-
cià”, de Josep Maria Forn, amb Abel Folch, 
Marta Marco, Molly Malcolm i Fèlix Pons, i 
la participació d’extres de la comarca del 
Baix Llobregat. A l’auditori de la Casa de 
Cultura, a les 18.30 h.

XV Aniversari de la colla de diables Custus 
Ignis, i inici del correfoc a la plaça de l’Ajun-
tament. A les 21 h. El concert començarà 
a les 22.30 h.

Festes del Collet de Sant Joan, organitza-
des per l’associació de veïns del barri.

Diumenge 16
Festes del Collet de Sant Joan, organitza-
des per l’associació de veïns del barri.

Dimecres 19
Curs de formació, organitzat per l’Asso-
ciació de voluntaris d’Olesa. A la Casa de 
Cultura, a les 17 h.

Divendres 21
Club de lectura general “Cien años de so-
ledad”, de Gabriel García Márquez. A les 
18.45 h., a la Biblioteca.

Obra de teatre “Ells i elles”, a benefici de 
l’Associació prodisminuïts Santa Oliva (di-
recció: Josep Font). A la UEC, a les 22 h.

Dissabte 22
Festes de Sant Pere de les Llumbreres, 
organitzades per l’associació de veïns de 
l’urbanització.

Obra de teatre “Ells i elles”, a benefici de 
l’Associació prodisminuïts Santa Oliva (di-
recció: Josep Font). A la UEC, a les 22 h.

Diumenge 23
Obra de teatre “Ells i elles”, a benefici de 
l’Associació prodisminuïts Santa Oliva (di-
recció: Josep Font). A la UEC, a les 18 h.

Dimecres 26
Curs de formació, organitzat per l’Asso-
ciació de voluntaris d’Olesa. A la Casa de 
Cultura, a les 17 h.

Divendres 28
Correllengua 2007, durant tot el dia, als 
carrers de la vila.

Dissabte 29
Correllengua 2007, durant tot el dia, als 
carrers de la vila.

Inauguració de la XIX Exposició d’Artesa-

nia. A les 19 h. a la Casa de Cultura. Fins 
al 14 d’octubre, organitzada per l’Escola 
Municipal d’Arts i Oficis.

Festa dels nascuts l’any 1967 i celebra els 
teus 40 anys! A la UEC, a les 21 h. Data 
límit d’inscripció: 15 de setembre.

Diumenge 30
Correllengua 2007, durant tot el dia, als 
carrers de la vila.

XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa, orga-
nitzat per la UEC. Representació de “No es 
tan fácil” de Paco Mir, amb el grup Kòmix 
de La Garriga.

Teatre de llum negra: “Cau per unicorn” 
amb Eureka. A les 17.30, a la Passió. Or-
ganitza: Xarxa.

FEN 75 ANYS
VINE A CELEBRAR-HO AMB NOSALTRES AL MERCAT.

Dilluns 24
Inauguració del programa d’actes per commemorar el 75è aniversari 
del Mercat Municipal. A les 18 h. a la plaça Catalunya. Homenatge al 
paradista més antic.

Dimarts 25
Concurs de cuina tradicional cuinada al Mercat Municipal. A les 17 h.

Dimecres 26
Sorteig de sopars a clients. A les 13 h.

Dijous 27
Xocolatada popular i animació. A les 17 h.

Divendres 28
Butifarrada popular. A les 20 h.

Cantada d’havaneres pel grup “Els pirates” i rom cremat. A les 21 h.

Dissabte 29
Despertar amb tambors. A les 9 h.

Traca final de Festa. A les 13 h.

Anem a sopar amb el Mercat Municipal.  A les 21 h.

Plaça Catalunya, 1
Telefon: 93 778 02 49
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Esport olesà
Olesa-Espanyol
El CB Olesa ocuparà la plaça que 
ha deixat vacant l’UB Barça a la 
Lliga Femenina gràcies a l’ajuda 
econòmica del RCD Espanyol, que 
es convertirà en el patrocinador 
principal del club del Baix Nord 
durant les tres properes tempo-
rades. Malgrat convertir-se en el 
patrocinador principal del club del 
Baix Nord, l’Espanyol no va dema-
nar cap modificació en els colors 
dels equipatges o en l’escut de 
l’equip femení del CB Olesa. No-
més canviarà la denominació de 
l’equip de Lliga Femenina, que es 
passarà a dir CB Olesa-Espanyol. 
L’equipació només portarà un petit 
logotip o un lema que faci evident 
la col·laboració de l’Espanyol.

