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Agenda
Totes les activitats de 
la Diada de l’11 de 
setembre.

Esport olesà
L’Olesa estrena 3a 
Divisió.

L'informatiu
Obres i arranjaments 
pertot arreu.
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S’inaugura el nou 
CEIP PuigventósLa columna

Cada dia ensopego 
amb una pedra que tinc 
a la sabata anomenada 
“burocràcia oficial”.

Els lectors prenen la paraula
(vegeu L'informatiu)

Després de quatre 
cursos a les cargoleres, 
el 4t. CEIP d’Olesa 
estrena les seves noves 
instal·lacions, just davant 
d’on era abans, a l’antiga 
carretera de Martorell. 
El nou CEIP compta 
amb 6 aules-classe 
d’educació infantil, 1 
aula de psicomotricitat, 
1 aula de suport, 1 
aula per a la Unitat 
de Suport a l’Educació 
Especial (USEE), 
biblioteca, menjador 
amb cuina pròpia, 12 
aules-classe d’educació 
primària, gimnàs amb escenari, aula d’informàtica, aula de plàstica, aula 
d’audiovisuals, 5 aules de treball en petit grup i 5 aules-despatx per fer tutories. 
El proper diumenge 13 de setembre hi haurà jornada de portes obertes.

Foto: 08640

Una olesana reclama millores al Parc Municipal - Un grup de jubilats proposen 
fer un esforç per mantenir els indrets de la vila en bones condicions - Dues 
lectores segueixen apostant per Olesa, malgrat encara la brutícia i algunes 
actituds incíviques - Vostè amb aquest sou i Olesa en aquest estat...

(vegeu Correu)

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

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

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

dilluns, 21 - BERENGUER
dimarts, 22 - LEY
dimecres, 23 - MATAS
dijous, 24 -  ABELEIRA
divendres, 25 - ALAVEDRA
dissabte, 26 - BARGALLÓ
diumenge, 27 - BERENGUER
dilluns, 28 - LEY
dimarts, 29 - MATAS
dimecres, 30 - ABELEIRA
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Una de les noves aules del CEIP Puigventós Foto: 08640

La síndrome de la porta
Ja està, s’ha acabat l’estiu. Per molt 
que ens hi resistim, som a setembre, 
els nens estan a punt de començar el 
col·le, l’11 de Setembre ja és aquí i la 
els nens estan a punt de començar el 
col·le, l’11 de Setembre ja és aquí i la 
els nens estan a punt de començar el 

sorra, la muntanya o la piscina per als 
qui van tenir sort, o el sofà de casa per a 
sorra, la muntanya o la piscina per als 
qui van tenir sort, o el sofà de casa per a 
sorra, la muntanya o la piscina per als 

qui va passar l’estiu al poble, han quedat 
enrere. En recórrer diferents parts de 
qui va passar l’estiu al poble, han quedat 
enrere. En recórrer diferents parts de 
qui va passar l’estiu al poble, han quedat 

Olesa, m’adono que tenim mig poble en 
obres, arranjaments de carrers, nous 
pàrquings, parcs i carreteres, carrers 
obres, arranjaments de carrers, nous 
pàrquings, parcs i carreteres, carrers 
obres, arranjaments de carrers, nous 

que canvien de sentit, remodelacions al 
Poble Sec, la Rambla, Les Planes Sant 
Bernat i el Nucli Antic. Mai serà suficient 
Poble Sec, la Rambla, Les Planes Sant 
Bernat i el Nucli Antic. Mai serà suficient 
Poble Sec, la Rambla, Les Planes Sant 

per a un poble endarrerit en millores, 
però almenys algunes reivindicacions 
per a un poble endarrerit en millores, 
però almenys algunes reivindicacions 
per a un poble endarrerit en millores, 

històriques es faran realitat i esperem 
però almenys algunes reivindicacions 
històriques es faran realitat i esperem 
però almenys algunes reivindicacions 

que aquestes obres i les que vinguin 
estiguin acompanyades d’un manteni-
ment permanent.
També és interessant que hi posem una 
ment permanent.
També és interessant que hi posem una 
ment permanent.

mica de voluntat i ho dic, per exemple, 
quan circulem amb cotxe. En general, a 
Olesa patim, i m’hi incloc, “la síndrome 
quan circulem amb cotxe. En general, a 
Olesa patim, i m’hi incloc, “la síndrome 
quan circulem amb cotxe. En general, a 

de la porta”: sempre intentem, i la ma-
joria de les vegades ho fem, aparcar a 
la porta de casa, del bar, del col·legi, del 
super o de la botiga. I això és pràctica-
la porta de casa, del bar, del col·legi, del 
super o de la botiga. I això és pràctica-
la porta de casa, del bar, del col·legi, del 

ment impossible. Però, no obstant això, 
super o de la botiga. I això és pràctica-
ment impossible. Però, no obstant això, 
super o de la botiga. I això és pràctica-

ho fem una vegada i una altra. I aquesta 
actitud genera embussos, multes, pro-
blemes en la circulació i accidents. Per 
actitud genera embussos, multes, pro-
blemes en la circulació i accidents. Per 
actitud genera embussos, multes, pro-

exemple, el barri dels Closos té una can-
tonada on els cotxes aparquen sempre 
en bateria impedint la visibilitat de dos 
carrers amb el consegüent problema 
a l’hora de circular. En aquest mateix 
barri, veiem cotxes aparcats en totes 
les cantonades, perquè no hi ha res que 
barri, veiem cotxes aparcats en totes 
les cantonades, perquè no hi ha res que 
barri, veiem cotxes aparcats en totes 

ho prohibeixi, encara que interrompen 
la circulació en molts casos, tenint en 
ho prohibeixi, encara que interrompen 
la circulació en molts casos, tenint en 
ho prohibeixi, encara que interrompen 

compte que gairebé totes els carrers 
la circulació en molts casos, tenint en 
compte que gairebé totes els carrers 
la circulació en molts casos, tenint en 

d’aquesta zona són de doble sentit.
compte que gairebé totes els carrers 
d’aquesta zona són de doble sentit.
compte que gairebé totes els carrers 

A l’hora d’entrada i sortida dels col·legis, 
el caos s’apodera dels carrers. La bici-
cleta per a portar o anar a buscar els 
nens s’utilitza molt poc i, en zones on hi 
ha lloc per a aparcar, anem insistint en 
“la síndrome de la porta”. Si el vostre 
ha lloc per a aparcar, anem insistint en 
“la síndrome de la porta”. Si el vostre 
ha lloc per a aparcar, anem insistint en 

fill va a les Escolàpies, ho entenc, per-
“la síndrome de la porta”. Si el vostre 
fill va a les Escolàpies, ho entenc, per-
“la síndrome de la porta”. Si el vostre 

què no hi ha gairebé lloc per a deixar 
fill va a les Escolàpies, ho entenc, per-
què no hi ha gairebé lloc per a deixar 
fill va a les Escolàpies, ho entenc, per-

el cotxe. Però si el vostre fill va al Povill 
què no hi ha gairebé lloc per a deixar 
el cotxe. Però si el vostre fill va al Povill 
què no hi ha gairebé lloc per a deixar 

de la rotonda que va cap a les Carpes, 
no costa gens aparcar el cotxe al pàr-
de la rotonda que va cap a les Carpes, 
no costa gens aparcar el cotxe al pàr-
de la rotonda que va cap a les Carpes, 

quing del supermercat Dia o al nou que 
s’acaba d’habilitar, al costat del CEIP 
Puigventós. Us asseguro que hi ha lloc 
s’acaba d’habilitar, al costat del CEIP 
Puigventós. Us asseguro que hi ha lloc 
s’acaba d’habilitar, al costat del CEIP 

per a tots i és una notable aposta pel 
Puigventós. Us asseguro que hi ha lloc 
per a tots i és una notable aposta pel 
Puigventós. Us asseguro que hi ha lloc 

saludable exercici de caminar. Doncs 
no, a les nou del matí o a les cinc de la 
tarda la rotonda és un espectacle de 
no, a les nou del matí o a les cinc de la 
tarda la rotonda és un espectacle de 
no, a les nou del matí o a les cinc de la 

cotxes damunt de la vorera o esperant 
en doble fila. El mateix passa a la zona 
de la guarderia Santa Maria, on pocs 
conductors respecten els passos de 
vianants o els guals, perquè deixen el 
conductors respecten els passos de 
vianants o els guals, perquè deixen el 
conductors respecten els passos de 

cotxe aparcat al més a prop possible 
vianants o els guals, perquè deixen el 
cotxe aparcat al més a prop possible 
vianants o els guals, perquè deixen el 

del lloc de destinació. L’entrada i sortida 
cotxe aparcat al més a prop possible 
del lloc de destinació. L’entrada i sortida 
cotxe aparcat al més a prop possible 

del Daina-Isard també és un compendi 
d’infraccions de trànsit, en aquest cas 
del Daina-Isard també és un compendi 
d’infraccions de trànsit, en aquest cas 
del Daina-Isard també és un compendi 

acompanyades d’una zona d’Olesa on 
falten senyalitzacions de tot tipus i on es 
pot intuir els sentits dels carrers.
En definitiva, què ens costa aparcar 
pot intuir els sentits dels carrers.
En definitiva, què ens costa aparcar 
pot intuir els sentits dels carrers.

a 100 o 200 metres?, quant temps 
perdem?, hi ha necessitat d’oblidar-se 
completament de la resta de la gent 
amb la condició de deixar el cotxe al més 
completament de la resta de la gent 
amb la condició de deixar el cotxe al més 
completament de la resta de la gent 

a prop possible del punt d’arribada? Hi 
ha gent que pensa que, per cinc o deu 
minuts, no passa res. Segurament que 
no, però tampoc no costa gens posar-se 
minuts, no passa res. Segurament que 
no, però tampoc no costa gens posar-se 
minuts, no passa res. Segurament que 

en el lloc de l’altre, encara que sigui per 
cinc o deu minuts...

Educatives
La regidora d’Educació, Magda Graells va 
confirmar que el centre d’atenció a la petita 
La regidora d’Educació, Magda Graells va 
confirmar que el centre d’atenció a la petita 
La regidora d’Educació, Magda Graells va 

infància “La Baldufa” (al carrer Conflent, 
confirmar que el centre d’atenció a la petita 
infància “La Baldufa” (al carrer Conflent, 
confirmar que el centre d’atenció a la petita 

Les Planes) s’inaugurarà el proper mes 
infància “La Baldufa” (al carrer Conflent, 
Les Planes) s’inaugurarà el proper mes 
infància “La Baldufa” (al carrer Conflent, 

de novembre. Els 52 alumnes matriculats 
a la nova llar comencen provisionalment 
les classes repartits entre la Nut (carrer 
Barcelona) i la municipal Taitom. L’equip 
docent que portarà a terme la tasca edu-
Barcelona) i la municipal Taitom. L’equip 
docent que portarà a terme la tasca edu-
Barcelona) i la municipal Taitom. L’equip 

cativa va ser presentat als pares i mares 
en una reunió realitzada el passat 31 
cativa va ser presentat als pares i mares 
en una reunió realitzada el passat 31 
cativa va ser presentat als pares i mares 

d’agost.
Per altra banda i tal com informem a la 
portada, el CEIP Puigventós estrena el 
seu nou edifici en aquest curs escolar 
2009/2010.

Història olesana
Les noves instal·lacions de l’Arxiu Muni-
cipal, al soterrani de la Casa de Cultura 
s’obriran parcialment al públic durant 
cipal, al soterrani de la Casa de Cultura 
s’obriran parcialment al públic durant 
cipal, al soterrani de la Casa de Cultura 

aquest mes de setembre. Les noves depen-
dències compten amb una gran sala dipòsit 
aquest mes de setembre. Les noves depen-
dències compten amb una gran sala dipòsit 
aquest mes de setembre. Les noves depen-

de 1.148 metres lineals de prestatgeria on 
també s’han ubicat cinc mobles especials 
de 1.148 metres lineals de prestatgeria on 
també s’han ubicat cinc mobles especials 
de 1.148 metres lineals de prestatgeria on 

per dipositar-hi pergamins i cartells, una 
sala de consulta externa de 25 metres 
quadrats amb setze punts de lectura, dues 
sales de magatzem més, que sumen 152 
quadrats amb setze punts de lectura, dues 
sales de magatzem més, que sumen 152 
quadrats amb setze punts de lectura, dues 

metres lineals de prestatgeria, i una sala 
de gestió de documents, amb 145 metres 
metres lineals de prestatgeria, i una sala 
de gestió de documents, amb 145 metres 
metres lineals de prestatgeria, i una sala 

lineals més de prestatgeria fixa. En total, 
de gestió de documents, amb 145 metres 
lineals més de prestatgeria fixa. En total, 
de gestió de documents, amb 145 metres 

l’Arxiu Històric i administratiu compta amb 
lineals més de prestatgeria fixa. En total, 
l’Arxiu Històric i administratiu compta amb 
lineals més de prestatgeria fixa. En total, 

més de 6.000 capses amb més de tres 
l’Arxiu Històric i administratiu compta amb 
més de 6.000 capses amb més de tres 
l’Arxiu Històric i administratiu compta amb 

milions de documents. I de fotografies n’hi 
ha 18.000 de catalogades. Encara resta 
per traslladar la major part de l’arxiu ad-
ministratiu, la qual cosa es farà el proper 
per traslladar la major part de l’arxiu ad-
ministratiu, la qual cosa es farà el proper 
per traslladar la major part de l’arxiu ad-

mes d’octubre i d’aquesta manera, que-
darà definitivament obert un dels millors 
mes d’octubre i d’aquesta manera, que-
darà definitivament obert un dels millors 
mes d’octubre i d’aquesta manera, que-

arxius municipals de la comarca.

Oferta escolar
La regidoria d’Educació, amb la col-
laboració d’altres departaments, ha 
La regidoria d’Educació, amb la col-
laboració d’altres departaments, ha 
La regidoria d’Educació, amb la col-

elaborat un catàleg d’activitats i serveis 
laboració d’altres departaments, ha 
elaborat un catàleg d’activitats i serveis 
laboració d’altres departaments, ha 

adreçats als escolars del municipi (infantil, 
secundària, cicles formatius i batxillerat). 
adreçats als escolars del municipi (infantil, 
secundària, cicles formatius i batxillerat). 
adreçats als escolars del municipi (infantil, 

Totes queden reflectides al catàleg que 
secundària, cicles formatius i batxillerat). 
Totes queden reflectides al catàleg que 
secundària, cicles formatius i batxillerat). 

podeu descarregar-vos del web munici-
pal (www.olesam.cat) i sorgeixen de la 
demanda d’escolars per tal d’analitzar 
totes les activitats que ja s’oferien però 
demanda d’escolars per tal d’analitzar 
totes les activitats que ja s’oferien però 
demanda d’escolars per tal d’analitzar 

amb itineraris marcats. La data límit per 
totes les activitats que ja s’oferien però 
amb itineraris marcats. La data límit per 
totes les activitats que ja s’oferien però 

inscriure’s a qualsevol dels programes és 
amb itineraris marcats. La data límit per 
inscriure’s a qualsevol dels programes és 
amb itineraris marcats. La data límit per 

el 30 de setembre.

