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Empreses i serveis
140 anys de la 
Comunitat Minera 
Olesana

Zones ARE: un nou 
mapa per a Olesa
La Generalitat planteja la construcció de 899 
habitatges nous a la zona de Vilapou. L'Ajuntament 
i els veïns afectats intenten posar-se d'acord. 
També hi haurà un col∙legi i un camp de futbol.
Totes les versions en un monogràfic especial de quatre pàgines
(veure En portada)

Vista parcial de les Zones ARE  Foto: Jordi Monton

La Pubilla
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Una mica d’història
El febrer del 2008 el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i 
el de Medi Ambient i Habitatge han 
presentat el Pla d’àrees residencials 
estratègiques (ARE) aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Catalunya, 
que consisteix en la construcció de més 
de 90.000 habitatges en un total de 86 
municipis d’arreu de Catalunya. 
Segons el document aprovat, es 
desenvoluparan 100 àrees en un 
total de 86 municipis catalans, amb 
un total de 90.157 nous habitatges, 
un mínim del 50% dels quals seran 
protegits, amb una densitat mínima de 
50 habitatges per hectàrea. Les ARE 
s’establiran a partir de la redacció de 12 
plans directors urbanístics, l’aprovació 
definitiva dels quals es preveu per al 
primer trimestre de l’any 2009.
A Olesa, l’avanç del Pla director 
urbanístic de les ARE del Baix 
Llobregat plantejà la construcció de 
794 habitatges en els sectors 1 i 8 
de la vila, constituint una superfície 
de 12,22 hectàrees, resultant una 
densitat de 65 habitatges/hectàrea. 
Per sol·licitud del propi Ajuntament 
d’Olesa es va ampliar l’àmbit amb el 
sector de serveis 1 amb una superfície 
amb aprofitament de 15 hectàrees. Per 
tal de no incrementar excessivament 
el nombre d’habitatges previst 
inicialment, l’ARE proposa una densitat 
de 60 habitatges/ha, que aplicada a 
la superfície esmentada genera 899 
habitatges nous, que suposen 84.053 
m_ de sostre residencial. A part, es 

En portada

destinen 13.723 m. a sostre terciari 
comercial.
D’acord amb els criteris generals dels 
Plans directors urbanístics de les àrees 
residencials estratègiques es parteix 
de la base que el sostre destinat a 
habitatges de protecció sigui com a 
mínim el 50% del sostre destinat a 
habitatge de l’àmbit. D’acord amb els 
criteris de l’Ajuntament d’Olesa i del 
Pla local d’habitatge de la població els 
objectius de la present ordenació són 
els següents percentatges en relació 
al sostre total d’habitatge del sector: 
habitatges lliures: 50%; habitatges 
protegits en règim concertat català: 
10%; habitatges protegits en règim 
concertat: 10%; habitatges protegits 
en règim general: 25%; habitatges 
protegits en règim especial: 5%

Equipaments
Segons la memòria de l’ARE Sector 1 
i Sector 8 d’Olesa, “les necessitats del 
sector són un camp de futbol, un centre 
escolar i un equipament sociocultural o 
assistencial d’uns 1.000 m. Segons els 
criteris de la Direcció General d’Esports 
de la Generalitat, el cost de
construcció d’un camp de futbol tipus 
CAM 2, amb enllumenat, gespa artificial 
i vestidors ascendiria a 1.714.668 €. La 
construcció d’un edifici d’equipaments 
de 1000 m. de sostre ascendirà a 
1.559.040 € . La construcció del centre 
escolar correspon al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, que hi destinaria una 
inversió de 3.273.708 €. D’acord amb 

l’estudi econòmic que acompanya la 
memòria de la Generalitat, el valor de 
venda del 15% de parcel·les destinades 
a habitatges lliures, a comerç i a 
serveis, ascendirà a 6.419.385 €; per 
tant, destinant el 50% de l’aprofitament 
rebut en concepte de sòl no destinat a 
habitatges protegits, seria suficient per 
resoldre els problemes d’equipament, 
i es podria destinar la resta a la 
promoció d’habitatges protegits, que 
podran mantenir-se com a titularitat 
pública en la mesura que permeti el 
mercat de venda de solars lliures.
A la següent web, hi podeu trobar 
tota la informació sobre el Pla director 
de les zones ARE d’Olesa, per tal de 
poder formar la vostra opinió respecte 
a aquest tema que transformarà el 
mapa olesà:

http://www.gencat.cat/ptop/
actuacions/informacio_publica/pdu_
ares_baix_llobregat.htm

El proper dimecres 17 de desembre 
finalitza el període d’exposició pública 
perquè els propietaris facin les seves 
al·legacions. Després, hi haurà un 
termini de 30 dies més perquè ho 
facin els ajuntaments. A partir d’aquí, 
s’iniciarà el procés de redacció dels 
projectes de reparcel·lació i urbanització 
del sector, que pot durar entre 8 i 9 
mesos. Per tant, no serà fins el març 
del 2010 que es pugui tancar el procés 
administratiu, i tampoc serà fins ben bé 
el 2011 que el sòl estigui disponible per 
començar a construir-hi.

Editorial

08640

Zones ARE: un nou mapa per a Olesa

Terrenys que s'urbanitzaran  Foto: Jordi Monton

Acaba l’any i ens trobem davant de 
resums, promeses, repassos, i se’ns 
acumulen coses per fer, perquè és 
imminent el 2009 i no ens pot trobar 
igual que ara. Desembre és un mes 
de pocs dies laborables, de color, de 
brillantor i llums, però també de re-
unió familiar i de reflexió personal. 
No sé per què deu ser, però potser 
fem coincidir la fi d’una etapa amb el 
començament de l’any gregorià. 
  
Sembla que acabem el 2008 amb més 
notícies dolentes que no pas bones. 
Ho sembla i segurament és així, però 
no dedicarem aquest espai a fer una 
compilació de l’índex d’atur, ni un 
llistat de les botigues i empreses que 
no han pogut resistir i han hagut de 
tancar les seves portes, ni parlarem 
tampoc d’economia, ni local ni global. 
En un món tan canviant i interessant 
podem no quedar-nos amb la infor-
mació que rebem sinó amb el que 
nosaltres podem produir o elaborar 
a partir de la que tenim. 
  
Acabem l’any amb aquesta parauleta 
màgica que comença amb “cri” i aca-
ba en “sis”, i no la volem escriure tota 
seguida no sigui que ens contagiem 
d’aquesta moda d’esmentar aquesta 
paraula per tot arreu. 
  
Aquest periòdic tanca aquest any amb 
un número especial amb 32 pàgines 
que inclou un monogràfic sobre les 
Zones ARE, una nova configuració del 
territori de la nostra vila, que segura-
ment comportarà no tan sols canvis fí-
sics, sinó també demogràfics i socials, 
cosa que implica fer la previsió quant 
a serveis i necessitats, si d’aquí a uns 
anys la població olesana s’incrementa 
significativament. El 08640, un any 
més, continua apostant per oferir 
un producte plural, amb innovacions 
estètiques i sempre escoltant els ole-
sans i olesanes, que són finalment els 
que produeixen aquesta publicació. 
  
Tanquem el 2008 amb la sortida del 
Calendari 2009 que per quart any 
consecutiu hem fet amb l’Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva i a bene-
fici d’ells. Esperem que la temàtica 
d’aquesta edició -l’esport- sigui del 
vostre grat. 
  
Des del 08640 la proposta segueix 
sent la mateixa de l’inici però, conta-
giats per aquest impuls de Cap d’any, 
hem decidit sumar esforços a la nos-
tra motivació i continuar col·laborant 
en aquesta noble tasca d’exercir el 
periodisme, d’informar i de ser un 
interessant vehicle de comunicació 
entre els olesans. Bones festes a 
tothom! 
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ARE a Olesa: necessitem 
habitatge protegit
Les àrees residencials estratègiques 
es desprenen del Pacte Nacional per 
l’Habitatge i el Decret llei 1/2007 de 
16 d’octubre de mesures urgents en 
matèria d’habitatge, que han estimat 
en un total de 440.000 llars les 
necessàries per cobrir les demandes 
d’habitatge protegit durant els propers 
10 anys. La magnitud d’aquesta 
demanda no pot ser coberta únicament 
amb els mecanismes ordinaris existents 
i la Generalitat de Catalunya ha volgut 
assumir la creació de més sòl destinat 
a la construcció d’habitatge protegit 
mitjançant la creació de les àrees 
residencials estratègiques. 
Concretament, una Àrea Residencial 
Estratègica és una nova figura del 
planejament urbanístic destinat a 
produir el sòl residencial necessari per 
atendre el dèficit actual d’habitatges 
de protecció així com les demandes 
futures. Les característiques principals 
d’una zona ARE són les següents: 
- Una densitat mínima de 50 habitatges 
per hectàrea.
- Un mínim del 50% dels habitatges 
han de ser de protecció oficial. Cal 
recordar que en l’actualitat tota 
urbanització que es desenvolupi i no 
sigui ARE només ha de destinar el 20% 
dels habitatges a la protecció oficial.
- Cessió de l’aprofitament incrementada 
al 15%. Totes les urbanitzacions no 
ARE només han de destinar-hi un 
10%. 
- Desenvolupament d’equipaments i 
serveis en paral·lel a la urbanització 
del sector. Fins ara tota urbanització 
ha desenvolupat primer habitatges i 
després serveis, amb el conseqüent 
retard en els serveis demandats pels 
nous veïns. Per primera vegada, la 
normativa estableix que en les ARE 
els serveis com ara escoles, zones 
esportives o centres mèdics han de 
desenvolupar-se en paral·lel a la 
urbanització i es financen amb la cessió 
de l’aprofitament. 
Pel que fa al nombre d’ARE que es 
preveuen desenvolupar a Catalunya, 
tot i que algun municipi hi ha renunciat, 
en l’actualitat la Generalitat preveu 
desenvolupar 100 ARE a 84 municipis 
de tot Catalunya.
L’àmbit de l’ARE d’Olesa de Montserrat 
inclou el sòl del SUPR1, SUPR8 i 
SUPS1, i donar continuïtat a l’Eixample 
Olesà. Perquè ens ubiquem, es tracta 
dels terrenys existents entre l’actual 
traçat de la C-55 i el barri de la Central. 

