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Farmàcies de guàrdia  -  Juny 2008
diumenge, 1 - ABELAIRA
dilluns, 2 - ALAVEDRA
dimarts, 3 - BARGALLÓ
dimecres, 4 - BERENGUER
dijous, 5 - LEY
divendres, 6 - MATAS
dissabte, 7 - ABELAIRA
diumenge, 8 - ALAVEDRA
dilluns, 9 - BARGALLÓ
dimarts, 10 - BERENGUER

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

BARGALLÓ : c/ LLUIS PUIGJANER, 103 - Tel. 93 778 75 43
BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - Tel. 93 778 01 86

LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - Tel. 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - Tel. 93 778 10 36

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

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

dissabte, 21 - BARGALLÓ
diumenge, 22 - BERENGUER
dilluns, 23 - LEY
dimarts, 24 - MATAS
dimecres, 25 - ABELAIRA
dijous, 26 - ALAVEDRA
divendres, 27 - BARGALLÓ
dissabte, 28 - BERENGUER
diumenge, 29 - LEY
dilluns, 30 - MATAS

Empresa simulada al IES Blanxart  Foto: IES Blanxart

Els que no van veure el Festival 
d’Eurovisió i l’esperada actuació de 
Rodolfo Chiquilicuatre, almenys van 
sentir comentaris a la feina, al carrer 
o pels mitjans de comunicació. Fracàs 
per a molts i, per a d’altres, la millor 
posició espanyola en el certamen. 
Més enllà de la serietat o el ridícul del 
representant peninsular a Belgrad, 
penso en la immediatesa d’aquest fe-
nomen. Un actor esdevingut cantant, 
votat massivament a Internet com 
l’espanyol per a Eurovisió, un perso-
natge purament mediàtic, que només 
té una cançó en el seu repertori, a la 
recerca de l’èxit instantani i efímer. El 
Google troba, com a mínim, 130.000 
entrades si escrius “Rodolfo Chiquili-
cuatre”, sumat als tons per a mòbils, 
melodies, enllaços, fotografies,... tot 
un fenomen de la mà d’un frikie que 
gaudeix, o almenys està gaudint, de 
minuts de pantalla, espais a la ràdio i 
de lletra als diaris i revistes.
El seu futur és incert, però el que sí 
que és cert és que aviat qualsevol 
mitjà de comunicació, però sobretot 
la poderosa televisió, ens proposarà 
un altre tema, un altre personatge o 
una altra història amb què ens con-
viden a ser còmplices per participar, 
opinar i formar part d’aquest circ in-
formatiu que moltes vegades respon 
a interessos molt aliens als quotidians 
nostres.
De totes maneres, sempre tenim 
l’opció d’apagar la tele o d’utilitzar el 
comandament a distància, l’elecció de 
comprar un periòdic o un altre o de 
sintonitzar la freqüència de ràdio que 
més ens interessi. Encara que no ho 
sembli, el poder i l’elecció informativa 
o d’entreteniment la tenim els lectors, 
els televidents i els oients, en defini-
tiva, el públic, destinatari final de les 
excel·lents i desastroses propostes 
mediàtiques.
En aquesta edició, benvolguts lectors, 
us proposem com novetat una nova 
secció denominada “No sé si m’en-
tens”, on Isaac Palomares tractarà 
diversos aspectes relacionats amb la 
comunicació i el creixement personal. 
I, per cert, també trobareu l’agenda 
de totes les activitats per gaudir de les 
festes de Santa Oliva i de la revetlla 
de Sant Joan, a més d’un resum de 
tota l’activitat esportiva que va conclo-
ent la temporada amb un interessant 
balanç en les diferents disciplines on 
participen olesanes i olesans.
Per part nostra, amb 40 edicions 
ininterrompudes d’aquest periòdic, 
sortint cada mes des d’aquell octubre 
del 2004, brindem amb vosaltres, els 
nostres lectors, els receptors d’aques-
ta proposta informativa! 
Salut, i bones festes!

Santa Oliva
Per les festes de Santa Oliva, aquest 
any la Regidoria de Festes ha modificat 
la manera de fer l’ofrena, creant una 
estructura metàl·lica de 10 esglaons 
per costat. A cada esglaó hi cabran 
tres ofrenes: per tant, hi haurà un total 
de 60 rams que aquest any quedaran 
exposats a l’exterior. A més a més, les 
associacions i entitats que ho desitgin 
podran fer l’ofrena amb planta viva, 
és a dir, amb torreta, per poder ser 
trasplantada posteriorment i adornar 
un parterre o jardinera dels jardins i 
parcs de la vila i fomentar una inicia-
tiva més de reciclatge.

I si no aprova l’ESO?
Aquesta és la pregunta que sovint 
les mares, pares i responsables dels 
joves que enguany estan finalitzant 4t 
d’ESO, es fan per aquestes dates. Tot i 
que aprovar l’educació secundària obli-
gatòria facilita la transició de l’escola al 
treball i a d’altres estudis postobligato-
ris, tant el Departament de Treball com 
el d’Educació de la Generalitat cerquen 
donar resposta als joves que finalitzen 
l’ESO sense el graduat.
L’Ajuntament d’Olesa, des del Progra-
ma Municipal de Transició Escola-Tre-
ball, coordinat per les regidories d’Edu-
cació, Joventut, Promoció Econòmica 
i Serveis Socials, cerca oportunitats 
tant de formació com de treball per 

als joves entre 16 i 23 anys, amb l’ESO 
i sense.
Si el vostre fill o filla ha finalitzat l’ESO 
i no ha aprovat, podeu trobar les al-
ternatives més adients al TET, amb les 
millors opcions per a cada cas. Cada 
jove disposa d’unes aptituds i habilitats 
que tenen el seu lloc a la societat i, per 
tant, al mercat de treball. Animem-los 

a descobrir quines són i com treure’ls 
profit. Del Programa Municipal de Tran-
sició Escola-Treball us n’informaran al 
carrer Salvador Casas, 28-32, baixos, 
tel.: 93 778 66 86.

Transport públic
El regidor de Transports i Mobilitat, 
Josep Lluís Alonso, ha reclamat a l’As-
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sociació del Transport Metropolità la 
creació d’una línia pròpia que connecti 
Olesa i Barcelona sense dependre, com 
passa actualment, de la línia que prové 
de Manresa, en el marc de les deficièn-
cies del servei de Transports Julià. A 
principis de maig, un grup d’olesans 
van haver d’esperar més d’una hora 
i mitja, sense informació, que arribés 
l’autocar del Julià que fa el trajecte fins 
a Barcelona, una incidència més de les 
moltes que els usuaris pateixen des de 
fa molt de temps.

De Nador...
El passat 21 de maig es va celebrar a 
l’Auditori l’acte de culminació de tot un 
projecte d’aprenentatge i convivència, 
anomenat “De Nador a Vic”. Aquesta 
iniciativa ha estat capitanejada pels 
alumnes de l’Aula d’Acollida de l’IES 
Daniel Blanxart, que al llarg del curs 
escolar s’han llegit el llibre del mateix 
nom, de la Laila Karrouch, i han treba-

llat el tema de la immigració a partir 
de les vivències de l’autora que, com 
ells, va haver de deixar el seu país per 
arribar al nostre.
A Olesa, també han participat en el 
projecte l’Escola d’Adults, amb l’ela-
boració d’un petit diari, i la Biblioteca 
Santa Oliva, amb l’experiència d’un 
Club de Lectura de Joves.
Durant l’acte del dia 21 de maig, que 
va comptar amb la presència de la prò-
pia Laila Karrouch, van presentar-se 
els treballs fets pels diferents partici-
pants del projecte, i el director de l’IES 
Daniel Blanxart va fer entrega d’un 
diploma a les parelles lingüístiques 
formades per alumnes nouvinguts i 
alumnes d’aquí.
Tot plegat, va esdevenir una jornada 
festiva plena d’emocions i de moments 
que, de ben segur, seran recordats 
amb molta estima tant pels alumnes 
com per l’escriptora Laila Karrouch.

Esvoranc
Al més aviat possible, l’Ajuntament 
farà una actuació de reforma integral 
del carrer de Sant Josep Oriol, i no 
només de reparació del tram que es va 
enfonsar el mes de maig al pas d’un 
camió de l’empresa de neteja viària a 
causa del mal estat del clavegueram 
d’aquest vial. El regidor d’Ordenació 
i Disciplina Urbanística, Víctor Serra-
no, també ha explicat que l’equip de 
Govern té previst dur a terme un Pla 
director d’estudi del clavegueram per 
analitzar quin és l’estat del clavegue-
ram de tot el terme municipal.

Sense insectes
Una ordre de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona ha obligat l’olesà Llorenç 
Petràs a deixar de vendre insectes exò-
tics comestibles a la seva parada de 
bolets del Mercat de La Boqueria. La 
petició de l’Ajuntament de Barcelona 

s’ha originat pel buit legal que existeix 
en aquesta matèria a Europa, i que ha 
obligat Petràs a deixar de vendre, des-
prés de quatre anys, les seves famo-
ses formigues “culones” de Colòmbia 
o unes cruixents llagostes mexicanes, 
que s’havien convertit també en tot un 
atractiu turístic al mercat comtal.

Deixalleria mòbil
La regidoria de Medi Ambient té pre-
vist, per després de l’estiu, posar en 
marxa un nou servei per fomentar la 
recollida selectiva de residus, mitjan-
çant la implantació d’una deixalleria 
mòbil, tal como es fa a altres poblaci-
ons de la comarca.

Polònia
Un grup d’alumnes de l’IES Daniel 
Blanxart va viatjar a la ciutat de 
Sosnowiec (Polònia) en el marc del 
3r Fòrum Europeu d’Estudiants d’Ins-De Nador a Vic a l'Auditori  Foto: Biblioteca

Esvoranc al carrer St. Josep Oriol  Foto: Jordi Monton
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L’informatiu (cont.)
tituts sota el lema “Estem units, no 
dividits”. El grup va estar integrat per 
6 alumnes, 3 professors, l’alcalde, 
Jaume Monné, i la 1a tinenta d’alcalde, 
Magda Graells.

Cartell guanyador
El passat 14 de maig el jurat del Con-
curs de Cartells per a la Festa Major 
de 2008 es van reunir a la Casa de 
Cultura per valorar i votar el cartell 
guanyador, entre les 31 obres pre-
sentades. L’obra seleccionada va ser 
“La lletra ballarina de Festa Major” de 
Laura Gómez García.

Nou orgue
El diumenge 8 de juny a les 18.30 
h. a la parròquia, es farà el concert 
inaugural de l’orgue d’Olesa, a càrrec 
de l’organista titular de la catedral de 
Terrassa, Joan Casals. Aquest orgue 
constarà de dos teclats manuals de 
56 notes, un pedaler de 30 notes que 
correspondran a tres espais ben defi-
nits de l’arquitectura de l’instrument: 
orgue major, 12 jocs; orgue recitatiu, 
12 jocs i orgue de contres, 6 jocs, els 
que fan un total de 30 jocs. Aquest 
orgue romànic simfònic consta de 
1825 tubs, es va començar a cons-

truir al 2004 i va costar 220.000 euros. 
L’Associació d’amics de l’orgue i de les 
arts, propietària de l’orgue, continua 
amb la campanya “Apadrina un tub” 
amb valors simbòlics de 30, 60 i 100 
euros.

