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Agenda
Dia de la Dona: cinema, 
xerrades i actes

Esport olesà
Campions en atletisme 
i tennis

Correu
El que pasa el mal rato 
es el ciudadano que 
no puede defenderse 
ante el atropello de un 
agente de la autoridad
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La columna
Hi ha hagut un triple 
assassinat: han matat 
el sentit comú, el 
civisme i l’educació

Forta inversió en obra pública

La Passió, un any més!
El diumenge 1 de març comença la temporada 2009 de La Passió 
a Olesa. Raül Díaz debuta com a director, amb noves incorpora-
cions d’actors. El primer acte presenta les principals novetats, ja 
que al pròleg es recuperen els profetes com a figura coral i també 
es reprèn el cant del “Glòria” que serà interpretat a capella i en 
directe per un alumne de l’Escola de Música. Es potencia la figura 
de Maria Magdalena, el quadre de Joana de Cusa serà més llarg 
i s’estrena una nova coreografia per a les ballarines del convit 
de Simó. 

(vegeu Agenda)

Futura entrada sud d'Olesa   Foto: Ajuntament

El Fons Estatal d’Inversió Local destinarà durant aquest any gairebé 4 milions d’euros 
a Olesa per a l’execució de 21 projectes d’obra pública, que comprendrà millora de 
carrers, voreres, clavegueram, jardins, espais públics i enllumenat, creació d’espais 
d’aparcament gratuït i 
actuacions en prevenció 
d’incendis. Les obres han 
d’estar finalitzades el 31 
de desembre i s’ocuparan 
252 nous llocs de treball. 
Històriques reivindicacions 
dels olesans poden fer-se 
realitat. Entre elles, millores 
i urbanitzacions a l’entrada 
sud de la vila, a la carretera 
de la Puda, a Sant Bernat, a 
la zona del cementiri vell, al 
Poble Sec, al Parc Municipal 
i a la Plaça de l’Oli. 

(vegeu L’Informatiu)

La Pubilla
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Editorial

Farmàcies de guàrdia  -  Març 2009
diumenge, 1 - BERENGUER
dilluns, 2 - LEY
dimarts, 3 - MATAS
dimecres, 4 - ABELEIRA
dijous, 5 - ALAVEDRA
divendres, 6 - BARGALLÓ
dissabte, 7 - BERENGUER
diumenge, 8 - LEY
dilluns, 9 - MATAS
dimarts, 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

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

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

Autoretrat de Josep Quer Foto: J.Q.
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Exposició 
El proper divendres 13, a les 20 h, l’ar-
tista olesà Josep Quer inaugurarà una 
exposició amb un recull antològic de la 
seva obra, a la Casa de Cultura. Aquest 
artista de quasi 74 anys és perit tèxtil 
i ha treballat tota la vida com a gerent 
d’una empresa del sector dels serveis. 
Però als 60 anys i com a conseqüència 
d’un accident de trànsit, va descobrir 
la seva passió per l’art i la pintura en 
particular. Va començar a estudiar a 
Barcelona i a l’Escola d’Arts i Oficis, on 
encara participa en alguns cursos.
Josep Quer està casat, té dos fills i 6 
néts, i es defineix com a artista “eclèc-
tic” i rebel, que canvia permanentment 
el llenguatge de les coses que l’inspiren 
per pintar. Un dels seus trets caracte-
rístics és que va a tot arreu amb una 
cigarreta a la boca. Va deixar de fumar, 
ara fa 24 anys, però mai no ha abando-
nat el costum d’anar amb la cigarreta a 
la mà o a la boca. És fill d’Olesa i s’ha de 
destacar la seva trajectòria com a actor 
(al Casal de jove i a La Passió tota la 
vida) i la seva dedicació a la Residència 
Santa Oliva, a la qual està vinculat des 
de fa molts anys.

TET
El programa TET ha editat un llibre 
divulgatiu anomenat “El Territori: un 
viatge d’oportunitats”, en que es recull 
el treball realitzat al llarg del curs pas-
sat amb els alumnes de quart d’ESO del 
IES Daniel Blanxart, IES Creu de Saba 
i les Escolàpies. El llibre serà repartit 
pels diferents centres educatius del 
municipi, i en ell es recull, a mode de 

memòria, el treball realitzat al llarg 
del curs passat. Recordem que des 
del TET es facilita informació sobre les 
oportunitats que ofereix el mon laboral 
de l’entorn d’Olesa, els recursos per a 
trobar feina, orientacions per a decidir 
la professió que va amb el jove i també 
com aconseguir una feina. 

Francesc Macià
L’Ajuntament s’ha fet amb la titularitat 
de l’avinguda Francesc Macià, segons 
ha explicat l’alcalde, Jaume Monné. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament ja no 
dependrà de la Generalitat per a decidir 
qualsevol actuació en aquest vial, encara 
que això suposa que els costos de les 

intervencions en aquest tram vagin a 
càrrec del municipi. Monné ha destacat 
que qualsevol intervenció de gran enver-
gadura en aquest carrer no serà possible 
durant aquest mandat.

Inversió local
L’Equip de Govern olesà va informar que 
el Ministeri d’Administracions Públiques 
ha aprovat 20 dels 21 projectes dins 
del Fons Estatal d’Inversió Local amb 
un total de quatre milions d’euros per 
invertir en obres a la vila. Ja s’ha donat 
el vistiplau a l’arranjament de la zona 
central de la Rambla i del parc del barri 
del Poble Sec, a la construcció de la pista 
d’skate (Cal Mané), l’adequació de zones 
d’aparcament al cementiri vell i al costat 
del Molí de l’Oli, entre d’altres obres. 
L’alcalde, Jaume Monné, ha destacat que 
al llarg d’aquest any també està previst 
construir el nou pavelló del CEIP Sant 
Bernat, el tanatori i la nova nau de la 
Brigada municipal.

Nucli antic
El passat 28 de gener, el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat, Joaquim Nadal, i l’alcalde 
olesà, Jaume Monné, van signar el con-
veni que dóna llum verd al Projecte d’in-
tervenció integral al Nucli Antic d’Olesa, 
amb el qual l’Ajuntament va accedir a les 
subvencions de la cinquena edició de la 
Llei de barris. Aquest projecte suposarà 
una inversió de 8,3 milions d’euros al Nu-
cli Antic, finançats en parts iguals entre 
l’Ajuntament i la Generalitat, i comprèn 
quatre grans eixos d’actuacions: 1) 
Implantació de nous equipaments a Cal 

A l’anterior editorial vam prometre no 
parlar més sobre la crisi i no ho farem. 
Comença el mes de març i els dies 
prometen ser millors, no només aju-
dats per la meteorologia, sinó perquè 
a Olesa també hi ha notícies per ce-
lebrar i tenen a veure amb la cultura. 
Aquest mes comencen les tradicionals 
representacions de La Passió, una obra 
espectacular des de tots els punts de 
vista, que és digne de veure per a qui 
no l’hagi vist mai i de tornar-hi per a 
qui ja la conegui.

Però el cinema a Olesa ha tornat i ho 
ha fet amb força. En aquest cas, és el 
Casal el que ha fet una aposta molt 
forta que necessita comptar amb tot 
el suport del públic. Han realitzat una 
mostra de cinema curt amb gran èxit 
de públic; uns films que no solen veu-
re’s en cartellera, de directors i actors 
sense cartell però amb un gran talent. 
Durant aquest mes es durà a terme la 
1a Mostra de Cinema i Dones i conti-
nuaran amb la programació de cinema 
infantil. I a partir del mes d’abril, co-
mençarà a rodar el Cinema Club, una 
altra proposta molt interessant. De 
cinema, no en faltarà a Olesa!

També durant aquest mes es comme-
mora el Dia Internacional de la Dona i 
estan previstos diferents actes en re-
lació amb aquesta data que serveix, 
un any més, perquè reflexionem 
sobre el paper de la dona a la nostra 
societat.