L’ARE té una superfície exacta de 15,40 
hectàrees i preveu la creació de 899 
habitatges, cosa que es tradueix en 
una densitat d’uns 60 habitatges per 
hectàrea. Aquests 899 habitatges 
estan distribuïts en 442 habitatges 
lliures i 457 habitatges protegits amb 
un preu aproximat de 102.000 € per 
habitatge de 70m2.
L’ARE d’Olesa també preveu la reserva 
de 19.000 m2 destinats a equipaments 
com un centre educatiu, un centre 
sociocultural i una zona esportiva 
amb camp de futbol. Tanmateix, 
es preveu la reserva de 31.000 m2 
destinats a zones verdes, de 6.916 m2 
destinats a aparcament i una reserva 
viària destinada a xarxa de bicicletes. 
Per últim, es preveu la creació d’una 
zona de serveis enfocada a dinamitzar 
l’activitat econòmica i generar 
ocupació.
Cal afegir que la zona en la qual 
s’ubica l’ARE ja està definida com 
a urbanitzable en el Pla general 
d’ordenació urbana, aprovat l’any 
1993. En aquest sentit, el PGOU preveu 
la construcció de 597 habitatges dels 
quals només es destinarien a protecció 
oficial 119 habitatges en front dels 457 

que es preveuen en l’ARE. 
No és la meva intenció en aquest 
article enganyar a ningú o simplement 
comentar les bondats d’aquesta 
actuació, és cert que també genera 
inconvenients com ara l’increment 
de densitat o les afectacions a 9 
habitatges existents en l’actualitat a 
la zona. En relació a les afectacions 
dels 9 habitatges existents a l’àmbit, 
la proposta actual de la Generalitat 
passa per indemnitzar els propietaris 
pels seus habitatges, mantenint 
l’aprofitament que els correspongui 
en relació als m2 de la seva propietat 
en el desenvolupament del sector. A 
més, cal afegir, que aquests habitatges 
estan, de totes formes, afectats pel 
nostre Pla general, amb independència 
que es desenvolupi o no la zona ARE. 
En conclusió, considero que en 
l’actualitat són més els avantatges que 
els inconvenients que genera l’Àrea 
Residencial Estratègica per a Olesa. Tot 
i així, des del govern de l’Ajuntament 
hem de continuar treballant per reduir 
a la mínima expressió els inconvenients 
que en l’actualitat pugui plantejar 
aquesta proposta. És per això que hem 
plantejat les següents actuacions:

- Reunió de treball amb els propietaris 
afectats per consensuar alternatives 
que redueixin, en la mesura possible, 
els habitatges afectats, plantejant-hi 
al·legacions conjuntes entre els veïns 
i el propi Ajuntament. 
- Treballar conjuntament i per la via 
de les al·legacions en la reducció de 
la densitat per hectàrea plantejada 
per la Generalitat reduint el nombre 
d’habitatges compresos en la proposta 
actual, acostant-nos més a la densitat 
mínima plantejada per  la  normativa 
de 50 habitatges per hectàrea. 
- Sota el meu parer, si som capaços 
d’assolir aquests objectius, haurem 
reduït a la mínima expressió els 
inconvenients de les ARE mantenint 
tots els avantatges que aporta a Olesa 
i que es tradueixen fonamentalment 
en una proposta seriosa i contundent 
de creació d’habitatge protegit a un 
preu raonable que pot garantir el dret 
a l’emancipació dels joves de la nostra 
ciutat. 

Víctor Serrano
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Governació

Algunes de les cases que podrien enderrocar-se  Foto: Jordi Monton
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Vista aèrea de les Zones ARE  Foto: Generalitat

el projecte d’ARE que la Generalitat 
preveu fer a Olesa, es desenvolupa 
tal com està plantejat actualment. 
Abad va començar una campanya de 
protesta per la situació dels set afectats 
pel projecte i ha iniciat una recollida 
de signatures contra el pla urbanístic 
i ja en porta aproximadament 2.000 
al tancament d’aquesta edició. Abad 
assegura que els propietaris de la 
zona eren conscients, com ell, que en 
un futur es construirien habitatges, i 
que davant la necessitat de créixer 
del municipi, aquest seria l’espai on 
es desenvoluparia. De tota manera, 
diu que el que desitgen els veïns és 
que es respectin els habitatges que ja 
estan construïts i a més a més protesta 

En portada (cont.)
Manca de serveis
ERC d’Olesa es va mostrar contrària al 
desenvolupament de l’actual projecte 
d’ARE a la vila i té previst presentar-hi 
al·legacions totals o parcials perquè, 
segons ells, l’augment d’habitatges 
que suposaria el seu desenvolupament 
no faria més que accentuar el dèficit 
en els serveis i equipaments que ja 
existeixen. ERC considera que el sostre 
d’habitants total d’Olesa se situa al 
voltant dels actuals 22/23.000. Un 
nombre d’habitants que, segons ERC, 
ja actualment comporta un dèficit en 
la prestació de serveis i equipaments, 
i per tant considera que doblar el 
nombre de densitat prevista a la zona 
per encabir-hi així totes les necessitats 
de serveis i equipaments del municipi 
és insostenible.

Consulta popular
El Bloc Olesà proposarà fer un 
referèndum per saber si els ciutadans 
volen o no que es desenvolupi l’ARE 
proposada per la Generalitat. Aquesta 
és una de les tres iniciatives que van 
presentar el passat mes de novembre 
en un acte al local social del barri de la 
Central. Les altres dues propostes són 
la presentació per part del Bloc Olesà 
d’una al·legació tècnica, aprofitant que 
encara continua el període d’exposició 
pública del projecte, i l’altra és que, 
des del partit opositor, encoratgen la 
resta d’olesans a fer el mateix, amb 
els seus motius, o prenent el model 
d’al·legació del Bloc.

A favor
L’Entesa dels Olesans es va posicionar 
favorablement al projecte d’ARE i 
defensa el projecte perquè aquest 
suposa disposar d’habitatges protegits 
al municipi. El coordinador de l’Entesa, 
Jaume Francesch, s’ha mostrat contrari 
també a la proposta del Bloc Olesà de 
convocar una consulta popular per 
conèixer l’opinió de la ciutadania al 
voltant de l’actual projecte i l’ha definit 
com “electoralista”.

Necessari
Convergència i Unió (CiU) va considerar 
necessari el desenvolupament del 
projecte de les ARE a Olesa, sempre 
que el seu desenvolupament es 
faci de forma paral·lela entre els 
habitatges públics, els de renda lliure 
i els equipaments. Salvador Jorba, 
vicepresident de la secció local de 
CiU, ha manifestat que descarta 
presentar-hi al·legacions, alhora que 
considera poc pràctica la consulta 
popular proposada pel Bloc Olesà, ja 
que, afirma, la decisió final sobre l’ARE 
recau sobre la Generalitat.

Els veïns
Després de la sessió informativa 
convocada per l’alcalde, Jaume Monné, 
i el regidor d’Ordenació i Disciplina 
Urbanística, Víctor Serrano, a la 
Central, la presidenta de l’Associació de 
Veïns, Isabel Garcia, va dir que aquesta 
reunió va servir per tranquil·litzar els 
veïns, que estaven força nerviosos 
per les conseqüències que pugui 
tenir el desenvolupament d’aquest 
projecte urbanístic. L’AV pensa que 
caldria reduir el nombre d’habitatges 
previstos, ja que consideren que 900 
són excessius. A banda d’aquesta 
reducció del nombre d’habitatges, des 
de l’Associació de Veïns hi ha altres 
peticions per a la zona, com ara un 
ambulatori i un centre escolar.

