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Esport olesà
Muay thai, patinatge 
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tir amb arc.

Agenda
Festes al Casc Antic i a 
Sant Bernat!

Correu
Exporecerca i sardanes.

L'Informatiu
S’ampliarà el Parc 
Natural de Montserrat.
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La Pubilla

Calaix de sastre
Lliurament de premis 
Sant Jordi

Convilatans i sardanistes vi-
sitants, benvinguts al nostre 
Aplec de la sardana. Aquest 
any ja són 28 Aplecs, que han 
constituït tota una trajectòria 
sardanista a la nostra vila. 
L’Aplec és, sens dubte, la més 
gran manifestació sardanista 
de la nostra entitat, i és per 
aquest motiu que voldríem que 
tots els olesans en gaudissin 
plenament.
L’Aplec de la Sardana a Olesa 
es pot fer gràcies al patrocini 
del nostre Ajuntament, a les 
cases comercials que hi col-
laboren amb els seus anuncis 
al llibret de l’aplec, i també 
gràcies a tota la gent que for-
ma la comissió organitzadora 
de l’aplec.
La nostra entitat ha passat 
la frontera dels 50 anys de la 
seva creació, i el seu màxim 
objectiu, en aquest moments, 
és renovar els amants de la 
sardana mitjançant jovent 
que continuï el foment de la 
sardana i en gaudeixi amb la 
seva dansa.
L’aplec ha de servir perquè es 
desvetllin entre tots els assis-
tents les ganes que la sardana 
sigui apresa pels més petits i 
de fer-nos responsables en la 
participació de tots els actes 
de caràcter sardanístic que 
s’organitzin a Olesa. El fet 
de pensar en aquestes coses 
i encaminar els més petits a 
aprendre a ballar la sardana 
ha de contribuir a donar a la 
sardana la importància que li 
correspon. Animem a tothom. 
Que per mitjà d’aquesta troba-
da sardanista, la gent desco-
breixi que val la pena gaudir de 
les nostres tradicions i danses. 
L’èxit d’aquest aplec solament 
està a les vostres mans. Veniu-
hi, i llanceu-vos a ballar. Petits 
i grans: la sardana transmet 
una gran joia. 
Tots hi sou convidats!
ACF Olesa Sardanista
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Maqueta del futur 4t CEIP  Foto: gentilesa regidoria d'Educació

Cartells
Els interessats a participar en el con-
curs de cartells de Festa Major encara 
són a temps de presentar les seves 
obres, ja que la data límit de presen-
tació és el proper 9 de maig. Poden 
participar-hi els majors de 16 anys 
i han de presentar una obra amb la 
llegenda “Festa Major 2008, Olesa de 
Montserrat, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 
de juny”.

Obres
El passat 2 de maig l’Ajuntament i la 
Generalitat van signar l’inici d’obres 
del 4t CEIP d’Olesa de Montserrat 
(Puigventós). El Departament de 
Educació construirà el nou centre 
d’educació infantil i primària. Per al 
mes de setembre es preveu tenir la 
part frontal corresponent a educació 
infantil i l’aula complementària.

Ple
Al ple del consistori local celebrat el 
passat 24 d’abril es va aprovar per 
unanimitat l’ampliació del Parc Natural 
de Montserrat, i també es va acordar 
dedicar un nou carrer del sector de 
Pintor Fortuny a sor Lucía Martínez 
Santidrian, membre de les germanes 
Paüles, i declarada, fa uns anys, filla 
adoptiva de la vila. Per altra banda, 
amb els vots del govern, ERC i PP i 
l’abstenció del Bloc Olesà i POI es va 
ratificar el projecte d’intervenció inte-

gral del nucli antic aprovat per la junta 
de govern local i enviat a la cinquena 
convocatòria de la Llei de Barris de la 
Generalitat.

Alumnes a les empreses
En el marc del projecte “El Territori: 
un viatge d’oportunitats”, un grup 
d’alumnes de l’IES Olesa han conegut 
els sectors d’activitat econòmica i per-
fils professionals del mercat laboral. 
Aquest joves van triar les ocupacions 
que més els van agradar i, comptant 
amb la col·laboració d’empreses de 
l’entorn, van conèixer en viu l’activitat 
del dia a dia. Els perfils professionals 
escollits pels alumnes van ser els de 
calderer, responsable de selecció de 

personal, cap comercial, secretària, 
cap de publicitat, venedor i carnisser. 
Aquestes visites han estat portades a 
terme gràcies a la col·laboració de les 
empreses Calderas Woga, Transportes 
Ham, Vila Producción y Servicios SA,  
Cobac SA  i Carns Casals.
El grup d’alumnes de l’institut van re-
dactar les entrevistes per als diferents 
perfils professionals i van preguntar de 
manera espontània allò que en el mo-
ment els va interessar. La valoració de 
l’activitat, tant per part dels mateixos 
joves com per l’institut i les empreses 
col·laboradores, ha estat molt posi-
tiva. Gràcies a aquesta activitat, els 
alumnes han pogut acabar de definir 
els seus interessos professionals i in-

“A bona hora vingui el maig, el millor 
mes de tot l’any…” Serà veritat? El Maig 
sembla ser el mes “frontissa” entre el 
començament de la primavera i l’espe-
rada arribada de l’estiu. Si parlem del 
temps, no podem fer càlculs perquè 
les pluges, el vent, els núvols i el sol 
són tan imprevisibles que descartarem 
“al maig, cada dia un raig”, “l’abril plo-
vent, maig rient” i “l’abril plujós i maig 
ventós, fan l’any ric i profitós”. 
Del que sí podem fer càlculs és de 
quant temps queda per a l’època de 
festes d’estiu. El mes passat es va 
portar a terme la festa de la prima-
vera a Les Planes i en aquest mes de 
maig toquen les del Casc Antic i les 
del 50è aniversari del barri de Sant 
Bernat, pròlegs dels festeigs olesans 
de Santa Oliva i la Festa Major al juny. 
A l’“Agenda” podreu triar tot un seguit 
d’activitats entre excursions, xerrades, 
espectacles, etc., que esperen comptar 
amb la vostra participació.
Aquest mes de maig també es definei-
xen les places a les escoles, per aquells 
que tenim nens en edat escolar. Olesa 
compta amb capacitat per absorbir la 
majoria de preinscrits, malgrat que els 
sorteigs han determinat que alguns 
d’ells hagin d’acceptar la segona opció 
escollida. La finalització del nou Sant 
Bernat, l’inici d’obres al Puigventós i 
la necessària obertura de la nova llar 
d’infants a les Planes reconfiguren el 
mapa escolar de la vila de cara al crei-
xement demogràfic que ha tingut lloc 
en els últims temps i que lamentable-
ment ha escapat de tota previsió.
Per altra banda, a finals d’abril hem 
rebut la notícia de la mort del Joan 
Dalmases, una persona molt estimada 
en tota la vila. Com ens va comentar 
un dels seus grans amics, “per aquells 
que el coneixíem sempre el recorda-
rem com una persona generosa, sen-
zilla, humil, treballadora i amic dels 
seus amics”. La seva manera de fer 
el va portar a comprometre’s i par-
ticipar activament amb entitats dels 
nostre poble. El Bàsquet, la Passió, la 
Residència d’avis i els Amics de l’orgue 
en són una mostra. Si algú era capaç 
de transmetre la serenitat i confiança 
necessària en tot moment per prendre 
la decisió més justa aquest era, sens 
dubte, el Joan, tot fent de la discre-
ció un signe de distinció personal. 
Una persona de debò com el Joan és 
l’exemple d’algú que sempre va fugir 
del protagonisme tot encoratjant-nos 
en els moments de desànim o dificul-
tats. Les mostres d’afecte rebudes pels 
seus familiars aquest dies reflecteixen 
l’estima que li tenien els amics per la 
seva humanitat i grandesa com a per-
sona. Aquest amic del Joan va dir que 
“conèixer-lo i compartir amb ell tantes 
i tantes estones ha estat una sort i un 
privilegi per a tots nosaltres”. El nostre 
petit homenatge des del 08640.
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Bus local de la TGO  Foto: Jordi Monton

Campanya "Sense fum"  Foto: Jordi Monton

teressar-se per la formació necessària 
per a poder portar a terme les seves 
ocupacions preferents.