FEIL
Segons el regidor Víctor Serrano, els 
terminis d’execució de les obres del fons 
Segons el regidor Víctor Serrano, els 
terminis d’execució de les obres del fons 
Segons el regidor Víctor Serrano, els 

FEIL a Olesa s’estan complint, tot i que ha 
reconegut que, segurament, la construcció 
FEIL a Olesa s’estan complint, tot i que ha 
reconegut que, segurament, la construcció 
FEIL a Olesa s’estan complint, tot i que ha 

del nou local social del barri del Poble Sec 
s’acabarà fora de termini. En relació al bar-
terrassa ubicat al Parc Municipal, Serrano 
ha dit que l’obra s’acabarà durant el mes de 
terrassa ubicat al Parc Municipal, Serrano 
ha dit que l’obra s’acabarà durant el mes de 
terrassa ubicat al Parc Municipal, Serrano 

setembre, perquè falta la col·locació d’un 
plafons de fusta, per millorar-ne estètica. 
setembre, perquè falta la col·locació d’un 
plafons de fusta, per millorar-ne estètica. 
setembre, perquè falta la col·locació d’un 

Pel que fa al seu funcionament, Serrano va 
confirmar que des del govern tenen la idea 
que el bar funcioni durant tot l’any, així que 
confirmar que des del govern tenen la idea 
que el bar funcioni durant tot l’any, així que 
confirmar que des del govern tenen la idea 

posaran a concurs la seva contractació.
que el bar funcioni durant tot l’any, així que 
posaran a concurs la seva contractació.
que el bar funcioni durant tot l’any, així que 

Per la seva part, el passat 13 de juliol 
van començar les obres de reforma de la 
planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i 
d’ampliació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i 
d’ampliació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i 

(OAC), i al mateix temps, s’ha fet el trasllat 
dels serveis de Català, del TIC i de l’Arxiu 
(OAC), i al mateix temps, s’ha fet el trasllat 
dels serveis de Català, del TIC i de l’Arxiu 
(OAC), i al mateix temps, s’ha fet el trasllat 

Històric Municipal a les seves noves instal-
dels serveis de Català, del TIC i de l’Arxiu 
Històric Municipal a les seves noves instal-
dels serveis de Català, del TIC i de l’Arxiu 

lacions ubicades al soterrani de la Casa de 
Cultura, juntament amb Olesa Ràdio i l’Ofi-
cina del Nucli Antic. Amb aquests trasllats 
es permet d’una banda, unificar i dignificar 
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en un sol edifici diversos departaments i 
serveis municipals i, d’altra banda, permet 
alliberar espai a la planta baixa de l’Ajunta-
ment per tal d’ampliar i modernitzar l’OAC. 
Aquesta actuació compta amb una inversió 
ment per tal d’ampliar i modernitzar l’OAC. 
Aquesta actuació compta amb una inversió 
ment per tal d’ampliar i modernitzar l’OAC. 

de gairebé seixanta mil euros i forma part 
Aquesta actuació compta amb una inversió 
de gairebé seixanta mil euros i forma part 
Aquesta actuació compta amb una inversió 

dels 21 projectes que s’executaran a Olesa 
gràcies al FEIL.
dels 21 projectes que s’executaran a Olesa 
gràcies al FEIL.
dels 21 projectes que s’executaran a Olesa 

Paral·lelament a la reforma de la planta 
baixa de l’Ajuntament, van començar a 
l’estiu les obres de renovació de les cam-
baixa de l’Ajuntament, van començar a 
l’estiu les obres de renovació de les cam-
baixa de l’Ajuntament, van començar a 

bres frigorífiques del Mercat Municipal 
amb una inversió que està al voltant de 
bres frigorífiques del Mercat Municipal 
amb una inversió que està al voltant de 
bres frigorífiques del Mercat Municipal 

més 100.000 euros. Per altra banda, el 
amb una inversió que està al voltant de 
més 100.000 euros. Per altra banda, el 
amb una inversió que està al voltant de 

passat 18 de juliol es van obrir al públic 
més 100.000 euros. Per altra banda, el 
passat 18 de juliol es van obrir al públic 
més 100.000 euros. Per altra banda, el 

els dos nous aparcaments públics, un al 
passat 18 de juliol es van obrir al públic 
els dos nous aparcaments públics, un al 
passat 18 de juliol es van obrir al públic 

costat del Molí d’Oli (carrer Anselm Clavé) 
els dos nous aparcaments públics, un al 
costat del Molí d’Oli (carrer Anselm Clavé) 
els dos nous aparcaments públics, un al 

i l’altre davant del cementiri vell amb una 
setantena de noves places d’aparcament. 
Paral·lelament continuen les obres d’ur-
banització dels carrers Margarita Biosca i 
Sant Pere, al barri del Poble Sec, i la de la 
carretera de la Puda (Sant Bernat).
Per altra banda, el passat 17 d’agost va 
entrar en funcionament el nou pàrquing 
Per altra banda, el passat 17 d’agost va 
entrar en funcionament el nou pàrquing 
Per altra banda, el passat 17 d’agost va 

de Cal Pomés, a l’antiga carretera de 
entrar en funcionament el nou pàrquing 
de Cal Pomés, a l’antiga carretera de 
entrar en funcionament el nou pàrquing 

Martorell (darrere del supermercat Dia). 
Aquesta obra comporta la instal·lació de 
Martorell (darrere del supermercat Dia). 
Aquesta obra comporta la instal·lació de 
Martorell (darrere del supermercat Dia). 

nou enllumenat, la construcció de noves 
Aquesta obra comporta la instal·lació de 
nou enllumenat, la construcció de noves 
Aquesta obra comporta la instal·lació de 

voreres, la ubicació de nous col·lectors, 
nou enllumenat, la construcció de noves 
voreres, la ubicació de nous col·lectors, 
nou enllumenat, la construcció de noves 

la instal·lació d’una nova capa d’asfalt i 
voreres, la ubicació de nous col·lectors, 
la instal·lació d’una nova capa d’asfalt i 
voreres, la ubicació de nous col·lectors, 

la creació d’un nou aparcament per a 80 
la instal·lació d’una nova capa d’asfalt i 
la creació d’un nou aparcament per a 80 
la instal·lació d’una nova capa d’asfalt i 

LeLes preguntes
És insegura la 
piscina municipal?
En un lloc públic com és 
la piscina municipal amb 
una mobilitat de 20.000 
entrades (fins a finals de 
juliol) s’han denunciat 
aproximadament 10 roba-
toris. Des de llavors s’ha 
incrementat  la vigilància 
de la policia municipal jun-
tament  amb un guàrdia de 
seguretat els caps de set-
mana i amb la incorporació 
d’un monitor amb funcions 
de suport per ampliar la 
vigilància.
Les dutxes obertes, 
la manca de taqui-
lles...
S’està valorant la col·locació 
de taquilles per a la propera 
temporada.
Perquè la piscina 
no resta oberta fins 
que comenci el curs 
escolar?
La piscina d’estiu va tancar 
el passat 31 d’agost i l’1 de 
setembre vam obrir la coberta i no podem mantenir-les totes dues obertes 
perquè no comptem amb personal suficient. De cara al 2010, s’està valo-
rant la vinculació entre els dos abonaments (estiu i hivern) per poder tenir 
continuïtat durant els primers dies de setembre.

Joan Soler
Regidor d’Esports

places, que poden utilitzar actualment, els 
veïns afectats per les obres dels carrers 
Margarida Biosca i Sant Pere que han limi-
tat al màxim l’aparcament al barri.
Margarida Biosca i Sant Pere que han limi-
tat al màxim l’aparcament al barri.
Margarida Biosca i Sant Pere que han limi-

Aquest mes de setembre, començaran 
les obres de construccions de tallafocs 
en totes les urbanitzacions (Ribes Blaves, 
Oasis, Sant Pere de Llumbreres, Mas de 
les Aigües i Pla de la Mata) , l’arranjament 
de voreres als carrers Argelines i Estació 
les Aigües i Pla de la Mata) , l’arranjament 
de voreres als carrers Argelines i Estació 
les Aigües i Pla de la Mata) , l’arranjament 

i la rehabilitació de quatre habitatges 
de voreres als carrers Argelines i Estació 
i la rehabilitació de quatre habitatges 
de voreres als carrers Argelines i Estació 

municipals que quedaran a disposició de 
i la rehabilitació de quatre habitatges 
municipals que quedaran a disposició de 
i la rehabilitació de quatre habitatges 

Serveis Socials.

TET
El projecte Transició Escola Treball (TET) 
compleix dos anys a Olesa i continua treba-
llant en la difícil tasca d’orientació als joves 
compleix dos anys a Olesa i continua treba-
llant en la difícil tasca d’orientació als joves 
compleix dos anys a Olesa i continua treba-

d ‘entre 16 i 23 anys que volen inserir-se 
en el món laboral. La coordinadora del 
d ‘entre 16 i 23 anys que volen inserir-se 
en el món laboral. La coordinadora del 
d ‘entre 16 i 23 anys que volen inserir-se 

projecte, Yolanda Montero va comentar 
que el TET s’està consolidant cada vegada 
projecte, Yolanda Montero va comentar 
que el TET s’està consolidant cada vegada 
projecte, Yolanda Montero va comentar 

més en a la vila, sobretot a partir de dos 
que el TET s’està consolidant cada vegada 
més en a la vila, sobretot a partir de dos 
que el TET s’està consolidant cada vegada 

eixos: la implicació de les escoles partici-
més en a la vila, sobretot a partir de dos 
eixos: la implicació de les escoles partici-
més en a la vila, sobretot a partir de dos 

pants i el treball en xarxa amb els altres 
11 municipis que porten a terme aquest 
projecte. Les cinc escoles participants 
(Daina, Blanxart, Povill, Escolàpies i Creu 
projecte. Les cinc escoles participants 
(Daina, Blanxart, Povill, Escolàpies i Creu 
projecte. Les cinc escoles participants 

de Saba) participen estretament en aquest 
treball preventiu i informatiu i també són 
de Saba) participen estretament en aquest 
treball preventiu i informatiu i també són 
de Saba) participen estretament en aquest 

generadores d’idees i propostes. El curs 
2008/2009 ha deixat més de 400 accions 
generadores d’idees i propostes. El curs 
2008/2009 ha deixat més de 400 accions 
generadores d’idees i propostes. El curs 

de tutoria, 153 noves incorporacions per 
la borsa de treball i 68 per derivacions de 
Serveis Socials, Joventut, Educació, els 
la borsa de treball i 68 per derivacions de 
Serveis Socials, Joventut, Educació, els 
la borsa de treball i 68 per derivacions de 

instituts o per l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
Serveis Socials, Joventut, Educació, els 
instituts o per l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
Serveis Socials, Joventut, Educació, els 

dà de l’Ajuntament). Montero va destacar 
instituts o per l’Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà de l’Ajuntament). Montero va destacar 
instituts o per l’Oficina d’Atenció al Ciuta-

que com novetat en aquest últim temps, 
dà de l’Ajuntament). Montero va destacar 
que com novetat en aquest últim temps, 
dà de l’Ajuntament). Montero va destacar 

s’ha incrementat l’atenció a la família, és 
que com novetat en aquest últim temps, 
s’ha incrementat l’atenció a la família, és 
que com novetat en aquest últim temps, 

a dir, no només als joves, sinó que l’entorn 
s’ha incrementat l’atenció a la família, és 
a dir, no només als joves, sinó que l’entorn 
s’ha incrementat l’atenció a la família, és 

familiar s’interessa per les possibilitat que 
ofereix el TET.

Català
Com cada any, al mes de setembre comen-
cen les inscripcions als cursos de català per 
Com cada any, al mes de setembre comen-
cen les inscripcions als cursos de català per 
Com cada any, al mes de setembre comen-

a adults que organitza el Servei de Català 
cen les inscripcions als cursos de català per 
a adults que organitza el Servei de Català 
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d’Olesa de Montserrat, que forma part del 
Consorci per a la Normalització Lingüísti-
d’Olesa de Montserrat, que forma part del 
Consorci per a la Normalització Lingüísti-
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ca. El període de matriculació és del 14 
Consorci per a la Normalització Lingüísti-
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Consorci per a la Normalització Lingüísti-

al 25 de setembre, al matí de 10 a 13.30 
ca. El període de matriculació és del 14 
al 25 de setembre, al matí de 10 a 13.30 
ca. El període de matriculació és del 14 

h, i a la tarda, dilluns i dimecres, de 17 a 
20 h. Les classes començaran la primera 
setmana d’octubre. S’ofereixen cursos 
presencials diversos: des del nivell inicial, 
per aprendre a parlar català, fins al nivell 
presencials diversos: des del nivell inicial, 
per aprendre a parlar català, fins al nivell 
presencials diversos: des del nivell inicial, 

de suficiència (antic C), per perfeccionar 
per aprendre a parlar català, fins al nivell 
de suficiència (antic C), per perfeccionar 
per aprendre a parlar català, fins al nivell 

la llengua escrita. També hi ha la possibi-
de suficiència (antic C), per perfeccionar 
la llengua escrita. També hi ha la possibi-
de suficiència (antic C), per perfeccionar 

litat de fer cursos de català a distància, 
la llengua escrita. També hi ha la possibi-
litat de fer cursos de català a distància, 
la llengua escrita. També hi ha la possibi-

estudiant des de casa. En acabar el curs, 
un cop superada la prova final, s’obté un 
estudiant des de casa. En acabar el curs, 
un cop superada la prova final, s’obté un 
estudiant des de casa. En acabar el curs, 

certificat oficial, equivalent als que expe-
deix la Secretaria de Política Lingüística. 
certificat oficial, equivalent als que expe-
deix la Secretaria de Política Lingüística. 
certificat oficial, equivalent als que expe-