Últim Ple de maig
El consistori olesà va aprovar, el pas-
sat dijous 22 de maig, el conveni de 
col·laboració que han de signar el 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i l’Ajuntament, que 

possibilitarà l’execució d’un dels ra-
mals d’enllaç entre les carreteres 
C-55 i C-1414 i que van lligats al des-
envolupament del polígon industrial 
de la Flora-Fou. Per altra banda, amb 
polèmica entre oposició i govern, es 
va aprovar la contractació de Jaume 
Casas com a director gerent de l’Ajun-
tament i d’Anna Maria Parera com a 
cap d’Àrea de Participació i Drets de 
la Ciutadania. Pel que fa a l’elecció del 
Jutge de Pau titular d’Olesa, cap dels 
candidats (l’actual, Mercè Dalmases, 

L'orgue olesà  Foto: Jordi Monton

Cartell guanyador  
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i el suplent, Antonio Domínguez) va 
obtenir vots suficients per ser escollit 
per l’Ajuntament i ara serà la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya qui el nomeni.

Sahrauís
ACAPS Olesa acollirà aquest estiu 
vuit infants sahrauís en el marc de 
les colònies que es fan cada any a 
Catalunya, destinats a nens i nenes 
d’entre 7 i 12 anys, provinents de 
campaments de refugiats. Els infants 
arribaran a Olesa entre el 2 i el 4 de 
juliol i està previst que hi siguin durant 
dos mesos. La coordinadora d’ACAPS 
Olesa, Jacinta Folch, ens va dir que 
encara falten algunes famílies d’aco-
llida. Els interessats poden trucar al 
telèfon 93 778 27 66.

Mobilitat segura
Més de 500 alumnes de tercer i cinquè 
de primària de les escoles olesanes han 
participat aquest curs en el Programa 
d’educació per la mobilitat segura im-
pulsat per les regidories de Seguretat 
Ciutadana i Educació de l’Ajuntament, 
i que imparteixen els monitors d’edu-
cació viària de la Policia Local. El 
programa va finalitzar el passat mes 
de maig amb l’activitat del Parc Mòbil 
de Bicicletes cedit pel Servei Català 
de Trànsit, i en el qual va col·laborar 
l’Escola Daina Isard cedint les seves 
instal·lacions durant una setmana. Des 

de la Policia Local d’Olesa han anun-
ciat que, per al proper curs, volen fer 
extensiu aquest programa als alumnes 
d’ESO.

Sant Bernat
El Departament d’Educació de la Ge-
neralitat té previst que el proper 15 
de juny puguin estar enllestides les 
obres del nou CEIP Sant Bernat i per 
això el director del CEIP Sant Bernat 
i portaveu de l’Equip de Govern, Jordi 
Cornellas, va reclamar reforçar la 
plantilla dedicada a l’obra, perquè a 
partir d’aquella data es pugui comen-

çar el trasllat de l’actual centre al nou. 
Cornellas preveu també la necessitat 
d’acomplir els terminis previstos per-
què això permetrà que l’Ajuntament 
pugui iniciar els treballs per remodelar 
part de la vella escola per convertir-la 
en centre d’adults.

Salut
El passat 8 de maig es va constituir el 
Consell Rector del Govern Territorial de 
Salut en un acte que va estar presidit 
per la consellera de Salut de la Gene-
ralitat, Marina Geli, acompanyada pels 
alcaldes de les poblacions que formen 

part del Consorci. L’objectiu del Govern 
Territorial de Salut del Baix Llobregat 
Nord és contribuir a la millora de la 
salut de la població de referència, i per 
això la seva funció bàsica serà l’orde-
nació, la priorització i coordinació dels 
recursos del territori amb la finalitat 
de garantir la prestació efectiva de la 
cartera de serveis del sistema de salut. 
La consellera de Salut va aprofitar la 
seva visita a Olesa per conèixer les 
noves instal·lacions del CAP local.

Acte d'ampliació del CAP  Foto: Jordi MontonNens sahrauís  Foto: Jacinta Vidal
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Correu
Cansat d’esperar el Julià?
Amb l’objectiu de detectar totes les 
deficiències i aglutinar totes les de-
mandes i queixes dels usuaris que uti-
litzen el servei ofert per Autocares Julià 
SA entre Barcelona-Olesa-Manresa, 
s’impulsa una campanya titulada “Jo 
també agafo el Julià”. A través del 
web www.campanyajulia.tk els usua-
ris i usuàries que ho desitgin podran 
efectuar les seves denúncies, queixes 
i reclamacions i proposar solucions en 
un format web extremadament senzill i 
l’abast de tothom. En aquest web s’ex-
plica l’essència de la campanya d’una 
forma molt resumida i, posteriorment, 
hi ha un formulari per a completar, 
que serà la base d’un informe final 
que servirà per forçar la Generalitat 
de Catalunya a revisar el conveni de 
mobilitat signat amb l’empresa.
Aquesta iniciativa, el resultat de la 
qual serà l’informe que es podrà con-
sultar al mateix web i que s’enviarà a 
l’Ajuntament d’Olesa i a la Secretaria 
de Mobilitat de la Generalitat, compta 
amb el beneplàcit de l’Ajuntament 
d’Olesa per mitjà de la Regidoria de 
Mobilitat, però creiem tenir el suport 
d’un bon grapat d’entitats i ciutadans 
i ciutadanes. Des de Revolució Verda – 
Joves d’Olesa esperem comptar amb la 
col·laboració de tots i totes per sumar 
prou demandes com perquè els uns i 
els altres es vegin forçats a revisar i 
millorar el servei, que és l’objectiu final 
d’aquesta campanya.
Revolució Verda
 
Telèfons
Sabíeu que el gener de 1896 l’Ajun-
tament demana tenir telèfon, prin-
cipalment, per estar en comunicació 
amb Barcelona, Sabadell i Terrassa? 
S’acorda demanar-ho a la Companyia 
Interurbana de Telèfons, ja que la 
xarxa passa tan sols a quatre quilò-
metres i no serà car de preu. Es diu 
de dirigir-se a la Companyia interes-
sant-se per l’execució de la millora, 
oferint, a compte de l’Ajuntament, la 
línia telefònica des de l’Ajuntament 
fins a la xarxa de la Companyia, al 
mateix temps oferir local gratis durant 
un termini de cinc anys per a oficina 
o central. S’acorda que l’Alcaldia ho 
gestioni amb la Companyia.
El mateix mes de gener, la Companyia 
de Telèfons dóna les gràcies a l’Ajun-
tament i diu que quan pugui portarà el 
servei de telèfon a aquesta població. Es 
paga una factura de 15 pessetes, l’any 
1896, per les despeses de la Comissió 
que va venir a donar una conferència 

sobre la fil·loxera i millor manera de 
replantar les vinyes. Ara, segons em 
diu Salvador Dinarès, el boter, l’any 
2007 ha estat el primer any que no ha 
fet collita de raïm: em diu que ja no 
queda cap vinya a Olesa per collir-ne 
una certa quantitat. També fa anys que 
ja no hi ha cap hort que culli per portar 
verdures a Terrassa, sort que encara 
queden oliverars i es fa collita d’oli, 
encara que no per dir una quantitat 
elevada.
Ja no queda tampoc gran representa-
ció del tèxtil. D’aquest, que prou n’hi 
havia, solament queda una empresa 
d’una certa importància de teixits. La 
gent d’Olesa vivia del tèxtil, ara ha de 
sortir a treballar a fora, o bé del comerç 
i serveis. L’última que ha sortit d’Olesa 
ha estat per anar al terme d’Esparre-
guera. Qui ens ho havia de dir..., si 
aixequés el cap el Sr. Ramon Matas! 
Amb tot, Olesa creix en habitants.
El desembre de 1886 es posa en co-
neixement de la Corporació que s’ha 
aprovat el projecte de Llei incloent en 
el Pla general de carreteres de l’Estat la 
continuació de la carretera de Terrassa 
a Olesa, fins a enllaçar-la amb la de 

l’Estat que va de Madrid a la Jonquera, 
prop de la riera de Magarola. Seria con-
venient per a tots els mitjans possibles 
activar-ne els estudis, ja que en el dit 
tros hi ha la construcció del pont sobre 
el Llobregat, és important l’aprovació 
i construcció d’aquesta obra. S’ha de 
demanar els favors del diputat Sr. 
Alfons Sala, perquè vetlli aquest pro-
jecte. El pont i inauguració d’aquesta 
carretera, Olesa-Esparreguera, no 
va tenir lloc fins a la Festa Major del 
1915. Esperem el quart cinturó, per 
veure què donarà a favor d’Olesa de 
Montserrat.
L’octubre de 1882 el Sr. Joan Pallarès 
Carreras demana permís per aixecar 
una casa en el terreny de la seva pro-
pietat, el Consistori li dóna permís. 
La casa serà edificada al carrer en 
construcció que s’anomenarà “calle 
del Duque de la Victoria”.
Lluís Duran i Duran

Sardana de l’Any
Des de fa molts anys he estat vin-
culat directament o indirectament a 
ACF Olesa Sardanista i és per això 
que l’any passat vaig compondre una 

sardana dedicada al 50è aniversari de 
la seva fundació, titulada “Cinquanta 
anys junts”.
Aquesta sardana, com molts ja sabreu, 
ha estat guardonada amb el reconei-
xement de Sardana de l’Any 2007, 
que atorga la Federació Sardanista de 
Catalunya.
Aquest premi ha estat concedit per vo-
tació popular després d’una selecció 
de més de 200 sardanes i d’un llarg 
procés amb diverses eliminatòries fins 
arribar a la final, que es va celebrar el 
passat dia 10 de maig al Teatre For-
tuny de Reus, d’on va sortir la sardana 
guanyadora.
Un gran nombre d’olesans (un auto-
car ple i diversos cotxes particulars) 
es van desplaçar fins a la capital del 
Baix Camp per poder assistir a aquesta 
final i així poder donar suport a la sar-
dana “Cinquanta anys junts”. Gràcies 
als seus vots i als de qui també van 
votar en anteriors eliminatòries, avui 
aquesta sardana és Sardana de l’Any 
2007.
És per això que des d’aquesta publi-
cació vull agraïr sincerament al gran 
nombre de persones que m’han donat 

En defensa del transport públic  Foto: Jordi Monton
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La policia local en acció  Foto: Jordi Monton

Carrer Creu Reial al Nucli antic  Foto: Jordi Monton

suport des del principi i han cregut en 
les possibilitats de guanyar aquest 
guardó. A moltes d’elles ja he tingut 
l’oportunitat de fer-ho personalment, 
però m’agradaria poder-ho fer amb 
tothom. Un bocí de la meva satisfacció 
és per a ells.
Gràcies de veritat pels vostres vots, 
per fer que m’anés il·lusionant de mica 
en mica en passar les eliminatòries, 
setmana a setmana. Gràcies també a 
tots els que vau poder anar a Reus i 
viure per mi una jornada tan emocio-
nant i emotiva. Com m’hagués agradat 
poder-hi ser...!!!
I gràcies especialment als amics 
d’Olesa Sardanista, per la iniciativa 
que vau tenir en voler presentar al 
concurs una sardana meva, per fer-
me costat des del primer moment i 
per ser capaços, amb el vostre esforç 
i dedicació, de convertir un somni en 
realitat.
Aquest premi no només és per a mi. La 
sardana de l’Any 2007 és vostra.
Joan Segura i Gotsens

