
08640
Portada:  25 anys del Ferrà i Esteva

Periòdic mensual d’Olesa de Montserrat - Novembre 2007 / any 4 / número 34

08640 és un periòdic mensual, gratuït i d’àmbit local. Redacció i coordinació: 
Bàrbara Boulocq i Fernando Gigena. Disseny i maquetació: Eduard Llimona. Fo-
tografies: Jordi Monton Bonet. Dipòsit legal: B-42490-2004. ISSN: 1886-9866. 
Distribució: Olesa de Montserrat. Edició: 10.000 exemplars. Imprès a Imprintsa 
Impressions Intercomarcals S.A. Per adreçar-nos qualsevol informació i contractar  
publicitat ho podeu fer a través de l’adreça electrònica: periodic08640@hotmail.com, 
correu08640@hotmail.com, al tel/fax: 93 772 94 36, o als mòbils 635 810 173 i 
690 283 852. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels 
continguts d’aquesta publicació amb fins comercials o publicitaris. Els productes i 
serveis anunciats són autoritzats per les mateixes empreses i botigues anunciants. 
L’equip de redacció no es fa responsable de les opinions expressades en aquesta 
publicació. Tancament de recepció d’anuncis i informació: el dia 22 de cada mes.

www.per iod ic08640 .com

Esport olesà
Tennis taula: es trenca 
la ratxa negativa

La Pubilla

Qüestionari Proust
“Sempre somnio en co-
lors, vaig cap a algun 
lloc però sempre em 
perdo...”

Correu
S’ha embargat l’Ajun-
tament?

Correu
La realitat supera la fic-
ció a la nostra estimada 
i maltractada Olesa...

L'Informatiu
"Olesa va viure una 
època de molta vio-
lència..."

Dibuix de Carles Font



Farmàcies de guàrdia  -  Novembre 2007
dijous, 1 - ALAVEDRA
divendres, 2 - BERENGUER
dissabte, 3 - LEY
diumenge, 4 - LEY
dilluns, 5 - MATAS
dimarts, 6 - ABELEIRA
dimecres, 7 - ALAVEDRA
dijous, 8 - BERENGUER
divendres, 9 - LEY
dissabte, 10 - MATAS

ABELEIRA: c/ COLON, 95 - Tel 93 778 70 79
ALAVEDRA: c/ SANT PERE, 27 - 93 778 72 34

BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - 93 778 01 86
LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - 93 778 10 36

AVÍS: Servei de guàrdia de 10 de la nit a 9 del matí NOMÉS URGÈNCIES AMB RECEPTA MÈDICA

L’informatiu

0864002

Editorial

08640

diumenge, 11 - MATAS
dilluns, 12 - ABELEIRA
dimarts, 13 - ALAVEDRA
dimecres, 14 - BERENGUER
dijous, 15 - LEY
divendres, 16 - MATAS
dissabte, 17 - ABELEIRA
diumenge, 18 - ABELEIRA
dilluns, 19 - ALAVEDRA
dimarts, 20 - BERENGUER

dimecres, 21 - LEY
dijous, 22 - MATAS
divendres, 23 - ABELEIRA
dissabte, 24 - ALAVEDRA
diumenge, 25 - ALAVEDRA
dilluns, 26 - BERENGUER
dimarts, 27 - LEY
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Algú em va dir una vegada que no 
li agradaven els natalicis, perquè el 
dia que celebrava l’aniversari del 
seu naixement no significava gens 
per a ell, ja que d’un dia a l’altre no 
canviava gens en la seva vida, no 
era ni més jove ni més vell, sinó que 
el seu creixement i maduresa estava 
més relacionat amb un procés en 
el temps i no un canvi radical de 
24 hores.

En el nostre calendari, solem trobar-
nos amb “el dia internacional de...”, 
el “dia pels drets de...”, la “setmana 
de...”, el “dia nacional de...”, la “jor-
nada per la...”, i més dates comme-
moratives, al·lusives o recordatorias 
d’un fet històric que cobra rellevàn-
cia en l’actualitat, aniversaris que 
ens fan reflexionar sobre el tema 
en qüestió, o dies preestablerts per 
a celebrar o recordar alguna cosa 
en particular. 

Tots aquests dies serveixen perquè 
es centralitzin anualment tots els es-
forços dedicats sobre aquest tema, 
s’analitzi, reflexioni, es parli en els 
mitjans de comunicació, al carrer, 
però arriba el dia de l’endemà, i en 
la majoria dels casos, la flama de la 
memòria comença a apagar-se.

És interessant que anualment exis-
teixin aquestes dates, per exemple 
el pròxim 25 de novembre on es 
commemora el Dia internacional 
contra la violència de gènere. Es-
panya és un dels països amb major 
índex de casos de violència d’aquest 
tipus i són moltes les associacions 
i particulars que treballen per a in-
tentar mitigar aquest flagel. 

De totes maneres, no cal deixar 
de treballar els altres 364 dies de 
l’any. La violència en qualsevol dels 
seus aspectes (racista, xenòfoba, de 
gènere, verbal, física, psicològica, 
etc.) deixa conseqüències inesbo-
rrables en qui la pateixen i és, ata-
cant les causes que la generen, on 
vam començar a desfer camí de les 
solucions per a aquests conflictes. 
No ens oblidem que cada dia podem 
fer una mica contra la violència, un 
problema que ens ocupa a tots i 
que vivim molt de prop en aquesta 
societat. 

Inspecció
Els mesos d’octubre i novembre, la Re-
gidoria de Sanitat i Consum i Polítiques 
d’Igualtat està realitzant una campa-
nya d’inspecció sanitària als bars, 
restaurants, menjadors col·lectius i al 
Mercat Municipal.

TET
EL programa municipal de Transició 
Escola Treball (TET), s’ha presentat al 
llarg de la setmana del 15 al 21 d’Oc-
tubre a tot el municipi d’Olesa amb 
diferents actuacions dirigides a entitats 
públiques i privades  relacionades amb 
l’àmbit d’empreses, entorn  educatiu 
i associacions, així com a famílies i 
població d’Olesa en general. Per una 
altra part, els 230 joves que enguany 
finalitzaran l’Ensenyament Secundari 
Obligatori han participat d’una activi-
tat on els principals protagonistes han 
estat ells que han pogut demanar al 
TET, tot allò que pensen que és neces-
sari conèixer i disposar per assolir els 
propis objectius.
El TET ofereix també activitats i suport 
tècnic a les famílies i tutors a l’hora 
d’escollir la professió,els estudis o tro-
bar la feina que més s’ajusti a les ca-
racterístiques i objectius de cada jove. 
Gràcies al treball transversal dels de-
partament que participen del TET, des 
de l’1 de juny data d’inici del programa 
i fins el moment, 44 joves han rebut 
atenció directa i personalitzada.
El TET és un programa que treballa 

en Xarxa a nivell Supramunicipal en la 
Comarca del Baix Llobregat i es coor-
dina per la Diputació de Barcelona i a 
Olesa es localitza al c/Salvador Casas 
28-32 baixos. Per a més informació, el 
telèfon és: 93 778 66 86.

Festes
Les festes locals de l’any vinent seran 
el 10 i el 25 de juny, aquesta última 
en lloc del dia 23, després de que les 
associacions comercials de la vila van 

demanar que fos el dimecres 25 per 
no perjudicar les vendes.