Una altra de les novetats és la tercera 
edició de la Mostra de les Arts de la 
Paraula, que enguany, com a novetat, 
s’amplia a les poblacions d’Abrera, 
Esparreguera, Olesa i Sant Esteve 
Sesrovires. La proposta d’aquesta edi-
ció, entre el 13 i el 28 de març, manté 
l’aposta per espectacles on la paraula 
sigui la protagonista i on diferents arts 
escèniques (de la cançó al monòleg 
d’humor, passant pels recitals mu-
sicats, les titelles o els concerts) és 
donin la mà. La mostra s’inaugura a 
Olesa el divendres 13 amb l’espectacle 
d’humor del monologuista Dani Pérez, 
amb entrada gratuïta.

Culturalment, el mes de març arrenca 
amb molta força a Olesa. De propos-
tes, n’hi ha i per a tots els gustos. 
Es tracta de participar, de generar, 
de proposar i sobretot de fer: passar 
de la teoria a la pràctica. Perquè amb 
somnis i projectes, però sense el tre-
ball i l’esforç que requereix portar-les 
a terme, les activitats culturals no 
s’assolirien. Felicitem a tots aquests 
somiadors que aposten per la cultura 
i que fan que aquesta s’acosti als di-
ferents públics.
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La pregunta

Alumnes del curs de Monitor/a Sociocultural  Foto: Promoció Econòmica

Rapissa i Cal Puigjaner, per millorar els 
serveis als ciutadans i impulsar noves 
activitats; 2) Millores en l’accessibilitat 
i mobilitat del conjunt del Nucli Antic; 3) 
Millores ambientals, amb la canalització 
de la riera de Can Carreras, i 4) Poten-
ciació de les actuacions de reformes i 
rehabilitacions de l’edificació privada.

Curs
Les alumnes del curs de Monitor/a so-
ciocultural organitzat per l’Ajuntament 
i subvencionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu van 
començar les pràctiques als menjadors 
escolars el passat 19 de febrer, en dife-
rents escoles públiques i privades de la 
vila i d’Esparreguera. Aquest curs està 
adreçat prioritàriament a treballadors/
es en situació d’atur i l’objectiu final és 
la inserció laboral. Les pràctiques con-
tinuaran fins al 16 d’abril.

Nova ràdio
El passat 4 de febrer s’han iniciat les 
obres d’adequació d’uns espais de la 
Casa de Cultura per a la ubicació de les 
noves dependències d’Olesa Ràdio. Les 
noves instal·lacions de l’emissora muni-
cipal tindran  una inversió de 197.387,07 
euros i s’espera que s’acabin cap a l’estiu 
i poden inaugurar-se per a Santa Oliva. 

Als nous espais s’han previst dos estu-
dis, un de continuïtat per a l’emissió en 
directe i un altre de gravació. Els estudis, 
altament insonoritzats, estaran adap-
tats per a les persones amb mobilitat 
reduïda. Les noves instal·lacions també 
inclouen una sala de redacció i una sala 
de reunions.

Curs de monitors
Cal Mané necessita gent a partir de 18 
anys per poder fer el curs a Olesa. Si 
t’agrada treballar en casals d’estiu, co-
lònies, menjadors escolars o fent tallers, 
no dubtis a apuntar-t’hi! Informa-te’n a 
Cal Mané, tel.: 93 778 6976, o a l’a/e: 
aj147.pij@olesam.cat

Conviure
Amb l’objectiu d’educar els infants ole-
sans sobre la diversitat i reduir les di-
ferències socials existents, l’Ajuntament 
ha engegat el projecte “Conviure a la 
Mediterrània”, un projecte d’educació 
per a la pau, el desenvolupament i la 
interculturalitat que es farà a les aules 
de les escoles primàries locals.
Dins d’aquest projecte es proposen un 
total de 12 activitats a dur a terme amb 
cada classe, com són relats de contes, 
jocs i petites dinàmiques de grup per fer 
pensar, espectacles de titelles, tallers de 

fabricació i manipulació de titelles, un 
teatre fòrum, una pluja d’idees i petits 
debats i jocs de taula de rol. El projecte 
finalitzarà al mes de maig.

Hi ha temps
El 30 d’abril serà l’últim dia per sol·licitar 
bonificacions a la taxa d’escombraries 
d’Olesa, que aquest any costarà 89,46 
euros. Poden sol·licitar-la les famílies 
nombroses i monoparentals, aquelles 
amb rendes baixes, majors de 64 anys, 
famílies amb algun membre discapacitat 
i per ús de la Deixalleria. El tràmit es pot 
fer a l’Ajuntament o a l’Organisme de 
Gestió Tributària, al carrer Obliqua.

Interculturalitat
L’IES Daniel Blanxart ha declarat el 
2008-2009 “Curs de la Interculturalitat 
i els Drets Humans”. Al voltant d’aquests 
eixos s’estan realitzant quotidianament 
diverses activitats pedagògiques, com 
per exemple, la duta a terme el passat 
30 de gener, “Dia Escolar de la No vio-
lència i la Pau”. L’objectiu de la jornada 
va ser donar continuïtat i, alhora, accent 

a l’educació en els valors positius per a 
un bon coneixement de la realitat i per a 
una bona convivència. Les activitats van 
ser de caràcter interdisciplinari: contes 
escenificats per l’alumnat, audiovisuals 
interactius, jocs cooperatius, músiques 
i menjars del món, conferències, ioga i 
expressió plàstica entre d’altres.
Per altra banda, el 10 de febrer, l’IES va 
rebre la visita del presidente de “Justícia 
i Pau”, Arcadi Oliveres, que va oferir una 
clara visió del que està passant al nostre 
planeta, l’anàlisi de les causes i un munt 
d’idees, actuacions i actituds per anar 
fent realitat un món més solidari, soste-
nible i just, no consumista ni brut.

Visita
El passat 27 de gener, l’expresident 
de la Generalitat, Jordi Pujol va oferir 
una conferència-col·loqui a l’IES Daniel 
Blanxart. En un principi, la conferència 
havia de tractar sobre l’època de la re-
pressió franquista a Catalunya, però a la 
pràctica, va ser un resum de la història 
catalana dels darrers 150 anys.
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La gent d’Olesa porta anys es-
perant millores significatives 
als barris. Tots els projectes 
que l’Equip de govern va ex-
plicar que executarà durant 
el 2009 continuaran sent una 
il·lusió o es convertiran en 
realitat?

Per a aquest govern municipal la millo-
ra dels espais públics és una obsessió. 
La diferència amb governs anteriors és 
que durant els dos últims anys ens hem 
dedicat a buscar, demanar i trobar els 
diners necessaris per a aquestes millo-
res llargament esperades pels olesans. 
Encara que tot el que està projectat 
realitzar aquest any no doni resposta 
a totes les demandes de la població, 
crec que farem molt del que Olesa 
necessita.

Víctor Serrano, regidor d’Ordenació i 
Disciplina Urbanística

Foto: 08640
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Pintades a l'Ajuntament   Foto: Jordi Graells

Agradecimiento
El día 5 de febrero a las 15.30 h. mi 
marido se me desplomó en mis brazos 
y tuve que llamar a la Policía Local. 
Necesité la presencia de agentes de 
la policía y una ambulancia y en tres 
minutos los tuve en mi casa. En este 
escrito quiero agradecer a los agentes 
072, 076 y 030, sobre todo la rapidez y 
la buena predisposición demostrada con 
nosotros. Si no hubieran actuado tan 
rápidamente, el final hubiera sido otro. 
Muchísimas gracias.
Pep García i Anna Sánchez

Grafits
Primer de tot vull felicitar-vos pel vostre 
treball, és la millor manera de tenir els 
olesans al dia. A part, us envio una foto 
que vaig fer l’altre dia, més que res per-
què em sembla curiosa i em va sobtar 
que durés tan poc, ja que davant de casa 
meva hi ha hagut la mateixa pintada any 
rere any. Primer vaig pensar que la tapa-
ven perquè era a l’Ajuntament, però vaig 
veure que només havien pintat una part 
de la façana (aquella precisament) i van 
deixar totes les altres pintades intactes. 
Després m’hi vaig fixar i vaig veure que 
potser el motiu que desaparegués tan 
ràpidament va ser que l’element pintat 
era el nostre alcalde en forma de ca-
ricatura aguantant una bossa amb el 
signe del dòlar pintat. No ho sé, potser 
el nostre alcalde s’avergonyeix del seu 
sou o bé no li agrada que la gent ho 
sàpiga. També ho dic per la pintada 
que va ser tapada al mercat, on també 
hi ha pintades des de fa anys i mai les 
han tret. En tot cas, crec que el millor 
que podria fer és incitar a qui l’hagi fet 
que en pinti una d’idèntica a la meva 
façana, així potser sí que, amb els meus 
impostos, taparan les pintades del meu 
carrer. Cordialment,
Jordi Graells