El “sheriff”
Qui no ha vist alguna vegada una pel-
lícula de l’Antic Oest, on un xèrif fa i 
desfà a la seva voluntat, mentre es 
dignifica fent ús d’ardits per recaptar 
diners, per reprimir els més dèbils i 
per abusar del poder que li ha estat 
atorgat, juntament amb els seus “se-
quaces”.
Aquesta imatge a cavall, amb una su-

pèrbia sense límits i una estrella a la 
solapa el fa més inaccessible del que 
ja mostra el seu tarannà.
Doncs, això s’ha instal·lat a la nostra 
vila i es viuen cada dia situacions si-
milars, tot i que el xèrif i els seus ca-
marades van en cotxes, posen multes 
a tort i a dret, en lloc d’estrella porten 
placa i les formes cada cop són més 
dèspotes i irritants.
Potser algú els hauria d’explicar que 
aquesta feina és per atendre el ciutadà 
i no pas per reprimir-lo, insultar-lo o 
sotmetre’l a la seva voluntat; que els 
xèrifs ens agraden molt més si porten 
barret, botes i llaç de cowboy i no pas 
aquells que van disfressats de policies 
i han perdut la realitat de vista, creient 
que Olesa és l’Oest i nosaltres, vaques 
ximples.
Ana Garcia

Casc Antic
Quan el clavegueram perd part de la 
seva càrrega durant un tram, aquesta 
aigua bruta s’escampa pel subsòl i 
s’escola enduent-se la sorra menys 
compactada, i origina humitats pu-
dents en les vivendes afectades i el 
més perillós, un buit que tard o d’hora 
acaba convertint-se en un esvoranc. 
El passat mes de maig s’ha enfonsat 
un tram del carrer Sant Josep Oriol 
per aquesta raó. A la cruïlla del carrer 
Calvari amb la travessera del Calvari 
se’n fa un cada any per la mateixa raó. 
A finals de maig entrava l’aigua per la 

paret del restaurant del carrer Església 
amb la plaça de les Fonts. Alguns veïns 
del carrer Església diuen que al seu 
carrer no hi ha clavegueram sencer... 
Els captadors d’aigua de pluja que hi 
ha als carrers Coscoll i Ample estan 
embossats.
Davant de tants indicis, i tenint en 
compte l’antiguitat dels serveis del 
barri, l’AV demana a l’Ajuntament un 
estudi per esbrinar en quin estat es 
troba el clavegueram del Casc Antic, 
per a la tranquil·litat de tots, en nom 
del bon govern i la previsió en la ges-

tió, i ja posats, perquè ens ajudarà 
a definir els nous projectes integrals 
per presentar-nos a la Llei de barris 
en anys següents!
Junta de l’Associació de Veïns del Casc 
Antic

Les cartes per a aquesta secció 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 publi-
car-les i resumir-les si és necessari. S’han 
d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, a/e: 
periodic08640@hotmail.com
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La columna de l'Ivan
La cruel però real història dels tres porquets

Capítol 5 - El fum del record

La tarda ha estat llarga i la nit es presenta eterna.
En Pol porta ja des de les tres de la tarda en un estat de xoc que el fa estar 
com espitós, com si l’instint li hagués injectat una dosi quàdruple d’adrenalina. 
A l’aguait de tot observa de reüll com el forense examina el cos, encara penjant 
de la biga, com el jutge arriba per aixecar el cadàver. Contesta amb la major 
calma i serenitat de què és capaç les insistents preguntes de la Policia. 
Demana permís per trucar a casa i avisar que arribarà tard, però un policia 
municipal malcarat i amb ànsies de xerif de segona divisió el talla bruscament 
com si ell fos un assassí.
A les nou del vespre el tinent dels Mossos d’Esquadra li torna la documentació tot 
recordant-li que l’endemà s’ha de presentar a comissaria per omplir uns papers, 
el deixa marxar cap a casa. Surt de la gestoria amb el millor posat possible, 
caminant a poc a poc i amb el cap ajupit perquè ningú el pari pel camí.
“Perdona’m, Pol.”
“Perdona’m, Pol.”
“Perdona’m, Pol.”
Aquesta frase el colpeja una vegada i una altra com el degoteig d’una aixeta 
mal tancada a la nit.
“Què és el que he de perdonar?”, es diu en Pol.
Somriu irònicament veient la preparació que la gent fa de cara a la Festa Major 
i és que ja se n’havia oblidat, de la festa. “Ja ho veureu quan tot això se sàpiga, 
ni festa ni focs artificials”. Però sap que no és cert, que la gent viu i fa, aliena al 
succés. Així, doncs, aquestes nits sentirem petards, gresca i xerinola.
En aquell moment li ve a la ment la dona del senyor Ferotge, l’expressió de 
serenitat i fermesa que era capaç de mostrar tot i el cop que ha rebut. Aquella 
dona que en part li havia fet de mare i a qui des del respecte estima tant. Pobra 
dona, pobra família. De sobte, una glopada de sucs gàstrics li puja fins a la gola 
i li crema l’esòfag, s’ajup i vomita. 
Enfila el carrer de casa i en posar la clau al pany omple els pulmons del suau 
aire del vespre, entra a casa on en Pau i en Pere l’esperen asseguts al sofà 
ignorants de tot. En Pol s’asseu al sofà i entre llàgrimes encén una cigarreta, 
aspira el fum i el reté dins seu com qui reté un tresor secret, gairebé ofegat, 
exhala el fum grisós tot dient:
-En Ferotge és mort. 
Ningú respon, tots dos germans coneixen prou bé en Pol com per saber que ell 
no fa pas bromes amb això.
-Collons! Que és mort! Que s’ha penjat d’una fotuda biga! 
Exclama en Pol emprenyat davant la passivitat dels seus germans, però les 
seves reaccions són d’imaginar. En Pau es llança als braços de son germà tot 
dient-li que plori mentre en Pere fa bromes macabres sobre els diners, la vídua 
i si ara ella és un molt bon partit.
Quan en Pol explica la nota que ha trobat, les coses canvien: quina és la pres-
sió i de què l’ha de perdonar en Pol. Xerrant i debatent fins a altes hores de la 
matinada, en Pol, en Pau i en Pere decideixen anar a dormir. Però aquella nit 
en Pol no dorm gaire, tot són malsons on apareixen cordes, morts i notes de 
perdó amb una forta olor de cremat.
Al matí següent el despertador sona amb l’infernal ti ti ti tiit. Avui no hi ha 
pantalons doblegats, no hi ha mitjons a joc amb els calçotets, ni hi ha tampoc 
esmorzar. Només una dutxa ràpida, un cafè mal fet i enfila cap a la gestoria. 
Es tanca al despatx i comença a endreçar tot el que la Policia havia remenat. 
Endreçant-ho tot troba factures, poders notarials, nòmines de treballadors, 
declaracions de la renda, documentació de famílies de tota la vida a les quals 
des de sempre els ho ha portat tot. Potser porta allà més de tres hores quan, 
entre tot aquell caos, una foto cau de dins d’un sobre. Una foto tipus Polaroid 
instantània ja descolorida pel pas del temps. Sorprès, i fins i tot alleugerit, 
contempla un Ferran Ferotge més jove, amb una americana de pana i colzeres, 
amb ulleres de sol assegut al bar de la plaça i al costat una noieta jove i guapa. 
Quan es mira la foto amb més deteniment, un crit d’horror li surt per la boca.
Continuarà
Ivan Carreira
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Rosina López Vigil, presidenta de la Federació  Foto: 08640

En petit comitè
Festa Major
Olesans i olesanes, senyores i se-
nyors, nois i noies, nenes i nens, il-
lustríssimes autoritats:
La Festa Major, una de les nostres 
grans solemnitats és a punt d’arribar. 
Els olesans ens sentim particularment 
orgullosos d’aquesta celebració: un 
punt de trobada on tots ens reunim a 
l’entorn de les places, els teatres i els 
carrers; una oportunitat per mostrar 
la nostra hospitalitat amb qui ens vi-
sita i per oferir als altres el millor de 
nosaltres mateixos. 
Una de les bondats de la festa consis-
teix a rememorar les coses bones que 
hem viscut al llarg de l’any que s’ha 
escolat. A mi, ara, em toca d’etzibar-
vos un discurs que faci les funcions de 
pregó de festes. I un pregó ha de ser 
optimista. Així que, em poso l’ame-
ricana, afino la veu, miro els carrers 
engalanats, les bombetes enceses, la 
música de fer gresca i...  som-hi! co-
menço a dir allò que cal en un discurs 
de Festa Major, que tot ha anat com 
una seda i que encara anirà més bé 
d’ara endavant. Tots ens hem de sentir 
orgullosos del nostre poble.
Que som enmig d’una crisi econòmica? 
Doncs encarem-la amb la participació 
de tots. Que es volen carregar el 
nostre territori amb més carreteres? 
Doncs lluitem junts per evitar-ho. Què 
l’especulació no es dóna per vençuda i 
aprofita la recessió per esmolar-se els 
ullals? Doncs sumem la nostra força i 
preparem-nos per fer-li front. Si, es 
cert, els reptes que tenim al davant 
són d’alçada. Però els superarem si 
som capaços de progressar units, amb 
l’objectiu comú d’incrementar la nostra 
qualitat de vida.
Jo sóc olesà per naixement i per vo-
luntat. Tinc a la memòria l’Olesa del 
passat, l’Olesa mítica de la plena ocu-
pació i del lloc de treball a un pas de 
casa. Fa vint-i-cinc anys els olesans les 
vam passar molt magres per culpa de 
la crisi del tèxtil. Però, fins i tot en els 
pitjors moments, la nostra Festa Major 
va ser exemple de convivència cívica: 
tothom hi posava el coll, participava de 
la festa, treballava perquè tot sortís bé, 
anava a una i, malgrat que no hi havia 
tants actes ni tants diners a gastar, 
ens ho passàvem molt bé. I aquella 
generació irrepetible se’n va sortir. 
Des de llavors, ha passat una festa, i 
una altra i una altra i ara sentim altres 
músiques, veiem gent nova, hi ha més 
colors, més edificis, més gent. Pel camí 
hem malvenut una part del poc territori 

que teníem com una mercaderia qual-
sevol i ens hem hagut de barallar per 
trobar un tros de terreny, ben lluny, per 
instal·lar una nova escola, imprescin-
dible perquè els nostres infants siguin 
escolaritzats. Però això s’ha acabat: 
junts evitarem que malcanviïn un 
espai municipal ben situat, com el 
camp de futbol de tota la vida, per un 
equipament que volen posar tan lluny 
que els peus no ens hi podran portar; 
entre tots impedirem que on hi havia 
previst de fer 600 habitatges, ara en 
vulguin fer més de vuit-cents. Sí, tots 
junt ho podem aconseguir.
Arriba la Festa Major: obrim les fines-
tres a l’optimisme, airegem estores i 
deixem al descobert la brutícia que 
tapaven, escombrem els racons on 
s’amaguen els fantasmes de sempre, 
sortim al carrer a passejar el nostre 

orgull de ser olesans. Això no ens ho 
podran arrabassar. La Festa Major 
i l’estiu, un cop més, comencen a 
Olesa.   
Bones festes a tothom!
Salvador Prat, Bloc Olesà

La dona a l’era digital
Des de la Federació de Dones per la 
Igualtat del Baix Llobregat sempre 
hem insistit en la necessitat de que 
les dones participem en el disseny de 
totes les polítiques públiques, i no no-
més en la d’aquelles tradicionalment 
reservades a la “sensibilitat femenina”. 
Defensem que es tingui en compte 
l’enfocament de gènere en temes, 
tan importants pel desenvolupament 
del territori, com, per exemple, la 
planificació urbanística.
Un cop dit això, s’ha de veure com es 

poden articular els processos per reco-
llir l’opinió de les dones dels diferents 
sectors socials. I és aquí on cal tenir 
en compte que les noves tecnologies 
estan suposant una revolució, també 
en el camp de la participació. Un exem-
ple d’aquesta gran transformació és 
el fet, cada cop més freqüent, de que 
la ciutadania es comuniqui telemàti-
cament amb l’administració, i podem 
pensar que aquest nou canal arribarà a 
substituir, en bona mesura, a la relació 
presencial.
Però en aquest context, de canvi i 
d’oportunitats, també apareix un nou 
risc d’exclusió: l’anomenat “analfa-
betisme digital”. Davant d’això, des 
d’una òptica progressista, les diferents 
administracions ja fa temps que fan 
un gran esforç per garantir l’accés de 
tothom a les noves tecnologies, i les 
dones, tradicionalment desfavorides, 
hem d’evitar quedar-nos novament 
enrere. 
Des de la Federació de Dones per la 
Igualtat del Baix Llobregat volem con-
vidar-vos a totes a fer servir les eines 
al nostre abast: xarxes, blogs, pàgines 
web, etc . Una xarxa en femení servi-
rà per fer arribar la nostra opinió, per 
compartir recursos i experiències, per 
denunciar abusos i discriminacions i, 
en definitiva, per ajudar a construir, en 
l’era digital, la societat justa i igualità-
ria que totes volem. 
Rosina Lopez Vigil
Presidenta de la Federació de Dones 
per la Igualtat del Baix Llobregat.