Els afectats
Victorio Abad és un dels propietaris 
dels habitatges que aniran a terra si 

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

ABELEIRA: 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

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

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

perquè no se’ls va avisar amb prou 
temps d’aquesta situació. Abad ens va 
comentar que encara “als afectats com 
a propietaris d’habitatges no ens han 
ofert res” i afirma que “el que volem 
és que entre l’Ajuntament i nosaltres 
poguéssim arribar a negociar, però 
entre totes les parts”.

Recollida de firmes
Aquest és el text que encapçala la 
recollida de firmes: “Alegaciones 
al ARE de Olesa de Montserrat por 
parte de los propietarios del Supr8. Al 
responsable de la Administración:
Los abajo firmantes, todos propietarios 
de terrenos y viviendas de la zona 
denominada Supr8 del PGO de Olesa 

de Montserrat, queremos expresar 
nuestra protesta, denuncia y oposición, 
a la actuación llevada a cabo por 
este consistorio en colaboración con 
INCASOL y no sabemos si habrá algún 
promotor implicado, para llevar a cabo 
un ARE en esta población.
1) Protestamos por no haber sido 
informados de la inclusióin de este 
sector en el ARE.
2) Denunciamos el trato discriminatorio 
(y no sé si anticonstitucional) de no 
haber sido convocados a la reunión 
del día 18/11/08, cuando vino un 
responsable de INCASOL a este 
consistorio a informar del ARE a los 
propietarios del Supr1, cuando dicho 
ARE afecta tanto a propietarios de 
Supr1 y Supr8.
3) Nos oponemos al desarrollo de 
dicho ARE, puesto que no hemos 
sido informados de su coste, de 
su repercusión sobre las viviendas 
existentes, de los plazos previsto 
para dicha actuación y sería justo que 
pudiéramos valorar las ventajas y 
afectaciones con sus correspondientes 
costes sobre nuestras propiedades.
Por estos motivos, solicitamos a 
este Ayuntamiento las explicaciones 
pertinentes para poder debatir 
sobre este plan. Así mismo exigimos 
transparencia y ofrecemos voluntad 
de llegar a un acuerdo siempre y 
cuando las afectaciones a viviendas y 
a pequeño propietario se analicen una 
a una y no sobre plano.”

Pla de les Zones ARE  Foto: Generalitat

Terrenys de les Zones ARE  Foto: Jordi Monton
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Farmàcies de guàrdia  -  Gener 2009
dijous, 1 - LEY
divendres, 2 - MATAS
dissabte, 3 - ABELEIRA
diumenge, 4 - ALAVEDRA
dilluns, 5 - BARGALLÓ
dimarts, 6 - BERENGUER
dimecres, 7 - LEY
dijous, 8 - MATAS
divendres, 9 - ABELEIRA
dissabte, 10 - ALAVEDRA

ABELEIRA: 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

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

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

Queja
Esta es una queja dirigida a la junta de 
la Asociación de vecinos de La Central-
L’Olivera. El viernes 21 de noviembre 
un partido político fue a dar una 
charla al local de la Asociación sobre 
lo que a su entender -y me da que 
entender, entienden poco- pretende 
hacer el equipo de gobierno respecto 
al proyecto de las AREs (Áreas 
Residenciales Estratégicas). Hasta 
aquí todo bien. Es algo positivo que los 
partidos  se acerquen a los vecinos y 
participen activamente a través de sus 
asociaciones. Como les digo es algo 
positivo, necesario y constructivo. Lo 

que ya no es constructivo, sino todo 
lo contrario es que la junta escriba 
en los carteles informativos del 
acto: “Asamblea informativa sobre el 
proyecto de la edificación de nuevas 
viviendas en el barrio”. Una de dos: o  
el que lo escribió estaba en la parra y no 
se dio cuenta de que faltaba el nombre 
del partido que realizaba el acto, o se 
escribió así con la mala intención de 
engañarnos, convirtiendo en propio 
ese acto político. No me quejo de que 
un partido dé extrañas y cuanto menos 
confusas “explicaciones” sobre un 
tema que, por cierto no solo afecta al 
barrio, sino a todo el pueblo. Me quejo 

de que al parecer algún miembro de la 
junta tiene especial interés partidista 
en enredar y encizañar a los vecinos 
con patrañas.
Una asociación que congrega a tantos 
vecinos de diferentes partidos, con 
diferentes ideologías y de diferentes 
colectivos tiene la obligación de ser 
imparcial y cuando quiera informar a 
sus vecinos, no debe coger la olla por 
un asa, porque se quema, la coge  por 
las dos, y escucha las explicaciones de 
todos los partidos. Menos mal que los 
vecinos somos más inteligentes y no 
nos dejamos engañar, por el primer 
fulano que nos cuente cuentos. Así que 
señores de la junta, para otra ocasión, 
ténganlo en cuenta.
Ariana Jiménez

El futur de la Flora
Sóc una veïna de la Flora. Últimament 
he anat sentint tot de rumors sobre 
el nostre futur i altres comentaris, i 
m’agradaria deixar clar alguns punts:
1) Sóc jove, em guanyo la vida 
treballant honestament, no sóc gitana 
i, com algun partit polític de l’oposició 
sembla que vol fer creure, gent com jo 
a la Flora en som uns quants.
2) Si finalment ens enderroquen els 
nostres habitatges que, dels  quals 
com la gran majoria de gent estem 
pagant amb tant d’esforç la hipoteca, 
ens agradaria que l’Ajuntament ens 
indemnitzés amb un altre pis. Crec que 

no demano tant i crec també que sóc 
tan digna com qualsevol altra persona 
d’Olesa de pertànyer a un barri com la 
Central, aprofitant la propera edificació 
que es farà en aquest barri amb les 
ARE (Àrea Residencial Estratègica). 
O vostè no ho veu així, Sr. Prats? Per 
quin motiu espanta la gent explicant-
los que l’Ajuntament vol omplir aquest 
barri amb “la púrria de la Flora”?
M’agradaria, Sr. Prats, que quan 
parlés del meu barri ho fes amb una 
mica més de respecte i pensant que 
la gran majoria de gent que hi vivim 
som gent honesta i treballadora; uns 
més que altres, però suposo que com 
a tot arreu.
No acabo d’entendre com vostès, un 
partit polític que es declara d’esquerres 
i tolerant, es dediquen a insultar-nos 
d’aquesta manera i a intentar de totes 
maneres que finalment no es facin tots 
aquests habitatges de protecció oficial. 
O és que a vostès no els interessa per 
algun altre motiu que desconeixem?
3) Finalment, no crec que la intenció 
de l’Ajuntament sigui repoblar de 
gitanos les ARE i vostè ho sap però, 
si per algun cas aquesta comunitat 
volgués comprar un o diversos pisos 
en aquest barri, s’hi oposarien? Els ho 
prohibirien? Crec que si paguen tenen 
el mateix dret que qualsevol altre a 
viure on vulguin i ningú, ni vostè, hi 
podria fer res.
Bé, amb tot això he volgut arribar a dir 
que, tot i que sóc de la Flora, sóc prou 
digna com per a merèixer una vivenda 
digna i un tracte digne. Només demano 
respecte i, si us plau, prou mentides! 
Gràcies.
Anna Mazas Fernàndez

Mi huerto
Nosotros tenemos un huerto en la 
zona de Vilapou y me he enterado 
que van a urbanizar y ni siquiera me 
han avisado con tiempo suficiente para 
que pueda pensar qué hacer. Ahora 
que ya está todo preparado y decidido, 
nos avisan. Estamos indignados no 
sólo yo, sino todos los vecinos de la 
zona. No sabemos cuando los vecinos 
tenemos que marchar ni con cuánto 
nos indemnizarán. Me parece una falta 
de respeto y de información por parte 
del Ayuntamiento, no sólo a los vecinos 
de la zona, sino a todos los ciudadanos 
del pueblo.
José Jiménez

Un dels horts que podrien desaparèixer  Foto: Jordi Monton

Esquela propagandística dels afectats  
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L’informatiu

Presentació del Projecte TEU  Foto: Promoció Econòmica

En marxa
El regidor d’Ordenació i Disciplina 
Urbanística, Víctor Serrano, ha 
anunciat que s’està portant a 
terme una auditoria de personal a 
l’Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació. Aquest treball té com a 
objectius l’optimització de recursos, i 
fer una diagnosi i un dimensionament 
de la plantilla actual de personal, com 
així també treballar de cara a tenir un 
Ajuntament més orientat al públic. 
S’avaluaran diferents aspectes, entre 
ells, la durada de la resolució de les 
instàncies i què fer perquè s’obtinguin 
respostes més ràpides i efectives als 
tràmits o com agilitar els processos 
de redacció i aprovació de projectes, 
entre d’altres.
Per altra banda, amb relació a la Llei de 
barris, Serrano ha destacat que s’han 
avançat actuacions com la urbanització 
de la riera de Can Llimona i d’una zona 
al Porxo de Santa Oliva.

