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En petit comitè
Dos anys de govern, 
tripartit i oposició.

Esport olesà
Alta participació a la 3ª 
Cursa del Foc.

L'informatiu
Olesa Ràdio estrena 
noves instal·lacions.
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L'Olesa puja a 3a.
La columna
Camini molt, senyor 
alcalde, al vespre quan 
el sol ja no escalfa 
tant...

Els lectors prenen la paraula
Un cartell metàl·lic publicitari espera que se’l portin 
- El parc del llac sense tobogan - la piscina municipal 
no s’adapta a la crisi - les veïnes ajuden als polítics 
- inversores desemparats i desesperats - al poble li 
falten accessos per a minusvàlids i més articles...

 (vegeu Correu)

 (vegeu Esport olesà)

La Pubilla
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Editorial

Farmàcies de guàrdia  -  Juliol 2009
dimecres, 1 - MATAS
dijous, 2 - ABELEIRA
divendres, 3 - ALAVEDRA
dissabte, 4 - BARGALLÓ
diumenge, 5 - BERENGUER
dilluns, 6 - LEY
dimarts, 7 - MATAS
dimecres, 8 - ABELEIRA
dijous, 9 - ALAVEDRA
divendres, 10 - BARGALLÓ

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

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

dimarts, 21 - ALAVEDRA
dimecres, 22 - BARGALLÓ
dijous, 23 -  BERENGUER
divendres, 24 - LEY
dissabte, 25 - MATAS
diumenge, 26 - ABELEIRA
dilluns, 27 - ABELEIRA
dimarts, 28 - LEY
dimecres, 29 - BARGALLÓ
dijous, 30 - ABELEIRA
divendres, 31 - LEY
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Ja no queden restes de petards als carrers, ni garlandes, ni sopars a casa d’amics, 
ni orquestres, ni balls fins a altes hores de la matinada. Tampoc no hi ha festes de 
final de curs, ni emotius comiats per cicles que s’acaben. Va acabar la Festa Major, 
va finalitzar el curs escolar i tenim per davant dos mesos, que els que puguin apro-
fitaran per prendre’s alguns dies de vacances -que bona falta fan-, al poble, al sol, 
a la piscina (si és pot) o a la muntanya. Aprofiteu les vacances per fer tot allò que 
desitgem fer, per descansar, per gaudir dels fills, dels amics, de la família, d’un bon 
menjar, de la natura, d’un passeig i mil coses més que són impossibles d’escriure ja 
que la llista és interminable. És igual perquè finalment del que es tracta és en tot 
cas d’intentar oblidar-se per un temps del difícil que ha estat per a tots, en menor o 
major mesura, aquesta primera meitat de l’any.
En alguns editorials passats ens vam referir al tema de la crisi, però sempre amb una 
visió optimista o esperançadora, perquè ja amb les estadístiques i les xifres amb les 
quals ens bombardegen als diaris i a la televisió, tenim prou.
Dèiem que ja va passar la Festa Major del poble i l’última setmana de juny aprofitem 
per passejar-nos per els “chiringuitos”, per trobar-nos amb gent al carrer o portar els 
nens a unes atraccions una mica allunyades del centre del poble. La pluja es va fer 
present l’últim dia dels festius i va impedir que una orquestra i un concert es duguin a 
terme, però apart d’això, va ser una festa major, que amb el limitat pressupost destinat 
per a l’ocasió, es va realitzar intentant oferir atractius per a totes les edats. 
D’altra banda, des de fa un parell de mesos, i fins a cap d’any, el nostre poble està 
vivint una sèrie de transformacions urbanístiques emmarcades en el Projecte FEIL, 
que ajudaran a millorar algunes prestacions d’Olesa. La pista de skate al costat de 
Calç Mané ja és una realitat i diferents grups de joves gaudeixin amb patins, patinets 
i skates d’un lloc de reunió, llargament anhelat per ells. També per a la Festa Major 
es va estrenar l’escenari en el Parc Municipal i es continuen fent zones d’aparcaments 
(cementiri vell i moli d’Oli), urbanització i arranjament de carrers i reformes en el 
parc del Poble Sec. Tanmateix, i tots ho sabem, queda molt per fer a Olesa. No es pot 
fer en quatre dies el que no s’ha fet en els últims deu anys. La falta de manteniment 
és tal que els olesans i les olesanes semblem insatisfets constants. Que falta que 
arreglin el meu carrer, que perquè tot els diners van per al Casc Antic, que falten 
llums aquí, que no hi ha pràcticament cap senyalització viària en el Collet de Sant 
Joan, que la zona de Los Closos necessita urgentment senyalització en algunes can-
tonades, que falten pintar moltes senyals viàries en diferents parts del poble... els 
suggeriments són permanents i els comentaris s’escolten quan es realitza l’exercici 
de caminar pel carrer i escoltar la gent. Hi ha alguns polítics que sí ho fan i se’ls veu 
compartint el seu temps entre el despatx i el carrer, una manera d’apropar-se als 
problemes i buscar-li solucions.
Finalment després de passat el pitjor de la tempesta econòmica/social en aquest 
primer trimestre, esperem començar amb el que ens queda d’aquest any amb una 
mirada optimista, perquè volem creure que pitjor que el que ens va passar, seria difícil. 
Nosaltres prenem un petit respir i amb aquesta edició de Juliol/Agost ens acomiadem 
fins a principis de setembre, amb energies renovades però amb les mateixes ganes de 
sempre d’informar i de continuar sent un canal de participació de la gent d’Olesa.
Bones vacances i fins setembre!

Vacances en pau
Els passats 24, 25 i 27 de juny van arribar a 
Olesa 8 nens sahrauís per passar els mesos 
de juliol i agost amb una família d’acollida 
designada per ACAPS. A més de gaudir 
d’activitats de lleure, els nens es faran una 
revisió mèdica general al CAP. L’objectiu 
d’aquesta estada és que els infants sahra-
uís convisquin amb infants catalans i co-
neguin les nostres costums. A més a més, 
per tal de que els infants sahrauís, sobretot 
en els primers dies, no trobin a faltar els 
seus companys s’organitzaran activitats de 
lleure conjuntes entre totes les famílies 
de cada municipi o zona. A finals del mes 
d’agost o principis del mes de setembre 
els infants retornaran als campaments de 
refugiats sahrauís de Tindouf.

Beques
Fins al 25 de setembre està oberta la 
convocatòria de 4 beques per a l’estudi 
d’instruments de cobla (tible i fiscorn) 
per al curs 2009/2010, adreçat a estudi-
ants de música fins als 18 anys a l’Escola 
Municipal de Música d’Olesa. Les beques 
estan patrocinades per ACF Olesa Sar-
danista i la Cobla Vila d’Olesa. Per a més 
informació, contactar a Gregori Campos, 
tel: 93 778 0272.

Paga de productivitat
El comitè unitari de l’Ajuntament ha donat 
de marge fins al proper mes de setembre 
per tal que l’Equip de Govern faci efectiu 
el pagament de la paga de productivitat 
que, segons conveni, s’ha de fer efectiva el 
mes de març, i que enguany no han cobrat 
els treballadors. El president de la Junta 
de Personal, Frederic Tarragó, ha anunciat 
que denunciaran l’Ajuntament per aquests 
incompliments i des de l’equip de govern, 
la regidora de Règim Intern, Mercè Jou, 
ha assegurat que si es pogués fer efecti-
va la paga abans de final d’any, es farà, 
però que, ara per ara, no es veu factible. 
La proposta és pagar-la quan s’aprovi el 
pressupost del 2010.

La Flora
Al ple extraordinari del 8 de juny es va 
aprovar la segona fase de l’expedient de 
contractació de les obres corresponents 
a la xarxa elèctrica del polígon industrial 
La Flora-Fou, amb un cost de 1.295.070 
euros. Al ple de maig ja es va aprovar 
la primera fase de les obres (actuacions 
d’obra civil), que tenen un cost final de 
7.671.315 euros. El període d’execució de 
les obres serà de 14 mesos.
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Nou estudi d’Olesa Ràdio Foto: Sampietro

Farmàcies de guàrdia  -  Agost 2009
dissabte, 1 - LEY
diumenge, 2 - LEY
dilluns, 3 - LEY
dimarts, 4 - BARGALLÓ
dimecres, 5 - ABELEIRA
dijous, 6 - LEY
divendres, 7 - BARGALLÓ
dissabte, 8 - ABELEIRA
diumenge, 9 - ABELEIRA
dilluns, 10 - BARGALLÓ

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

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

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

Arxiu
Durant els mesos de juliol i agost, l’Arxiu 
Municipal romandrà tancat per que estan 
fent el trasllat a les noves dependències 
del soterrani de la Casa de Cultura.

Ràdio
Aquest estiu, el periodista d’Olesa Ràdio, 
Albert Galceran dirigirà un programa a 
Catalunya Ràdio, presentat per l’actor 
Joan Pera, “Pera punyetes” que s’emetrà 
els dissabtes (a partir del 25 de juliol) de la 

una a les dues del migdia. A més, els diven-
dres a la mitjanit i fins la una, a COM Ràdio 
presentarà i dirigirà un programa d’òpera, 
titulat “Moments d’Òpera” en coproducció 
amb Olesa Ràdio. El primer dia d’emissió 
serà el 24 de juliol. Bona sort!

Olesa Ràdio
El passat 20 de juny van quedar inaugura-
des les noves instal·lacions d’Olesa Ràdio, 
al soterrani de la Casa de Cultura. Amb 
aquest canvi, la emissora municipal ha 

guanyat en insonorització (aproximada-
ment d’un 95%) dels locutoris i els estudis 
i en espai, ja que ara compten amb dos 
locutoris (un d’ells és un dels més grans 
de Catalunya pel que fa a ràdios locals, 
amb aproximadament 30 metres quadrats) 
i tot dos adaptats a persones amb mobilitat 
reduïda, dos controls, sala de magatzem 
i una sala de control central des d’on es 
grava tota la programació i que també 
permet emetre per a Internet. A més a 
més, tots els controls estan connectats i 

es pot accedir a ells durant tot el dia des 
de qualssevol dels dos controls. L’accés a 
la ràdio és per la entrada principal de la 
Casa de Cultura. Enhorabona!

Fuego, fuego
La primera semana del pasado mes de 
junio ha vuelto a arder, como cada año, 
la zona de Cal Candi en el barrio de Las 
Planas. Según los vecinos consultados, el 
fuego comenzó en tres sitios diferentes 
y una semana antes del incendio, había 
visitado la zona un técnico del Ayuntami-
ento al cual se le comunicó del peligro. 
El técnico admitió que la zona necesitaba 
una limpieza y que se comunicaría con los 
propietarios de las parcelas. Finalmente, 
al declararse el fuego fueron necesarias 
dos dotaciones de bomberos para extin-
guir las llamas. Los vecinos han presentado 
una queja al Ayuntamiento para que esta 
situación no se vuelva a repetir. Al cierre 
de esta edición, la situación continuaba 
igual que antes de los incendios.

Inversions a Olesa
Les obres FEIL continuen avançant i aquest 
és el calendari per als propers mesos. 
Aquest mes de juliol van començar la 
remodelació de les oficines de l’Oficina 
d’Atenció al Consumidor (Ajuntament) i 
les obres de reformes en el Parc de Les 
Planes. A l’agost s’iniciaran les obres de 
rehabilitació de les cambres frigorífiques 
del Mercat Municipal i la remodelació de la 
Rambla Catalunya. De les obres iniciades 
als últims mesos, es preveu que estiguin 
enllestides cap al setembre la construcció 
de la pista de patinatge, les zones d’apar-
cament davant del cementiri vell i al costat 
del Moli d’Oli, els enllumenat dels carrers 
Calvari i Almeria, entre d’altres i el porxo 
bar del Parc Municipal.