Passejada popular
L’Associació de Veïns del Poble Sec 
amb la col·laboració de la Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat organitza una 
passejada popular per al proper 1 de 
juny sota l’eslògan “Mou-te per la 
igualtat i contra la violència masclis-
ta”. La sortida serà des de la pista del 
Poble Sec i es farà un recorregut per 
totes les associacions de veïns de la 
vila. Aquesta passejada té l’objectiu 
d’entregar un manifest a cadascuna 
de les associacions de veïns i està 
emmarcada dintre de les activitats 
del Dia Cultural del Poble Sec.

Aniversari
Com a part de les activitats de cele-
bració del 25è aniversari de l’escola, 
l’AMPA del Ferrà va organitzar una 
caminada familiar al Pla del Fideuer. 
Més de 250 persones van omplir de 
gresca i de colors tot el recorregut fins 
al Pla, on els esperava un esmorzar de 
coca i xocolata. Allà, s’hi van improvi-
sar jocs i activitats protagonitzats no 
només per la canalla, sinó també pels 
pares, mares i uns quants avis i àvies 
molt “marxosos”. Tots els participants 
sense excepció van qualificar la sortida 
com un èxit i tant l’escola com l’AMPA 
en van fer una valoració d’allò més 
positiva. Per molts anys, Ferrà!

Sense fum
Amb el nom de “Per totes les perso-
nes i, sobretot, per tu”, el CAP d’Olesa 
organitza la IX Setmana sense fum, 
amb la col·laboració de la Regidoria 

de Sanitat i Consum. La campanya 
comptarà amb taules d’informació 
dirigides a persones interessades a 
deixar de fumar, xerrades, conferèn-
cies, sessions audiovisuals i trobada de 
professionals de la salut i d’exfumadors 
per intercanviar experiències.

Bus
El consistori local va descartar de mo-
ment la possibilitat que el bus urbà del 
municipi faci part del seu recorregut 
pel nucli antic, ja que, segons un es-
tudi tècnic, la complexitat del barri ho 
fa pràcticament inviable. Per facilitar, 
però, l’accés dels usuaris a aquest bar-
ri, s’estudia l’opció de fer una parada 
del bus a la confluència del carrers Vall 
d’Aran i Garraf.

Sant Jordi
El passat 23 d’abril es van lliurar els 
premis de la XVI edició del  Premi Sant 
Jordi infantil i juvenil de conte i narra-
ció breu en català. 
Al mateix acte també es va presentar 
el llibre de la XV edició del mateix 
concurs. L’eix del lliurament de premis 
d’aquest any va ser l’Any Internacional 
de les Llengües. A l’acte hi van partici-
par alumnes, d’entre 6 i 16 anys, de les 
escoles de la vila i va estar organitzat 
per la Regidoria d’Educació. 
L’acte va ser molt emotiu perquè 
alumnes de les escoles, procedents 
de diversos països, van llegir un petit 
relat (“El set cavallers de colors”) en 
diferents idiomes: romanès, serbi, 
wàlaf, portuguès, italià, anglès, en-
tre d’altres, i van estar acompanyats 
per un grup d’alumnes de l’Escola de 
Música. 
A l’acte van assistir-hi els directors 

de les escoles d’Olesa; l’alcalde olesà, 
Jaume Monné; la regidora de Cultura, 
Mireia Cañadell; la regidora d’Igual-
tat, Rosina López Vigil, i la regidora 
d’Educació, Magda Graells, que en el 
seu discurs va destacar que “a Olesa 
hi ha més de 50 llengües. I no perquè 
es parli diferent han de ser diferents. 
Estem aconseguint desenvolupar una 
societat cada vegada més diversa, hem 
de ser conscients que aquest desenvo-
lupament multicultural és una realitat i 
el respecte és part d’aquesta societat, 
això depèn de tots i de cadascun de 
nosaltres”. 
Els guanyadors del XVI Premi Sant 
Jordi infantil i juvenil de conte i nar-
ració breu en català van ser: Grup A 
(1r i 2n de primària): 1r, Jordi Tejada 
Carreras i 2n, Marc Ramon Casas. Grup 
B (3r i 4t de primària): 1r, Laia Buch 
Rubio i 2n, Àlex Vea Collado. Grup C 
(5è i 6è de primària): 1r, Lluís Alcon 
Quer i 2n, Adrià Fernàndez Baca. Grup 
D (1r i 2n de secundària): 1r, Anna 
Armengou Segura i 2n, Sònia Martín 
Dinarès. Grup E (3r i 4t de secundà-
ria): 1r, Pere Alcón Quer i 2n, Berta 
Camprodon Martínez. Cada finalista i 
cada premiat es va endur un lot de 
llibres de regal.

Viatge
El passat 12 d’abril una delegació de 
la Federació de Dones per la Igualtat 
del Baix Llobregat va viatjar a Madrid 
per reunir-se amb la presidenta de la 
Federación de Mujeres Progresistas. 
La presidenta de la Federació, Rosina 
López Vigil, ens va comentar que “este 
encuentro en Madrid con miembros de 

las dos federaciones ya lo hemos re-
alizado en otras ocasiones y lo más 
importante es que se mantendrán 
jornadas conjuntas de intercambio 
y formación. Ya desde la Federació 
de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat, se está organizando un 
encuentro para el dia 6 de junio, bajo 
el título ‘Dones immigrades i associa-
cionisme’, para el que ya tenemos con-
firmada la presencia de una diputada 
y representantes de la Federación de 
Mujeres Progresistas”.

Cicles formatius
L’IES Daniel Blanxart ofereix diferents 
cicles formatius. Grau mitjà: Gestió 
administrativa (1 curs acadèmic) i 
Explotació de sistemes informàtics 
(2 cursos acadèmics). Grau superior: 
Administració i finances (2 cursos aca-
dèmics). La jornada de portes obertes 
dels cicles formatius i de batxillerat 
serà el dia 15 de maig a les 19 h. Per 
a més informació cal trucar al telèfon 
93 778 07 34.

Premis
La Diputació de Barcelona convoca la 
9a edició dels Premis a les Millors Ini-
ciatives Empresarials, amb l’objectiu 
de premiar la creació i desenvolupa-
ment de noves activitats empresarials 
sorgides en l’àmbit local mitjançant la 
sensibilització i exemplificació que re-
presenta l’atorgament d’una distinció 
a les millors iniciatives i, a més, d’es-
timular el desenvolupament endogen 
dels municipis de l’àmbit territorial 
de la Diputació fomentant la creació 
de noves empreses vinculades al seu 
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entorn local. Olesa estarà represen-
tada por una empresa que ha estat 
assessorada per Promoció Econòmica. 
Els premis, dividits en sis categories, 
s’atorgaran al mes de juliol.

