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En petit comitè
Comencen totes les 
competicions...

Empreses i serveis
Es reactiva l’Associació 
de Botiguers

La pregunta
El “mercadillo” es 
quedarà a Los Closos?
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S’obre  el teló a Olesa
La columna
El menjar casolà no 
s’acostuma a digerir 
igual de bé en els 
humans què a les 
bèsties...

Els lectors prenen la paraula
(vegeu L'agenda)

Al viatge a Taizé s’ho van passar la mar de bé. Un lector demana consultes 
ciutadanes per altres coses també. Un altre olesà es queixa de que a la vila 
tenim noms de carrers equivocats i que això no s’arregla. Una lectora diu que 
no tot és negatiu a Olesa.

 (vegeu Correu)

Organitza: Col.laboren:
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25è Concurs
de Teatre Amateur
Vila d’Olesa
Setembre, octubre i novembre 2009
Sala UEC d’Olesa

La Pubilla
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Editorial

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

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

dimecres, 21 - BERENGUER
dijous, 22 -  LEY
divendres, 23 - MATAS
dissabte, 24 - ABELEIRA
diumenge, 25 - ALAVEDRA
dilluns, 26 - BARGALLÓ
dimarts, 27 - BERENGUER
dimecres, 28 - LEY
dijous, 29 - MATAS
divendres, 30 - ABELEIRA
dissabte, 31 - ALAVEDRA
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Skate park de Cal Mané, sorolls? Foto: 08640

Ple de setembre
El passat 24 de setembre es va celebrar el 
ple ordinari del mes, que marca d’alguna 
manera, l’inici del curs polític 2009-2010. 
Es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment (al que es destinaran enguany 1.100 
euros), la ratificació de la signatura del 
contracte programa 2009 i la constitució 
del consorci de les Àrea Residencial Estra-
tègica (ARE) d’Olesa (que estarà format 
per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament). 
I amb unanimitat de totes les forces políti-
ques, es va aprovar per la via de l’urgència, 
presentar al·legacions a l’acord d’aprovació 
inicial al Pla Territorial de la Regió Metro-
politana de Barcelona.
Finalment, no es va debatre la moció 
impulsada por ERC sobre les consultes 
sobiranistes, ni va haver debat sobre les 
al·legacions presentades a l’aprovació 
inicial de modificació del ROM (Reglament 
Orgànic Municipal), com inicialment l’equip 
de govern havia previst. 

Soroll al skate park
Un grup de veïns del Parc Municipal van 
reclamar a l’Ajuntament el tancament 
d’aquest espai a partir de les 22 h, per 
evitar els sorolls que han patit, sobretot 
durant aquest estiu, per la concentració de 
joves i el pas de vehicles a altes hores de 
la nit. Els veïns han explicat a Olesa Ràdio 
que l’any 2003 ja van presentar una ins-
tància reclamant al consistori la necessitat 
que se “sensibilitzés els usuaris” de la pista 
que existia aleshores i dels qui s’estaven 
als voltants de Cal Mané “de fer-ne un ús 
i accedir a la zona de forma respectuosa 
amb la convivència veïnal”. Els veïns es van 
reunir amb l’alcalde Jaume Monné, qui els 
va assegurar que avisaria la policia local 
per tal que parés atenció a les molèsties 
ocasionades, però els veïns consideren que 

l’actuació policial no és suficient. Els veïns 
van consultar a la Generalitat i se’ls va 
informar que es podien acollir a la llei que 
regula la protecció contra la contaminació 
acústica. Els veïns consideren que l’equip 
de govern olesà ja hauria pogut actuar 
seguint aquesta normativa.
D’aquesta manera, la única solució que els 
veïns creuen que posarà fi als sorolls és 
tancar la pista d’skate a partir de les 22 h, 
encara que des de l’Ajuntament els diuen 
que no és possible el tancament. L’alcalde 
va comentar també que calia reclamar a 
l’empresa responsable de l’obra, que col-
loqués un cartell informatiu que detalli dels 
horaris permesos per l’ús d’aquesta pista 
i així potser aconseguir que els usuaris 
els respectin. De tota manera, els veïns 
afectats no confien que el rètol sigui gaire 
efectiu.

Adjudicat!
El contracte per a l’instal·lació de la gespa 
artificial del camp de futbol municipal de 
les Planes ha quedat adjudicat provisional-
ment a l’empresa Poligras Ibérica S.A. per 
un import de 252.800 euros. Els propers 
quinze dies serviran per a que les altres 
empreses que es van presentar puguin 
fer al·legacions i transcorregut aquest 
termini, es farà l’adjudicació definitiva de 
les obres.

Subvencions
Els centres docents públics o sufragats 
amb fons públics que imparteixen els en-
senyaments d’educació infantil, primària 
i educació secundària obligatòria a Olesa 
poden presentar-se a la convocatòria de 
subvencions que atorga l’Ajuntament. 
L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la 

Colom i la Castanyada
Comença el mes d’octubre i sembla 
que algunes coses tornen a posar-
se al seu lloc. Poc a poc la rutina 
dels horaris s’apodera dels nostres 
rellotges. Per als que tenen nens, 
l’escola ha aconseguit acabar amb 
les llargues vacances i els accesso-
ris i el tarannà estiuencs deixen pas 
a llibres, deures i exàmens. Per als 
que no tenen nens, aquest mes és 
una mica la frontissa que obre les 
portes de la tardor, i el paisatge i 
el clima els ajuden a oblidar-se de 
la calor i de les sensacions del juliol 
i l’agost. 
En mirar el calendari, ens adonem 
que tenim un cap de setmana llarg, 
el del dia 12, i la celebració de la 
Castanyada a finals de mes. El pont 
el devem a Cristòfol Colom, geno-
vès o català --aquesta discussió la 
deixarem per a un altre moment--, 
que va descobrir per als europeus 
una nova terra. Ell va morir sense 
saber com n’hi estem d’agraïts, no 
pel pont, sinó perquè amb el somni 
d’embarcar-se cap a terres desco-
negudes, va aconseguir traçar un 
altre pont: el de dos mons que no 
es coneixien, dues cultures i dues 
formes de veure la vida. Més enllà 
de conquerits i conqueridors, va 
fer el primer pas perquè aquestes 
dues cultures poguessin conèixer-
se, interactuar i aprendre l’una de 
l’altra. 
Des d’aquell 1492 fins ara, l’Atlàntic 
va deixar de separar dos continents 
per passar a unir dues maneres 
d’entendre les coses. 
A Olesa, l’octubre és pràcticament 
sinònim de teatre: a partir de les in-
teressants propostes culturals que 
ofereixen Butaka i el Concurs de 
Teatre Vila d’Olesa, se’ns apropen 
diferents espectacles per a totes 
les edats i dignes de ser aprofitats. 
També, l’octubre és d’alguna mane-
ra, l’inici del cicle polític local, mar-
cat pel relleu a l’alcaldia de Jaume 
Monné a favor de Magda Graells, els 
primers mesos del pròxim any.
Per a nosaltres, l’equip editor 
d’aquest diari, l’octubre signifi-
ca molt. És que a l’octubre del 
2004 vam començar amb aquesta 
aventura del periòdic 08640, amb 
l’objectiu de ser un canal diferent 
de comunicació entre tots els que 
vivim en aquest poble. Per això, 
l’inici d’aquest sisè any al costat 
dels nostres lectors és motiu de 
celebració i l’octubre no és un mes 
qualsevol per a nosaltres. Com 
sempre, moltes gràcies a tots per 
acompanyar-nos mes a mes en 
aquesta tasca. Salut!
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Les preguntes
realització de projectes i activitats edu-
catives d’aquests centres docents amb la 
finalitat de promoure la renovació educa-
tiva i la millora de la qualitat educativa de 
l’ensenyament reglat.
L’import màxim de les subvencions per a 
projectes pedagògics dels centres docents 
és de 9.000 euros. Fins el dimarts 13 d’oc-
tubre hi ha temps per presentar les seves 
sol·licituds.

Cominitat Minera Olesana
El Jutjat social número 32 de Barcelona ha 
absolt a la Comunitat Minera Olesana de 
pagar 115.135 euros (el sou de dos anys, 
d’acord amb el contracte blindat, signat pel 
Consell Rector sortint) al expresident del 
Consell Rector de la cooperativa, Sebastià 
Vilà, dins del seu procés d’acomiadament. 
El jutjat obliga a la CMO a pagar els salaris 
de tramitació des del 9 de febrer fins al 
30 de juny d’aquest any, a raó de 162’78 
euros per dia.
La Comunitat Minera també va infor-
mar que el jutjat mercantil numero 7 
de Barcelona, va estimar la petició de 
l’actual Consell Rector d’atorgar mesu-
res cautelars, acordant la suspensió dels 
acords adoptats en el Consell Rector del 
25 de setembre de 2008 (en que s’apro-
vava el full de ruta) i suspendre l’acord del 
Consell Rector del 28 d’octubre de 2008, 
confirmant el criteri de l’actual Consell 
Rector, que el nomenament de Director 
Gerent a favor del President en funcions 
i la posterior firma d’un contracte blindat 
en el mateix Acte que renunciava a ser 
President per passar a ser Gerent Adjunt, 
no era correcta i lesionava els interessos 
de la Comunitat Minera.