Calendari 2008
La primera setmana de desembre sorti-
rà a la venda el Calendari 2008 produït 
i realitzat per l’equip d’aquest periòdic 
i amb l’objectiu de recaptar fons per a 
l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. 
Aquest calendari té com a particula-
ritat principal la participació d’olesans 
i olesanes fotografiats en diferents 
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llocs simbòlics del poble. El calendari 
es podrà comprar a 5 € en botigues i 
institucions d’Olesa i també es podrà 
reservar al tel. 93 772 94 36.

Biblioteca
La directora de la Biblioteca, Àngels 
Migueles Sarri deixarà el seu càrrec a 
partir d’aquest 5 de novembre, des-
prés de quatre anys i mig a Olesa. 
Bona sort!

Passos subterranis
L’Ajuntament vol millorar la seguretat 
als passos subterranis que hi ha per 
sota de la via dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, i ha trobat com a solució 
la instal·lació de punts de llum antivan-
dàlics. Les nombroses bretolades que 
pateixen aquests passos subterranis 
han fet que la gent sigui reticent a 
utilitzar-los, especialment a la nit, ja 
que la trencadissa de fluorescents fa 
que els passos estiguin pràcticament 
sempre a les fosques, amb la insegu-
retat que això genera. 

Llibre
Els olesans i olesanes, i tothom que 
ho desitgi, ja tenen al seu abast un 
nou recurs per conèixer una part de 
la història d’Olesa: la monografia “La 
violència d’uns i altres. La repressió de 
la guerra i la postguerra 1936-1945. El 
cas d’Olesa de Montserrat”, escrit per 
l’historiador Oriol Dueñas Iturbe. El 
llibre s’ha editat en el marc d’un grup 
d’estudi universitari. Segons Dueñas, 
Olesa va viure una època de molta vi-
olència en comparació amb la resta de 
Catalunya i que en un poble petit, com 
era l’any 36 Olesa, van barrejar-se els 
problemes i conflictes personals amb 
l’enfrontament entre la nova classe 
obrera i la burgesia.

Vénen els mossos...
Quan estiguis llegint aquesta notícia, 
segurament ja hauran desembarcat els 
Mossos d’Esquadra a Olesa. El desple-
gament d’aquest cos de policia (des 
de l’Àrea Bàsica de Martorell) suposa 
la pèrdua de la funció de seguretat 
ciutadana de la Guàrdia Civil.

Curs
El passat 23 d’octubre es va celebrar 
el Curs de Manipuladors d’Aliments, 
impartir per COBAC i organitzat per la 
Regidoria de Sanitat i Consum. Per al 
novembre, aquesta Regidoria proposa 
un Curs de Aromateràpia, a càrrec de 
Filo Quesada, durant els dies 5, 7, 12, 
14, 19, 21, 26, 28 de novembre de 
9.30 a 11 h. Per a més informació, 
contactar amb l’Ajuntament, tel: 93 
778 0050, int. 2224.

Natura
Revolució Verda/Joves d’Olesa ha en-
tregat el passat 17 d’octubre les més 
de 250 signatures que s’han recollit en 
poc més de tres dies, en el marc de la 
campanya “En defensa de la pagesia, 
la natura i el territori”. Adjuntades con-
juntament amb el manifest i una carta 
dirigida a l’Alcalde Jaume Monné i a la 

resta de l’equip de govern, l’entitat ha 
exigit el compliment dels quatre punts 
fixats, un dels quals n’és el posiciona-
ment a favor de l’ampliació del Parc 
Natural per part de tot l’Ajuntament.
La recollida de signatures, però, no 
acaba aquí ja que Revolució Verda 
ha decidit allargar el període ja que 
hi hagut moltes persones que s’han 
adreçat a l’entitat manifestant que no 
havien pogut fer efectiu el seu suport a 
la campanya. A més, dels quatre punt 
exigit en el manifest se’n recullen tres 
que fan referència a l’impuls de l’acti-
vitat agrícola al terme municipal, pel 
que la recollida de suport
a aquesta iniciativa segueix sent vàlida 
i manté el seu sentit i funcionalitat.
Totes aquelles persones interessades 
en donar el seu suport ho poden fer a: 
l’Ajuntament, Casa de Cultura, Biblio-
teca, Bar Les Fonts i Neo Natura.

Ferrà i Esteve
En el marc del 25º aniversari del Ferrà 
i Esteve, el passat 31 d’octubre es va 
realitzar la festa d’inauguració amb la 
presència de representants de diferents 
sectors escolars que intervenen i han 
intervingut al Ferrà. A les properes edi-
cions del 08640, s’informaran de la resta 
d’activitats proposades per l’escola.

Institut
La Regidoria d’Educació informa que 
l’IES Daniel Blanxart dóna la possibili-
tat, per vacants, de cursar parcialment 
els estudis d’Administració i Finances 
de Grau Superior, una vegada ha fi-
nalitzat el procés de matrícula dels 
cicles formatius. Aquests cursos par-
cials estan destinats a persones que 
vulguin fer un reciclatge d’alguna de 
les matèries i/o a aquelles persones 
que el seu treball no els permet fer-ho 
en cursos complets. 

Cursos
El passat 22 d’octubre va començar el 
curs d’Auxiliar d’Infermeria en geria-
tria amb 16 alumnes i un total de 454 
hores, i el dimarts 23 el va fer el d’In-
formàtica de l’usuari amb 16 alumnes 
i un total de 234 hores. Aquests són 
dos dels quatre cursos de formació 
professional ocupacional atorgats a 
l’Ajuntament d’Olesa per aquest any 
2007. Aquests cursos estan gestionats 
des de l’Àrea de formació del Servei de 
Promoció Econòmica i subvencionats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Fons Social Europeu i estan adreçats 
a persones en situació d’atur.

Jordi Monton

Jordi Monton
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Correu
Gossos
Ratifico i em solidaritzo amb la Núria Llonc 
de Barcelona quan parla dels gossos que 
embruten. En el seu escrit a “El Periódi-
co” (Lectors, 7/10/2007) diu, entre altres 
coses, que “les brigades de BCNeta no 
tenen res a fer-hi”. Però com vol que les 
brigades de BCNeta o les de qualsevol 
altre indret tinguin quelcom a fer-hi si a 
Olesa de Montserrat, per exposar un cas, 
una persona com la jutge, que hauria de 
predicar amb l’exemple, permet que el 
seu gos es “cagui” (i perdó per l’expres-
sió)) al mig mateix del carrer i ni tan sols 
es pren la molèstia de recollir-ho?
Joan Barnet Giménez

L’art de l’oratòria 
En resposta a l’entrevista amb l’alcalde 
publicada el mes passat.
Tot i que és una llàstima no poder presu-
mir de poble, sí que els olesans/es podem 
presumir de que tenim un alcalde amb 
una bona presència i unes habilitats 
força desenvolupades en el discurs po-
lític. Però Sr. Monné, tan fàcil no podia 
ser. Ja que cobra com un ministre, em 
vaig a permetre el luxe de desvirtuar les 
seves paraules com si d’un membre de 
l’oposició del govern espanyol em trac-
tés. En primer lloc, vostè va dir que “la 
situació de l’Ajuntament és bona, perquè 
té excedents de tresoreria”, amb el que 
jo li responc que si hi ha excedents en 
tresoreria, ¿perquè a dia 4/10/2007 en-
cara no s’han pagat les hores extres dels 
últims mesos a molts treballadors de la 
brigada o de  la policia local?. En segon 
lloc, vostè va argumentar que la pujada 
de sous “s’ha aprovat en ple, seguint les 
recomanacions de l’ACM i la Federació de 
Municipis de Catalunya” que emmarquen 
els sous dels regidors a partir del nombre 
d’habitants de cada població. Aquí haig de 
preguntar-li que ¿perquè no explica que 
aquestes associacions marquen un sou 
màxim de 62.176€ anuals per a un poble 
de 10.000 a 25.000 habitants? ¿O es que 
per una vegada ha tingut en compte els 

“sense papers”?
Sr. Jaume Monné, així resumeixo com 
vostè i el seu equip de govern “posa ordre 
a la casa”: amb una pujada del seu sou 
del 67%, amb un alcalde que està entre 
els 16 més ben pagats d’Espanya, amb 
uns funcionaris que no cobren el que els 
hi correspon i, per si algú pensava que 
podria sortir-se’n indemne de tot això, 
amb una propera pujada del 8% dels 
impostos municipals. Enhorabona pel 
seu projecte d’esquerres! 
Alba B.T.