Olesa
L’Associació de Veïns del Casc Antic 
està fent pública una entrevista que 
vàrem tenir amb l’anterior arquitecte 
provisional d’Olesa (en portem tres en 
un any). Un senyor molt amable que, 
gràcies a la distància i a l’experiència 
acumulada, parlava amb una trans-
parència inusual, no tan sols del Casc 
Antic, sinó de tot Olesa.
En aquesta entrevista es posava de 
manifest una situació que tots la co-
mentem amb la boca petita, però de 
la qual mai es parla oficialment, el 
corporativisme politicoeconòmic, i com 
aquest fàcilment s’interposa i subordi-
na l’interès comú, és a dir, empitjora 
la qualitat de vida del ciutadà.
De tots és conegut que tots els grans 
partits polítics tenen els seus càrrecs 
de confiança, el seu sector econòmic 
afí i, per descomptat, el seu grup 
de comunicació. Així hem vist créi-
xer grans lobbies econòmics segons 
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Mireia Monfort, regidora d'ERC            Foto: ERC

qui ostentava el poder a Espanya, a 
Catalunya i a Olesa, en la seva mesura. 
El problema emergeix quan aquesta 
actitud és tan flagrant que es malme-
ten els drets dels ciutadans en nom del 
benefici, i s’enfonsen carrers, s’execu-
ten defectuosament obres públiques, 
cauen cases, es furta espai públic, es 
modifiquen articles del Pla general, es 
tiren façanes protegides, es deixen fer 
pàrquings subterranis sense llicència i 
vivendes sense cèdula d’habitabilitat, 
o es perdonen taxes relacionades amb 
grans constructors. Tot això, unit amb 
l’abandonament del patrimoni públic i 
l’obsolescència dels serveis, fa que els 
veïns reaccionin, cercant respostes i 
solucions. L’entrevista és una resposta, 
les solucions no es trobaran fins que el 
problema sigui del tot conegut!
Hi ha persones que prefereixen que 
això no sigui públic, que prefereixen 
que tothom segueixi repetint el credo 
que tots som iguals, que tenim les ma-
teixes oportunitats, que la justícia és 
cega, i que l’administració està dotada 
per defecte del do diví de la professi-
onalitat, que els fa aparcar els seus 
interessos en nom del bé comú... No 
volem jutjar aquests principis, senzi-
llament volem manifestar que perquè 
esdevinguin realitat calen esforços i 
treball constant en aquesta direcció, 
cosa que no s’està fent, ja que sovint, 
i aquí a Olesa succeeix descaradament, 
el negoci se situa per sobre de l’interès 

comú.
Fa unes setmanes l’alcalde en persona 
va temptejar l’AV amb la possibilitat de 
modificar l’article 53 del PGOU (que 
tant va costar aprovar!) per facilitar 
que un gran propietari pogués aug-
mentar el seu volum de negoci amb la 
divisió en pisos d’un edifici protegit pel 
catàleg de patrimoni. Aquest govern, 
en lloc de dedicar-se a fer conèixer la 
normativa municipal al propietari i ofe-
rir usos alternatius als quals pot desti-
nar l’edifici, es dedica a fer de comerci-
al social dels promotors urbanístics. No 
tan sols al casc antic, sinó arreu. Com 
explicar que uns promotors que no 
venen els seus pàrquings subterranis, 
puguin reconvertir-lo a públic sense un 
pla de mobilitat? Com explicar que el 
govern decideix posar pilons a totes les 
voreres d’aquella zona la mateixa set-
mana de la inauguració del pàrquing? 
Això no és solucionar el problema de 
l’aparcament, això és senzillament 
carregar-lo de nou a les espatlles del 
ciutadà, a la seva butxaca.
Aquestes pràctiques pseudodemo-
cràtiques són insostenibles i xoquen 
de ple amb la veritable participació 
ciutadana! 
No us perdeu l’entrevista, demaneu-la 
a casc.antic@gmail.com.
Junta de l’Associació de Veïns del Casc 
Antic

Esquerra es reforça
Esquerra està en un procés de can-
vi, un procés de reforçament intern, 
un procés on s’assumeix el màxim 
exponent de la democràcia i on tots 
i cadascun dels militants d’Esquerra 
pot escollir lliurement què vol per fer 
una Esquerra millor. Esquerra d’Olesa 
també participa activament en aquest 
procés de canvi, no només en l’elecció 
del proper president i secretari general 
d’Esquerra, sinó també des de la secció 
local. En l’última executiva local es va 
aprovar, per votació unànime, la nova 
Junta on s’incorpora gent molt pre-
parada, amb molta empenta, per fer 
poble i fer país, persones disposades 
a oferir el millor que tenen per poder 
tornar a fer d’Olesa un referent a la 
comarca. I  tot això amb la participació 
de tots, per a nosaltres cada persona 
és important i com a tal es mereix ser 
escoltada i respectada. 
Aquesta és la filosofia que voldríem 
aplicar des de la secció d’Esquerra 
d’Olesa, a la nostra vila, al nostre 
Ajuntament. Seria bo que les perso-
nes que estan al capdavant del nostre 
Ajuntament facin servir els mateixos 
valors democràtics que es fan servir 
des d’Esquerra. Seria bo que realment 
fessin servir la participació ciutadana 
com una eina per apropar les insti-
tucions a la ciutadania i no com un 
pur tràmit administratiu. Seria bo que 
tractessin els partits de l’oposició com 

el que són, representants dels olesans 
i olesanes que treballen altruistament 
per fer un poble millor, i no posar pals 
a les rodes camuflant informació o bé 
donant-la en un temps que no ens 
permet fer la nostra feina, la feina de 
defendre els interessos dels ciutadans 
d’Olesa. Seria bo que la humilitat fes 
presència en el nostre Ajuntament i 
que el tracte prepotent que fan servir 
molts dels regidors de la nostra vila 
que són al poder, desaparegui. Seria 
bo que pensessin a fer una vila millor, 
i no a fer política de partit per poder 
perpetuar-se al poder. Seria bo que ens 
fessin la vida més fàcil i millor, Olesa 
hi guanyaria. 
Esquerra - Olesa de Montserrat
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Empreses i serveis
Gaudint la criança
Aquest és el nom d’un espai gratuït di-
rigit a les mares, pares i parelles que, 
fins i tot des d’abans de l’embaràs, 
desitgin viure la maternitat de forma 
conscient, respectant la naturalesa 
de les dones i les necessitats i desi-
tjos dels nadons. Pretén també oferir 
un espai de reflexió on poder exte-
rioritzar tots els dubtes i sentiments 
sense por de ser jutjats. 
Gaudint la criança ofereix un espai de 
reunió setmanal on s’aniran tractant 
diferents temes, com l’embaràs, el 
part, la lactància materna, els drets 
de la dona en aquestes etapes, des de 
la perspectiva més àmplia possible, 
mitjançant diferents eines: exposició 
dels temes i foment del diàleg, difusió 
de vídeos i assistència d’experts.
El punt de trobada és al local de 
l’Associació Dones i Progrés (c/ Ma-
llorca, 6), tots els dijous a partir de 
les 18 h. Comencen el proper dijous 
12 de juny. Els interessats podeu 
contactar amb Gemma al telèfon 
669 837 280 o a l’adreça electrònica 
gemma.doula@hotmail.com.

Arts i Oficis
L’Escola Municipal d’Arts i Oficis 
proposa els següents cursos i ta-
llers per a l’estiu: Maquillatge de 
fantasia i caracterització, Taller de 
monstres, Escultures reciclades, Ta-
ller d’animació, Cuina fresca d’estiu 

i Taller de bijuteria, tallers gratuïts 
inclosos en el projecte A...Escena, a 
més de Taller de jocs i activitats en 
anglès, Repàs ESO i batxillerat i Let’s 
communicate (idiomes per a adults). 
Tots els tallers es duran a terme del 
30 de juny al 24 de juliol. Per a més 
informació, contacteu amb el tel. 93 
778 13 41 o a l’adreça secretaria@a
rtsioficis.cat.

Sorteig
Chip Fac Joguines organiza un sorteo 
de un reproductor de DVD para sus 
clientes que compren por importes 
superiores a 10 euros. Con el ticket 
de compra, se realizará un sorteo a 
las 12 h. del día 23 de junio.

30 anys
El proper 4 de juliol la Farmàcia Matas 
celebra el seu 30 aniversari, i amb el 
seu esperit de permanent renovació, 
des del passat mes de maig disposa 
d’un sistema automatitzat per a la 
dispensació de medicaments. Aquest 
sistema robotitzat és únic al Baix Llo-
bregat Nord i suposa que en demanar 
un medicament el farmacèutic només 
ha de prémer un botó de l’ordinador 
per a que el robot serveixi d’immediat 
l’article seleccionat. L’implantació del 
robot suposarà un estalvi de temps, 
una reducció de cues i permetrà que 
el farmacèutic disposi més temps per 
atendre als pacients de manera més 

personalitzada i oferir nous serveis 
sanitaris.

Remodelació
La peluquería y estética Silvia i Ruth 
reinauguran su local de la calle An-
selm Clavé el próximo lunes 16 de 
junio por la tarde. Luego de un par 
de meses de reformas, ofrecen un 
local renovado y remodelado donde 
podrán disfrutar de más y mejores 
servicios. El teléfono es el 93 778 
2776.

Tallers infantils
Durant el mes de juliol, Geniart 
organitza uns tallers infantils de 
manual itats (matins i  tardes). 
Per a més informació, contactar 
al tel: 93 778 5902 o a l’adreça: 
geniartolesa@hotmail.com

Associació d’empresaris
El passat 23 de maig es va presen-
tar l’Associació d’empresaris d’Olesa 
amb l’objectiu de sumar esforços, 
crear sinèrgies i superar amb em-
peny la crisi econòmica, segons ha 
destacat el seu president Idil·li Tàpia. 
Per al mes de juliol, l’EOM té previst 
engegar activitats diverses, entre 
les que escau destacar la celebració 
d’àgores empresarials amb destacats 
i il·lustres personatges de la política 
i l’economia i fer outdoors empre-
sarials per fomentar la participació i 08640

intercomunicació interna. Per a més 
informació, contactar al tel: 650 734 
922 o al  617 357 334.

Steps
Steps School organitza el seu casal 
d’anglès, al mes de juliol, adreçat a 
nens i nenes a partir de 4 anys. Per 
a més informació, heu de contactar 
amb el tel. 93 778 18 26.

