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La Pubilla

Calaix de sastre
La gent valora el primer 
any de govern

La regidoria d’Esports i Lleure de l’Ajuntament proposa per a aquest es-
tiu gaudir de la tranquil∙litat i l’aire pur de la Piscina d’Estiu. Podeu pujar 
fins el 31 d’agost, de 10 a 20 h. Recordeu que el proper diumenge 13, la 
piscina d’Estiu s’adhereix a la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” i 
conviden a tothom per participar del VII Rècord de l’hora i donar suport a 
la fundació per a la investigació d’aquesta malaltia. Per a més informació 
i consultes dels abonaments de la piscina, trucar al tel: 93 778 38 98.
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Farmàcies de guàrdia  -  Juliol 2008
dimarts, 1 - ABELAIRA
dimecres, 2 - ALAVEDRA
dijous, 3 - BARGALLÓ
divendres, 4 - BERENGUER
dissabte, 5 - LEY
diumenge, 6 - MATAS
dilluns, 7 - ABELAIRA
dimarts, 8 - ALAVEDRA
dimecres, 9 - BARGALLÓ
dijous, 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

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

dilluns, 21 - BARGALLÓ
dimarts, 22 - BERENGUER
dimecres, 23 - LEY
dijous, 24 - MATAS
divendres, 25 - ABELAIRA
dissabte, 26 - ALAVEDRA
diumenge, 27 - BARGALLÓ
dilluns, 28 - BERENGUER
dimarts, 29 - LEY
dimecres, 30 - MATAS
dijous, 31 - ABELAIRA

Nou sistema d'aprofitament de l'aigua  Foto: CMO

Llar d’infants
La regidora d’Educació, Magda Grae-
lls va confirmar que finalment van ser 
40 els nens i nenes que s’han quedat 
sense plaça a les llars d’infants del 
poble (tan públics, com concertats i 
privats). La regidora ha explicat que 
el nombre d’infants sense plaça per a 
l’inici del proper curs escolar és inferior 
al que s’havia previst inicialment. De 
totes maneres, l’Ajuntament té previst 
que el primer trimestre de l’any vinent 
s’inauguri la segona escola bressol mu-
nicipal amb capacitat per a 102 nens 
i nenes.
Per altra banda, en relació al CEIP Sant 
Bernat, s’ha fet l’acte d’ocupació per 
poder fer el trasllat de mobiliari i la 
recepció del mobiliari corresponent a 
fi de tenir el centre preparat per po-
der començar el curs 2008-2009. I per 
l’Escola d’Adults que el proper curs es 
traslladarà a una de les instal·lacions 
de l’antic CEIP Sant Bernat, s’han de 
fer les  adequacions necessàries que 
demana el Departament d’Educació se-
gons la llei vigent, segons ha confirmat 
la regidora.

Aigües
Dins del pla d’objectius 2008-2012, la 
Comunitat Minera Olesana, en el seu 
140è aniversari, està enllestint un nou 
sistema de filtres amb els objectius de 
posar a la xarxa de distribució el mà-

xim d’aigua possible en relació amb 
el total que es capta dia a dia i d’altra 
banda, retornar el mínim d’aigua al 
riu Llobregat, en les millores condi-
cions possibles. El sistema consistirà 
en tractar i fer passar part de l’aigua 
tractada per un nou filtre de sorra (a 
Mas de les Aigües) i treure’n les impu-
reses, abans de passar pels filtres de 
carbó, l’últim pas previ a l’entrada a la 
xarxa de distribució. D’aquesta manera 

s’aprofitaria millor l’aigua que es capta 
i es reduiria molt la part d’aigua que 
no es pot aprofitar.

Turisme
Una idea per aquest estiu és la de les 
quatre rutes pel municipi olesà, a pro-
posta del Palau Robert de Barcelona. 
Aquestes són les rutes per a descobrir 
Olesa i el seu entorn a peu, en bicicleta 
o en cotxe. 1) D’Olesa de Montserrat a 

Passada ja la Festa Major i amb l’estiu a 
sobre us proposem una edició conjunta 
dels mesos de juliol i agost. No ens tro-
beu a faltar que el setembre tornarem 
a estar al carrer amb l’edició especial 
de la Diada.
Ara ens toca gaudir de l’estiu, de les va-
cances -que bona falta ens fan-, del sol 
i de la piscina o la muntanya. Aprofiteu 
les vacances per fer tot allò que desitgem 
fer, per descansar, per gaudir dels fills, 
dels amics, de la família, d’un bon men-
jar, de la natura, d’un passeig i mil coses 
més que són impossibles d’escriure ja 
que la llista és interminable.
En aquesta edició hem sortit al carrer 
per preguntar-li a la gent quina valoració 
feien del primer any del govern local. 
Les respostes les trobaran a la secció 
“Calaix de sastre”. Moltes vegades els 
olesans i olesanes ens queixem sobre els 
pocs o deficients canals de participació 
ciutadana. Tanmateix, de vegades, costa 
molt aconseguir que la gent participi, de 
forma aleatòria i que faci saber la seva 
opinió, ni parlar si a més d’opinar cal 
treure’ls una foto! És per això que des 
d’aquest diari agraïm als que han parti-
cipat en aquesta secció, ja que moltes 
vegades “opinar” es converteix en un 
acte heroic.
A propòsit d’opinar i participar els re-
cordem, a tots els nostres lectors, que 
aquest diari està a la vostra disposició i 
que una de les funcions com a mitjà de 
comunicació, a més d’informar, és ser un 
canal més de participació dels ciutadans 
d’Olesa. Sabem que molts de vosaltres 
heu pres aquest diari com a propi i 
constantment ens apropen informació, 
dades, històries per comptar, cartes, cor-
reus, al mateix temps que confien en la 
lectura del mateix per anunciar les seves 
botigues i empreses. Als que no ho fan, 
els animem a participar.
D’altra banda, seria interessant po-
tenciar tots els canals d’informació, ja 
siguin formals i informals, tant des de 
l’Ajuntament, com des de les entitats i 
associacions, per donar a conèixer les 
accions que aquests organismes duen 
a terme.
Segurament tots els polítics que van 
ser elegits en les últimes eleccions lo-
cals (actual govern tripartit) intenten fer 
el millor possible la gestió per a la qual 
van ser votats, però senyors, no s’oblidin 
que als olesans i les olesanes els agra-
da saber què fan, quines gestions duen 
a terme, quins són els plans pròxims, 
què passa amb la neteja del poble, què 
passa amb els habitatges, les escoles, 
els diners dels impostos, entre d’altres 
tantes coses. Seria interessant que entre 
tots els ciutadans puguem canalitzar les 
queixes i els reclams perquè aquests es 
converteixin en nous projectes i nous 
assoliments.
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Farmàcies de guàrdia  -  Agost 2008
divendres, 1 - ALAVEDRA
dissabte, 2 - BARGALLÓ
diumenge, 3 - BERENGUER
dilluns, 4 - LEY
dimarts, 5 - MATAS
dimecres, 6 - ABELAIRA
dijous, 7 - ALAVEDRA
divendres, 8 - BARGALLÓ
dissabte, 9 - BERENGUER
diumenge, 10 - LEY

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

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

dijous, 21 - BERENGUER
divendres, 22 - LEY
dissabte, 23 - MATAS
diumenge, 24 - ABELAIRA
dilluns, 25 - ALAVEDRA
dimarts, 26 - BARGALLÓ
dimecres, 27 - BERENGUER
dijous, 28 - LEY
divendres, 29 - MATAS
dissabte, 30 - ABELAIRA
diumenge, 31 - ALAVEDRA

Monistrol de Montserrat en bicicleta; 2) 
De Molins de Rei a Olesa de Montserrat 
en cotxe; 3) Del Pla del Fideuer a 
Sant Salvador de les Espases a peu; 
4) Recorregut per l’entorn d’ Olesa de 
Montserrat en bicicleta. Per buscar les 
rutes heu d’anar a la següent pàgina 
web: http://www20.gencat.cat/portal/
site/PalauRobert?newLang=ca_ES

Creu de Saba
La comunitat educativa de l’IES Olesa 
ha escollit el nou nom del centre. Es 
dirà IES Creu de Saba, encara que falta 
que això s’aprovi per ple i es publiqui 
al DOGC. L’elecció de “IES Creu de 

Saba” es va fer després de recollir 20 
propostes de les quals 3 entraven en 
una elecció final.