Realment se li pot dir 
“alcalde”?   
Abans de tot m’agradaria presentar-me, 
em dic Jordi Morató Garriga, conductor 
d’autocars a l’empresa Transports Gene-
rals d’Olesa. Com a simple ciutadà (no 
d’Olesa però amb el màxim respecte pel 
vostre poble), em sento amb l’obligació 
de fer públic en aquest escrit la mala 
situació viscuda la tarda del 5 de febrer 
a l’entrada de l’escola Daina Isard (c/ 
Cerdanya), en la qual va ser malaura-
dament protagonista l’alcalde d’aquesta 
població, Jaume Monné.
Perquè tothom tingui una idea concre-
ta de la situació d’aquest carrer, cal dir 
que es tracta d’una via d’un sentit cir-
culatori i d’aparcament amb una zona 
d’uns 40 metres destinada a la càrrega 
i descàrrega de personal escolar. Queda 
únicament l’espai mínim necessari per 
al trànsit de turismes i d’autocars -re-
cordem que es tracta d’una escola i la 

necessitat del servei escolar en aquesta 
via és obligat (aquí ve el problema!!!).
Al meu entendre i pel que han pogut i po-
den observar la resta de veïns de forma 
diària, és que l’organització que mostra 
l’Ajuntament en el sentit de facilitar una 
major indicació viària i de presència de 
policia urbana, en l’inici i finalització de 
l’horari escolar, és totalment nul·la.
El tema més patètic, trist, inversem-
blant... digueu-ho com vulgueu, de tota 
aquesta història i el perquè realment 
en vull fer esment, és l’actitud i com-
portament mostrat pel senyor alcalde 
vers el problema anterior esmentat. El 
fet es produeix aproximadament a les 
16.55 h, quan un autocar de l’empresa 
TGO amb mi com a conductor, arriba a 
l’escola amb la intenció de deixar nens 
i nenes de primària després d’una acti-
vitat extraescolar.
Com que la zona destinada als autocars 
està parcialment ocupada per turismes 
-recordem que no hi ha servei municipal 
per corregir aquest tipus d’infraccions- 
no hi ha més opció que ocupar part de 
la via de baixada, obstaculitzant lògica-
ment la circulació.
La casualitat de la vida comporta que 
en aquesta ocasió (hi ha hagut més 
casos, però sense transcendència, ja 
que l’espera únicament repercuteix en 
10 minuts mal comptats), una de les 
persones afectades fos el senyor Jaume 
Monné, “excel·lentíssim” alcalde d’Olesa 
de Montserrat.
Un cop els nens van ser baixats de l’au-
tocar, la primera situació fora de lloc 
del senyor Monné (i única de tots els 
afectats de la retenció), va ser utilitzar 
de forma excèntrica la botzina del cot-
xe amb què anava, sense prèviament 
observar la situació en què es trobava 
l’autocar.
Posteriorment, al no veure moviment 
d’autocars (acció impossible d’efectuar 
pel mal estacionament dels turismes) 
se’m va dirigir exigint (sense presentar 
cap respecte) la sortida immediata dels 
3 autocars (2 d’ells ja estaven aparcats 
a la zona corresponent de forma cor-
recta), ja que segons paraules textuals 
del senyor Monné, “no podia perdre 15 
minuts ja que tenia feina més important 
a fer”.
La part en la qual em vaig quedar més 
impressionat, va ser quan em va co-
mentar que hauria d’haver parat i deixat 
(recordem-ho, nens de PRIMÀRIA) a la 
placeta del carrer de dalt, concretament 
a uns 70 metres de l’escola.
Bé, com és comprensible, fins a la 
sortida de les 17.10 h no es va poder 
solucionar el problema de l’embús i no 
va ocórrer cap incidència per cap de les 
dues parts. A partir d’aquest punt les 
meves preguntes són:
1) Per què no va donar cap solució co-
herent al problema de la forma que li 
corresponia al càrrec?

2) Per què en moments de queixa no va 
ser avisada la policia local i va informar 
de la incidència?
3) Per què al veure la via obstaculitzada 
no utilitzava el carrer opcional, també de 
sortida, per no agreujar el problema?
Des del meu punt de vista i aprofitant 
la meva presència en el conflicte, he 
intentat plasmar, amb molta fiabilitat, 
comentaris i fets ocorreguts en aquest 
incident.
Jordi Morató Garriga

Comunitat Minera
S’han fet les eleccions de la Comunitat 
Minera Olesana per renovar una part del 
Consell Rector. Felicito les persones que 
han aconseguit els vots necessaris  per 
formar part del Consell Rector. La parti-
cipació en aquesta assemblea electoral 
ha estat important en comparació amb 
d’altres assemblees que cada any se 
celebren, però, si comparem el nombre 
de persones que hi han participat amb 
el nombre de socis que formen part 
d’aquesta gran empresa cooperativa que 
és la CMO, és minsa (vots emesos 475 / 
socis aproximats 9.500 = 5%).
Aquestes eleccions han estat viciades, 
és a dir, s’han utilitzat rumors per des-
prestigiar el grup de candidats del qual 
jo formava part (que es volien vendre 
la CMO a Aigües Ter Llobregat, etc. ), 
i especialment missatges de descrèdit  
per fer fora l’adjunt a Gerència, Sebastià 
Vila (futur gerent en substitució del que 
hi havia en aquell moment i que havia 
manifestat al Consell Rector el seu in-
terès de jubilar-se per presentar-se al 
Consell Rector), utilitzant arguments de 
descrèdit personal. Durant els 8 anys 

que va ser president del Consell Rector 
ha demostrat un saber fer que en els 3, 
4 anys últims, ha situat la CMO amb més 
solvència econòmica i beneficis òptims 
dels últims 20 anys. Aquestes raons, 
entre d’altres, han aconseguit aquesta 
gran participació que han fet possible el 
nou Consell Rector. Aquest nou Consell 
haurà de prendre decisions importants 
per fer possible un millor futur per a la 
CMO.
Les 12 persones que ens presentàvem 
coordinades amb un programa conjunt 
de futur per a la CMO, no vàrem tenir 
la confiança de la majoria de persones 
que van anar a votar. Però el mateix dia 
de les votacions, ja es veia la necessitat 
d’aplicar un dels punts del nostre pro-
grama: actualitzar els Estatus amb con-
cordança amb la Llei de cooperatives, i 
elaborar un Reglament electoral. És prou 
clar que una entitat que compta amb 
prop de 10.000 socis, s’ha de regular i 
facilitar la participació i de les eleccions. 
Ens podem imaginar que en lloc d’anar 
a votar 475 persones haguessin estat 
2.000 per votar en dues hores? És ben 
clar que s’ha de canviar com fer les 
eleccions.
Cada vegada que s’hagi de renovar el 
Consell Rector hem de fer el possible 
perquè es facin eleccions. No hem de 
permetre, com pretenia el gerent en una 
reunió que vam mantenir amb ell, que 
no hi haguessin més candidats que els 
que s’havien de renovar, per evitar fer 
eleccions i que a més estigues decidit 
qui seria el president, ja que pretenia 
ser ell. No vam acceptar la proposta, 
nosaltres volíem celebrar les eleccions 
encara que això signifiqués la possibilitat 
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de no sortir elegits.
La mancança de participació en la CMO 
ve donada per no haver fet els esforços 
necessaris perquè els socis entenguin 
que formen part de un gran projecte. 
Són molt pocs pobles els que poden de-
cidir les accions a realitzar per gestionar 
un bé tan escàs com és l’aigua, es limi-
ten a pagar i acceptar el que decideixen 
els consells d’administració, etc. Alguns 
membres del Consell Rector sortint va-
ren intentar obrir la participació, però 
sempre varen tenir dificultats internes. 
Les directrius no anaven del Consell Rec-
tor a Gerència, sinó a la inversa. 
El nou Consell Rector té molt a fer en 
aquest sentit, no pot ser que una per-
sona o grup de persones es creguin que 
aquesta gran Cooperativa és seva, no 
pot ser perquè es tingui el càrrec de 