Seguiré plorant per Olesa
Va arribar a les meves mans un full infor-
matiu del Bloc Olesà. Em va cridar l’aten-
ció un comentari que feia el senyor Jorba, 
exregidor de CiU; més o menys, deia “és 
que els rics no poden ser alcaldes?”. Vaig 
quedar-me bocabadada. I tant que sí, 
senyor Jorba! No tan sols poden, sinó que 
tenen l’obligació de ser-ne. El que és ric 
no necessita augmentar-se el sou amb 
l’Alcaldia, Alcaldia que mantenim unes 
persones que no som riques ni de bon 
tros, però sí que contribuïm a mantenir a 
aquests rics que volen ser alcaldes.
Hauria de ser obligació de les persones 
que es presenten per governar un país 
o un poble, de tenir el seu futur assegu-
rat. El seu i el del seus familiars. Que no 
depenguin del càrrec per omplir-se les 
butxaques o, més ben dit, el seu comp-
te. Això no vol dir que només els “fills 
de papà” es puguin dedicar a la política, 
sinó aquells que s’hagin fet rics a si ma-
teixos i no a conseqüència de l’herència 
dels seus pares. S’imaginen el bé que 
ens faria que els nostres governants 
no depenguessin dels contribuents per 
augmentar els seus guanys? No és molt 
trist que s’hagi de “renunciar” al sou de la 

jubilació per poder tenir una paga “digna”. 
De totes maneres, això no deixa de ser 
un somni, perquè els ciutadans som el 
que som i l’Equip de Govern també. Un 
pensament a l’aire.
S.V. 

Escombraries
A ERC, ens preocupa el correcte funcio-
nament dels serveis municipals, preocu-
pació que segurament compartim amb 
tots vosaltres. La nostra confiança en 
l’empresa que per contracte fa la neteja 
d’Olesa, era i es molt limitada, al ser la 
mateixa que tants cops hem manifestat 
va incomplir les seves obligacions, per 
això ens vàrem comprometre a fer una 
vigilància exhaustiva, vigilància que hem 
realitzat i seguirem realitzant.
En l’ultim ple (27/9) vàrem presentar un 
escrit amb unes 40 preguntes, al Equip 
de Govern, a l’atenció del Sr. Alcalde (Sr. 
Monne) i el Regidor de Via Pública (Sr. 
Fernandez), en aquell ple no varen res-
pondre perquè no havien tingut temps a 
mirar-les, però em donarien resposta en 
deu dies. Ja ha passat un mes i encara 
no he rebut cap resposta. Aquesta és 
una petita mostra de les preguntes que 
vàrem formular, estic segura que ningú 
de nosaltres dubtaria ni un instant en 
respondre-les, us repto a buscar la única 
resposta afirmativa.
Espais públics
Heu vist fer la recollida específica i ade-
quada a les característiques del casc an-
tic? Heu vist nets els carrers, calçades, 
voreres, desguassos, embornals i reixes, 
escales, pàrkings, passos subterranis, es-
cocells del arbrat urbà, parcs i jardins? Oi 
que quan camineu pels carrers d’Olesa ja 
no patiu per trobar excrements d’animals, 
xiclets, taques d’oli, gas-oil, pintura, etc.,? 

Si us agrada la tecnologia, us haureu fixat 
en l’equip hidronetejador que neteja les 
pintades dels nostres parcs i jardins, de 
les parets d’entrada i sortida d’Olesa, de 
les  façanes d’edificis públics, del terra 
de les places i carrers, així com la zona 
de sota de les papereres i l’entorn dels 
contenidors. L’heu vist oi?
Contenidors i vehicles
A tots els contenidors ens indica el ti-
pus de residus i els horaris de recollida? 
Quants contenidors homologats accessi-
bles a persones amb discapacitat física 
han instal•lat a Olesa? M’agrada veure 
que contenidors i vehicles i d’altres estris 
necessaris per la neteja son nous i porten 
el nom de la nostra vila. Sabeu si son els 
d’Olesa?
Neteja i manteniment dels contenidors 
i papereres
Heu vist que ràpides han anat les obres 
per soterrar el contenidor compactador 
del mercat municipal? Ara ja no fa pu-
dor, oi? 
Algú ha vist com netegen exteriorment 
les papereres i els contenidors de la bros-
sa, com es renten desinfecten i odoritzen 
interiorment com a mínim un cop cada 
dues setmanes? I el vehicle especial ren-
ta-contenidors?
Alguns serveis d’emergència
L’empresa haurà d’estar preparada per 
netejar i retirar importants volums de 
terres a conseqüència de pluges excep-
cionals, així com d’altres incidències que 
es produeixin, com els camions que van 
perdent sorra als carrers. Ha efectuat 
aquest servei excepcional la empresa 
adjudicatària amb motiu de les pluges 
d’aquest mes d’agost? Hi en d’altres 
ocasions?
Vigilància
Quants controls de qualitat ha efectuat 
l’Ajuntament i quin resultat han donat?. 
Per vigilar el correcte funcionament i 
la qualitat del servei, s’ha constituït la 
Comissió de seguiment formada per re-
presentants de l’Ajuntament, l’empresa i 
entitats veïnals,?
S’ha facilitat a les associacions de veïns 
informació per implantar un sistema 
d’avaluació de la qualitat de la neteja 
diària i la recollida de residus?. Algú sap 
els ciutadans, entitats podem disposar 
de les fitxes d’inspecció on els usuaris 
puguem manifestar-nos sobre qualsevol 
aspecte relacionat amb el servei?
Els Olesans paguem un milió  i mig d’eu-
ros per aquest Servei??
SI, paguem per un mal servei quan hau-
ria de ser el millor, paguem per un servei 
insatisfactori, per uns carrers bruts, per 
incompliments reiterats, per un control 
que no existeix, per...