Foc a Les Planes Foto: Ricard Miralles
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Correu
Després de festes
Des de la regidoria de Festes valorem 
positivament  el balanç de Santa Oliva i 
Festa Major 2009. En primer lloc ressaltar 
que no hi hagut cap incident remarcable 
en cap dels actes. En segon lloc destacar 
la gran participació de la gent, en els actes 
públics, com ara la 2ª Marató d’artistes, la 
2ª Baixada d’andròmines per Santa Oliva o 
la Jornada Tradicional Catalana per Festa 
Major i també a tots els espectacles noc-
turns tant pels joves com pels adults. El 
que ens ha deixat un regust disgustat, és 
el mal temps que ha afectat el final de la 
festa, tot i que la Plaça Catalunya estava 
plena de gent per gaudir de la orquestra 
Selvatana , la pluja i la tempesta elèctri-
ca van anul·lar l’espectacle. El mateix va 
passar amb l’espectacle infantil  que ens 
havien preparat des de Igualtat i coope-
ració per el mateix dia. Malgrat la pluja, 
l’espectacle pirotècnic va tenir d’un gran 
nombre d’espectadors, que van gaudir del 
castell de focs que va tancar la Festa Major. 
A partir d’ara treballarem per millorar les 
Festes 2010. Bon estiu per tothom.
Regidoria de Festes

Cosas del pueblo
Al final de la avenida Francesc Macià en 
el barrio de Los Closos desde el ultimo 
temporal que pasó por nuestro municipio, 
tenemos un cartel publicitario metálico 
hecho trozos y que la empresa/responsa-
bles no hacen nada para quitarlo, estarán 
esperando a que venga otro temporal y 
lo acabe de tirar. En este mismo tramo 
de la calle hay vecinos que aparcan sus 
vehículos en mitad de la calle-curva pro-
vocando un estrechamiento de la misma. 
Recuerdo que en una ocasión un agente 
comentó que se estaba contemplando la 
posibilidad de hacer de único sentido el 
tramo de esta calle, la verdad es que sería 
una solución, pero hasta que no sea así, 
estos vehículos no deberían de aparcar en 
mitad de la calle.

Otra cosa: parque del lago. Tengo un 
niño de 3 años y cada vez que lo llevo al 
parque del lago me pregunta donde está 
el tobogán. Yo le contesto que lo están 
pintando. Pienso que un parque tan cén-
trico y visitado por los padres con sus hijos 
debería tener un mínimo equipamiento y 
mantenimiento.
En relación a la piscina, quisiera manifestar 
mi malestar en las siguientes cuestiones: 
El horario. La abren del 10 al 23 de junio, 

de 11 a 18 hs. (7 horas) y del 24 de junio 
al 31 de agosto de 10 a 20 hs. (10 horas). 
¿Cómo es posible que la entrada tenga el 
mismo valor en los dos periodos? Dada la 
elevada tarifa, ¿por qué no poner dos pre-
cios, mañana y tarde?, ¿por qué se cierra 
el día 31 de agosto y no más tarde y así 
poder aprovechar más el buen tiempo? 
El abono familiar de verano: Teniendo en 
cuenta que la piscina de Olesa no tiene ni 
un vestuario decente y unas duchas con 
agua caliente y con un índice de quedarte 
sin cartera muy elevado, el abono por 
tres meses es de 176.50 euros. En otros 
municipios, por un 40% menos te ofrecen 
un periodo de 6 meses (junio-noviembre), 
pudiendo aprovechar otros recursos muni-
cipales como la piscina cubierta. Y debido 
al elevado numero de hurtos en la piscina, 
¿por qué no hay un agente permanente? 
¿No se pude regular la entrada a estas per-
sonas o es que se cuelan por otro puerta 
que tiene la piscina?
Javier Llamas

Escolania
En nom de l’Escolania i Cor Jove de la 
Parròquia de Santa Maria d’Olesa de 
Montserrat, ens plau comunicar-vos el 
programa d’activitats previstes per aquest 
mes de juliol, que serà molt intensiu. 
En primer lloc, l’Escolania i el Cor Jove par-
ticiparà en el 35è Congrés Internacional de 
Pueri Cantores, que enguany tindrà lloc a 
la ciutat de Stokholm (Suècia), durant els 
dies 8 a 15 de juliol. En aquest congrés, 
l’Escolania i el Cor Jove hi tindrà un paper 
rellevant, doncs el 9 de juliol realitzarà un 
concert a la Catedral de Santa Klara Kirka 
juntament amb altres cors federats d’Ale-
manya, Bèlgica, Espanya i Polònia. També 
serà un dels Cors Pilots a la Cerimònia de 
la Pau que realitzarà el dia 10 de juliol 
pels carrers de la ciutat i que acabarà amb 
una trobada de totes les corals i escolanies 
participants a Riddarholmen.
En segon lloc, del 20 al 24 de juliol l’Esco-
lania i el Cor Jove realitzarà unes colònies 
musicals a la Seu d’Urgell per tal d’acabar 
de preparar el repertori per a la gravació 

d’un CD. 
Per últim, les gravacions d’aquest CD es 
duran a terme els dies 27 a 30 de juliol 
a la Parròquia de Santa Maria d’Olesa de 
Montserrat.
Escolania i Cor Jove de la Parròquia

Nuestro pueblo
Intentaré ser breve y con mi participación 
hacer un llamamiento e hincapié sobre las 
deficiencias de nuestro pueblo. 1) Parc de 
l’Estatut: bonito nombre para un parque 
“peligroso” como se decía en el articulo de 
junio de este periódico. Reitero lo mismo, 
por favor que venga el Ayuntamiento a 
revisarlo y a corregirlo. Puedo dar algu-
nas ideas como suelo blando en todos los 
columpios por las caídas y por los charcos 
que se forman; zona de pavimento, una 
parte para jugar a la pelota con una valla 
cerrada y la otra parte para bicis, patines, 
etc.; el banco tan de diseño, con respaldo 
y el esqueleto metálico podría dar sombra 
con alguna planta, por ejemplo.
2) Casal d’Estiu: precio, 195 euros. ¿Seño-
res, qué se han creído? Somos olesanos 
pero no ricos, una subida exagerada res-
pecto al año pasado, ¡vaya ayuda para 
estos tiempos en los que estamos!
3) Piscina Municipal: ¿precios populares?, 
¿para quién? “Adultos laborables, 3.80 eu-
ros” y “festivos, 5.70 euros”. Me parece 
un atraco. Ni bonos familiares, ni precios 
para parados, ni precios populares, no sé 
si tendré que elegir entre comer o darme 
un baño. ¿Quién es el que piensa estos 
precios en el Ayuntamiento y quién no 
tiene vergüenza para aprobarlos?
Gracias al periódico 08640 por informar-
nos, entretenernos y darnos voz a los 
ciudadanos.
Mari Carmen Hortelano

Exercia d’alcalde...
... el Sr. Guillermo Almirall Suñol. El 1982 
amb motiu de la redacció de les Normes 
Subsidiàries del Planejament Urbà Ca-
tex-Molí i Catex Vilapou, empreses dels 
senyors Vilá de la Riba, cedeixen entre al-
tres terrenys, els de l’Areny del Molí i  de 

Vilapou, com a compensació de sòl urbà, 
i el camp del Nou Molí, on actualment hi 
ha l’Escola Josep Ferrà i Esteve, per tan 
el Nou Molí, va desaparèixer sense pena 
ni glòria. Els documents que havien d’esti-
pular les cessions, no es varen oficialitzar 
i els terrenys dels Arenys no varen ser 
inscrits en el Registre de la Propietat i per 
tan al fer-se la venda de les finques del 
Molí i Vilapou, l’Ajuntament no va poder 
reclamar els seus drets.
Exercia d’alcalde el Sr. Enric Termens i Bel-
tran. El municipi d’Olesa de Montserrat, per 
mitjà del seu Ajuntament, l’hi caldrà fer 
moltes  gestions per a recuperar uns drets 
que l’hi venen de lluny, i que tants beneficis 
l’hi ha donat al llarg d’aquestes centúries. 
La nostra vila ha tingut homes de gran visió 
al crear i lluitar per obres, comunes, com 
les del Molí, la Comunitat Minera, les mi-
nes d’aigua de Vilapou i Can Carreres, les 
Fonts de la  Plaça, la d’en Roure, la de Can 
Soler, el pou de Santa Oliva i la Mina, els 
teatres per representar La Passió, el plan-
tejament de l’eixample de la part sud de 
la Vila d’Olesa, amb les Escoles Públiques 
i l’Hospital de Montserrat, la compra per 
part de l’Ajuntament de la mina d’aigües 
de Can Sedó que portava un bon cabdal 
d’excel·lent aigua dels torrents Regané, 
de Sant Pere Sacama i Ribes Blaves (avui 
quasi perduda) i la compra de l’Hotel Gori, 
actual casa de la vila i els seus jardins, la 
Premsa Nova, una altre obra col·lectiva en 
benefici de la comunitat de pagesos.
En fi, quan tornarem a tenir persones 
amb visió de futur pel bé de les nostres 
generacions?.
Carles Roca Gotsens

De la redacción
En referencia a la carta publicada en la 
edición de mayo bajo el titulo “Carta a 
Goliat” queremos aclarar que quien envió 
el artículo, lo hizo usurpando la identidad 
de otra persona. Según nos confirma la 
Policía Local d’Olesa, la persona que apa-
rece firmando el articulo había denunciado 
el extravío de su DNI y éste fue utilizado 
por otra persona que escribió el artículo 
publicado tomando la identidad de esta 
persona, por cuyo motivo se han instruido 
las correspondientes diligencias judiciales. 
Desde la redacción de este periódico, re-
pudiamos este accionar. 
Para que las cartas al director sean publi-
cadas es necesario el nombre completo y el 
DNI de la persona que escribe ya que es la 
única responsable del escrito. El periódico 
08640 es sólo un medio de comunicación 
que no se responsabiliza de los correos de 
lectores que escriben las personas que se 
comunican con la redacción. Por todo ello 
pedimos responsabilidad y compromiso a 
la hora de escribir las cartas al director. 
También en esta ocasión, pedimos dis-
culpas a nuestros lectores y en especial 
a la institución ofendida en este caso, la 
Policía Local y o a quien/es se pueden 
sentir ofendidos por el artículo “Carta a 
Goliat” publicada en la edición de mayo 
del periódico 08640.
Según nos manifiesta el Sotsinspector en 
Cap de la Policía Local, en su programa de 

Escolania olesana Foto: Sampietro

Foto: 08640



0508640

Manifestació d’inversors afectats Foto: PACS

“Qualitat de servei”, las quejas recibidas y 
que contrastadas dan un resultado positi-
vo, ayudan a detectar esos posibles erro-
res y en su caso corregirlos y adaptarlos 
a un proceso de mejora continua en las 
prestaciones de los múltiples servicios que 
se realizan a la comunidad. La satisfacción 
del ciudadano/a es uno de los principales 
objetivos de la organización. Reseñar que 
el mayor número de quejas suelen pro-
ducirse por o con motivo de conductas 
incívicas o infracciones de la ordenanza 
municipal de circulación, donde los agentes 
denunciantes han de interaccionar con las 
personas que han cometido presuntamen-
te la infracción. Ante cualquier queja, que 
los ciudadanos no duden en dirigirse a las 
dependencias de la Policía Local donde 
serán debidamente atendidos por el Cap 
o los diferentes responsables. 
Redacció 08640