Llei de barris
El consistori local presentarà a la 
cinquena convocatòria de la Llei de 
barris un projecte integral d’interven-
ció al nucli antic per un valor de 8,3 
milions d’euros. L’objectiu del projecte 
és millorar les condicions de vida als 
residents del barri i tirar endavant un 
seguit de 35 actuacions resultants de 
les aportacions de ciutadans, entitats, 
tècnics municipals i regidors, però que 
estan limitades per la capacitat pres-

L’informatiu (cont.)

supostària del municipi. Entre les més 
destacades, hi ha la cobertura de la ri-
era de Can Carreras i la rehabilitació de 
Cal Rapissa i Cal Puigjaner, que s’han 
de convertir en el pilars de la reforma 
i promoció del barri. A Cal Rapissa es 
projecta construir un centre polivalent 
i Cal Puigjaner podria convertir-se en 
un centre de la cultura catalana amb la 
participació de Joan Font (Comediants) 
i l’arquitecte Dani Freixes.

Reciclatge
Un estudi comparatiu entre els mercats 
municipals de la província de Barcelona 
ha permès concloure que al Mercat 
Municipal olesà hi ha un clar dèficit en 
la política del reciclatge, encara que 

segons el cap de Promoció Econòmi-
ca, Josep Torrent, també hi ha virtuts 
com, per exemple, la facilitat per tro-
bar un aparcament proper al mercat 
o les escasses parades que es troben 
actualment tancades.
Per la seva banda, per a la presiden-
ta de la Junta de Paradistes, Montse 
Vidal, una de les solucions podria 
passar per substituir l’actual compac-
tadora per un seguit de contenidors de 
reciclatge, encara que per a ella, més 
que la compactadora en si, el dèficit 
existeix en el seu ús i gestió.

Del mercat a la taula
El passat 23 d’abril es va fer la presen-
tació del llibre Del mercat a la taula, 
en el Mercat Municipal, editat per la 
Diputació de Barcelona i que conté 
120 receptes dels clients dels mer-
cats de la província de Barcelona. A 
l’acte van assistir-hi la regidora Magda 
Graells (l’alcalde Jaume Monné no va 
poder ser-hi); el regidor de Promoció 
Econòmica, Josep Lluís Alonso, i Ber-
nat Valls i Fuster, cap de l’Oficina de 
Mercats i Fires locals de la Diputació 
de Barcelona, entre d’altres autoritats. 
Però els protagonistes de l’acte van ser 
els guanyadors olesans del concurs de 
receptes, Ramon Pla Amorós i Rosario 

Tallón Ovalle.
En Ramon, de 70 anys, ens va comen-
tar que el seu conill amb alls a l’estil de 
Bellpuig és una recepta que va apren-
dre de la seva àvia, i el secret està 
en el “vinagre de patxaran que faig a 
casa meva, perquè no el pots trobar a 
cap lloc”. Destaca que li agrada molt la 
cuina i que, amb la mateixa recepta, 
sempre els plats “tenen alguna cosa 
que els fa diferents”. Per la seva part, 
Rosario, de 61 anys, va destacar que 
“els plats d’abans i els d’ara es dife-
rencien per la qualitat dels productes 
utilitzats”, fent referència als peus de 
porc de l’àvia Rosario, un plat que tri-
gues dues hores i mitja a preparar. La 
cuinera ha dit que el secret de la seva 
recepta pot ser el sabor que li dóna l’oli 
d’oliva d’Olesa de Montserrat, però de 
“la meva vinya”.
Durant la diada de Sant Jordi, al Mercat 
Municipal també s’han regalat roses, 
però solament 250 i per a les primeres 
dones que han arribat d’hora al mer-
cat. Carmen Morales, Rosa Guillamón i 
Maria Rosa Solsona van ser algunes de 
les dones que es van queixar perquè 
no havien rebut la seva flor perquè al 
migdia ja s’havien acabat.

Contenidors del Mercat Municipal  Foto: Jordi Monton Presentació del llibre "Del mercat a la taula"  
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Correu

Cartell
El cartell és de les eleccions munici-
pals del maig de l’any passat i està a 
la cantonada dels carrers Mossen Cin-
to Verdaguer amb Cebrià Montserrat 
i encara resta impassible el pas d’un 
any. Quans anys més restarà fins que 
el retirin els seus propietaris?
Toni Bonastre

Civisme i tecnologia
Resposta al correu “Civisme i tecnolo-
gia” del 08640 del mes d’abril.
Què he de fer si vaig per la vorera tal 
com diuen els meus pares i de sobte 
surt un cotxe que no em pot veure?
a) En primer lloc, caldria que els teus 
pares et diguessin que han fet una foto 
enganyosa, el cotxe que han fotogra-
fiat estava estacionat i no sortint del 
garatge. Tenen raó en totes les quei-

xes que exposen, però sóc una de les 
veïnes que hi viu en aquest grup de 
cases i m’ha molestat que se’ns posés 
d’exemple quan aquest problema està 
en tot el poble. El que sí puc assegu-
rar-te és que totes les persones que 
vivim en aquestes cases som molt 
conscients del problema dels nostres 
pàrquings i sempre sortim amb tota 
la precaució per tal de no fer mal ni a 
nens ni a adults. Tenint en compte que 
encara que els cotxes siguin moderns, 
les persones que els portem no i ens 
podem equivocar.
b) Animo als teus pares a que facin una 
queixa ferma a l’Ajuntament per so-
lucionar aquest problema, ara bé que 
t’ensenyin també que quan hi hagin 
senyals lluminosos o sonors per avisar-
te que surt un cotxe d’un garatge, no 
t’espantis i acabis al mig de la calçada. 

Potser la solució està que a determi-
nades edats, els nens no poden anar 
sols ni tan sols per la vorera i de més 
grans cal que els fem responsables i 
els expliquem que han d’estar alerta 
fins i tot anant per la vorera.
Pepi Martin

Exporecerca
Els dies 3, 4 i 5 d’abril s’ha celebrat la 
IX edició d’Exporecerca Jove al Cosmo-
Caixa Barcelona que aplega alumnes 
d´ESO, Batxillerat i Universitat tant del 
país com de l’estranger. Com cada any 
hi ha hagut força representants dels 
alumnes de les Escolàpies d’Olesa, 
en aquesta ocasió 22 alumnes han 
exposat els seus treballs de temàtica 
diversa davant dels diferents jurats. 
La nostra escola fa molts anys que 
potencia la recerca a l’ ESO i gràcies a 
l’esforç dels alumnes i tutors implicats 
s’ha aconseguit un procés de reflexió 
i un treball de recerca a l’escola que 
es veu complementat amb l’intercanvi 
d’experiències amb altres participants 
i que molt sovint suposen un reconei-
xement que els ha portat a exposar 
els seus treballs a diferents certàmens 
tant a Espanya (Màlaga, Santander, 
Salamanca, Tarragona) com a l’estran-
ger (Bèlgica, França, Eslovàquia).
L’any passat quan es va aconseguir el 
primer premi, 3 alumnes varen anar a 
Durban (Sud-Àfrica) durant la prime-
ra setmana de juliol. Enguany estaran 
una setmana treballant amb investiga-
dors del CESIC. A més aquest estiu hi 
haurà 7 alumnes participant a l’ESOF 
2008, que tindrà lloc a Barcelona del 