Alfons Sala
L’Ajuntament guanya el primer dels 
dos contenciosos administratius que 
l’empresa VOPI4, encarregada de fer 
les obres de remodelació del carrer 
Alfons Sala el 2005, havia interposat. 
Quant a la reparació del carrer, els 
veïns d’Alfons Sala van mostrar el 
seu descontentament a l’últim Ple de 
novembre, però el regidor Serrano 
va confirmar que durant aquest mes 
de desembre començarà el procés 
de licitació de les obres i que hi ha 

dues empreses candidates amb prou 
solvència professional.

Projecte TEU
Amb el nom de Projecte Teu s’ha 
batejat una nova experiència educativa 
de col·laboració entre l’Ajuntament i 
els centres educatius de secundària 
del municipi, l’IES Daniel Blanxart 
i l’IES Creu de Saba, que permet 
desenvolupar una diversificació 
curricular amb alguns alumnes que 
formen part de les aules obertes 
dels centres. L’objectiu és donar 
resposta a la diversitat de l’alumnat 
permetent que alguns d’ells facin 
activitats externes al centre durant 
una petita part del seu horari escolar. 
El projecte, avalat pel Departament 
d’Educació de la Generalitat, compta 
amb la col·laboració de diferents 
departaments municipals, com són 
Serveis Socials, l’Arxiu Històric, 
Esports, la Biblioteca i Olesa Ràdio. 
El passat 26 de novembre es va 
signar el conveni entre la Generalitat, 
els instituts, els departaments 
col·laboradors i les famílies dels 
alumnes que hi participen.
Gràcies al Projecte Teu, que s’engega 
de manera experimental, alguns dels 
alumnes de l’aula oberta dels dos 
instituts d’Olesa podran estar unes 
hores lectives del dia fora de l’institut, 
fent tasques específiques d’algun 
dels ens col·laboradors. D’aquesta 
manera, els alumnes podran també 
conèixer de prop diferents professions 

i responsabilitzar-se en una feina. Les 
hores lectives que els alumnes estiguin 
fent una tasca als ens col·laboradors 
es consideraran hores curriculars, que 
seran avaluades pels tutors interns de 
cada institut, i els tutors externs dels 
ens col·laboradors. La designació de 
cada alumne a un ens o altre s’ha fet 
tenint en compte el seu perfil i els seus 
interessos.
La regidora d’Educació d’Olesa, Magda 
Graells, ha destacat la gran oportunitat 
que representa per als alumnes que 
formaran part d’aquest projecte i 
espera que tingui els bons resultats 
que està aconseguint el servei de 
Transició Escola Treball (TET).

Premi
Els Serveis Informatius d’Olesa Ràdio 
han estat guardonats amb el Premi 
Lacetània Regió7 de Comunicació 
2008, per l’entrevista al testimoni 
d’una agressió racista ocorreguda en un 
tren dels Ferrocarrils de la Generalitat, 
l’octubre del 2007. El jurat del Premi 
Regió7 de Comunicació ha valorat 
que, una setmana després que les 
televisions, primer estatals i després 
mundials, repetissin constantment les 
imatges d’aquesta agressió racista, 
l’olesà que va presenciar els fets, 
sotmès a la pressió dels mitjans de 
comunicació i a un judici paral·lel 
sobre el seu comportament en el lloc 
dels fets, va decidir explicar la seva 
versió a Olesa Ràdio. En l’entrevista 
en exclusiva a l’emissora municipal 
d’Olesa, feta per Eduard Sanmartí, el 
testimoni principal de l’agressió, de 
nom Jesús, destacava els motius de 
la seva actitud passiva al tren, i de com 

estava vivint la pressió mediàtica. En 
aquest cas, Olesa Ràdio va ser el primer 
mitjà de comunicació a entrevistar 
aquest jove olesà d’origen argentí 
i, per aquesta raó, molts mitjans de 
comunicació de dins i fora del país es 
van fer ressò del contingut d’aquesta 
entrevista, que va ser reconeguda en 
els Premis Lacetània 2008, convocats 
per Òmnium Cultural del Bages amb 
la col·laboració d’altres entitats de la 
comarca.

Transició Escola Treball 
(TET)
El nou any arriba amb una major 
participació del programa municipal TET 
amb els centres d’educació secundària. 
Aquest 2009 s’hi afegirà l’Escola Daina-
Isard, cosa que permetrà que ja siguin 
228 els alumnes de 4t d’ESO que es 
beneficiïn de les activitats que ofereix 
el TET per a treballar la prevenció del 
fracàs escolar, la formació i l’orientació 
laboral i acadèmica. Les activitats del 
TET estan incloses com a activitats de 
centre gràcies al treball conjunt dels 
centres d’ESO i el programa TET des 
del grup de treball per a la Transició 
Escola Treball. Aquest grup va iniciar 
la seva activitat el curs passat en el 
qual estan representats els centres 
d’educació secundària obligatòria, 
responsables tècnics del programa 
TET i de les regidories d’Educació, 
Joventut, Promoció  Econòmica i 
Serveis Socials.
Sumant actuacions amb els joves, 
des del TET ja s’han atès 208 joves 
en tutories individuals. Aquests joves 
han rebut suport per a la recerca de 
feina, orientació acadèmica i laboral 

Olesa Ràdio rep el premi Lacetània  Foto: Josep Rojas / Regió 7
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L’informatiu (cont.)
i reforç dels hàbits socials i laborals 
afavorint el desenvolupament personal 
i professional. El TET, doncs, fins al 
moment ha atès el 20% de la població 
de joves d’Olesa entre 16 i 23 anys. 
Per a més informació i atenció, podeu 
posar-vos-hi en contacte a través 
del tel. 93 778 66 86 o bé l’adreça 
electrònica: aj147.promocio@olesa
m.cat

Premis
A finals d’octubre, l’Obra Social Caixa 
Sabadell ha celebrat, dins el marc 
de la commemoració del seu 150è 
aniversari els 35ens Premis Caixa 
Sabadell. La institució ha destinat una 
dotació extraordinària de 1,5 milions 
d’euros a ajudar a desenvolupar un 
total de 177 projectes de la societat 
catalana, madrilenya i valenciana -133 
de socials i 44 de culturals. Entre ells, 
estan els projectes “Portem la festa a 
la gent gran!” de l’Associació Voluntaris 
d’Olesa, i “Avaluació i intervenció del 
trauma infantil originat per la violència 
de gènere” de la Federació de Dones 
per la Igualtat del Baix Llobregat, la 
presidenta del qual és Rosina López, 
regidora de Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament d’Olesa.

Cursos
El passat 28 de novembre van 
començar els cursos de Formació 
Ocupacional subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de la Generalitat i el Fons 
Social Europeu. Dels cinc cursos 
aprovats, dos han estat atorgats a 
Olesa, que són: Auxiliar d’infermeria 
i geriatria i Monitor sociocultural. 
Cadascun d’aquests cursos són de 354 
hores i compten amb 15 alumnes.

Ocupació
El proper 13 de gener se signarà el 
conveni entre els ajuntaments d’Olesa, 
Esparreguera i Abrera amb el Consell 
Comarcal per posar en marxa el Taller 
d’Ocupació del Baix Llobregat Nord. 
Aquesta iniciativa començarà el 19 
de gener de 2009 i finalitzarà el 18 
de gener de 2010. Aquest taller està 
adreçat a majors de 25 anys a l’atur, 
amb el doble objectiu de formar els 
alumnes i que aprenguin un ofici. A 
Olesa s’impartiran els d’Auxiliar de 
cuina i Manteniment d’edificis i espais 
públics; a Abrera, Assistents personals 
per a l’autonomia, i a Esparreguera, 
Jardineria i treballs forestals. Els 
cursos consten de tres meses de teoria 
i nou de pràctiques i la direcció del 
Taller anirà a càrrec de l’Escola d’Arts 
i Oficis. El Taller està finançat en la 
seva totalitat (839.000 euros) per la 
Generalitat i el Fons Social Europeu.

Segona llar
La segona llar d’infants municipal que 
s’ha de construir al barri de les Planes 
no podrà entrar en funcionament 
després de Setmana Santa, com 
estava previst, a causa d’un retard en 
els tràmits administratius que han de 
fer possible aquest nou equipament 
educatiu. És previst que la primera 

quinzena del mes de desembre 
comencin les obres de construcció, 
que tindran una durada de sis mesos. 
Per tant, no serà ja fins al curs 2009-
2010 que la nova escola bressol 
entri en funcionament. El nou centre 
estarà ubicat al carrer Conflent, en uns 
terrenys situats al costat de l’Institut 
Daniel Blanxart. En total, oferirà 102 
places per a infants de 0 a 3 anys: 16 
places per a infants de 0 a 1 any, 26 
places d’1 a 2 anys i 60 places per a 
infants de 2 a 3 anys. 
Per altra banda, les obres del CEIP 
Puigventós van al ritme previst, segons 
han assegurat els serveis territorials 
d’Educació al Baix Llobregat-Anoia.