Afectados
El motivo de nuestro reclamo es para pe-
dir ayuda y hacerles participes de nuestra 
indignación, impotencia, desesperación, y 
soledad ante una situación que se nos au-
guró beneficiosa y se ha vuelto insosteni-
ble y ruinosa  para la economía de nuestras 
familias  y para el buen funcionamiento de 
nuestras pequeñas empresas. 
Nuestras entidades de confianza, con las 
que mano a mano íbamos tejiendo el día a 
día de nuestro negocio, nos han metido en 
una ratonera, nos ofrecieron un producto 
que nos daría la seguridad y tranquilidad 
frente a las oscilaciones de los tipos de in-
terés que en aquel momento iban a la alza 
con velocidad, nos comentaron haciendo 
hincapié que era un producto para clientes 
preferentes. Haciendo que nos sintiéramos 
agradecidos ante esa deferencia, por lo 
que debido a esa amistad y confianza que 
depositábamos en ellos firmamos a ojos 
ciegos todas sus indicaciones.
Firmamos sin saber que nos ocultaban y 
omitían deliberadamente la parte oscu-
ra de esta contratación, y negándonos 
verbalmente, y en varias ocasiones en el 
transcurso de la conversación, que hubi-
ese riesgo alguno para nuestra economía, 
puesto que era un dinero virtual y si no 
existía físicamente nunca podrían sobre-
venir desembolse alguno, ni cancelación. 
Explicaron que por esa contratación se 
percibían trimestral mente una cantidad 
de dinero que nunca sería más del 0.10% 
o en algunos casos 0.15% sobre la cantidad 
contratada, y que si bajaban los tipos de 
interés, se equipararían a el dinero obte-
nido trimestralmente. O sea  en mi caso y 
para que tengan datos palpables si obtu-
ve 70 €, cada tres meses, podría llegar a 
devolver esa cantidad, o incluso cancelar 
llegado el momento cancelar el contrato, 
sin coste alguno.  
La impotencia, desesperación y desamparo 
por nuestra parte llegó cuando al bajar 
los tipos de interés nos dimos cuenta de 
que nuestra economía se veía mermada 
en cantidades que van desde 300 a 6000 
euros el primer pago, ahora el segundo 
aumenta más o menos el doble de esa 
cantidad, según los casos. ¿Qué familia y 

qué empresa puede aguantar eso?
Eso no es lo que ellos nos explicaron,  este 
contrato no es equitativo, ni racional, ni 
ecuánime, es totalmente abusivo y despro-
porcionado, teniendo que escuchar frases 
como “Si lo tienes firmado, haber leído 
antes la letra pequeña”. Eso quiere decir 
que lo que te ofrecen ya damos por hecho 
en esta sociedad que es mentira, que está 
tergiversado, que tiene ocultismo, que no 
te debes fiar, ¿entonces?. Ante esta situ-
ación cada vez que contrato algo o hago 
alguna transacción ¿debo ir con un letrado 
para verificar las cláusulas que para mí 
son inteligibles, e incomprensibles? Pero 
entonces, ¿Dónde está la ética de las en-
tidades? ¿Quién nos ampara?
Quiero hacer un inciso para decir que por 

defecto el 99% de los clientes de una 
entidad bancaria en su práctica habitual 
y siendo esta la entidad donde depositas 
toda tu confianza y tu dinero, no se paran 
a leer todas las cláusulas que comprenden 
los diferentes contratos, ya sea cuando 
contratas una cuenta, o una tarjeta de cré-
dito, por lo que sin saber que estábamos 
contratando un producto de alto riesgo, 
de lo que no se nos informó como ya les 
he dicho antes, firmamos el contrato que 
nos ofrecían tan familiarmente.
Comprenderán que si hubiésemos tenido 
la mínima sospecha de que era un pro-
ducto de esta envergadura, hubiésemos 
supervisado párrafo a párrafo, junto con 
un asesor financiero todas esas cláusulas, 
que por otro lado quiero dejar constancia 
que en el caso de Caixa Sabadell no se nos 

presentaron en la correspondiente firma, 
simplemente en mi caso y en el caso de 
bastantes afectados, no se firmaron dos 
hojas, la tercera la de las cláusulas vici-
adas, abusivas, de mala fe, y opacas a la 
que nos referimos que también adjunta-
mos, están en todas las contrataciones 
sin firmar. En algunos casos cuando pides 
copia, ahora sí que aparece.
Nuestra angustia ante las conversaciones 
que se han llevado a cabo por cada uno de 
nosotros a nivel particular con las distintas 
oficinas de las entidades bancarias para 
encontrar una solución al problema, nos 
dejó más perplejos si cabe.
Su solución y su oferta ante este atro-
pello llevado a cabo con alevosía, y para 
enmendar su engaño, es un préstamo 

personal, póliza o incluso aumentar la hi-
poteca que grava nuestra vivienda,  según 
cantidad fijada por ellos, ¡por supuesto!, 
pues créanme que no sabemos tampoco 
de qué cantidad se nos habla, pues nos 
comentan que depende el mercado y la 
fluctuación del momento lo calcularán en 
la central. 
Entonces, ese préstamo, ¿qué cantidad 
debe comprender? Aquí nos encontramos 
con otro abuso de poder, y otra de sus 
manipulaciones, o sea que si queremos 
desvincularnos de ellos, nos calculan, no 
sabemos cómo, ni en base a qué, unas 
cantidades que no podemos comprobar ni 
revisar, pues en ningún párrafo de las cláu-
sulas está reflejada. Nos dan cifras para 
proceder a la cancelación que van desde 
los 10.000 euros hasta 120.000 euros.

¿Cómo vamos a aceptar semejante barba-
ridad?, ¿cómo vamos a ampliar las hipo-
tecas por esos importes?, ¿cómo vamos a 
contratar un préstamo?
Rogamos nos revisen estos contratos y 
esperamos que en un periodo de tiempo 
corto por la premura de la situación, tomen 
las medidas correspondientes, para evitar 
el abuso de todas estas entidades..Y por 
favor, agilicen los trámites. Entre las en-
tidades implicadas están Caixa Sabadell, 
La Caixa, Bankinter, Caixa Penedès, Ban-
co Guipuzcoano, Banco Sabadell, Caixa 
Catalunya, BBVA, Caja Galicia, Bancaja i 
Barclays. Para más información, sobre esta 
situación, les dejo un link: www.noclip.es
Plataforma Afectats Caixa Sabadell
afectados_cobertura@telefonica.net

Caixa Sabadell
Segons fonts de la Caixa Sabadell i en 
relació a les manifestacions d’afectats 
per el producte “Cobertures d’interès”, 
als afectats els han atès a les oficines de 
l’entitat, els han escoltat, i els han volgut 
donar solucions per fer front als pagaments 
però no tots ho acaben d’acceptar. Segons 
la Caixa Sabadell, amb la resta de clients 
no han tingut cap problema i han agraït 
les solucions. L’entitat diu que desconeix 
la realitat d’altres entitats, perquè el pro-
ducte es comercialitza a totes les entitats, 
però en el cas d’ells  és un grup petit (sola-
ment ho vam comercialitzar amb empreses 
i autònoms, no amb particulars). El seu 
objectiu era facilitar al client l’estabilitat 
de les seves despeses financeres tenint 
en compte que aquest producte quan es 
compra o es ven en aquest mercat, pot te-
nir una cotització diferent a cada minut, es 
tracta d’un producte emparat legalment. 
Segons les fonts consultades, al client se 
li explicava el que havia de cobrar i pagar 
en funció de l’evolució de l’Euríbor. Ningú 
preveia, però, que podríem arribar a tenir 
un escenari com l’actual amb tipus tan 
baixos i passar d’un Euríbor > 5% a prop 
de l’1%. Les fonts assenyalen que no hi 
ha una solució única, però que l’objectiu 
és parlar amb tots els implicats i buscar 
alternatives que no els suposi pagaments 
importants.
Redacció

Independència
29 agost 1922. Un B.L.M. del Diputat a 
Corts Sr. Alfons Sala acompanyat d’un tele-
grama del Ministeri de Foment que adjunta 
12.000 pessetes per a la reparació extra-
ordinària de la carretera que va de la Vila 
a l’estació del Nord. El Patronat d’Obreres, 
el proper mes de setembre farà una festa, 
i demana una subvenció. És concedeix 30 
pessetes (el Patronat d’Obreres, era una 
institució acollida a les Monges Escolàpies, 
per a noies, semblant a Arts i Oficis). Una 
altre petició del Cor del Círcol, una sub-
venció per anar a París amb l’Associació 
Euterpense dels Cors d’en Clavé, com a 
simpatia pel triomf obtingut per les armes 
de la Primera Guerra Mundial. Es discuteix 
i es desestima la petició.
2 setembre 1922.- Una petició del Sr. Alcal-
de al Director General de Comunicacions, 
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Correu (cont.)
demanant una Estafeta de Correus.
10 octubre 1922.- Recomanat pel Centre 
de Dependents de la Indústria i el Comerç 
de Barcelona, una lectura que diu així: “No-
saltres que representem la voluntat de la 
població d’Olesa de Montserrat, procla-
mem el fet Català Nació, proclamem per 
la Nació Catalana, el dret de regir-se amb 
govern propi i República. Declarem la vo-
luntat del nostre poble, que ha de conduir 
a la Nació Catalana a complir els  seus des-
tins en la Història dels Pobles. Preguntat 
per la presidència si estaven conformes o 
amb objeccions als presents, és aprovat 
per unanimitat”.
Això passava a la Sessió municipal d’Olesa 
de Montserrat, el dia 10 d’octubre de 1922. 
Han passat anys i mireu com estem. Ca-
dascú en faci el seu comentari.
Lluís Duran i Duran

Pubilles
La trobada de les pubilles d’Olesa va acon-
seguir reunir-les en una missa commemo-
rativa i en un dinar, el passat diumenge 
21 de juny. Des de l’organització, volem 
agrair a: Ajuntament d’Olesa, La Caixa, 
Caixa Terrassa, Caixa Penedès, Els Bruchs, 
Herboristeria Salvalú, Hermanos González 
Villarón, La Jijonenca (Plaça Catalunya), El 
Sol, Perruqueria Lídia, Perruqueria Ruth-
Estètica Sílvia/Lupe, La Finestreta, Pas-
tisseria Perarnau, Can Solé, Xaloc, Flors 
Banqué, Perfumeria Sisco, Perruqueria 
Meguibú, Fotos Tort, Arseni Martells, 
Jordi López, Maria Balmaseda i Anunci-
ació Gonzalbo.
Pubilles d’Olesa

La Passió
Quan s’acaba la temporada de Passió, totes 
o quasi totes les seccions fem l’acomiada-
ment amb un sopar. En aquesta fotografia 
veiem al nostre estimat director amb una 
mirada esfereïdora, perquè no recorda-
va que Jesús ens havia guarit i temia el 
contagi.
M.M.B.