Guanyador en mates
El jove olesà Pere Alcón de 15 anys i 
alumne del CEIP Nostra Senyora de 
Montserrat va obtenir el segon premi 
del concurs de matemàtiques Cangur 
en la categoria per a alumnes de ter-
cer d’ESO, on van participar-hi més de 
6.000 alumnes. 

Guanyadora en veu alta
Amb 15 anys, Clara Tobeña ha estat 
la guanyadora a la categoria Corsaris 

del IV Certamen nacional infantil i ju-
venil de lectura en veu alta. Tobeña va 
guanyar una càmera de vídeo després 
de llegir, en veu alta i sense error, una 
pàgina sencera del llibre de Juls Verne, 
“Viatge al centre de la terra”. Des del 
Departament de Català de l’IES Olesa, 
els professors Ana Gòdia i Rafa Roca 
van a impulsar aquest projecte i tenen 
la previsió, per el proper curs, de conti-
nuar promocionant aquesta activitat.

La Flora
El consistori olesà va aprovar la res-
cissió de mutu acord amb l’empresa 
Acciona, del contracte que vinculava 

ambdues parts per a l’execució de 
les obres d’urbanització del polígon 
de “La Flora Fou”. Durant el ple, l’en-
frontament entre govern i oposició, 
es va basar en un punt de l’acord que 
inclou la renúncia per part de l’Ajun-
tament a un aval de 1.300.000 euros 
que l’empresa ACCIONA va dipositar 
com a garantia d’execució de les obres 
contractades. 

Receptari
A la Biblioteca Santa Oliva hem viscut, 
durant les darreres setmanes, un ambi-
ent culinari molt especial. I és que hem 
decidit tirar endavant el nostre primer 
receptari bibliotecari, amb propostes 
d’allò més delicioses per als berenars 
més suculents.
Els autors de les receptes són molts 
dels nostres usuaris, així com els joves 
de Barri Jove i els alumnes del Servei 
Local de Català. El dia 27 de juny vam 
fer un tast tan gustós, que per això us 
animem, lectors i lectores, a venir a la 
biblioteca i consultar el receptari. Així 
podreu agafar algunes idees per a les 
caloroses tardes d’estiu: un batut re-
frescant, unes galetones salades, etc.
Biblioteca

Transport
A partir del passat 30 de juny, els ole-
sans i olesanes podran fer ús d’una 
nova línia d’autobusos que unirà dià-
riament Olesa i Barcelona, a les 7 del 
matí, després d’un acord entre l’em-
presa de transports Julià i el consistori 
olesà. Aquest reforç de la línia actual 
de les 7.25, es convertirà així, en un 
servei regular. L’autobús que cobrirà el 
trajecte és de 60 places i no es descar-
ta una possible ampliació del mateix si 
el volum d’usuaris ho fa necessari.

Nou nom per l'IES Olesa  Foto: Jordi Monton Vista de La Flora  Foto: Jordi Monton
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L’informatiu (cont.)

Correu
Aclariment
Davant de l’escrit que apareix a la 
publicació de la Secció Local de Con-
vergència i Unió, “Parlem-ne” de juny 
de 2008, des de La Passió d’Olesa de 
Montserrat volem recordar que els 
motius que ens van portar a prendre 
la decisió de la suspensió temporal 
d’activitats al teatre del Salistes, va 
ser l’estat de precarietat de les instal-
lacions, que impedia l’ús públic del ma-
teix, i que podien portar a una situació 
de risc per qui en fes ús: alumnes de 
les escoles d’Olesa, associacions, ar-
tistes, jovent...
En aquell moment ja varem expres-
sar la nostra voluntat inequívoca de 
trobar una solució que permetés la 
utilització d’aquest espai, atès el que 
representa aquest teatre per al poble 
d’Olesa. En aquest sentit s’està treba-
llant intensament, conjuntament amb 
l’administració local i la Diputació per 
iniciar el procediment necessari per a 
la rehabilitació integral del local.
Se’ns fa estrany que aquest tipus de 
manifestacions provinguin, d’un partit 
polític, que forma part de l’equip de 
govern de l’Ajuntament, i com a tal 
participa  de les gestions que s’estan 
duent a terme a fi de trobar una solució 
satisfactòria. 

Estem segurs que la secció local de 
CIU reconeixerà l’esforç que s’està fent 
tant des de l’equip de govern com des 
de la Junta de La Passió.
Consell Directiu de La Passió d’Olesa

Eixample
Sabíeu que el Sr. Modest Badia i Soler 
va cedir, gratuïtament per a via pública 
a l’ajuntament, terreny de la seva pro-
pietat ?. Any 1903, terreny comprès en 
el Pla de l’eixampla d’aquesta vila, que 
forma part del carrer E. Que s’ordeni al 
Mestre d’Obres Sr. Pau Riera i Galtés, 
doni la línia de rasant del dit carrer 
i que es procedeixi, quan més aviat 
millor l’obertura d’aquest. Es dóna un 
vot de gràcies al propietari Sr. Modest 
Badia i Soler i que consti en acta tal 
donatiu. També s’acorda encarregar 
al Sr. Pau Riera Galtés, doni línia des 
del  Camí dels Pagesos, fins a l’edifici 
del Sr. Cuspinera i continuar el Passeig 
del Molí.
El veí de Mallorca Sr. Miquel Matas i 
Pascual, manifesta cedir el terreny, 
pocs metres de la seva propietat, que 
fan fita amb els carrers E i L del plà-
nol de l’eixampla, per enllaçar amb el 
que ha fet el Sr. Modest Badia i Soler, 
i a més tota vegada que el Sr. Badia 
havia donat, generosament per a via 

pública el terreny, ell feia igual donatiu, 
motivat per l’afecte que té a Olesa per 
ser-ne fill, i que a més, cedeix un tros 
contigu  en part a la propietat del Sr. 
Casas, Sr. Badia i Sr. Tobella fins el 
Camí dels Pagesos.
La Corporació dóna i vol quedi en 
acta, les gràcies al Sr. Miquel Matas i 
Pascual. Em sembla que ja no queda 
cap espai lliure del que va ser Camí 
dels pagesos, de quedar-ne, seria bo 
reservar-lo per aixecar un monument 
als pagesos, que de pagès, que s’hi 
guanyi la vida avui, pocs en queden.
Això passava al començament del 
segle passat. La realització, posar en 
pràctica el plànol de l’eixampla, va 
despertar a la gent d’Olesa, un acon-
tentament important, per sortir d’uns 
carrers estrets i passar a un projecte 
de carrers amples, que donaven vista 
a un futur immediat, a més de veure 
que dintre poc es fruiria d’una plaça 
important enclavada al mig de la po-
blació, que hi donaria molt de relleu. 
El contentament general va portar a 
que hi hagués qui es va veure impul-
sat a cedir terreny, a ser generós, per 
ajudar a aquesta realitat. En aquesta 
plaça, una vegada realitzada, va servir 
per acollir-hi els autocars portadors de 
gent per veure La Passió, quan una 

De Bielorússia a Olesa
El passat dijous 19 de juny van arribar 
a Catalunya un grup de 20 nenes i 5 
nens d’entre 7 i 15 anys, procedents 
de Bielorússia, que s’estaran en cases 
de famílies de Collbató, el Bruc, Es-
parreguera, Vallbona d’Anoia i Olesa 
de Montserrat fins el 5 d’agost. L’única 
família d’Olesa que participa d’aques-
ta iniciativa és la de Ester i Francesc 
Sequera que acolliran a Cristina, que 
compartirà l’estiu amb els dos nens de 
la parella, Roger i Ferran. El programa 
d’acolliment de nens i nenes bielorus-
sos a Collbató es va iniciar l’any 2001, 
i des d’aleshores els estius arriba un 
grup cada cop més nombrós.
Si vols més informació, o penses que 
pots ajudar d’alguna manera, contac-
ta amb l’Associació de Collbató per la 