gerent no puguis fer el control neces-
sari, perquè no tens la informació prou 
acurada i a temps, no pot ser que se 
saltin normes de bona administració 
que poden posar en risc la bona imatge 
de la CMO, no pot ser que un càrrec del 
nivell de Gerència que, a més de tenir 
ingressos de 3.900-4.000 € mensuals, 
tingui un sobresou per guàrdies, etc., 
obtingui 900-1.000 € més al mes. 
Espero que el que volíem nosaltres, 
un Consell Rector fort, aquest ho sigui 
i que s’obrin les portes de la partici-
pació, aconseguir que els socis coo-
perativistes entenguin que és la seva 
empresa i s’impliquin més amb la CMO, 
que mantinguin i potenciïn l’autogestió 
de l’aigua, que millorin la qualitat de 
l’aigua a un cost que estigui per sota 
de la mitjana de Catalunya, que facin 

arribar informació als socis a través de 
butlletins quadrimestrals, que potenciïn 
la formació pedagògica de la nova cul-
tura de l’aigua a les escoles, que facin 
arribar l’esperit cooperativista a tots els 
socis i mantinguin col·laboració amb la 
Federació de Cooperatives. Que faci fer 
a la Gerència el seu treball professio-
nalment, econòmicament i tècnicament 
sense sobreposar-se a les directius de 
l’Assemblea i el Consell Rector que són el 
màxims responsables de la CMO. Tots el 
socis som la Comunitat Minera d’Olesa. 
Bona Sort.
Jesús Cañizares
Exmembre del Consell Rector

Así David nunca podrá ganar 
a Goliat
Mientras “Goliat” vaya de uniforme am-

parado en una placa y un arma, campará 
a sus anchas imponiendo la ley del más 
fuerte en Olesa de Montserrat a pesar 
que en ocasiones no tenga razón. ¡Pues 
se acabó!, ¡¡basta ya!!
“David” se llama Alejandro Requena 
Palomares y “Goliat” es conocido como 

Foto: 08640
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Correu (cont.)

Entrada al pàrking o contenidor?  Foto: Anna Bigorra

el Sr. Agente 054. Y cuando conduciendo 
el coche patrulla el Sr. Agente 054 no 
respeta una señal de STOP obligando 
a Alejandro a frenar de modo conside-
rable, no puede el Agente 054 parar 
al ciudadano, tratar de forma grosera 
(quise decir “maleducada”) y en tono 
elevado, haciendo uso de una prepo-
tencia desproporcionada y además, 
sancionarme.
Sr. Agente 054: usted se saltó la señal 
de STOP y Alejandro le hizo 2 (sí, ¡¡2!!) 
ráfagas de luz larga para evitar un po-
sible accidente. Y no, no señor, no estoy 
obligado a moderar la velocidad en una 
intersección en la que gozo de prioridad 
de paso. Si esta carta le parece dura, 
comprenda la indefensión de un ciuda-
dano, que además sí conoce el Regla-
mento General de Circulación, puesto 
que por tradición familiar y vocación soy 
profesor de formación vial.
¿Le sugiere algo las palabras “proteger” 
y “servir”?. Veo que no, prefiere provo-
car y abusar. Y es que claro el poder de 
la placa es tan fuerte que.... En fin que 
quien no cumplió la señal de STOP fue 
usted Sr. Agente 054. Ahora bien el que 
luego pasa el mal rato es el ciudadano 
que no puede defenderse ante el atro-
pello de un agente de la autoridad.
Alejandro Requena Palomares
PD: Los hechos a los que hago alusión 
ocurrieron el pasado 2 de febrero a 
las 6.30 hs. en el cruce de la avenida 
Francesc Macià y Benet Margarit. Luego 
del incidente, el patrullero me persiguió 
y detuvo en la carretera de Las Carpas, 
donde injustamente me multaron.

Somriure
Enguany ha fet 33 anys que la Campanya 
del Somriure, de mans d’unes persones 
o de mans d’unes altres, tira endavant 
el seu projecte de solidaritat amb els 
nens i nenes del nostre poble que, per 
diverses raons, no viurien la nit de Reis 
com tota canalla es mereix.
Aquest any, una vegada més, hem re-
collit prou joguines per repartir entre 
els 210 infants que ens esperaven, així 
com als avis i àvies que viuen sols, als 
quals hem dut un lot de productes ali-
mentaris.
Des d’aquí volem donar les gràcies a 

totes aquelles persones i entitats que 
una vegada més ens han ajudat a tirar 
endavant (Rosa de Ca l’Oriol, Textiber, 
Papers, Cal Sagalito, Cal Vila, Cal Serra, 
el Casal, Joguines Puig, Satto & Sons, 
Ardeco’s, Ayguadé, CAU, Biblioteca San-
ta Oliva, Ajuntament d’Olesa). 
Des de la Campanya volem acabar 
aquesta carta d’agraïment amb les ma-
teixes paraules que l’any passat: seguim 
pensant en tu i, un any més, ens n’hem 
sortit. Moltes gràcies a tothom.
Campanya del Somriure, Olesa de 
Montserrat, febrer de 2009

Incivisme
Sóc veïna del carrer Colom, gairebé a la 
cantonada amb Rambla de Catalunya, i 
els escric perquè estic indignada per una 
situació que no solament em molesta 
a mi, sinó a gran part dels veïns de la 
zona. Visc molt a prop d’un nou bloc de 
pisos que també té pàrquing, però que 
no s’utilitza, ja que mai s’obre la porta 
d’accés. Resulta que algunes persones 
s’han dedicat a omplir l’accés a aquest 
pàrquing amb bosses d’escombraries, 
deixalles, excrements i també algunes 
persones utilitzen aquest espai per fer 
les seves necessitats, sobretot a la nit. 
No entenc com aquesta gent pot venir 
a tirar les escombraries de casa seva 
aquí en lloc d’anar fins als contenidors 

que tenim a la plaça de l’Oli. Cansada 
d’aquesta situació, li ho vaig comentar 
a l’escombriaire que tenim a la zona per 
veure si podia recollir totes aquestes 
escombraries, i em va contestar que 
aquella no era la seva feina. Qui em 
pot donar resposta a aquesta situació? 
Podem entre tots els veïns ser una mica 
més conscients i cívics i acabar amb 
aquesta vergonya?
Anna Bigorra

Queja
Con esta carta, quiero mostrar la impo-
tencia de mi empresa que ve cómo una 
vez más el monopolio de la telefonía 
Vodafone acaba por rematar el mes de 
enero, dejando a tres comercios de la 
misma  sin teléfono fijo por más de 72 
horas.
El martes 20 de enero había solicitado a 
un comercial Vodafone, asesoramiento 
para rebajar la facturación de nuestras 
siete líneas, que ya me ha salido caro. 
El mismo día, la comercial desde su 
móvil solicita un cambio de plan de 
precios, cambiando mi actual tarifa 
por otra llamada “Plan 15 extensión”, 
más barato que mis tres líneas fijas. La 
primera sorpresa es que el mismo día 
20 por la tarde ya no tengo línea en el 
centro de bronceado y al día siguiente 
tampoco en las peluquerías de Olesa y 