La Passió
El Teatre La Passió ofereix el tradicional 
Concert de valsos i danses amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, el 
proper 14 de desembre a les 19 h. 
Per altra banda, i en el marc d’Escena 
3 Teatre, el diumenge 28 de desembre 
a les 19 h, es representarà l’obra 
Germanes amb l’actuació d’Amparo 
Fernández, Maria Lanau, Montse 
Germán i Aina Clotet.

Ariadna
L’Associació de Dones en la Lluita de les 
Malalties del Càncer de Mama, Ariadna, 
ha donat 3.000 euros al Dr. Bacelga 
del Centre d’Investigació de Càncer de 
Mama de l’Hospital Vall d’Ebron, com a 
contribució a la seva tasca de recerca 
sobre el càncer. Aquests diners, el 
doble que en anteriors ocasions, són els 
que es van aconseguir amb el festival 
organitzat per Ariadna, al Teatre La 
Passió, el passat 18 d’octubre.
Per altra banda, a partir de gener, 
l’Associació es traslladarà al carrer 
Metge Carreras, 80, entresol 3a, un 
espai més gran per continuar amb 
les seves activitats. La presidenta 
d’Ariadna, Isabel Molina, va destacar 
que celebraran un dia de portes 
obertes perquè tothom vegi les noves 
instal·lacions i que es continuen fent 

els tallers de manualitats, labors, 
català, punt de mitja i ioga, i teràpia 
de grup per a les afectades pel càncer 
de mama, un cop al mes. El telèfon 
d’Ariadna és el 93 778 47 08 i l’adreça 
electrònica és ariadna@associacio.e.
telefonica.net

Mostra
El fin de semana del 22 y el 23 de 
enero se llevará a cabo la 1ª Mostra 
de Curtmetratges d’Abrera, donde se 
proyectarán diversos cortometrajes, 
videoclips y documentales de temàtica 
y duración libre, todos ellos filmados 
por jóvenes directores amateurs 
de Abrera, Olesa de Montserrat, 
Esparreguera y Barcelona. La cita 
es en el Casal de Joves del Rebató, 
recientemente inaugurado y está 
organizado por el Departamento de 
Cultura de Abrera y Carlos Lorite. 
Hasta la fecha, están confirmados las 
siguientes películas: Sobredosis de 
frikis 2 y La visita (Bruno Lluelles), 
Martes (Carlos Lorite) y ¿Por quién 
doblan las esquinas? (Toni Pocurull). 
También participarán los directores de 
Olesa, Adrià Carreras y Dani Moreno 
(ganador de un premio en Sitges), 
Irene López, Javier Nogueira y Sergi 
Custey.
Para participar hay tiempo hasta 
el lunes 22 de diciembre, via mail 
a cultura@ajuntamentabrera.org, 
carles_006@hotmail.com o al tel: 605 
357 305. También podrás encontrar 
información en la web: 
www.shootfotheedit.blogspot.com

Calendari 2009
Ja ha sortit la quarta edició del 
Calendari 2009, produït i realitzat per 
l’equip d’aquest periòdic amb l’objectiu 
de recaptar fons per a l’Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva. Aquest 
calendari té com a particularitat 
principal la participació d’olesans i 
olesanes fotografiats en diferents 
llocs simbòlics del poble, amb l’eix de 
l’esport. El calendari es pot comprar 

per 5 € a les principals botigues i 
entitats de la vila.

Nova nau per a la Brigada
L’Ajuntament ha aprovat el projecte 
d’obres per a la construcció de la 
nova nau de la Brigada Municipal, que 
es farà en un terreny del polígon la 
Flora-Fou. La nau, que tindrà un cost 
de 671.000 euros (subvencionat per 
la Generalitat), ha de permetre que la 
Brigada pugui deixar les seves actuals 
dependències ubicades a l’edifici de 
l’antic escorxador, que no reuneix les 
condicions adients. El regidor Víctor 
Serrano ha assegurat que ara s’ha de 
fer tota la tramitació administrativa 
per a la licitació de les obres, un 
tràmit que pot durar entre dos i tres 
mesos. Per tant, no serà fins ben bé 
la segona meitat del 2009 quan la 
Brigada Municipal, per fi, pugui ocupar 
les noves dependències.

Pla d’acció cultural (PAC)
El dissabte 10 de novembre prop d’un 
centenar de persones van participar 
en la jornada de participació per a 
l’elaboració del Pla d’acció cultural, que 
hauria d’estar enllestit a mitjan gener 
del 2009. Algunes de les propostes 
que van sortir en els diferents grups 
de treball, van ser millorar la difusió 
de tot allò que es fa al poble, acostar 
la cultura a la societat i a les escoles, 
fomentar la relació i la coordinació 
entre les entitats locals, aprofitar 
millor les infraestructures culturals, i 
fer més atractiva l’oferta cultural de la 
vila. Aquesta jornada es va organitzar 
al voltant de tres taules de debat: 
Formació i creació, Accés a la cultura i 
Equipaments i entitats. En cada taula 
es va generar un debat i una pluja 
de propostes, que després van ser 
resumides en el plenari final celebrat a 
l’auditori pels membres de la Comissió 
Ciutadana constituïda per liderar tot el 
procés. El resum de les propostes de 
cada grup de debat es pot consultar a 
la web municipal.

Orquesta Simfònica del Vallès  Foto: OSV
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Correu
Que nostres cants siguin 
instruments de pau
L’Escolania i el Cor Jove d’Olesa de 
Montserrat desitja a les persones 
d’Olesa que passin un bon Nadal i els 
convida al concert de Nadal que tindrà 
lloc a la Parròquia Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat el dia 21 de desembre 
a les 6 de la tarda.
Escolania

Qui no té padrins o família 
no es bateja
Com podré explicar la situació d’un 
pobre home sense família que vetlli 
per ell i que està al Sagrat Cor de 
Martorell des del mes d’agost de 2007 i 
que som al mes de desembre de 2008 
i encara no se li ha trobat lloc a cap 
residència del poble d’Olesa? Perquè 
com que només vetllen per ell quatre 
veïnes i no se les escolta ningú...
Aquest senyor és viudo i té dos fills que 
no estan bé, si estiguessin bé suposem 
que es preocuparien pel seu pare (...o 
no). Hem anat a les assistentes socials, 
que és el que correspon fer en aquests 
casos, però ens diuen que elles fan 
tot el que poden, que han presentat 
els papers per a la Residència Nostra 
Senyora de Montserrat, no una sinó 
dues o tres vegades, però no hi ha 
res a fer. Resulta que aquí a Olesa si 
ets estranger tens més privilegis que 
si ets fill del poble. La cara em cauria 
de vergonya de pensar si algú de la 
meva família es trobés així i no hi ha 
ningú que mogui un sol dit per res, 
si no interessa. De caritat cristiana 
no n’hi ha i amb això no vull dir que 
hagués d’entrar de franc, perquè 
aquest senyor s’ho pot pagar, ja que 
ell té una paga i algun immoble, però 
com que, a més a més, té la malaltia 
de moda, o sigui, demència o el que 
li vulguin dir, és un apestat. Desitjo a 
tots aquests que remenen les cireres, 
aquests concretament que ara són 
a dalt, i potser demà seran a sota i 

recordaran algun dia quan no tinguin 
una mà amb qui agafar-se, els desitjo 
de tot cor que també s’hi trobin.
Hi ha tres o quatre residències al poble 
d’Olesa, no creuen que en tot aquest 
temps no hi ha hagut algun lloc per 
fer-lo entrar?
M.G.B i veïnes
DNI: 39.122.476M

Fum, fum, fum
Era 1 de novembre, Tots Sants, passava 
pel carrer Lluís Puigjaner i, què vaig 
veure? Oh! Nadal ja ha arribat!!! Tot 
el carrer il·luminat pels llums de Nadal 
cargolats a la majoria de fanals del 
carrer ! Increïble: aquest any Nadal ha 
arribat abans d’hora!! Tot just estem 
celebrant la Castanyada i ja tenim els 
carrers il·luminats! Però què?, ens 
hem tornat bojos? Cada any encenen 
els llums de Nadal del poble abans 
sense tenir en compte l’electricitat 
que és malgastada durant tot aquest 
mes! Mentre nosaltres a casa nostra 

intentem encendre el mínim de llums 
possibles, no oblidar d’apagar-los quan 
no els fem servir, assegurar-nos que 
no en queda cap d’encès quan marxem 
o anem a dormir... Pensem-hi... Estem 
perdent el sentit de Nadal. No calen 
els llums encesos un mes i mig abans 
per gaudir-ne. Atentament, 
E.G.P., una veïna de les Planes

Cada dia
Martes 14, miércoles 15, jueves 16, 
viernes 17, fin de semana, lunes 20, 
martes 21, miércoles 22, jueves 23, 
viernes 24, fin de semana y recién el 
lunes 27 de octubre, el encargado de 
barrer mi calle se dignó a pasar. Me 
he despertado temprano para ver si 
pasaba varios días y no lo he visto. 
¿Algún vecino o alguna autoridad lo 
ha visto? Vivo en la calle Argelines a 
la altura de los semáforos.
Maria G.L.