Per a més informació es poden adreçar al 
deix la Secretaria de Política Lingüística. 
Per a més informació es poden adreçar al 
deix la Secretaria de Política Lingüística. 
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Servei de Català, que s’ha traslladat a la 
planta soterrània de la Casa de Cultura (c/ 
Servei de Català, que s’ha traslladat a la 

Salvador Casas, 26).
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Correu
Vostè amb aquest sou i Olesa 
en aquest estat
Vostè amb aquest sou i Olesa 
en aquest estat
Vostè amb aquest sou i Olesa 

Tots coneixem el sou de molts polítics, 
en aquest estat
Tots coneixem el sou de molts polítics, 
en aquest estat

i la majoria de la població ens indignem 
en sentir, per exemple, que l’alcalde de 
Barcelona cobra uns 175.000 € bruts 
anuals (sense comptar regals, cotxes 
“oficiosos” amb xofer, dietes i resta de 
vida regalada). Però bé, en termes relatius 
aquest senyor li costa anualment “només” 
11 cèntims (0,11 €) a cada barceloní. Evi-
dentment, aquest sou és injustificable i di-
fícilment el Sr. Hereu sabrà posar-se en la 
pell d’un barceloní mig vivint amb aquests 
ingressos. Perquè m’ entengueu aquest 
home només agafa el transport públic en 
inauguracions i en època electoral...
Tots coneixem el sou del Sr. Monné, l’al-
calde socialista d’aquesta vila del Baix 
Llobregat Nord. Aquest bon home cobra 
la gens insignificant xifra de 75.000 € 
bruts anuals. Això vol dir que a cada ole-
sà ens costa anualment uns 3,26 €!!! I 
per no parlar de la 1a tinent d’alcalde, la 
convergent Magda Graells, que cobra uns 
45.000€. Tots dos càrrecs junts s’enduen 
ni més ni menys que 5,22 € anuals per 
olesà, una xifra que, comparada amb el 
cost per barceloní per pagar el sou del 
Sr. Hereu, fa pensar. Realment un alcal-
de d’una població de poc més de 20.000 
habitants ha de cobrar aquest sou? Jo 
crec que no.
La meva opinió és que aquests 5,22 € 
anuals estarien millor invertits en coses 
de més interès que pagar els sous es-
tratosfèrics d’aquests “alts” (!) càrrecs. 
A mi se m’ ocorren moltíssimes utilitats 
per a aquests diners: arranjar moltíssi-
mes voreres en mal estat o sense acabar 
presents a tot arreu de la vila; netejar i 
conservar en un estat òptim el llac del 
parc que fot un fàstic horrorós; construir 
un centre esportiu municipal amb gimnàs 
i piscina coberta (com els que tenen a 
Abrera o a Esparreguera...); arranjar i mi-
llorar els accessos del bonic i desconegut 
espai que tenim al costat del Llobregat per 
fer esport i passejar;abaixar el preu de la 
piscina,perquè és un atracament el que 
hem de pagar ara mateix; millorar l’aten-
ció al ciutadà a l’Ajuntament; millorar la 
seguretat a la vila; i un llarg etcètera on 
podríem afegir moltes més idees pròpies 
suméssim  les propostes i queixes de 
molts olesans.
Podríem passar per alt aquests sous si 
Olesa fos modèlica, però malauradament 
l’únic que té de modèlica la nostra vila és 
el sou del tàndem Monné-Graells. Modèlic 
per altres polítics, que no trigaran en apu-
jar-se el sou com ja ho varen fer ells.
A la feina, cobro en funció de la meva 
responsabilitat, i si faig malament les 
coses aleshores no se’m puja el sou ni 
se’m promociona. Per què vostès cobren 

de forma desproporcionada amb la seva 
responsabilitat? Compte, no m’interpre-
tin  malament. Ser alcalde d’una vila té 
molta responsabilitat, però clavar 3,26 € 
a cada veí per pagar-se el sou és riure’s 
de la gent. Per què si estan fent les coses 
molt malament continuen cobrant aquests 
diners i no els fan fora ?
Em temo que el problema té difícil solució, 
perquè com diu mon pare “la democràcia 
és el sistema polític menys dolent dels 
que existeixen”. Esperem que, com a mí-
nim, l’alternança entre diferents forces 
polítiques porti nous aires a la vila, però 
em temo que no crec massa en aquestes 
paraules atès que  la política d’aquí i d’allà 
fa anys que em va decebre.
Oscar U.

Local social
Comunicamos a los socios y vecinos del 
barrio del Poble Sec que debido a la gran 
cantidad de obras que se están efectu-
ando y la momentánea falta de un local 
social, la Junta Directiva consideró lo más 
apropiado posponer las fiestas que tra-
dicionalmente se celebran en el mes de 
septiembre. Una vez acabadas las obras 
fijaremos nueva fecha para la celebración 
de las citadas fiestas. Esperamos que 
comprendan esta decisión. 
AAVV Poble Sec

Respecteu aquests llocs
Som un grup d’homes grans, fins i tot 
jubilats, ara fa uns anys que ens retro-
bem i que ben comptats han passat per 
la nostra colla una cinquantena d’amics, 
la natura ha fet fins i tot que alguns ja 
ens hagin deixat. Som tots d’Olesa. Un 
dia vàrem decidir treure’ns la mandra de 
sobre i ocupar el temps lliure, que ara en 
tenim força, fent un xic de fúting, passe-
jant per les nostres estimades torrenta-
des, planells, riu i muntanyes rocoses de 
“pedra foguera” i “nicorella” que com a 
gegants guardians defensen la nostra vila 
d’inclemències meteorològiques, formant 
una vall divina.
La nostra colla d’homes, tots companys 
i amb antiga amistat del poble, no hem 

de descobrir res del nostre terme: totes 
les contrades són ben conegudes per tots 
nosaltres. De joves haguérem recórrer-les 
forçosament per sobreviure, extrèiem oli 
de color d’or, que ens donaven aquelles 
oliveres que el nostres avis cuidaven com 
a jardins i que sense pretendre decoraven 
meravellosament els nostres paisatges, 
faldes i carenes, fent-los dignes de qua-
dres de pintors, i artistes exigents.
Ara  els nostres jubilats, trepitjant de 
nou antics camins, corriols i carreteres 
de camp, reviuran vells temps preciosos 
per la joventut que llavors ells gaudien, 

no pas per les circumstancies que es 
veien obligats a suportar, dintre d’aquell 
pou fosc i fangós, on es trobava immersa 
la política, l’economia i la vida de tots els 
convilatans d’aquells temps passats.
Els amics retrobats fèiem caminades 
pels molts indrets que són dignes de 
gaudir i que forment part del nostre ter-
me i de nosaltres mateixos: la font dels 
Encantats, les Torrades, les Caleres, la 
Gronya, Puigventós, les Pujades, el bosc 
del Gavatx, Can Marcet, Sant Salvador, 
el Cul de la Portadora, Can Tobella, Ribes 
Blaves, el Pla del Fideuer, Montserrat, les 
coves del Petracó, la Puda, Can Vinyals, 
Can Villalba, Sant Jaume, Sant Pere, les 
Comes, el torrent del Reganer, la font de 
la Pastora, Can Mimó, L’Areny, Can Sedó, 
la font de Sant Valentí, Creu de Saba, el 
Pla de les Bruixes, Can Castells, el Cairat, 
la font del Frare Pau i,una de refeta pels 
nostres jubilats i que un altre dia comen-
tarem, la font dels Rabassaires.
Tots aquets indrets són meravellosos i 
dignes de ser visitats per caminants i 
excursionistes, sempre que en cadas-
cun d’aquests llocs hi hagués un punt 
mínimament net i preparat perquè el 
visitant pogués fer una parada obligada 
per descansar i recuperar forces, amb las 
vitualles corresponents.
Però a mesura que els nostres jubilats 
s’anaven retrobant amb aquests parat-
ges, el semblant se’ls omplia de tristor, 
aquells caminets que abans eren senzills 
de transitar, gràcies a la joventut que 
llavors gaudien i per com eren  de  nets 
i ben conservats que la gent d’Olesa els 
tenia, ara, es troben impracticables, bruts 
d’herbes i matolls, amb reguerots i xara-
galls i fins i tot força trams inexistents. 
Els nostres homes els era molt complicat 
arribar a la fita triada per aquell dia, fins i 
tot ens vèiem obligats a obrir de nou parts 
del corriol, cosa que suposa un esforç gran 
per a ells, ja que  els anys complerts, els 
fa menys valents.
Ara bé, recapitulem, els olesans sens 
dubte que encara poden gaudir del nostre 
terme i d’un bon i bonic grup de llocs, el 
tenim brut, deixat, i en molt males con-
dicions. Fa falta que algú amb autoritat 
i responsabilitat ho agafi amb estimació 
d’olesà i faci quelcom perquè el nostre 
terme torni a ser un lloc digne d’un poble 
modern, net, cuidadors i previsors, amb 
camins dignes, carreteres forestals, amb 
correcta circulació per als de l’ADF i els 
bombers.
Amb les circumstancies actuals de brossa, 
llenya seca, hi ha un perill latent de foc de 
primer ordre. Per desgracia ja hem  vam 
patir un estiu no massa llunyà, una situ-
ació de foc infernal, que ens va deixar tot 
el terme fet cendra, ennegrit patètic i amb 
l’extinció de tota la fauna i flora autòctona. 

Espai on hi havia l'antiga seu de l'AAVV Poble Sec Foto: 08640
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Pintades per els carrers d'Olesa Foto: 08640

Desprès dels anys i poc a poc la situació 
s’ha anat  recuperant indiscriminadament. 
Si ens anem mirant les nostres muntanyes 
recolzats en un seient des del poble, i no 
fem un esforç per tenir els nostre entorn 
mínimament net i amb condicions, les nos-
tres torrentades, boscos i muntanyes, mo-
riran de nou irremissiblement, ennegrides 
pel foc infernal que tots coneixem, i que 
mai més voldríem ni podríem suportar. 
Tots recordem aquella data: 4 de juliol de 
1994. El terme d’Olesa es va convertir en 
un infern de foc, fum, calor, perill i molta 
por. L’experiència la tenim, fem quelcom 
per evitar-ho, segur que entretots sortiran 
idees positives perquè la catàstrofe no es 
repeteixi, i així podríem tenir un entorn 
tal com tots ens mereixem. La solució al 
final no és tan difícil, sols es necessita 
que tots hi posem un xic de feina i molta 
estimació.
Jaume Francesch Solé

Teatre
El passat 20 de juny es va fer una repre-
sentació teatral de l’obra Mary Poppins, 
a la capella de la residència d’avis Ntra. 
Sra. de Montserrat, a càrrec d’alguns avis 
de la residència i del personal . La repre-
sentació va comptar amb una important 
afluència de públic, sobretot familiars i 
amics. La implicació dels nostres avis va 
ser molt gran, ja que tant el vestuari, com 
el decorat i part de l’escenificació va ser 
elaborada per ells mateixos. En finalitzar 
la representació, es va fer un pica-pica 
al pati de la Residència. L’obra va ser tot 
un èxit i això ens anima a pensar què fer 
de cara a noves representacions. També 
voldríem aprofitar aquest espai per agrair 
l’esforç fet per tots els nostres residents 
i en especial al personal que va permetre 
poder tirar endavant aquest projecte; a 
més de donar les gràcies a totes aquelles 
persones que van venir a donar suport i 
a veure l’obra. Gràcies.
Residència d’avis Ntra. Sra. de 
Montserrat

Incivisme
Esta vist, que l’ incivisme costa molts 
diners als ajuntaments i de retruc als 
ciutadans. Tenim l’exemple del Parc Mu-
nicipal d’Olesa. Els brètols, fan malbé els 
espais, empastifen les façanes, embruten 
amb deixalles, pixades, guixades i moltes 
coses més, que tothom sabem i no diem, 
per por. Aquestes coses, ens angoixen a 
alguns ciutadans. La resta ho critiquen, 
però en passen estoicament. Ara mateix 
tenim el cas, dels vàters públics del parc. 
Actualment estan tancats, perquè els han 
trinxat i això ha passat cent cops. Quina 
alternativa té el ciutadà cívic si té una 
necessitat?, quina solució tenim els que 
patim aquesta problemàtica i com es pot 

arreglar?, o no es pot arreglar?
Vull posar l’exemple de diferents pobla-
cions de Catalunya, on tenen parcs mu-
nicipals, que estan en condicions, perquè 
els vigilen guàrdies jurats i a la nit els 
tanquen. No es pot fer igual a Olesa, o 
és que nosaltres som diferents? Arriba 
un moment que aquestes coses passen 
factura.
SC

“Cholesa”
Fa 30 anys que vaig néixer i 28 que visc 
aquí. I n’estic orgullosa. Malgrat sempre 
he treballat fora del municipi, fins ara quan 
deia que era d’Olesa de Montserrat la gent 
associava el nom a Montserrat, a un po-
blet tranquil i petit... No és que m’agradi 
que es desconeguin les veritables carac-
terístiques d’aquest poble, perquè tenim 
el nombre d’habitants necessaris per no 
definir-nos com a poblet, a més d’una vida 
comercial i associativa potents i uns ser-
veis que fins no fa massa eren a l’alçada 
de les necessitats de la ciutadania.
Però ja fa un parell d’anys, que em cos-
ta acceptar, que vaig decidir no marxar 
d’Olesa i apostar per la qualitat de vida. I 
ara se’m fa difícil mantenir-me ferma en la 
decisió perquè les coses han canviat. Ara, 
quan dic on visc la gent replica amb un 
“Cholesa?”. Ofensiu però real. És del tot 
quan dic on visc la gent replica amb un 
“Cholesa?”. Ofensiu però real. És del tot 
quan dic on visc la gent replica amb un 

cert que no podem escollir el perfil de ciu-
tadà o ciutadana que ve a viure al poble, 
però sí és cert que, definint el model de 
poble que volem, atraiem uns o altres. I és 
per això que darrerament, amb l’aposta de 

construccions i de model urbanístic, hem 
generat una política centrada en la venda 
de sòl a qualsevol preu i en detriment dels 
serveis i de la ciutadania. 
Però bé, arribats a aquest punt, els 
habitatges no es poden ensorrar i els 
nouvinguts han de ser això, benvinguts. 
Acceptada aquesta premissa, només ens 
resta cuidar l’entorn i fer-lo agradable 
per a tothom. Però això no succeeix. 
M’agradaria saber quin tipus de concessió 
existeix per a l’actual empresa de nete-
ja i recollida d’escombraries del poble, i 
quina normativa és la vigent pel que fa 
a la recollida d’excrements dels animals 
domèstics i la pintada de graffitis a la via 
pública. Visc al carrer Joan Coca i Grau i 
els asseguro que l’entorn és lamentable. 
Ara, gaudirem d’un nou parc al Poble Sec 

que, amb tota seguretat, en dos dies es-
tarà fet malbé pels graffitis i la deixadesa 
en la neteja. 
Davant d’aquests fets, em qüestiono quina 
via és la que posa remei a aquesta pro-
blemàtica i què puc fer com a ciutadana 
per impulsar-la. Potser la solució és la 
sanció, les polítiques de sensibilització, 
el foment de la participació ciutadana 
com a element clau en la identitat de 
poble i, per tant, en el respecte... No ho 
sé, no m’hi dedico. Però el que sí que tinc 
molt clar és que cal fer alguna cosa i són 
els nostres representants polítics els que 
tenen la responsabilitat de gestionar-ho i 
la ciutadania d’acomplir-ho. Si no, tindrem 
el que ens mereixem. Gràcies.
Eva Vinuesa Fernàndez

Caques
He nascut i visc al poble d’Olesa de tota la 
vida. Tinc 62 anys i a casa tenien bestiar 
quan jo era petita, de gran ja no, perquè 
era antihigiènic, però de gats i gossos 
sempre n’hem tingut i no han anat mai 
a cagar i pixar a la porta dels veïns del 
costat, sinó a casa, perquè això sí que és 
antihigiènic. I si passessin els de Sanitat 
a més d’un d’aquests marranos els cauria 
el pèl. Tot és qüestió de deixar per les 
cantonades una galleda amb aigua i llei-
xiu i una fregona, i quan el seu gos faci 
les seves feines les pugui netejar la seva 
mestressa. Que els veïns ja n’estem fins 
al gorro, per no dir una altra cosa de les 
seves pixarades i cagades. Ja anirem a la 
porta de casa seva a fer les nostres ne-
cessitats, a veure si ells estaran contents 
de la pudor que fan.
M.G.B. 