Menjadors
Fins el 19 d’octubre els centres docents 
públics olesans poden presentar les seves 
sol·licituds per a la concessió de subvenci-

ons per al finançament del funcionament i 
activitats del servei de menjador per al curs 
2009-2010. Les subvencions es destinaran 
a despeses de funcionament i/o a projectes 
educatius relacionats amb l’alimentació i la 
higiene, i/o a altres activitats i serveis que 
tinguin per objecte la qualitat del servei i 
l’educació en els temes relacionats amb 
l’alimentació i el menjador escolar durant 
el curs 2009-2010. L’import màxim global 
de les subvencions als menjadors escolars 
és de 7.788 euros. 

Feina
Dins del Pla Local d’Ocupació 2009, Olesa 
comptarà amb dos agents cívics que 
s’encarregaran d’informar, sensibilitzar i 
difondre actituds cíviques per tal de fo-
mentar accions de bona convivència i res-
pecte entre la ciutadania, així com el bon 
ús dels béns públics i privats de la ciutat. 
Apart d’aquestes dues incorporacions, sis 
altres projectes han estat subvencionats, 
majoritàriament en un 70%, per la Gene-
ralitat. Aquests permetran donar formació 
i crear nou llocs de treball més. Així el Pla 
d’Ocupació Local formarà i donarà feina 
a tres pintors, durant sis mesos, per el 
manteniment i rehabilitació d’habitatges 
socials; a dos informadors ambientals, 
durant tres mesos, per la implantació del 
pla d’usos de la zona fluvial; un auxiliar 
tècnic en disseny, durant mig any, per la 
campanya de promoció i sensibilització de 
la normativa de Serveis Socials; un auxiliar 
en Informació, per un període també de 
mig any, per a desenvolupar campanyes 
de sensibilització, difusió i informació de 
serveis a la comunitat; un conductor de 
vehicle adaptat, que durant sis mesos 
serà format i treballarà com a conductor 
del vehicle de serveis socials; i finalment 
un agent de la promoció de valors naturals, 
per sis mesos, que impulsarà la campanya 
“El jardí cosa de tots”.

Segons la Generalitat, 
al mes d’agost a Olesa 
hi havia 1901 persones 
en situació d’atur (102 
persones mes que el 
mes anterior) i vostè ha 
qualificat aquesta xifra 
de “terrible”. Des de la 
vostra Regidoria, que es 
fa per combatre aquesta 
situació?
Des de l’Ajuntament les eines que 
tenim són les que ens proporcionen 
la Generalitat i el Consell Comarcal 
i el que fem és treballar amb això. 
Tenim el Pla d’Ocupació Local, el Fons 
FEIL i ajuts i subvencions que ens 
arriben i d’alguna manera aquests 
programes ajuden a inserir gent al 
món laboral. Les ofertes laborals 
són casi inexistents i hi ha poques 
empreses que busquen treballadors. 
Per altra banda, el que fem és activar 
les associacions locals d’empresaris 
i de botiguers que indirectament 
repercuteixen en el mercat laboral. I els que venen a Promoció Econòmica a buscar 
feina, els proporcionem ajuda perquè busquin feina per Internet (Club de la feina) 
i en alguns casos molt complexos, fem la derivació corresponent, per exemple a 
Serveis Socials.

Respecte a la fira dels divendres, es quedarà definitivament 
al barri de Los Closos?
Primer de tot, durant aquest mes d’octubre, analitzarem amb els paradistes si el 
trasllat a Los Closos ha suposat una caiguda en les vendes, més enllà de la lògica 
baixa per la crisi econòmica actual. De totes maneres, quan s’acabin les obres de 
remodelació de la Rambla i es pugui avaluar econòmicament el trasllat, es decidirà 
si torna a la Rambla o es queda definitivament a Los Closos.

Josep Lluís Alonso
Regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i Turisme de l’Ajuntament
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Correu
Taizé
Mitjançà aquesta carta vull expressar la 
meva satisfacció, personal i de tota la 
comunitat parroquial d’aquesta vila, per la 
gran correcció, amistat i senzillesa que hi 
va haver en la ja passada VI anada a Taizé 
que va tenir lloc de l’11 al 14 de setembre. 
He de manifestar-li que les 41 persones 
que formàrem aquest any la marxa a 
Taizé ja pensem en la VII, per l’any vinent 
que es farà dels dies 10 al 12 de juliol de 
2010. Com aquest any, no n’havíem fet cap 
abans, doncs hem anat descansats, harmò-
nics, alegres, ben menjats i ben dormits, 
sense presses, amb temps d’estar a Taizé 
pregant, passejant... i gaudint de la quietud 
i la pau que es respira en aquell indret de 
la Borgogne francesa. De tornada també 
visitàrem Avignon i Arles, per aprofitar els 
quilòmetres que ja havíem fet. Tot va estar 
al seu lloc, pel que fa referència a hotels, 
restaurants i visites. Moltes gràcies.
Carles Juaní, 
Consell d’Administració Parroquial

Noms de carrers
Vaig llegir al diari Avui de ja fa alguns dies, 
que un senyor va visitar la Biblioteca Naci-
onal Francesa de Paris i es va adonar que 
un llibre de l’escriptor Joan Sales no estava 
entre el prestatge dels autors catalans, es-
tava entre els espanyols. Ho va dir a la bi-
bliotecària, la senyoreta va manifestar que 
faria la seva consulta i després se li dirigeix 
de nou, dient-li que demà estarà arreglat 
i efectivament es va arreglar. En aquesta 
biblioteca, d’entre els autors catalans, el 
que tenia més entrades era en Ramon Llull 
amb 266 entre els contemporanis, el seguia 
en Josep Pla en 52, i la Mercè Rodoreda en 
més d’una quarantena, i altres.
El mateix va passar al Museu d’Arts Deco-
ratives, amb una pintura d’en Lluís Borrasà, 
pintor gironí especialitzat en la pintura de 
retaules del segle XIV. El senyor diu al vi-

gilant que el nom està mal escrit, calia que 
fos Borrassà, en dues “ss”; el vigilant pren 
nota i al cap d’una estona, el va trobar per 
dir-li, tot insinuant una “reverència”, que 
“el cap de conservació li’n dóna les gràcies 
en nom del Museu i li digui que l’equivoca-
ció s’esmenarà”. El nom efectivament, va 
quedar corregit.
A Olesa tenim noms de carrers equivocats, 
se n’ha donat avís per escrit, passen els me-
sos i els anys, nous regidors de Cultura i no 
s’arregla, els olesans  som pobrets, segons 
perquè. També tenim un llac on l’aigua és 
bastant bruta amb un brollador que no ha 
funcionat durant els dies d’estiu ni de Festa 
Major. Hauríem de tenir la població d’Olesa 
de Montserrat com l’única rellevant en tot 
Catalunya. Els olesans, amb tot, hauríem 
de ser d’una altre manera, però tots, no 
solament els que critiquem, els criticats 

també, vaig veure com un xicot fet i plan-
tat, va tirar una botella de plàstic al llac, i 
tan “campante”.
Lluís Duran i Duran

No tot és negatiu
Sóc una persona dependent i tenia que treu-
re de casa uns mobles vells i portar-los a la 
deixalleria. Vaig telefonar a l’Ajuntament i el 
Sr. Tarragó va atendre’m molt amablement 
i va posar-me en contacte amb els senyors 
que pesen a recollir les deixalles. El dia se-
güent a les deu del matí, hora que havien 
acordat, ja estaven a casa fent perfetament 
la seva tasca. Moltes gràcies.
Maria Mercè Boada

¿C o n s u l t a  c i u d a d a n a  o 
referéndum?
Hace poco hemos vivido una consulta ciuda-

dana en la población de Arenys de Munt, 
sobre la independencia de Cataluña y no 
hubiera pasado nada si los medios de co-
municación y algunos responsables públicos 
no le hubiesen dado la importancia que los 
organizadores (una entidad no municipal) 
querían, pero la falta de noticias, la irres-
ponsabilidad de los responsables públicos 
y el intento de aprovechamiento político 
de los partidos, (tanto de derechas cómo 
de izquierdas) ahora nos quieren vender 
el hecho de hacer consultas ciudadanas 
por toda Cataluña a través de entidades 
no municipales, pero eso sí, con dinero 
municipal.
Estando de acuerdo en hacer un refe-
réndum sobre la independencia o no de 
Cataluña, sabiendo los pros y los contras 
y el coste económico que nos supondría 
para todos los catalanes, propongo que, si 