Sopar
El grup Sense parella ha dur a 
terme el seu primer sopar a Olesa 
amb un gran èxit, on al voltant de 
45 dones i homes s’ho van passar 
molt bé. Per la revetlla de Sant Joan 
estan organitzant un altre sopar, del 
qual ja informaran a tots els par-
ticipants. Per participar en aquest 
grup, cal que entreu al blog http://
senseparella.blogspot.es o contactar 
amb la Pepi al tel: 638 311 596.

Joventut
Cal Mané ofereix els següents tallers 
per al juny i juliol: iniciació en el ball, 
grafologia, digeridoo (instrument 
australià), escalada, excursió per 
l’entorn d’Olesa, herbes aromàtiques, 
balls tropicals i creació de titelles 
amb material de reciclatge. Informes 
i inscripcions: Cal Mané-Parc Munici-
pal s/n, tel: 93 778 6976.
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La pubilla del juny

08640

Jordi Monton

Se llama Aída Escalada Cáliz, mide 181 cm. y tiene unos preciosos ojos 
marrones. Vive en Las Planas con sus padres y su hermana, estudia en 
Abrera. En el tiempo libre le gusta salir de fiesta con sus amigos o el cine, 
otra de sus pasiones. De música, prefiere “El canto del loco”, “El sueño de 
Morfeo” y la música house. Para vacacionar, Aída opta por la playa más que 
la montaña, pero sobre todo le encanta ir al pueblo de su padre en Cuenca. 
A esta morena le gustan las sevillanas y la salsa, aunque ahora está perfec-
cionando el baile clásico y contemporáneo. También se reconoce como una 
buena deportista que ha practicado taekwondo, voley y aeróbic.



1508640



16 08640

L’agenda del juny
Diumenge 1
Inauguració de la XX Exposició d’Art 
dels treballs del VIII Concurs Escolar de 
Dibuix i Pintura i de fotografies del XIX 
Concurs Infantil de Color sobre l’Asfalt, 
organitzats per l’Escola d’Arts i Oficis. 
Fins a l’11 de juny, a la Casa de Cultu-
ra.

Divendres 6
Inauguració de les jornades “Dones im-
migrades i associacionisme”, a càrrec 
d’Isabel López Chamosa, diputada al 
Congrés i presidenta de la Fundació Maria 
Aurèlia Campmany; Yolanda Besteiro de 
la Fuente, presidenta de la Federación 
de Mujeres Progresistas, i Rosina López 
Vigil, regidora de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament. A les 9 h, a la Casa de 
Cultura. Organitzen: Federació de Dones 
per la Igualtat, Federación de Mujeres 
Progresistas i la Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olesa.

Tallers al carrer, davant de la Casa de 
Cultura. A les 17 h, organitzat per l’As-
sociació Dones i Progrés.

Lliurament del Premi de Recerca Vila 
d’Olesa de Montserrat. Al Saló de Sessi-
ons de l’Ajuntament, a les 18.30 h.

Dissabte 7
Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. 
A la UEC, durant tot el dia.

Tómbola benèfica a càrrec de les germa-
nes de la caritat de Sant Vicenç de Paül, 
durant tot el dia, al c/ Santa Oliva, 34.

Intercanvi de punts de llibre, davant de 
la Casa de Cultura, de 10 a 14 h.

Inauguració de l’exposició “Traços de ci-
nema: cartells 1955/1980” a càrrec de 
Mac (Macari Gómez). A les 19 h. Orga-
nitza: l’Ajuntament i la Fundació Caixa 
Tarragona. Col·labora: Mirarte Cultura. 
Fins al 6 de juliol a l’Espai d’Art de La 
Passió.

Tradicional tabalada de Santa Oliva. A 
les 20.30 h.
A les 21.30 h, inici  del correfoc de Santa 
Oliva, organitzat pels Diables Custus Ig-
nis i Diablots d’Olesa. Recorregut: plaça 
de l’Oli, av. Francesc Macià, c/ Alfons 
Sala, c/ Anselm Clavé, c/ Coscoll, plaça 
de les Fonts, c/ Església, c/ Ample, c/ 
Hospital i plaça Nova.

Marc Parrot en concert “Interferència”. 
Al Casal d’Olesa, a les 23 h.

Festa reggae i drum & base. Al parc del 
Porxo de Santa Oliva, organitzat pel CAU 
Olesa. A les 24 h.

Diumenge 8
Concurs de Pesca Santa Oliva. Sorteig al 
refugi de l’entitat a l’Areny del Molí, a les 
5.30 h. Inici del concurs a les 7 h i final 
a les 12 h. A les 12.30 h, repartiment 
de premis al mateix refugi. Organitza: 
Societat Unió de Pescadors Esportius 
d’Olesa.

Tómbola benèfica a càrrec de les germa-
nes de la caritat de Sant Vicenç de Paül, 
durant tot el dia, al c/ Santa Oliva, 34.

1a Baixada d’andròmines: crea el teu 
propi carretó i baixa pels carrers de 
Santa Oliva. A les 11 h. Sortida de la 
placeta de Santa Oliva fins a la placeta 
del Rnd. Massana. Organitza: Regidoria 
de Joventut.

Espectacle infantil amb el grup Cuarteto 
de tres. Al parc del Porxo de Santa Oliva, 
a les 18.30 h. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

Actes d’inauguració de l’orgue d’Olesa. 
Concert inaugural a càrrec de l’organista 
titular de la catedral de Terrassa, Joan 
Casals. Organitza: Amics de l’Orgue i de 
les Arts. A la parròquia Santa Maria, a 
les 18.30 h.

Vine a ballar el “ball de pagès”. A les 
20.30 h, al parc del Porxo de Santa Oli-
va.

Dilluns 9
1a Marató d’artistes d’Olesa, a partir de 
les 19 h, al Porxo de Santa Oliva. Adreçat 
a joves d’entre 14 i 35 anys, que poden 
participar en tres modalitats: música, 
dansa i personatge. Organitza: Regidoria 
de Joventut. Al final, actuació del Con-
junto Musical de Corte Moderno.

Tómbola benèfica a càrrec de les germa-
nes de la caritat de Sant Vicenç de Paül, 
durant tot el dia, al c/ Santa Oliva, 34.

Dimarts 10
A les 11 h, espectacle d’animació infantil 
Els Jugamons, cançons i jocs del món, a 
càrrec de Lapsus Espectacles. Xocolatada 
per als més menuts. Al parc del Porxo de 
Santa Oliva.

Celebració de la Missa Solemne de Santa 
Oliva. Benedicció de l’orgue per Monse-
nyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat. A la parròquia Santa Maria, 
a les 12 h.

Tradicional ofrena floral a Santa Oliva de 
les institucions i associacions olesanes i 
actuació d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música a la Capella de Santa Oliva. 
A les 18 h.

Tómbola benèfica a càrrec de les germa-

nes de la caritat de Sant Vicenç de Paül, 
durant tot el dia, al c/ Santa Oliva, 34.

Torneig Escolar Local d’Escacs. A la Casa 
de Cultura, a les 18 h. Organitza: Club 
Escacs Olesa.

Havaneres amb el grup Veles i vents, 
amb rom cremat per a tothom. Al parc 
del Porxo de Santa Oliva, a les 20 h.

Actes d’inauguració de l’orgue d’Olesa. 
Concert de l’Escolania d’Olesa amb en-
trada lliure. A la parròquia Santa Maria, 
a les 20.30 h.

Jornada de portes obertes de la Piscina 
Municipal. 

Divendres 13
Hora del conte per a nens i nenes: Ro-
dorant... de Mercè Rodoreda. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Club de lectura general: La velocidad de 
la luz, de Javier Cercas. A les 18.30 h a 
la Biblioteca.

Concert extraordinari de l’Escolania de 
Montserrat, dins dels actes d’inauguració 
de l’orgue d’Olesa. A la parròquia Santa 
Maria, a les 21.30 h.

Xerrada “Moviment natural i vida quotidi-
ana”, a càrrec d’Andreu Falguera i Serra 
i Jordi de Mateo Morron. A la UEC.

Dissabte 14
12 Hores d’Hoquei Patins. A partir de les 
9 h, a la pista exterior del Pavelló Salva-
dor Boada. Organitza: Club Olesa Patí.

XXVII Trobada de Gegants a Olesa de 
Montserrat, pels carrers de la vila, a les 
19 h.

XXXIV Concurs de Pintura Ràpida i XXX-
VIII Concurs de Pintura Local, organitzats 
per l’Escola d’Arts i Oficis. 

Projecció del documental “La meva 
mort és cosa meva” realitzat per Qua-
tro i CNN+ i protagonitzat per l’olesana 
Montse Caba, qui presentarà l’acte. Col-
loqui posterior amb la presència d’Aurora 
Bau de l’Associació pel Dret a Morir Dig-
nament de Catalunya. A les 18.30 h. a 
la Comunitat Minera Olesana.

Diumenge 15
XXXIV Concurs de Pintura Ràpida i XXX-
VIII Concurs de Pintura Local, organitzats 
per l’Escola d’Arts i Oficis. Lliurament de 
premis, a les 14 h.

Cantata de l’Hotel, amb la participació de 
les escoles de primària d’Olesa. A les 13 
h, al Teatre La Passió. Organitza: Escola 
Municipal de Música.
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XXXIV Mostra Musical de l’Escola Muni-
cipal de Música. A les 18 h al Teatre La 
Passió.

Segon concert inaugural de l’orgue 
d’Olesa de Montserrat, a càrrec de Josep 
Mata. A la parròquia Santa Maria, a les 
20 h.

Dijous 19
Cloenda del 25è aniversari del CEIP Ferrà 
i Esteva, amb l’espectacle Imaginarium 
del Mag Lari. A les 10 h al Teatre La 
Passió.

Divendres 20
Rotllana de Contes, amb l’Espe. A les 18 
h, a la Biblioteca.

Inici de la Festa Major, amb un espec-
tacle de llum i color i traca inicial. A la 
plaça Fèlix Figueras Aragay, amb la col-
laboració dels Diablots d’Olesa, Custus 
Ignis i el Drac Olivé. A les 21.30 h.

A les 24 h., música i ball amb la dis-
co mòbil “La supernova 1”, a la plaça 
Catalunya.

Dissabte 21
Inauguració de l’exposició del XXXIV 
Concurs de Pintura Ràpida i del XXXVIII 
Concurs de Pintura Local, organitzats per 
l’Escola d’Arts i Oficis. Fins al 6 de juliol, 
a la Casa de Cultura.

Jornada de portes obertes a la piscina 
municipal, amb jocs i material recreatiu 
inflable. De 10 a 14 h.

Mostra de treballs de la XIV Exposició 
de manualitats. A l’Esplai d’Avis, a les 
17 h.

Concert de bandes: Escola Municipal 
d’Esplugues de Llobregat, Escola Muni-
cipal de Mollet del Vallès i Escola Munici-
pal d’Olesa. A les 18 h., a la plaça Fèlix 
Figueras Aragay.

II Cursa del foc 2008. Circuit urbà de 
5.000 metres, on es realitzaran 2 voltes 
per finalitzar amb un recorregut total de 
10.000 metres. A les 18 h., organitzat 
pel Club Atletisme Olesa i la Regidoria 
d’Esports. A les 18 h.
 
Musicart, exhibició de graffitis i DJ de 
hip-hop. A les 18 h., a Cal Mané.

Inauguració de l’exposició de motos an-
tigues “Motor”. A les 19 h., a la UEC.

Animació infantil amb l’actuació de “Su-
perespagueti”. A les 19.30 h., a la plaça 
de la Sardana.

La millor música, amb l’actuació del grup 
Jazz Dixieland. A les 20 h., a la plaça de 

la Sardana.