Carta a l’Ajuntament
Som uns quants veïns d’Olesa els quals 
estem cansats, molt cansats de que els 
carrers siguin intransitables, igual que les 
voreres. Començant pel carrer Mallorca, 
on les voreres fan mal a la vista quant les 
mires i fins i tot et pots arribar a fer molt 
de mal si les trepitges ja que són molt 
perilloses. A la Riera, no sabem si riure 

o plorar, papereres que les han de buidar 
els veïns, voreres totalment intransitables, 
el carrer ple de socs, unes baranes que 
estan desenganxades del ciment que es 
va fer servir en una obra que valorem com 
a nyap, ja que l’aigua els hi entra a casa 
dels veïns. Us imagineu que arribeu a casa 
i us trobeu tot el passadís i habitacions 
inundades per culpa de una obra mal feta 
per l’Ajuntament? Què faríeu si fos casa 
vostre? A la mateixa Riera, unes escales 
promeses  des de fa quatre anys, que no 
es fan, quina vergonya no? Prometeu molt i 
feu molt poc (inclòs amb carta certificada). 
Al carrer Sastre (el de les escales) quan 
ficareu una barana de dalt del carrer fins 
a baix on no sigui perillós per els nens/es 
i on la gent gran, adults i joves es puguin 
agafar per tindre una millor mobilitat? 
Posar un tros de barana no és prou! Per 
cert, si ho feu (molt recomanable) que no 
siguin iguals que les de la Riera que aque-
lles baranes i res són el mateix! 
Al carrer Almeria on hi han unes magnifi-
ques moreres, però que tots sabem que 
les fulles i els fruits cauen i fan patinar a 
les persones, doncs que més volem una 
pista de patinatge gratuïta!
Ah! I no ens oblidem dels magnífics escom-
briaires! Que passegen per els carrers però 

d’escombrar s’encarreguen les mestresses 
de casa! (cal dir que no tots, ja que nosal-
tres n’hem vist que són molt agradables i 
que ajuden a la gent gran!)
El carrer Colom, com moltes d’altres amb 
les voreres intransitables, quina vergo-
nya!
No ens volem allargar més, perquè no 
acabaríem, però de segur que hi ha molts 
i molts carrers més que estan molt es-
patllats, i animo a la gent que escrigui i 
que es queixi a veure si l’Ajuntament ens 
escolta! Ells no són el poble, el poble ho 
som tots!
R.A.R i F.J.A.

A la memòria d’un amic
Al mes de novembre del 2008 vaig escriure 
una carta a aquest periòdic sota el nom “El 
que no té padrins no es bateja”, i això va 
passar. El senyor en qüestió no en tenia i 
es va morir al mes de març passat. Hi he 
estat donant voltes per veure si en aquest 
miserable poble no torna a passar el ma-
teix, per que com ell (i no dic nom) també 
hi ha altres persones que es troben així i 
no els escolta ningú.
Vem demanar plaça en alguna residència 
d’Olesa per que feia dos anys que aquest 
senyor estava al psiquiàtric, ell encara 

estava bé i també s’ho podia pagar, però 
les residències estaven plenes i en aquest 
temps “no es va morir ningú” perquè ell 
pogués entrar. Era un senyor que pagava 
els seus impostos a Olesa i crec que hi 
tenia un dret, però no devia interessar.
Bé, vull donar les gràcies als serveis soci-
als d’Olesa per les “seves atencions”. Vaig 
anar a trobar al Senyor Alcalde com a últim 
recurs i la cosa es va bellugar una mica, 
potser hi vaig anar massa tard, em servirà 
d’experiència que en contes de començar 
per baix, s’ha de començar pels estaments 
alts. El senyor mossen del poble també el 
vam anar a trobar i va dir que posaria fil a 
l’agulla de seguida, això va ser a primers 
de desembre, deu ser que encara no ha 
trobat ni una cosa ni l’altre, ens va dema-
nar el telèfon, que ens trucaria i encara ho 
estem esperant.
Les úniques que em mereixen tot el meu 
afecte i respecte són les infermeres del 
psiquiàtric de Martorell on ell va estar tot 
aquest temps que el van cuidar i donar 
carinyo i fan la seva feina amb molt d’amor. 
A veure si posen més atenció i no es torna 
a repetir un cas com aquest, si no ja ens 
posarem un mocador al cap i a veure si així 
ens atenen més bé. Només he vist aquí que 
primer són els de fora que no els de casa, 
una mica de cura que els que paguem som 
els de casa i paguem molt. “Descansi en 
pau ell i els serveis socials”.
M.G.B

Estalvi i Festa Major
Estava pensant que el dia 6 de juliol 
s’acaba el termini per pagar la contribu-
ció i aquest any són 50 € més que haig 
de pagar i amb les despeses que tinc, per 
exemple, el fisioterapeuta, perquè el de la 
Seguretat Social fa un mes que vaig fer la 
petició, però clar, s’està tramitant. També, 
la noia que m’ajuda i potser sabre si algun 
dia tindré ajuda de dependència, etc, etc. 
Idea! Aquest any m’estalviaré els 7 € del 
concert del dia 21 i els dies 22, 23, 24 i 25 
fan actes a la Plaça Catalunya, lloc on visc, 
ja està, llogo els balcons i faig més estalvi, 
però queda un dubte, hauré de tornar als 
llogaters, sinó gaudeixen amb aquest actes 
o el temps no acompanya i plou?
M. Mercè Boada i Serra

Queja
Yo quería poner una queja debido a que 
Olesa no da facilidades para la gente 
que por desgracia tiene que ir en silla de 

El director de La Passió, Raül Díaz Foto: La Passió
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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 més lluny de la realitat. Des de fa ja un cert temps, un ens biomecànic 
al qui conec per 1001 contacta amb mi un cop al més aprofitant un forat de 
cuc que permet una comunicació en temps real. En aquestes comunicacions 
jo li parlo sobre la vida quotidiana.   
<Connectant amb Titania>
<Connexió establerta>
-Hola 1001
-Hola Ivan, com va avui per Olesa?
-Dons de ressaca festiva.
-Cert. Heu acabat ja les festes de Santa Oliva i la Festa Major.
-Recorda 1001, que aquest any la festa Major s’escrivia en minúscules. Però 
al cap i a la fi passada és.
-I ara què, vacances oi?
-Home, vacances, el què es coneix per vacances, no.
-Amb el sou congelat, i amb els preus que han apujat a la piscina, crec que 
em banyaré cada dia a casa meva.
-Bé, sort que et pots banyar.
-Si. En el fons em sento una persona afortunada. Tinc amics, una dona 
que, si bé moltes vegades no m’entén, m’estima i em suporta, un dimoniet 
a casa i un altre que està a punt de arribar i grans amants com la musica 
i els bons llibres.
-En crisi, amb el sou congelat i us atreviu a tenir una altre criatura?
Els humans sou curiosos.
-1001, no generalitzis. Hi ha humans tant dispars i diferents com la Barce-
loneta i Kuala Lumpur. Jo, que sempre estic d’humor, quan em pregunten 
perquè tenim fills responc, que és una mesura anticrisi, com un “brain 
storming”, o simplement per justificar la meva absència de sexe.
-Ivan, algun dia algú et creurà.
-Que cadascú cregui el que vulgui. Jo no m’he cregut mai.
-En fi Ivan, veig que avui només parlem de tu.
-No, que també n’hi ha per tothom.
Senyor alcalde, faci com jo, quedis aquí aquestes vacances i passegi. Camini 
molt, senyor alcalde, al vespre quan el sol ja no escalfa tant. Camini per 
Olesa amb una llibreta, un llapis i una càmera de fotos. No sigui tímid i faci 
fotos a tot allò que li agrada i apunti en la llibreta, en les pagines parells, on 
són aquelles coses que li han agradat. Però sigui crític, faci fotos i apunti en 
les pagines senars tot el què no li agrada. Camini i gasti les sabates. Parli 
amb la gent gran i amb els joves; presentis amb aquesta targeta. Hola, soc 
el seu alcalde i vull saber que puc fer per la seva Olesa?
Tenim tot juliol i agost. Quan arribi setembre, ponderi les coses bones i 
les dolentes. Faci un diagrama de Pareto i actuï sobre el 20% de les coses 
més importants. L’estiu del 2010 faci les mateixes fotos als mateixos llocs, 
compari i avaluïs vostè mateix.
-Ivan, com ets!
-No 1001. No estic parlant ni amb cinisme ni sarcasme. Bé, una miqueta de 
tot això si que n’hi ha però, realment és un exercici que m’agradaria fer. És 
més si vostè vol, jo l’acompanyaré.
En fi, 1001, et deixo fins setembre. No sense fer-te una pregunta.
-No cal Ivan. La Terra es veu blava, com sempre.
-Bon estiu, 1001.
-Bon estiu a tots.
< Fi de la transmissió>
Ivan Carreira

ruedas. Hace 10 años que vivo en Olesa, 
mis padres son de Zaragoza y mi madre 
va en silla de ruedas por una de las varias 
enfermedades que tiene. En su ciudad 
suele salir sola, ya que todas las aceras 
están adecuadas con sus bajadas, pues 
cada vez que viene a Olesa no puede salir 
sola, y si sale no puede hacerlo por todo 
el pueblo, no puede ni ir a buscar a sus 
nietos al colegio. De hecho sus nietos 
van al Montserrat y mi sorpresa fue que 
estaban picando en la acera para arreglar 
una tubería y al taparlo, en lugar de poner 
una bajada han puesto un bordillo. Sim-
plemente quiero que la gente se ponga en 
la misma situación de las personas que 
van en sillas de ruedas y que no tienen 
las mismas facilidades que nosotros y de 

esta manera veríamos por lo que están 
pasando al tener que depender de otra 
persona para poder dar simplemente un 
paseo por Olesa.
María Isabel Hernández Gutiérrez

Els articles que no es publiquen en aquesta 
edició per falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i cog-
nom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. 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
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Fins al diumenge 5 de juliol
Exposició de quadres del XXXV Concurs de 
Pintura Ràpida i del XXXIX Concurs de Pintura 
Local. A la Casa de Cultura.

Dijous 2
El documental del mes: “Recipes for disaster” 
de John Webster. A les 17 h, a la Casa de Cul-
tura.

Divendres 3
Sopar de germanor per tots els socis i veïns de 
l’Associació de Veïns de La Rambla-Eixample. A 
les 22 h, al Parc de l’Estatut.

Gran ball de nit amb el “Duo Stylettes”. A les 23 
h, al Parc de l’Estatut.

Hora del conte: “Contes cuinats, contes men-
jats”, a càrrec de Beatriz Martín. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

Dissabte 4
Torneig de dominó per parelles. A les 10 h, a La 
Rambla (davant la Penya Madridista).

Exposició de treballs manuals de pintura, de-
coració i punts de coixí realitzats als tallers de 
l’Associació de Veïns de La Rambla-Eixample. A 
les 17.30 h, al local de l’Associació de Veïns.

Concurs infantil Guia canins al carrer. A les 17.30 
h, a Gismir, al Parc de l’Estatut.

Gran revetlla amb l’orquestra “Son D4 & Cia”. A 
les 23.30 h, al Parc de l’Estatut. A la mitja part 
del ball es repartirà coca gratis per als socis i 
es farà el sorteig popular.

Exhibició de “Julio & Tere”, finalistes del Campi-
onat d’Espanya 2009 d’Standars, acompanyats 
d’altres parelles d’alt nivell esportiu, standard i 
llatins. A la Rambla.