Grup de viatgers a Taizé Foto: CJ
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están dispuestos a fomentar las consultas 
ciudadanas, empiecen por: consulta ciuda-
dana para las listas electorales abiertas; 
consulta ciudadana para fijar un tope en los 
salarios de alcaldes y concejales y consul-
ta ciudadana para los planes urbanísticos 
municipales.
Podría seguir, pero creo que con estas tres 
de momento, vale. Eso sí, animo a todos 
los ciudadanos a que propongan temas para 
hacer como consultas ciudadanas. Sobre 
todo a las entidades sin ánimo de lucro, no 
municipales. Y que los gastos corran a cargo 
de la entidad municipal. Eso no sería un 
problema, porque ya estaría pagados por 
las subidas que nos hacen cuando revisan 
los impuestos municipales.
Claro, yo no puedo opinar sobre la situación 
de otros municipios, pero del que vivo que 
es Olesa de Montserrat, sí, las propuestas 
podrían ser validas para todos los munici-
pios y ser ampliadas en los temas que más 
les afectara.
Joaquín Martín

Reformas sí (pero del modelo 
capitalista)
Es asombroso y patético sentir y ver, día 
tras día, cómo se les llena la boca de crisis, 
crisis y más crisis (cuando ellos ni la sienten 
ni la padecen) a banqueros, empresarios, 
políticos y toda clase de “expertos”, cuando 
no ponen ninguna solución y lo único que 
se les ocurre es proponer y pedir una re-
forma laboral urgente, como si ésta fuera 
el remedio a todos los males. Como si los 
trabajadores y pensionistas fuesen los cul-
pables (qué más lejos de la realidad) y, por 
lo tanto, que la paguen como siempre los 
más débiles, con una reforma con despido 
libre casi gratuito, abaratamiento de los 
salarios, alargamiento de la edad de jubila-
ción y recortes del bienestar social, cuando 
nuestro país está en un 34 por ciento por 
debajo del salario medio europeo y con el 

empleo más precario de toda la Comunidad 
Europea y las pensiones más bajas de los 
países europeos industrializados.
Claro que se ha de hacer una reforma, 
porque las reformas siempre son buenas y 
necesarias y se han de llevar a cabo, cuan-
do un sistema acaba su ciclo y deja de ser 
viable, como ocurre con el actual modelo 
de capitalismo mundial, un capitalismo 
neoliberal, salvaje, sin escrúpulos, cuyo 
principal objetivo ha sido amasar riqueza 
fácilmente con unos beneficios millonarios 
y especulativos en muchos casos.
Aquí los “sabios” de las finanzas y los po-
líticos se han de mentalizar y reconocer 
que este modelo capitalista está fracasando 
(todo tiene un principio y un final) y, por lo 
tanto, se han de esforzar y poner en marcha 
una reforma, con un nuevo modelo contro-
lado que sea más transparente, honesto y 
solidario, que sea capaz de acabar con los 
paraísos fiscales, la evasión de capitales, la 
especulación, el fraude y la corrupción, que 
permita moderar los sueldos millonarios de 
altos ejecutivos y políticos (acabar con el 
pluriempleo de éstos), conceder créditos 
a las empresas (medianas y pequeñas), 
pymes y autónomos, en una palabra, hacer 
correr el dinero, que en algún lugar tiene 
que estar.
Con esta reforma, sí se creará empleo y 
saldremos de la crisis mundial y especial-
mente en nuestro país. Todo lo demás es 
dar palos a ciegas y puras chapuzas, pan 
para hoy, hambre para mañana.
Enrique Vinuesa Rubio

Les cartes per a aquesta secció han de signar-se 
amb el nom i cognom de l’autor, DNI, telèfon i 
adreça. El diari no es fa responsable del contin-
gut 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

La columna de l'Ivan
La primera era tímida, amagada entre un petit sot a la vorera. Gairebé ni 
l’he vist al passar. La segona mig desfeta i desmembrada per una roda de 
cotxe, recorria agònicament dos metres de carrer. La tercera, m’esperava 
al girar la cantonada, traïdora i amagada rere una llauna aixafada de cerve-
sa. La quarta no era res d’especial. La cinquena, sisena i crec que setena, 
formaven part d’un escamot que, com bolets, sortien per aquí i per allà. La 
vuitena estava sola, aïllada, probablement amb problemes de identitat, no 
sabia si era merda o excrement. La novena era la més ostentosa, es no-
tava que provenia d’una família benestant, grossa, digne d’un rei, o millor 
encara, digne del majestuós gos d’un rei. Al costat d’aquesta i per odiosa 
comparació, la desena era feble, petita i esquifida, amb una cueta rància 
que no apuntava enlloc.
Per un moment m’ha costat trobar-ne més, crec que degut a les obres del 
carrer Sant Pere i a les seves màquines. Per sort, he girat pel carrer Emili 
Blanxart i com que una de les voreres era impracticable degut als cotxes 
mal aparcats del taller mecànic, m’he dedicat a sortejar la continua i gairebé 
esportiva fila de merdes de gos de la vorera nord. N’hi havia per donar i 
per vendre; unes eren llargues, d’altres curtes, unes de senceres i d’altres 
fragmentades. Fins i tot n’hi havia una que m’ha fet pensar sobre el menjar 
de les pobres bestioles.
Doneu-los-hi pinso, el menjar casolà no s’acostuma a digerir igual de bé en 
els humans que a les bèsties. Allò era digne de la capçalera de noticies de 
Antena 3. Ja m’imaginava a Matías Prats dient: “Pánico en Cataluña, donde 
una jauria de perros amenaza la tranquila población de Olesa”.
Probablement els diaris podrien obrir editorials senceres amb aquell espec-
tacle. Inclús Donald Rumsfeld vendria una vacuna contra aquella abominació 
i ens deixaria en pau amb el coi de grip. Per sort he pogut caminar pel bell 
mig del carrer i així evitar una regurgitació espontània i involuntària de 
l’esmorzar que gairebé col·labora a adornar el carrer.
En el carrer Emili Blanxart entre Sant Pere i Pintor Fortuny, n’he contat més 
de trenta. La veritat és que no tinc sinònims ni adjectius qualificatius ni 
quantitatius per descriure tal despropòsit. Això no ho arregla ni l’alcalde ni 
la policia per molt competents que arribessin a ser. Això es una ignomínia, 
un cúmul de despropòsits. Aquest vespre però, parlant amb amics que viuen 
a Ginebra, m’han recordat que a Suïssa tenien el mateix problema i que 
el varen arreglar tocant la butxaca a l’infractor. Òbviament no pas al gos. 
Merda al carrer, 50 francs, burilla de cigarreta, 20 francs. Aquí la multa per 
portar un gos deslligat o sense morrió o sense paper, o per permetre que 
un gos es defequi a la via pública va de 30 a 300 €.
Fem contes: més de 30 defecacions en 200 m. de carrer a 30 € la merda 
son 900 € potencials de recaptació, extrapolant aquest carrer a tot el poble 
crec que surt per cobrir el sou del alcalde i part dels regidors.
Tots volem una Olesa neta. Fins i tot m’atreveixo a dir que els desgraciats 
que l’embruten, també. Així doncs prenem mesures ja. Però mesures que 
vagin contra els infractors, i no pas que ens afectin a tothom. No vull que 
em pugin la taxa d’escombreries per contractar algú. Vull que l’infractor ho 
pagui. Vull que faci serveis a la comunitat, vull que em renti les sabates 
cada cop que al passejar i badar mentre contemplo una merda, trepitjo la 
tifa del costat. 

Ivan Carreira
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En petit comité
Una resposta que val per dues
En el darrer número del 08640, a la secció 
“En petit comitè”, el PSC d’Olesa, acaba el 
seu article referit a nosaltres, el Bloc Olesà, 
dient, “I com diu ERC en el mateix núme-
ro del 08640, el PSC també està fart que 
aquests mentiders ens salvin cada dia de 
coses que no són certes”. Bé, nosaltres, ni 
en un cas ni en l’altre tenim intenció d’entrar 
en insults ni en desqualificacions personals. 
Ens limitarem, com sempre, ordenadament, 
a citar documents oficials i  a aportar proves 
documentades i comprovables per desmun-
tar les acusacions d’ambdós partits.
Al seu article, la regidora d’ERC, senyora 
Monfort, valorava críticament  algunes actu-
acions del Bloc Olesà en els darrers anys. La 
regidora assenyalava que es negava a fer de 
la “desqualificació personal l’objectiu últim”. 
Paradoxalment, però, tot seguit titllava els 
membres del Bloc d’agitadors, crispadors, 
messiànics, demagogs, mentiders, rancuni-
osos, desvergonyits...
Des del Bloc Olesa respectem profundament 
la llibertat d’expressió i pensem que no és 
a nosaltres a qui pertoca jutjar l’estil dels 
integrants dels altres partits polítics, però 
sí que som responsables de les nostres ac-
tuacions i per tant hem de justificar-les i, 
si cal, clarificar documentalment possibles 
malentesos. Per això començarem fent 
esment al paràgraf on, referint-se al Bloc, 
afirmava: “Poc després, els seus interessos 
polític - mediàtics varen encaminar-se cap 
a muntar espectaculars comissions d’in-
vestigació”, i posava tres exemples: 1) Una 
comissió d’investigació sobre esports: sí, el 
Bloc va participar en la seva creació, però 
Esquerra la va presidir, i el seu portaveu, en 
sessió plenària, va reclamar la paternitat de 
la iniciativa tot dient: “aquesta petició de la 
creació de la Comissió ve a sumar aquella 
opinió que ERC va donar en el seu dia”. 2) La 
comissió d’investigació de Cal Candi: es va 