Martorell apareciendo una locución (“el 
numero marcado no existe) así que no 
existimos durante tres días. Inmediata-
mente me pongo en contacto con otro 
comercial de la empresa, que a su vez 
me deriva con el responsable. Luego de 
muchísimas llamadas sin respuesta, me 
informan desde la distribuidora que el 
miércoles 21 por la tarde tendríamos 
reestablecidas todas las líneas. No fue 
así. Hago los correspondientes partes 
de incidencias y el jueves 22 de enero a 
las 15 h. recibo una llamada del Depar-
tamento de Calidad de Vodafone su fin 
era solucionarnos el problema lo antes 
posible ya que los números se habían 
perdido. Grande fue mi sorpresa porque 
ya llevaba tres días sin línea tras realizar 
las comprobaciones, se reestablecieron 
todas las líneas y el problema quedó 
solucionado. O hizo magia o nadie se 
tomó en serio su trabajo en Vodafone, 
ni en la tienda de Olesa que no supieron 
atender mi queja “no perteneces a esta 
cartera de clientes, perteneces al 122”. 
Y digo yo, para reclamar no pertenezco 
pero para vender líneas y módems de 
Internet, sí”. Durante esa semana la 
facturación bajó un 40 por ciento, en 
parte a la crisis, no digo yo que no, 
y vaya fin de mes. Gracias Vodafone. 
¿Cómo calculo la pérdida económica 
y lo más importante, las molestias a 
mis clientes? Animar a denunciar estos 
abusos por parte de los monopolios, 
luz, gas y teléfono porque desde luego 
estamos en sus manos, y también para 
luchar contra los grandes hay que tener 
tres kilos de paciencia y se te quitan las 
ganas gracias a la burocracia. Se libran 
porque no se han inventado los secado-
res a pilas y no hay ganas de volver al 
morse. Bueno, para quien no lo sepa, 
no hemos cerrado.
Jessy Art Zone

Les cartes per a aquesta secció han de 
signar-se amb el nom i cognom de l’autor 
i no superar les 20 ratlles. 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@hotm
ail.com

ALQUILER                        VENTA                 VENTA / ALQUILER               ALQUILER

Parkings en
alquiler en toda

Olesa

CASA
RIBES BLAVES

4 vientos,
parcela 2000 m/2

piscina

 LOCAL 80 m/2
equipado

salida de humos

 LOCAL 40 m/2
muy económico

bien situado

llame
Buen precio                 URGE VENDER              zona Clossos                    informese
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L’agenda del març

08640

Fins al 6 de març
15ª Caravana catalana d’ajut humanitari per al Poble 
Sahrauí. Recollida de gel, sabó i xampú als  col·legis 
d'Olesa.

Fins al 29 de març
Exposició de l’artista Jaume Muxart, autor del car-
tell de La Passió 2009. A l’Espai d’Art del Teatre La 
Passió.

Diumenge 1
Lliurament d’insígnies als col·laboradors de La Passió 
que fa 50 anys que col·laboren amb l’entitat. A les 
18.30 h, al Teatre La Passió.

Cinema infantil: Wall-e. A les 17.30 h, al Teatre El 
Casal.

Teatre: La Passió. A les 10.15 h, al Teatre La Pas-
sió.

Dilluns 2
Inauguració de l’exposició de Barbies. A la Biblioteca, 
fins al 8 de març.

Dimarts 3
Curs de ball country. A les 20.30 h, a la UEC.

Dimecres 4
Inauguració de l’exposició “Després de la ESO, què?”, 
organitzada per PMTET. Fins al 11 de març, a la Casa 
de Cultura.

Dijous 5
Inauguració de l’exposició “Barbies: una icona del 
segle XX”. Fins al 5 d’abril. A la Biblioteca.

Conferència: “Barbies, una icona del segle XX”, a 
càrrec de la periodista Núria Ribó. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

“Anem a la Biblioteca”. A les 10 h, a la Biblioteca.

El documental del mes “The mosquito problem & 
other stories” d’Andrey Paounov. A les 17 h, a la 
Casa de Cultura.

Divendres 6
1a Mostra de Cinema i Dones: La pequeña Miss 
Sunshine, de Jonathan Dayton i Valerie Faris. A les 
22 h, al Teatre El Casal. Organització: Bloc Olesà i 
El Casal.

Dissabte 7
Festa de la 15ª Caravana catalana d’ajut humanitari 
per al Poble Sahrauí: taller de henna, te sahrauí, 
dibuixos solidaris. A les 11 h., tallers infantils, bom-
bolles de sabó gegants i contes sahrauís. A les 18 
h., “Quimera”, espectacle infantil de circ, per Es-
carabellos. A les 19.30 h., “Anhels”, grup musical. 
Organitza: ACAPS Olesa.

Diumenge 8
Teatre: La Passió. A les 10.15 h, al Teatre La Pas-
sió.

Lectura del manifest per commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona. A les 12 h., a l’Associació de 
Veïns del Barri de La Central.

Missa de Rèquiem de L. Perosi, amb Arnau Farré 
(orgue) i Joan Ferré (direcció). Organització: Consell 
Parroquial de Cultura. A les 17.30 h, a la Parròquia 
Santa Maria.

Tradicional calçotada, organitzada per Ariadna. A 
les 14 h, a la UEC.

Dilluns 9
Taller “Prendre consciència de les nostres accions”, 
a càrrec de Núria Busqueta, terapeuta Gestalt Prac-
ticioner PNL. A les 20 h, a la UEC.

Taula rodona: “Després de la ESO, què?”. A les 20 
h, a la Casa de Cultura. Organitza: PMTET.

Dijous 12
“Anem a la Biblioteca”. A les 10 h, a la Biblioteca.

Presentació del projecte municipal “Dones d’Olesa 
de Montserrat en xarxa”. A les 19 h., a l’Ajunta-
ment.

Divendres 13
Hora del Conte: Rondalles de Catalunya amb Roger 
Cònsul. A les 18 h, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició del pintor olesà Josep 
Quer Pujol, que exposarà un recull antològic de la 
seva obra. A les 19.30 h, a la Casa de Cultura. Fins 
al 29 de març.

3ª Mostra de les Arts de la Paraula: “Los ángeles 
no tienen hélices” de Dani Pérez. A les 22 h, a la 
Casa de Cultura.

1a Mostra de Cinema i Dones: Las mujeres de verdad 
tienen curvas, de Patricia Cardoso. A les 22 h, al Te-
atre El Casal. Organització: Bloc Olesà i El Casal.

Dissabte 14
Teatre: La Passió. A les 17.30 h, al Teatre La Pas-
sió.

Assemblea general i eleccions de la Junta Directi-
va de l’Associació Ariadna. A les 18 h, al local seu 
social.

Sopar de dones d’Olesa. A les 21.30 h., al restaurant 
El Centre. Compra de tickets al CIRD La Teixidora o 
a la perruqueria Pili (c/República Argentina).

Diumenge 15
Excursió: De Monistrol a Sant Salvador, a les 8 h. 
Organització: UEC.

Arrossada a Les Illes. A les 14 h., organitzat per 
CiU.

Dilluns 16
Xerrada-taller “La inserció sociolaboral en grups 
de dones amb risc d’exclusió social”. A les 18 h., al 
CIRD La Teixidora.

Dijous 19
Diàlegs d’art amb Jaume Muxart. A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. Organitza: Ajuntament, Regidoria 
de Cultura i l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Divendres 20
Club de lectura general. A les 18.30 h, a la Biblio-
teca.

1a Mostra de Cinema i Dones: Siete mesas de billar 
francés, de Gracia Querejeta. A les 22 h, al Teatre 
El Casal. Organització: Bloc Olesà i El Casal.

Dissabte 21
Xocolatada i visita a l’escola per a exalumnes. A les 
11 h, al col·legi Escolàpies. En commemoració del 
150è aniversari del Col·legi Escolàpies.

Diumenge 22
Teatre: La Passió. A les 10.15 h, al Teatre La Pas-
sió.

Xarxa: “Mal de closca”, amb la Companyia Taat. Al 
Teatre El Casal, a les 17.30 h.

Dilluns 23
Taller “Acceptació de les nostres accions”, a càrrec 
de Núria Busqueta, terapeuta Gestalt Practicioner 
PNL. A les 20 h, a la UEC.

Dijous 26
“Anem a la Biblioteca”. A la Biblioteca, a les 10 h.

Divendres 27
1a Mostra de Cinema i Dones: Solas, de Benito Zam-
brano. A les 22 h, al Teatre El Casal. Organització: 
Bloc Olesà i El Casal.

Rotllana de contes. A les 18 h, a la Biblioteca.

Dissabte 28
Butaka: Teatre Jove, Jazz amb el quintet Kailahs. A 
les 22 h., al Teatre El Casal.

Diumenge 29
Teatre: La Passió. A les 10.15 h, al Teatre La Pas-
sió.