Les cartes per a aquesta secció han de sig-
nar-se amb el nom i cognom 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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PP
El pasado 10 de julio se celebraron elec-
ciones en la sección local del Partido 
Popular de Olesa de Montserrat y por 
unanimidad se eligió como presidente a 
Jordi Manfredi López y como secretario 
a José Francisco Ramírez Carpintero. Los 
vocales que los acompañarán durante los 
próximos cuatro años, son: Silvia Parra 
Uribe, Esther Satorra Dalmases, Maria 
José Puente Castañeiras, Maria Cinta 
Manfredi López y Marta López Llamas.

Resposta a la Sra. Mireia 
Monfort, regidora d’ERC
Aquest article és la resposta a les al-
lusions que es fan a la meva persona 
a l’article aparegut al número 51 de la 
publicació 08640, corresponent als mesos 
juliol/agost 2009 
En resposta al seu escrit aparegut al dar-
rer número del 08640, i pel que fa a la 
meva activitat com a alcalde en un tram 
del període 1991-1995, li he de dir que la 
representació a les juntes de Compensa-
ció estaven delegades, com és habitual en 
aquests casos, al Regidor d’Urbanisme. 
Malgrat el que vostè qualifica la meva 
“memòria de peix”, no tothom té la sort 
de tenir un cervell privilegiat i assegura 
“que el representant de l’ajuntament no 
acostuma a anar a les juntes de Compen-
sació ni quan jo era un “excels” Alcalde.  
He de dir que això no és veritat, i que 
recordo perfectament que entre els anys 
1991 i el 1995, quan vam estar al front de 
l’Ajuntament la coalició CiU - IC-EO-ELS 
VERDS, es va desenvolupar el pla parcial 
dels Closos i dos PEMUS: el de Ribes Bla-
ves i el d’Oasis i recordo que el Regidor 
d’Urbanisme, que era el representant de 
l’Ajuntament a les corresponents juntes 
de Compensació, complia amb el que mar-
ca la llei de ser el representant municipal 
en aquestes juntes de compensació, i per 
tant sí que hi assitia i hi participava. 
Si creu que l’enganyo, perquè la meva 
memòria de “peix” no dóna per a més, ho 
pot preguntar a veïns, als representants 
de les antigues juntes de Compensació 

de Ribes Blaves, Oasis o Els Closos o, si 
no, en el proper Ple municipal li pot pre-
guntar a l’actual Regidor de Planejament i 
Infraestructures, ja que és el mateix que 
hi havia aleshores. Així la resposta que 
li doni constarà en l’acta del Ple i podrà 
quedar rehabilitada la meva memòria de 
“peix” o la “veritat”, que vostè exposa. 
En cas que m’equivoqui jo li demanaré 
disculpes públicament i si fos al revés 
vostè hauria de fer el mateix.
El que no pot fer vostè, amb tot els meus 
respectes, és dir que no en guardem ni 
memòria ni vergonya. La que poder no té 
vergonya, al meu entendre, és vostè o, és 
perquè vostè està en un nivell superior. 
I el que vostè no pot fer, si  algun antic 
Regidor del seu partit no va complir amb 
la seva obligació, pel que vostè diu, és 
engegar el ventilador i que la “brutícia” 
s’escampi i així tots som iguals. Aquesta 
deu ser la seva democràcia. Aquí seria 
aplicable aquella dita castellana que diu: 
“Se cree el ladrón que todos son de su 
misma condición”.
Referent a la resta de l’article, el to, les 
maneres i els insults el desqualifiquen 
per ell mateix, . Penso que a les ments 
que destil·len aquesta bilis és millor no 
seguir-les el joc.
Pere Planas i Durán
Regidor i ex-alcalde de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat

Una vegada més, no diuen tota 
la veritat
De tots és sabut, perquè se n’ha parlat, 
se’n parla i se’n parlarà, que el projecte 
de la variant de la C-55 que la Generali-
tat preveu construir a la carretera de les 
Carpes i que passa per la zona industrial 
de Can Singla, afecta directament els 
interessos d’Olesa. 
És també sabut que l’Ajuntament d’Olesa, 
en el mandat anterior, no va fer el trà-
mit d’exposició pública del projecte per 
tal de poder-lo estudiar i fer-hi les al-
legacions corresponents i  per tant és 
cert que això ens podia haver perjudicat 
notablement. 

En petit comité
I no cal que ho digui el Bloc Olesà. Des 
del PSC hem reconegut aquest error de 
l’antic equip de govern des del primer dia 
i els nostres socis de govern també. I, 
des del primer moment, els tres partits 
del Govern Municipal, PSC - CiU i EO,  
es van posar a treballar conjuntament 
amb la resta de grups municipals, per 
tal de presentar una al·legació conjunta 
contrària al projecte redactat inicialment 
per la Generalitat. Per iniciativa del Go-
vern, es va redactar aquesta al·legació 
conjunta, es va aprovar i es va remetre 
a la Generalitat. 
Al PSC estem cansats de la demagògia 
i de les mentides del Bloc Olesà. Menti-
des que queden reflectides, una vegada 
més, en l’escrit publicat en el darrer 
número del 08640 en el qual fan refe-
rència al tema del traçat de la C-55 i del 
Pla Territorial Metropolità. I tot i que no 
ens agrada contestar, creiem que si no 
donem resposta al seu escrit, els lectors 
poden quedar-se només amb una versió, 
distorsionada i enganyosa. Poden arribar 
a pensar que tenen raó i com que això és 
molt lluny de la realitat, preferim explicar 
les coses tal com son.
Des del PSC podem assegurar que si al-
guna cosa ha demostrat aquest Equip de 
Govern format per tres partits seriosos, 
PSC, CiU i l’Entesa, és que assumeix les 
seves responsabilitats,.tant les pròpies 
com les del Equip de Govern anterior, i 
així ho va demostrar quan es va fer l’ex-
posició i el debat públic envers l’ampliació 
del Parc Natural de Montserrat i també 
del nou traçat de la C-55.
El Bloc Olesà això no ho explica. Prefereix 
distorsionar la informació segons els seus 
interessos partidistes que es basen en 
l’engany permanent.
No diuen la veritat quan afirmen en el seu 
escrit del 08640 que durant la redacció 
d’aquest Pla Territorial Metropolità, va 
haver-hi dues reunions i que a una hi va 
assistir el regidor Victor Serrano i a l’altra 
l’alcalde Jaume Monné. 
No és veritat!! A totes dues reunions hi 
va assistir l’alcalde Monné. 
És més; eren reunions de treball a les 

quals assistien tècnics i regidors dels di-
ferents ajuntaments i l’únic alcalde que 
hi va assistir va ser el d’Olesa perquè 
entenia que aquest Pla tenia una impor-
tància cabdal per a la nostra ciutat i per 
al nostre terme municipal. 
I tornen a mentir quan diuen que no es va 
informar d’aquestes reunions, ja que va 
ser el mateix alcalde Jaume Monné qui va 
redactar un document dels temes tractats 
en aquestes dues reunions, document que 
es va repartir i explicar a tots els grups 
municipals (també al Bloc Olesà) en dues 
comissions informatives d’urbanisme jun-
tament amb uns plànols. 
I ja en aquest document hi constava con-
tundentment la intervenció de l’alcalde 
d’ Olesa on es manifestava en contra 
d’aquest traçat, oposició a la qual també 
es va afegir el regidor d’ Abrera. 
Per què tornen a enganyar-nos aquests 
del Bloc Olesà??.
El Govern Municipal, format amb els tres 
partits que representen a més del 60% 
dels ciutadans d’ Olesa, té  un període 
institucional de 3 mesos per presentar al-
legacions al PTM i així ho farà tot cercant 
el consens dels grups municipals, inclòs 
el d’aquest grup que enganya, i també 
parlant, com ja ho han fet, amb el movi-
ment veïnal mes afectat per aquest nou 
traçat i que és el de Ribes Blaves. L’equip 
de govern va buscar el consens amb la 
primera proposta de traçat de la C-55, 
ho van tornar a fer amb el traçat de la 
Línia Orbital Ferroviària i ho tornarà  a fer 
amb el Pla Territorial Metropolità, sense 
enganys i amb total transparència.
Que no pateixin els ciutadans i ciutadanes 
d’ Olesa que l’actual Equip de Govern i els 
nostres companys socialistes, defensaran 
sempre, amb temps i forma, els interes-
sos de tots els ciutadans i ciutadanes d’ 
Olesa. Que no ho dubtin ni un moment. 
I com diu ERC en el mateix número 
del 08640, el PSC també està fart que 
aquests mentiders ens salvin cada dia de 
coses que no són certes.
Par t it dels Soc ial istes d’Olesa de 
Montserrat
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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 és més lluny de la realitat. 
Des de fa ja un cert temps, un ens biomecànic a qui conec per 1001 contacta 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?
Mira, tempestuós. Aquesta tarda plujosa d’estiu, molts comencem a treure’ns les lleganyes 
dels ulls, mandrosos per les vacances. De fet, l’ordinador ha trigat molt més del que és 
normal a encendre’s. Ara, al setembre, tothom ha de revisar els correus electrònics que 
no s’han pogut atendre durant les vacances. Els e-mails acumulats a les safates es comp-
ten a desenes, i òbviament destriar els dignes de guardar dels dolents, o els spam dels 
enviats per amics, també de vacances, és una feina feixuga que, en el millor dels casos, 
pot comportar un dia sencer. Després queden els innombrables viatges infatigables a la 
cafetera per explicar com han anat les vacances, criticar les sogres o les cunyades.
-Noi, sí que la pintes bonica la tornada!
-Home, encara pot ser pitjor, pot ser que encara no hagis anat de vacances o que la crisi 
t’hagi resignat a unes obligades vacances a casa. O fins i tot podria donar-se el cas de 
gent que hagi marxat i a la tornada no hagi trobat la feina.
-Ivan, ets positiu.
-No, no és qüestió de positivisme. Simplement que, ara com ara, fa mandra; només 
de pensar que tot just ara l’any acadèmic comença, l’any polític també, fa una mica de 
mandra.
-Mandra?, què és el que us fa mandra?
-Doncs això. Arrencar de nou, veure com els politics es barallen, com les coses segueixen 
igual. 1001, tu no ho pots entendre. Per a tu 1 + 1 sempre és 2. 
Aquí les coses són diferents. 1 + 1 és igual a 2, però has de tenir en compte que quan 
no necessites una fotocòpia compulsada, és necessari presentar el llibre de família, o que 
només es poden fer les gestions dimarts i dijous i, quan creus que tens tota la documen-
tació, el dia i l’hora correcta, resulta que no has portat l’autorització amb la fotocòpia del 
DNI signada per Sant Pancraci, en el format 20/55 apartat cinquè del decret mercantil.
-Que t’ha passat alguna cosa?
-Sí, que per desgràcia cada dia ensopego amb una pedra que tinc a la sabata anomenada 
“burocràcia oficial”. Una vegada vaig llegir que un filòsof japonès deia que l’ésser humà 
té la mania de complicar la solució en comptes de simplificar el problema. Així anem.
-Va, pensa que d’aquí a quatre dies és ja l’Onze de Setembre, la vostra Diada Nacional.
-Cert. Per cert, 1001, t’he de fer una pregunta.
-Vols saber com es veu la Terra des d’aquí?
-No, vull saber quantes gotes d’aigua caben al mar.
-És un càlcul molt complicat, ja t’ho miraré de resoldre.
-No, vull saber quantes gotes d’aigua caben al mar.
-És un càlcul molt complicat, ja t’ho miraré de resoldre.
-No, vull saber quantes gotes d’aigua caben al mar.

-Salut, 1001!
-Salut i sort, Ivan.

<Fi de la transmissió>

Ivan Carreira
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L’agenda del setembre

08640

Dijous 3
El documental del mes: Hold me tight, let me 
go, de Kim Longinotto. A la Casa de Cultura, 
a les 17 i a les 20 h.

Inauguració de l’exposició “Història del punt 
de llibre”. Fins al 17 de setembre, a la sala 
polivalent de la Biblioteca.

Divendres 4
Discoteca mòbil a la plaça del gratacels de 
Sant Bernat, amb la col·laboració del bar 
Cal Pablo. A les 23 h. Organització: AV Sant 
Bernat.