Les tres pubilles
Som les tres olesanes que mai 
hem arribat a ser pubilles. Com bé 
recordaran els lectors i lectores del 
08640, fa un parell de mesos vam 
enviar una carta demanant la supressió 
de la secció “la pubilla del mes”. En 
vistes de l’èxit obtingut, fem una crida 
pública: dones d’Olesa que mai sereu 
pubilles (per gordes, cel·lulítiques, 
peludes i grans), us animem a sumar-
vos a la nostra reivindicació. Ara que 
tothom es mobilitza, aprofitem l’esperit 
reivindicatiu dels temps que corren i 

fem sentir la nostra veu: diguem NO 
a la pubilla del mes!
I ara que ve Nadal, deixem-nos de 
manies i gaudim dels torrons, les 
neules i els “mantecaus”. Bones festes 
i bon profit!
Tres dones que mai arribarem a ser 
pubilles

Acaima
Acaima quiere desear a todos los 
olesanos y olesanas muchas felicidades 
y principalmente a todos los socios 
y aquellas personas que ayudan a 
los gatos urbanos. Que el año que 
viene venga con mucha paz. En estas 
fiestas, en nuestra lista de regalos, 
hagamos felices a nuestros animales, 
adoptándolos. ¡Buenas fiestas!
Acaima

La història del punt de llibre. 
II part
Al segle XIX, la revolució industrial i 
l’invent de la cromolitografia per a la 
impressió van fer possible la producció 
de punts de llibre en grans quantitats. 
Es van començar a editar per fer 
propaganda de les editorials, o com 
a reclam publicitari... de farmàcies, 
companyies d’assegurances, etc. Amb 
l’escolarització de més capes socials, 
van augmentar els lectors i es van 
fer servir més punts. En aquest segle 
van sortir els punts de seda teixits a 
màquina. És un regal perfecte com a 
novetat. També surten uns punts súper 
forts (cartrons premsats) amb forma 

L'Escolania i el Cor Jove d'Olesa  Foto: Ester Sampietro
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Correu (cont.)
de ganivet que tenen dues funcions: 
obrir els fulls dels llibres que estan 
enganxats i fer de punt de llibre. A 
Catalunya, en la dècada 1920-1930, 
en surt un amb propaganda de la 
colònia Myrurgia (Llibreria Catalana de 
Barcelona). Bones festes a tothom!
Elvira Cassi

Maxi Dia %
Soy vecino de Los Closos y mi queja 
es para las personas responsables del 
supermercado Maxi Dia, pues en el 
pasillo que hay por la parte de atrás, 
donde muchas personas pasamos para 
ir a comprar, a las cinco de la tarde no 
se ve ni torta y todo con peligro para los 
compradores. ¿Costaría mucho poner 
un fluorescente en este sitio? Olvidé 
decir que el pavimento la mayoría de 
las veces, es deplorable y en ciertas 
partes tiene agujeros. Gracias.
Antonio C.S.

Que no vuelva a ocurrir
El motivo de este escrito es hacer 
pública mi queja hacia las autoridades 
responsables de la seguridad y 
protección, ineficaces en este caso, 
que ejercen en este municipio. El 
suceso es el siguiente. Mi hijo de 
seis años de edad fue brutalmente 
agredido por un perro pastor alemán el 
pasado 17 de agosto. Dicho animal iba 
atado con la correa de su dueño, quien 
se encontraba en la Rambla Catalunya 
de Olesa, comprado un kebab en un 
establecimiento a la altura del número 
52 de dicha calle. Mi hijo, al que como 
a la mayoría de los niños le llaman la 
atención los animales, se acercó al 
dueño preguntando cómo se llamaba 
el perro, si mordía y si lo podía tocar 
(nunca hubiera tocado a un perro si 
el dueño dice que puede morder, es 
un hecho más que comprobado por 
mí en otras ocasiones). El propietario 
del animal le dijo que podía tocarlo ya 
que no mordía. Fue ponerle la mano 
sobre la cabeza para acariciarlo y el 
perro (o “fiera” mejor dicho) le atacó 
salvajemente, hiriéndole de gravedad 

sobre los ojos, la frente, la nariz, el 
rostro y se comió media oreja de mi 
niño. Por suerte no le alcanzó el cuello, 
tuvo una de las múltiples heridas a 
pocos milímetros de la yugular, los 
ojos los salvó de milagro, le tuvieron 
que dar unos diez y quince puntos 
de sutura en cada párpado inferior y 
le sangraba de dentro de uno de los 
dos ojos ya que la incisión afectó al 
lagrimal. Afortunadamente conserva 
la visión. Tuvo que ser sometido a 
injertos de su propia piel procedente 
de la zona inguinal y pasar por tres 
anestesias generales durante su 
ingreso en el hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, que duró 9 días. 
Todavía deberán hacerle una nueva 
operación de auto-injerto procedente 
de cartílago de su propia costilla, 
cuando el niño cumpla diez años, 
para reconstruir el trozo que le falta 
a la oreja.
He solicitado al juez que se tomasen 
unas medidas cautelares urgentes 
hasta que se lleve a cabo el juicio 
(ya se sabe que no es inmediato) 
para que se sacrifique a dicho 
animal y para que esto no vuelva a 
repetirse. En el juzgado se me remite 
a Sanidad. Hablo con Sanidad y me 
remiten a la Policía. La Policía Local 
me vuelve a remitir al juez, ya que 
dicen que necesitan una orden de 
Su Señoría para poner en práctica 
el sacrificio de un animal. Vuelvo al 
juzgado de Martorell y dicen que la 
actuación que pido no es competencia 
del juez, sino del Ayuntamiento 
responsable de cada municipio. Me 
dirijo a la Alcaldía, y el alcalde señor 
Jaume Monné no se encontraba 
presente por estar disfrutando de 
sus vacaciones estivales, así que 
hablo con su secretaria, poniendo de 
manifiesto lo sucedido y añadiendo 
además que parece que en este caso 
se estén cubriendo las espaldas ya 
que el propietario del animal trabajo 
dentro del Ayuntamiento. Esa misma 
tarde me llama por teléfono el 
Alcalde expresando su pesar por lo 

sucedido, etc., etc., y añadiendo que 
se ha cumplido en todo momento 
el protocolo establecido en estos 
casos, refiriéndose a que se habían 
presentado los papeles que acreditan 
que el perro estaba vacunado. Yo 
le dije que personalmente no los 
había visto y que si es posible, se me 
enseñasen dichos certificados, a lo que 
me responde el señor Monné que no es 
posible. Yo, sorprendida e indignada, le 
digo si él es capaz de asegurarme con 
su palabra que esos papeles han sido 
presentados en el Ayuntamiento, a lo 
que responde que en esos momentos 
no los había visto por encontrarse 
de vacaciones, pero que esa misma 
tarde haría por verlos personalmente 
y me llamaría para asegurarme que 
existían. No recibí su llamada y desde 
agosto hasta ahora, no he vuelto a 
tener más noticias de él.
El perro sigue paseando con su dueño 
y sin bozal y yo me pregunto quién 
será responsable si este perro un día 
se escapa de la correa, ya que yendo 
atado por su dueño casi mató a mi 
hijo, no quiero ni imaginar lo que 
podría hacer si un día se le suelta la 
correa yendo sin bozal.
El sargento de la Policía Local no 
entendía porqué solicitaba el sacrificio 
del animal, ni entendía porqué yo 
lo consideraba un animal violento 
y agresivo, ya que según parece 
sólo lo hizo una vez. ¿Es necesario 
esperar a una segunda vez? Dios no 
lo quiera, pero si volviera a suceder 
algo así, serán responsables todos 
los organismos competentes a los 
que he puesto en conocimiento de la 
situación y no han tomado medidas 
para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos de esta población.
Sara Aparicio Barrero

Impuestos
En el pasado número del 08640 
pudimos ver como el Ayuntamiento 
hizo gala de su potestad de subir 
los impuestos bajo el pretexto 
de que también suben los costes 
energéticos, sueldos, etcétera. No 
estoy en contra de esta medida si 
se correspondiera al límite marcado 
por el IPC, y si viniera acompañada 
de unos verdaderos servicios hacia 
el ciudadano. Debemos entender 
además que los ayuntamientos no 
deben depender de los ingresos que 
les aportan las promotoras ya que 
éste es un sistema de financiación 
insostenible que ya ha caducado. 
Lo lamentable del Ayuntamiento de 
Olesa es que cuando ha recibido este 

tipo de ingresos no lo ha repercutido 
en mejorar el aspecto de nuestro 
pueblo; lo que me hace pensar que 
aunque ahora suban los impuestos 
las cosas seguirán exactamente 
igual; y si comparamos la progresión 
de Olesa con la de cualquier pueblo 
de alrededor nos daremos cuenta que 
aquí pasa algo, muy, muy, grave.
Por si los señores del Ayuntamiento 
no se han dado aún cuenta de lo 
que sucede, les invito a que visiten 
la calle Alfons Sala (más bien propia 
de un territorio comanche), el Parc 
de l’Estatut (recién hecho y ya 
abandonado); y el sinfín de calles sin 
adoquinar, sucias, con coches encima 
de las aceras, sin papeleras, y con 
parches, que componen el pueblo de 
Olesa. Y por supuesto no hablemos del 
servicio de la Policía Local. ¡No tiene 
desperdicio! Señores, ¿han visitado el 
polideportivo de Abrera?, ¿han visitado 
las calles de Esparraguera?, ¿qué 
hacen los habitantes de estos pueblos 
para tener estas infraestructuras que 
distan a años luz de las nuestras? 
¿Dónde está el dinero que pagamos?
Jordi Acevedo, vecino del carrer Alfons 
Sala