crear a proposta de Convergència i Unió (i 
va tenir els vots favorables d’ERC). El Bloc, 
en aquest cas, només va demanar que el seu 
objecte d’estudi s’ampliés al carrer Indús-
tria. 3) La comissió d’investigació sobre les 
obres del carrer Alfons Sala: el Bloc va ser 
un dels grups que va proposar la comissió 
d’investigació (juntament amb l’Entesa), i 
ERC hi va votar a favor. El portaveu d’Es-
querra en el ple on es va aprovar la creació 
d’aquesta comissió va dir: “És necessari 
que coneguem exactament què ha passat 
en aquesta obra, qui en són els responsables 
i en les responsabilitats que se’n determinin, 
doncs, que no s’aturin aquí. Sinó que, a més 
a més, se’n demanin les responsabilitats... I 
per tant ens sembla una bona iniciativa a la 
que ens hi sumem i hi votem a favor”. 
Lamentem profundament la desmemòria 
de qui precisament retreia als membres 
del Bloc Olesà tenir memòria de peix. I 
curiosos els “interessos polític-mediàtics” 
del Bloc que responien a iniciatives d’altres 
grups o compartides amb altres grups, però 
que comptaren amb el suport i la participació 
del partit de la regidora Monfort.
També la senyora Monfort va fer una re-
ferència a allò que anomena “plataformes 
“salvadores” dirigides i manipulades a major 
glòria de qui les promou”, en una clara al-
lusió a la Plataforma Salvem el Casc Antic. 
Malgrat els confusos records de la regidora 
Monfort, ERC va signar un acord amb la 
Plataforma i va subscriure íntegrament 
les seves propostes. La modificació del Pla 
General patrocinada per la Plataforma va 
merèixer aquestes paraules entusiastes 
del portaveu d’ERC en sessió plenària: 
“És un acord que ens ha d’il·lusionar i ha 
de permetre al proper Equip de Govern a 
treballar de veritat pel casc antic i per la 
definició del model urbanístic que volem per 
aquella zona”.
Els simpatitzants i militants d’ERC ja saben 
que a la pregunta que es feia la senyora 
Monfort sobre si ells són els nostres “ene-
mics de capçalera” la resposta és un “no” 
rotund. De fet, no pensem en cap grup polític 
en termes d’enemics. A vegades discrepem 
i critiquem; en altres ocasions intentem col-
laborar (amb ERC, sense anar més lluny, en 
la recollida de signatures contra el nou traçat 
de la C-55); i sempre treballem per Olesa 
controlant tot el que s’hi fa o s’hi vol fer i 
proposant alternatives. Perquè aquesta és 
la nostra feina.
Finalment, volem incidir en l’afirmació de 
la regidora quan diu que probablement cap 
altre grup polític vulgui treballar amb el 
Bloc. I hem de reconèixer que és possible. 
El Bloc Olesà aspira legítimament a canviar 
l’Ajuntament i a aturar el fins ara imparable 
procés de degradació d’Olesa i a millorar-la. 
I això implica fermesa, feina i dificultats.  Per 
passar pel govern municipal com altres han 
passat, sense pena ni glòria, sense fer una 
profunda millora, preferim seguir a l’opo-
sició. Però que ningú no s’enganyi, el Bloc 
Olesà té vocació de govern i vol governar. 
Pel que fa al PSC, al seu article ens atribueix 
dues mentides: la primera, assenyalen, és 
quan diem “que durant la redacció d’aquest 
Pla Territorial Metropolità, va haver-hi dues 
reunions i que a una hi va assistir el regidor 
Víctor Serrano i a l’altra l’alcalde Jaume Mon-
né”. Bé, sobre aquest primer punt, només 
volem dir que si això és mentida no se’ns pot 
atribuir a nosaltres, sinó a a la Generalitat 

de Catalunya, ja que aquesta informació 
està extreta de   http://www10.gencat.cat/
ptop/AppJava/cat/plans/parcials/pt_am-
bit_metropolita/documentacio.jsp i qual-
sevol ciutadà, si entra en aquesta pàgina, 
pot comprovar que el que escrivim al nostre 
article consta en aquest document oficial, i 
malgrat que ara la Generalitat està regida 
també pel PSC, no tenim motius per pensar 
que el que hi posen sigui mentida.  Pel que 
fa a la segona acusació “quan diuen que 
no es va informar d’aquestes reunions”, 
ens reafirmem en el fet que no se’ns va 
informar d’aquestes reunions en aquell 
moment. El que ens sorprèn ara és que no 
devien informar ni als del seu propi partit, 
ja que sembla que no saben o no recorden 
qui hi va assistir.
Des del Bloc, la pregunta que ens fem és: 
què pretén, doncs, el PSC, amb aquest ar-
ticle al 08640? L’única  resposta possible, 
al nostre entendre, és que volen desviar 
l’atenció d’allò que realment és important, 
i que afirma el nostre article, que aquest 
Equip de Govern no ha sabut defensar prou 
bé els interessos d’Olesa,  ja que no han 
estat capaços de fer que es retirés del Pla 
l’Autovia entre Vacarisses i Olesa, que tindrà 
un impacte molt negatiu per a la nostra vila. 
Des del Bloc Olesà ho hauríem fet  amb ar-
guments tan clars i contundents com els que 
hem utilitzat en les nostres al·legacions.
Probablement L’Equip de Govern no ha lluitat 
de debò per defensar els interessos del seu 
poble. I aquesta afirmació és fruit no només 
dels nuls resultats obtinguts, sinó també de 
la comparació amb el que ha passat a altres 
pobles veïns, i que mostra qui ha fet la feina 
i qui no l’ha feta. Posarem dos exemples: 
Esparreguera, en el projecte inicial de PTM 
no tenia estació de tren al seu terme mu-
nicipal, ara en té. Ha lluitat amb fermesa i 
ho ha aconseguit. Abrera, amb esforç, ha 
aconseguit que desviïn i allunyin del seu 
tramat urbà el traçat de la C-55. Olesa no 
ha aconseguit res ni en un pla ni en l’altre, 
malgrat les historietes que expliquen a l’ar-
ticle. I és que les històries són històries i els 
fets són els fets. 
Per acabar, tant al PSC com a Esquerra, els 
volem assenyalar, quan afirmen estar farts 
del Bloc Olesà, que són lliures de pensar com 
vulguin; però també cal tenir present que, 
en democràcia, i en política, el que compta 
és el judici dels votants. I això no ho hauria 
d’oblidar ERC, perquè fa poc més de dos 
anys va rebre una bona lliçó democràtica 
en aquest sentit. Fins que arribin, doncs, 
unes noves eleccions, nosaltres seguirem 
al servei dels ciutadans fent molta feina i  
fent-la amb rigor.
Bloc Olesà

Pintades
A Olesa, cada dia es veuen mes pintades a 
les parets, edificis i equipaments. Aquest fe-
nomen d’incivisme, te un sol culpable (el que 
ho fa), però tots hem de reflexionar sobre el 
mateix; l’equip de govern que no posa els re-
cursos suficients per evitar-ho, els pares que 
no saben imposar el principi d’autoritat ni la 
educació en valors, els ciutadans que miren 
cap una altra banda, la comunitat educativa, 
que sap que aquesta pràctica la fan joves en 
edat escolar i la policia local que no es capaç 
de detectar i evitar la proliferació de pinta-
des quan haurien de saber qui pinta i quan 
es pinta. Un cop exposat el problema, anem 

a mirar-lo des d’una altra òptica. La empresa 
que s’ocupa de la neteja viària, resta obliga-
da contractualment a netejar les pintades, 
però no ho fa. Només ho fa quan l’equip de 
govern ho ordena expressament, i els nos-
tres governants, han manifestat que només 
donen l’ordre de neteja quan la pintada es 
ofensiva per les persones (bàsicament quan 
es ofensiva per l’equip de govern). Aquesta 
actitud, ens sembla indignant; no es ofensiu 
per un ciutadà veure que la façana de la 
seva vivenda s’embruta?, que els impostos 
que paga no serveixen ni per que la policia 
local eviti aquesta activitat incívica ni per 
que es netegi allò que s’ha embrutat?, no 
es ofensiu escoltar que només els edificis 
públics i les pintades insultants pels nostres 
governants seran netejades?. No es ofensiu 
saber que el Regidor de torn no prioritza el 
lluitar contra aquesta pràctica?. Aquesta es 
una feina de tots, indignem-nos i actuem!; 
diguem-li a l’alcalde i al regidor que no fan 
be la seva feina, denunciem les activitats 
incíviques, eduquem en valors als nostres 
fills, i sobretot, fem valdre els nostres drets, 
els drets que dona contribuir a tenir una 
ciutat neta i més segura; contribució que ara 
per ara, no es veu corresposta pels actuals 
governants.
Mireia Monfort
Regidora ERC