18 al 22 de juliol, on es trobaran amb 
científics de renom i fins i tot Premis 
Nobels de física i química.
Moltes felicitats a tots i endavant!
Montse Nolla

Gatos
Es frecuente que cuando los gatos 
crecen de forma excesiva se derivan 
conflictos entre las personas que qui-
eren a los animales y los que están 
en contra de ellos. Es por ello que 
teniendo una colonia controlada, es 
decir, todos esterilizados, se regula 
el crecimiento y la entrada de nuevos 
gatos, los machos ya no marcan terri-
torio y no entran en celo y se eliminan 
los malos olores manteniéndose sa-
nos. Las colonias de gatos regulan la 
población de ratas y ratones manteni-
éndolas menos visibles y controlando 
la población de roedores, es el mejor 
y eficaz raticida ecológico. Hay quien 
piensa que matándolos se quita el 
problema, aparte de ser una crueldad 
y estar castigado por la legislación de 
protección de animales, no es la forma 
adecuada, ya que cuando se elimina 
una colonia vuelven a ocuparlos otros 
gatos y vuelven a procrear, así que es 
mejor  tener unas colonias controladas 
y siempre los mismos que empezar de 
nuevo. En cuanto a la mala informa-
ción de algunas personas de que las 
pulgas las crían los gatos el doctor 
Marco Leonardi, de la Organización 
Mundial de la Salud dice: “En cuanto a 
los problemas que generan las pulgas, 
hay que decir que las infestaciones se 
producen por falta de higiene en los 
lugares. El gato sólo es un huésped 
que padece las pulgas, no las fabrica” 
por lo tanto, la solución antipulgas 
consiste en desinfectar y limpiar, no 
en culpar a los gatos. ACAIMA, con 
la ayuda de los veterinarios Llorenç 
Segura y África está controlando 18 
colonias y se han esterilizado 130 
gatos y dados en adopción 42 gatos 
y seguiremos trabajando para tener 
unas colonias controladas y sanas . 
El regidor de Vía Pública, Juan José 
Fernández ha vallado la primera zona 
de una colonia controlada y desde la 
asociación también contamos con el 
apoyo de la Regidoria de Sanidad y 
Consumo para que nuestros animales 
tengan su espacio.
ACAIMA

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 diari 
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 d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, 
a/e: periodic08640@hotmail.com

Cartell de les eleccions 2007  Foto: gentilesa TB

Alumnes de les Escolàpies a Exporecerca  Foto: gentilesa MN
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La columna de l'Ivan
La cruel però real història dels tres porquets

Capítol 3 - El despertar d’en Pol

La llum de la tauleta de nit s’encén i en Pol mira el despertador. Com cada dia 
el despertador està programat per a les sis del matí. Com cada dia en Pol s’ha 
aixecat dos minuts abans que soni.
Ell ja està actiu, assegut al llit agafa els pantalons doblegats i els calçotets nets 
i els mitjons foscos a joc amb els calçotets. S’aixeca i va al bany. Mentre obre 
l’aixeta de l’aigua calenta es disposa a fer el pipi de cada matí. Però en anar a 
pitjar el botó de la cisterna recorda que en Pau ha posat un gibrell a la banyera 
per a recollir l’aigua que raja per l’aixeta fins que surt l’aigua calenta. Una manera 
d’estalviar aigua i diners. Així, doncs, agafa el gibrell i en llença la meitat.
Es dutxa i aprofita el moment per afaitar-se; després d’eixugar-se es posa els 
calçotets, els mitjons foscos a joc amb els calçotets i els pantalons plegats amb 
la impecable ratlla recta com si l’hagués fet un cirurgià.
Surt del lavabo i es posa la camisa planxada ja de la nit anterior, a la cadira del 
menjador l’espera l’americana. A la cuina, com sempre, la cafetera amb aigua 
osmòtica espera a ser connectada, les dues llesques de pa estan minuciosa-
ment guardades dins la bossa del pa esperant. Connecta la cafetera i col·loca 
la primera llesca de pa a la torradora. Quaranta-sis segons triga la torradora 
a escalfar-se prou per a daurar la torrada. Li ha costat un mes sencer cercar 
el temps necessari perquè la torrada estigui perfecta, ni massa feta ni massa 
crua, per a la segona només necessita trenta-dos segons ja que la torradora 
és calenta. 
En aquest temps, la cafetera plena de cafè comprat en un comerç just, està 
en el moment àlgid, la melmelada que utilitza ve envasada en pots de vidre 
individuals perquè d’aquesta manera no necessita deixar-les a la nevera, i pot 
assaborir el correcte i aromàtic sabor de la maduixa o del préssec.
Les sis i quaranta quatre minuts. En Pol surt de casa i tanca amb clau en el precís 
moment en què el campanar toca tres quarts. Baixa pel carrer i es dirigeix a la 
gestoria on treballa des de fa més de cinc anys. De fet, ell té la impressió que 
la gestoria sense ell no té raó de ser. “El gerent, un tal senyor Ferotge, molt 
conegut al poble no és capaç de fer res sense mi, de fet és com si la gestoria 
fos meva, si jo me n’anés, la gestoria hauria de tancar”.
Tres quarts i deu de set. El temps exacte per fumar la primera i única cigarreta. 
Es fica la mà a la butxaca per agafar el seu encenedor Dupont, és l’única cosa 
que el seu pare li va donar en vida. Totes les altres coses van ser desgràcies i 
penúries. Curiós, l’encenedor no és a la butxaca on hauria de ser i, per contra, 
un paquet de xiclets ha substituït el paquet de cigarretes; els xiclets de nicotina 
que en Pau li havia canviat ahir, pel seu bé, se suposa.
En Pol es posa de mala lluna i quan se n’adona ja han sonat les set i ell encara 
no ha obert la gestoria. És la primera vegada des que es va posar a treballar 
a la gestoria que no ha obert a les set del matí, ni el dia en què el seu pare va 
morir ell no va fer tard. El que en Pau havia fet era com un sacrilegi, era com 
violar un sagrat ritual matiner en el qual en Pol es consagrava.
En Pol ho sabia. Aquell dia no seria igual que els altres. Aquell dia era especial, 
aquell era el primer dia de la resta de la seva vida.
Com cada dia en senyor ferotge arriba a les nou tocades i es tanca al despatx 
mentre en Pol atén tota la gent que arriba aquell dia. Tres declaracions de ren-
da, un acomiadament en una entitat bancària, una ràpida visita a cal notari per 
signar uns papers en nom d’en Ferotge, més de cinquanta trucades telefòniques 
i endreçar els papers i documentació. Quan se n’adona són les quatre de la tarda 
i ni ell ha dinat, ni en Ferotge ha sortit del despatx. És estrany perquè, tot i que 
en Ferotge és un inútil, normalment a les deu surt a esmorzar i triga una hora 
llarga a tornar. Avui no ha sortit i  encara se sent aquella olor de cremat. “La 
seva dona li fotrà bronca per fumar en el despatx”. 
En Pol no gosa molestar en Ferotge però el temps passa. A la tarda hi ha unes 
visites i ell ha d’anar a dinar encara que sigui un entrapà vegetal al bar de la 
cantonada.
Una mica nerviós perquè veu que el temps se li llença a sobre, en Pol truca a 
la porta del despatx. 
-Senyor Ferotge, si no vol res més aniré a dinar, que a la tarda hi ha la visita 
d’aquelles hienes alemanyes. Se’n recorda? 
Però no se sent cap veu dins del despatx.
En Pol truca un cop més i obre la porta.
L’espectacle era surrealista. En Ferotge estava penjant d’una biga de fusta, el 
cos es balancejava en una dansa mortuòria que feia esgarrifar i una olor de 
paper cremat impregnava l’ambient. En apropar-se a la taula del despatx, en 
Pol va veure una nota que deia:
No poc suportar més aquesta pressió. Perdona’m, Pol. F. Ferotge.
En Pol, afectat i sense saber exactament com reaccionar, pensa ràpidament què 
fer. Agafa el telèfon i truca a la policia. Avui serà un dia molt llarg. 
Continuarà.