Mines antipersones
Després d’haver comentat molt a 
classe el tema de les mines i d’escoltar 
un tutor que, des del meu punt de 
vista, té una manera molt diferent 
d’enfocar aquest tema, o més ben 
dit, injustícia, m’animo a alçar la 
veu. Quan parlem de les mines ens 
trobem davant d’una injustícia. Des 
del punt de vista d’un ciutadà d’un 
país desenvolupat, aquest és un tema 
subterrani. Les mines són uns éssers 
invisibles i covards. Són allà, però és 
com si no hi fossin, s’amaguen, i en el 
fons no són prou valentes per donar 
la cara. Només es mostren en el cos 
de una persona, que s’ha passat la 
majoria dels dies de la seva vida amb 
la impotència de no saber on trepitjar, 
on anar, ni tan sols com defensar-se. 
O en un nen, un nen que en el fons és 
un adult, algú a qui la innocència ha 
abandonat, igual que l’ha abandonat 
la seva cama quan feia una cosa tan 
inofensiva com jugar a futbol.
Sí, això ho escriu algú que avui té la 
sort d’estar asseguda en una cadira a 
l’última fila de la classe, i que no ha 
hagut de patir aquest horror. Ni tan 
sols em puc posar en el lloc d’aquestes 
persones, a qui d’alguna manera els 
han robat la llibertat, perquè l’abisme 
del seu dolor deu ser immens. Ells 
són víctimes, però alhora i, sobretot, 

Els llums de Nadal al carrer Lluís Puigjaner  Foto: Jordi Monton

Nen agredit per un gos  Foto: Família Aparicio Barrero
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supervivents. Però dins meu, hi ha una 
cosa que em diu que mai es cansaran 
de tenir esperança, de desitjar que 
això acabi, que algú, per molt petita 
que sigui la posició d’aquest algú en 
el món, digui NO a les mines i aixequi 
la veu.
És el que hem de fer nosaltres. A 
la societat hi ha una multitud de 
problemes i sempre en donem la 
culpa al poder, als altres; hauríem 
de reflexionar i arribar a la conclusió 
que res podrà destruir la humanitat, 
tan sols ella mateixa, i que nosaltres 
també tenim poder, que és nostra la 
feina de fer que el món en què vivim 
sigui just i tolerant, que les mines 
surtin de la terra on estan enterrades 
i desapareguin per sempre més.
Jo dic “prou” a la por d’aquesta 
gent, i dic “sí” a una vida tranquil·la. 
També dono suport plenament a un 
futur sense mines, i que, un dia, el 
mapa que hi ha a classe on indica el 
nombre de mines al món quedi buit. 
Per anar en aquesta direcció i lluitar 
per què això desaparegui, necessito 
que vosaltres penseu el mateix.
Núria Bofarull

Resposta
En el darrer número del periòdic 08640 
van aparèixer diversos articles d’opinió 
relatius a actuacions de la Policia Local 
sota el títol “Correus contra la policia”, 
als quals considerem del tot necessari 
donar una resposta. En primer lloc i, 
envers la fotografia publicada del 
vehicle policial estacionat en una 
zona d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda, de la qual 
desconeixem el dia en què es va fer, 
hem revisat les possibles causes de 
l’estacionament i, en aquest cas, 
intentar justificar-ho ben bé seria 
faltar a la veritat, atès que no s’ha 
detectat cap servei que motivés 
l’estacionament indegut. Per aquest 
motiu, s’han pres les mesures adients 
perquè aquest fet aïllat, i altres 
semblants, no es tornin a produir, ja 
que desdiuen els nombrosos i bons 
serveis que duu a terme diàriament 
el col·lectiu del cos.
Tot i així, i sense que això pretengui 
justificar aquell comportament 
indegut, cal comentar que el vehicle 
policial és un vehicle del poble, en 
funcions de servei d’urgència, i que 
sempre ha de ser en el lloc més proper 
on es trobin els agents fent el servei, 
sense que això generi un perill, i per 
això no és gens d’estranyar que tot 
sovint el puguem veure aturat o 
estacionat en llocs on no ho poden 
fer altres usuaris, més encara quan 
es tracta de donar resposta a alguna 
urgència que es pugui produir. 
Una altra queixa plantejada era 
relativa al soroll provocat per una 
festa al carrer. En aquest cas cal aclarir 
que, tot i la seva voluntat de servei 
als ciutadans, la Policia Local no pot 
actuar contra una festa autoritzada 
per l’Ajuntament i encara menys 
aturar-la abans de l’hora de finalització 
permesa. De vegades, és difícil fer 
conviure els drets dels joves a l’oci i 
els drets dels veïns al descans. 
La darrera queixa plantejada al número 
de novembre estava relacionada amb 
la multa de trànsit a una ciutadana 
que deia tenir el vehicle identificat 
amb una targeta de minusvàlid. En 
aquest sentit, cal informar tots els 
lectors, sense posar en dubte el que 
planteja la veïna afectada, que durant 
els últims mesos hem detectat una 
gran quantitat d’usos fraudulents de 
targetes d’identificació de vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda, com 

ara fotocòpies, falsificacions i targetes 
que no es corresponien amb cap dels 
usuaris del vehicle. És per això que 
s’ha procedit a sancionar tots aquells 
vehicles amb identificacions que 
puguin generar sospites en aquest 
sentit. Dit això, podem acceptar que, 
en algun cas, l’agent denunciant 
hagi pogut cometre un error; per a 
aquests casos hi ha la possibilitat de 
presentar un recurs contra la multa 
només omplint un model d’instància 
a les dependències de l’Ajuntament 
o de la Policia Local. Els puc ben 
assegurar que aquests recursos 
s’estudien i es responen sempre. De 
vegades estimant-los i anul·lant les 
multes, de vegades desestimant-los 
i mantenint-les, perquè en moltes 
ocasions, tot i que es presentin els 
recursos, la infracció s’ha produït i, 
per tant, correspon aplicar una sanció 
administrativa. 
Amb absolut respecte a la llibertat 
d’expressió i opinió, sense la més 
mínima intenció de qüestionar cap dels 
escrits, sí que voldria comentar que les 
queixes dels ciutadans, tinguin o no 
més fonament o raó, són ateses com 
els correspon en cada cas, tant pel 
regidor de Seguretat Ciutadana, com 
per la Prefectura i els comandaments 
de la Policia Local; considerant-les 
sempre amb especial interès, atès 
que aquestes queixes denoten les 
“sensacions” dels nostres  ciutadans 
envers el treball i qualitat de servei 
de tot el personal de la Policia Local. 
En aquest sentit, sempre hem estat 
oberts a la ciutadania per atendre 
les queixes formulades i donar la 
informació necessària o una resposta. 
Cal aclarir, però, que cap dels veïns 
que va adreçar els seus escrits a 
aquest periòdic ha sol·licitat encara 
una reunió amb els comandaments 
de la Policia Local o amb el regidor 
responsable per tal de plantejar 
aquests problemes i buscar-hi una 
solució. En aquest sentit, continuem 
estant a disposició d’ells i de la resta 
de veïns amb queixes per tal de 

tractar-los i buscar-hi solucions.
Per finalitzar, vull afegir que, tot i 
que segurament el que més destaca 
és el comportament erroni que en 
algun moment s’hagi pogut produir 
per part de la Policia Local i que són 
aquests els que més transcendeixen, 
el cert és que la Policia Local d’Olesa 
-la vostra policia-fa infinitat de treballs 
diàriament, més o menys visibles, 
que garanteixin la tranquil·litat, la 
convivència cívica, l’ordre i la seguretat 
de què gaudeix Olesa en l’actualitat i 
que es reflecteix en les estadístiques 
sobre seguretat que ens situen com un 
dels pobles més segurs de la comarca 
del Baix Llobregat. 
Víctor Serrano
Tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Governació
Ajuntament d’Olesa de Montserrat 