Resposta al Sr. Oscar U.
Quan vaig llegir el seu escrit en aquesta 
mateixa publicació el passat mes de se-
tembre vaig pensar:  que fa aquest home 
que no esta treballant a l’ajuntament!. Si 
és una mina!
Asseguràveu que amb una aportació de 5,22 
€ per olesà aconseguiríeu pagar el sou que 
es mereixen l’Alcalde i la primera Tinent 
d’Alcalde i a més arranjar voreres en mal 
estat o sense acabar, netejar i conservar el 
llac del parc, construir un centre esportiu 
municipal amb gimnàs i piscina coberta, 
arranjar i millorar els accessos de l’espai 
que hi ha al costat del Llobregat per fer es-
port i passejar, abaixar el preu de la piscina, 
millorar l’atenció al ciutadà a l’Ajuntament, 
millorar la seguretat a la vila, i ... encara 
més coses.
És a dir, amb aproximadament 123.000 €  
(uns 20,5 milions de les antigues pessetes) 
el que serieu capaç de fer!!. Teniu una vareta 
màgica o potser el que fèieu  era demagògia 
pura i dura?
Continuàveu dient que a la vostra feina, co-
breu en funció de la vostra responsabilitat. 
Es veu que estar la davant d’una empresa 
de 253 treballadors amb efectes directes 
a tota la població olesana, gairebé 23.000 
persones segons l’Idescat no és massa res-
ponsabilitat per a vos. I  continuàveu dient, 
que si fèieu malament les coses aleshores no 
li apujaven el sou ni se’l promociona. Aquí, 
que jo sàpiga, no s’ha promocionat a ningú. I 
com bé diu mes endavant, si tant malament 
s’ha fet en aquests quatre anys els electors 
no els votaran, d’això en pot estar segur. 
Es totalment respectable que vostè i molta 
altra gent no estigui d’acord amb els sous 
d’aquestes persones i que ho critiquin pú-
blicament, però d’aquí a fer-ne demagògia, 
exagerar, no tenir gens de respecte per la 
tasca que estan fent, doncs francament n’hi 
ha un bon tros. 
Salvador Jorba
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Sheila Rojas Torres de 22 anys, és olesana de tota la vida, en el zodíac és 
d’aquari i ella mateixa és defineix com una noia somniadora, molt divertida, 
però de caràcter fort. A la Sheila li agrada viatjar, ballar, anar a la platja i 
llegir. Li encanta passar el seu temps amb el seu xicot i sortir amb els seus 
amics. El seu somni és viure a la platja i anar-hi a li Illes Seychelles.
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L’agenda de l'octubre
Dijous 1
Curs d’introducció a Internet per a gent gran “El 
ratolí no mossega”. A les 10 h, a la Biblioteca, 
en col·laboració amb Voluntaris d’Olesa. Cal ins-
cripció prèvia.

Tria d’actors a la Passió d’Olesa. A les 22 h, al 
teatre La Passió.

Divendres 2
Sessió de treball i debat dels pobles Butaka, ad-
ministracions públiques, ajuntaments i entitats 
interessades en la programació de teatre per a 
públic jove. De 10 a 12 h, al teatre El Casal. Or-
ganitza: Butaka, 4ª Mostra de teatre jove.

Espectacle de hip hop “Hip hop Olesa” amb el 
grup Noies Lollipops. A les 21.15 h, a la Plaça de 
l’Oli. Organitza: Butaka.

Espectacle de hip hop “Romeu i Julieta” amb la 
companyia D’Block. A les 22 h, al teatre La Passió. 
Organitza: Butaka.

Música en directe “Redisual/Gurus” amb Els 
Xirriquiteula. A les 23.15 h, a la Plaça de l’Oli. 
Organitza: Butaka.

Tria d’actors a la Passió d’Olesa. A les 23.55 h, 
al teatre La Passió.

Dissabte 3
Trobada amb companyies, productors i progra-
madors. Showcases 2009, breus representacions 
d’espectacles joves. Companyies i productores. 
De 10 a 12 h, a la Casa de Cultura. Organitza: 
Butaka.

Cercavila “Residual/Gurus” amb Els Xirriquiteu-
la. A les 12 h, a la Casa de Cultura. Organitza: 
Butaka.

Teatre “L’impossible” amb la companyia Sala 
Trono. A les 13 h, al teatre El Casal. Organitza: 
Butaka.

Circ “Edo-Daikagura”, a càrrec de Senmaru y 
Shusen. A les 17 h, al teatre El Casal. Organit-
za: Butaka.

Espectacle de màgia, a càrrec d’Aliskim & Luna”. 
A les 18 h, a la Plaça de l’Oli. Organitza: Buta-
ka.

Circ “Merci bien”, amb la companya Music Cir-
cus. A les 19 h, a la Plaça de l’Oli. Organitza: 
Butaka.

Teatre “Connexions” de la Roda Produccions. A 
les 20 h, al teatre La Passió. Organitza: Butaka.

Espectacle de Clown “Neixen déus (o un 10 a la 
deessa) amb el clown Arnau Vilardebó. A les 23.30 
h, al teatre El Casal. Organitza: Butaka.

Diumenge 4
Espectacle de màgia i humor amb Aliskim & Lluna, 
Sergi, Charli Mag, Pepa Plana i Akira. A les 12 h, 
al teatre La Passió. Organitza: Butaka.

Marxa de la Gent Gran a Collbató. Organitza: 
Ajuntament i l’Associació Voluntaris d’Olesa.

XXV Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya 
“Cloteatre” de Barcelona, amb l’obra “L’heroe”, 
de Santiago. A la UEC, A les 18 h.

Dilluns 5
Reunió informativa i inscripcions per a participar 
del curs de monitors de jovent sardanista per a 
joves de més de 15 anys i del curs d’ensenyament 
de la sardana per a tothom. El curs comença 

el 19 d’octubre i acaba el 21 de desembre. Or-
ganització: ACF Olesa Sardanista. Col·laboren 
Ajuntament i Olesa Ràdio.

Dimecres 7
Inauguració del curs per aprendre a ballar sar-
danes, adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys. 
Els dimecres de 17.30 a 18.30 h, a la UEC. Or-
ganització: ACF Olesa Sardanista. Col·laboren 
Ajuntament i Olesa Ràdio.

Dijous 8
Curs d’introducció a Internet per a gent gran “El 
ratolí no mossega”. A les 10 h, a la Biblioteca, 
en col·laboració amb Voluntaris d’Olesa. Cal ins-
cripció prèvia.

Divendres 9
Hora del conte “Contes d’avis i àvies”, amb Beatriz 
Martín. A les 18 h, a la Biblioteca.

Cicle de concerts de tardor: “The sentinels”. A 
les 21 h, a la Casa de Cultura. Organització: As-
sociació de Músics del Llobregat.

Dissabte 10
Primer Festival Alternatiu (Seeds of hate, Mer-
cenarios i dos grups per confirmar). A les 22.30 
h, al Porxo de Santa Oliva. Organització: Asso-
ciació de Músics Llobregat. Col·labora: Regidoria 
de Joventut.

Diumenge 11
XXV Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Grup “Boira 
teatre” de Tona, amb l’obra “Pedra de Tartera”, 
de Maria Barbal. A la UEC, A les 18 h.

Dilluns 12
Esbart Dansaire Santa Oliva. Al matí, a la UEC.
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15è concert de Tardor, per la Cobla Vila d’Olesa (i 
percussió). Organització: ACF Olesa Sardanista. 
A les 18.30 h, al teatre El Casal.

Dimecres 14
Conferència “Salut ocular” a càrrec de Mansur 
Raslan. A les 18 h, a l’Ajuntament.

Dijous 15
Acte de presentació del projecte “Dones d’Olesa 
en xarxa”, a càrrec de Rosina López, regidora de 
la Dona de l’Ajuntament d’Olesa i Maria Freiría, 
coordinadora de Dones en xarxa. A les 18 h, a la 
Casa de Cultura. Organitza: Regidoria de Políti-
ques d’Igualtat.

Curs d’introducció a Internet per a gent gran “El 
ratolí no mossega”. A les 10 h, a la Biblioteca, en 
col·laboració amb Voluntaris d’Olesa.

Divendres 16
Taula informativa pel Dia Internacional del Càncer 
de Mama, organitzada per Ariadna. Al matí, al 
Mercat Municipal.

Conferència “El paper del detectiu en el gènere 
negre”, a càrrec d’Àlex Martín. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

Cicle de concerts de tardor. A les 21 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Associació de Músics 
del Llobregat.