Bàsquet
La jugadora serbia Brankica Had-
zovic és la nova incorporació el CB 
Olesa Espanyol per la temporada 
2007/08. La jugadora exterior de 
172 d’estatura i 26 anys ha jugat al 
KK Hemofarm Vrsac´01, ZKK Bijel-
jina´02, DKSK Miskolc húngar du-
rant tres temporades (03,´04,´05) 
i amb el PBC CSKA Sofía búlgar 
la última temporada. En competi-
ció europea promitjà 6.38 punts, 

3.13 rebots, 2.88 assistències i 
1.63 recuperacions en 32 minuts 
de mitja. Amb la seva arribada a 
la plantilla, el tècnic olesà Lucas 
Mondelo ja disposa dels fitxatges 
de la catalana Sandra Gallego, la 
croata Tina Lelas y la nord-ameri-
cana Willingham

Diana
El Camp de Tir amb Arc Agustí 
Valls va acollir a finals de juliol, el 
8è Memorial Agustí Valls i el 10è 
Campionat de Catalunya per a 
discapacitats físics. En el campio-
nat paralímpic el vencedor en arc 
recorbat va ser Josep Lluís Ama-
dor després d’una primera sèrie 
molt ajustada entre ell, Francesc 
Sánchez i Sergi Llamas, segon i 
tercer, respectivament. El quart 
lloc va ser per a Domènec Paloma. 
Pel que fa al Memorial Agustí Valls, 
els arquers de l’Olesa van fer una 
gran actuació, en estar tots per 
sobre dels 500 punts.

El grec
El tècnic olesà Josep Segura enceta 
la seva segona temporada a la lliga 
grega, aquest any a l’Olympiacos, 
després de l’experiència de l’any 
passat a l’AEK d’Atenes de Serra 

Ferrer. Després de trencar el com-
promís amb aquest equip, amb el 
qual encara tenia un any de con-
tracte, és el segon entrenador del 
campió de lliga, i ajudant principal 
de Takis Lemonis, que substitueix 
al noruec Trond Sollied des del 
desembre passat.
Segura va arribar a Grècia després 
dels inicis a l’EFO 87 i al CF Olesa, 
del qual va ser primer entrenador. 
En aquest moment va entrar a for-
mar part del cos tècnic del futbol 
base del Barça, on va ser vuit tem-
porades i va coincidir amb Llorenç 
Serra Ferrer. 
 
Campió
El pilot olesà Adrian Araujo va ser 
el vencedor de la cursa del Cam-
pionat de Catalunya de Velocitat 
en la categoria d’extrem. L’olesà, 
que competeix amb una Yamaha, 
es va imposar en Supersport sen-
se cap mena de problemes, ja que 
va superar amb més de mig mi-
nut de diferència el seu immediat 
competidor, el pilot David Aguilera 
(Kawasaki).

Open català
L’atleta Marcos Fernández es va 
proclamar campió de l’Open de 

Catalunya de Powerlifting que es 
va disputar a Olesa el passat juliol. 
En la categoria femenina, la ven-
cedora va ser la local Isabel Ruiz, 
que, a més, ha estat seleccionada 
per participar del Mundial Màster 
de Txèquia que tindrà lloc el mes 
d’octubre vinent i on, a més, té 
moltes possibilitats de pujar al 
podi.

Mountain bike
El cap de setmana del 7 i 8 de ju-
liol es van celebrar al poble gironí 
de Sant Hilari Sacalm els campio-
nats de Catalunya de bicicleta de 
muntanya. El dissabte va ser el 
torn de la modalitat de rallye en 
la que van participar els olesans 
de l’equip Morenito-Mobles Colon 
de Terrassa, David Gonzalez i en 
Sergio Portela. El circuït era de 8,7 
kms força dur i espectacular ja que 
transcorria gairebé en la seva to-
talitat per dintre del bosc i a on hi 
havia força corriols, tant de pujada 
com de baixada sent alguns trams 
d’aquesta molt dificultosos per la 
tècnica i inclinació que obligava a 
molts ciclistes a baixar de la bici-
cleta per  poder-los fer sense posar 
en perill la seva integritat física.
Els primers en sortir varen ser 