Jordi Monton
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La Neteja Viària es una de les principals 
causes d’insatisfacció dels ciutadans i es 
OBLIGACIÓ de l’Equip de Govern pres-
tar la màxima atenció a aquest Servei, 
sobre tot tenint en compte que paguem 
UN MILIÓ I MIG d’euros anuals!!!! 
(250.000.000 de les antigues pessetes). 
Però per si no fos poc, ara pagaran una 
factura de prop de 8.000 €, per al neteja 
durant el mes de juny dels embornals, 
quan aquesta neteja ja esta inclosa en el 
contracte i per suposat, en el 1.500.000 
€ que paguem. Com pensa l’Ajuntament 
donar compliment a les seves obligacions 
contractuals de supervisió, control i fis-
calització d’un Servei tan important com 
el del que estem parlant? 
Demanem, exigim, una major implica-
ció del Equip de Govern i en especial del 
Regidor de Via Pública, en el control d’un 
servei bàsic com es la recollida de residus 
i la neteja de la nostra vila.
Mireia Monfort i Sòria
Regidora d’ERC, Olesa

Espot
En un espot del “Ministerio de Cultura” 
que surt a la televisió per fomentar la 
lectura, hi ha una filla que va imitant tot 
el que el pare fa i així, quan el pare deixa 
el llibre que llegia i doblega en triangle 
una part de l’angle superior dret del full en 
què havia arribat la lectura, la filla, natu-
ralment, també ho fa en el seu llibre. Com 
és possible que el “Ministerio de Cultura” 
promocioni maltractar els llibres?
Fermí Pujol Valldeperas

Declaració
La Federació de Dones per la Igualtat 
del Baix Llobregat rebutja i condemna 
l’atac masclista i racista contra la ciuta-
dana d’origen equatorià el 7 d’octubre de 

2007 a l’interior d’un mitjà de transport 
públic i vol fer arribar la seva solidaritat 
amb la víctima i la seva família. Tanma-
teix, la Federació reclama celeritat en les 
actuacions judicials, per tal de que aquest 
tipus de delicte no quedin impunes. La 
Federació de Dones per la Igualtat del 
Baix Llobregat referma el seu compromís 
de continuar lluitant per una societat lliure 
de qualsevol tipus de violència.
Rosina López Vigil, presidenta, Viladecans, 
24 d’octubre

Funcions i criteris de disseny 
de baranes per a espais pú-
blics (algunes funcions i al-
guns criteris, és clar...)
Extret del DECRET 135/1995, de 24 de 
març, de desplegament de la Llei 20/
1991, de 25 de novembre, de promoció 
de l’accessibilitat i de supressió de bar-
reres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, n. 2043).

Les baranes han de servir per: impedir la 
caiguda accidental de persones als llocs 
on hi hagi desnivell. Això implica que les 
baranes: han de tenir una altura mínima 
de 0,90 m; no han de ser escalables. 
(Aquesta sí que no es pot escalar...). Si 
estan formades per elements discontinus 
(com poden ser barres verticals o brèn-
doles), no han de deixar un espai de més 
de 10 o 12 cm d’ample, per tal d’evitar 
que hi pugui passar una criatura entremig 
(el nostre espai fa 2 m). Facilitar un punt 
de suport a la marxa. Aquest suport és el 
passamà: els passamans de les baranes 
estan situats a una alçada entre 0,90 
i 0,95 m (uuui, gairebé l’encerten!!!). 
Impedir la caiguda d’objectes i l’escapa-
ment de bastons. Per això les baranes 
incorporaran un sòcol, que també pot 
fer la funció de guia de bastons per als 
invidents. El sòcol ha de tenir un mínim 
de 10 cm d’alt (al nostre sòcol brilla per 
la seva absència). La barana no ha d’in-
troduir nous riscs; ha de ser clarament 
visible per tal d’evitar que les persones 
hi xoquin (els infants no hi xoquen, se’ns 
“colen” per sota).
I novament la realitat supera la ficció a la 
nostra estimada i maltractada Olesa:
I aquesta meravella arquitectònica da-
vant d’una escola!!!!
Associació de Veïns del Casc Antic

Història
Sabíeu que s’ha embargat l’Ajuntament?, 
no el d’ara, això va passar el 1894. En el 
Ple de l’Ajuntament del dia 25 d’octubre, 
es dóna compte d’haver-se presentat 
l’agent executiu de la zona de Terrassa, 
per ordre de l’Excm. Sr. Delegat d’Hisenda 
de la Província, reclamant 18.582.42 pes-
setes, desena part de l’endarreriment que 
es deu al Tresor, així com 37.411.39 dels 
anys 1889-90 al 1893-94, que en con-
junt ascendeixen a 55.993.81 pessetes. 

El dit agent executiu ha instruït expedient 
a l’efecte de procedir a l’embargament, 
segons instruccions, havent-se fet càrrec 
de l’existència que es té en dipòsit per 
al Tresor de l.582.56 pessetes. No ha-
vent arribat amb tots aquests crèdits a 
la quantitat reclamada per la Diputació, 
l’agent s’ha reservat verificar un altre 
embarg addicional i, per últim, ha que-
dat encarregat dels crèdits i existències 
anteriors el dipositari de l’Ajuntament, Sr. 
Joan Carreras Jané. Després d’assabenta-
da la corporació municipal i de discutir-se 
àmpliament l’assumpte, s’acorda: primer, 
satisfer la diferència que no s’ha lliurat per 
compte de la quota del Tresor de 1893-94 
que arriba a 3.029.36 pessetes i segon, 
que el Sr. alcalde-president es dirigeixi 
a l’Excm. Delegat d’Hisenda en nom de 
la Corporació, demanant que es serveixi 
aixecar l’embarg, tota vegada que les 
certificacions lliurades per la intervenció 
d’Hisenda de 28 d’abril proppassat, d’on 
resulta el descobert de les 55.993.81 
pessetes, hauran de reduir-se les que 
aquest Ajuntament haurà satisfet, que 
ascendeixen a 7.129.36, o sigui 3.100 a 
l’abril, 1.000 al juny i les 3.029.36 que es 
lliuraran el dia de demà, donant  tota la 
seguretat que, en el temps més breu pos-
sible, es dedicarà a amortitzar els crèdits 
que té el Tresor contra el municipi, i que 
no d’acordar-se aquesta especial gràcia, 
haurien d’acomiadar tots els funcionaris 
de l’Ajuntament, per no poder lliurar els 
modestos sous als funcionaris,i perjudicar 
el sosteniment de les seves famílies. Era 
alcalde el Sr. Eduard Matas Batallé.
El novembre següent es rep un comunicat 
del delegat d’Hisenda, manifestant que 
de l’embarg fet als recursos de l’Ajunta-
ment, deixa lliure la tercera part, per les 
atencions municipals de primera neces-
sitat. Com es pot veure, els problemes 
econòmics de l’Ajuntament no són pas 
d’avui, que en ocasions es diu que hi ha, 
i tot que l’Ajuntament no pot fer fallida, 
segurament és així, però el 1894 va tenir 
veritables problemes per pagar, només, 
els sous dels funcionaris, tot i que eren 
sous modestos, no com els d’ara, els 
polítics no cobraven, i el deute de la Di-
putació, 55.993.81 pessetes, no era pas 
tan crescut, amb els ulls d’avui.
Amb tot han de saber els olesans que, 
actualment, tenim un ajuntament, eco-
nòmicament, bastant aixafat.
Lluís Duran i Duran

Les cartes per a aquesta secció no han de ser su-
periors 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

Associació de Veïns del Casc Antic

Jordi Monton
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Empreses i serveis
Nadal
La Secció de Patinatge Ar-
tístic del COP informa que 
per un error d’ impremta, 
els números de Loteria de 
Nadal del Patinatge Artístic 
del Club Olesa Patí, mostren 
a la capçalera EEM - OLESA, i 
volem fer constar que ni l’EEM 
ni l’Ajuntament no tenen cap 
mena de responsabilitat sobre 
aquests números de Loteria. 
Els números són perfecta-
ment vàlids i esperem que la 
sort els acompanyi!