Solidaritat als telèfons: 
93 777 08 25 (Mireia), 93 777 98 17 
(Deli), 696 269 178 (Josep Lluís), o 
por mail a: solidaritatcollbato@telefo
nica.net

Nou camins
La Regidoria de Medi Ambient ha d’ha-
bilitat dos camins nous de vital im-
portància per a la prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions de Ribes 
Blaves i Oasis. El primer camí, situat a 
Ribes Blaves, uneix dos camins sense 
sortida fins a dia d’avui i connecta els 
camins dels Eucaliptus i Verd.
El segon camí d’Oasis connecta els 
carrers de Sant Miquel Amat amb el 
carrer de l’Olivera. Aquesta actuació 
ha permès la rehabilitació d’una gran 
bassa d’aigua (amb una capacitat 

part es feia al matí i una altre part a 
la tarda, quan aquesta es feia tan al 
Circol, local de les esquerres, com al 
Teatre Olesa, local de les dretes i els 
dos plens de gent.
Qui va donar l’aprovació del plànol de 
l’eixampla realitzat pel Sr. Pau Riera i 
Galtés,  va ser l’ajuntament presidit pel 
Sr. Baldiri Margarit i Roca, alcalde des 
del 1898 al 1907, encara que el 1932, 
va ser modificat i ampliat per l’arqui-
tecte Sr. Ros. El Sr. Salvador Casas 
Baltasar, va ser alcalde des del 1923 
al 1930 i és qui va procurar comprar 
el terreny per fer la Plaça i impulsar el 
desenvolupament del Pla de l’eixam-
pla. El Sr. Fèlix Figueres i Aragay i el 
seu ajuntament, varen ser els creadors 
de la Plaça Mercat, 1932. Perdoneu, 
jo encara sóc d’aquells olesans, que 
voldria que la meva Vila, tingués de 
tot el millor, i ens passen a davant, no 
hem tingut ajuntaments capdavanters, 
sort dels d’abans de la guerra.
Lluís Duran i Duran

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

aproximada de 240000 litres) de gran 
importància estratègica davant un pos-
sible foc forestal i que ha estat retro-
bada després de molts anys. Ambdós 
nous camins, han estat integrats en els 
plans d’emergència d’evacuació de les 
dues urbanitzacions.

Aclariment
En relación a la entrevista a las herma-
nas Parera Aparici, su tutor, Daniel Fer-
nández aclaró que durante cinco años 
ellas vivieron en un piso en Poble Sec, 
propiedad de su hermano Conrado y 
de su esposa, Roser. Este matrimonio 
tuvo dos hijos, Remei, que vive ac-
tualmente en Tarragona y Núria, en 
Zaragoza.  Por otra parte, Fernández 
agregó que las hermanas se olvidaron 
de nombrar a María Eulalia del Poble 
Sec, una amiga de toda la vida, que 
las visita periódicamente y que ha to-

mado la responsabilidad de arreglarles 
la ropa y lo que les haga falta.

La més vella
También en relación a la entrevista del 
mes pasado, han llamado a la redac-
ción de este periódico diferentes per-
sonas confirmándonos que existía una 
señora mayor que Patrocinio Parera. 
Se trata de María Presentación García 
Villamón, quien el pasado 15 de junio 
cumplió 101 años. Tiene cuatro hijas 
(Resure, Filo, Isabel y Amparo), ocho 
nietos, 13 bisnietos y 1 tataranieto. Es 
de Olesa de toda la vida y siempre ha 
vivido en la casa de la calle Progrés, 
46, al lado de la floreria Rosa d’Abril. 
Hemos conversado con ella y se encu-
entra en buen estado de salud aunque 
no sale a la calle.

Nens i nenes bielorussos  Foto: Família Sequera

Patrocinio i Maria, dues iaies d'Olesa  Foto: Jordi Monton i 08640
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Calaix de sastre
Quina valoració fas del primer any de gestió d’aquest equip de govern?

A estos gobernantes les 
viene grande el pueblo. La 
sensación que tengo es que 
el pueblo crece y la gestión 
municipal está estancada. No 
he visto todavía ningún cam-
bio significativo. Parece que 
se pasean por el pueblo con 
una venda en los ojos.
Alex Requena 
(Los Closos, 35 anys)

Crec que el govern local enca-
ra té molt per fer, va prometre 
molt i encara no hem vist gran 
cosa. Viu en la zona del Poble 
Sec i allà va prometre que 
anaven a engrandir el local, 
que tot estaria més net, però 
la realitat és que els que ne-
tegen son els mateixos que 
s’asseuen als bancs i això no 
pot ser. Un altre tema és el 
dels gossos i els desfets dels 
animals, des de la terrassa es 
sent la pesta i és una vergo-
nya que no netegin els car-
rers i les voreres. Estic molt 
indignada per totes aquestes 
coses. Quan el Monné va venir 
a parlar i a donar el míting va 
prometre moltes coses, entre 
elles habilitar un semàfor so-
bre el carrer Germans Casals 
i Anselm Clavé, però no hi ha 
avenços. Hi ha molta feina per 
fer. Cal estrènyer les arades, 
que per demanar el vot tots 
són molt llestos, però ara és 
l’hora de la veritat. 
Carmen (Poble Sec)

Jo veig tot molt brut, els car-
rers fan pena. Per la zona de 
la Rambla, quan surten de 
gresca, tots fan pipi al carrer. 
La Rambla està feta una por-
queria. A més la pesta de les 
clavegueres puja cap als pi-
sos i això no es pot aguantar. 
Mes brut que Olesa no hi ha 
cap lloc, vas a Esparreguera, 
Abrera, on sigui, els carrers 
són nets, aquí per on miris 
està tot brut, dóna vergonya 
veure aquests carrers. Jo 
visc al carrer Colom, portem 
molt de temps amb la vorera 
trencada, ara han fet un “pe-
gote” i estem esperant que 
el projecte surti a la llum, 
finalment caurem per culpa 
de la vorera.
Juana 
(La Rambla, 65 anys)

No tinc molt en compte la 
gestió dels polítics, però em 
sembla i tinc la sensació 
que el nou alcalde ho està 
fent bastant bé. He vist que 
almenys el nou alcalde posa 
més interès, més atenció al 
ciutadà, ara el que sí crec 
que està molt malament és el 
tema dels col·legis, les guar-
deries, el tema de les places 
és una mica caòtic.
Francisco (Centre)

El carrer Calvari és un calvari! 
Jo crec que no hem avançat 
gaire, estem una miqueta 
com estàvem. Personalment 
esperava una mica més de 
moviment, no estic gaire 
contenta. Esperarem que es 
posin en marxa les coses que 
van prometre. El poble està 
bastant brut, les voreres es-
tan trencades, no ve de gust 
passejar per Olesa i això no 
és el que jo vull ni és el poble 
que teníem fa anys. El carrer 
Calvari sembla un calvari, els 
cotxes passen de pressa, des 
de que van canviar la direcció 
de la carretera aquest carrer 
és fatal. La cosa no avança, 
esperarem... quin remei! 
Dolors (c/Calvari)
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Suport
Esquerra dóna suport als emprenedors 
olesans de l’empresa EyeOs.
L’empresa olesana especialitzada en el 
desenvolupament de software EyeOs  
s’ha reunit  amb el Secretari de Teleco-
municacions i Societat de la Informa-
ció Jordi Bosch gracies a les gestions 
realitzades des de la secció local d’Es-
querra d’Olesa de Montserrat.
EyeOs és un important projecte que 
va començar a Olesa de Montserrat 
l’any 2005 de les mans dels dos joves 
olesans Pau Garcia Milà i Marc Cercós. 
Posteriorment es varen afegir a aquest 
engrescador projecte en José Carlos 
Norte, Daniel Gil, Alejandro Fiestas i 
Pol Watine. Des d’aleshores ençà han 
estat creant una potent eina basada 
en tecnologia web de programari lliu-
re, que a dia d’avui fan servir més de 
300.000 persones a tot el mon.
Esquerra d’Olesa ha donat suport als 
joves olesans des del primer moment, 
obrint-los les portes de la seu nacio-
nal d’Esquerra on ja estan utilitzant els 
aplicatius  d’EyeOs. Tanmateix, i gra-
cies a les gestions  realitzades des de 
la secció local, varem aconseguir una 
entrevista amb els màxims responsa-
bles en tecnologies de la informació 
de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Bosch, Secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació i amb el Sr. 
Josuè Sallent, Director General de la 
Societat de la Informació, a la qual van 
assistir en Pau Garcia-Milà i en Marc 
Cercós com a representats d’EyeOs 
i Sergi Marcén com a Secretari en 
Noves Tecnologies de la secció local 
d’Esquerra d’Olesa. A la reunió els jo-
ves olesans d’EyeOs van explicar el seu 
projecte i es van aconseguir una sèrie 
compromisos per part dels responsa-
bles de la Generalitat, que ajudaran a 
l’empresa en el seu camí per assolir un 
fort  posicionament en el mercat de les 
Tecnologies de la Informació. 