Ivan Carreira

Nació en Olesa, se llama Marta Rivera Rubio y tiene 26 años. Tiene una 
hermana menor, su padre es profesor y su madre trabajadora social. Su 
gran pasión es la música y dedica gran parte de su poco tiempo libre a Eter, 
una formación musical con la que ha grabado una maqueta y con la que ha 
empezado a hacer algunos conciertos. Marta es diplomada en Magisterio 
musical y actualmente es profesora en el CEIP de El Bruc. Esta morena de 
exquisita mirada marrón oscura prefiere veranear en un sitio con mar, sol 
y caipirinha. Salut Marta!

La pubilla del maig

08640

Jordi Monton
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L’agenda del maig
Dissabte 3
Xerrada “COBIDEC d’Hondures”, treballs 
realitzats de cooperació de les Germanes 
de Paül. A càrrec de la Germana Sor Teresa 
Brull (delegada de missions). A la Casa de 
Cultura, a les 18 h.

Diumenge 4
Dinar de germanor per als col·laboradors de 
La Passió. A la UEC, a les 14 h.

Divendres 9
Xerrada “Els joves en el món de la inter-
pretació” i projecció del curt “El dibujo de 
David” dirigit per l’actor Ivan Morales, amb 
la participació i assistència de joves actors 
catalans de les sèries de TV3. Organitza: 
Regidoria de Cultura amb la col·laboració de 
Jazz 113 Dansa. A la Casa de Cultura, a les 
17.30 h.

Inauguració de l’exposició de fotografies 
“Primavera fotogràfica”. Fins el 25 de maig. 
Organitza: Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. A la Casa de Cultura.

Xerrada L’Alger, parlem català, a càrrec del Dr. 
Joaquim Montoriol. A la UEC, a les 21 h.

Dissabte 10
Olesans a escena: representació de “Mar i 
Cel”, a càrrec de la companyia de Teatre Jove 
CTJAIP. Al Casal, a les 22 h.

Sortida literària: l’Església del Mar. A les 9 
h. a la plaça de l’Oli. Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca.

Inauguració de l’exposició de treballs de l’As-
sociació Dones i Progrés. Fins el 25 de maig 
a la Casa de Cultura.

Diumenge 11
Olesans a escena: representació de “Mar i 
Cel”, a càrrec de la companyia de Teatre Jove 
CTJAIP. Al Casal, a les 22 h.

Excursió cultural al castell de Parellada i 
Vilabertran. Organitza: UEC.

Excursió Serra Obac, La Barata, Hospital 
Sang. Organitza: UEC. A les 8 h.

28è Aplec de la Sardana. Actuacions de les 
Cobles Vila d’Olesa, la Flama de Farners i 
Jovenívola de Sabadell. Al Parc municipal, 
al matí i a la tarda. Organitza: ACF Olesa 
Sardanista.

Dimecres 14
Club de lectura per a joves amb l’obra “De 
Nador a Vic”, de l’escriptora Laila Karrouch. 
A les 18 h. a la Biblioteca.

Divendres 16
Club de lectura per a joves amb l’obra “El 
bon soldat”, de Ford Madox Ford. A les 18 h. 
a la Biblioteca.

Xerrada: “Lloguers, la problemàtica legal”, 
amb l’advocat Carles González. A la UEC, a 
les 20.30 h.

Rotllana de contes amb l’Espe. A la Biblioteca, 
a les 18 h.

Dissabte 17
Festa dels 50 anys del barri Sant Bernat. Du-
rant tot el dia està previst ball de sevillanes, 
actuació de flamenc, actuació de l’Esbart Ole-
sà, havaneres, campionat d’esport, concurs 
de pesca, jocs infantils, animació infantil i 
exposició de fotografies.

Festa Major de l’Associació de veïns del Casc 
Antic.
De 9 a 21 h.: fira d’artesans, al centre del 
Casc Antic i fira d’entitats, organitzada per 
el CAU. A les 17 h., xocolatada popular gra-
tuïta a la Plaça de les Fonts. A les 22 h., 
actuació-sopar: Cabarette a la Plaça de les 
Fonts. Seguidament sortirà a escena el Grup 
Custus Ignis fent amb un cercavila i recollint 
a tot aquell qui vulgui anar al concert que 
es celebrarà a la Plaça Nova a les 24 h. amb 
l’actuació de “El quinto turno” i “DJ Marrako” 
(Olesa) i Baratos (Martorell).

Inauguració de l’exposició de pintura “Als 
vostres peus”. Fins l’1 de juny. A les 19 h., a 
l’Espai d’Art de La Passió. Organitza: Escola 
d’Arts i Oficis.
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Excursió Ulldeter i Nùria. A les 8 h., organitzat 
per la UEC.

Diumenge 18
Festa dels 50 anys del barri Sant Bernat. Du-
rant tot el dia està previst ball de sevillanes, 
actuació de flamenc, actuació de l’Esbart Ole-
sà, havaneres, campionat d’esport, concurs 
de pesca, jocs infantils, animació infantil i 
exposició de fotografies.

Festa Major de l’Associació de veïns del Casc 
Antic.
A les 10 h., Rastro del Trasto, on tothom po-
drà intercanviar coses de segona mà. A les 
13 h., dinar popular a la placeta Povill.

Representació de “Mikado”, a càrrec de la 
companyia de teatre Locus i la direcció de 
Josep Font. A benefici de l’Associació Prodis-
minuïts Santa Oliva. A la UEC, a les 18 h.

Festa de la Creu de l’Associació de veïns del 
Poble Sec. Durant tot el dia al barri.

Dimecres 21
Inauguració de l’exposició “Detectius”, sobre 
els grans investigadors de la novel·la negra i 
policíaca. Fins al 10 de juny, a la Biblioteca.

Dissabte 24
Representació de “Mikado”, a càrrec de la 
companyia de teatre Locus i la direcció de 
Josep Font. A benefici de l’Associació Prodis-

minuïts Santa Oliva. A la UEC, a les 18 h.

Diumenge 25
Excursió Montserrat i Coves de Salnitre. Re-
corregut: Drecera Graus, Canal Sta. Cateri-
ana, Sant Joan, Escala Jacob, Trencabarrals, 
Monestir, Santacova, Coves de Salnitre. A les 
8 h., organitzat per la UEC.

Representació de “Mikado”, a càrrec de la 
companyia de teatre Locus i la direcció de 
Josep Font. A benefici de l’Associació Prodis-
minuïts Santa Oliva. A la UEC, a les 18 h.