Música i ball per recordar la música dels 
’80, amb l’actuació del grup Abba tribute 
i Gino Diamantini. A la plaça Catalunya, 
a les 23.30 h.

Concerts joves amb les actuacions dels 
grups “Ai, ai, ai” i Dr. Funkestein. Al Parc 
Municipal, a les 23.30 h.

Diumenge 22
83è Concurs de pesca Vila d’Olesa al 
riu Llobregat. A l’Areny del Molí, a les 
5 h., concentració i sorteig; inici, a les 
6 h. Repartiment de premis a les 12.45 
h. al local social a la plaça dels Països 
Catalans. Organitza: Societat Unió de 
Pescadors Esportius d’Olesa. 

Diada tradicional de la Festa Major, amb 
les actuacions de: Castellers de Terrassa, 
Castellers d’Esparreguera, Esbart Olesà, 
Gegants d’Olesa i els Bastoners del Mont-
serratí. Al Parc Municipal, a les 12 h.

Danses i músiques del món. A les 19 h., 
al Parc Municipal.

Concert de Festa Major, a càrrec de l’or-
questra Cobla Selvatana. A les 19 h. al 
teatre La Passió.

Música i ball, amb l’orquestra Co-
bla Selvatana. A les 24 h., a la plaça 
Catalunya.

Gran Festa jove d’Olesa Ràdio Volum V. 
A les 24 h., al Parc Municipal.

Dilluns 23
Animació infantil, a les 18.30 h.

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa, a 
les 19 h.

Música i ball, amb l’orquestra Plateria. A 
les 24 h., a la plaça Catalunya.

Concert joves amb “La Loca Histeria”. Al 
Parc Municipal, a les 24 h.

Dimarts 24
Teatre: “Òscar, una maleta, dues male-
tes, tres maletes”. A les 19 h. al teatre 
La Passió.

Animació infantil amb l’actuació del grup 
“Circ Gingers”. Col·labora: La Xarxa. A les 
19.30 h., al Parc Municipal.

Danses tradicionals a càrrec de l’Esbart 
Olesà. A les 20 h., a la plaça Catalunya. 

Cloenda de Festa Major amb cercavila 
amb el Drac Olivé de la UEC Olesa. A 
les 22 h. 

Gran Castell de focs artificials, que do-

narà per acabada la Festa Major d’Olesa 
de Montserrat 2008.

Concert joves amb l’actuació dels gua-
nyadors de la Marató d’Artistes celebrada 
per a Santa Oliva. A les 23.30 h. a la 
plaça Catalunya.

Dimecres 25
Festa Major Infantil
Durant tot el dia, els nens i nenes podràn 
gaudir d’una passejada amb ponis pel 
Parc de la nostra vila. Concentració: al 
pati de la Casa de Cultura.

Tallers de jocs infantils, dansa i contes, 
a càrrec de la Cia. La Farsa. A les 11 h., 
a la plaça Catalunya.

Actuació de l’espectacular màgia del Mag 
Fèlix. A les 19 h., a la plaça Catalunya.

Actuació de Xip Xap Danses. A la plaça 
Catalunya, a les 20 h.

Gran traca de globus fi de Festa Major 
infantil amb la Cia. La Farsa. A la plaça 
Catalunya.

Divendres 27
Conferència “Conviure amb el càncer de 
mama i la família”, amb la ginecòloga 
Dra. Piqueras. A la Comunitat Minera, a 
les 18 h, organitzat per Ariadna.

Mostra culinària del Receptari de la Bibli-
oteca. A les 18 h, a la Biblioteca.

Presentació dels actes pel Dia Internaci-
onal de l’orgull LGBT, lesbiana, gay, bise-
xual i transgènere. Lectura del manifest, 
teatre i concert de pop electrònic. A la 
plaça de les Fonts. Organitza: Bloc Olesà, 
amb la col·laboració del bar L’Antiga.

Dissabte 28
Lectura del manifest pel Dia Internacional 
de l’orgull LGBT, lesbiana, gay, bisexual i 
transgènere. Poemes musicals i projecció 
d’una pel·lícula. A la Casa de Cultura. Or-
ganitza: Bloc Olesà, amb la col·laboració 
del bar L’Antiga.

Campionat d’Espanya de Ball 2008: XI 
Final Autonòmica  de ball de saló de 
Catalunya, VI trofeu Internacional de ball 
de saló “Vila d’Olesa de Montserrat”. A 
les 20 h., al teatre La Passió. Organitza: 
Ajuntament de Torremolinos. Col·labora: 
Ajuntament d’Olesa.

Diumenge 29
Teatre: Miles Gloriosus. A la UEC, a les 
18 h.

Nota: En cas de pluja, els actes de Santa 
Oliva es faran a la UEC.
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Fer-me entendre

La Maria està preocupada, se sent trista i sola. Pensa que el seu entorn no 
l’entén i se sent incompresa. Per què és tan difícil per a ella comunicar-se? 
Avui ha quedat amb el seu amic Iago per fer un cafè. Ell és un apassionat de 
la comunicació, podrà ajudar-la?, podrà orientar-la?
- Què? Com va Maria?
- Avui estic enfadada. No entenc per què, però la gent no m’entén!
- Ningú, ningú? De qui parles exactament?
- T’ho explico, avui m’he enfadat amb una amiga. La Sònia volia venir a dinar 
amb mi, però jo no podia. Li ho he dit i s’ha enfadat, m’ha contestat que jo 
mai puc quan ella m’ho demana. També m’ha escridassat: que no em tornarà 
a trucar més.
- A priori, pel que expliques, sembla que no té cap sentit la reacció de la Sònia, 
oi? Però nosaltres, no podem fer canviar ningú, només podem millorar-nos a 
nosaltres i d’aquesta manera fer que la relació vagi millor. Exactament, què li 
has dit a la Sònia?
- Ummmm, crec, que li he dit... ostres, tia, sempre em truques en dimecres, 
que no puc. No pots trucar un altre dia?
- Ah, i a qui estàs fent responsable que no pugueu quedar per dinar? 
- Ummm, què vols dir?
- D’alguna manera, l’has fet a ella responsable de no poder quedar. T’has parat 
a pensar què hauria passat si en la resposta hi haguessis posat unes gotes 
d’autoresponsabilitat.
- Què vols dir?
- Tu tens ganes de veure-la? T’ha sabut greu no poder quedar amb ella avui?
- Sí, és clar, tinc moltes ganes de veure-la i sí que m’ha sabut greu.
- I, per què no has començat per aquí? Quina creus que hauria estat la seva 
reacció si tu li haguessis contestat això mateix: “Tinc moltes ganes de veure’t i 
em sap molt greu però avui no puc quedar. Busquem ara mateix un altre dia”.
- Què vols dir? Què sóc jo la que no m’he fet entendre?
Perquè els altres ens entenguin hem de buscar la manera de fer-nos entendre. 
També hem de ser conscients de la nostra part de responsabilitat en totes les 
converses.

Isaac Palomares
Periodista i Practitioner en PNL 
www.isaacpalomares.com

No sé si m'entens
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A finals d’abril hem rebut la notícia de la mort del Joan Dalmases, un home que serà re-
cordat como una persona generosa, senzilla, humil, treballadora i amic dels seus amics. 
Un dels seus amics, va dir que “la seva manera de fer el va portar a comprometre’s i 
participar activament amb entitats dels nostre poble. El Bàsquet, la Passió, la Residèn-
cia 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 discreció un signe de distinció personal. Una per-
sona 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 dificultats. 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 persona”. 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 no-
saltres”.

Et trobarem a faltar

08640Joan Dalmases
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Guaita!

08640

Cristian Monton

Fins ara, les mesures d’estalvi d’aigua a Catalunya han estalviat uns 45 hm3, xifra que representa uns 43 dies d’abastiment per a 
ús de boca. Tot i aquestes mesures i les darreres pluges, no s’ha modificat la situació dels embassaments de les conques internes 
de Catalunya. Els problemes d’abastiment podrien començar a principis d’octubre, si les reserves baixen al 20% i es preveu una 
alteració de la qualitat de l’aigua alliberada. En previsió que la situació empitjori, el govern català preveu incrementar mesures 
restrictives d’emergència.

En aquesta secció hem volgut retratar l’arc de sant Martí sobre Olesa, aquest signe de bon temps després de tantes pluges, a 
veure si el veiem moltes vegades i la situació, no tan sols l’econòmica sinó la de sequera, millora al nostre territori.
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Olesa campió
L’equip olesà, amb 68 punts s’ha con-
sagrat campió a la categoria Regional 
Preferent i jugarà la propera tempora-
da a la Primera Catalana. Els de Quique 
Salamanca han fet patir enguany la 
seva afició -per la derrota contra el 
Berga a la  penúltima jornada- però al 
darrer matx s’han sortit amb la seva, 
guanyant el Bellavista Milán per 0-1. 
Enhorabona! Per altra banda, el Camp 
Municipal de les Planes va estar clau-
surat un partit per la reincidència en 
el fet que s’hagin introduït i utilitzat 
bengales i petards a les instal·lacions 
esportives. Per a la propera tempo-
rada, s’espera poder participar en els 
partits de l’Olesa sense que es produ-
eixin incidències.

Futbol 7
El passat dia 1 de maig es va celebrar 
al camp de futbol el VII Campionat 
de Futbol 7, organitzat per la Penya 
Barcelonista d’Olesa, amb la partici-
pació de totes les escoles del poble. 
En aquesta edició, el guanyador ha 
estat el Daina Isard. Des de la Penya, 
volem agrair la presència de totes les 
escoles, alumnes, entrenadors i pares 
que van estar molt actius durant tot el 
dia. D’altra banda, també volem donar 
les gràcies al diari El Mundo Deportivo, 
Escola de Futbol EFO’87, Club Futbol 
Olesa i Abelardo i Oliva del Bar Sonia, 
per la seva col·laboració.
Penya Barcelonista Olesa

Bàsquet
El CB Olesa  Espanyol ha incorporat a 
la plantilla de la temporada 2008/2009 
a la sueca Linnea Liljestrand, provinent 
del EBE Promociones Santa Eulàlia, 
que s’afegeix als fitxatges de la nord 

americana Tracy Reid (Perfumerías 
Salamanca), d’Anna Cruz (Burgos) 
i de Noemí Jordana (Ros Casares de 
València), i la renovació de la russa 
Olga Podkovalnikova. L’entrenador de 
l’equip Lucas Mondelo també ha reno-
vat per una temporada més, la quarta 
consecutiva. Amb aquestes incorpora-
cions, el CB Olesa Espanyol continua 
perfilant la plantilla de la temporada 
vinent, on l’objectiu serà de nou la 
permanència a la categoria.

Halterofília
La primera jornada del Campionat 
d’Espanya d’Halterofília, dins dels 
primers Jocs Catalans d’Esports per a 
Minusvàlids, es va celebrar el passat 
10 de maig a Barberà. 
Montserrat Alcoba va batre el rècord 
d’Espanya i va guanyar la categoria 
de -75 kg amb un aixecament amb el 
banc adaptat de 75 kg. L’egarenc Jordi 
Canyadilla va guanyar la categoria de 
-67 kg i va quedar 2n. absolut amb 
105 kg (marca personal). La de -90kg 
va ser dominada per Javier Lafuente, 
amb una marca personal de 120 kg 
amb banc adaptat.

Força!
El 28 de juny se celebrarà el X Open 
Internacional d’Olesa de Pressió amb 
banc tant amb vàlids com discapaci-
tats, amb la presència de les selecci-
ons de Veneçuela, França, Catalunya i 
Espanya (diferents autonomies).