Tot i ser a l’oposició, Esquerra d’Olesa 
amb Mireia Monfort al capdavant, tre-
balla per potenciar el teixit empresa-
rial a la nostra vila apostant per unes 
empreses especialitzades en la societat 
del coneixement, empreses que apor-
ten valor afegit i que generen molts 
més llocs de treball que la industria 
tradicional, evitant la deslocalització 
empresarial, que és el gran mal de la 
nostra població.
Esquerra Olesa de Montserrat

PSC
La primera secretària del PSC d’Olesa, 
Núria González, formarà part de la de-
legació del PSC al Congrés Federal del 
PSOE que tindrà lloc a Madrid del 4 al 6 
de juliol. El passat dissabte 14 de juny 
la Federació del Baix Llobregat del PSC 
va designar els seus representants al 
Congrés Federal del PSOE en assem-
blea reunida a Viladecans. La delega-
ció, que esta formada per 13 persones, 
6 dones i 7 homes, conta també amb 
la presència de les alcaldesses d’Abrera 
i Esparreguera, Maria Soler i Paca Fo-
salba, respectivament, així com amb 
la del secretari d’Organització del PSC, 
José Zaragoza.
El congrés federal del PSOE serà l’en-
carregat de fixar els objectius polítics, 
la direcció del partit i l’acció del govern 
central dels propers quatre anys.

Web del Bloc
Els del Bloc Olesà es van mostrar molt 
satisfets amb la gran afluència de vi-
sites a la seva pàgina web www.bloc-
olesa.net. Segons Pere Oleart, entre l’1 
i el 15 de juny passats, s’han consultat 
9960 pàgines dins de la seva, de 523 
usuaris diferents i s’han baixat 210 MB 
d’informació. Per el Bloc “significa que 
la gent utilitza aquest mitjà com un 
instrument de consulta, informació i 
de comunicació”.

En petit comitè
La comunicació sincera

La Maria està enfadada amb el seu company, en Joan. Les coses que mai li 
havien molestat, ara, comencen a fer-li nosa. Després de més de 10 anys 
junts, els petits tics de la convivència els passen factura. A més, la Maria, 
per “evitar” discussions no li comenta a en Joan moltes de les coses que 
no li agraden.
La Maria sent que ha arribat al límit i que si li diu tot el que pensa serà in-
justa, està molt molesta. Ha decidit anar a visitar el seu amic Iago perquè 
l’ajudi a contenir aquest malestar...
- Jo no et puc ajudar-te a contenir-lo. Precisament crec que si haguessis fet 
saber al Joan el que necessitaves en cada moment, ara no hauries arribat a 
aquest punt. Per exemple. Què és l’últim que t’ha molestat d’ell?
- Doncs avui al matí! Ell mai fa el llit. Encara que arribi tard a la feina, 
sempre em toca fer-lo.
- I què has fet? Li has dit que necessitaves que ell també fes el llit?
- No, però és que és de lògica! O és que el llit sempre l’he de fer jo?
- És cert, és lògic per tu, i possiblement per la major part de la població, 
però sembla que per ell no. Sinó el faria. Per què l’hauria de fer ara si sem-
pre l’has fet tu?
- I què aconseguiré? Que ens emprenyem!
- Avui no li has dit però, com has reaccionat amb ell durant el matí...
- Igual que sempre... bé... he estat una mica esquerpa...
- Com d’esquerpa?
- Ara que hi penso, no li he fet ni el petó de comiat.
- És a dir, l’has “castigat” perquè t’emprenya que no sigui capaç de llegir-te 
la ment?
- Home, dit així...
- Maria, dir-li el que necessites no vol dir obligar-lo a fer el que tu vols, sinó 
partir de la sinceritat absoluta per poder arribar a un pacte que us beneficiï 
a tots dos. Tants sols partint des de la sinceritat comunicativa podreu arribar 
a un pacte on tant sols hi hagi guanyadors.
- Gràcies Iago – li va contestar la Maria agafant-li la mà.
- Parla-li al Joan amb aquest mateix to i veuràs que tot és més senzill.

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

No sé si m'entens
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La columna de l'Ivan
La cruel però real història dels tres porquets