Ordenances fiscals
El Sindicat Unió Sindical Obrera de 
Catalunya (USOC), com a entitat 
social que copsa de forma molt 
directa la situació econòmica i 
laboral dels treballadors d’Olesa, 
davant la Regidoria d’Hisenda 
Municipal compareix i, mitjançant 
el present escrit, manifesta: la seva 
disconformitat amb la proposta  inicial 
d’increments superiors a l’IPC previst, 
així com amb la creació de noves taxes, 
segons s’entén de les Ordenances 
fiscals per a 2009, aprovades en 
el Ple del mes d’octubre. Aquesta 
disconformitat la manifestem basant-
nos en els següents fets: 1) Entenem 
que l’Ajuntament no ha valorat la 
situació de penúria econòmica en què 
es troben moltes famílies del nostre 
municipi, afectades per la greu crisi 
que estem vivint, i que està provocant 
la pèrdua de llocs de treball, en un 
percentatge que, malauradament, 
s’incrementa a passes gegantines 
setmana rere setmana. 2) Creiem 
que la responsabilitat política dels 
càrrecs per al qual han estat elegits 
els membres de l’equip de Govern 
Municipal, els obliga, en la situació 

actual, a iniciar un període on ha de 
reajustar i contenir la despesa, i no a 
imposar increments desorbitats o crear 
noves taxes. 3) En la nostra opinió, el 
reajustament i contenció de despesa 
ha de començar per la revisió urgent 
de la utilitat i eficàcia de determinats 
càrrecs, de relativament nova 
creació, que suposa una excessiva 
despesa de salaris, que és clar que 
no tenen cap relació ni comparació 
amb els de la resta de personal, tant 
laboral com funcionari, acollits al 
conveni corresponent. 4) Estem en el 
convenciment que aquesta manca de 
contenció per part de l’Ajuntament, 
derivarà a portar més perjudici a 
famílies d’Olesa, que ja estan patint la 
reducció d’ingressos per la disminució 
o fins i tot la pèrdua  de salaris.
Davant l’exposat a la Regidoria 
d’Hisenda Municipal, sol·licitem que 
admeti aquest escrit, valori la realitat 
que s’hi reflecteix, i s’avingui a 
considerar en les Ordenances fiscals 
per a 2009 la nul·litat de l’acord de 
crear noves taxes i que qualsevol 
increment que s’apliqui als impostos 
ja existents en aquest municipi, no 
sigui superior a l’IPC previst per a 
Catalunya, atenent i considerant 
d’aquesta forma la situació límit en 
què es trobarien moltes famílies 
d’Olesa, si l’Ajuntament permet que 
els números passin per davant de les 
persones.
Mari Carmen Gómez García
Responsable d’Economia i Finances de 
la Unió Comarcal
Olesa, 2 de novembre de 2008

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 
publicar-les i resumir-les si és necessari. 
S’han d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, 
a/e: periodic08640@hotmail.com

Agents locals en acció  Foto: Jordi Monton
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La pubilla del desembre

08640

Jordi Monton

Chanel Terrero és cubana però va venir a viure aquí quan tenia quatre anys. 
Des dels 9 anys que no ha parat de ballar. La seva passió és la dansa, ja sigui 
contemporània, clàssic, claqué, jazz o hip hop. Estudia dansa i interpretació, i 
treballa com a professora a l’acadèmia de dansa de Jeni Poquet. Ha participat 
al musical “Mortadelo i Filemón”, en espots publicitaris i en infinitat de càstings. 
Actualment és finalista a les proves per al musical del “Rei Lleó” de propera 
estrena a Espanya. Aquesta morena d’ulls negres i encantador somriure, que 
viu amb els seus pares i la seva germana a la zona de la Riera, té molt clar 
el seu futur: ballar i cantar dalt d’un escenari. Molta sort!

ALQUILER                     ALQUILER                         VENTA                        ALQUILER

PISO
SEMINUEVO
AMUEBLADO

60 m/2

LOCAL 73 m/2
EQUIPADO

TERRAZA 57 m/2

EN LA MEJOR ZONA
CLOSSOS 

 PARKING
PARA COCHE

PEQUEÑO
CENTRO PUEBLO

 PISO
REFORMADO

2 HABITACIONES
MUCHA LUZ

Buen precio                                                            Económico                       600.000 €
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La pregunta

Foto: 08640

Per què s’han encès els llums de Nadal al poble a 
principis d’octubre?

La instal·lació de tots els llums 
comporta una feina que dura 
bastantes setmanes i l’ordre 
que es va donar, per tal 
d’evitar hores extres de darrera 
hora, va ser la d’instal·lar els 
llums de Nadal amb temps 
suficient. Molts dels llums de 
Nadal van connectats a la 
xarxa d’enllumenat públic. 
Això significa que hi ha dos 
processos: el primer, la seva 
instal·lació física i el segon, la 
seva connexió. Si es procedeix 
a efectuar els dos processos 
per separat significa que els 
treballadors de la Brigada 
Municipal han de passar dues 
vegades pels mateixos llocs, 
primer per a la instal·lació i 
després per a la seva connexió. 
L’any passat es van començar 
a substituir les bombetes 
habituals per uns llums que es 
diuen LEDs, el consum dels quals 
és infinitament inferior al d’una 
bombeta, i valorant aquesta 
circumstància es va decidir 
efectuar els dos processos a la 
vegada, ja que era més costós 
fer dos processos d’instal·lació 
i connexió que deixar aquests 
LEDs encesos des de la seva 
instal·lació.
Fins el 12 de desembre estarà en funcionament tan sols un 28,2% dels llums 
de Nadal. A partir d’aquesta data, es connectaran tots els llums.

Juan José Fernández Martín-Corral 
Regidor de Via Pública

08640
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L’agenda del desembre'08 i del gener'09
Desembre
Fins al 14 de desembre
Exposició d’olis “Paisatges de Catalunya” de Salvador Batalla. A la 
Casa de Cultura. Organitza: Regidoria de Cultura i Ajuntament.

Fins al 21 de desembre
Exposició “La nova cultura de l’aigua”. Al local de la Comunitat Mi-
nera Olesana, organitzada per la Diputació de Barcelona amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Olesa.

Fins al 23 de desembre
Concurs de pessebres casolans. Organitza: CAU.

Fins a l’11 de gener
Tradicional Quinto, a la UEC Olesa.

Diumenge 7
Tradicional Concert de Nadal amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18.30 
h, al teatre El Casal.

Dilluns 8
Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 12 h, a la plaça 
de la Sardana. Organitzada per la Comunitat Minera Olesana, amb 
motiu dels 140 anys de la seva fundació.

Dimecres 10
Taller de Nadal, organitzat per la Biblioteca. A les 17.30 h., a la 
Biblioteca.

Divendres 12
Club de Lectura: La casa dels esperits, d’Isabel Allende. A les 18.30 
h, a la Biblioteca.

Dissabte 13
Assemblea General Extraordinària de la Comunitat Minera Olesana. 
A les 16.30 h, al c/ Alfons Sala, 42.

Inauguració de l’exposició de pintura de Joan Dalmases Segura. A 
les 19.30 h, a l’Espai d’Art de La Passió.

Diumenge 14
Concert de valsos i danses, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. A 
les 19 h, al Teatre La Passió.

Assemblea General Ordinària, a les 11.30 h, a l’Espai Clar de la seu 
social del Teatre La Passió.

Dimecres 17
Tast de xocolates. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dijous 18
Concert de Nadal, organitzat per l’Escola Municipal de Música. A les 
19 h, a la Parròquia Santa Maria.

Divendres 19
Clausura de l’exposició “La nova cultura de l’aigua” i xerrada “La salut 
del Llobregat: l’impacte del residus de les mines de sal a la gestió 
de l’aigua”. A la Comunitat Minera Olesana.

Hora del conte: La ratolina Maisy. A les 18 h, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició de diorames i pessebre. Cantata a càrrec 
dels alumnes de l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, a la Casa 
de Cultura. Organitza: Associació de Pessebristes d’Olesa.

Dissabte 20
Concert de gospel. A les 20 h, a la Parròquia Santa Maria. Organitza: 
Amics de l’Orgue i de les Arts.

Diumenge 21
Concert de Nadal. A les 18.30 h, a la Parròquia Santa Maria. 
Organitza: Escolania i Cor Jove de la Parròquia.

Pujada del Pessebre a la Creu de Saba. A les 8 h, al local de la UEC 
Olesa. Organitza: UEC Olesa.

Teatre: Els pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal. Organitza: 
El Casal.

Dimecres 24
Missa del Gall. A les 24 h, a la Parròquia Santa Maria. Organitza: 
Escolania i Cor Jove de la Parròquia.

Dijous 25
Teatre: Els pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal. Organitza: 
El Casal.

Divendres 26
Missa de Sant Esteve. A les 12 h, a la Parròquia Santa Maria. Orga-
nitza: Escolania i Cor Jove de la Parròquia.

“Caga Tió!” A les 12 h, a la UEC. 

Diumenge 28
Escena 3 Teatre, amb l’obra Germanes. A les 19 h, al Teatre La 
Passió.

Dilluns 29
Escena 3 Teatre: Amos Moses (country rock) i First Take Blues Band. 
A les 24 h, a la sala polivalent del teatre El Casal.