Diumenge 5
XII Torneig de Petanca “La Rambla”. A les 9 h, 
organitzat per l’Associació de Veïns La Rambla-
Eixample.

Festa de l’escuma per a tothom, grans, petits, 
pares, mares i avis. A les 12 h, al Parc de l’Es-
tatut.

Animació infantil a càrrec de Flaviol. A les 19 h, 
al Parc de l’Estatut.

Xocolatada popular i melindros per tothom. A 
les 19.45 h, al Parc de l’Estatut.

Exhibició gimnàstica a càrrec del gimnàs Gim-
sal. A les 20 h, al Parc de l’Estatut.

Cinema infantil “El valent despereaux”. A les 
17.30 h, al teatre El Casal.

Dilluns 6
Taller “La vergonya i la culpa”, a càrrec de Núria 
Busqueta, terapeuta Gestalt Practicioner PNL. 
A les 20 h, a la UEC Olesa.

Divendres 10
Musical “Mamma mia!!!” per la companyia Lo-
cus. A les 22 h, a la UEC.

Dissabte 11
Musical “Mamma mia!!!” per la companyia Lo-
cus. A les 22 h, a la UEC.

Diumenge 12
Musical “Mamma mia!!!” per la companyia Lo-
cus. A les 19 h, a la UEC.

Divendres 17
Cinema autor “Al otro lado”, dirigida per Faith 
Akin. A les 22 h, al Teatre El Casal.

Dissabte 18
Ballada de sardanes, amb la cobla “La principal 
de Terrassa”. Organitza: ACF Olesa Sardanista. 
A les 20 h, a les festes del Barri La Central.

Dilluns 20
Taller “La autorealització”, a càrrec de Núria 
Busqueta, terapeuta Gestalt Practicioner PNL. 
A les 20 h, a la UEC Olesa.
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Esport olesà

Els benjamins campions Foto: TTO

Cursa del Foc
El passat 20 de juny i en el marc de la 
Festa Major, es va celebrar la 3ª Cursa 
del Foc amb una alta participació d’atletes 
(més de 400 i més de 200 en les curses 
infantils) i amb un recorregut per els car-
rers de la vila de 10 kilòmetres. A la  prova 
general, el guanyador va ser Benito Ojeda 
Sanz, seguit per David Bernardo i Carmelo 
Quatrocchi. A la categoria “Pre-benjamí 
femení” la guanyadora va ser Aurea Pino 
Cerezo; a la categoria “Pre-benjamí mas-
culí”, el guanyador va ser Marc Fernández; 
a “Benjamí femení”, el primer lloc va ser 
per a Irina Belmonte; en “Benjamí mascu-
lí”, el guanyador va ser Àlex Salas Molina; 
en “Aleví femení”, el primer lloc va ser per 
a Àngela Moro Prescolí; en “Aleví mascu-
lí”, Manu Argudo va ser el guanyador; en 
“Infantil”, els guanyadors van ser Maria 
Miras Lozano i Manel Egea, en “femení” i 
“masculí” respectivament; per últim, en 
“Cadet femení” va guanyar Marina Pérez 
García i en “Cadet masculí”, el guanyador 
va ser Daniel Capell i Ros

Tennis taula
Adrià Úbeda (individuals) i la parella 
Úbeda-Díaz en dobles (Bombons Blasi-
Xaloc Olesa) van aconseguir el títol català 
al campionat de Catalunya de Tennis Taula, 
categoria Benjamí.
El manresà Adrià Úbeda arribava al campi-
onat de Catalunya benjamí que es celebrà 
a Cassà de la Selva com un dels grans 

favorits per emportar-se el campionat 
individual, després de la gran tempora-
da realitzada. Ja a la primera fase es va 
mostrat molt solvent cedint només un 
set en els 3 partits jugats. En el quadre 
final, el jugador de l’entitat olesana va 
superar totes les eliminatòries superant 
els seus rivals per 3 sets a 1. A la gran 
final, va derrotar al jugador del Igualada, 
Joan Masip, proclamant-se així campió de 
Catalunya.
Però aquest no va ser l’únic títol que va 
aconseguir l’equip olesà. La parella for-
mada pel propi Adrià Úbeda i Adrián Díez 
van assolir el títol de dobles superant a la 
final per un contundent 3 a 0 a la parella 
d’Igualada formada per Masip i Matsuoka. 
Sense dubtes, un èxit sense precedents 
dels més petits d’Olesa que demostra el 
gran treball que s’està realitzant amb la 
base de l’entitat.

Atletisme
El diumenge 14 de juny es va disputar a la 
pista d’El Prat de Llobregat el Campionat 
de Catalunya d’Atletisme de la categoria 
juvenil, on van participar dos atletes del 
Club Atletisme Olesa. A primera hora del 
matí es van disputar els 3000 metres llisos 
amb la  participació de Zakaria Lamkadmi, 
que en una cursa lenta no va saber reac-
cionar davant del canvi de ritme dels seus 
rivals, donat als  problemes físics que ha 
patit al genoll a les darreres setmanes, i  
finalitzant la prova en 3ª posició amb una 
marca de 10’07”62, molt  lluny de la seva 
marca personal de 9’19 obtinguda en pista 
coberta.
A la tarda va arribar el torn dels 1500 me-
tres llisos amb la  participació de Raul Agu-
do, que va iniciar la cursa al grup que  
lluitava per la tercera posició (els dos pri-
mers classificats van ser  molt superiors a 
la resta del grup). A falta de 700 metres va  
realitzar el primer canvi de ritme que va 
reduir el grup a 3 atletes, i posteriorment 
va realitzar el segon canvi a falta de 500 
metres que  el va deixar en solitari fins a 
la línia d’arribada, on va assolir una  3ª 
posició molt meritòria amb marca personal 
inclosa de 4’22”39.

Campeones
El equipo benjamín del Futbol Sala Olesa 
se ha consagrado campeón de Primera 
División. Con 20 partidos jugados, han 
ganado todos los puntos en juegos (60) 
y con la extraordinaria cifra de 266 goles 

a favor y sólo 19 en contra. Además de 
los números, los benjamines olesanos han 
demostrado un gran comportamiento de-
portivo. ¡Enhorabuena!

Club Olesa Patí
Entre els molts esdeveniments esportius 
del cap de setmana anterior a la Festa 
Major de la nostra vila, les dues seccions 
del Club Olesa Patí van celebrar un espec-
tacular final de curs durant el dissabte 20 
i el diumenge 21.
D’una banda, el dissabte a la tarda, la 
secció de Patinatge artístic va presentar 
la cinquena edició del seu Festival que, 
com cada any, va fer vibrar els més de 
400 espectadors que van omplir la pista 
coberta annexa al pavelló Salvador Boada. 
El total de participants va ratllar el cente-
nar, comptant els patinadors del club, els 
patinadors dels clubs convidats -Tona, La 
Verneda, Viladecavalls i Egara-- i els grups 
de Multiesport, d’Iniciació als patins i de 
Funky de l’EEM. Amb aquests tres darrers 
-amb patins o sense- es van completar un 
total de 18 actuacions.
Com en les edicions anteriors, la pista 
es va transformar en un escenari on la 
música, els colors del vestuari i les evo-
lucions dels artistes feien emmudir el 
públic abans d’esclatar en aplaudiments. 
Els patinadors, que van dels cinc als setze 

anys, van fer que la dificultat que supo-
sa ballar i córrer sobre patins, executar 
salts i piruetes individuals i moure’s en 
sincronització amb tot el grup semblés 
extraordinàriament fàcil. Tot un orgull 
per als pares i els entrenadors.
D’altra banda, el diumenge, les “12 hores 
d’Hoquei” organitzades per aquesta sec-
ció, van duplicar pràcticament el nombre 
de participants del dia anterior en un 
seguit de partits entre els nostres equips 
i els de Navarcles, Igualada, Torrelavit, 
Molins de Rei, Vilanova i Cerdanyola. Els 
cops de stick i els crits i aplaudiments 
d’ànim de la graderia només s’aturaven a 
les pauses que, en diverses ocasions, van 
amenitzar-se amb actuacions de patinatge 
artístic. Durant el matí van competir les 
categories dels més joves i a la tarda el 
ritme i la velocitat van augmentar amb les 
categories superiors. 
Les victòries van quedar repartides en-
tre els diferents clubs participants, que 
mostraren en tot moment una excel·lent 
esportivitat. Durant tot el dia, va con-
trastar la simpatia que despertaven els 
més menuts i menudes -diminuts dins 
la samarreta i darrera els sticks- amb 
l’admiració vers el joc trepidant de les 
categories més experimentades. Tots els 
partits aconseguiren captar l’interès fins i 
tot dels més profans en l’hoquei i van fer 

Festival del Club Olesa Patí Foto: Dani Martínez
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palès com un esport pot arribar a unir i a 
emocionar els col·lectius més diversos.]
Com a punt i final de cada grup de cate-
gories, així com en la cloenda del Festival 
de patinatge del dia anterior, es van lliurar 
obsequis i medalles a tots els participants, 
acte que va comptar amb la presència de 
l’alcalde olesà Jaume Monné i del regidor 
d’Esports, Joan Soler.
L’èxit del cap de setmana va representar 
una gran satisfacció per a tots els mem-
bres de les dues seccions del Club Olesa 
Patí. Esportistes i entrenadors mostraren 
els resultats de l’esforç de tota la tempo-
rada d’entrenaments i competicions i en 
van rebre un merescut reconeixement, 
cosa que, sens dubte, els va esperonar 
per continuar millorant. Això sí, després 
d’unes bones vacances!
Secció Patinatge Club Olesa Patí

Aquatlón
El fin de semana del 20 y 21 de junio se 
disputaron la Copa del Rey de Triatlón y 
el Campeonato Nacional de Aquatlón en 
Gijón, con la participación de más de un 
millar de competidores de toda España. El 
olesano Antonio Pareja acabó la prueba de 
aquatlón en el puesto 184 de la general y 
por primera vez en su vida, se proclamó 
campeón de España en la categoría de 55 
a 59 años. El anterior fin de semana Pareja 

se había proclamado campeón catalán de 
Triatló en la prueba disputada en Manresa. 
Desde aquí, nuestras felicitaciones. 

Futbol 7
L’AMPA del CEIP Mare de Déu de Montserrat 
vol felicitar a tots els nens i nenes de la 
nostra escola per la seva esportivitat i 
nombrosa participació en el 8è Torneig 

Escolar de Futbol 7 organitzat per la 
Penya Barcelonista d’Olesa, i molt espe-
cialment a l’equip “Montserrat A” que va 
aconseguir quedar guanyador del torneig. 
A més a més, volem donar l’enhorabona 
als jugadors del Montserrat premiats: Joel 
Cascante com a màxim golejador i Kevin 
Mosterd com a porter menys golejat del 
torneig. Molt bé nois i noies, moltes feli-
citats!!!!
AMPA CEIP Montserrat

Ascens
El club de futbol Olesa ha aconseguit 
l’ascens a 3ª divisió i la temporada vinent 
s’enfrontarà amb grans equips catalans 
com el Palamós, el Cornellà o l’Hospitalet. 
Després de pujar a Regional Preferent, va 
aconseguir el títol a la temporada passada 
i aquest any va pujar a 3ª divisió. A més a 
més, el jugador Javi Pelegri ha aconseguit 
el títol honorífic de “Pichichi” de Primera 
Catalana amb 22 gols. L’any que ve serà 
la primera vegada que podrem veure a 
l’Olesa a tercera divisió, després de tres 
magnífics anys per a l’entitat. L’objectiu, 
ara, és poder mantenir el mateix bloc de 
jugadors que ha aconseguit l’ascens i mi-
llorar les condicions del camp de futbol.