Capítol 6 (ùltim)  -  La lletra del passat

Ferran Ferotge, un conegut gestor, porta una vida discreta, còmoda i sociable. És 
el cinquè germà d’una coneguda i ben posicionada família d’Olesa de mar, que 
havia conegut la seva època daurada amb els grans anys del tèxtil català.
Cada dia té per costum preparar l’esmorzar per a ell i la seva dona, la Montse-
rrat. Ja fa temps que les filles no esmorzen amb ells perquè diuen que elles son 
massa grans per esmorzar amb uns vells. Això el fa sentir gran però es resigna 
al cap i a la fi, la Montse és la dona que tothom voldria tenir al seu costat tots 
els dies de la vida.
Desprès d’esmorzar representa la teatral rutina del cada dia. Es vesteix amb un 
dels seus vestits grisos i es posa l’armilla, avui verda, li fa un petó a la Mont-
serrat i enfila cap al despatx. No té pressa ja que en Pol haurà obert. – Aquest 
Pol és molt bon home, una mica pretensiós i arrogant, però la feina li agrada i 
la porta al dia-.
Compra el diari a la mateixa botiga de sempre i a quarts de deu entra a la 
gestoria.
-Bon dia Pol.
-Bon dia senyor Ferotge.
En Ferran no recorda quants cops li haurà demanat a en Pol que el cridi pel 
nom, però fa ja temps que ha desistit.
Entra al despatx i comença el ritual de cada matí.
Encén l’ordinador i comença a revisar el correu. Entre les cartes de sempre, les 
dels bancs, un rebut de l’aigua, un altre del telèfon, una carta del club del llibre 
i una invitació de l’alcalde a un sopar de no sé què; però li crida l’atenció un 
sobre groc sense segell ni remitent; sorprès l’obre i descobreix que està escrita 
a mà amb lletra lligada, encuriosit comença a llegir-la:
“Benvolgut Ferran: t’escric aquesta carta per comunicar-te que el nostre gran 
secret ja no és tant secret. He intentat posar-me en contacte amb tu però crec 
que em segueixen. Per això he fet que t’arribi aquesta carta. Quan nosaltres 
varem fer allò, no érem conscients que la vida ens portaria per aquests camins 
foscos i cargolats. De fet quan tots nosaltres varem decidir encobrir-te varem 
caure en una maledicció de la que avui encara paguem les conseqüències. Qui 
anava a dir que des de les hores cadascun de nosaltres acabaria on és i sobre-
tot qui anava a dir que tu, el culpable de tot allò, acabaries tant bé. Quan en 
Llorenç va anar a la presó per a tu, vas prometre cuidar de la nostra família 
ja que la família de la Montse no podia saber res de tot allò, però la veritat és 
que no vas fer res per a nosaltres. Doncs ara sóc jo el qui decideix trair aquell 
pacte de silenci, no puc més i he decidit anar a la policia a explicar tota la ve-
ritat i els teus diners no em podran fer callar. Ferran, ara sabràs que es sent 
quan vius al cantó fosc del carrer. He decidit lluitar fins que la gran veritat surti 
a la llum i no pararé fins a veure’t a la presó i a la teva dona fregant escales”. 
Llucià Ferotge.
La ment d’en Ferran no és capaç de pensar en res més, només en allò, en aquell 
fet fatal que un sol cop a la vida es va esdevenir una lacra negra de la que mai 
es va poder desfer. Els records se li esdevenen imparables com els pals que 
suporten la catenària d’un tren en marxa en mirar per la finestra.
Recorda aquella noieta jove que treballava a la gestoria, amb aquella manera 
gràcil de caminar la forma en que el tercer botó de la brusa s’obria deixant 
entreveure la voluptuositat d’uns pits ferms i joves. 
Gairebé pot olorar el perfum que cada matí impregnava la gestoria. De fet ell 
havia comprat aquell perfum per la Montse i d’aquesta manera quan cada dis-
sabte feia l’amor amb la seva dona, es sentia més a prop de la Mariona.
“Ona”, com a ella li agradava que la anomenessin, el portava boig tant que un 
dia en Ferran es va omplir de valor i li va preparar un parany.
Aquell vespre, en Ferran va demanar a l’Ona que es quedes una mica més per 
uns assumptes de la família Camaco. Quan a les vuit en Ferran i l’Ona eren al 
despatx ell va acostar-se a ella i la va besar.
Però que fa, Ferran?- va dir ella sorpresa i repugnada.
Però en Ferran ja no escolta res, només sent un desig salvatge de posseir-la. 
Salta sobre ella mossegant-li el coll, com a llop que és i li arrenca la roba mentre 
les dents apreten més i més.
Amb la ferocitat de la lluita, en Ferran no se’n adona que l’Ona plora, suplica i 
poc desprès cau a terra estesa, freda, nua i morta.
Les coses es desencadenen ràpidament, una trucada a en Llorenç i ell s’encarrega 
de tot. Cinc milions de pessetes va costar el favor i el silenci. Va haver un judici 
i en Llorenç es va autoinculpar d’un delicte d’accident amb resultat de mort. El 
jutge corrupte s’ho va creure.
L’Ona era morta i deixava tres fills. Pol, Pau i Pere.
El temps havia passat quan un dia un jove Pol trucà a la porta demanant feina, 
ell no va saber negar-se i amb els anys gairebé va ser capaç d’oblidar. Va tenir 
dues filles amb la Montserrat, cada diumenge anava a missa i resava una oració 
per l’Ona. Tot havia acabat fins avui. El dia de la traïció havia arribat i ell sabia 
molt bé que havia de fer.
Agafa el telèfon i truca a la Montse:
-Amor, avui no m’esperis a sopar.
-Tranquil, gairebé mai ets aquí per sopar, passa alguna cosa?
-Res que no pugui solucionar. Un peto, t’estimo.
El primer de tot es cremar la carta. Desprès dins l’armari hi ha una corda que 
els paletes es van deixar en les ultimes reformes. L’agafa, es puja sobre la taula 
i veu que no arriba al sostre. Torna a baixar i col·loca la cadira de les visites 
sobre la taula. S’enfila sobre la taula i es posa d’en peus sobre la cadira, passa 
la corda per la biga i fa un doble vuit i riu sarcàstic sorprès que encara se’n 
recordi de quan anava al Cau i li ensenyaren a fer nusos. A l’altre extrem fa un 
escanya mosques. Es passa la corda pel voltant del coll tanca els ulls i visualitza 
la Montse, les nenes, en Pol i la Mariona. L’Ona com ella volia que li diguessin. En 
el mateix moment que es deixa caure recorda la olor d’aquell perfum i fins i tot 
sent com aquell perfum l’allibera de tot. En un racó del cor, ara ell era feliç. 

Fi.

Ivan Carreira

Se llama Tamar Vela y es de Olesa de toda la vida. Vive en Las Planas con 
su familia, tiene 22 años y desde los tres que hace danza, teatro y canto. 
Acabó la carrera de bailarina hace un año y ahora comenzará la diplomatura 
en Interpretación. Tamar tiene ojos verdes y una sonrisa espectacular. Su 
debilidad es la moda, especialmente los zapatos y los bolsos, pero su pasión 
es la danza. Actualmente está ensayando en Madrid la obra “Mortadelo y 
Filemón” que se estrenará en setiembre. Pero Tamar también ha hecho spots 
publicitarios y algunos cortometrajes, esperando que su sueño de trabajar 
en cine y televisión se haga realidad pronto.

La pubilla del juliol

08640

Jordi Monton
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L’agenda del juliol i de l'agost
Juliol
Divendres 4
Festa del barri de la Rambla-Eixample. Durant tot el dia 
a la Rambla i Parc de l’Estatut. Organitza: Associació de 
veïns de La Rambla-Eixample.

Dissabte 5
Festa del barri de la Rambla-Eixample. Durant tot el dia 
a la Rambla i Parc de l’Estatut. Organitza: Associació de 
veïns de La Rambla-Eixample.

Tercer sopar de veïns del carrer Alfons Sala. Cadascú s’ha 
de portar el sopar i el que vulgui coca i cava ha d’apun-
tar-se a la Maria Teresa Petchamé (número 92). Preu del 
tiquet: 5 euros (adults), 2 euros (nens).

Diumenge 6
Festa del barri de la Rambla-Eixample. Durant tot el dia 
a la Rambla i Parc de l’Estatut. Organitza: Associació de 
veïns de La Rambla-Eixample.

Dissabte 12
Inauguració de l’exposició de pintures a l’oli de Josep 

Farreras Boronat (Sant Feliu de Llobregat). Fins al 27 de 
juliol, a la Casa de Cultura.

Divendres 18
Festes d’estiu del barri de La Central. Ball amb el conjunt 
“Venus”, a les 23 h. A la plaça dels Països Catalans, orga-
nitzat per l’Associació de veïns de La Central-L’Olivera.

Festa del barri de Les Planes, durant tot el dia. Organitza: 
Associació de veïns de Les Planes.

Dissabte 19
Festes d’estiu del barri de La Central. Campionat de do-
minó per parelles, a les 10 h. Xocolatada per als menuts, 
a les 19 h. A les 22.30 h., joves del barri fan el tradicional 
“Play back” i ballada de “Sevillanes” per part dels alumnes 
de l’escola de ball de La Central.
Tot seguit, gran ball amb l’orquestra “Cadillac”. A la mitja 
part, els alumnes de l’escola de ball faran una mostra 
de salsa. A la plaça dels Països Catalans, organitzat per 
l’Associació de veïns de La Central-L’Olivera.

Festa del barri de Les Planes, durant tot el dia. Organitza: 
Associació de veïns de Les Planes.
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Diumenge 20
Festes d’estiu del barri de La Central. A les 12 h., actuació 
del grup de pallassos “Arlequí” i tot seguit, tots a refres-
car-se amb el canó d’escuma. A les 19 h., homenatge a la 
gent gran del barri (amb el suport de la Comunitat Minera 
Olesana). Mostra de “Balls de saló” per part dels alum-
nes i professors de l’escola de ball del barri. Tot seguit, 
havaneres amb el grup “Cavall Bernat” amb rom cremat 
per a tothom. A la plaça dels Països Catalans, organitzat 
per l’Associació de veïns de La Central-L’Olivera.

Festa del barri de Les Planes, durant tot el dia. Organitza: 
Associació de veïns de Les Planes.

Divendres 25
Festa Major de Ribes Blaves. Organitza: Associació de 
veïns de Ribes Blaves.

Dissabte 26
Festa Major de Ribes Blaves. Organitza: Associació de 
veïns de Ribes Blaves.

Diumenge 27
Festa Major de Ribes Blaves. Organitza: Associació de 
veïns de Ribes Blaves.

Agost
Divendres 1
Festa de l’Urbanització Oasis. Durant tot el dia, organitzat 
per l’Associació de veïns d’Oasis.

Dissabte 2
Festa de l’Urbanització Oasis. Durant tot el dia, organitzat 
per l’Associació de veïns d’Oasis.