1108640

08640

totes les categories de fèmines, 
els cadets i els màsters 40 i 50, 
on participava en David González 
,que per la calor intensa que feia 
a la tarda, la duresa pròpia del cir-
cuit i el fet que hagués de fer una 
volta més del que habitualment fa 
en les altres curses va patir molt, 

sobre tot la volta final, però va 
poder acabar la cursa, cosa que 
molts no van poder, i ho va fer en 
un meritori 12è lloc en la categoria 
de màster 40.
Més tard van sortir els elits, sots 23 
i 21 i els màster 30, on participava 
en Sergio Portela, que com el seu 

company va patir molt agreujat per 
una mala digestió, tot i això va aca-
bar en el lloc 14è de la categoria 
màster 30.
El diumenge es va disputar la mo-
dalitat de descens on els olesans 
van obtenir uns magnífics resul-
tats. En fèmines elit, la resident 

a Olesa, Mireia Boscà de l’equip 
santacruz va fer 2à i en la categoria 
d’elit masculí l’olesà Manel Escoda, 
que corre per la botiga Power Bike 
Olesa va finalitzar en la 5è posició 
final.



12 08640

08640

Guaita!

Jordi Monton

Ay, ay, ay, no quiero ni mirar para arriba, porque parece que si 
uno mira esta caseta, comenzaría a tambalear y podría ocurrir 
lo peor. Pero aún es peor entrar a esa caseta y trabajar allí den-
tro... ¡¡¡qué peligro por favor!!! No conozco a los trabajadores 
de estos bloques de detrás del Lidl, que deben sufrir cada vez 
que tienen que entrar a firmar papeles, a consultar al patrón, 
a revisar sus herramientas... Esta foto fue inspirada en un cor-
reo de lectores de Antonio Rudilla que nos alertó de este grave 
riesgo expuesto al que más mala suerte tenga.
Ojalá que estas líneas sirvan para que alguna autoridad res-
ponsable de la obra, del municipio o de algún sindicato se haga 
cargo de esta irresponsable situación y la solucione a la bre-
vedad. Espero que estas líneas no lleguen demasiado tarde a 
quienes las tengan que leer.

Jordi Monton
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Qüestionari Proust

Jordi Monton

En la esquina de Arquebisbe Ramón Torroella i Miquel Coll i 
Alentorn (Els Closos) Jesús Poyato Romero (54 años, Córdoba) 
convirtió un terreno comunitario descuidado en la única zona 
ajardinada de semejantes dimensiones en el pueblo. Y todo a 
base de su propia imaginación y esfuerzo. En esta zona comu-
nitaria que comparten dos bloques de pisos, Jesús mantiene, 
prácticamente solo, una gran variedad de plantas, flores, árbo-
les frutales y actualmente una pareja de conejos. No hay otra 
zona comunitaria igual en el pueblo. A pesar de que algunos 
vecinos se han quejado, la mayoría lo felicita por su trabajo y 
lo alientan a continuar. La vida de este profesor de escuela no 
ha sido simple: su mujer tiene fibromialgia; hace poco su hijo 
de 22 años se mató en un accidente de tráfico; su otro hijo 
padece de esclerosis múltiple. Actualmente, crían a su único 
nieto y se ocupa de embellecer este terreno del que nadie se 
había ocupado hasta ahora. Enhorabuena!
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Jordi Monton

¿Cuál el defecto propio que 
más deploras?
Que prefiero hacerme daño a 
mí mismo que hacerle daño a 
otros.

¿Y en los otros?
La falta de comprensión

¿Cómo te gustaría morir?
Sin padecer, sin sufrir.

¿En que te reencarnarías?
En la misma persona que soy 
yo.

¿Qué personaje histórico 
elegirías?
Julio Iglesias.

¿En qué ocasiones mientes?
Cuando digo una mentira, me 
enganchan siempre, sobre todo 
mi mujer.

¿Cuál es tu mayor miedo?
Tener que enterrar a otro hijo 
mío cuando tendría que haber 
sido al revés.

¿Qué personas le inspiran 
mayor menosprecio?
Mi propia familia, mis padres y 
mis hermanos.

¿Cuándo y donde ha sido más 
feliz?
En todo sitio, pero hasta antes 
de perder a mi hijo.

¿Cuál fue tu mayor logro?
Haber sido un maestro muy 
competente y querido por to-
dos.

¿Cuál es tu pasatiempo fa-
vorito?
La zona ajardinada de debajo de 
mi piso, en la que trabajo todos 
los días.