Correllengua 2009. Sopar popular i espectacle 
a l’UEC.

Dissabte 17
Correllengua 2009. Fira de productes de la terra, 
mostra de cultura popular i vermut, al matí. Tro-
bada bastonera, a la tarda. Concert amb Carrer 
Mallorca, Baratos, The papas and the popos (per 

confirmar) i PD Fol-li foc, a la nit. A la Plaça de 
la Sardana. Organització: CAL Olesa. Col·labora: 
Ajuntament.

Espectacle de hip-hop “IVA inclòs” amb la com-
panyia Brodas. A les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: Butaka.

Open de Catalunya de Físic-culturisme Selecció 
Mundial 2009. A partir de les 14.30 h, a la UEC. 
Organització: Club Esportiu Power Olesa i amb 
la col·laboració del Consell Català de l’Esport, la 
Generalitat i l’Ajuntament.

Curs de crestes. De 19 a 21 h, a l’UEC.

Diumenge 18
XXV Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya 
“L’ull de bou” de Sant Esteve de Sesrovires, amb 
l’obra “La reina de la bellesa de Leenane”, de 
Martin McDonagh. A la UEC, A les 18 h.

Curs de crestes. De 19 a 21 h, a la UEC.

Dimarts 20
Xerrada “Com estalviar l’energia des del sofà?”. 
A les 20.30 h, a la UEC.

Jam Session. A les 21 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Divendres 23
Club de Lectura “A 4 bandes” amb les biblioteques 
d’Esparreguera, Abrera i Martorell. La catedral 
del Mar, d’Ildefonso Falcones. A les 18.30 h, a 
la Biblioteca.

Cicle de concerts de tardor: “José Nicolás y sus 
amigos (música cubana). A les 21 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Associació de Músics 
del Llobregat.

Dissabte 24
Espectacle “Lluitant es pot vèncer” en commemo-
ració del dia internacional del Càncer de mama. 
A les 18.30 h, al teatre La Passió. Organització: 
Ariadna. Preu de la entrada: 10 euros.

Activitats de hip-hop i exhibició de skaters. A la 
tarda, a la pista d’skate. Concert de hip-hop amb 
“El Niño Snake” i tres grups més. A la nit. Orga-
nitza: Regidoria de Joventut i joves olesans.

Bloc Festival. Concert amb “Qutr3s” i “Los Mejo-
res”. A les 23 h, al teatre El Casal. Organització: 
Bloc Juvenil. Col·labora: Regidoria de Joventut.

Diumenge 25
XXV Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Grup de 
teatre “Scena” de Sabadell, amb l’obra “Les 8 
cares d’un assassinat” de Tomàs Culleré. A la 
UEC, A les 18 h.

Dilluns 26
Inici de la Setmana de la Gent Gran. Fins al 30 
d’octubre, a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació de Voluntaris d’Olesa.

Divendres 30
Taller de màgia per a infants. Cal inscripció prè-
via. A la Biblioteca, a les 18 h.

Dissabte 31
Castanyada Popular amb actes a la tarda i a la 
nit. Organització: Comissió de Festes i Regidoria 
de Joventut. Més informació al tel: 93 778 6976 
(tardes).



10 08640

Va passar

08640

D'Olesa a Croàcia Foto: LL.C.

Nou CAP per Can Villalba Foto: 08640

La Passió
Com cada any (i ja van nou) un grup de col-
laboradors de La Passió van fer un viatge a 
l’estranger els primers dies de setembre. 
Aquest any han anat a Croàcia. Encara que 
el grup ha sigut reduït per circumstàncies 
imponderables, la voluntat d’estiuejar amb 
el propòsit de fer la sortida i de la bona 
entesa de tots, els companys han fet que 
com sempre, hagin pogut gaudir de les 
meravelles del país i de l’oportunitat de 
passar uns dies inoblidables.

Deserts
La 25è edició del Premi de Recerca “Vila 
d’Olesa” i el 14è Premi de Recerca Lliure 
per a Escolars s’han declarats deserts. En 
el primer, la comissió avaluadora ha des-
estimat l’única proposta presentada, i en 
el d’escolars no s’ha presentat cap treball. 
El poc interès en aquests premis hauria de 
fer replantejar als organitzadors algunes 
de les seves característiques (difusió, 
bases, premi, etc.) perquè sigui una mica 
més atractiu i que es presenten diferents 
tipus de projectes.

Nou ambulatori
El passat 26 de setembre va quedar inau-
gurat el nou ambulatori del barri de Can 
Vilalba d’Abrera, acte que va comptar amb 
la presència de la consellera de Salut de 
la Generalitat, Marina Geli, i l’alcaldessa 
d’Abrera, Maria Soler. El nou centre sa-
nitari abrerenc està ubicat a l’avinguda 
Circumval·lació número 5, just al costat 

del Casal Social de Can Vilalba, i disposa 
de prop de 300 metres quadrats de su-
perfície. 
L’equipament compta amb tres consultes 
mèdiques, dues per metges i una per les 
infermeres; una sala d’espera, recepció, un 
arxiu, una sala pels treballadors i un petit 
magatzem. A més s’ha reservat un espai 
per facilitar una futura possible ampliació 
del centre. L’edifici és de planta baixa amb 
una sala d’espera a doble espai al centre 
amb un gran finestral per tal de donar 
més lluminositat i sensació d’amplitud a 

l’edifici. El nou ambulatori de Can Vilalba 
permetrà donar atenció mèdica i sanitària 
continuada i de proximitat als veïns dels 
barris de Vilalba.
Per la seva part, també el mateix dia, la 
consellera va inaugurar l’ampliació del 
CAP d’Esparreguera, acte que va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa d’aquella 
població, Francesca Fosalba.

Deixalleria mòbil
El tècnic de Medi Ambient, Pedro Chumbo 
ha destacat els bons resultats del primer 

mes de la Deixalleria mòbil que funciona 
a la vila, des del començament de l’estiu. 
A la deixalleria mòbil s’hi poden dipositar 
aerosols, bombetes, làmpades, fluores-
cents, envasos, llaunes, fusta, petites 
restes vegetals, medicaments, cosmè-
tics, olis minerals de motos o vegetals de 
cuina, paper, cartró, petits electrodomès-
tics, piles, bateries, pintures, vernissos, 
dissolvents, productes de neteja de la 
llar, radiografies, roba, calçat, telèfons 
mòbils, termòmetres, tòners, cartutxos 
de tina i vidre.
Aquesta deixalleria mòbil és en realitat un 
vehicle destinat a recollir materials dels 
olesans a nivell domèstic, per tal d’apropar 
la gent al món del reciclatge, a la vegada 
que s’amplia el servei de la deixalleria 
municipal, ubicada al polígon industrial 
de Can Singla.
Aquest servei funciona els divendres, de 
les 11 del matí a 18.45 h. i els dissabtes, 
de les 10 del matí a 13.30 h. Els divendres, 
de les 11 del matí i fins a 12.15 h. s’ubica 
al Parc de les Planes (al carrer Vallès); de 
12.30 fins a 13.45 h., a la carretera de la 
Puda, entre els barris dels Closos i Sant 
Bernat; de les 16 a les 17 h, està al carrer 
Estació; i de 17.30 h a 18.45 h. a la plaça 
de l’Oli. Els dissabtes, de les 10 a 10.45 és 
a la urbanització Oasis; de les 11 a 11.45 
h, a Ribes Blaves, i de les 12 a 13.30 h., 
està a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay 
(Ajuntament).

Deixalleria mòbil Foto: 08640
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Esport olesà
Triatlón
El pasado sábado 19 de septiembre se llevó 
a cabo la Triatlón Olímpica de Tossa, que 
consistió en 1.500 metros de natación, 45 
km. de bicicleta (subiendo el puerto del 
Grau) y finalmente, 10 km. corriendo. Los 
olesanos mejor clasificados fueron: Feli-
ciano García Bautista (303º), Josep Lluís 
Franch Hernández (325º), Carlos Aranda 
Espínola (438º) y Joan Miquel Rivera Cinca 
(471º). También participó Toni Tejedor que 
se lesionó en los cuadriceps.

Tennis
La jugadora de Olesa Maria Miras (11 
años) logró alcanzar las semifinales del 
campeonato de España por equipos que 
se realizó en Murcia. Miras juega para el 
Club de tenis Barcino aunque entrena en 
Olesa en el club de tenis.

Pàdel
El Club Tennis Olesa va organitza un tor-
neig mixt el passat mes de setembre. La 
parella guanyadora va ser la conformada 
per Joan i Helena Escolà; en segon lloc, van 
quedar Josep i Gemma Alert, i tercera la 
parella Sergio Tena - Sonia Ramos. 

Triatlón II
El triatleta olesano Antonio Pareja se pro-
clamó subcampeón de España de la ca-
tegoría de 55 a 59 años, en la Triatlón de 
Cangas de Morrazo (Pontevedra) disputada 
los dias 19 y 20 de setembre. 