Marxa de Veterans de Catalunya a OIX (La 
Garrotxa). Organitza: UEC. A les 7 h.

XI Dia Internacional de la Dansa, amb la 
participació d’escoles de dansa d’arreu de 
Catalunya. Col·labora:Escola 113 Dansa i or-
ganitza l’Ajuntament. A les 12 h., a la plaça 
Fèlix Figueras. A les 19 h., a La Passió actuarà 
la Companya IT Dansa.

Divendres 30
Inauguració de l’exposició de treballs del VIII 
Concurs escolar de dibuix i pintura, organitzat 
per l’Escola d’Arts i Oficis. Fins l’11 de juny a 
la Casa de Cultura. El lliurament de premis 
es farà a les 20 h.

Contes amb l’Ada Cusidó. A la Biblioteca, a 
les 18 h.

Conferència amb la Dra. Gemma Pons Playà 
amb el tema “Reconstrucció mamària”. A la 
Comunitat Minera, a les 18 h. Organitza: 
Ariadna.

Dissabte 31
Inauguració de la XX Exposició d’art. A les 
19 h., a la Casa de Cultura. Fins l’11 de juny. 
Organitza: Escola d’Arts i Oficis.

Sopar 25è aniversari de l’escola Ferrà i Este-
ve. A les 21.30 h., al pati de l’Escola.

Juny
Diumenge 1
Dinar de celebració de l’11è aniversari de la 
fundació de l’Associació Ariadna. Al Cafè del 
Centre.

XX Concurs infantil de color sobre l’asfalt, 
sota el tema “El fons marí”. A les 9.30 h. al 
Parc Municipal. El lliurament de premis serà 
a les 13 h.

Dinar pel dia del Soci a la UEC. A les 14 h., 
a la UEC.

Passejada popular "Moute per la igualtat i 
contra la violència masclista". 
Organitza: Associació de veïns Poble Sec i 
Regidoria de igualtat.
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Esport olesà

Alumnes de Muay thai  Foto: gentilesa JLT

Preparats per el combat Foto: gentilesa JLT

Tir amb arc
El camp municipal de tir amb arc 
Agustí Valls va acollir el Campionat 
Vila d’Olesa i trofeu Pepe Fagoaga 
amb la participació de 80 arquers 
de totes les categories i modalitats i 
amb un gran nivell demostrat per tots 
ells. El guanyador de la prova en arc 
recorbat, va ser l’arquer del club olesà 
Francesc Sánchez, que es troba en un 
gran moment de forma i s’està prepa-
rant a consciència per aconseguir un 
bon resultat al campionat d’Espanya 
paralímpic que se celebrarà a Olesa a 
finals d’aquest mes de maig.
També es va donar el trofeu Agustí 
Valls a l’esportista més constant del 
Club. Josep Guixà, de 75 anys, conti-

nua competint i des del Club se li va fer 
el reconeixement que es mereix.

Muay thai
El pasado 6 de abril se llevó a cabo en 
l’Hospitalet, la primera Copa catalana 
de Muay thai, organizada por la Fede-
ración Catalana de esta disciplina, en la 
que participaron los mejores gimnasios 
de Catalunya en esta modalidad. Hubo 
un total de 120 competidores de diver-
sas edades y fue la primera vez que se 
realiza un torneo oficial de Muay thai 
de niños. La escuela de artes marciales 
de Olesa, Sir Fitness Furio Jol tuvo una 
destacada participación: David Matas, 
1º clasificado; Daniel Alonso, 1º cla-
sificado; Marc Arroyo, 3º clasificado; 

Sebastià Mendoza, 3º clasificado; Ru-
bén Bayón, 3º clasificado.
La disciplina de Muay thai proporciona 
a los niños seguridad, autoestima, res-
peto, flexibilidad y relajación mental.

Kick boxing
El pasado 5 de marzo se celebró en 
Torrefarrera (Lleida) una velada de FI-
DAM donde participaron tres alumnos 
del gimnasio Sir Fitness Furio Jol. En 
el evento se disputaron siete combates 
de Kick amateur, un combate de Kick 
internacional amateur entre Cataluña 
y Argelia, un combate de Muay thai 
Neo profesional y el Campeonato de 
España de MMA de Vale tudo. Los 
olesanos Bernat, Sergi Clotet y David 
Clotet participaron en los combates 
de Kick boxing amateur, donde sólo el 
último perdió su pelea en un combate 
muy disputado demostrando mucho 
coraje.

Trial 4x4
El passat diumenge 20 d’abril es va dur 
a terme la segona prova de Trial 4x4 
a Santa Cecília de Voltregà. Els pilots 
olesans Rafa Gomarín i Andreu Motos, 
actuals campions catalans, van fer una 
bona actuació i van quedar primers a 
la seva categoria amb només 6 punts 
de penalització. La propera prova es 
disputarà a Seva (Osona) el 25 de 
maig.

Escacs
El passat diumenge 13 d’abril va fina-
litzar el 65è Campionat de Catalunya 
d’Equips, amb el següents resultats 
dels tres equips amb els quals el C.E. 
Olesa hi ha participat: Categoria Pre-
ferent Territorial de Barcelona – Grup 
IV, Olesa 5 - Igualada 5; Tercera Ca-
tegoria Territorial de Barcelona, Grup 
I – Abrera 31⁄2 - Olesa B 1⁄2; Grup XII,  
Esplugues B 21⁄2 - Olesa C 11⁄2. Malgrat 
aquests últims resultats, la campanya 
es pot considerar més que acceptable, 
sobre la base que la puntuació final 
aconseguida pel primer equip, amb 
independència de la classificació ge-
neral (5è) però amb el mateixos punts 
(51⁄2) que el 3r i el 4t, ha estat la més 
alta des que milita en la categoria 
preferent. Tampoc ha estat malament 
el 3r lloc, en el seu grup, de l’equip B 
i podem considerar d’excel·lent l’ac-
tuació del C tenint en compte, com ja 
hem esmentat en anteriors ocasions, 
que tres del seus quatre components 



1108640

08640

Jornada esportiva al Ferrà  Foto: gentilesa AC

participaven per primer cop en com-
petició oficial.

Jornada esportiva
Més de 400 persones van participar el 
passat dissabte 19 d’abril en la jornada 
esportiva organitzada per l’equip do-
cent i l’AMPA de l’escola Josep Ferrà i 
Esteva, i emmarcada dins els actes del 
25è aniversari del centre. Una enlaira-
da de coloms va inaugurar la jornada, 
que va incloure multiesport, futbol 3x3 
i xutòmetre en inflables, minibàsquet, 
minitennis de taula, petanca, bitlles, 
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hoquei, batuka, sardanes i dansa. Els 
participants a la jornada esportiva 
(alumnes, professors i famílies) van 
poder gaudir també d’una gran xoco-
latada i, en acabar, d’una botifarrada 
organitzada per l’AMPA, en la qual van 
prendre part unes 250 persones.

Tir amb arc II
El Tir Arc Olesa d’Olesa de Montserrat 
celebrarà els propers dies 24 i 25 de 
maig el XXXVIII Campionat d’Espanya 
de Tir Amb Arc de Persones amb Dis-
capacitat Física. El campionat vol ser 

molt més que una competició esporti-
va: vol fer arribar un missatge solida-
ri i de conscienciació social, per cada 
una de les institucions i entitats que 
donen suport i col·laboren en aquest 
esdeveniment esportiu. S’espera una 
forta participació d’esportistes nacio-
nals i internacionals. La representació 
catalana serà la més amplia de la seva 
història en un campionat, mostrant un 
exemple de constància, rigor i esperit 
lluitador, aptituds que comparteixen 
atletes de tot el món, qualsevol que 
sigui la seva condició física.