Diumenge 3
Festa de l’Urbanització Oasis. Durant tot el dia, organitzat 
per l’Associació de veïns d’Oasis.

Dissabte 30
Festa de cloenda de l’estiu a l’Urbanització Oasis. Durant 
tot el dia, organitzat per l’Associació de veïns d’Oasis.
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Esport olesà

Pareja, otra vez campeón  Foto: AP

Campions!
El cap de setmana del 14 i 15 de juny 
va resultar rodó per a les seccions de 
tennis i pàdel del Club Tennis Olesa. En 
la jornada de dissabte es varen dispu-
tar les finals de la I Lliga Catalana de 
Pàdel, tant en categoria masculí com 
femení, a les instal·lacions de la Fe-
deració Catalana de Tennis a Cornellà 
de Llobregat. En la categoria masculí 
l’equip integrat per David Cervera, 
Raül Asensio, Carles Aceña, Ivan Du-
ran, Albert Parent, Roger Taulé, Rubén 
Rubio, Jose Muñoz, Xavi Viruega, Jordi 
Parent, Jordi Ortega i Roger Almunia 
sortia com a favorit. Al seu davant hi 
havia l’equip del Club Natació Sitges. 
Després d’uns partits molt ajustats i de 
diferents alternances en el marcador, 
l’equip masculí del Club Tennis Olesa 
es va proclamar campió per un contun-
dent 3 a 0. La parella formada per Ro-
ger Almunia i Jordi Ortega, després de 
perdre el primer set per un clar 1/6, va 
acabar remuntant el partit, guanyant 
ajustadament els dos set següents 7/5 
i 6/4. En Rubén Rubio i en Jose Muñoz 
es van mostrar molt sòlids durant tot 
l’enfrontament i van vèncer en dos 
sets, 6/3 i 6/4. I després d’un partit 
maratonià, la parella formada per Xavi 
Viruega i Jordi Parent, van aconseguir 
el tercer punt amb el resultat de 5/7, 
7/6 i 6/2.
Per la seva banda, l’equip femení inte-
grat per Anna Bobé, Elena Escolà, Ro-
ser Pacheco, Gemma Alert, Edith Àlva-
rez, Montse Garijo, Gemma Cercós, 
Míriam Càmara, Sílvia Holgado, Núria 
Martínez, Mª Jesús Gonzàlez, Anna Ga-
llofré, Teresa Gil i Esther Satorra no va 
poder seguir el camí de l’equip masculí. 
Davant seu tenia al C.T. Sant Boi. Tot 
i que els enfrontaments van ser molt 
ajustats, en els moments decisius, 
l’equip del C.T. Sant Boi es va mostrar 
molt més segur i es va endur la victòria 
en els tres enfrontaments. Els resul-
tats van ser els següents: Anna Bobé i 
Elena Escolà, 3/6 i 6/7, Roser Pacheco 
i Gemma Alert, 6/7 i 4/6 i Edith Àlvarez 
i Montse Garijo, 5/7 i 3/6.
El diumenge 15 era el torn dels nostres 
representants juvenils de la secció de 
tennis. A les finals de la III Lliga de 

l’Anoia, el Club Tennis Olesa va tenir 
representació en les categories aleví 
masculí i femení.
L’equip masculí format per Marc Lerch, 
Cristian Monton, Miquel Àngel Über, Jo-
fre Pijoan, Marc Altarriba, Adrià Saura i 
Albert Satorra es va proclamar campió 
en vèncer al C.T. Montbui per 2 a 1. 
Marc Lerch i Miquel Àngel Über es van 
imposar còmodament en els seus par-
tits per un contundent 6/1 i 6/1. D’altra 
banda, en Cristian Monton, després de 
lluitar durant tot el partit, va perdre 
per un ajustat 6/7 i 4/6.
En la categoria femenina, l’equip inte-
grat per Maria Miras, Clàudia Reche, 
Ariadna Ortega, Helena Pérez, Mar 
Morelló, Laia Guàrdia, Jéssica Llabres 
i Laia Falcó també es va proclamar 
campió en vèncer al C.E. Les Moreres. 
La primera jugadora en obrir el foc va 
ser Jéssica Llabres, la qual, després 
d’un excel·lent partit va aconseguir el 
primer punt per un doble 6/2. Laia Fal-

có aconseguia el segon punt després 
d’un ajustat 6/4 i 7/5. I ja amb la feina 
feta, Laia Guàrdia no va tenir opció, i 
va acabar cedint per un doble 6/1.
Per la seva part, l’equip del Club Ten-
nis Olesa ha quedat campió de la lliga 
regular i subcampió de la fase final de 
la Lliga Catalana del Baix Llobregat de 
Tennis i l’any vinent jugaran a primera 
divisió degut a l’ascens. Els jugadors 
d’aquest equip son: Ruben Cantó, Os-
car Cantó, Albert Cantó, Ruben Rubio, 
Jose Muñoz, Isidre Montserrat, Roger 
Escolà i David Cervera.

Pàdel local
La Lliga de Pàdel local, encara que 
no s’ha acabat perquè n’hi ha partits 
pendents, ja té alguns guanyadors. 
A la categoria d’Or masculí, el 3er 
classificat va ser la parella formada 
per Marc Fons i Toni Costa. A la d’Or 
Consolació, la parella campiona va ser 
la de Xavi Viruega i Carles Aceña. En 

segon lloc ha estat la de Carles Men-
dez i Chus Domínguez i en tercer, la 
de Jordi Pujol i David Bascuñana. A 
la categoria de Plata Consolació, els 
campions van ser Carlos Rodríguez i 
Fernando Gigena que van derrotar a la 
final a Eugenio Cámara i Emilio Gallego 
por 6/2 i 7/5. En tercer lloc va estar la 
parella formada per Matías Sánchez i 
Miguel Angel Renau.
En la categoria femenina, les campi-
ones van ser Edith Álvarez i Helena 
Escola. Gemma Alert i Maria Sánchez 
van quedar segones, i terceres, Gem-
ma Cercós i Miriam Cámara. Per últim, 
a la categoria femenina de Consolació, 
les primeres van estar Roser Pacheco 
i Eva Mancebo que van batre per 6/0 i 
6/4 a Montse Gallofré i Marta Rams.

Triatló
La triatló de Mataró del pasado 1 de 
junio fue la cuarta prueba del circuito 
y contó con la participación de 4 inte-
grantes del Triatló Olesa. El olesano 
Antonio Pareja realizó la mejor prueba 
de esta temporada, quedando campe-
ón en su categoría.

Bàsquet
El CB Olesa Espanyol continua per-
filant la plantilla de la temporada 
vinent amb un nou fitxatge. El club 
olesà ha anunciat la incorporació de 
la pivot nord americana Kasha Terry. 
Terry, que havia iniciat la temporada 
de la WNBA amb l’equip Indiana Fever, 
compta ja amb experiència en el bàs-
quet femení europeu i espanyol, ja que 
la temporada 2006-07 va militar a les 
files del Porta XI Ensino i la temporada 
passada va defensar la samarreta del 
Hapoel Haifa d’Israel. La nova jugadora 
de l’equip que entrena Lucas Mondelo 
reforçarà el joc interior olesà, ja que 
amb 25 anys d’edat i 1’91 d’alçada 
destaca per la seva envergadura i ca-
pacitat rebotejadora, així com per un 
bon llançament de mitja distancia.

Power
El Power Olesa ha classificat a tres 
dels seus atletes per el Campionat de 
Europa de la UIBBN (Unió Internaci-
onal de Body Builder Natural) que es 

Els juvenils olesans a la III Lliga de l'Anoia  Foto: Jordi Monton Els olesans al Campionat europeu  Foto: JCC
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va dur a terme a Sitges el passat 14 
de juny. Per altra banda, al Campionat 
de Catalunya (Barberà, 7 de juny) el 
culturistes del club olesà, Genis Gon-
zalez (-85 kg.), Josep Camats (+85 
kg.) i Antoni Bosch varem aconseguir 
el sotscampionat de forma ajustada 
lluitant fins l’ultim moment per la 
primera plaça. De totes maneres, tots 
tres estaran al Campionat de Europa 
amb possibilitats de lluitar per els pri-
mers llocs.