Bàsquet masculí
El primer equip masculí del Club Bàsquet 
Olesa va iniciar el passat dissabte 19 de se-
tembre, una nova etapa. Després de baixar 
quatre categories per la impossibilitat eco-
nòmica de mantenir el conjunt a LEB plata, 
l’equip local afronta la temporada a segona 
catalana amb un equip totalment renovat, 
ple de gent jove i Pepe Marimón com en-
trenador que retorna a Olesa després de 
dues temporades al Sant Andreu.

Power
La selecció catalana de Powerlifting pa-
ralímpic pressió amb banc, dirigida per 
l’olesà Josep Camats va desplaçar-se a 
Oviedo per participar de l’última jornada 
del Campionat d’Espanya. L’egarenc Jordi 

Cañadilla es va proclamar campió a la ca-
tegoria -67.5 kg. Amb la millor marca de 
la temporada, 105 kg. Javier Lafuente va 
ser campió a 100 kg. i Montse Alcoba (80 
kg.) va quedar seleccionada per l’Europeu 
de Pressió amb banc a la categoria + 82.5 
kg. al guanyar a la seva categoria amb 
record espanyol.
Per altra banda, el proper dissabte 17 
d’octubre es celebrarà l’Open Catalunya 
de la Federació Catalana de Físic-Culturis-
me, organitzat per el Club Power Olesa, al 
teatre de l’UEC.

Espanyol
Un grup d’olesans i olesanes de la Penya 
Blanc i Blava van formar part de la primera 
sortida en autobús organitzada per l’enti-
tat , al nou camp del R.C.D. Espanyol de 
Cornellà-Prat.

Hoquei patins
El passat 19 de setembre van començar 
la competició federativa els equips de 
Segona Catalana i el nostre equip feme-
ní, que aquesta temporada s’estrena a la 
categoria de Primera Catalana. Els equips 

juvenil i junior han començat el dia 26 de 
setembre i a partir del 3 d’octubre, ho fan 
els prebenjamins, benjamins i alevins, així 
com la gran novetat de la temporada, el 

nou equip Femení Base que està format 
per jugadores dels equips prebenjamí, 
benjamí i les alevines, que ja han jugat la 
temporada passada amb l’equip femení a 

Segona Catalana.
Com cada any, la competició ens farà 
visitar molts racons de Catalunya, ja 
que els grups estan bastant repartits i es 

competirà també a pobles de Tarragona, 
Girona i Lleida.
Aquest any, pels calendaris que ha fet la 
Federació Catalana de Patinatge, cada dis-
sabte tindrem hoquei a la nostre pista de la 
EEM d’Olesa, així que convidem a tothom 
que vingui a animar i gaudir d’aquest gran 
esport, que aquesta temporada comença 
amb canvis importants al reglament de joc, 
i que la Federació creu que ajudaran a fer 
els partits mes disciplinats i el joc encara 
mes dinàmic.
Club Olesa Patí

Futbol
El F.C. Olesa ha començat la seva tempo-
rada a Tercera Divisió amb tres empats 
i tres derrotes, al tancament d’aquesta 
edició. Ha empatat a domicili davant de 
l’Europa i el Cornellà, i a Viladecavalls 
(local) amb el Benavent. Les derrotes van 
ser per 1-2 davant del Reus, per 3-1 a casa 
del Palamós i per 0-1 davant l'Amposta. 
Després d'aquest partit, l'entrenedor 
Xavi Barengé va presentar la seva dimis-
sió. Els propers compromisos de l’Olesa 
al mes d’octubre, seran: el dia 4 visita a 
Balaguer, l’11 rep a Manlleu, el 18 a Pobla 
Mafumet, i el 25 jugarà de visitant davant 
del Santboià.

La penya espanyolista d'Olesa Foto: S.S.

La força olesana en hoquei Foto: M.B.

Pareja, un altre cop campió Foto: A.P. Els "powers" d'Olesa Foto: J.C.
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Produir aquest apartat del periòdic és entretingut i divertit no només per a nosaltres, sinó per a molts dels nostres lectors a qui els agrada que reflectim accions, llocs 
o actituds particulars o curioses. Quan comença la carretera de Les Carpes sobre mà dreta, trobem uns pilars que al seu dia anaven a formar part d’una estructura que 
actualment ha quedat incomplerta. Si ens apropem al cartell que detalla l’obra, ens trobem que el pas del temps ha fet illegible el text de la futura obra arquitectònica allà 
planificada. Així llavors, deixem pas als nostres àvids i imaginatius lectors perquè puguin comentar què s’anava a construir aquí...
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Classificats
Treball
Chica boliviana de 28 años busca trabajo 
por horas de limpieza en casa, escaleras, 
plancha, cuidado de personas mayores, 
canguro, ayudante de cocina, panadería y 
costura. Tengo buenas referencias y dispo-
nibilidad inmediata. Tel: 690 340 088.

Profesores nativos y experimentados dan 
clases de inglés y alemán
Tel: 676 823 753, 93 772 0487.

Solucions creatives en identitat corpora-
tiva, publicitat, disseny editorial, disseny 
web, senyalètica i fotografia. 
Tel: 686 181 891, 
e-mail: marta@respiradisseny.es 
www.respiradisseny.es

Noia diplomada en Magisteri infantil s’ofe-
reix per fer de cangur els caps de setmana. 
Interessats, trucar al tel: 677 039 078.

S’ofereix dona amb titulació per cuidar 
persones grans i a nens petits.
Tel: 605 326 509.

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. 
Tel: 93 778 5959.

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

Tècnic en FPII (Anàlisi Clínic) busca feina. 
Incorporació immediata. 
Contactar a Meritxell: 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. 
Preferiblement per a negoci dins el terme 
municipal d’Olesa de Montserrat i rodalies. 
Tel: 618 593 373.

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

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

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

Se ofrece operario para trabajos de 
electricidad, fontanería, calefacción, aire 
acondicionado, energía solar y reformas 
en general. Tel: 600 861 101.

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

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

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

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

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

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

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

Immobiliària
Se traspasa bar en Olesa por jubilación. 
Equipado, 40 m2, almacén de 15 m2, 
180 euros por mes de alquiler. Preguntar 
por precio de traspaso. Tel: 647 057 805 
(Jesús).

Vendo piso en Los Closos, 100m + 11m 
de terraza, toldo, 3 habitaciones, 2 baños, 
comedor de 30 m.,todo exterior, aire 
acondicionado, calefacción, gas, lavadero 
cerrado, seminuevo, parking y trastero, 
grandes zonas verdes, calle peatonal. 
Precio: 233.000 euros. Tel: 699 627 905.

Vendo piso de 70 m2, todo exterior, ascen-
sor, finca nueva, en la calle Almería. 
Tel: 680 415 104 (particular).

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

Venc pis tot reformat, amb vistes panorà-
miques a Montserrat, 75 m2., menjador de 
22 m2, amb balcó i finestral amb toldos, 
exterior, ascensor, calefacció, terra de gres 
i finestres d’alumini amb doble vidre, 3 
habitacions (2 dobles), cuina amb galeria, 
a prop de serveis i transports. Vine a veu-
re’l sense compromís, t’agradarà! Preu: 
178.000. Tel: 636 381 338.

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

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 
diseño, calefacción, a.a., parquet, muy lu-
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, 
con trastero, ambientes amplios. 
Precio: 180.000 €. Tel: 661 518 611.

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, 
comedor de 22 m2., balcón, cocina y 
galería reformada. Vistas panorámicas a 
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-
ción de matrimonio y calefacción en todo 
el piso. Está ubicado enfrente del colegio 
Montserrat. 
Precio: 280.000 euros, tel: 671 189 821.

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

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, només 
ens has d’enviar un text no superior a 15 parau-
les a periodic08640@hotmail.com o al tel./fax: 
93 772 94 36.
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L’especialista
Després de molts anys apostant per l’innovació, el servei i la qualitat, Egar Òptic (es-
pecialistes en vista cansada) ha estat distingida per la empresa Essilor amb el títol 
d’”Especialista en Varilux 2009” gràcies  a l’esforç i dedicació demostrades durant els 
darrers anys .D’aquesta manera Olesa aconsegueix estar situada a primer nivell nacional 
en òptica i optometria.
Les lents Varilux són la millor solució contra la vista cansada o presbícia, condició na-
tural que afecta la capacitat dels ulls a enfocar objectes propers, com al llegir, condició 
que succeeix al voltant dels 40 anys. Contrari a les lents bifocals, les lents Varilux 
ofereixen una percepció global de l’espai i li permeten recuperar la seva visió natural 
tal com sempre va ser, sense obstacles o dificultats. Es poden consultar a Egar Òptic, 
c/Anselm Clavé, 96.