Patinatge
El diumenge 20 d’abril, Tona va acollir 
la 2a fase dels Interclubs de Patinatge 
Artístic. Hi van participar els clubs de 
Tona, Rubí, St. Cugat, Mollet i Olesa en 
les modalitats de Figures obligatòries i 
Programa curt. Tot i ser el primer any 
de competicions de la Federació i que 
els companys de grup són clubs d’un 
nivell molt alt, els nostres patinadors 
van defensar amb bona tècnica i gran 
elegància tots els exercicis i coreogra-

fies, cosa que els va valer puntuacions 
més altes que a la primera fase. Un 
orgull per als pares, entrenadors i tots 
els olesans que eren a les grades. 
A falta de confirmació, van aconseguir 
el quart lloc a la classificació final de 
Figures obligatòries i el vuitè lloc a 
la de Programa curt. Des d’aquesta 
secció aplaudim l’afany de superació 
de tots i cada un dels patinadors i 
patinadores del Club Olesa Patí, que 
sens dubte han fet un pas endavant 
en el seu progrés com a esportistes i 
com a persones. 

Tennis taula
EL Bombons Blasi Tennis Taula Olesa 
va concloure brillantment la tempora-
da amb el 7è lloc en la lliga després 
de vèncer el Borges per 3-1. Aquesta 
victòria dóna dret a jugar l’ETTU CUP 
la propera temporada. Serà la quinta 
temporada consecutiva dels del Baix 
Nord en la màxima categoria estatal, 
i la quarta jugant l’ETTU.

Entrenament de patinatge al pavelló  Foto: Jordi Monton
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Classificats
Treball
Animador/ora de grup (monitor/ora) 
per una llar d’infants (150662); 
empleats/des de serveis administra-
tius (150660); dependent/a de comerç 
al detall (150544); personal sanitari 
no titulat per una residència d’avis 
(150528); auxiliar de cuina (rentaplats 
o marmitó) (150526); cuiner/era per a 
fer menús tapes i entrepans (150436); 
cambrer/era (150433); treballadors/
ores de la preparació i l’obtenció de 
productes tèxtils (150239); empleat/
da administratiu/iva en general 
(149975); empleats/des de comp-
tabilitat, de caixa, taquillers/eres i 
similars (149330); recepcionista per 
a recepció i tasques administratives 
en general en una empresa de teleco-
municacions (149239); operador/ora 
d’ordinador (149059); traductor/ora 
per a la traducció de material tèc-
nic i revisió (149023); salsitxaire o 
xarcuter/era oficial o aprenent en una 
parada del Mercat Municipal (148750); 
directors/ores o caps de departament 
(148618). 
Entre parèntesis el número de l’oferta. 
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.

Pedagoga fa classes de repàs de pri-
mària i ESO. També català per adults. 
Tel.: 653 568 706.

Técnico superior en servicios soci-
ocomunitarios busca trabajo para 
guarderías, hospitales, cuidado de 
enfermos, discapacitados, personas 
con necesidades especiales, etc. 
Tel: 665 842 657.

Es necessita venedor/a amb nocions 
de decoració per botiga a Olesa. Inte-
ressats trucar al tel. 645 837 958, de 
10 a 13 i de 17 a 20 h.

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

Se necesita una ayudante avanzada o 
oficiala de peluquería, con experiencia. 
Tel: 93 778 5434.

Es necessita comercial amb experiència 
per a empresa d’alimentació. Interes-
sats, truqueu al tel.: 93 778 7678.

S’ofereix noia per donar classes de 
repàs a nens de primària, secundària 
i batxillerat. Tel.: 665 644 236.
Mujer responsable con buenas refe-
rencias, se ofrece para trabajos de 
limpieza, cuidado de niños, adultos 
mayores, plancha, ayudante de cocina 
y camarera. Tel: 634 764 830.

Mecanògrafa s’ofereix per introduir 
tot tipus de dades en català, castellà i 
anglès. Ordinador propi i Internet.
Tel.: 661 190 153 (Isabel).

S’ofereix cangur per a nens petits. Inte-
ressats, truqueu al tel.: 699 174 124.

Se necesita quiromasajista para media 
jornada. Tel: 626 038 191.

Se necesita oficial de peluquería. 
Llamar al tel: 93 778 2776.

Empresa del sector de la alimentación 
necesita televendedora con imprescin-
dibles nociones de informàtica. 
Contactar al tel: 629 201 816.

Mestra de Primària s’ofereix per 
donar classes particulars a estudi-
ants d’aquesta etapa. 
Tel.: 607 621 871.

Immobiliària
Piso en venta en la zona del CAP, planta 
baja, con patio, tres habitaciones (una 
en suite), lavabo, comedor, cocina, un 
año de antigüedad. 
Tel: 677 439 468.

Vendo piso en Olesa-Centro, 75m2., 3 
habitaciones (2 dobles), comedor de 
22m2, ventanas de PVC reformado, 
todo exterior con vistas espectaculares 

a Montserrat, ascensor. Para entrar a 
vivir. Precio: 261.000 euros. 
Tel: 636 381 338 y 696 077 773.

Casa en venda, 480m2 (habitables 
180), 2 plantes, cuina-menjador amb 
llar de  foc, dos banys (un complert), 
4 habitacions (3 de matrimoni), rebost 
i  parking. Preu: 240.404 €.

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

Vendo piso totalmente reformado en 
Cornellá, esquinero con 2 balcones, 
junto al Paseo, 3 habitaciones dobles, 
salón/comedor de 18m2, parquet, cli-
malit, puertas de cerezo, a/c b/c, muy 
soleado, con buenas comunicaciones. 
Tel.: 687 312 771. Precio 290.000€

Negocis
Se traspasa Salón de Belleza en 
Hospitalet, de 150m2, a pleno rendi-
miento, demostrable, con clientela de 
más de 20 años y con posibilidad de 
ampliar a peluquería, dietética, spa, 
etc. Tel.: 615 965 343 

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

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

Diversos

Busco coleccionistas de cromos de 
fútbol, no importa año ni colección. 
Interesados, llamar al 655 775 989.

Es ven overlock, cinc fils, 400 euros.
Tel: 93 778 2837

Se vende mecedora, 70 euros. 
Tel: 610 851 688.

Vendo deposito de gas-oil nuevo, con 
documentación. Capacidad: 1100 li-
tros. Tel: 656 334 757.

Compro material de Ibertren (vagones, 
locomotoras, etc.). Tel: 646 554 343.

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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Guaita!