Presentació de la Festa dels Miquelets. A 
les 19 h, presentació del Quadern n. 1 de 
la col·lecció Quaderns d’Olesa: El Memori-
al 158. Olesa als defensors de la llibertat 
(1705-1714), a càrrec de Joan Soler, regidor 
de Cultura, i Xavier Rota, autor del quadern. 
A continuació, taula rodona: “La Guerra de 
Successió, la recerca en les fonts documen-
tals i la recuperació de la memòria històrica”, 
a càrrec dels historiadors Francesc Hernàn-
dez i Cardona, Francesc Riart, Xavier Rubio 
i Xavier Rota. A la Casa de Cultura.

Dissabte 5
Concurs de pesca, categoria sènior al riu 
Llobregat, a les 7 h. Refrigeri i lliurament 
de premis, a les 13 h. Concurs infantil de 
pesca al riu Llobregat, categoria infantil, a les 
15.30 h. Posteriorment, berenar i lliurament 
de premis. Organització: AV Sant Bernat.

Campionat de futbol a la pista poliesportiva 
de Santa Oliva II, a les 10 h. Organització: 
AV Sant Bernat.

Gran ball de Festa Major amb l’Orquestra 
Secreta. A les 23 h. Organització: AV Sant 
Bernat.

Exposició de fotografies al Centre Cívic Sant 
Bernat, durant tot el dia. Organització: AV 
Sant Bernat.

Trobada de Miquelets (soldats i milicians 
austriacistes catalans que van lluitar durant 
la Guerra de Successió). A la plaça Fèlix Fi-
gueras i Aragay, a les 18 h.

Cercavila amb els Miquelets, a càrrec de: Mi-
quelets de Badalona, Miquelets de Catalunya, 
la 3 Quartans del Gall. Recorregut: plaça 
Fèlix Figueras i Aragay, Alfons Sala, plaça 
de les Fonts i plaça Nova. A les 18.15 h.

Homenatge al Memorial 158, parlaments i 
cant d’Els segadors. A les 18.45 h, a la Plaça 
Nova.

Galejada de Miquelets. A la plaça Nova, a 
les 19 h.

Concert a càrrec de Ministrers de la Ciutat. 
A la Parròquia, a les 20.30 h.

Diumenge 6
Campionat de futbol a la pista poliesportiva 
de Santa Oliva II, a les 10 h. Organització: 
AV Sant Bernat.

Concurs infantil de pintura a terra i, després 
“gran remullada”. A les 11 h. Organització: 
AV Sant Bernat.

Festa infantil a la plaça del gratacels amb 
Triajock, els reis de la festa, i xocolatada. A 
les 16.30 h. Organització: AV Sant Bernat.

Festa homenatge a la tercera joventut amb 
el grup d’animació Blue Maresme, pica-pica 
i regals per a tots els assistents. A les 17 h. 
Organització: AV Sant Bernat.

Cantada d’havaneres amb al grup Alta Mar. 
A les 20 h. Rom cremat a la mitja part. Or-
ganització: AV Sant Bernat.

Exposició de fotografies al Centre Cívic Sant 
Bernat, durant tot el dia. Organització: AV 
Sant Bernat.

Taller de danses tradicionals i ballada amb 
Ramon Cardona i el grup Bruel. A la plaça 
Nova, a les 18 h. Organització: L’Arrel - Acció 
Cultural.

Dimarts 8
Conferència: “Memorial 158: els documents”, 
a càrrec de Xavier Rota. A la Biblioteca, a les 
19 h. Organització: Arxiu Parroquial d’Olesa 
i Biblioteca.

Dimecres 9
Sortida cultural a Montesquiu, organitzada 
per l’Associació de Voluntaris d’Olesa.

Conferència: “Història, present i futur de la 
sobirania nacional dels Països Catalans”, a 
càrrec de Joaquim Auladell i Eduard Miret. 
A la Casa de Cultura, a les 19 h, organitzat 
per CEIM.

Dijous 10
Conferència i presentació del llibre: La dar-
rera victòria de l’Exèrcit Català. La batalla 
de Talamanca (1714), a càrrec de Francesc 
Serra i Gustau Erill. A la Casa de Cultura, a 
les 19 h. Organització: APOM.

Sopar popular, a la plaça de les Fonts, a les 
21 h. Organització: CEIM.

Concert a càrrec del cantautor Antoni García. 
A la plaça de les Fonts, a les 22 h. Organit-
zació: CEIM.

Concentració i marxa de torxes pels carrers 
del nucli antic acompanyada per la música 
dels Borinots. A la plaça de les Fonts, a les 
23 h. Organització: CEIM.

Ofrena floral al Memorial 158, a les 24 h. 
Organització: CEIM.

Divendres 11
XXIII Fira de Jocs de La Xarxa. Al Parc 
Municipal, a les 17.30 h. Col·laboració: La 
Xarxa. 

Lectura del Manifest Institucional de l’11 de 
Setembre. A la plaça Fèlix Figueras i Aragay, 
a les 18.45 h. Organització: Ajuntament.

XXIII Fira de Jocs de La Xarxa amb animació 
infantil. A les 19 h, a la plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. Col·laboració: La Xarxa.

Cicle de cinema documental de la Nova Can-
çó: Raimon’65, de Carles Duran, i La Nova 
Cançó, de Francesc Bellmunt. Al teatre El 
Casal, a les 20 h.

Comerç al carrer, noves col·leccions i final 
de temporada. Els clients que realitzin les 
seves compres aquest dia, participaran del 
sorteig de diferents productes proporcionats 
per cada comerç. A la Plaça de la Sardana, de 
10 a 20 h. Organització: Comerç d’Olesa.

Dissabte 12
Cicle de cinema documental de la Nova Can-
çó: D’un temps d’un país, de Llorenç Soler, i 
Canet Rock, de Francesc Bellmunt. Al teatre 
El Casal, a les 20 h.

Diumenge 13
Ballada de sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa. A la plaça Fèlix Figueras i Aragay, 
a les 18 h. Organització: ACF Olesa Sarda-
nista.

“Mozart en jazz”, concert de Manel Camp i Lli-
bert Fortuny. A la Casa de Cultura, a les 20h.

Jornada de portes obertes al CEIP Puigventós. 
Des de les 11 a les 13.30 h., animació infan-
til a càrrec d’Oriol Bargalló, presentació del 
curs escolar, aperitiu i exposició fotogràfica 
de diferents activitats de l’AMPA.

Dimecres 16
Inici del Curs de formació de narració oral, 
per aprendre a explicar contes. Cal inscripció 
prèvia. A la Biblioteca.

Dijous 17
El documental del mes: The dictator hunter, 
de Klaartje Quirjns. A la Casa de Cultura, a 
les 17 i a les 20 h.

Divendres 18
Hora del conte: “Contes de lletres per a l’al-
fabetització”, amb Sandra Rossi. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Club de lectura general: Camí de sirga, de 
Jesús Moncada. A la Biblioteca, a les 18.30h.

Xerrada “L’habitatge de lloguer”, a la UEC, 
a les 20.30 h.

Teatre: Hairspray, al teatre El Casal, a les 22h.

Dissabte 19
Ballada de gegants amb els Gegants d’Olesa. 
A les 19 h.

Recital de danses catalanes “Setvetes”, 
amb el grup Mediterrània de Sant Cugat 
del Vallès, Esbart de Tona i Esbart Olesà. A 
la plaça Fèlix Figueras i Aragay, a les 20 h. 
Organització: Esbart Olesà.

Diumenge 20
Teatre: Hairspray, al teatre El Casal, a les 22h.

L’Associació Ariadna organitza “10 anys de 
paella” a la UEC, a les 14 h. El preu del ti-
quet és de 25 euros i fins al 16 de setembre 
us hi podeu apuntar. A més a més, es farà 
l’espectacle Torna la gresca.

Caminada popular “Memorial Joan Subira-
nas”, a la UEC, a les 8 h.

Divendres 25
Silicon Party, a les 9 h.

Dissabte 26
Silicon Party, a les 6 h.

Sortida a les Bulloses i pujada al Carlit, del 
26 al 27 de setembre. Organització: UEC.

Diumenge 27
La Xarxa amb La ventafocs, amb el grup 
Catacrac. Al teatre La Passió, a les 17.30 h.

XXV Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Grup de 
Teatre Sant Vicenç de Sabadell, amb l’obra 
Diner (molt) negre, de Ray Cooney. A la UEC, 
A les 18 h.
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GuGuaita!

08640

Foto: 08640

Aquest lloc és realment curiós i bastant particular. Pel que veiem en la foto a aquesta casa sense sostre no li falten sofàs per descansar, les vistes a 
Montserrat són privilegiades i permet conservar certa privadesa respecte als passatgers del tren que passa a escassos metres d’allà. A aquest lloc s’hi 
accedeix per un petit espai sense portes i es troba a la zona dels Closos. Per cert, els habitants d’aquest misteriós lloc, no els hem pogut localitzar.



10 08640

L'Escolania d'Olesa a Estocolm. Foto: Ester Sampietro

Va passar

08640

Detingut
El presumpte autor de l’homicidi que hi 
Detingut
El presumpte autor de l’homicidi que hi 
Detingut

va haver el passat 26 de juny en un im-
moble del carrer Pep Ventura d’Olesa va 
ser detingut a Madrid el passat 24 d’agost. 
En el marc de la investigació es va poder 
ser detingut a Madrid el passat 24 d’agost. 
En el marc de la investigació es va poder 
ser detingut a Madrid el passat 24 d’agost. 

determinar l’autoria de Víctor Gerónimo C., 
En el marc de la investigació es va poder 
determinar l’autoria de Víctor Gerónimo C., 
En el marc de la investigació es va poder 

de 35 anys, veí de la capital espanyola de 
determinar l’autoria de Víctor Gerónimo C., 
de 35 anys, veí de la capital espanyola de 
determinar l’autoria de Víctor Gerónimo C., 

l’homicidi d’un home a la vila. El detingut 
ha passat a disposició del Jutjat d’Instruc-
l’homicidi d’un home a la vila. El detingut 
ha passat a disposició del Jutjat d’Instruc-
l’homicidi d’un home a la vila. El detingut 

ció en funcions de guàrdia de Madrid que ja 
ha passat a disposició del Jutjat d’Instruc-
ció en funcions de guàrdia de Madrid que ja 
ha passat a disposició del Jutjat d’Instruc-

n’ha decretat el seu ingrés a presó.
ció en funcions de guàrdia de Madrid que ja 
n’ha decretat el seu ingrés a presó.
ció en funcions de guàrdia de Madrid que ja 

Escolania a Suècia
Sota El lema “Instrumenta Pacis Tuae” 
(Instruments de la teva pau), l’Escolania i 
Cor Jove de la Parròquia d’Olesa ha partici-
(Instruments de la teva pau), l’Escolania i 
Cor Jove de la Parròquia d’Olesa ha partici-
(Instruments de la teva pau), l’Escolania i 

pat en el 35è Congrés Internacional que es 
Cor Jove de la Parròquia d’Olesa ha partici-
pat en el 35è Congrés Internacional que es 
Cor Jove de la Parròquia d’Olesa ha partici-

va celebrar a la ciutat d’Estocolm (Suècia) 
pat en el 35è Congrés Internacional que es 
va celebrar a la ciutat d’Estocolm (Suècia) 
pat en el 35è Congrés Internacional que es 

del 8 al 12 de juliol. L’Escolania, juntament  
amb quatre mil joves cantaires més que 
del 8 al 12 de juliol. L’Escolania, juntament  
amb quatre mil joves cantaires més que 
del 8 al 12 de juliol. L’Escolania, juntament  

formen part del moviment internacional 
Pueri Cantores, envaïren  pacíficament,  
formen part del moviment internacional 
Pueri Cantores, envaïren  pacíficament,  
formen part del moviment internacional 

amb els seus cants, els carrers més im-
Pueri Cantores, envaïren  pacíficament,  
amb els seus cants, els carrers més im-
Pueri Cantores, envaïren  pacíficament,  

portants de la ciutat escandinava, i van 
deixar un record magnífic de la seva alegria 
portants de la ciutat escandinava, i van 
deixar un record magnífic de la seva alegria 
portants de la ciutat escandinava, i van 

contagiosa, de la seva simpatia i de la seva 
música interpretada amb la veu.
contagiosa, de la seva simpatia i de la seva 
música interpretada amb la veu.
contagiosa, de la seva simpatia i de la seva 

El moment més important, del qual va 
música interpretada amb la veu.
El moment més important, del qual va 
música interpretada amb la veu.

ser protagonista l’Escolania d’Olesa, fou 
el concert a la catedral luterana de Santa 
Clara. Dirigits pel seu director Marc Tost i 
acompanyats al piano per en Lorien San-
tana, van interpretar, a més d’un selecte 
acompanyats al piano per en Lorien San-
tana, van interpretar, a més d’un selecte 
acompanyats al piano per en Lorien San-

repertori d’obres religioses, algunes peces 
de tradició catalana, com ara la sardana 
repertori d’obres religioses, algunes peces 
de tradició catalana, com ara la sardana 
repertori d’obres religioses, algunes peces 

l’Empordà  i altres, que van ressonar me-
de tradició catalana, com ara la sardana 
l’Empordà  i altres, que van ressonar me-
de tradició catalana, com ara la sardana 

ravellosament en les naus, plenes a vessar, 
de la catedral i van fer vibrar  d’emoció el 
ravellosament en les naus, plenes a vessar, 
de la catedral i van fer vibrar  d’emoció el 
ravellosament en les naus, plenes a vessar, 

cor de tots els assistents.

Arc de San Martí
L’Ajuntament ha aprovat,  amb el vot unà-
nime de tots els grups, la seva incorporació 
L’Ajuntament ha aprovat,  amb el vot unà-
nime de tots els grups, la seva incorporació 
L’Ajuntament ha aprovat,  amb el vot unà-

al patronat de la Fundació privada Arc de 
nime de tots els grups, la seva incorporació 
al patronat de la Fundació privada Arc de 
nime de tots els grups, la seva incorporació 

Sant Martí (Martorell), una entitat sense 
al patronat de la Fundació privada Arc de 
Sant Martí (Martorell), una entitat sense 
al patronat de la Fundació privada Arc de 

ànim de lucre dedicada a donar servei a 
Sant Martí (Martorell), una entitat sense 
ànim de lucre dedicada a donar servei a 
Sant Martí (Martorell), una entitat sense 

persones discapacitades. L’Ajuntament ja 
venia col·laborant amb aquesta fundació, 
persones discapacitades. L’Ajuntament ja 
venia col·laborant amb aquesta fundació, 
persones discapacitades. L’Ajuntament ja 

amb qui té signat un conveni de col-
venia col·laborant amb aquesta fundació, 
amb qui té signat un conveni de col-
venia col·laborant amb aquesta fundació, 

laboració que inclou una aportació eco-
amb qui té signat un conveni de col-
laboració que inclou una aportació eco-
amb qui té signat un conveni de col-

nòmica per a la construcció d’un centre 
laboració que inclou una aportació eco-
nòmica per a la construcció d’un centre 
laboració que inclou una aportació eco-

d’atenció especialitzada de l’entitat, que 
nòmica per a la construcció d’un centre 
d’atenció especialitzada de l’entitat, que 
nòmica per a la construcció d’un centre 

doni cobertura a ciutadans d’Olesa.