Ciclisme
Aquest any s’ha creat un nou club ci-
clista a Olesa. Amb l’ajuda de l’única 
botiga de ciclisme de la vila, s’ha fun-
dat el Club Ciclista Power Bike Olesa, 
que ja compta amb una cinquantena 
de socis.
El seu ànim no és de lucre, sinó fer 
propostes per fomentar la pràctica del 
ciclisme a Olesa en les seves diferents 
disciplines, i també intentar organit-
zar diferents proves ciclistes, ajudar 
els ciclistes en el vessant competitiu, 
sobretot en els seus inicis com ja es fa 
amb cadets en ral·li i algun corredor 
de descens. Es vol intentar mantenir i 
arreglar l’actual circuit de salts de les 
Planes, així com moltes altres activi-
tats com ara sortides organitzades en 
grups els caps de setmana pels voltans 
d’Olesa o pedalades no competitives i 
curses fora del nostre poble, i cursets 
d’iniciació per als joves. En principi hi 
ha molta voluntat i ganes de fer coses 
pel ciclisme olesà i tots esperem que 
la majoria es puguin dur a terme. La 
nostra seu és al carrer Argelines, 14.
Club Ciclista Power Bike Olesa

Duatlón i triatlón
La primera prueba de la temporada 
(Triatló de Sitges, 11 de mayo) no ha 
dejado a nadie indiferente, ya que des-
pués de estar a punto de suspenderse, 
a causa del mal estado de la mar, con 
olas de más de 2 metros, lo que no 
animaba a nadie a entrar al mar. Final-
mente los jueces de la prueba deciden 
que ésta se lleve a cabo, pero el seg-
mento de la natación se ve rebajado de 
750 a 300 metros. Los resultados de 
los intrépidos olesanos fueron: Antonio 
Lombardo, 103º en la general y 17º 
en su categoría, mientras que Anto-
nio Pareja acabó 111º en la general y 
campeón en su categoría. 
Por su parte, ha acabado la temporada 
de duatlón y el Club Triatló Olesa hace 
un balance positivo de este circuito. 
Fueron en total nueve pruebas, todas 
con representación olesana: Xavi Ga-
sal, Cyril Drain, Feliciano García, Fer-
nando Fernández, Joami Rivera, Tino 

Esport olesà

L'Olesa campió  Foto: Jordi Monton

El Daina, guanyador del Futbol 7  Foto: P.B.O
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Palencia y Antonio Pareja. El mejor cla-
sificado en la general ha sido Xavi, pero 
hay que destacar al veterano Pareja 
que ha participado en cinco pruebas, 
haciendo podium en todas.
Triatló Olesa

Record
El nedador olesà Joaquim Romacho del 
C. N. Martorell va començar la tempo-

rada d’hivern amb una excel·lent mar-
ca en 1.500 m lliures en piscina de 25 
m, amb una marca de 18 minuts i 29 
segons, la segona millor marca de tots 
els temps de majors de 35 anys. Des-
prés va culminar amb el subcampionat 
d’Espanya de 400 m lliures celebrat 
a Pontevedra. Recentment, ha batut 
el rècord d’Espanya de majors de 40 
anys de 1.500 m lliures en piscina de 
50 m, amb una marca de 19 minuts i 
22 segons, que ha rebaixat l’anterior 
rècord d’Espanya en 14 segons. Ro-
macho va fer la millor marca dels 60 
participants de l’Open Masters C. N. 
Mataró. Pròximament participarà en el 
campionat Open Masters d’Andalusia 
que se celebrarà a Jerez i també al 
Campionat d’Espanya a Tenerife en les 
proves de 800 i 200 m lliures.

Hoquei patins
El Club Olesa Patí, organitza el IV tor-
neig “12 Hores d’Hoquei Vila d’Olesa” 
a la pista exterior del Pavelló Salvador 
Boada, el proper dissabte 14 de juny 
a partir de les 9 h. Es podrà gaudir 
del joc tant dels equips més petits, 
prebenjamí i benjamí, com d’alevins, 
infantils, juvenils, els jugadors del 
equip de 1a Catalana i la presentació 
del nou equip femení per a la propera 
temporada.

Tir amb arc
Olesa va ser l’escenari del Campionat 
d’Espanya Paralímpic que va tenir la 

millor de les participacions a l’aire 
lliure. El diumenge 25 de maig a les 
rondes eliminatòries la pluja va ser la 
gran protagonista negativa de la festa 
del tir amb arc nacional. Juan Zarzuela 
(Andalusia) va aconseguir el títol de 
campió en arc recorbat. M. Carmen 
Rubio (Navarra), en arc compost, i 
el valencià José Enrique Cezón, en 
arc estàndard, van ser els campions 
individuals.
Per autonomies, Andalusia va ser 
la primera guanyadora amb 1.715 
punts. Catalunya, amb Francesc 
Sánchez, Josep Lluís Amador i Máxi-
mo Salamanca, va aconseguir el segon 
lloc amb 1.568 punts. Madrid va ser el 
tercer classificat.
Al final del lliurament de premis, el 
coordinador nacional de tir amb arc, 
Fernando Julián, va lliurar a Domènec 
Paloma, president del Tir Arc Olesa, 
una placa en reconeixement per l’or-
ganització del XXXVIII Campionat 
d’Espanya de Tir amb Arc adaptat. 

També va lliurar una placa a l’alcalde, 
Jaume Monné, pel suport municipal al 
Campionat. Per la seva banda, l’or-
ganització del Campionat va rebre la 
felicitació de la totalitat d’esportistes i 
representants de les nou autonomies 
que van ser-hi presents: Andalusia, 
Illes Balears, Catalunya, Cantàbria, 
Castella la Manxa, Madrid, País Basc, 
Navarra i València.

Campiones
Com a cloenda final d’ una magnífica 
temporada, on s’han classificat prime-
res del seu grup a la fase regular del 
Campionat de Catalunya Senior de 1a. 
categoria, el Nexus C.B. Olesa s’ha 
consagrat campió de Catalunya en la 
final a cuatro que es va disputar el 24 
i 25 de maig a Cerdanyola del Vallés. 
La jugadora olesana Maria Eulalia Vila 
va ser designada millor jugadora de la 
final. Enhorabona!

08640

Els tiradors paralímpics al campionat espanyol  Foto: Tir amb arc Olesa

L'olesà Joan Romacho Foto: J.R.
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Webs i blogs
www.cibervoluntarios.org
Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es utilizar las nuevas tecnologías como medio para solucionar problemas sociales de fondo. Los cibervo-
luntarios dan a conocer en persona todas las posibilidades de la informática y la red de redes.

www.radiobeta.com
Todas las radios del mundo a tu disposición.

www.missbimbo.com/forum
Este site propone un juego en el que los usuarios deben controlar el peso y el vestuario de un personaje virtual. A los participantes se les entregan dólares 
virtuales para gastar en pastillas dietéticas y operaciones. 

http://adobecards.com
Impresionante la web que ha montado Adobe para promocionar sus productos. Todo comienza con una carta, un As de picas. Moviendo la barra de scroll de 
abajo podremos ver una animación muy lograda.

http://meneame.net
Una web que permite enviar historias que luego de ser revisadas, serán subidas a la página principal, que juega permanentemente con el verbo “menear”. 

http://analizame.com/test_animal.php
Test psicológico que te ayudará a conocer lo que piensas del amor mediante preguntas sobre animales.

http://coneixercatalunya.blogspot.com/
Nuestro lector Antonio Mora Vergés nos ha enviado su blog, en el cual se pueden encontrar fotografías y comentarios de excursiones realizadas por él y su 
grupo por diferentes sitios de la geografía catalana, entre ellos, la ermita del Torrent de Sant Jaume, Vacarisses, Sant Pere Sacama, etc.

http://es.lostpedia.com/wiki/Portada
Ésta es una página para no perderse ningún detalle de la exitosa serie norteamericana “Lost”, algo así como el Wikipedia de la famosísima serie. Al ver la 
cantidad de dudas y problemas en el seguimiento de la tira, el californiano Fevin Croy creo esta página, que está traducida a 11 idiomas, incluido el polaco, 
el español, el holandés y el japonés, y que causa furor en el ciber espacio.

Envíanos tus webs o blogs favoritos y los publicaremos.
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Patrocini Parera Figueres arribarà als 100 
anys el proper 17 de juliol i es convertirà en 
la dona més vella d’Olesa. La seva germana, 
Guillermina, farà els 91 just abans de Festa 
Major, el 17 de juny. Des de fa poc temps, 
viuen a la residència Santa Oliva, després 
de sofrir sengles caigudes, però a aques-
tes germanes solteres, se les veu juntes i 
unides com sempre. Amb elles vam fer un 
repàs de la seva història, de l’Olesa d’abans 
i la d’ara, unes vides carregades de records 
i de molta feina.

Han nascut a Olesa?
G: Jo sóc nascuda aquí, però Patrocini va 
néixer en un poble que es diu Tamarit de 
Llitera, a Osca, a prop de la frontera amb 
Catalunya i va venir amb dos anys.

Patrocini, tinc entès que no 
t’agradava gaire l’escola, no?
P: No, mai no m’ha agradat, m’atabalava 
molt l’escola. Recordo que entrava a l’escola 
del Sr. Povill i mentre ell i la seva dona pas-
saven per la porta, jo m’escapava per l’altre 
cantó. Era molt nerviosa. Tampoc amb les 
Paüles no em va anar gaire bé.
G: Ella no sap escriure, ni llegir, ni firmar, 
sempre ha treballat. Jo vaig anar al Patronat 
i a les Escolàpies.

Doncs, a treballar...
P: Vaig començar a treballar als 14 anys, 
primer a Can Sedó, després a Cal Montaner 
i a la Textíber. Vaig plegar als 60 anys per 
culpa d’una hepatitis.
G: Jo vaig començar abans, als 10 anys. 
Feia bitlles, després vaig treballar als panys 
Margarit i també feia hores a Cal Drapai-
re.

L'entrevista
Què feien en el temps lliure?
G: Anàvem al cinema, a la Passió i al Goya, 
però també ballàvem molt sardanes i balls 
de saló. També recollíem olives i cireres i 
anàvem a cosir. Abans ens fèiem nosaltres 
mateixes la roba que vestíem.
P: Un noi em va dir una vegada, que érem 
les millors vestides del poble...

Com era l’Olesa d’abans?
P: Abans es podia jugar al carrer, hi havia 
més tranquil·litat, ens coneixíem tots, era 
molt diferent.

On vivien?
G: Primer al carrer de les escales, després al 
carrer Santa Oliva, al carrer de Dalt i durant 
molt anys, al carrer de Fora. El nostre últim 
pis va ser al gratacel de Sant Bernat.
P: Sí, fins que jo vaig caure dins del pis 
regant les flors i em van haver d’operar. 
La Guillermina també va caure fregant el 
menjador. I vam venir cap aquí.

Parlem de la vostra família...
P: Érem en total set germans, dos homes i 
cinc dones. El nostre pare treballava a les 
obres del ferrocarril i el van destinar a Olesa. 
La nostra mare s’ocupava de les tasques de 
la casa i d’atendre’ns a tots nosaltres. I el 
nostre germà, Ramon va ser alcalde d’Olesa 
del 1937 al 1938.

Com que el meu ofici és pregun-
tar, els faré algunes preguntes 
que podeu no contestar, val?
P i G: Sí.

Per què s’han quedat solteres?
P: Mira, principalment per la guerra, que ha 

destruït molts habitatges i moltes famílies. 
I a més, estàvem molt bé a casa, amb la 
nostra mare. Mai no hem tingut afició per 
casar-nos i tenir fills.