Olesans a escena: Concert de primavera, sardanes 
amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18 h., al Teatre El 
Casal.
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Guaita!
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Fa dos anys vam comentar en aquest periòdic que en aquest tram de vorera dels Closos era difícil 
que un cotxet de bebè o una cadira de rodes passés per aquest lloc tan estret que hi ha als dos 
costats dels arbres. Doncs resulta que ara ens han fet cas i hi ha una millor mobilitat, però hi ha 
un problema: el pobre arbre no té espai per créixer, només en té perquè li entri una mica d’aigua 
quan plou. Llavors, què passarà quan creixi una mica? Ningú no ha pensat en les seves arrels, 
que tenen dret a expandir-se? D’aquí a dos anys en tornarem a parlar...

Foto: 08640
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Esport olesà

L’agenda esportiva

El sots-campió Francesc López    Foto: C.T.O.

Diumenge 1
Vilassar Mar - Olesa, a les 12 h. Lliga 
Primera Catalana.

Penya Barcelonista Olesa - Puigdalber 
FC, a les 16.30 h, al Camp Municipal de 
les Planes. Lliga Tercera Territorial.

Diumenge 8
Torrellenc CE - Penya Barcelonista 
Olesa, a les 16.15 h. Lliga Tercera 
Territorial.

Olesa - Masnou, a les 16.30 h. Lliga 
Primera Catalana.

Divendres 13
Real Club Celta Indepo - CB Olesa-
Espanyol, a les 21 h. Lliga femenina 
de bàsquet.

Diumenge 15
Penya Barcelonista Olesa - Abrera AE, 
a les 16.30 h, al Camp Municipal de les 
Planes. Lliga Tercera Territorial.

Castelldefels - Olesa, a les 12 h. Lliga 
Primera Catalana.

Dissabte 21
Mediona CF - Penya Barcelonista 
Olesa, a les 17 h. Lliga Tercera Ter-
ritorial.

CB Olesa-Espanyol - Sóller Joventut 
Mariana, a les 20 h. Lliga femenina 
de bàsquet.

Diumenge 22
Olesa - Martorell, a les 16.30 h. Lliga 
Primera Catalana.

Dissabte 28
USP-CEU MMT Estudiantes - CB Olesa-
Espanyol, a les 19 h. Lliga femenina 
de bàsquet.

Diumenge 29
Poble Sec - Olesa, a les 12 h. Lliga 
Primera Catalana.

Penya Barcelonista Olesa - La Granada 
CF, a les 16.30 h, al Camp Municipal de 
les Planes. Lliga Tercera Territorial.

Campió
El dissabte 7 de febrer el llançador de 
pes de l’ISS Hospitalet Josep Camats 
es va proclamar campió de Catalunya 
de Veterans (menors de 40 anys) amb 
una marca de 13,35 metres. El diumen-
ge 8, el mateix atleta olesà va batre el 
record català de pista coberta (menors 
de 40 anys) amb un llançament de 13,78 
metres, i va quedar 5è al Campionat de 
Catalunya absolut.

Tennis taula
El CTT Bombons Blasi-Xaloc Olesa ha 
encadenat la 6º victòria consecutiva 
després de derrotar a domicili al UCAM 
Múrcia, per 2-3.

Per la seva banda, l’olesà Marc Duran va 
ser convocat per jugar amb la selecció 
espanyola en les tres properes compe-
ticions, la Challenge Division, l’Open 
Pro-tour d’Alemanya i el Mundial de 
Yokohama (Japó) que es disputarà el 
proper mes de maig.

Duatlón
El 15 de febrero se disputó el Duatló de 
Vilanova, con un gran éxito por parte 
del Triatló Olesa, ya que los cinco at-
letas que participaron clasificaron para 
el campeonato español que se celebrará 
en Vigo.

Petanca
El Club Petanca Olesa ha acabado las 
competiciones con los siguientes resul-
tados: 3º en Masculino Grupo A (terce-
ra división); 5º en Masculino Grupo B 
(quinta división), i en Femenino (cuarta 
división).

Mitja marató
El passat 8 de febrer es va dur a terme 
la Mitja Marató de Barcelona amb la par-

ticipació i resultats importants d’atletes 
del Club Atletisme Olesa, entre ells, An-
tonio Agut Domenech, Feliciano García 
Bautista, Pedro Díaz Pérez i Toni Gómez 
Montero. L’1 de març es disputarà la Ma-
rató de Barcelona, en la qual participa-
ran atletes olesans. Bona sort!

Tennis
El tennista olesà Francesc López es va 
proclamar sotscampió del II Torneig de 
Minitennis Master Sports del Circuit de 
Minitennis de la Federació Catalana, per 
a nens i nenes de 5 a 8 anys. El torneig 
es va disputar al Pavelló Municipal d’Es-
ports de Sant Llorenç d’Hortons, i hi van 
participar 105 nens i nenes de diferents 
clubs de la comarca. 25 nens i nenes de 
l’Escola de Tennis d’Olesa van participar 
també en aquest torneig dividit en dues 
categories: Minitennis i Iniciació. La pro-
pera prova del Circuit se celebrarà el 
proper 21 de març al C.N.Sitges.

Tir amb arc
El català Sergio Llamas va aconseguir 
una medalla de bronze al V Campionat 
nacional de tir amb arc adaptat en sala, 
que es va disputar a Cambrils, els dies 
14 i 15 de febrer. Llamas, de 22 anys i 
format a l’equip Finques Olesa, va der-
rotar el valencià Manel Candel, integrant 
de l’equip paralímpic a Pequín per 97/88 
en la categoria d’arc recorbat sènior. El 
campió va ser Juan Miguel Zarzuela, que 
va vèncer el també andalús José Manuel 
Marín per 109/93. En la categoria arc 
compost, la victòria va ser per a l’arque-
ra basca Ainara Badiola, que va derrotar 
la gran favorita, Mari Carmen Rubio, per 
114/109. A la categoria de Promoció, el 
triomf va ser per al madrileny Mariano 
Pedro Arroba i, en arc estàndard, el 
primer lloc el va aconseguir el valencià 
José Enrique Cazón.
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Es diu Isabel Rafael Marques, té 20 anys i estudia turisme a Barcelona. Viu als 
Closos, amb els seus pares i un germà més gran. Del poble li encanta que sigui a 
prop de la muntanya, encara que no li agrada que, en general, estigui brut i que 
els carrers no estiguin arreglats. Té uns ulls marrons clars que van canviant amb 
el temps. És d’aquestes persones que somriuen permanentment quan parlen. És 
molt inquieta i, amb les seves idees, s’apropa als ideals anarquistes.