Peña Atlética
La Peña Atlética “Passió Rojiblanca”, de 

Olesa de Montserrat, organizó el pasado 
31 de mayo una caminata popular al “Pla 
del Fideuer”, dirigida a los socios, famili-
ares e invitados, que disfrutaron de una 
bonita y calurosa mañana de domingo. A 
la cita acudieron unos 50 caminantes, los 
cuales entre risas y buen humor, confra-
ternizaron y disfrutaron del entorno de 
Olesa de Montserrat. Al llegar al “Coll de 
les Espases”, se ofreció bocadillo y refri-
gerio a todos los participantes.
Peña Atlética de Olesa

Incorporació
El Bombons Blasi - Xaloc Olesa ha incor-
porat per la temporada vinent a Álvaro 
Robles, jove jugador andalús internacional 
amb Espanya i una de les grans promeses 
del tennis taula estatal. Robles, de 18 anys, 
arriba a Olesa cedit pel Cajasur - Priego 
un dels grans equips de la lliga espanyola 
que ha decidit confiar amb l’entitat ole-
sana per a que la jove estrella mantingui 
la progressió que ha tingut en els últims 
anys. Robles ocupa la plaça deixada per 
Marc Duran. El jugador català que militarà 
la temporada vinent al Borges Grup Vall ha 
estat dues temporades al Bombons Blasi 
- Xaloc Olesa aconseguint grans èxits per 
l’entitat.

Pareja a Manresa Foto: AP
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En petit comité
C-55
1) Antecedents. L’abril del 2007, el Director 
General de Carreteres de la Generalitat, Sr. 
J. Follia, va trametre una carta a l’Ajunta-
ment d’Olesa sobre el projecte de “Millora 
general. Nova carretera de connexió entre 
les carreteres N-II/A2 i la B-40 i variant 
de la carretera C-55 d’Abrera i d’Olesa de 
Montserrat. Tram I: Martorell-Abrera-
Olesa de Montserrat” (antiga carretera 
de les Carpes). En aquesta carta mani-
festava que, com aquesta futura obra 
pública afectava singularment el nostre 
terme municipal, i per complir la llei, se’n 
fes informació pública a l’Ajuntament du-
rant 30 dies. Però l’equip de govern del 
PSC, contravenint l’ordre, no va informar 
els grups municipals ni la població. Quan 
ja havia expirat el període d’al·legacions, 
ens assabentàvem del projecte. Des del 
Bloc Olesà, però, ens vam adreçar a la 
Direcció General de Carreteres i vam no-
tificar-los i demostrar-los que no s’havia 
informat la població. També vam informar 
tots els grups polítics amb representació 
al Parlament de Catalunya i el Síndic de 
Greuges. Per això vam sol·licitar la pa-
ralització dels tràmits d’aprovació i que 
s’obrís nou termini perquè els ciutadans 
d’Olesa fossin informats i poguessin pre-
sentar al·legacions. El Síndic de Greuges 
va donar-nos la raó.
Per aquest motiu, el Bloc va organitzar, a 
la Casa de Cultura, entre l’1 i el 10 d’octu-
bre de 2007, una exposició explicativa del 
projecte, amb mapes, plànols i voluntaris 
del nostre grup; que va comptar amb una 
gran assistència. Cal tenir en compte que 
el projecte té un gran impacte mediambi-
ental sobre el terme municipal d’Olesa i, 
en conseqüència, qualsevol dels seus veïns 
pot considerar-s’hi afectat. Posteriorment, 
el Bloc presentava al·legacions sol·licitant 
la retirada del projecte.
2) La situació actual. Pel que fa a la C-55, 
l’administració ha d’obrir un nou període 
d’al·legacions. Però ara, a més, la Gene-
ralitat de Catalunya ha aprovat inicialment 
el Pla Territorial Metropolità de BCN. S’ha 
publicat al DOGC el 3 de juny i s’ha obert 
el període d’al·legacions fins el dia 24 de 
juliol. Durant la redacció d’aquest Pla, 
l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Olesa 
va participar en dues reunions: en una, 
celebrada a Martorell el 19-11-2008, hi va 
assistir el regidor Sr. Serrano, i a l’altra, 
celebrada a Martorell el 19-12-2008, hi va 
assistir l’alcalde Sr. Monné. Doncs bé, cap 
dels dos va informar públicament de res. 
És més, l’Equip de Govern té la documen-
tació des del dia 22-5-09 i no han donat 
cap informació ni a nosaltres ni al poble. 
3) Quina és la importància d’aquest pla? El 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona re-
gula tota l’àrea metropolitana. A Olesa ens 
afecta en molts aspectes: els transports 
per FFCC, les infraestructures per carre-
tera, els espais protegits, l’entorn natural, 
els rius, els usos, els paisatges...
4) Com afecta el Pla a la zona del Baix 
Llobregat Nord i especialment a Olesa? El 
Pla preveu una nova autovia des del pont 
del IV cinturó, passant per Olesa, fins a 
Vacarisses.
5) Que opinem els del Bloc d’aquest pla? 
Pensem que aquesta infraestructura no és 
necessària. Ja hi ha una alternativa menys 
agressiva, que consistiria en el següent: 1) 
Que els cotxes que baixen de Manresa ar-
ribin a Viladecavalls i baixin pel IV cinturó 
fins l’A2, amb la qual cosa ens estalviaríem 
un tram important d’autovia, que és el que 
pot destrossar una part valuosa del terme 
d’Olesa: la Riera de Sant Jaume, d’un alt 
valor ecològic perquè és l’únic connector 
biològic entre el riu Llobregat i la muntanya 
de Sant Llorenç de Munt. 2) Aquest Pla té 
una gran importància, perquè aquestes in-
fraestructures, si s’executen tal com estan 
projectades, canviaran definitivament la 
fesomia d’Olesa. Aquest pla malmetrà i 
mutilarà zones rústiques, la cubeta d’ai-
gua, zones boscoses i zones de valor eco-

lògic, paisatgístic i patrimonial, espècies 
protegides... Afectarà, en alguna mesura, 
barris com Oasis, Ribes Blaves i Poble Sec 
i la zona de Cal Vicentó. 
6) Que pensa fer el Bloc Olesà? Analit-
zar el Pla Territorial Metropolità per tal 
de presentar noves al·legacions. També 
informarem la població fent una altra ex-
posició pública.
7) Que pensem des del Bloc que poden 
fer els ciutadans d’Olesa que no estiguin 
d’acord amb el Pla? Davant d’aquest pro-
blema, els olesans/es poden constituir-se 
en plataforma per tal de defensar el ter-
ritori amenaçat per aquestes infraestruc-
tures. Cal que entre tots tinguem la força 
suficient per poder salvar zones tan impor-
tants del terme d’Olesa com Sant Jaume, 
Ribes Blaves i la llera del riu Llobregat.
Bloc Olesà

Pacte de govern
Les direccions locals dels tres partits que 
configuren el govern municipal olesà, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, Con-
vergència i Unió i Iniciativa per Catalunya-
Verds, volem reafirmar la vigència del pac-
te de govern i l’estabilitat del mateix, una 
vegada ja ha transcorregut la meitat de 
la legislatura. A menys d’un any del canvi 
que es produirà a l’Alcaldia, com a fruït del 
Pacte de Govern, les tres formacions polí-
tiques volen reafirmar la solidesa d’aquest 
pacte, la seva vigència i les seves grans 
possibilitats de futur.
Per PSC, CIU i ICV, l’estabilitat municipal 
que ha proporcionat el pacte de govern 
és un del majors beneficis que el govern 
municipal pot oferir a la nostra ciutat. Sent 
conscients de que encara queda molta fei-
na a fer, volem remarcar que, fruït d’aquest 
acord, s’han aconseguit importantíssims 
objectius per a Olesa, com a ara la inclu-
sió del Casc Antic a la Llei de Barris de la 
Generalitat de Catalunya, objectiu aquest 
que tots els partits polítics portàvem al seu 
programa electoral municipal.
A més, les direccions locals dels partits del 
govern, considerem que davant de la greu 
crisi econòmica i social mundial que estem 
patint, també a Olesa, és imprescindible 
un govern fort, coordinat i consolidat, com 
l’actual, per poder dur a terme les mesu-
res necessàries per millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes olesans, 
especialment en matèria de serveis soci-
als, habitatge i educació, tal i com s’està 
portant a terme actualment, amb l’incre-
ment del pressupost en Serveis Socials de 
més del 40%, la construcció de nou CEIP 
ja funcionant al barri de Sant Bernat i la 
nova Llar d’infants de les Planes, o amb el 
desenvolupament de les ARES, amb l’apor-
tació de quasi 400 habitatges de protecció 
oficial a la nostra ciutat.  

A més, aquest any 2009 té afegida una 
tasca molt important que té intrínseca una 
gran responsabilitat per part de l’equip de 
govern, que és l’execució de les obres del 
Fons FEIL, per valor de casi 4 milions 
d’euros, que ha de transformar Olesa, i 
que requereixen d’una actuació del govern 
municipal solvent i eficient, que aquest go-
vern garanteix.
PSC, CIU i ICV

Farts que ens “salvin” cada 
dia
A vegades diem que Olesa té alguna cosa 
“especial” i és cert; també en la política 
local, malgrat que cada partit tenim les 
nostres opinions, aquest fet “especial” 
olesà, es manifesta  permanentment. Te-
nim excés de “Salvadors”; en política, cal 
parlar, discutir i si es pot, arribar a acords, 
però mai es pot pontificar, i molt menys, 
no es poden repartir culpes i culpables 
permanentment. El Bloc Olesà, no només 
ells, primer van embolicar als olesans en 
una operació mediàtica en defensa dels 
ciutadans i contra la taxa d’escombraries, 
que amb cassolades, manifestos, adhesius 
contra la taxa i tota mena d’arguments, 
va acabar amb una sentència d’un jutjat 
que va tombar els seus arguments i va 
causar perjudicis als qui varen fer cas de 
les seves paraules i va deixar un pòsit de 
confrontació social lamentable.
Poc després, els seus interessos polític - 
mediàtics varen encaminar-se cap a mun-
tar espectaculars comissions d’investiga-
ció que ja tenien víctimes pre-assignades 
abans de constituir-les, així la comissió 
d’investigació sobre esports va tancar-
se amb no res i amb una actuació de la 
fiscalia que va arxivar el cas; la comissió 
d’investigació del carrer Alfons Sala, la de 
Cal Candi, la de XXX; tot plegat, investi-
gacions demanades per generar polèmica, 
però amb cap voluntat de donar respostes, 
les veritables respostes.
Campanyes d’agitació que han buscat ex-
clusivament la crispació, plataformes “sal-
vadores” dirigides i manipulades a major 
glòria de qui les promou, judicialització 
permanent i crispació, molta crispació.
Ara, la sentència de Cal Candi, que dona 
la raó als promotors de l’àmbit i condem-
na l’Ajuntament. Estem parlant de molts 
diners, diners que haurem de pagar tots 
els olesans. Primer, amb la sentència de la 
taxa d’escombraries, varen dir que era una 
sentència injusta; amb l’arxiu de la causa 
d’esports, el silenci va ser la resposta, i 
ara, amb Cal Candi, diuen que ells no són 
els condemnats, sinó l’Ajuntament... D’això 
ens queixem!, de que haurem de pagar 
tots les alegries messiàniques d’aquests 
“salvadors” que els nous temps ens han 
portat.