ADF 
Aquest estiu l’ADF ha portat a terme les 
actuacions següents: 22 intervencions 
d’incendi (12 petits focs de dia i 10 de 
nit), un suport en un incendi d’un pis i 
20 intervencions en neteja de parcel·les. 
A més a més, l’ADF va participar com a 
20 intervencions en neteja de parcel·les. 
A més a més, l’ADF va participar com a 
20 intervencions en neteja de parcel·les. 

reforç en la retirada d’eixams a la residèn-
cia Santa Oliva i al carrer Almeria. També 
reforç en la retirada d’eixams a la residèn-
cia Santa Oliva i al carrer Almeria. També 
reforç en la retirada d’eixams a la residèn-

va col·laborar en els focs artificials a la 
Festa Major d’Abrera, en la supervisió i 
l’acompanyament de les excursions del 
CEIP Puigventós i de la Peña Atlética, en 
l’acompanyament de les excursions del 
CEIP Puigventós i de la Peña Atlética, en 
l’acompanyament de les excursions del 

el rescat d’una família amb menors d’edat 
CEIP Puigventós i de la Peña Atlética, en 
el rescat d’una família amb menors d’edat 
CEIP Puigventós i de la Peña Atlética, en 

al Pla del Fideuer per les fortes pluges i en 
el d’un ciclista accidentat a la zona del Pas 
dels lladres. També van intervenir en el 
Correfocs i la cursa ciclista nocturna, 
Cal destacar que en totes les actuacions, 
les dotacions de l’ADF van ser les primeres 
en intervenir i controlar les emergències 
les dotacions de l’ADF van ser les primeres 
en intervenir i controlar les emergències 
les dotacions de l’ADF van ser les primeres 

fins a l’arribada de bombers, policia local 
o serveis sanitaris. L’associació compta 
fins a l’arribada de bombers, policia local 
o serveis sanitaris. L’associació compta 
fins a l’arribada de bombers, policia local 

amb 20 voluntaris i dos vehicles. Un està 
o serveis sanitaris. L’associació compta 
amb 20 voluntaris i dos vehicles. Un està 
o serveis sanitaris. L’associació compta 

equipat amb una moto,una bomba d’as-
piració i expulsió amb una cuba de 900 
equipat amb una moto,una bomba d’as-
piració i expulsió amb una cuba de 900 
equipat amb una moto,una bomba d’as-

litres d’aigua, i un altre està equipat amb 
piració i expulsió amb una cuba de 900 
litres d’aigua, i un altre està equipat amb 
piració i expulsió amb una cuba de 900 

eines de treball.

Segon contenciós
L’Ajuntament ha guanyat el segon conten-
Segon contenciós
L’Ajuntament ha guanyat el segon conten-
Segon contenciós

ciós administratiu interposat per VOPI-4 
L’Ajuntament ha guanyat el segon conten-
ciós administratiu interposat per VOPI-4 
L’Ajuntament ha guanyat el segon conten-

arran d’un impagament per les obres del 
carrer Alfons Sala. La sentència determi-
arran d’un impagament per les obres del 
carrer Alfons Sala. La sentència determi-
arran d’un impagament per les obres del 

na que les obres estaven mal executades 
i eximeix el consistori del pagament de 
la quarta certificació i l’aval de l’obra. A 
i eximeix el consistori del pagament de 
la quarta certificació i l’aval de l’obra. A 
i eximeix el consistori del pagament de 

més a més, la sentència dóna l’opció que 
la quarta certificació i l’aval de l’obra. A 
més a més, la sentència dóna l’opció que 
la quarta certificació i l’aval de l’obra. A 

l’Ajuntament demani danys i perjudicis a 
aquesta empresa per les despeses addici-
onals derivades de la reparació del carrer 
aquesta empresa per les despeses addici-
onals derivades de la reparació del carrer 
aquesta empresa per les despeses addici-

Alfons Sala.

Llibre
L’olesà Manel Hita Fernández ha publicat 
el seu primer llibre de poemes titulat El 
despertar de las musas. Aquesta és la pri-
el seu primer llibre de poemes titulat El 
despertar de las musas. Aquesta és la pri-
el seu primer llibre de poemes titulat El 

mera obra d’un poeta tardà, que ha pogut 
despertar de las musas. Aquesta és la pri-
mera obra d’un poeta tardà, que ha pogut 
despertar de las musas. Aquesta és la pri-

dedicar-se a una de les seves aficions, la 
poesia, gràcies a l’alliberadora jubilació. 
dedicar-se a una de les seves aficions, la 
poesia, gràcies a l’alliberadora jubilació. 
dedicar-se a una de les seves aficions, la 

220 pàgines que ens mostren, d’una for-
poesia, gràcies a l’alliberadora jubilació. 
220 pàgines que ens mostren, d’una for-
poesia, gràcies a l’alliberadora jubilació. 

ma senzilla, els sentiments que tots com-
partim, l’amor, la tendresa, l’esperança, 
el neguit, l’ humor. El podreu trobar a la 
Llibreria Núria i a Cal Rafegas.
el neguit, l’ humor. El podreu trobar a la 
Llibreria Núria i a Cal Rafegas.
el neguit, l’ humor. El podreu trobar a la 

Fira del divendres
Des del passat 7 d’agost el tradicional 
mercat dels divendres es va traslladar 
als Closos, concretament  al carrer Lluís 
Puigjaner, entre els carrers Arquebisbe 
Ramon Torroella i Indústria, a  causa de les 
Puigjaner, entre els carrers Arquebisbe 
Ramon Torroella i Indústria, a  causa de les 
Puigjaner, entre els carrers Arquebisbe 

obres de remodelació de la Rambla d’Olesa 
Ramon Torroella i Indústria, a  causa de les 
obres de remodelació de la Rambla d’Olesa 
Ramon Torroella i Indústria, a  causa de les 

que van començar el passat 3 d’agost i 
que s’espera que estiguin enllestides cap 
a finals d’any. Segons el portaveu dels 
paradistes, Juan Liarte, els comerciants 
creuen que perdran clients anant als Clo-
sos, ja que molta gent evitarà desplaçar-se 
creuen que perdran clients anant als Clo-
sos, ja que molta gent evitarà desplaçar-se 
creuen que perdran clients anant als Clo-

fins allà. El regidor de Comerç, Josep Lluís 
sos, ja que molta gent evitarà desplaçar-se 
fins allà. El regidor de Comerç, Josep Lluís 
sos, ja que molta gent evitarà desplaçar-se 

Alonso ha explicat que aquest canvi serà 
fins allà. El regidor de Comerç, Josep Lluís 
Alonso ha explicat que aquest canvi serà 
fins allà. El regidor de Comerç, Josep Lluís 

beneficiós per a la mobilitat al voltant del 
Alonso ha explicat que aquest canvi serà 
beneficiós per a la mobilitat al voltant del 
Alonso ha explicat que aquest canvi serà 

mercat i que s’ha d’esperar a veure com 
evoluciona aquesta nova ubicació abans 
mercat i que s’ha d’esperar a veure com 
evoluciona aquesta nova ubicació abans 
mercat i que s’ha d’esperar a veure com 

de determinar si perjudica o no els para-
distes, i també la ciutadania. A finals del 
de determinar si perjudica o no els para-
distes, i també la ciutadania. A finals del 
de determinar si perjudica o no els para-

mes passat, l’Ajuntament va habilitar 200 
metres més de carrer per als paradistes 
mes passat, l’Ajuntament va habilitar 200 
metres més de carrer per als paradistes 
mes passat, l’Ajuntament va habilitar 200 

i ha fet una redistribució de l’espai per 
metres més de carrer per als paradistes 
i ha fet una redistribució de l’espai per 
metres més de carrer per als paradistes 

tal d’adequar les necessitats de tots els 
comerciants.

Cultural
El passat 23 de juliol el Ple olesà va apro-
var, per unanimitat, el Pla d’Acció Cultural. 
El passat 23 de juliol el Ple olesà va apro-
var, per unanimitat, el Pla d’Acció Cultural. 
El passat 23 de juliol el Ple olesà va apro-

Un projecte que va començar a finals del 
2007 i que finalment es pot llegir en un 
llibre de 203 pàgines, editat per la Dipu-
2007 i que finalment es pot llegir en un 
llibre de 203 pàgines, editat per la Dipu-
2007 i que finalment es pot llegir en un 

tació de Barcelona. El PAC s’ha elaborat a 
llibre de 203 pàgines, editat per la Dipu-
tació de Barcelona. El PAC s’ha elaborat a 
llibre de 203 pàgines, editat per la Dipu-

partir d’una diagnosi dels equipaments, les 
visions i les polítiques culturals de la vila, 
partir d’una diagnosi dels equipaments, les 
visions i les polítiques culturals de la vila, 
partir d’una diagnosi dels equipaments, les 

dins d’un marc d’alta participació d’olesans 
visions i les polítiques culturals de la vila, 
dins d’un marc d’alta participació d’olesans 
visions i les polítiques culturals de la vila, 

i olesanes que han treballat, reflexionat, 
debatut i aportat idees per acabar validant 
el contingut dels documents generats pel 
PAC i també del document final aprovat pel 
el contingut dels documents generats pel 
PAC i també del document final aprovat pel 
el contingut dels documents generats pel 

Ple municipal. El 2008 va ser un any de de-
bat amb un fort protagonisme ciutadà des 
Ple municipal. El 2008 va ser un any de de-
bat amb un fort protagonisme ciutadà des 
Ple municipal. El 2008 va ser un any de de-

del primer moment, amb la mirada prèvia 
bat amb un fort protagonisme ciutadà des 
del primer moment, amb la mirada prèvia 
bat amb un fort protagonisme ciutadà des 

de persones entrevistades individualment, 
amb la formació de grups de treball en 
de persones entrevistades individualment, 
amb la formació de grups de treball en 
de persones entrevistades individualment, 

els àmbits d’equipaments i de patrimoni 
amb la formació de grups de treball en 
els àmbits d’equipaments i de patrimoni 
amb la formació de grups de treball en 

i  les aportacions del Consell Sectorial de 
Cultura i Festes. 
El Pla d’Acció Cultural serveix de guia es-
tratègica que traça reptes, objectius ge-
El Pla d’Acció Cultural serveix de guia es-
tratègica que traça reptes, objectius ge-
El Pla d’Acció Cultural serveix de guia es-

nerals, programes i accions, per treballar 
des del primer moment per la identitat i 
projecció de la cultura i per avançar cap a 
des del primer moment per la identitat i 
projecció de la cultura i per avançar cap a 
des del primer moment per la identitat i 

una cultura accessible a tota la ciutadania 
i cap a la formació i la creació com a eines 
de desenvolupament personal i col·lectiu, 
de manera que es pugui treballar per un 
model de gestió renovat, reforçat i par-
de manera que es pugui treballar per un 
model de gestió renovat, reforçat i par-
de manera que es pugui treballar per un 

ticipatiu, 

Més seguretat
El president de l’Associació de Veïns de 
Més seguretat
El president de l’Associació de Veïns de 
Més seguretat

Sant Bernat, Trino Líria, ha reclamat més 
El president de l’Associació de Veïns de 
Sant Bernat, Trino Líria, ha reclamat més 
El president de l’Associació de Veïns de 

presència policial al barri, ja que segons 
Sant Bernat, Trino Líria, ha reclamat més 
presència policial al barri, ja que segons 
Sant Bernat, Trino Líria, ha reclamat més 

ell, la gent se sent insegura. El passat 
mes d’abril el Centre Cívic Sant Bernat, 
ell, la gent se sent insegura. El passat 
mes d’abril el Centre Cívic Sant Bernat, 
ell, la gent se sent insegura. El passat 

on l’entitat veïnal hi té la seu, va patir un 
mes d’abril el Centre Cívic Sant Bernat, 
on l’entitat veïnal hi té la seu, va patir un 
mes d’abril el Centre Cívic Sant Bernat, 

robatori (un televisor, begudes, etc.) que 
va provocar també destrosses importants 
robatori (un televisor, begudes, etc.) que 
va provocar també destrosses importants 
robatori (un televisor, begudes, etc.) que 

(portes, accessos, etc.), i ara l’AAVV ha 
de fer front a una despesa del voltant de 
9000 euros. Líria ha destacat que al barri 
de fer front a una despesa del voltant de 
9000 euros. Líria ha destacat que al barri 
de fer front a una despesa del voltant de 

hi viu molta gent gran que creu que el barri 
no és segur, i per aquesta raó creu que, a 
hi viu molta gent gran que creu que el barri 
no és segur, i per aquesta raó creu que, a 
hi viu molta gent gran que creu que el barri 

nivell policial, no té l’atenció que requereix. 
no és segur, i per aquesta raó creu que, a 
nivell policial, no té l’atenció que requereix. 
no és segur, i per aquesta raó creu que, a 

Aquest punt ha estat negat rotundament 
pel regidor de Seguretat Ciutadana, Víc-
Aquest punt ha estat negat rotundament 
pel regidor de Seguretat Ciutadana, Víc-
Aquest punt ha estat negat rotundament 

tor Serrano, que ha afirmat que la Policia 
Local ha incrementat la vigilància a Sant 
tor Serrano, que ha afirmat que la Policia 
Local ha incrementat la vigilància a Sant 
tor Serrano, que ha afirmat que la Policia 

Bernat en els darrers temps i que, amb 
dades a la mà, el de Sant Bernat és dels 
Bernat en els darrers temps i que, amb 
dades a la mà, el de Sant Bernat és dels 
Bernat en els darrers temps i que, amb 

barris més tranquils d’Olesa pel que fa a 
dades a la mà, el de Sant Bernat és dels 
barris més tranquils d’Olesa pel que fa a 
dades a la mà, el de Sant Bernat és dels 

fets delictius.