Chuches
E l  passat  d i s sabte  20 
d’octubre va inaugurar una 
nova botiga de gominoles, ge-
lats, detalls i revistes. “Juna” 
és el seu nom i està a la Pla-
za Weingarten Baden, nº 1, 
al costat del O’pan i davant 
de la guarderia Santa Maria. 
Enhorabona!

Nova associació
E l  passat  mes d ’oc tubre 
s’ha creat l ’Assoc iac ió de 
Botiguers dels Clossos, una 
entitat amb 14 botigues del 
barr i,  però que intentarà 
agrupar a les 30 que n’hi ha. 
Esta agrupació no té res que 
veure amb l’Associació de 
Botiguers d’Olesa i funcio-

narà de forma independent. 
La idea és poder enfortir el 
comerç en aquesta zona i fer 
promocions, festes i cam-
panyes de Nadal i de Festa 
Major. Per a més informació, 
contactar a Carme, al tel: 93 
775 7180.

Cava
El pasado jueves 18 de oc-
tubre inauguró “La cava” en 
Rambla Catalunya esquina 
Metge Car reras.  Un s i t io 
agradable y con estilo selecto 
para compartir cava y monta-
ditos, un ambiente diferente, 
único en Olesa donde se pue-
de comer, cenar y compartir 
con amigos o familia de una 
extensa carta de exquisiteces 
de alta calidad. El horario es 
de lunes a jueves de 12 h. 
hasta después de la cena y 
viernes, sábados y domingos 
de 11 h. también hasta des-
pués de la cena. El teléfono 
es: 93 778 5530.

Congelats
L’escamarlà va obrir a finals 
de novembre del 2006 i cele-
bra el seu primer aniversari. 
Des de la seva obertura han 
anat ampliant el servei de 
congelats i la gran varietat 
de marisc, peix, verdures, ge-

lats, postres i complements 
com conserves, caves i em-
botits. A partir d’aquest mes i 
cada dimecres ofereixen carn 
fresca congelada (vedella, 
xai, conill, pollastre i tocino). 
A més a més, dins de la ma-
teixa botiga, podeu descobrir 
el “raconet” de L’Escamarlà, 
c/Argelines 56A baixos.

Promoció
Egar Òptic ofereix un nou ser-
vei d’urgències “30 minuts” 
destinat a solucionar pro-
blemes amb les teves gafes 
de forma immediata. Aquest 
nou sistema funciona sola-
ment amb cristalls d’stock, 
per això, pots consultar amb 
elles, al tel: 93 778 1239.
Aquesta casa també ofereix 
la promoció “2x1” en tot ti-
pus de vidres i graduacions, 
amb més de cent models per 
escollir i en tot. L’horari és 
de dilluns a dissabtes de 10 
a 13.30 h. i de 17 a 20.30 h., 
c/Anselm Clavé, 96, local 2.

Projectes
Disseny i projectes RIM és 
una empresa dedicada a la 
elaboració de projectes per 
a la legalització de’ activitats 
econòmiques per obtenir la 
obertura oficial en els esta-

ments d’Ajuntament i Indús-
tria. També es dedica a reali-
tzar projectes d’energia solar, 
d’acord amb el nou decret i 
el nou reglament NTE. El seu 
nou local va ser inaugurat el 
passat mes d’octubre i esta 
situat a l’Avinguda Francesc 
Mac i à  118/120,  O lesa de 
Montserrat, tel: 93 778 6713, 
mòbil: 639 021 379.

Remodelació
Carnisser ies Neus ha in -
augurat  le s  seves  noves 
instal·lacions a la parada del 
Mercat. Ara compten amb nou 
mobiliari i millors escapara-
tes per a una millor exposició 
dels seus productes.

Nueva estética
El pasado 27 de octubre in-
auguró una nueva estética 
denominada “Nergis” en la 
calle Colón, 158. Se especia-
lizan en masajes, drenajes 
l infá t icos, chocolaterapia, 
fangoterapia, manicura, ma-
quillaje y depilación. 
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La columna de l'Ivan
Història del que podria ser però encara es pot evitar

La pluja mulla els rostres enfonsats dels presents, el fred arriba al moll de l’os 
però ningú es belluga. És un fred matí d’hivern i cap dels presents recorda 
una cosa així, no hi cap ni una agulla però, tot i la munió de gent, tot i el 
miler llarg de persones que hi ha, es pot sentir el so dels ocells per sobre del 
xiuxiueig de la infinitat de petites gotes d’aigua que ja comencen a fer algun 
bassal. Mentrestant miro al cel i deixo que les gotes m’esquitxin la cara i 
rellisquin com si d’aquesta manera l’aigua pogués netejar i endur-se la tristor 
que sura en aquell sepulcral silenci. De sobte, el desesperat plor d’una mare 
s’ofega entre la forta abraçada del seu marit, ell ja no els acompanya. 
Ell ja no hi és.
Una setmana abans res feia pensar en el maleït succés. Com sempre ell juga 
al pati de l’escola, com sempre ell amb tots els altres; corre amunt i avall 
immers en el seu joc preferit, fet i amagar. Com sempre T.R., sa mare, el 
contempla mentre parla amb altres mares d’altres nens com ell. El rellotge 
marca ja les sis. -Encara he d’anar a comprar el pa, fer el sopar mentre son 
pare el banya, després el maldecap de sempre, aconseguir que sopi i es begui 
la llet i amb una mica de sort a quarts de deu estarà adormit. Potser...,  avui 
no estarem tan cansats i podrem fer l’amor.- Pensa ella mirant-lo jugar-. 
Som-hi, anem cap a casa, mira que tots ens n’anem ja.- Però, com sempre, 
ell vol esperar-se i jugar. -Jugar és una manera lúdica de créixer- ens ha-
vien dit a unes xerrades,- jugar és bo, però jo no arribaré a comprar el pa. 
Afanya’t o et quedes sol. Bé, et quedaràs aquí, me’n vaig.
Merda, avui l’encarregat no tenia el dia, mira que esbroncar-me per allò, 
però si jo no ho he fet, però ja se sap, hi ha qui té padrins i n’hi ha d’altres 
que no. 
A.M. torna cap a casa després d’aguantar al burro de l’encarregat que, per 
por que el facin fora, es dedica a collar els altres com per demostrar qui sap 
què.
A.M. és bona persona, fa exactament sis setmanes i tres dies que ha deixat 
de fumar i ja no recorda l’última vegada que va sortir amb els seus amics a 
beure. Però avui només vol una cosa, arribar a casa, despullar-se, dutxar-
se amb aigua ben calenta, tan calenta com el seu cos aguanti, eixugar-se, 
posar-se el pijama, sopar i descansar mentre mira la tele sense fer-li gaire 
cas. Com cada dia des de fa exactament sis setmanes i tres dies.
T.R. ja espera impacient fora del pati, acaba de recordar que a part del pa, 
ha de passar a buscar unes sabates pel sabater perquè ell sembla que se les 
mengi. –Ara sí que ja no arribo a res-, i segur que després hi haurà bronca 
perquè ell no voldrà sopar o anirà a dormir nerviós i ni mètode Estivill ni 
hòsties. Va, marxem ja- diu emprenyada.