Sempre he dit que no m’agrada la seva 
manera de fer política, no m’agrada la 
demagògia, no m’agrada la mentida; no 
comparteixo el seu estil, hem nego a fer 
de la desqualificació personal l’objectiu 
últim.  Aquells que busquen en política 
només desacreditar als altres, a nivell 
personal, i obliden el bé comú, només els 
mou la rancúnia, l’odi, el plaer de fer mal 
emprant qualsevol eina, aquests, com he 
dit sempre, difícilment trobaran suport ni 
en mi ni en la formació política en la que 
milito i de la que en soc representant a 
l’Ajuntament.
Ara, el Bloc, encapçalat per els senyors 
Prat i Segado volen donar-nos lliçons de 
democràcia, per això en el seu acte “par-
ticipatiu”, van reclamar un debat entre el 
Sr. Salvador Prat i l’Alcalde, fantàstica 
demostració de respecte democràtic. A 
Olesa hi ha 7 grups polítics representats 
a l’Ajuntament i la seva forma de respec-
tar la pluralitat, es tenint en compte tan 
sols a un, el PSC, la resta no compten, no 
compten els ciutadans que han votat ERC 
ni a la resta de partits que conformem 
el consistori olesà; només compten ells 
(la veritat) i el que ells consideren el seu 
principal oponent; la resta, només merei-
xem el desprisi. Fantàstica demostració de 
democràcia del Bloc Olesà, a qui els ve bé 
una de les màximes de Henry Ford: “Tots 
els consumidors poden tenir un Ford T del 
color que vulguin. Sempre que vulguin el 
de color negre!!!”
Però segueixo, parlen de sinceritat, i ma-
nipulen la veritat a la seva conveniència; 
sempre amb atacs a persones, sempre 
senyalant amb el dit als “seus culpables, 
perquè així son els seus atacs, directes 
i personals. Curiosament, sempre ERC i 
preferent en Toni Bonastre formen part 
permanentment del seu imaginari. Aprofito 
per recordar-li al Sr. Salvador Prat, que el 
pacte tripartit del anterior mandat es va 
trencar definitivament a principis de de-
sembre de 2005 i per tant ni ERC ni el Sr. 
Bonastre ni al 2006, ni al 2007 no formaven 
part del govern; perquè aquesta obsessió?  
Som els seus enemics de capçalera?;  la 
prepotència no els deixa veure la biga del 
seu ull i si la palla dels altres.
“Responsabilitat” és una paraula que om-
ple sovint la boca del Bloc Olesà i sobre 
tot als seus principals membres, els Srs. 
Prat i Segado, desprès de llegir la senten-
cia sobre el tema de Cal Candi i les seves 
declaracions, on és la seva responsabilitat? 
Per no res, demanen responsabilitats, i ara 
qui pagarà les despeses?, a qui es farà 
responsable? Altre cop es busca destruir 
al Sr. Bonastre, a ERC? Deixin-me que els 
ho digui, no tenen ni vergonya!!. La seva 
memòria de peix no dóna per saber que el 
representant de l’Ajuntament no acostuma 
a anar a les Juntes de compensació ni quan 
el seu excels regidor Sr. Planas era alcalde? 
O és que d’aquella època no en guarden ni 
memòria ni vergonya? 
I sobre el treball, no seré jo qui digui que 
no treballen perquè no seria cert, però no 
poden desqualificar la feina dels altres, ni 
erigir-se caps de la oposició, fent servir, 
per exemple, com en un dels seus últims 
escrits, referències a que eren l’únic par-
tit de l’oposició present a l’últim ple, els 
recordo que ERC, tan sols té 1 regidora, 
i que, a la ultima Junta de Portaveus no 
va assistir ningú del Bloc Olesa i això que 
tenen 5 regidors.
Volen ser alternativa de govern? Amb qui 
pretenen treballar? Sols? Digui’m amb quin 
dels altres partits podrien arribar a acords, 
amb ningú? Tothom està equivocat? pot-
ser no som tota la resta els que tenim 
un problema, potser vostès no ho estan 
fent tan bé. La propera vegada que ens 
vulgueu “salvar”, mireu que no ens torni 
a costar diners!
Mireia Monfort
Regidora ERC

Proposta actual PTM. En vermell, traçat de la nova autovia; en rosa, la C-55  
Mapa: Bloc Olesà
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Concursos
Amb un gran èxit de participació es van 
dur a terme el 21è Concurs infantil de 
colors sobre l’asfalt i el 9è Concurs es-
colar de Dibuix i Pintura, organitzats per 
l’Escola d’Arts i Oficis. Els guanyadors del 
primer van ser: 1r, Anna Mora, 2n, Paula 
Soto, 3a, Clara Segura Farré i 4t, Carla 
Sánchez (Grup A); 1r, Senèn Hernández 
García, 2n, Alex Vea Collado, 3r, Judith 
Buenavista Díaz i 4t, Mariona Bonastre 
Márquez (Grup B); 1r, Gemma Cortés, 2n, 
David Checa, 3r, Susana Pozo i 4t, Maria 
Soriano (Grup C).
Al concurs de pintura sobre l’asfalts, els 
guanyadors van ser: 1r, Laia Florensa i Eva 

Va passar
Almasque, 2n, Marc Murcia i Jan Canals i 3r, 
Albert Cantó i Alba Fernández (Grup A); 1r, 
Jordi Campmany i Pau Bonastre, 2n, Maria 
Aguilar i Abril Cots, i 3r, David Buyse i Ar-
nau Bonastre (Grup B); 1r, Laia de Castro i 
Pau Povill, 2n, Clara Satorra i Judith Buyse, 
i 3r, Carles Fontanet i Gemma Cortès (Grup 
C). Enhorabona a tots!

Gent gran
El passat mes de juny la Residència Santa 
Oliva ha organitzat amb algun dels seus 
residents, una gimcana, on tres grups 
havien d’assolir una sèrie de proves per 
tal d’aconseguir les peces per formar una 
fotografia relacionada amb un paisatge 
del poble. Les proves estaven ubicades 
per diferent llocs i botigues d’Olesa als 
qual volem aprofitar i agrair la seva col-
laboració (Biblioteca, Ajuntament, Llibreria 
Núria, Floristeria Bonic, Forn Cal Serra i 
Polleria Isabel Salinas). L’activitat ha estat 
un èxit i ha servit perquè els participants 
recordin i comparin com era i és el poble 
d’ Olesa. Esperem poder-la repetir en un 
futur no molt llunyà.
Residència Santa Oliva

TEU
El passat 18 de juny es va celebrar a la 
Casa de Cultura l’acte de cloenda del pro-
jecte TEU, una iniciativa dels IES Creu de 
Saba i Daniel Blanxart, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, que té com objectiu di-
versificar els coneixements de determinats 
alumnes segons el seu perfil i interessos. 
Els participants van qualificar l’experiència 
de manera molt positiva i l’Ajuntament es 
va comprometre a tirar-ne endavant noves 
edicions d’aquest projecte.

Foto: JLG

Les pubilles de sempre

08640

El passat 21 de juny es va celebrar el 50è aniversari de 
l’elecció de la primera Pubilla a Olesa amb una recepció 
a la Casa de Cultura, la tradicional col·locació de bandes, 
una missa commemorativa i el posterior dinar, amb la 
participació de més de 40 pubilles olesanes. A més a 
més, l’exposició fotogràfica, que ha estat durant casi tot 
el mes de juny a la Casa de Cultura va ser tot un èxit de 
visites. Enhorabona!

08640Paula Soto va quedar segona      Foto: LL.S.
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Empreses i serveis
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Cierre
La tienda de gominolas, regalos y juguetes, Juna, cierra sus puertas el próximo 8 
de julio, por lo que ofrece grandes descuentos de hasta un 50 por ciento. Está en la 
plaza de Weingarten Baden, 1, al lado del O’Pan.

Per perdre pes
El Centre Mèdic i d’Estètica Integral proposa un nou sistema d’aprimament. Es diu 
“Protéifine” i combina una àmplia gamma de productes proteics amb una gran varietat 
de sabors. Són utilitzats en el marc d’una dieta proteica, sempre sota un estricte 
control mèdic, per perdre pes de forma eficaç i sana, gràcies a l’aportament de pro-
teïnes i a la seva regulació de l’humor i la sacietat. Per a més informació, contactar 
al tel: 659 127 827.

Cromoteràpia
La cromoteràpia és un tipus de teràpia que es porta a terme per mig dels colors. És 
un mètode d’armonització i d’ajuda a la curació natural de malalties amb l’utilització 
de colors. És una teràpia suau, ja que no és tòxica i no té efectes secundaris. Es 
pot aplicar a persones de totes les edats i als nens a partir dels sis mesos. La cro-
moteràpia és de gran utilitat ja que ajuda a conèixer les propietats, vibracions i la 
influencia que exerceixen els colors, per a combinar-los de la forma més adequada 
per aconseguir harmonia i equilibri. 
Aquesta teràpia serveix per a tractaments estètics, contra el estrès i les deficiènci-
es energètiques. S’obtenen efectes òptims per l’acne, les estries, la pell grassa, les 
arrugues, etc. En el cas de la cel·lulitis, amb aquesta teràpia, s’obtenen resultats 
des de la primera aplicació. El Centre de teràpies corporals Nohek ha incorporat esta 
tècnica. Per a més informació, trucar al tel: 93 775 74 04.

Bibliopiscina
Organitzada per la Biblioteca Josep Roca i Bros, la Bibliopiscina, en su onzena edició, té 
lloc en el marc de la Piscina Municipal d’Abrera de l’1 al 31 de juliol. I l’horari d’atenció 
al públic és de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. Els objectius d’aquest equipament 
són fonamentalment dinamitzar la lectura entre els usuaris de la piscina municipal, 
fer més visible la biblioteca més enllà del seu edifici habitual i donar a conèixer els 
serveis que ofereix la biblioteca per tal que els banyistes n’esdevinguin futurs usu-
aris. Tot això en un ambient lúdic com és el de la piscina d’estiu de la població. Pel 
que respecta al fons de la Bibliopiscina, aquest està format per revistes de diferents 
temàtiques, diaris, còmics i llibres infantils d’imaginació i de coneixements. La perso-
na responsable del servei recull diàriament les desiderates dels usuaris, de manera 
que els llibres van variant en funció dels interessos dels banyistes. El funcionament 
del préstec és senzill. Tan sols cal que els usuaris s’identifiquin mitjançant el carnet 
de la piscina, el carnet de la biblioteca o el DNI i agafin el document que volen llegir. 
Entre els usuaris que participin del servei de Bibliopiscina a finals de mes es farà el 
sorteig d’un obsequi infantil d’allò més estiuenc. 