L'ADF d'Olesa en un incendi d'un pis. Foto: 08640 La fira del divendres als Closos. Foto: 08640
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Les pubilles de setembre

08640

Són amigues de tota la vida, des de la guarderia fins a l’institut. I ara també, 
perquè treballen juntes. Totes dues són perruqueres i comparteixen moltes 
hores del dia juntes. Són Judit Casado Heredia i Marina Muñoz Leiva. Faran 22 
anys durant aquest mes de setembre. La Marina és rossa i té els ulls blaus, 
la Judit és bruna amb els ulls negres. Els encanta viatjar, són fanàtiques del 
Barça i es confessen molt enamorades de les seves parelles.
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Esport olesà
Meritori
Els atletes del ISS Hospitalet, Josep Ca-
mats i Domingo Sánchez van participar 
al Campionat del món Màster a Iathi 
(Finlàndia) i van aconseguir el 3r. lloc a 
la categoria Màster 50 amb llançament 
de disc. Camats també va aconseguir ser 
finalista en llançament de pes a la cate-
goria Màster 40.

Pàdel
El passat 12 de juliol va acabar la Lliga de 
Pàdel 2008/2009 que es va jugar al Club 
Tennis Olesa. Aquests són les parelles 
guanyadores de totes les categories. Or 
Masculí Final: 1r., Marc Forns i Toni Cos-
ta; 2n, Jordi Pujol i Francesc Cortadella 
i 3r, Joan Pérez i Rafa Sorli. Or Masculí 
Consolació: 1r, Chus Domínguez i Carles 
Mendez; 2n, Miquel Viñau i Pere Solernou. 
Or Femení: 1r, Gemma Cercós i Miriam Cá-
mara; 2n, Silvia Holgado i Laura Garrido, i 
3r, Montse Garijo i María Jesús González. 
Plata Masculí Final: 1r, Joan Pajares i Antón 
Sola; 2n, Eugenio Cámara i Emilio Gallego, 
i 3r, Laureano Mora i Joaquín García. Plata 
Masculí Consolació: 1r, Carmelo Gines i Leo 
Tàrraga; 2n, Carlos Rodríguez i Fernando 
Gigena, i 3r, Santi Puig i Jordi Amat. Pla-
ta Femení Final: 1r, Montse Corsà i Elen 
Kun, 2n, Montse Gallofre i Asún Bernadó, 
i 3r, Loli Delgado i Noelia Mancebo. Plata 

Femení Consolació: 1r, Anna Vilaregut i 
Montserrat González; 2n, Cristina Gómez 
i Eva Prat, i 3r, Susana Limens i Montse 
Moreno.
Per últim, en Bronze Masculí Final: 1r, Jordi 
Vilador i Alex López, 2n, Pau Sánchez i 
Francisco López, i 3r, Jacinto Serrano i 
Javier Alvarez, i en Bronze Masculí Con-
solació, 1r, Abel Sancho i Oscar Castro, 2n, 
Ramón Boada i Francisco Pareja i 3r. José 
Martín Duro i Miguel Angel Molina. 
Per altra banda, el Club Tennis Olesa va 
informar que cap a finals d’any estaran 
acabades quatre noves pistes de pàdel. 
Les obres s’iniciaran després de les vacan-
ces d’estiu. El nou web del club és: http:
//sites.google.com/site/clubtennisolesa.

Patinatge artístic
El passat 21 de juliol van començar els 
entrenaments de Patinatge artístic del Club 
Olesa Patí. Aquest curs, a banda dels tres 
grups ja existents, se n’han creat dos més: 
Exhibició (a partir dels 12 anys) i Iniciació 
per a adults. El total d’inscripcions d’aquest 
curs supera les 80, amb la qual cosa quasi 
es duplica el nombre d’alumnes de l’any 
passat. Des de la Junta volem agrair a 
aquest periòdic tot el suport que ens 
presteu i la difusió que ens feu dels nos-
tres petits èxits i esdeveniments. També 
volem manifestar el nostre agraïment més 

sincer als establiments i entitats de la vila 
que ens van col·laborar en el Festival. Sen-
se vosaltres, tot el que vam fer no hauria 
estat possible. Moltes gràcies!
La Junta de la Secció de Patinatge artís-
tic

Bàsquet
L’Olesa Espanyol ha anunciat que haurà 
de reduir el seu pressupost tot el possible 
per falta de patrocinadors, per la qual cosa 
serà un dels equips de Lliga Femenina amb 
menys diners. Així ho ha explicat el vice-
president del club, Just Díaz, qui va dir que 
“la crisi es nota per a tots i és impossible 
trobar patrocinadors”. A més, s’ha hagut 
de renunciar a jugar a Europa, encara que 
es va aconseguir els diners per a la inscrip-
ció en la FIBA Cup, però “els viatges pel 
continent haguessin suposat un dèficit de 
100.000 euros per a les arques del club”.
Per altra banda, el club ha incorporat cinc 
noves jugadores: les nord americanes 
Andrea Gardner i Michelle Lee Maslowski, 
la croata de naixement i sèrbia d’adopció 
Ines Kresovic, la catalana Sílvia Morales, l’ 
anglesa Shona Thorburn i ha renovat per a 
una nova temporada a Helena Boada.

Tennis Platja
Marc Santín i Adrià Martínez, en catego-
ria masculina i Anna Bobé i Alessandra 
Ferrando en categoria femenina són els 
nous campions de Catalunya de Tennis 
Platja. Aquest campionat, celebrat al 
juliol a Torredembarra i organitzats con-

juntament per la UD Torredembarra i la 
Federació Catalana de Tennis, va comptar 
amb la presència de les millors raquetes 
catalanes que van fer vibrar al públic as-
sistent amb grans partits de tennis platja. 
L’olesana Anna Bobé, col·laboradora de 
Master Sports, en parella amb Alessandra 
Ferrando es van proclamar per primer cop 
campiones de Catalunya en imposar-se a 
la final a Maria Rosa Sitjà i Marta Ferraz 
per 9 a 6 i els permet jugar el campionat 
d’Espanya que se celebrarà a l’octubre a 
Benidorm.

Tennis taula
El jugador del Bombons Blasi Xaloc Olesa 
de tennis taula Álvaro Robles finalment 
no participarà amb la selecció espanyola 
absoluta al campionat d’Europa que es 
celebrarà a Sttutgart entre el 13 i el 20 
de setembre. La seva baixa és deguda a 
la decisió de l’equip tècnic de la Federació 
Espanyola d’apostar per la participació de 
l’andalús al Pro Tours que es disputaran 
durant les mateixes dates a l’Argentina i 
Xile, amb la intenció de classificar-se per al 
campionat del món júnior que es disputarà 
a Cartagena de Indias (Colòmbia) durant 
el mes de desembre.
Per altra banda, després de superar la pri-
mera fase de grups de l’ETTU Cup (segona 
competició europea de tennis taula) el club 
olesà serà la seu d’un dels grups de la se-
gona fase per tercera temporada consecu-
tiva. El cap de setmana del 3 i 4 d’octubre, 
el Bombons Blasi-Xaloc Olesa s’enfrontarà 

Anna Bobé amb Alessandra Ferrando, noves campiones de Catalunya.            Foto: M.S.
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a Niszhny Novgorod de Rússia, al TTC Nord 
Donetsk d’Ucraïna i al SKST Bratislava 
d’Eslovàquia. Probablement, el lloc triat 
per disputar els enfrontaments serà el 
pavelló municipal Salvador Boada.

Sense descans
L’atleta olesà Antonio Pareja va aprofitar 
les seves vacances per participar en el 
Triatló de Villarreal, on va acabar primer 
de la seva categoria.

Futbol I
El Club de Futbol Olesa va celebrar el 
passat 30 de juliol l’assemblea extraor-
dinària corresponent a aquest 2009, amb 
la participació d’una trentena de socis. El 
president i la junta directiva van presentar 
els comptes de la temporada anterior que 
va finalitzar amb un superàvit de 1.619,37 
€ i van exposar el pressupost previst per a 
la temporada vinent que serà de 181.150 
€. També es va proposar l’augment de la 
quota de socis que passarà a ser de 85 € 
el soci general, 45 € jubilats i 100 € el fa-
miliar (1 carnet per a dues persones d’una 
mateixa família). D’altra banda, també es 
va proposar l’augment de l’entrada general 
a 12 €, com també el de jubilats i dones a 8 
€. Tots aquests canvis van ser aprovats per 
la immensa majoria dels socis assistents 
a l’assemblea.
Un dels temes que va produir més debat, 
va ser la col·locació de gespa al municipal 
de Les Planes. Les obres al camp s’estan 
retardant-se més del que s’esperava i això 
comportarà que l’equip no pugui tornar a 
jugar a Olesa fins a principis de novembre. 
Fins llavors, l’equip entrenarà i jugarà a 
Can Trias (Viladecavalls). 

Per últim, volem recordar que demà el 
club de futbol Olesa disputarà el primer 
amistós de la pretemporada. Serà a Igua-
lada, davant l’equip local que milita a la 1a 
catalana. El partit es jugarà a les 19:00 i 
serà la primera oportunitat de veure les 
8 incorporacions fetes pel conjunt olesà 
aquesta temporada.

Futbol II
L’equip olesà, que va aconseguir l’ascens 
a la tercera divisió va disputar diversos 
amistosos durant el passat mes d’agost, 
abans de començar la competició oficial, 
amb un balanç positiu de quatre victòries 
i dues derrotes. Els olesans van derrotar 
a Igualada per 0-2, a Vilassar de Mar, per 
2-4, a La Munia, per 0-4, a La Montañe-
sa, per 2-3 i van perdre davant del Sant 
Andreu (0-5) i Sitges (1-0).
La plantilla està formada actualment per 
23 jugadors, dels quals, 14 es conserven 
de la temporada passada i la gran majoria 
han format el bloc de l’equip que porta 
tres ascensos consecutius. Un dels canvis 
importants que s’ha produït, ha estat a la 
banqueta. Xavi Barangé substitueix Anto-
nio Linares com a entrenador de l’equip. 
Barangé viurà la seva primera experiència 
a 3a divisió. Com a curiositat,cal comen-
tar que el nou entrenador olesà ja havia 
format part del cos tècnic les temporades 
2006/07 i 2007/08 amb Quique Salamanca 
a la banqueta. La plantilla completa és la 
següent: porters: Albert Pujol (1r capità), 
Diego Gómez (juvenil FC Barcelona), 
Marc (juvenil Sant Joan Despí); defenses: 
Francis, Francesc Fos, Rafa Bellès, Oriol 
Sans (juvenil Espanyol), Marc Raventós 
(Vilafranca) i Dani Amante (Badalona); Presentació del C.F.Olesa 2009-2010 Foto: C.F.O.

migcampistes: Manolo López, Toni Arjo-
na, Àlex Martínez (3r capità), Xavi Morón 
(2n capità), Arturo, Marc Carreño, Enric 
Daví (Mataró), Sergi Condis (Vilafranca) i 
David Morillo (cedit Sant Andreu); davan-
ters: Joel, Javi Pelegrín, Josep Maria Soler 
i Raul Cortazón.
Un dels canvis que presentarà l’equip serà 
el nou equipament que lluirà aquesta tem-

porada, que estarà a càrrec de l’empresa 
Givova. Es conserven el verd i el blanc com 
a colors principals, mentre el negre predo-
mina a la segona indumentària.
En el seu inici a la lliga, l’Olesa va empatar 
a cero al camp del Cornellà.
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Treball
Pintor de confianza hace trabajos de pin-
tura en general a precios bajos. 
Tel: 697 737 150 (Juan Roman).

Escola d’idiomes sol·licita professors d’an-
glès, per a diferents nivells. 
Escola d’idiomes sol·licita professors d’an-
glès, per a diferents nivells. 
Escola d’idiomes sol·licita professors d’an-

Tel: 93 778 5959.

Manicura professional amb experiència, 
per anar a domicili. Molt bon preu. També, 
Manicura professional amb experiència, 
per anar a domicili. Molt bon preu. També, 
Manicura professional amb experiència, 

bellesa de peus. 
Contactar a Alicia, tel: 93 778 0571.

Tècnic en FPII (Anàlisi Clínic) busca feina. 
Incorporació immediata. Contactar a Me-
Tècnic en FPII (Anàlisi Clínic) busca feina. 
Incorporació immediata. Contactar a Me-
Tècnic en FPII (Anàlisi Clínic) busca feina. 

ritxell: Tel: 680 731 408.

Se ofrece administrativa para realizar 
desde casa todo tipo de trabajos adminis-
trativos, 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. 
qualsevol tipus de feina durant els mesos 
de juliol i agost. Experiència en botigues. 
qualsevol tipus de feina durant els mesos 

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-
Es donen classes de repàs (universitària), 
un alumne cada hora, primària i secundà-
Es donen classes de repàs (universitària), 

ria (totes les matèries), molt econòmiques, 
un alumne cada hora, primària i secundà-
ria (totes les matèries), molt econòmiques, 
un alumne cada hora, primària i secundà-

horari de tarda. Tel.: 651 314 792.

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

Genealogia: el cognom de la vostra família, 
investigació genealògica. 
Genealogia: el cognom de la vostra família, 
investigació genealògica. 
Genealogia: el cognom de la vostra família, 

Tel.: 93 778 01 56, 637 965 699 (Manel).

Se ofrece operario para trabajos de 
electricidad, fontanería, calefacción, aire 
Se ofrece operario para trabajos de 
electricidad, fontanería, calefacción, aire 
Se ofrece operario para trabajos de 

acondicionado, energía solar y reformas 
electricidad, fontanería, calefacción, aire 
acondicionado, energía solar y reformas 
electricidad, fontanería, calefacción, aire 

en general. Tel: 600 861 101.

Se ofrece informático particular. Desar-
rollo de aplicaciones de gestión y páginas 
Se ofrece informático particular. Desar-
rollo de aplicaciones de gestión y páginas 
Se ofrece informático particular. Desar-

web a medida. Tel: 679 270 619.

Vehicles
Vendo toyota 4runner, año 1994 con tan 
solo 152.000 km., impecable y bien prepa-
rado. Precio 8.000 € (negociables). 
Tel: 687 818 018.