¿Cuál es la cualidad que más 
aprecias de una mujer?
Que sea comprensiva

¿Qué es lo que más admiras 
de tus amigos?
La colaboración y su ayuda.

¿Qué cambiarías de Olesa?
Olesa es un pueblo que ha evo-
lucionado un poco, pero en com-
paración con los de alrededor, 
ha quedado un poco desfasado 
y atrasado, sobre todo en los 
servicios.

Jordi Monton
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Per molts anys !
Ainhoa Gallego Rendon (4), Alberto García Sánchez (18), Alberto José Figueredo Campones (28), Ana Artiles Tejero (15), Angeles Muelas 
Enrique (67), Anna Martín Bacarisas (31), Antonia Sánchez Torrado (47), Antonio Flores Caparrós (82), Antonio Heredia Luque (50), Can-
dela Gigena Boulocq (2) Carlos Mangas Soldado (13), Cristina Pérez Artero (30), Dani Chico Cruz (18), Dani Vicente Hernández (29), Daniel 
Maestro Martínez (51), David Ayala (26), Eduard Cristiá Llongueras (76), Elies Valldeperas Costa (60), Emma Forn (12), Encarna Castillo Alcalá 
(38), Enric Termens, Espe Piñeyro (40), Eulalia Mestres Escudé (39), Feliciano García (33), Fermín Lejarcegui Martínez (56), Francesc Pérez 
Manyà (24), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (73), Jordi Sibina Egea (22), Lourdes Caamaño Pastor (42), Magda 
Graells Casals (67), Mar Purull Zuñeda (7), Marc Batista Rodríguez, Marina Segura González (15), Marta Tejero Sánchez (18), Matilde Teruel 
Marin (56), Mercè Ausió (71), Mercè Dalmases Alonso (19), Mercè Jou (45), Mercedes Rubio Cruz (39), Miriam Ferrer Ruiz (22), Montserrat 
Bayona Termens (50), Montserrat Pons Guillamón (87), Montserrat Riera Rey (41), Nati Cambronero García (48), Noemí Miralles Roca (30), 
Núria García Orte (24), Ramón Subinyà Amat (25), Raquel Caamaño Muñoz (20), Rosa Maria Domènech (59), Rosa Mata Alavedra (79), 
Rubén Pérez García (24), Rut Montes Grau (3), Sandra Maestro Caamaño (26), Sarai Lejarcegui Oller (27), Teresa Gil Termens (43), Toni 
Prieto Vázquez (35).

Aclariment: El mes d’agost han fet anys: Kiku Pujol (25), Judit Toledo González (19), Ingrid Moragas Margarit (19), Juan Carlos Pérez Balsera 
(44), Núria Soriano Sevilla (6) i Ana María Sevilla Guevara (40).

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 772 94 36, al mòbil 635 810 173, o enviar-nos un correu 
electrònic a periodic08640@hotmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i es gratuït. Si vols que surti publicada una 
foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

REX:una preciosida de perro es joven, tendra unos seis o siete meses es muy juguetón 
buscamos una familia para el que los quiera y cuide, como ves tiene mezcla de pastor 

alemán se encontro perdido, es ideal para casa con patio o algo 
de terreno donde el pueda correr su caracter es muy bueno.

Pecas es una gata muy cariñosa, tiene cuatro meses esta
vacunada y desparacitada dentro de dos meses se 

esterilizara no le gusta estar sola,busca la compañia de la gente 
por este motivo  necesita una familia que la quiera mucho y la 

cuide si tú quieres adoptarla ponte en contacto con la asociación 
acaima, se entrega con contrato y se hace seguimiento.

Para más información, contactar al 656 662 251.



1508640

Empreses i serveis

Classificats
Treball
Mosso o dona de neteja per a la neteja d’instal-
lacions; mecànic/a d’automòbils; empleats/des 
de serveis administratius per l’atenció telefò-
nica, control d’estocs i albarans; pintors/ores 
d’edificis i construccions; treballadors/ores de 
la forja de metalls i de la fabricació i l’ajustat-
ge d’eines i peces metàl·liques; operador/ora 
d’ordinador  per donar suport tècnic al de-
partament de traduccions, instal·lar software, 
preparar comptatges amb eines internes so-
bre les que rebrà formació; agent comercial 
(viatjant/a, corredor/ora de plaça); empleats/
des de serveis administratius per la recepció 
de comandes, atenció als clients i organització 
de lliuraments de material. 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.