Patinatge artístic
El passat 21 de juny els alumnes de 
Patinatge artístic del COP van presen-
tar el seu festival de final de curs. Més 
de 400 persones van omplir les grades 
de la pista coberta annexa al Pavelló 
Salvador Boada. Comptaren amb la 
participació dels clubs de Viladecavalls 
i Sant Esteve Sesrovires, a més de la 
destacada col·laboració de patinadors 

de categoria internacional. La decora-
ció de la pista, combinada amb l’esclat 
de colors dels vestits i el ritme i simpa-
tia de les coreografies van fer ressonar 
el recinte amb els aplaudiments del 
públic. A l’espectacle van assistir-hi 
l’alcalde d’Olesa, Jaume Monné i el 
regidor d’Esports, Sr. Joan Soler, jun-
tament amb el tècnic d’esports, Enric 
Lobo. Al final de les actuacions, es van 
lliurar les medalles commemoratives 
amb què el Club obsequià tots els 
participants.

Piscina
La regidoria d’Esports informa que la 
piscina municipal coberta romandrà 
oberta del 26 de juny al 31 de juliol 
tots els dimarts i dijous de 7 a 10 del 
matí. Aquest servei només serà obert 
per als abonats de la piscina coberta 
de la temporada 2007/08.

Et trobarem a faltar
Andreu Motos: una persona amb qui confiar

La meva mare m’ha dit que 
si volia explicar i expressar 
el que sento amb aquesta si-
tuació pel meu pare i gràcies 
aquesta revista ho puc fer.
Que dir del meu pare?. Era una 
persona molt honrada entre 
els seus amics i família, la seva 
mort ens ha dolgut molt. Ell 
sempre estava disposat a aju-
dar a tothom, era molt atrevit 
i no tenia por de res, era molt 
intel·ligent i estava molt en-
caparrat amb la seva feina. El 
seu gran hobby era el 4x4, que 
amb el seu company, Rafael 
Gomarín, practicava molts 

diumenges. Eren els campions del seu grup.
Jo, amb 10 anys que l’he tingut com a pare, m’ha en-
senyat a valorar el que tinc i a lluitar per el que jo vull, 
i sempre amb la veritat per davant, i si algú que llegeix 
això l’ha conegut, segur que m’entén. Per a mi ha estat 
el número 1.
Aprofito perquè la meva mare m’ha dit que us doni a 
tothom les gràcies pels detalls que hem rebut, d’amistat 
i d’amor per part de tota la gent. Gràcies a tots per la 
vostre ajuda.

Andrea Motos Piquer

Patinatge artístic al pavelló Salvador Boada  Foto: Jordi Monton
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Classificats
Treball
Soldador/a (152614); empleats de 
serveis administratius (152829); 
assistent domiciliari/ària (152809); 
mecànic/a d’automòbils (152694);  
treballadors/ores de les arts grà-
fiques (152565); empleats/des de 
serveis administratius (152551); 
auxil iar de cuina (rentaplats o 
marmitó) (152156); dependent/a 
de comerç al detal l  (152077); 
empleat/da administratiu/iva en 
general (149975); empleats/des de 
serveis administratius (149021); 
traductor/ora (149023). Entre pa-
rèntesis el número de l’oferta. De-
partament 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 
experiencia en el sector de la cons-
trucción 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 
primària 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. In-
teressats trucar al tel. 645 837 958, 
de 10 a 13 i de 17 a 20 h.

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

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

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

Es necessita comercial amb experi-
ència per a empresa d’alimentació. 
Interessats, truqueu al tel.: 93 778 
7678.

Se necesita quiromasajista para me-
dia jornada. Contactar al tel: 626 
038 191.

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.

Mujer responsable con buenas refe-
rencias, se ofrece para trabajos de 

limpieza, cuidado de niños, adultos 
mayores, plancha, ayudante de coci-
na 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).

Se necesita personal para traba-
jar de dependienta en cafetería/
panadería/pastelería, para Olesa, 
Esparreguera y Martorell. Contactar 
al tel: 629 201 816.

Señora busca trabajo de limpieza 
por horas, de canguro y para cuidar 
personas mayores. En Olesa, Abrera, 
Martorell, Can Villalba, Collbató i Es-
parreguera. Tel: 690 340 088.

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

Vehicles
Se vende Seat Ibiza 1.900 Diesel 
64cv. A/A, C/C, E/E, D/A. Radio-CD 
Sony con 6 altavoces, 167.000km. 
Precio: 2700 €. Tel: 626 332 805.

Vendo Suzuki Samurai, año 95, 1300 
cc, techo fibra descapotable, barra 
antivuelco, radio cassette altavoces, 
defensas, volante Momo, fundas asi-
entos, techo lona de regalo, 65.000 
km., sin uso como 4X4, perfecto es-
tado. Precio: 3900 euros. Tel. 609 
673 017.

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

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

Immobiliària
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 alquila habitación,con cuarto de 
baño completo, precio a convenir. 
Tel: 665 307 793.

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 reforma-
do, todo exterior con vistas especta-
culares a Montserrat, ascensor. Para 

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

Se vende piso muy céntrico, 100 m2, 
cuatro habitaciones (dos dobles), 
dos lavabos, comedor, con ascen-
sor, calefacción 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), re-
bost 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 
habitacions, 1 bany, amb cuina equi-
pada. Ubicats en la mateixa finca, 
comuniquen 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 sema-
nas durante los meses de verano. 
Interesados 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 habita-
ciones (una en suite), lavabo, come-
dor, cocina, un año de antigüedad. 
Tel: 677 439 468.

Negocis
Es traspassa la botiga Utòpic, situa-
da a l’avinguda Francesc Macià, 76. 
Interessats, truqueu al tel.: 93 778 
1939.

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 de comestibles 
en la Rambla. Interesados llamar al 
tel: 677 010 626.

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

Se traspasa tienda en pleno rendi-
miento. Tel: 628 523 191.

Es traspassa botiga en ple rendi-
ment, zona Anselm Clavé. Interes-
sats, truqueu al tel.: 670 904 640.

Diversos
Vendo muebles seminuevos. Camas, 
colchones, mesas, sillas, lamparas, 

cojines, utensilios de cocina, ropa, 
espejos, etc.
Tel. 665 307 793.

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

Venc televisor Samsung, seminou, 
24 pulgades, color platejat, amb 
comandament a distància. Preu: 90 
euros. Contactar amb Mat al tel: 93 
778 1640.

Vendo acuar io de 260 l i tros 
(122x44x50). Incluido filtro interno, 
termostato y mueble de color negro 
a juego. Precio: 300 euros. Tel: 696 
191 686.

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

Venc cotxet doble per a bessons o 
germans 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 se-
minou, preu: 100 euros. Contacteu 
amb Mat al tel.: 93 778 1640.

Se vende mueble comedor en per-
fecto estado. Precio: 30 €. Tel: 656 
334 757.

Compro material de Ibertren (va-
gones, locomotoras, etc.). Tel: 646 
554 343.

Els anuncis d’aquesta secció són gratu-
ïts, 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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Jordi Monton

Generalment les botigues anuncien amb vistosos rètols a què es dediquen, o anticipen al potencial client sobre el que es trobaran quan entrin. Però el pas del 
temps i les inclemències del temps passen factura també als rètols. Com aquests que veiem aquí, de diferents carrers olesanes. La botiga ja no està, però el 
rètol perdura, com resistint-se a la desaparició del que alguna vegada hi havia. Altres cartells, també castigats pel clima i el temps, podrien ser reemplaçats 
i de passada, potser, serveixin per guanyar algun client més, o simplement, embellir la vista dels vianants.
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Empreses i serveis
Nova escola bressol
El proper mes de setembre del 2008 s’obrirà l’Escola Bressol Roda Roda, llar 
d’infants privada amb capacitat per a 74 nens i ubicada a l’avinguda Francesc 
Macià 31. L’Escola Bressol Roda Roda, serà un centre autoritzat pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat i acollirà a infants d’edats compreses 
entre els 0 mesos i els 3 anys. 
L’escola oferirà servei de menjador, horari de 7 del matí a 7 de la tarda, en-
senyament de la llengua anglesa, classes de piscina per als nens de 2 a 3 
anys, entre altres serveis.
L’escola Bressol Roda Roda vol ser un centre especialitzat en el primer cicle 
d’educació infantil, el primer graó del sistema educatiu, un lloc per a experi-
mentar i cercar respostes a la seva curiositat, un espai on observar, descobrir i 
explorar tot potenciant l’interès per l’entorn i ajudant a les famílies en la tasca 
d’educar. Per a més informació, contactar al correu: escolarodaroda@yahoo.es 
o al tel: 626 132 611.