08640

Jordi Monton

“Benvinguts a l’infern” diuen en la seva bandera els mateixos bojos olesans de sempre. Són els incondicionals del bàsquet olesà, els que van a tots els 
estadis, els que segueixen a l’equip local en qualsevol poble que jugui. I aquests que estan en les bones i en les males són “la Penya 08640”. Ens va cridar 
l’atenció aquesta perfecta identificació amb la vila, igual que el nom del nostre periòdic. Des d’aquesta secció els desitgem el millor per a ells i per al bàsquet 
d’Olesa i que continuïn acompanyant a l’equip per a tot arreu! I quan siguem campions, ho podríem celebrar junts, no?
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Empreses i serveis

08640

Sense parella
S’acosta la cita! “Sense parella” ja ho 
té tot a punt pel sopar del dia 17 de 
maig. Hi ha més de 40 persones apun-
tades, però no hi són tots. Faltes tu! 
Si no tens parella i vols trobar un grup 
de persones amb les que sortir, vine a 
conèixer-nos. El sopar es fa al bar- res-
taurant de la Piscina d’Olesa a les 21 h. 
i el preu és de 15,50 euros. Això sí, us 
heu d’inscriure abonant aquest import 
al número de compte 2100-0132-07-
0102517026 (La Caixa) acompanyat 
de vostre nom i cognom. El dia 10 de 
maig és l’últim dia per fer-ho.
Per cert, nois, no sigueu tímids que 
som majoris de dones apuntades!
Per a més informació, truqueu 
al mòbil 638 311 596, a l’adreça 
senseparella@hotmail.com o bé al blog 
http://senseparella.blogspot.es 

Frankfurt
El frankfurt “El jardí” (Metge Carreras 
i Escorxador) cambió de dueño y aho-
ra está atendido por Paqui i Liki, que 
le han dado un aire renovado al local 
y esperan ampliar su clientela con 
desayunos, comidas y cafés. Buena 
suerte!

Casal d’Estiu
Un any mes l’AMPA del col·legi Sant 
Bernat i Cuines TM organitzen acti-
vitats a l’escola durant aquest estiu: 
jocs, esports, excursions, tallers i, 

com a novetat, jocs en anglès a les 
tardes del Casal. El centre d’interès 
són les estacions de l’any: la prima-
vera, l’estiu, la tardor i l’hivern. Totes 
les activitats es faran amb un grup de 
monitors titulats. La novetat d’aquest 
any és que aquest estiu és obert per 
a infants nascuts l’any 2005 i també 
que les activitats són obertes a nens 
i nenes de totes les famílies del poble 
que ho necessitin. Les inscripcions fi-
nalitzen el proper 5 de maig i es poden 
fer tots els matins de 8.30 a 9.30 h al 
menjador de l’escola o els dimecres 
de 16 a 17 al despatx de l’AMPA Sant 
Bernat, a la mateixa escola.

Nueva papelería
En Los Closos acaba de inaugurar una 
nueva papelería y librería llamada “Co-
lors” donde podrás encontrar libros, 
revistas, prensa, papelería, juegos y 
una gran variedad de artículos de re-
galo. Están en la calle Lluís Puigjaner, 
103, local 1 y el teléfono es el 664 
308 857.

Trivial
Durant els últims tres dissabtes d’abril 
s’ha dut a terme un campionat de Tri-
vial a la Biblioteca. El passat 26 d’abril 
es va jugar la final i la parella guan-
yadora d’un sopar al Tastafins va ser 
Mireia Martin i Roger Ribal.
Enhorabona!

Calaix de sastre
Guanyadors del Premi Sant Jordi 2008

Anna Armengou 
(Grup D, 1r premi)

“No em pensava que 
podia ser la guanya-
dora del premi. El 
conte va d’una ploma 
que escriu sola i el que 
escriu es transforma 
en realitat. Estic molt 
contenta pel premi”.

Lluís Alcón 
(Grup C, 1r premi)

“El conte representa 
que és un despertador 
a qui passen una sèrie 
de coses, però parla 
com si fos una persona 
i al final descobreix que 
és un despertador”.

Marc Ramón Casas 
(Grup A, 2n premi)

“El conte tracta sobre 
la història d’una bale-
na i és molt maco”.
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Per molts anys !

08640

Adelina Càceres Fernández (79), Adrià Cèspedes Altarriba (10), Agata Agut Domenech (38), Ainhoa Martínez Vilches (13), Akira Valero, Alba Pareja Pinos (19), Alejandro 
Fernández Molina (15), Alejandro Jaime Riera, Angela Armengou Orriols (77), Angelina Dalmases (58), Anna Almirall Vilà (33), Anna Voltà Palomares (7), Antonia Aguilera 
Rodríguez (79), Antonio Mancebo Rivera (81), Antonio Mangas García (42), Baldiri Quatrecases (94), Bernardino García Lopera (78), Berta Claramunt Folch (20), Carlos 
Antón (40), Carmen Artola Rull (68), Celestina Sopeña Pisose (70), Cristóbal Cano Belmonte (72), Daniel Pérez (18), Didac Salabert Yañez (6), Eudald Daví Solà (4), 
Evangelina Moreno Mora (68), Felix González Amoedo (26), Francisco Verdogo López (71), Irene Morrus Nartinez (35), Jaume Mampel i Ayuso, Jaume Volta Cortel (52), 
Javier Vega Nieto (4), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (23), Joan Sedeño Lobato (47), Joel Carrasco Bañales (8), Jordi Carballol (3), Jordi Grau López (40), Jordi Pons 
Badenas (36), Jorge Mangas Soldado (9), José Luis Espejo, Jose Luis Recme Aviles (41), José Manuel Salguero Tobes (29), Josefa Agulló López (70), Josep Campmany, 
Josep Casanovas, Josep Lluís Amador Nuñez (59), Josep Mallofré Boada (43), Josep Miravet Escrig (81), Juan Calvo Marcos (17), Judith Mora Riberes (13), Laia Solà Rivera 
(34), Lara Jaime Riera (14), Lluísa Corsá Nolla (67), Lucía Lupacchini (25), Luis González, Manuela Neira Cea (81), Marc Soriano Amores (14), Maria Calsina Botines (60), 
Maribel Rivera Recio (62), Maria Rosa Villarreal López (33), Marina Serra Castelltort (92), Maria Teresa Perarnau Martí (41), Marina Montoya Bernades (24), Marta Voltà 
Palomares (7), Martina González Lupacchini (8), Mercè Bayona Gibert (40), Mercè Pallarès Costa (51), Miquel Camarero Xucla (81), Miriam Sánchez Matas (16), Montse 
Nomem Ubach (46), Nelson López, Neus Callén Navarro (12), Núria Almirall Vilà (30), Núria Cadevall Llonch (75), Núria Costa Ribe (63), Núria Domenech Curto (65), Núria 
Matas Pons (59), Oriol Caldito Perarnau (15), Oriol Viñau Argelich (20), Paquita Jorba Picañol (54), Patricia Albalá Gutiérrrez (14), Paquita Solé Benitez (58), Paulina Muñoz 
Pardo (79), Pepita Pages Sans (79), Pilar Gil Termens (42), Pol Nin Moràn (26), Rafel Pérez Cintas (75), Raquel Guaita Ortega (30), Raúl Pérez Burgos (3), Ricard Salabert 
Jorba (29), Rosa Arnau Porcar (76), Rosario Sevillano Ruiz (66), Rubén Collado Bañales (10), Rubén Notario Vacas (12), Sandra García Abuín (30), Sebastián Barrientos 

Ribera (79), Sebastián Bertoluzza Gigena (9), Serena 
Pérez Álvarez (5), Sergi Graells Jané (29), Sergi Serra 
Jorba (26), Sonia Sevilla del Rincón (6), Susana Ca-
bre Cherta (60), Toni Llusà Cano (6), Zaida Giménez 
Ruiz (13).

Aclariment: a l’abril han fet anys: Dr. Miquel Perpinyà 
Torregrosa (64), Gregorio Montoya Sala (62).

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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