Ariadna
El passat 1 d’octubre han començat els diferents tallers organitzats per Ariadna. Els 
tallers de puntes de coixí i labors es realitzen els dilluns, en dos grups, el primer de 
15.30 a 17.30 h, i el segon, de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda; i el segon, de 17.45 a 
19.45 h. El taller de ioga es farà els dimarts, també en dos grups, el primer de 17 a 18 
h, i el segon de 18 a 19 h. A més a més, els dimarts, també es fa el taller de mitja i 
ganxet, de 18 a 19 h. Els dimecres, de 15.30 a 17 h, es fa el curs de català, i els dijous 
es fan dos grups del taller de pintura en teixits i figures, el primer de les 16 a les 18 h, 
i el segon de les 18 a les 20 h. Per participar, cal que us hi apunteu al local de l’entitat 
al carrer Metge Carreras.

Incorporació
La 113 Dansa Escola d’Arts Escèniques ha incorporat com a professor al ballarí i peda-
gog Txiki Bastida (www.txikibastida.com), tricampió d’Espanya de salsa i 3r classificat, 
junt amb la seva parella Sabrina Kacheroff, al del món. A partir d’octubre s’iniciaran els 
cursos trimestrals, tant de salsa cubana com de salsa en línia estil Los Àngeles. Per a 
més informació, el telèfon de l’escola és el 93 778 2351.

Concert
Dins del cicle de Concerts de Tardor el grup “Sentinel’s” debuta en directe a Olesa per 
oferir el seu cançoner instrumental. Amb un estil marcat pel rock simfònic dels anys 
70 (Mike Oldfield, Pink Floyd, Yes, King Crimson, Alan Parsons, Vangelis, etc.) aquesta 
banda formada fa uns mesos es compon de quatre integrants que procedeixen d’estils 
ben diferenciats: Alex Montoro (baix) actualment és guitarrista de “Seeds of hate”, grup 
de hardcore punk; Toni Expósito (teclats) era el tecladista d’”Stoneheart”, grup de he-
avy melòdic; Eduardo Camblor (bateria) ha tocat a diversos grups de rock progressiu, 
com “Dragma”; i per últim Dani Pérez (guitarra) i líder del grup sempre ha tocat en 
bandes amb estils totalment oposats al que ell volia fer i això li va servir per madurar i 
per decidir-se a crear aquest projecte que presumeix de tenir un directe contundent i 
majestuós. El seu espai web és: www.myspace.com-musicsentinel 
El concert serà el proper divendres 9 d’octubre a les 20.30 h, a l’Auditori de la Casa de 
Cultura i el preu de l’entrada és de 5 euros.

Botiguers
L’Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa, dissolta fa uns mesos, està a punt de 
reactivar-se a partir d’un grup de botiguers que han començat a tirar endavant dife-
rents iniciatives. La passada Setmana Santa aquest grup de comerciants va organitzar 
una fira outlet a la Plaça de la Sardana amb un destacat èxit de públic. I per la Diada 
del passat 11 de setembre, el mateix grup va muntar una fira de comerç al carrer, a la 
mateixa plaça, amb una alta participació d’olesans.
Al final del dia, els botiguers van sortejar una cistella amb productes dels diferents 
establiments. El guanyador va ser Nil Grima, però aquest noi la va donar per tornar-la 
a sortejar. Jordi Termens va ser el afortunat guanyador final.

Per altra banda, aquest periòdic col·laborarà en la difusió de totes les activitats i donarà 
suport als esdeveniments que organitzi aquesta renovada Associació de Botiguers i 
Comerciants d’Olesa. De fet en aquesta edició podreu trobar una enquesta per omplir i 
deixar a tres dels comerços que impulsen aquesta entitat: + Baby’s, Do-ho i Corselet, 
tots tres al carrer Anselm Clavé.

Servicios
Desde marzo tras un cambio en la gerencia, ADIM (Abogados y Despachos Inmobili-
arios) ha pasado a denominarse “ADIM Servicios”. Esta empresa mantiene una larga 
experiencia en el sector inmobiliario y dicen adaptarse a las nuevas necesidades que 
pueden precisar los clientes. Cuentan con un equipo de profesionales como el abogado 
Oscar Zayas Sádaba y el economista Alejandro Meytadier, quienes colaboran con ADIM 
ofreciendo sus servicios profesionales. Otros servicios como reparaciones (lampista, 
electricistas, pintores, etc.) también encuentran su solución en esta empresa. Además, 
ADIM mantiene la actividad cotidiana en la gestión de compra, venta y alquiler de vi-
viendas, locales comerciales, parkings, y ofrece la mejor solución hipotecaria para su 
compra o refinanciación. Están en Lluís Puigjaner, 2, tel: 93 778 7121.

Empreses
El pasta 16 de setembre el Servei a les Empreses del Departament de Treball i Formació 
de l’Ajuntament d’Esparreguera va dur a terme la 1a sessió adreçada a les empreses 
d’Esparreguera per a millorar-ne la competitivitat. La sessió “L’Associacionisme empre-
sarial, instrument clau per a un entorn competitiu” va comptar amb els ponents Jordi 
Tort, director de Polígons de la PIMES i de Josep M. Cabré, director general de l’UPIC 
(Unió de Polígons industrials de Catalunya). L’objectiu d’aquesta sessió va ser donar a 
conèixer els beneficis de la creació d’una associació d’empresaris per tal d’organitzar-se 
i regular-ne les necessitats així com el desenvolupament i implementació d’accions per 
a millorar el seu entorn immediat i afavorir així una millora en la seva projecció exterior 
i els seus resultats empresarials en el sentit més ampli possible. Hi van  participar un 
total de 18 empreses amb un total de 19 assistents.

Canvi
A partir d’aquest mes d’octubre, la Comunitat Minera Olesana canviarà l’estructura i la 
presentació de les factures mensuals que envien a domicili, amb l’incorporació d’infor-
mació relacionada amb l’aigua al dors de la mateixa.

Clínica Olesa
A partir del mes de octubre se inauguran en Clínica Olesa los servicios de Ginecología 
y Psicología - Sexología. Además, siguen a su disposición los servicios habituales de 
Odontología y Ortodoncia, Medicina deportiva, Fisioterapia, Podología, Traumatología 
y Oftalmología. Atención a privados y mutuas. La dirección es Plaça Catalunya, 27, 1º 
y los teléfonos son: 93 775 7515 y 93 775 7514.

Fira de botiguers per la Diada Foto: 08640

Xerrada empresarial a Esparreguera Foto: A.E.
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Agustina Guillamón Casanovas (86), Amparo Redón Bertolín (53), Ana María Fabregat Campos (76), Ana María Flores López (54), Angel Martínez (46), Angela 
Lleonart Puig (77), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (31), Antonina Macià Estany (86), Arsenio Fernández Alvarez (76), Azucena Domene 
Delgado (51), Baldomero Torres González (89), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (57), Carme Sagués Pino (79), Clara Fortuny (10), Claudia Jiménez 
Morales (15), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (52), David Rodríguez Piedad (31), Dolores Bermúdez Vicente (77), Elsa López (18), Esperança Cadevall Esteve 
(79), Esteban Rodríguez Caparrós (62), Fernando Ramírez Doblas (73), Florencia Guillén Clusas (85), Francisca Ramírez González (74), Francisco Escursell 
Morales (78), Genís Carbó (38), Gerard Plà Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat “Isi” (34), Ismael Sebastià Bayot (82), Jara González 
Requena (6), Jennifer Baez Passarge (16), Joaquín Parra Vicente (53), Jordi Daniel Jiménez Conde (20), Jorge Sala Calvera (72), José Gutiérrez Del Moral 
(86), José Pérez Morales (84), Josep Almasqué Gil (39), Josep Anton Domínguez (71), Josep Montoya Belmonte (81), Josep Pino Batista (62), Josep Solè 
Travè (83), Josep Vives Miralles (82), Júlia Fortuny (12), Laia Buch (10), Laia Montes Porta (13), Lucía García (5), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó 
Agut (5), Marcelo Fraile Minuto (41), María Angeles Ortiz Serrano (86), María Benedicta García Ballesteros (85), Maria dels Angels Ruiz Costa (74), Marta 
Xairó (25), Matías Fraile Avalos (14), Meritxell Montes Vicente (13), Meritxell Planas Aranda (34), Meritxell Vandranas Mata (25), Mía Vicente (38), Mireia 
Arévalo Poquet (31), Mireia Montes Almoguera (15), Nieves García Compte (73), Noe Vidal (31), Núria Aymarich Lavado (5), Núria Jorba Picañol (52), Oriol 
Maldonado Solà (11), Oscar Montes Vicente (3), Paula Pujol Fernández (14), Pere Figuera Ariño (89), Pere García Bertolín (79), Pilar Pérez Balsera (65), 
Ramón Pérez Artola (38), Rosa Guillamón Subirana, Santiago Belmonte Lozano (79), Santos Forn (43), Saturnino Estupiñá Freixas (74), Teresa Mora Mora 
(78), Toni González Granel (38), Valeriano Carbajal Aunión (75), Xavier Artiles Tejero (25), Yolanda López Bertrán (44).

Aclariment: al setembre ha fet anys Maria Magdalena Cols (59).

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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