Ell escolta el timbre de veu de la mare i, comprenent que aquell és l’últim 
avís, deixa el joc fins demà i surt esperitat cap als braços de sa mare.
M.A. està tip de l’embús que dia rere dia el fa arribar tard a casa i recor-
da que avui fan partit de la Champions i no se’l vol perdre, pitja una mica 
l’accelerador, el carrer fa pujada.
Possiblement si a la vorera, davant de la porta de l’escola, hi hagués una tanca 
ell no hauria creuat buscant sa mare, probablement si les cruïlles al voltant 
de l’escola fossin elevades M. A. no hagués pogut trepitjat l’accelerador. 
Malauradament res d’això hi era, només la fatalitat. La fatalitat i els plors, 
el patiment i l’agonia i la mort, les paraules buides dels polítics, l’afecte dels 
familiars i aquella munió de gent acompanyant-los.
La pluja mulla els rostres enfonsats dels presents, el fred arriba al moll de 
l’os però ell ja no hi és. Miro una parella que hi ha davant meu i, sorprès, 
veig que fan el mateix que jo, estrènyer fort la mà de l’infant que els acom-
panya. Per què?
Perquè T.R. podria ser jo, perquè M.A. podria ser jo, però ell només podria 
ser el meu fill, el teu fill, el seu fill. Alcalde, per favor, assegura la sortida 
de totes les escoles. 
Gràcies.

Ivan Carreira

Se llama Maite Estebanez Sánchez pero todo el mundo la conoce por “Chiqui”. 
Tiene 23 años, vive en la zona de La Central y es esteticista. Esta inquieta 
ariana hace natación, yoga y trabaja durante la semana en un centro de es-
tética y los domingos en una rotisería. Actualmente no tiene novio, pasea por 
el pueblo en una moto y adora los libros de Jorge Bucay. Le fascina la música 
house, ir de compras y lleva tres piercings y seis tatuajes en diferentes partes 
de su cuerpo. Es de caràcter fuerte, pero a la vez cariñosa y muy detallista y 
también muy trabajadora y responsable. En el futuro, le encantaría casarse 
y formar una familia, así que hombres, ya lo saben...

La pubilla del novembre
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L’agenda del novembre
Diumenge 4
XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. 
“George Dandin” de Molière, pel grup 
Mala Sang (Associació Cultural Teatre 
de Canovelles), de Canovelles.

Dijous 8
Conferència-col.loqui “La memòria 
històrica a debat. Franquisme i Baix 
Llobregat”, pel els historiadors José 
Fernández Segura i Elionor Sellés i 
Vidal, directors del projecte “El Me-
morial Democràtic del Baix Llobregat” 
del CECBLL. A la Biblioteca, a les 19 
h.

Divendres 9
Conferència “La prevenció i el trac-
tament de les malalties de la boca” a 
càrrec del dentista José Gimeno Dolz. 
A les 20.30 h. a la UEC Olesa.

Cinefòrum novel·la negra. A la Bibli-
oteca.

Dissabte 10
Concert de Mr. Jones Band, la millor 
música negra, el millor soul i R&B. Al 
Casal Catequístic
Arrosada organitzada per ERC Olesa, 

amb la presència de Joan Puigcercós, 
conseller de Governació de la Gene-
ralitat. A les 13.30 a la UEC.

Diumenge 11
XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. 
“El casament dels petits burgesos” 
de Bertolt Brecht, pel grup Blaugrana 
Scena, de Palau Solità i Plegamans.

Dijous 15
Taller de manualitats, organitzat per 
l’Associació de Voluntaris d’Olesa. A 
la Sala polivalent, a les 17 h.

Dissabte 17
Escena 3 teatre: “Em dic Eric Satie, 
com tothom”. Al teatre El Casal, a les 
22 h. Organitza: Butaka.

Diumenge 18
XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. 
“La ceba” de Jordi Teixidó, pel grup 
Tàndem, de Santa Perpetua de 
Mogoda.

Espectacle de La Xarxa: “El racó dels 
avorrits”, de Pep López. A les 17.30 
h., al teatre La Passió.

Divendres 23
Sortida a la Fira del Llibre (cal ins-
cripció prèvia). A les 16 h., a la Bi-
blioteca.

Taller "Les dones com agents de 
transformació i creació al llarg de la 
història". A la Casa de Cultura, a les 
18h. Organitza: Dones i Progrés. 

Dissabte 24
Grup de música Trikitown (rumba 
canyera i molta festa). Al Casal Ca-
tequístic. 

Diumenge 25
XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. 
“60 anys de teatre i seguim avan-
çant” (fora de concurs) per la Secció 
de Teatre de la UEC d’Olesa.

Dimecres 28
Taller Iniciació al tast de vins, a 
càrrec d’Albert González. A la Bibli-
oteca.

Dijous 29
Taller Iniciació al tast de vins, a 
càrrec d’Albert González. A la Bibli-
oteca.
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L’agenda del novembre
Divendres 30
Conferència “Medicina xinesa” a càr-
rec de la Dra. Joana Quevedo Pascu-
al. A les 20.30 h. a la UEC d’Olesa.

XI + I Jornades de 
Diversitat Cultural

Organitzen: Regidories de 
Cultura i Serveis Socials-
Immigració

Divendres 9
Contes en família d’aquí i d’allà (con-
tes escenografiats que mostren que 
la diferència és un valor i no una 
barrera), a càrrec de Lapsus Espec-
tacles. A la Biblioteca, a les 18 h.

Dissabte 10
Vine a jugar amb... jocs del món. A 
la Biblioteca, a les 11 h.

Diumenge 11
Festa dels drets dels infants. Acti-
vitats: grup d’animació infantil, joc 
gegant “Drets dels infants”, castell 
inflable i xocolatada. A la plaça 
Catalunya, de 10 a 14 h.

Dijous 15
Cita amb l’escriptor... Josep M. Es-
pinàs. A la Casa de Cultura, a les 
19 h.

Divendres 16
Hora del conte en anglès “Parrot is 
lost”, a càrrec d’Emilia Lang. A la Bi-
blioteca, a les 18 h.

Dissabte 17
Vine a jugar amb... jocs del món. A 
la Biblioteca, a les 11 h.

Dissabte 24
Vine a jugar amb... jocs del món. A 
la Biblioteca, a les 11 h.

“Jirafas en la India” (fusió de dues 
naturaleses: ritmes africans i escales 
de l’Índia), a càrrec de Lapsus Espec-
tacles, Projecte JoBArt 2007. A Cal 
Mané, a les 17 h.

Dilluns 26
Hora del conte: Contes del món, a 
càrrec de Joan Boer (explicant les 
narracions tradicionals del pobles 
podrem comprendre millor la seva 
manera d’entendre el món). A les 
18 h., a la Biblioteca.

Dissabte 1 de desembre
Vine a jugar amb... jocs del món. A 
la Biblioteca, a les 11 h.

Cloenda de les XI + I Jornades de 
Diversitat Cultural.
Actuació de la Banda de l’Escola 
Municipal de Música i d’alumnes del 
Projecte JoBArt.
Espectacle de clown “El viatge a 
enlloc”, a càrrec de Lapsus Espec-
tacles.
Mostra gastronòmica “El pastís de la 
diversitat”
A partir de les 18 h., a la Casa de 
Cultura.

Exposicions
Del 7 al 15 de novembre
“Colom i els grans exploradors”, en 
col·laboració amb l’Editorial Everest. 
A la Casa de Cultura.

Del 17 de novembre al 2 de 
desembre
10 anys d’ARIADNA. Organitza: As-
sociació de dones en la lluita de les 
malalties del càncer de mama. A la 
Casa de Cultura.