1969
El dissabte 4 de juliol, a Esparreguera, les parelles que ens varem casar l’any 1969 
celebrarem els 40 anys del nostre enllaç. Ja ho celebràrem l’any 1994 amb motiu dels 
25 anys. En aquella ocasió van ser 37 les parelles que ens aplegàrem per a celebrar-
ho. Dissortadament en el pas dels anys hem perdut 5 companys d’aquella festa, però 
s’ha de constatar que no hi ha hagut cap separació ni divorci en tot el grup, senyal 
que la llavor del 69 va ser bona. Ens hem anat convocant per preparar-la amb el 
sistema de boca-orella i amb unes quantes trobades al cafè de l’Ateneu ho hem anat 
organitzant. Ens trobarem a la plaça de Santa Eulàlia el dissabte dia 4, a les 20.30 h, 
on un company ens adreçarà unes paraules de benvinguda i seguidament tindrem una 
sessió fotogràfica de grup. Tindrem un sopar de germanor al restaurant Sparagaria, 
seguit de festa i d’alguna actuació i veurem les gravacions fetes de la festa dels 25 
anys. Per a més informació, contactar al tel: 617 675 187.
Ramon Alemany

Yo te ayudo
Miguel i Juanjo son els encarregats d’aquesta empresa de serveis especialitzada en 
tot tipus de serveis per a la llar, instal·lacions, refaccions, pintura i arranjaments en 
general. Durant aquest estiu ofereixen també grans ofertes en mosquiteres. Són al 
carrer Colom, 148, baixos i el telèfon és el 93 772 98 98.

Obertures
La conocida tienda Trams ha abierto un nuevo local dedicado exclusivamente a la 
puericultura. Está ubicado en la calle Margarida Biosca, 2 en el Poble Sec. Por otra 
parte, Abril, la tienda dedicada a complementos de moda, cambió de dueña y aho-
ra estará atendido por Dori, quien incorporará nuevos productos. Está en la Plaça 
Catalunya, 38.

Classificats
Treball
Manicura professional amb experiència, 
per anar a domicili. Molt bon preu. També, 
bellesa de peus. 
Contactar a Alicia, tel: 93 778 0571.

Tècnic en FPII (Anàlisi Clínic) busca feina. 
Incorporació immediata. Contactar a Merit-
xell: Tel: 680 731 408.
 
Se ofrece administrativa para realizar desde 
casa todo tipo de trabajos administrativos, 
entrada de datos, etc. Ordenador propio e 
Internet. Tel: 675 836 877.

Estudiant universitària s’ofereix per a 
qualsevol tipus de feina durant els mesos 
de juliol i agost. Experiència en botigues. 
Preferiblement per a negoci dins el terme 
municipal d’Olesa de Montserrat i rodalies. 
Tel: 618 593 373.

Es donen classes de repàs (universitària), 
un alumne cada hora, primària i secundà-
ria (totes les matèries), molt econòmiques, 
horari de tarda. Tel.: 651 314 792.

Ayudante de cocina adelantada busca tra-
bajo de lunes a viernes. Contactar con Eva, 
tel: 665 063 525.

Genealogia: el cognom de la vostra família, 
investigació genealògica. Tel.: 93 778 01 56, 
637 965 699 (Manel).

Se ofrece operario para trabajos de electri-
cidad, fontanería, calefacción, aire acondici-
onado, energía solar y reformas en general. 
Tel: 600 861 101.

Se ofrece informático particular. Desarrollo 
de aplicaciones de gestión y páginas web a 
medida. Tel: 679 270 619.

Vehicles
Vendo ciclomotor 4 rodes, descapotable, 
de l’any 2002, funciona amb gasoil i no és 
necesari carnet. Preu: 1500 euros. 
Tel: 653 431 646.

Vendo plaza de parking en la calle Benet 
Margarit (barrio La Central). Precio: 18.000 
euros. Tel: 650 283 147.

Vendo ciclomotor, 4 ruedas, descapotable, 
2700 km., año 2002, funciona con gasoil y 
no es necesario carnet. Precio: 1.500 euros. 
Tel: 653 431 646.

Vendo Fiat Punto TD SX 3P, any 97. 
TC,VE,DA, llantes, enganxall, ràdio, pintura 
metalitzada, revisió i ITV fetes. Distribució 
cambiada, pneumàtics  nous, sempre en 
garatge, no se li ha fet res, 170 km., preu: 
1.200€. Tel: 650 126 508.

Vendo plaza de parking doble en la calle Lluís 
Puigjaner, al lado de Correos. 
Tel: 675 913 318.

Vendo Derbi Predator 50 cc con 2.500 km. 
Precio: 500 € (incluidos 2 cascos y maleta). 
Tel: 627 559 498.

Venc Wolkswagen Passat dièsel 1.9, 230 km, 
climatitzador, ràdio, porta-CD, alçavidres 
elèctric, tancament centralitzat, airbags. 
Preu: 2.500 euros (canvi de nom inclòs). 
Perfecte estat, només defecte estètic.

Immobiliària
Se traspasa granja-pastelería, céntrica y 
nueva. Precio a convenir. 
Tel: 607 330 379.

Vendo piso en Olesa (zona centro), refor-
mado, para entrar a vivir, todo exterior, 3 
habitaciones (2 dobles), 75 m2., ascensor, 
calefacción, comedor de 22 m2., balcón, 
vistas panorámicas. Cerca de transportes y 
servicios. Precio: 189.000 €. Tel: 636 381 338, 
mail: nperals@hotmail.com

Se alquila piso amueblado, de una habita-
ción, con electrodomésticos, situado en el 
Casc Antic. Interesados, llamar a los tels: 
656 334 757 o 665 307 793.

Vendo piso en la Av. Francesc Macià (zona 
Condis), muy buena ubicacióm, 60 mts2, 
con trastero, ambientes amplios. Precio: 
180.000 €. Tel: 661 518 611.

Alquilo habitación a precio económico en 
Olesa. Infórmate al tel: 625 549 593.

Es lloga local de 85 m2 al carrer Colom, 100. 
Interessats, truqueu al tel. 93 778 5278.

Venc pis al centre d’Olesa, 3 habitacions, 
menjador de 22 m2, vistes a Montserrat, 
alt, tot exterior, llum tot el dia, amb ascen-
sor. Està reformat per entrar a viure. Preu: 
194.000 euros. Si el veus, t’agradarà. 
Tel.: 636 381 338 (Noelia).

Vendo piso de 3 habitaciones, cuarto de 
baño, un aseo, cocina con salida al patio, 
bastante amplio, diez metros de terraza, 
suelo de parket, cornisa por todo el piso, 
puertas de madera color claro. La finca tiene 
4 años, 72 metros cuadrados, aire acondici-
onado en el salón y en la habitación de ma-
trimonio y calefacción en todo el piso. Está 
ubicado enfrente del colegio Montserrat. 
Precio: 280.000 euros, tel: 671 189 821.

Diversos
Zapping Serious Funn, concursos de televisió 
personalitzats. Ideal per events, bbc’s, fires, 
etc. Tel: 636 555 767, zapping@smiley-
espectaculos.com, www.organizacionconc
ursos.com

Vendo nicho, bien situado en el cementerio 
de Esparreguera, precio a convenir. 
Tel. 93 778 2214.

Vendo toda clase de muebles antiguos res-
taurados, mayormente de los años 60. 
Tel: 665 307 793.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, 
només ens has d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08640@hotmail.com 
o al tel./fax: 93 772 94 36.
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Per molts anys !
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Juliol
Alex Albalá Gutiérrez (20), Alvaro Sales Ocon (1), Antonia Cobos Zapata (88), Antonio Ginés Flores López (43), 
Arnau Valero Sánchez (8), Carles Temporal (34), Cinta Calvera Bernet (88), Concordia Albert Lázaro (76), Cristina 
Cáliz Rivera (34), Cristina Collado Bañales (17), Cristina Reyes Valls (24), Daniel Solà Rivera (40), Eduard Pacheco 
Agut (19), Elena Pla Morales (11), Erica Castaño Lindo (12), Florencia Foguet Ollé (73), Hyun Sook Kwun (58), Ibán 
Martínez Porras (36), Irina Vázquez Solà (5), Isabel Alonso Torres (83), Isabel Aznar Fuentes (78), Isabel García 
Ballesteros (67), Isma Clavero, Ismael Esteve Tora (85), Jacqueline Tomás Mercado (18), Jaume Solà Sánchez (60), 
Joan Clusas Bas (88), Kevin Montes Almoguera (10), Laia Escayola Escamilla (16), Laura Ayala Vázquez (21), Llorenç 
Segura (54), Maica Ribas Blanco (39), Manel Paltor (44), Manel Panicello Solà (44), Manuel Altarriba Parcerisas (82), 
Manuel Montes Escafena (40), Marc Jorba Fuertes (1), Margarita Alvarez (64), Maria Carme Margarit Tobella (46), 
Maria Casado (60), Maria Rosa Vidal Juvé (73), Mariona Jorba Fuertes (1), Mercè Boada Serra (67), Miquel Angel 
Llimona Cabassa (44), Miquel-Ángel Über Satorra (14), Míriam Asturias Bernades (26), Miriam Muñoz Gracia (9), 
Núria Tiller García (32), Núria Vivancos (36), Olga Alberch Campoy (21), Olga Solsona Jou (17), Oriol Arjona Poquet 
(14), Oriol Armangul Segura (13), Paquita Bellés Agut (63), Patricia Huerta Pallarès (24), Pere Bernadó Cardús (56), 
Pere Domènech Carbó (35), Pere Grivé (50), Pere Oleart (48), Pilar Font Petchamé (48), Pilar Gutiérrez Ramírez 
(48), Rafael Castillo León (77), Rafaela López Miñarro (74), Ramón González Montoya (53), Raquel Simón Cozuelo 
(28), Raquel Valero Flores (32), Sara Muñoz Gracia (15), Sonia Lindo Ferré (33), Vicky Reyes Valls (22).

Agost
Amalia Feijoó Martínez (80), Ana María Pascual Sarto (37), Ariadna Batista Rodríguez, Ascensión del Campo García 
(66), Begoña Tejero (52), Blas Fraga Espelt (71), Christian Di Salvo (35), Corry Kaslander (79), Cristian Ansaldi 
(35), Cristóbal Cano Ruiz, Elvira Zuñeda i Cassi (41), Ferran Grivé (22), Francesc Pérez Fernández (51), Helena 
Jordà Zuñeda (6), Iñaki Pérez Vallejo (44), Iona Vázquez Solà (8), Isaac Valero Flores (26), Jaume Arévalo Vilà 
(58), Javier Hernández Salas (23), Joan Plans (48), Jordi Tarrida Checa (21), Josefa Busquets Roma (87), Josefa 
Cruz Ramírez (85), Josefina Poquet Valero (51), Juan Carlos Pérez Balsera (46), Manuela Esteve Romero (72), 
Marc Manso Serra (14), Maria A. Graells Segarra (76), María Espinosa Ridau (63), María García García (69), Maria 
Güell, Marina Jordà Zuñeda (6), Marta Blanca Tinoco (13), Mercè Forné Canalias (80), Montse Caba Solsona (50), 
Montse Nolla Pons (48), Montse Playà (53), Montse Poquet Valero (41), Montserrat Gaixet Güell (78), Myriam Drissi 
Muelas (38), Nahuel Badía Bermúdez (13), Núria Arévalo (32), Núria Flaqué Fontanals (80), Rocío Arébola (18), 
Rosa Garriga Llimona (66), Rosa Pascual Carreras (46), Sagrario Rivas (50), Salvadora Durán Puigventós (74), 
Tomasa Bastida Morcillo (77), Yolanda Valero Sánchez (29).

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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