La columna de l'Ivan
Titània és el satèl·lit més gran d’Urà. És un cos esfèric de 1.578 km de diàmetre i 
no té atmosfera. Tot fa indicar que a Titània no hi ha vida, però res és més lluny de 
la realitat. Des de fa ja un cert temps, un ens biomecànic a qui conec per 1001 con-
tacta amb mi un cop al mes aprofitant un forat de cuc que permet una comunicació 
en temps real. En aquestes comunicacions jo li parlo sobre la vida quotidiana.   
<Connectant amb Titània>
<Connexió establerta>
-Hola, 1001.
-Hola, Ivan, com va avui per Olesa?
-Doncs mira, ara que ho preguntes, estic de dol.
-Ostres. Ho lamento. Algú proper?
-Sí, 1001. Hi ha hagut un triple assassinat. Han matat el sentit comú, el civisme i 
l’educació. L’esperança és a l’UCI i es tem també per la seva vida.
-Noi, me’n fots cada una. Què ha passat?
-Mira, 1001, el cas en qüestió li ha passat a una amiga meva. Ella té, perdó, tenia 
un negoci a la plaça de les Fonts. Cada matí, obria la persiana amb l’esperança de 
vendre els seus productes fent un servei al poble. Però una colla de desgraciats 
van decidir fer seu el dret de fumar porros, beure cervesa i increpar tota ànima 
que passés per allà.
-Ostres, a Olesa teniu el dret de fumar porros!
-No, amic, volia ser cínic. No, fumar porros a la via pública és il·legal. Però la policia 
ja no hi fa res. Alguna vegada, ja fa molts anys, passava un cotxe patrulla, però 
últimament ja no feien gens de cas a ningú.
-Va intentar, la teva amiga, parlar amb ells?
-Sí, fins i tot va fer l’esforç d’empatitzar amb el “jovent”. La resposta va ser con-
tundent: van pintar-li l’aparador, van trencar-li la lluminària i van arrencar-li el 
rètol de la façana.
-Doncs, ja ho veus amb el “jovent”.
-De fet, les baralles entre aquests desgraciats eren ja gairebé diàries i feien que els 
veïns fugissin de la botiga. Van decidir crear el seu propi art contemporani, com si 
fossin tots uns Miquels Barceló, es van dedicar a enganxar al sostre del porxo les 
burilles de cigarreta que els sobraven per a l’elaboració dels seus porros. Si alguna 
vegada véns a la Terra, passa-hi, que és digne de veure.
-Sí, home. El dia que jo vagi a la Terra no tinc res millor a fer que visitar l’art efí-
mer de la fumada.
-Ei, 1001, tens un humor molt irònic.
-Càustic, Ivan. Se’n diu càustic.
-Doncs això. Ni el sentit comú de la dependenta, ni el civisme dels olesans, ni l’edu-
cació d’aquests desgraciats, han pogut canviar el que feia temps que es veia a venir. 
De fet, tenim sort que això passi a Europa. Si fóssim als USA, estaríem parlant de 
sang de debò. Probablement els dependents s’haurien agrupat i haurien fet fora a 
trets aquests fills de la ignorància. Però, per sort, això no són els USA. I  la llei no 
és igual per a tothom, els polítics s’omplen la boca de bons propòsits, la policia diu 
que hi és per protegir-nos, jo escric cartes de denúncia. Aquí patim tots, però de 
víctimes reals només n’hi ha una. Té cara i té nom, i ara ja no té botiga.
-Per cert, Ivan. Què se n’ha fet de l’esperança?
-És a l’UCI. Tenim la sort que la botiga es trasllada ben a prop. I li desitjo tota la 
sort del món.
-Jo també.
-Per cert, 1001, com es veu la Terra des de Titània?
-Blava, com sempre.
<Fi de la transmissió>

Ivan Carreira
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Classificats
Treball
Chica joven de 30 años se ofrece como 
canguro, disponible todo el día. 
Tel: 676 851 014.

Estudiant de batxillerat s’ofereix per a 
donar classes a nens i nenes de primària. 
Tel: 654 707 318 (Gemma).

Busco profesor de inglés, a ser posible 
nativo para hacer un curso intensivo y 
poder hablar inglés. Zona Olesa. 
Contactar al mail: siljoan4@gmail.com

Se ofrece chica para limpieza de esca-
leras, casas, despachos y para cuidado 
de niños. 
Contactar con Isa, al tel: 616 682 436.

Organizador de eventos ofrece lo mejor 
para tí o para tu empresa. Bodas, re-
uniones, cockteles, etc.. Presupuesto a 
medida. Tel. 619 350 728.

S’ofereix noia amb experiència per fer 
classes de reforç a Olesa. 
Tel: 93 778 6185 (Mireia).

Profesora nativa de alemán se ofrece 
para clases particulares de alemán e in-
glés (hasta “Advanced”) y traducciones. 
Tel: 93 772 9487 ó 676 823 753.

Busco profesora de guitarra para niña de 
7 años en Olesa. 
Llamar al 609 375 183.

Se ofrece señora titulada en geriatría 
para cuidar personas mayores. 
Tel: 678 362 270.

Estudiant universitària s’ofereix per a 
donar classes de reforç a alumnes de 
primària i ESO. Preu econòmic. Contactar 
per acordar horaris. Tel.: 618 593 373.
 
Estudiant de batxillerat s’ofereix per a 
donar classes a nens i nenes de primària. 
Tel.: 654 707 318.

Chica brasileña de 22 años busca trabajo 
de limpieza en general, cuidado de may-
ores y/o niños. Tel: 608 996 287.

Reformas de vivienda (cocinas, baños, 
suelos, puertas), restauración de mobi-
liario, trabajos de carpintería, pinturas 
en general, trabajos especiales para dis-
capacitados (colgar cuadros y cortinas). 
Presupuestos sin compromiso, trabajo 
serio y comprometido. Precios especiales 
a mayores y disminuidos. Contactar con 
Pedro, tel: 629 973 817.

Se ofrece chica española para tareas 
domésticas. Tel: 656 664 272.

Busco professor/a particular d’anglès 
a Olesa en horari de 17.30 a 18.30 h 
(2 cops a la setmana) al domicili del 
professor/a. Tel. 630 152 780.

Busco trabajo por horas de canguro, para 
cuidar personas mayores (en Olesa) o 
para limpieza. 
Tel. 663 965 164,  93 778 21 77.

Fisioterapeuta titulada, con conocimien-
tos en rehabilitación, atención a personas 
mayores y recuperación funcional e inte-
gral de todo tipo de lesiones. Atención a 
domicilio. Interesados, contactar al tel: 
662 595 761.

Se ofrece grafista freelance. Creación de 
anagramas, logos, folletos, catálogos, 
packaging, etc. Tel: 685 313 177; mail: 
salgado_grafism@hotmail.com

Chica boliviana de 28 años busca trabajo 
por horas de limpieza, en casa, escaleras, 
planchando, cuidar personas mayores, 
canguro, ayudante de cocina, panade-
ría, costura. Tengo buenas referencias. 
Disponibilidad inmediata. 
Tel: 690 340 088.

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

Profesor nativo de inglés se ofrece para 
dar clases particulares o grupos (máxi-
mo de 4). Niveles: desde básico hasta 
avanzado y First Certificate. 
Tel: 622 116 243.

Técnico superior en servicios sociocomu-
nitarios busca trabajo para guarderías, 
hospitales, cuidado de enfermos, dis-
capacitados, personas con necesidades 
especiales, etc. Tel: 665 842 657.

M’ofereixo per conviure amb una persona 
que estigui sola i cuidar-la. 
Tel.: 677 220 826.

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

Vehicles
Se vende plaza de parquing en la calle 
Barcelona (Parc de l’Estatut). 
Precio: 18.000 €. Tel: 677 776 910.

Vendo plaza de parking, zona Ayuntami-
ento. Precio: 18.000 €. 
Tel: 669 451 392. 

Vendo Suzuki Samurai, año 95, 1300 cc, 
techo fibra descapotable, barra antivuel-
co, radio cassette altavoces, defensas, 
volante Momo, fundas asientos, techo 
lona de regalo, 65.000 Kms, sin uso 
como 4X4, perfecto estado. 
Precio: 3900 €. Tel: 609 673 017.

Immobiliària
Es traspassa botiga en ple rendiment al 
centre d’Olesa. Local molt bé situat i amb 
possibilitats. Interessats, trucar als tels: 
616 425 799 o 93 770 7055.

Bonito piso todo reformado en el centro 
de Olesa, alto exterior con 2 ascensores, 
vistas despejadas, 3 habitaciones, come-
dor de 22 m2, suelo de gres, ventanas de 
aluminio, cocina y lavadero, calefacción. 
Para entrar a vivir y cerca de servicios y 
transporte. Precio: 198 000 euros. 
Tel: 636 381 338.

Se alquila apartamento en Menorca para 
temporada estival. Interesados llamar a los 
teléfonos 696 790 956 o 669 168 214.

Se traspasa negocio en funcionamiento. 
Zona céntrica, 90 mts. Tel.: 646 364 294.

Vendo casa de obra nueva en Piera (Ur-
banización Can Canals), muy bien comu-
nicada y acabados de primera calidad. 
Tel.: 685 872 632.

Es lloga pis nou, moblat i amb electro-
domèstics. Tel.: 656 334 757.

Vendo piso de 75 m2 en Pueblo Seco, 
reformado totalmente el año 2006, 2º 
con ascensor,3 habitaciones (2 dobles y 
1 individual.), comedor de 20 m2, cocina 
de 13 m2, lavadero cerrado, balcón, baño 
de diseño, calefacción, a.a., parquet, muy 
luminoso y con vistas montaña. Amuebla-
do. Precio negociable: 200.000 €. 
Tel: 615 455 303.