08640
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Esport olesà
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Atletisme
El passat dissabte 20 d’octu-
bre, va començar la temporada 
del Club Atletisme Olesa amb 
la participació dels seus atletes 
més joves al Cross Escolar de 
Cornellà. La participació va ser 
molt positiva amb diversos podis: 
Kevin Arroyo i Carlos Aranda (1r 
i 2n juvenil masculí), Raul Agudo 
(2n cadet masculí), Joel Martínez 
i Alex del Castillo (2n i 3r infantil 
masculí), Meritxell Agut (2a in-
fantil femení), Maria Agudo (1a 
aleví femení), Angela Moro (1a 
benjamí femení) i Olga Morraja 
(2a prebenjamí femení). A més, 
hi van haver molts altres atletes 
del CAO entre els 8 primers clas-
sificats en les seves respectives 
categories.
D’altra banda, el passat diumen-
ge 28 d’octubre va començar 
el Campionat Escolar d’Olesa 
2007/2008, amb un nou format 
per trimestres.

Powerlifting 
La Selecció Catalana de Power-
lifting dirigida per Lluís Tudela 
i Josep Camats va desplaçar-se 
a Ostrava (República Txeca) per 
participar en el Mundial Master de 
Powerlifting. L’aixecador de Mollet 
Fernando Jiménez va obtenir la 
brillant classificació de  3r del 
món  a la categoria de menys 
de 75 kg. (Màster 1), després de 
mantenir una dura pugna amb el 
francès Adriano da Costa, tot i que 
el guanyador va ser l’iranià Mani 
Khosravi. L’aixecadora del Power 
Olesa Isabel Ruíz va quedar 5a a 
la categoria de menys de 60 kg 

(Màster 2), però va lluitar fins a 
última hora amb les dues ameri-
canes per una plaça al podi.

Incorporació
La jugadora sèrbia Miljana Muso-
vic, cedida pel Ros Casares, va 
incorporar-se als entrenaments 
del CB Olesa Espanyol després del 
gran paper que va tenir amb la se-
lecció sèrbia en el passat Europeu. 

Olesa Patí
El Club Olesa Patí va presentar a 
principis d’octubre tots els seus 
equips d’hoquei patins per a 
aquesta temporada amb la nova 
indumentària (1a samarreta) i els 
nous espònsors que patrocinen 
des de l’equip prebenjamí fins a 
l’equip sènior, que juga aquesta 
temporada a 1a Catalana. Cada 
dues setmanes, els dissabtes 

juguen tots els equips a la pista 
n. 2 del Pavelló Salvador Boada: 
al matí l’equip prebenjamí i els 2 
equips benjamins (de 10 a 13 h), i 
a la tarda, a partir de les 15.30 h, 
els equips aleví, infantil i juvenil, 
per acabar a les 19 h amb el partit 
de 1a Catalana.

Triatlón
En la última triatlón de la tempo-
rada (Sitges, 14 de octubre) se 
destaca la progresión de Joanmi 
Rivera (95º en la general) y el 4º 
puesto de Antonio Pareja que le 
sirvió para estar en el podio final 
de la Liga Catalana de Triatlón.

Es trenca la ratxa nega-
tiva
El Bombons Blasi T.T. Olesa va 
aconseguir una brillant victòria 
davant de l’UCAM Múrcia per 

3-0, i va trencar, d’aquesta ma-
nera, la ratxa negativa inicial. 
El partit semblava que havia de 
ser estratègic, dur i llarg, però 
Marc Duran va trencar tots els 
pronòstics derrotant el xinès Fan 
Gouliang. L’UCAM MURCIA havia 
canviat l’alineació, posant l’eslo-
vac Martin Grezo de tercer juga-
dor i esperant que aquest guanyés 
Oriol Monzó i que Fan Gouliang fes 
2 punts (el seu estil de joc no és 
gaire favorable ni per a Wang Wei 
ni per a Marc Duran, als quals der-
rotava normalment...). Així doncs, 
els olesans començaven amb 2 
punts segurs sobre el tercer a ju-
gar (bastant assequible...), però 
patint per veure en quin enfronta-
ment s’aconseguia l’ansiat tercer 
punt que podia donar la victòria: 
res més lluny de la realitat, Marc 
Duran va sorprendre des de l’inici 
Fan Gouliang i quan aquest va vo-
ler jugar, el de Vilanova ja estava 
molt envalentit i convençut de les 
seves possibilitats: el va derrotar 
amb contundència per 3-0, amb 
un joc vistós i molt efectiu, i pràc-
ticament donant el primer triomf 
de la temporada al Bombons Blasi 
T.T.Olesa. Tot seguit Wang Wei va 
derrotar Raul Gutiérrez amb mol-
ta sobrietat, ja que evidentment 
el xinès és molt superior. I Oriol 
Monzó es va afegir a la festa, tren-
cat així la mala dinàmica personal 
que portava i demostrant l’altíssim 
nivell de joc que pot oferir, i va 
derrotar l’eslovac Martin Grezo per 
3-0 també en un gran partit. Una 
victòria que anirà molt bé al jove 
equip olesà.
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Guaita!

08640

En passar per aquest bar-restaurant del centre del poble i trobar-me’l tancat, ràpidament vaig intentar trobar alguna raó, però mentrestant 
em vaig detenir a llegir alguns graffitis sense esprai, encara que escrits en ordinador i amb gran enginy. Qui està a càrrec d’aquest lloc té, 
indubtablement, un exquisit sentit poètic, un àcid humor i la paraula a flor de pell i per això el felicito. El que em va sorprendre va ser el 
contrast tan distant entre la prosa expulsada des de l’ànima i impresa en un paper i un tallant precinte policial... tan incompatibles, per cert, 
tan incompatibles...

Fotos: Jordi Monton
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Classificats
Treball
Mosso de magatzem per manipulació 
de material elèctric; secretaria del 
Departament d’Orient Mitjà; tallerista 
per a taller de lectura de gent gran; 
ajudant en un taller metal·lúrgic pel 
muntatge i reparació de portes, ba-
ranes i articles metàl·lics; peó de la 
construcció en obres i reformes en 
general; auxiliar de geriatria per la 
higiene i alimentació dels residents; 
empleat per l’arxiu general, classi-
ficació de documents, comandes, 
facturació i redacció de documents; 
peó i oficial de 2a; tècnic/instal·lador 
especialitzat en xarxes de veu, dades 
i TV al domicili de l’empresa usuària. 
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.

Empresa de servei situada al polígon 
Catex-Vilapou, precisa mossos de 

magatzem. Horari de jornada inten-
siva. Interessats enviar currículum a: 
administracion@corval.es

Diversos

Se vende piso de 100 m2. en planta baja, 
recién reformado. Tel: 607 641 234.

Es traspassa la botiga Utòpic, situada a 
l’avinguda Francesc Macià, 76. Interes-
sats, trucar al tel: 93 778 1939.

Se traspasa bar-restaurante. 
Tel: 665 268 031, 653 586 146.

Se traspasa tienda en pleno rendimi-
ento. Tel: 628 523 191.

Vendo licencia de taxi V.T. de 8 plazas 
(nacional) limítrofe con área metropo-
litana, en ocasiones para usarse como 

lujo. Precio: 90.000 euros. Posible ve-
híuclo de sólo 9 meses a negociar. Tel: 
636 461 422 (por las tardes).

S’ofereix cangur per a nens petits. In-
teressats, trucar al tel: 699 174 124.