La merendola
En junio pasado inauguró esta croissanteria ubicada en Colón 131, muy cerca 
de la escola Montserrat. El local es muy amplio, con espacio para cochecitos de 
bebés y con una original zona infantil de juegos de acceso libre para los clientes. 
El horario es de 8 a 13 y de 15 al cierre.

Farmàcia
La tradicional farmàcia Matas ha acabat les obres de remodelació del seu local i 
ara als clients podran gaudir de més espai per a la seva atenció i per participar 
de les conferències de salut que organitzen mensualment. A més a més, a la 
farmàcia els pacients que es realitzin anàlisis de sang o de pell podran tenir un 
seguiment de la seva evolució. La farmàcia compta amb noves línies de productes 
de cosmètica i la possibilitat de que els clients vegin molts dels productes a la 
venda. El horari d’atenció es de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h. i de 16.30 
a 20 h. i els dissabtes, de 9 a 13.30 h.

Arts i oficis
Fins al 21 de setembre estarà oberta la matricula pels cursos anuals i monogràfics 
que comencen a l’octubre: Art: Art Infantil, Art Juvenil, Taller d’Art, Dibuix Ar-
tístic, Pintura Artística, Arts aplicades, Taller d’enquadernació artística; Idiomes: 
Anglès, Francès, Alemany i Italià; Noves tecnologies: Ofimàtica bàsica, Ofimàtica, 
Ofimàtica Infantil, Comptabilitat Bàsica - Contaplus/Facturaplus, Mecanografia, 
Edició de fotografia digital (Photoshop), Edició de Video digital (Studio 9); Cuina 
i pastisseria: Cuina Bàsica, Taller “Arrossos”, Taller “Cuina senzilla per lluïr-se”, 
Pastisseria; Artesanies: Puntes al coixí, Aprofita els retalls (Patchwork), Tapissos, 
Art tèxtil; Recursos personals: Taller de Narrativa, Vesteix la taula, Comunica’t 
amb eficàcia. Inscripcions: De dilluns a divendres de 17 a 21 h. a la secretaria 
de l’escola (Parc Municipal). Per a més informació podeu visitar la pàgina web: 
www.artsioficis.cat o podeu telefonar al 93 778 1341.

Personal sanitari no titulat per atendre a gent 
gran amb diverses patologies; peons per a la 
reparació, muntatge i embalatge de bobines; 
empleats/des de serveis administratius per la 
facturació de comandes, introducció de dades a 
l’ordinador, control d’estocs i comandes a prove-
ïdors; agent comercial (viatjant/a, corredor/ora 
de plaça); carregador/ora de magatzem; agent 
de contractació immobiliària; lampista. Depar-
tament de Promoció Econòmica, c/ Salvador 
Casas, 28-32 (l’Era), de dilluns a divendres de 
9.30 a 13 h i dijous a la tarda de 16 a 19 h.

Diversos
Venc televisor Samsung gran seminou. Con-
tactar amb Mat al tel: 93 778 1640.

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

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

Vendo piso en el centro de Olesa, 4 habita-
ciones, amplio salón, balcón, todo reforma-
do. Precio: 42.500.000 pesetas. Tel: 93 775 
7918.

Es ven: portabebè (passeig i cotxe) i cot-
xet 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 Bernat, 3 habi-
taciones, baño, balcón, todo exterior, parquet, 
bomba de calor. Agencias abstenerse. Precio: 
34 millones de pesetas. Contactar a: Sergio, 
al tel: 650 521 476.

Se necesita chicas/chicos para repartir folle-
tos, revistas, periódicos, etc. Zonas: Olesa 
y Esparreguera. Contactar al tel: 690 283 
852.

Vendo piso en La Central, amueblado, aire 
acondicionado, bomba de calor, tres habitaci-
ones, un baño, cocina. Inmejorable. Tel: 666 
602 173. Preu: 37.500.000 pessetes.

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

Es traspassa bar-restaurant molt cèntric, en 
ple funcionament, condicions immillorables. 
Tel: 93 778 5799.

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.

08640

COMERCIAL
ES NECESSITA COMERCIAL 

AMB EXPERIENCIA 
ZONA ESPARREGUERA 

FLEXIBILITAT DE HORARIS
CONTACTAR AMB

EL TEL. 690 28 38 52
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