Alquilo habitación en la calle Progrés, 33, 
zona céntrica, nevera, televisión, micro-
ondas. Todo reformado, para jóvenes y 
señores que trabajen. 
Ramón Costa, tel: 653 313 472.

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

Vendo bonito piso todo reformado en el 
centro de Olesa, alto exterior con 2 as-
censores, vistas despejadas. 3 habitaci-
ones, comedor de 22 m2., suelo de gres, 
ventanas de aluminio cocina y lavadero, 
calefacción. Para entrar a vivir. Cerca 
de servicios y transporte. Posibilidad de 
alquiler con opción a compra. 
Tel: 636 381 338.

Diversos
Donem en adopció gosseta mestissa gos 
d’atura per problemes d’espai. Té un any, 
està vacunada, esterilitzada i desparasi-
tada. Interessats trucar als tels: 606 360 
559 o 692 230 748 (Maribel i Xavi).

Vendo humidificador, walkies y hamaca 
de bebé. Tel: 616 725 002.

Vendo humidificador, walkies y hamaca 
de bebé. Tel: 616 725 002.

Particular busca persona que sepa pasar 
canciones a partituras, ya que por razo-
nes obvias yo no puedo. Guitarra y piano. 
Tel.: 93 778 7286.

Es ven cotxet Jané fúcsia, 
“cuco”+cadira+bossa. En bon estat. 
Tel.: 669 837 280.

Compro llibres de 2n de batxillerat 
del Cairat. Preu a negociar. Contacte: 
Elisabet, tel.: 605 868 547.

Vendo muebles seminuevos. Camas, 
colchones, mesas, sillas, lamparas, co-
jines, utensilios de cocina, ropa, espejos, 
etc. Tel. 665 307 793.

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

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, 
només ens has d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08640@hotmail.com 
o al tel./fax: 93 772 94 36.



1308640



14 08640

Empreses i serveis
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Molt a prop
L’herboristeria Neo Natura s’ha traslladat molt a prop 
del seu lloc local anterior. A partir d’aquest mes de 
març, serà al carrer Església, 25. 

Reparacions
Aquesta nova empresa de serveis per a la llar es 
dedica a tot tipus d’instal·lacions, refaccions i re-
paracions a domicili. Si necessites penjar quadres o 
cortines, instal·lar cables, ajustar finestres o portes, 
reparar rajoles o parets, els pots contactar. Estan 
al carrer Colom 148 baixos i el telèfon és el 93 772 
9898. Els pressupostos són sense compromís i els 
desplaçaments gratuïts.

Calendari 2009
L’Associació Prodisminuïts Santa Oliva va rebre un 
donatiu de 1.340 euros per la venda de la quarta edi-
ció del Calendari 2009, produït per l’equip d’aquest 
periòdic. Els diners es destinaran a subvencionar 
activitats formatives i recreatives de l’Associació. 
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els boti-
guers, empreses i persones que han col·laborat en 

la venda del Calendari i els convidem a participar 
en la propera edició, que es començarà a preparar 
cap a la tardor d’aquest any.

Nadeu
A partir d’aquest mes de març, la botiga de moda 
d’home i dona Nadeu centralitza la seva botiga outlet 
al carrer Mallorca, 3, on hi havia la botiga d’home. 
Al carrer Anselm Clavé, 96 oferirà moda d’home i 
dona, amb la nova temporada de primavera/estiu. 
Els horaris són: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h 
i de 17 a 20 h, i els dissabtes, de 9 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h.

Obertura
El passat mes de gener va obrir una nova rostisseria 
a Olesa. Es diu Cal Guillem i és al passeig del Pro-
grés, 52. El telèfon és el 93 778 76 02.

Actors olesans
El dia 6 de febrer es va estrenar la darrera pel·lícula 
de Joaquim Oristrell, titulada Dieta mediterránea, en 
la qual participen dos germans olesans, Toni i Enric 

Ruiz, de 17 i 8 anys, respectivament. Aquestes no 
són les seves primeres aparicions a la pantalla, ja 
que el més gran ja ha filmat tres pel·lícules, i el petit 
ha participat en uns 21 anuncis comercials. A la pel-
lícula, el Toni interpreta un dels fills del personatge 
que encarna Paco León, i l’Enric, el germà petit, 
interpreta el paper de León, però quan era petit.

Fruteria
La cadena Superverd inauguró una nueva fruteria 
el pasado 5 de febrero. La podreis encontrar al 
carrer Anselm Clavé, entre Alfons Sala y Passeig 
del Progrés.

Descomptes
Nova imatge ofereix descomptes del 30 per cent en 
barres de llavis i enganxines d’ungles per liquidació 
per canvi de temporada. Estan al carrer Salvador 
Casas, 33 (davant de l’Ajuntament) de dimarts a di-
vendres de 9 a 13 h. i de 15 a 20 h., el dilluns només 
per la tarda i el dissabte només al matí.
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Per molts anys !
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Alba Figueres (52), Albert Aymerich (53), Albert Galvez (28), Alvaro Martínez Oliveras (7), Alicia Eri Castel (75), Ana María Vicente Torrijos (35), Andrea Llusà Cano 
(9), Andrés Llusà Lanau (36), Angel Martínez Checa (43), Antonio Rodríguez Moreno (35), Carme Carrera Romero (13), Caroline Arroyo Moss (13), Carla Soriano 
Amores (8), Carme Pérez Artola (43), Claudio Asandri (47), Claudio Ramos Aguilera (34), David Sevilla del Rincón (10), Daniel Martínez Collado (68), Dolores Castillo 
León (71), Domingo Cortel Ollé (84), Encarnación Batista (78), Encarni Corchero Cabello (42), Enric Cassart Boloix (76), Fede Jaime Riera (16), Félix García Ruiz 
(85), Fermí Pujol Valldeperas (87), Florentino Bañales Rubio (73), Francesc Altarriba Garcia (45), Francesca Amores Guevara (43), Francisca Guillén Clusas (80), 
Francisco Moles Ortega (60), Francisco Paredes Martínez (62), Francisco Vallejo Quesada (50), Hiru Lejarcegui Oller (13), Iolanda Almirall Matas (39), Isabel Lanau 
(61), Isolina Mariño Suarez (76), Roser Cunilleras Garijo (15), Jonathan Luna (19), José Antonio Briz Pérez (69), José López Rubio, José María Palau Porcal (47), Josep 
Font Catalán (85), Josep Gil Sancho (75), Josep Quer Pujol (74), Josep Segura Rius (52), Juan Chicón Vallejo (50), Juan Ramon Escrich Collado (62), Júlia Quer Ri-
era (15), Laureano Algarra Martínez (80), Lola Voltà, Manoli Lozano Vargas, Manuel Vallejo Martinez (77), Manuela Nolasco (41), Marc Aymerich (27), Marc Montes 
Grau (9), Mario Àvila González (5), Mari Carme Alonso Bonals (57), Mari Carmen Branchat (56), María Calvo Aguilera (50), Maria Oller Lloveras (59), Maria Pallarès 
Mareso (77), Mateo Martínez Oliveras (3), Miquel Girona Gual (69), Montserrat Guevara Carrique (60), Oriol Subinyà Amat (24), Paco Carrasco Martos (48), Pascuala 
Garatachea (84), Pau Caballol (7), Paula Andrea Avalos (41), Paula Portela Barea (5), Pepi Lozano (48), Iván Gálvez (28), Maria Martos Moreno (75), Pilar Sánchez 
Redondo (67), Ramon Martínez Solsona (37), Ramón Uber García (41), Raquel Amores Guevara (31), Raquel Domenech Carbó (29), Rosa Casado López (77), Rosalía 
Duarte Muñoz (75), Roser Gironés (65), Sílvia Agramunt (54), Sira Sabi Carrasco (29), Xavi Pommard (32).

Aclariment: sol·licitem a totes les persones que ens 
han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que 
ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal 
de treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, 
hem publicat en aquest apartat el nom de persones 
que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic, 
demanem disculpes.

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 és gratuït. Si vols que surti publicada 
una foto, posa’t en contacte amb la redacció.
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