Webs i blogs

08640

http://globalrichlist.com/
¿Quién dijo que hace falta tener una abultada cuenta bancaria como la 
de Bill Gates para hacer la cuenta? En la web y en pocos minutos puedes 
calcular tu posición en el ranking de riqueza del mundo. Primero hay 
que ingresar en la página que funciona escribiendo el ingreso anual de 
cada persona en dólares estadounidenses, canadienses, libras británicas, 
euros o yenes. De esa forma, la página hace el cálculo y te da la posición 
de tus ingresos en la lista de las personalidades más ricas del mundo. 
El propósito de la página, más allá de calcular tu posición exacta, es la 
de tomar conciencia sobre la pobreza en el mundo.

http://www.youtube.com/nocommenttv
Ésta es la página del programa de televisión de Euronews. Imágenes y 
noticias de todas partes del mundo donde sobran los comentarios, de 
allí, el título del programa y del sitio web.

http://www.microsiervos.com/
Microsiervos es un completo blog en español que se ha convertido en uno 
de los más famosos del planeta. Esta bitácora comenzó siendo especial-
mente sobre ciencia pero a través de los años fue abriendo su campo de 
temáticas y actualmente se pueden leer publicaciones sobre tecnología, 
gadgets (aparatos tecnológicos de última generación), medio ambiente, 
curiosidades de Internet y enlaces interesantes a sitios de ciencia entre 
muchas otras cosas. 
El weblog está hecho por Nacho, Wicho y Alvy, sus tres autores que se 
encargan de actualizarlo todos los días con aproximadamente diez pu-
blicaciones.

http://strix.org.uk/ransom/
¿Cómo hacen los secuestradores cuando en las películas -y muchas veces 
en la vida de este lado del televisor- mandan una carta con las letras 
cortadas de los diarios? ¿Acaso se toman el tiempo para cortar muy de-
talladamente cada una de las letras? Para eso, y para ahorrarle tiempo 

a los secuestradores, existe una 
página en Internet que genera es-
tas típicas notas destinadas a los 
familiares de la víctima. El funcio-
namiento es sencillo: se escribe el 
texto y automáticamente se genera 
en una hoja con letras grandes y de 
diferentes colores-como si fueran 
cortadas de diarios y revistas- el 
pedido de recompensa, el anuncio 
de un encuentro, o simplemente lo 
que los secuestradores de ficción y 
de la vida real deseen poner. 
Ahh... también puede servir para 
dejar la lista del supermercado en 
la puerta de la nevera.

Envíanos tus webs o blogs favoritos 
y los publicaremos.

Nueva carnicería
En Sant Bernat inauguró el pasado mes de juny la carnicería y charcutería 
“Encarni”. Allí podrán encontrar todo tipo de carnes (bistecs, costillas, lomo, 
estofado, salchichas, etc.) pollos y conejos al mejor precio. Está en la plaza 
Weingarten Baden, 8 y el teléfono es el 93 772 9567.

Foto: Jordi Monton

Foto: Jordi Monton
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Per molts anys !
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Juliol
Alex Albalá Gutiérrez (19), Antonia Cobos Zapata (87), Antonio Ginés Flores 
López (42), Arnau Valero Sánchez (7), Carles Temporal (33), Cinta Calvera 
Bernet (87), Concordia Albert Lázaro (75), Cristina Cáliz Rivera (33), Cristina 
Collado Bañales (16), Daniel Solà Rivera (39), Eduard Pacheco Agut (18), 
Elena Pla Morales (10), Erica Castaño Lindo (11), Fernando Vicente Benetti 
(40), Florencia Foguet Ollé (72), Francisco Bosch Ruiz (78), Hyun Sook Kwun 
(57), Ibán Martínez Porras (35), Irina Vázquez Solà (4), Isabel Alonso Tor-
res (82), Isabel Aznar Fuentes (77), Isabel García Ballesteros (66), Isidre 
Armengou Orriols (79), Isma Clavero, Ismael Esteve Tora (84), Jacqueline 
Tomás Mercado (17), Jaume Solà Sánchez (59), Joan Clusas Bas (87), Kevin 
Montes Almoguera (9), Laia Escayola Escamilla (15), Laura Ayala Vázquez 
(20), Llorenç Segura (53), Maica Ribas Blanco (38), Manel Paltor (43), Manel 
Panicello Solà (43), Manuel Altarriba Parcerisas (81), Manuel Montes Esca-
fena (39), Margarita Alvarez (63), Maria Carme Margarit Tobella (45), Maria 
Casado (59), Maria Rosa Vidal Juvé (72), Mercè Boada Serra (66), Miquel 
Angel Llimona Cabassa (43), Miquel-Ángel Über Satorra (13), Míriam Asturias 
Bernades (25), Miriam Muñoz Gracia (8), Núria Tiller García (31), Núria Vi-
vancos (35), Olga Alberch Campoy (20), Olga Solsona Jou (16), Oriol Arjona 
Poquet (13), Paquita Bellés Agut (62), Patricia Huerta Pallarès (23), Pere 
Bernadó Cardús (55), Pere Grivé (49), Pere Oleart (47), Pilar Font Petchamé 
(47), Pilar Gutiérrez Ramírez (47), Rafael Castillo León (76), Rafaela López 
Miñarro (73), Ramón González Montoya (52), Raquel Simón Cozuelo (27), 
Raquel Valero Flores (31), Samuel Gonell Xairó (55), Sara Muñoz Gracia (14), 
Sonia Lindo Ferré (32).

Agost
Amalia Feijoó Martínez (79), Ana María Pascual Sarto (36), Ariadna Batista 
Rodríguez, Ascensión del Campo García (65), Begoña Tejero (51), Blas Fraga 
Espelt (70), Christian Di Salvo (34), Corry Kaslander (78), Cristian Ansaldi 
(34), Cristóbal Cano Ruiz, Elvira Zuñeda i Cassi (40), Ferran Grivé (21), 
Francesc Pérez Martínez (50), Helena Jordà Zuñeda (5), Iñaki Pérez Vallejo 
(43), Iona Vázquez Solà (7), Isaac Valero Flores (25), Jaume Arévalo Vilà (57), 
Javier Hernández Salas (22), Joan Plans (47), Jordi Tarrida Checa (20), Josefa 
Busquets Roma (86), Josefa Cruz Ramírez (84), Josefina Poquet Valero (50), 
Juan Carlos Pérez Balsera (45), Manuela Esteve Romero (71), Marc Manso 
Serra (13), Maria A. Graells Segarra (75), María Camarena Climent (89), Ma-
ría Espinosa Ridau (62), María García García (68), Maria Güell, Marina Jordà 
Zuñeda (5), Marta Blanca Tinoco (12), Mercè Forné Canalias (79), Montse 
Caba Solsona (49), Montse Nolla Pons (47), Montse Playà (52), Montse Poquet 
Valero (40), Montserrat Gaixet Güell (77), Myriam Drissi Muelas (37), Nahuel 
Badía Bermúdez (12), Núria Arévalo (31), Núria Flaqué Fontanals (79), Ricardo 
Boulocq Ferreyra (64), Rocío Arébola (17),  Rosa Garriga Llimona (65), Rosa 
Pascual Carreras (45), Sagrario Rivas (49), Salvadora Durán Puigventós (73), 
Tomasa Bastida Morcillo (76), Yolanda Valero Sánchez (28).

Aclariment: al mes de Juny ha fet 101 anys, Maria García Villamón.

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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