Vendo ciclomotor 4 rodes, descapotable, 
de l’any 2002, funciona amb gasoil i no és 
Vendo ciclomotor 4 rodes, descapotable, 
de l’any 2002, funciona amb gasoil i no és 
Vendo ciclomotor 4 rodes, descapotable, 

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 
Vendo Fiat Punto TD SX 3P, any 97. 
TC,VE,DA, llantes, enganxall, ràdio, pintura 
Vendo Fiat Punto TD SX 3P, any 97. 

metalitzada, revisió i ITV fetes. Distribució 
TC,VE,DA, llantes, enganxall, ràdio, pintura 
metalitzada, revisió i ITV fetes. Distribució 
TC,VE,DA, llantes, enganxall, ràdio, pintura 

cambiada, pneumàtics  nous, sempre en 
metalitzada, revisió i ITV fetes. Distribució 
cambiada, pneumàtics  nous, sempre en 
metalitzada, revisió i ITV fetes. Distribució 

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. 
Vendo plaza de parking doble en la calle 
Lluís Puigjaner, al lado de Correos. 
Vendo plaza de parking doble en la calle 

Tel: 675 913 318.

Venc Wolkswagen Passat dièsel 1.9, 230 km, 
climatitzador, ràdio, porta-CD, alçavidres 
Venc Wolkswagen Passat dièsel 1.9, 230 km, 
climatitzador, ràdio, porta-CD, alçavidres 
Venc Wolkswagen Passat dièsel 1.9, 230 km, 

elèctric, tancament centralitzat, airbags. 
climatitzador, ràdio, porta-CD, alçavidres 
elèctric, tancament centralitzat, airbags. 
climatitzador, ràdio, porta-CD, alçavidres 

Preu: 2.500 euros (canvi de nom inclòs). 
elèctric, tancament centralitzat, airbags. 
Preu: 2.500 euros (canvi de nom inclòs). 
elèctric, tancament centralitzat, airbags. 

Perfecte estat, només defecte estètic.
Preu: 2.500 euros (canvi de nom inclòs). 
Perfecte estat, només defecte estètic.
Preu: 2.500 euros (canvi de nom inclòs). 

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

Immobiliària
Vendo piso de 70 m2, todo exterior, ascen-
sor, finca nueva, en la calle Almería. 
Vendo piso de 70 m2, todo exterior, ascen-
sor, finca nueva, en la calle Almería. 
Vendo piso de 70 m2, todo exterior, ascen-

Tel: 680 415 104 (particular).

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, 
habitaciones (2 dobles), 75 m2., ascensor, 
calefacción, comedor de 22 m2., balcón, 
habitaciones (2 dobles), 75 m2., ascensor, 

vistas panorámicas. Cerca de transportes 
calefacción, comedor de 22 m2., balcón, 
vistas panorámicas. Cerca de transportes 
calefacción, comedor de 22 m2., balcón, 

y servicios. Precio: 189.000 euros. Tel: 
636 381 338, mail: nperals@hotmail.com

Se alquila piso amueblado, de una habita-
ción, con electrodomésticos, situado en el 
Se alquila piso amueblado, de una habita-
ción, con electrodomésticos, situado en el 
Se alquila piso amueblado, de una habita-

Casc Antic. Interesados, llamar a los tels: 
656 334 757 o 665 307 793.

Vendo piso de 75 m2 en Pueblo Seco, re-
formado 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 
individual), comedor de 20 m2, cocina de 
13 m2, lavadero cerrado, balcón, baño de 
individual), comedor de 20 m2, cocina de 

diseño, calefacción, a.a., parquet, muy lu-
13 m2, lavadero cerrado, balcón, baño de 
diseño, calefacción, a.a., parquet, muy lu-
13 m2, lavadero cerrado, balcón, baño de 

minoso y con vistas montaña. Amueblado. 
Precio: 198.000 €. Tel: 615 455 303.

Vendo piso en la Av. Francesc Macià (zona 
Condis), muy buena ubicación, 60 mts2, 
Vendo piso en la Av. Francesc Macià (zona 
Condis), muy buena ubicación, 60 mts2, 
Vendo piso en la Av. Francesc Macià (zona 

con trastero, ambientes amplios. 
Precio: 180.000 €. Tel: 661 518 611.

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

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

Vendo piso en Olesa, zona centro, refor-
mado, para entrar a vivir, 75 m2., todo 
exterior, mucha luz, tres habitaciones 
(dos dobles), ascensor, calefacción, pvc, 
exterior, mucha luz, tres habitaciones 
(dos dobles), ascensor, calefacción, pvc, 
exterior, mucha luz, tres habitaciones 

comedor de 22 m2., balcón, cocina y 
(dos dobles), ascensor, calefacción, pvc, 
comedor de 22 m2., balcón, cocina y 
(dos dobles), ascensor, calefacción, pvc, 

galería reformada. Vistas panorámicas a 
comedor de 22 m2., balcón, cocina y 
galería reformada. Vistas panorámicas a 
comedor de 22 m2., balcón, cocina y 

Montserrat. Cerca de transportes y servi-
cios. No dejes de verlo. Precio: 189.000 
euros. 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 
acondicionado en el salón y en la habita-
tiene 4 años, 72 metros cuadrados, aire 
acondicionado en el salón y en la habita-
tiene 4 años, 72 metros cuadrados, aire 

ción de matrimonio y calefacción en todo 
acondicionado en el salón y en la habita-
ción de matrimonio y calefacción en todo 
acondicionado en el salón y en la habita-

el piso. Está ubicado enfrente del colegio 
ción de matrimonio y calefacción en todo 
el piso. Está ubicado enfrente del colegio 
ción de matrimonio y calefacción en todo 

Montserrat. Precio: 280.000 euros, tel: 
671 189 821.

Diversos
Vendo aparato de video “Samsung” con 
su manual y/o habitación de matrimonio 
Vendo aparato de video “Samsung” con 
su manual y/o habitación de matrimonio 
Vendo aparato de video “Samsung” con 

completa, tipo antigua. Precio a convenir. 
Tel: 93 778 2214.

Vendo móvil Blackberry (antigua) de Oran-
ge, totalmente nueva, de color azul. Tel: 
610 569 762.

Regalo perro pequeño, buenísimo, 2 años, 
9 kilos, microchip, negativo leishmania, va-
cunado, esterilizado. Tel: 625 247 857.

Zapping Serious Funn, concursos de te-
levisió personalitzats. Ideal per events, 
Zapping Serious Funn, concursos de te-
levisió personalitzats. Ideal per events, 
Zapping Serious Funn, concursos de te-

bbc’s, f ires, etc. Tel: 636 555 767, 
zapping@smiley-espectaculos.com, 
www.organizacionconcursos.com

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

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

Degustació
Olea Restaurant inicia la seva temporada de “Cuines del món” el proper 17 de se-
tembre. El telèfon és el 93 778 5274.

Destacat
El web de programari lliure més important del món, SourceForge ha destacat com a 
“Projecte del mes d’agost” la proposta dels olesans Pau Garcia-Milà i Marc Cercós, 
“EyeOs”, just quan es commemora el quart aniversari de la creació d’aquest escrip-
tori virtual. Aquesta és una molt bona notícia per als joves creadors olesans, ja que 
només un projecte espanyol abans havia aconseguit aquesta fi ta i a més a més, hi 
ha 180.000 projectes al món de programari lliure i SourceForg tant sols en destaca 
12 al llarg de l’any.
A més a més, també han guanyat el Premi Nacional de Comunicació 2009 que ator-
ga la Generalitat i dotat amb 15.000 euros. El web és www.eyeos.info.

Nova botiga
El passat mes de juliol va obrir una nova botiga de bijuteria a Olesa. Es diu La fan-
tasia d’Olesa i està ubicada al carrer Anselm Clavé, 136. Ofereixen collars, polseres, 
arracades i complements per a la dona i l’home.

Animalistes
L’Associació Animalistes d’Olesa (AD’O) es consolida a la població ja que des del 
passat mes de gener ha gestionat moltes de les 30 adopcions fetes i ha ajudat altres 
entitats a trobar- adoptants. També ha posat en marxa el club AD’O, amb el qual els 
seus socis es beneficien de descomptes a comerços col·laboradors.
Amb motiu del recent acord amb la Protectora d’Òdena, la qual allotja ara els animals 
seus socis es beneficien de descomptes a comerços col·laboradors.
Amb motiu del recent acord amb la Protectora d’Òdena, la qual allotja ara els animals 
seus socis es beneficien de descomptes a comerços col·laboradors.

d’Olesa que eren al centre Los Guardianes, AD’O li ha enviat 1.000 kg de menjar per a 
animals, gràcies a les quotes dels socis, per donar suport al manteniment de l’elevat 
nombre de gossos abandonats aquest estiu. Ara, els gossos conviuen en grups d’ 
entre 6 i 8 en els diferents patis d’uns 400m2 cadascun.

Terra Viva
A partir de septiembre, la conocida tienda de ropa Terra Viva (Lluís Puigjaner, 16) 
dejará de ofrecer ropa de hombre y ofrecerá nuevas líneas de ropa infantil para niños 
y niñas. El teléfono es el 93 778 6801.

Un, dos, tres...
Durant els mesos de juliol i agost, el debutant Oriol Ferrer va rodar la pel·lícula El 
provador de coses als teatres La Passió d’Esparreguera i Olesa i a Montserrat. La pel-
lícula està basada en “El Judes”, la primera pel·lícula en català després de la Guerra 
Civil, i compta amb la participació de Carme Pla i Ernest Villegas, i guió original de 
Jaume Cabré.
El passat 20 d’agost el teatre La Passió d’Olesa es va convertir en l’escenari d’una part 
del film i va comptar amb la participació de quasi un centenar de figurants de la vila. 
A més a més, La Passió hi participa amb la col·laboració de vestuari i escenografia. 
El film s’estrenarà el març del 2010.

Pescadería
El pasado 28 de julio abrió una pescadería en la zona de Sant Bernat. Se llama “La 
dorada” y está ubicada en la Plaza Weingarten Baden, al lado del O’Pan.

Juguettos
La conocida cadena de jugueterías Juguettos abrió una tienda en Olesa, el pasado 
mes de julio, más precisamente, en el Parc de l’Estatut, al final de la Rambla.

Cal Rubén
En julio abrió un interesante colmado en la Rambla, 29. Se llama “La Pachamama” o 
más conocido como “Cal Rubén” por el nombre de su dueño. Dispone de un amplio 
surtido en frutas, lácteos, golosinas, refrescos, artículos de primera necesidad y se 
especializa en productos latinos (empanadas salteñas, de queso y cuñapes, entre 
otras delicias). El horario es de lunes a sábados, de 8 a 14 h. y de 17 a 21.30 h. y 
los domingos de 9 a 16 h. Hacen reparto a domicilio todos los días y su teléfono es 
el 645 324 288.

Beques
Los salones de belleza Jess’y Art Zone i Jess’y Stetic Sun te ofrecen la posibilidad 
de regalarte los libros de texto y el material escolar para el próximo curso. Con tu 
visita a cualquiera de los tres centros (dos en Olesa y uno en Martorell) participas 
del sorteo por el importe total de tus libros y tu material escolar. Sólo tienes que 
completar la boleta con tus datos y esperar al 30 de setembre a las 18 h. para ver 
si eres uno de los ganadores. Si fueras uno de los afortunados, sólo tienes que pre-
sentar el recibo o la factura de la compra escolar y se te devolverá el dinero, con un 
máximo de 250 euros. El sorteo se realizará en la peluquería, Jacint Verdaguer, 32. 
Para más información, llama al tel: 93 778 0446.

Sinèrgia
El Grup 08 (editor d’aquest periòdic) i l’empresa aTotArreu.com (responsable del por-
tal de comunicació local www.aOlesa.com) han signat un acord de col·laboració amb 
el qual uneixen sinèrgies per oferir més i millors serveis informatius i de publicitat 
als ciutadans d’Olesa. A partir d’aquest conveni els clients del 08640 podran gaudir 
gratuïtament de la seva pròpia pàgina web personalitzada i autogestionada durant 
un any:A més, totes les entitats olesanes disposaran també d’un espai gratuït dins la 
plataforma de l’aOlesa.com per poder difondre les seves activitats i notícies a través 
de la pàgina principal del portal.
El Grup 08 va néixer a l’any 2004 i es dedica a la producció gràfica de productes perio-
dístics i al màrqueting i la comunicació per empreses. Per la seva part, aTotArreu.com 
va ser fundada a l’any 2006 per en Jordi Gibert i en David M. Oller i es dedica al 
disseny i desenvolupament de projectes web i a l’assessoria tecnològica, a més de 
produir els portals d’informació local aOlesa.com, aEsparreguera.com, aAbrera.com, 
aMasquefa.com i aMartorell.com. En un futur proper, les dues empreses no descarten 
el llançament d’algun producte gràfic comarcal als propers mesos.

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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PePer molts anys !

08640

Ainhoa Gallego Rendon (6), Alberto García Sánchez (20), Alberto José Figueredo Campones (30), Ana Artiles Tejero (17), Angeles Muelas Enrique (69), Anna 
Martín Bacarisas (33), Antonia Sánchez Torrado (49), Antonio Flores Caparrós (84), Antonio Heredia Luque (52), Candela Gigena Boulocq (4) Carlos Mangas 
Soldado (15), Cristina Pérez Artero (32), Dani Chico Cruz (20), Dani Vicente Hernández (31), Daniel Maestro Martínez (53), David Ayala (28), Eduard Cristiá 
Llongueras (78), Elies Valldeperas Costa (62), Emma Forn (14), Encarna Castillo Alcalá (40), Enric Termens, Espe Piñeyro (42), Eulalia Mestres Escudé (41), 
Feliciano García (35), Fermín Lejarcegui Martínez (58), Francesc Pérez Manyà (26), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (75), Jordi 
Sibina Egea (24), José A. Díaz Manzanares (33), Jose Luis Diaz Romero (59), Lourdes Caamaño Pastor (44), Magda Graells Casals (69), Mar Purull Zuñeda 
(9), Marc Batista Rodríguez, Maria Rosa Carbó González (60),  Marina Segura González (17), Marta Tejero Sánchez (20), Matilde Teruel Marin (58), Mercè 
Ausió (73), Mercè Dalmases Alonso (21), Mercè Jou (47), Mercedes Rubio Cruz (41), Miriam Ferrer Ruiz (24), Montserrat Bayona Termens (52), Montse Pa-
redes Sánchez (32), Montserrat Pons Guillamón (89), Montserrat Riera Rey (43), Nati Cambronero García (50), Noemí Miralles Roca (32), Núria García Orte 
(26), Raquel Caamaño Muñoz (22), Raquel Rodríguez Grima (31), Rocío Rodríguez Grima (35), Rosa Maria Domènech (61), Rosa Mata Alavedra (81), Rubén 
Pérez García (26), Rut Montes Grau (5), Sandra Maestro Caamaño (28), Sarai Lejarcegui Oller (29), Teresa Gil Termens (45), Toni Prieto Vázquez (37).

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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