Se venden tres toldos seminuevos 
plegables, con brazos y herraje en 
aluminio. Medidas 300 x 170 (2) y 550 
x 170. Lona en color azul y listas en 
verde. Actualmente en uso. Muy buen 
precio. c/Rambla de Catalunya 40/42, 
tel 93 778 4245, 93 778 0944.

Chica de 27 años da clases particulares 
de “Inicio a la Informática”, para todas 
las edades. Tel: 677 707 919.

Vendo plaza de pàrking, zona la Ram-
bla. Tel.: 667 750 010. 

Venc cavall molt noble de 14 anys, co-
lor blanc. Preu (aprox.): 1.500 euros. 
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.
Se necesita chicas/chicos para repartir 
folletos, revistas, periódicos, etc. Zo-
nas: Olesa y Esparreguera. Contactar 
al tel: 690 283 852.

Es traspassa botiga en ple rendiment, 
zona Anselm Clavé. Interessats, tru-
queu al tel: 670 904 640.

Vendo piso en la zona de Sant Bernat, 
3 habitaciones, baño, balcón, todo ex-
terior, parquet, bomba de calor. Agen-
cias abstenerse. Precio: 34 millones de 
pesetas. Contactar a: Sergio, al tel: 
650 521 476.

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

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

Venc televisor Samsung gran seminou. 
Contactar amb Mat al tel: 93 778 1640.

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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Qüestionari Proust

08640

Jordi Monton

Ha compartit exposicions amb Dalí 
i Picasso, la seva passió és el dibuix 
i la pintura i és l’autor de més de 
3.000 cartells de pel·lícules nacio-
nals i estrangeres. Macario Gómez 
Quibus (“Mac”) va néixer a Reus 
fa 81 anys, està casat amb la Jo-
sefina i té tres fills i cinc nétes. És 
professor de dibuix i pintura, viu 
al centre del poble i confessa que, 
de no haver estat artista, hauria 
estat pilot de l’aire, la seva altra 
gran passió. Ja no treballa, però 
segueix pintant dues o tres hores 
diàries. Ara està fent el cartell de 
la pel·lícula Rebeca, que van pro-
tagonitzar Lawrence Olivier i Joan 
Fontaine. Actualment, la seva ciu-
tat natal exposa les seves obres 
fins al 25 de novembre. 

Quin és el defecte propi que 
deplora més?
Que em distreguin quan treballo.

Quin és el defecte que deplora 
més en els altres?
Relativament, però que em co-
piïn.

Com li agradaria morir?
“Con las botas puestas”.

Quin és el pitjor lloc per tro-
bar-se amb algú?
A Barcelona, perquè no m’agrada 
la capital.

Si després de mort hagués de 
tornar a la Terra, en quina per-
sona o cosa es convertiria?
Si fos possible, en Velázquez.

I si  pogués triar un personat-
ge històric, quin escolliria?
Dante.

En quines ocasions menteix?
Mai.

Quina persona viva li inspira 
més menyspreu?
Els polítics, la política en gene-
ral.

A quina persona viva admira?
Revello de Toro, un gran pintor 
espanyol.

Quina és la seva por més 
gran?
Patir per morir.

Quina és la seva idea de la fe-
licitat perfecta?

La perfecció, la pintura i el di-
buix.

Quin és el remordiment més 
gran que té?
No haver pogut ajudar la meva 
mare, que va morir als 58 anys. 

Què li desagrada més de la 
seva aparença?
No haver crescut un pam més.

Quan i on ha estat més feliç?
En el moment que em vaig casar, 
a Barcelona, fa 55 anys.

Quin és el seu assoliment més 
gran?
Perfeccionar la meva carrera des 
de molt jove.

Quin és el seu passatemps 
favorit?
Sóc molt aficionat a l’aviació.

Quina és la qualitat que més 
aprecia d’un home?
La sinceritat i l’honradesa.

Amb quines faltes és més in-
dulgent?
Si una feina no queda bé, tornar-

la a repetir.

Quina seria, segons la seva 
opinió, la pitjor de les sorts?
Que em donin un bitllet fals.

Què està llegint ara?
Estic estudiant contínuament l’art 
de la pintura, però no tinc gaire 
temps.

Quin és el seu color favorit?
No en tinc, però diria el taronja.

Quina és la seva flor preferi-
da?
La margarida.

Què canviaria del seu poble?
Tots els grafits que estan fets amb 
mal gust.

S’imagina un món sense co-
lors?
No.

Somnia?
Sí, i en colors... Somnio grans 
ciutats i grans catedrals, vaig 
cap a algun lloc però sempre em 
perdo.

“Sempre somnio 
en colors, 

somnio grans 
ciutats i grans 

catedrals,
vaig cap a algun 
lloc però sempre 

em perdo...”
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Per molts anys !

08640

Tobi es un gatito de tres meses, de color gris atigrado con blanco. 
Es de raza común europeo y macho. Es cariñoso y juguetón. Se en-
contró abandonado con sus tres hermanos. La Associación ACAIMA 
lo da en adopción. Se entrega con contrato y se hace seguimiento. 
Si quieres a este precioso gatito, llama al 656 662 251.

Esta gatita de raza Blau, es una preciosidad. Tiene 1 mes y es muy 
cariñosa te sigue por todas partes. Esta desparasitada. Se encuen-
tra en buenas condiciones veterinarias. Buscamos una familia para 
ella donde la quieran mucho y no la abandone. Si quieres que forme 
parte de tu familia, llama al 656 662 251.

Aïda Domínguez Puig (13), Alba Domínguez Puig (7), Ana Cintas Gómez (16), Aurora Martín Díaz (37), 
Caridad Tomás (92), Carlos Tejero Sánchez (15), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (72), Claudia 
Fernández Bagán, Claudia Reche (10), Cristian Monton Corchero (12), Cynthia Leandro Ramos (31), Daniel 
Arroyo Moss (1), Daniel Ribas Batalla (12), Emili Ribas Carreras (77), Ester Benito González (66), Eulalia 
Colomer Pujol (39), Francisco Marín Garrido (81), Hugo González Esteban (3), Jabsi Layún (86), Jaume 
García Vallés (53), Javier Mendiola Aranda (45), Jordi Bayona Carrasco (34), Jordi Povill Ubach (69), José 
Oliver Vidal, Josefina Toledo (85), Juan Ramón Vela (75), Laia Montes Porta (11), Laura Llimona Colomer 
(3), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (62), Mar Zhen (4), Mari Carmen Ruiz Ruiz (45), Maria 
Angeles Zamora García, Maria Carme Grivé Campmany (65), Maria Costa Pallarós (70), Maria Valero Ojeda 
(71), Marianne Mesman (57), Meritxell Cortés Vicente (11), Miquel Esplugas Renalias (67), Miquel Pino 
Gotsens, Montserrat Termens Mestres (71), Natividad López Huerta (59), Núria Jorba Picañol (50), Núria 
Maldonado Solà (6), Oscar Lozano (35), Pepita Sala Coll (83), Pere Tarragó (78), Raquel Vicente Torrijo 
(28), Rosa Arcarons (48), Rosa Arévalo (33), Sandra Monton Corchero (12), Sergio Robles (28), Teresa 
Alavedra Galcerán (82), Teresa Pedrero Casas (50), Toni Matas Ramos (31), Trini Camprubí (51), Victoria 
Conterno (8), Daniel Royo Espejo (7).

Aclariment: a l’octubre han fet anys Gerard Plà Valldeperas i Llorenç Valldeperas Làzaro.

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.
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