Però algun xicot deuen haver 
tingut, no?
G: Jo vaig festejar dos anys amb un noi 
d’Esparreguera que es deia Salvador Ven-
drell, però després ens vam separar.
P: Jo tenia molta amistat amb un, però ho 
vam deixar, crec que no estàvem fetes per 
casar-nos. 

Sembla que la vostra mare ha 
marcat molt les vostres vides...
G: Sí, a més era una dona adorable. Es 
deia Manuela Figueras i la recordo amb molt 
d’afecte. Als 84 anys, uns dies abans de 
suïcidar-se, perquè pensava que tenia un 
mal dolent, em va dir “cuida bé dels teus 
germans”. Ella sabia el que estava per fer i 
no va voler que sofríssim.

I el vostre pare?
P: Ell va morir jove, als 50 anys, tenia una 
malaltia a l’estómac.

Reben visites a la residència?
G: No gaires, perquè de tota la família que 
teníem, ens queden nebots i canalla a Abre-
ra i una altra part de la família a França. 
I amics no ens n’han quedat gaires. Però 
estem molt bé aquí les dues juntes, unides 
com sempre.
P: A qui estic molt agraïda que m’hagi vin-
gut a visitar és a l’Esteve Valledeperas i a 
la seva dona. 
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Què trobeu a faltar?
P: Una mica el menjar de casa, perquè jo 
cuinava per a les dues, però aquí no hi posen 
ni sal ni oli als menjars, tot i que mengem 
molt bé.
G: Jo trobo a faltar anar al mercat a com-
prar, perquè des que som aquí, no hem sor-
tit al carrer. Ara, amb el bon temps, igual 
sortim a passejar una mica.

Que se’n va fer de les vostres 
pertinences?
G: Moltes de les nostres coses, les té Daniel 
Fernández que es cuida de tots els nostres 08640

assumptes personals. Abans de venir a la 
residència, vivíem en un pis al gratacel de 
Sant Bernat, que ara està llogat. I aquí vivim 
en una mateixa habitació i tenim roba i el 
necessari per viure.

Se les veu molt ben arregla-
des...
P: Sí, ens pentinem i ens arreglem el cabells 
i sempre intentem vestir-nos bé.

No solen barallar-se?
G: No, no ens barallem per res. Patrocini és 
molt nerviosa i té molt geni, i jo sóc més 

pacífica, llavors sempre ens hem avingut. I 
ens trobem a faltar quan no estem juntes. 
L’única vegada que hem estat separades va 
ser quan Patrocini va caure i la van haver 
d’operar, hem estat tres mesos separades 
en els últims 91 anys.

Què els hagués agradat fer i no 
han pogut?
Hem treballat molt i ara tenim pocs cèntims. 
Ens hauria agradat tenir més diners i poder 
viatjar més.

“Hem estat

separades

només

tres mesos 

en els últims 

91 anys…”
Les germanes Guillermina i Patrocini  Foto: Jordi Monton
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Classificats
Treball
Agent comercial, viatjant/a, corredor/
ora de plaça (151424); empleats/des 
de serveis administratius (151350); 
carregador de magatzem per mante-
niment, emmagatzematge, càrrega i 
descàrrega, expedicions i preparació de 
comandes (151045); personal sanitari 
no titulat per a desenvolupar tasques 
pròpies d’una auxiliar en una resi-
dència d’avis (150526); cambrer/era 
(150433); auxiliar de cuina (149394); 
empleats/des de comptabilitat, de cai-
xa, taquillers/eres i similars (149330); 
operador/ora d’ordinador (149059); 
traductor/ora per a la traducció de 
material tècnic i revisió (149023); 
empleats/des de serveis administra-
tius (149021); salsitxaire, xarcuter/era 
per una parada del Mercat Municipal 
(148750). 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.

Se ofrece delineante con años de expe-
riencia en el sector de la construcción 
i la ingenieria realizada todo tipo de 
trabajos en CAD. Tel.: 696 191 686.

S’ofereix cangur, matins o tardes, sóc 
mare d’una nena. Tel: 669 837 280.

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

Técnico superior en servicios socioco-
munitarios busca trabajo para guarde-
rías, hospitales, cuidado de enfermos, 
discapacitados, personas con necesi-
dades especiales, etc. 
Tel: 665 842 657.

Es necessita venedor/a amb nocions de 
decoració per botiga a Olesa. Interes-
sats 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.

Se necesita quiromasajista para media 
jornada. 
Contactar al tel: 626 038 191.

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

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.

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

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

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

S’ofereix noia per donar classes de 
repàs a nens de primària, secundària i 
batxillerat. Tel.: 665 644 236.

Se necesita personal para trabajar de 
dependienta en cafetería/panadería/
pastelería, para Olesa, Esparreguera 
y Martorell. 
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.

Vehicles
Es ven grua per transportar malalts 
sense mobilitat i els arnesos corres-
ponents. Tel. 639 481 005.

Vendo Suzuki Samurai, año 95, 1300 
cc, techo fibra descapotable, barra an-
tivuelco, radio cassette altavoces, de-
fensas, volante Momo, fundas asientos, 
techo lona de regalo, 65.000 km., sin 
uso como 4X4, perfecto estado. Precio: 
3900 euros. Tel. 609 673 017.

Es ven mountain bike Conor WRC Pro 
DH, comprada fa escassament un mes. 
Components de sèrie i pedals automà-
tics. Preu mínimament negociable de 
530 €. Tel: 610 412 304.

Vendo Quad marca Suzuki LTZ400 ne-
gro, de marzo de 2007, tiene garantía 
Suzuki hasta 2009. Está nuevo, con 
sólo 1600 km. Oportunidad única. 
Precio: 4.650 €. Tel: 677 590 277.

Immobiliària
Se alquila habitación con derecho al 
resto del piso en dúplex (lavadora, 
secadora, ADSL, etc.). 
Tel: 649 061 964.

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.

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€

Se vende piso muy céntrico, 100 m2, 
cuatro habitaciones (dos dobles), dos 
lavabos, comedor, con ascensor, cale-
facción y aire acondicionado. Precio: 
37 millones (222.000 euros). Tel: 645 
995 389, 93 778 5624.

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 €, mail: 
montse@norte-crsa.com

Es lloga conjuntament local de 50 m2 
apte per botiga o oficina i pis de 2 ha-
bitacions, 1 bany, amb cuina equipada. 
Ubicats en la mateixa finca, comuni-
quen interiorment. Zona Casc Antic. 
Abstenir-se agències. Preu a convenir. 
Tel. 636 765 162.

Urgeix vendre pis, ubicat al Poble Sec, a 
1 minut del DIA. Disposa de calefacció i 
tancaments d’alumini. Preu: 34 milions 
de pessetes. Tel.: 697 647 310.

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

Particular alquila apartamento en 
Menorca (Cala en Porter) por semanas 
durante los meses de verano. Intere-
sados llamar al 669 168 214 o al 696 
790 956. Buen precio.

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.

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 

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

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

Se traspasa negocio en funcionamien-
to. Zona céntrica, 90 mts. 
Tel.: 646 364 294.

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

Diversos
Es ven Babycook en bon estat, amp 
capsa, quasi bé nou. 
Tel: 669 837 280.

Venc televisor Samsung, seminou, 24 
pulgades, color platejat, amb comanda-
ment a distància. Preu: 90 euros. Con-
tactar amb Mat al tel: 93 778 1640.

Vendo acuario de 260 litros 
(122x44x50). Incluido filtro interno, 
termostato y mueble de color negro a 
juego. Precio: 300 euros. 
Tel: 696 191 686.

Venc cotxet doble per a bessons o ger-
mans petits, semi nou. 
Tel: 690 283 852.

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

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.

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

Venc televisor Samsung gran seminou, 
preu: 100 euros. Contacteu amb Mat 
al tel.: 93 778 1640.

Se vende mueble comedor en perfecto 
estado. Precio: 30 €. 
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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Per molts anys !
Adrià Carreras (22), Agustina Casanovas Bernadas (78), Albert Gálvez (56), Albert Panicello Segarra (13), Ana Mora Ubach (7), Ana Nieto Corzo (25), Andreu 
Costa Cadavall (68), Anna Maria Matas Cassany (46), Antoni Figueras Comte (81), Antonia Cabañero Martín (75), Antonio Bonavila (58), Antonio Soriano Capa-
cete (45), Ariadna Benages Vicente (12), Conxita Casals Petxamé (68), Cristina Vega Nieto (6), Daniel Solà Aparici (67), Dolores Lozano (68), Dylan Membrado 
Hernández (3), Dúnia Solà Rivera (37), Eduard Sales Jorba (32), Elisabeth Baró Fernández (25), Eliseo Gonell Seguer (75), Erika Sánchez (26), Feliu Sucarrats 
Margarit (66), Félix Cambronero García (75), Fermí Barlam (18), Francesc Pala Arellano (51), Francisco Pérez Gómez (90), Francisco Cortés Campos (66), Gi-
orgio Petani (33), Isaac Palomares Gonell (24), Isidre Alberch Vendrell (50), Joan Romacho Pros (2), Joaquin Romacho Vargas (40), Joan Eusebi Salabert (37), 
Joana Da Silva, Joaquim Carreras Boada (85), José Galcerán Musarro (67), José Manuel Corzo Fernández (36), José Orellana Peloche (13), José Ruiz Llamas 
(91), Josefa Fontanet Guixa (79), Josefina Cabello Pérez (53), Josep Guzmán García (47), Josep Pere Quesada (48), Juan Castro Gallardo (73), Juana Feijoó 
Martínez (78), Lupe Pablos García, Manel Castan Kwun (22), Manuela Ribera (56), Marc Cabello (8), Marc Escolà Boada (17), Marc Juanpera Gallel (13), Marc 
Sánchez Matas (19), Margarita Cortada Serra (86), Maria Caparrós Carrique (77), Maria Grima Gallardo (55), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (32), Maria 
Jesús del Rincón (40), Mari Carmen López, María Carmen Ferris Miguel (78), Maria Mestres Andreu (39), Maria Morral Estruch (86), Maria Jobé Voltà (52), Maria 
Rosa Carles (65), Maria Rosa Pla Batalla (50), Maria Rosa Tort Tapias (54), Maria Rosa Ventura Soteras (79), Marta Caldito Perarnau (19), Máximo Oña (53), 
Miguel Grima Gallardo (52), Mingo Flores Daura (39), Miquel Grau Morral (78), Miquel Serra Camarero (53), Míriam Prats Murcia (27), Míriam Villanueva Soria 
(18), Mónica Nieto Corzo (36), Montse Pascual (27), Montse Salas Collado (45), Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (83), Montserrat Gironès Cervello 
(80), Montserrat González (54), Montserrat Navarro (70), Montserrat Sánchez Carrique (54), Natalia Valle Mirabete (14), Núria Díaz Barcones (14), Núria Riera 
Reig (44), Olga Solà Rivera (40), Oscar Jiménez Nieto (5), Paquita Bautista (54), Pascual Miralles (70), Pau Blanco Carrasco (7), Pere Guillamón Montoya (44), 
Pol Llobera González (9), Rafaela López Miñarro (73), Ramon Maylinch (51), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Oller Mata (51), Roser 
Pacheco (22), Roser Trujillo Tapias (83), Ruth Lo-
zano Pablos, Sandra Cáliz Rivera (30), Sergi Oña 
Doménech (21), Silvia de Paco (32), Silvia Lozano 
Pablos, Silvina Gigena (39), Teresa Casas, Teresa 
Figuls Calveras (78), Teresa Nieto Corzo (29), Ti-
baut Van Cutsem (31), Valentín González Villarón 
(34), Vanesa Sánchez (28), Victoria López Sáez 
(35), Xavi Povill.

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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